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คำำ�นำำ�

 การประชุมวิชาการเสนอผลิงานวิจัยระดับับััณฑิิตศ่กษาแห่งชาติ เป็นคัวามร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลิัย 

เจ้าภาพ ร่วมกับัท้�ประชุมคัณะผู้บัริหารบััณฑิิตศ่กษา มหาวิทยาลิัยของรัฐแลิะมหาวิทยาลิัยในกำกับัของรัฐ (ทคับัร.) 

แลิะสภาคัณะผู้บัริหารบััณฑิิตศ่กษาแห่งประเทศไทย (สคับัท.) เพื�อเผยแพร่องคั์คัวามรู้ท้�เกิดจากการวิจัยของนิสิตระดับั

บัณัฑิติศก่ษา จากสถาบันัอดุมศก่ษาของรฐัแลิะเอกชน ทัง้ในแลิะตา่งประเทศ เปน็เวทใ้หน้สิติไดน้ำเสนอผลิงานการวจิยั

ระดบัับัณัฑิติศก่ษาสูส่าธิ์ารณชน เปดิโอกาสใหม้ก้ารเสวนา แลิกเปลิ้�ยนคัวามรู ้ประสบัการณเ์ก้�ยวกบััผลิการวจิยั ระหวา่ง

นิสิต นักศ่กษา คัณาจารย์ นักวิชาการ ถือเป็นการพัฒนาคัุณภาพมาตรฐานงานวิจัยระดับับััณฑิิตศ่กษา รวมถ่ง  ส่งเสริม

สนับัสนุนคัวามร่วมมือทางวิชาการ ในสถาบัันการศ่กษาท้�จัดการศ่กษาระดับับััณฑิิตศ่กษา ทั้งในแลิะต่างประเทศ 

 โดยในวันจันทร์ท้� 13 มิถุนายน พ.ศ.2565 บััณฑิิตวิทยาลิัย มหาวิทยาลิัยนเรศวร ได้รับัเก้ยรติเป็นเจ้าภาพ 

จัดประชุมวิชาการเสนอผลิงานวิจัยระดับับััณฑิิตศ่กษาแห่งชาติ คัรั้งท้� 54  (The 54th National Graduate Research 

Conference) ภายใต้หัวข้อ “Graduate Studies and Personalized Education” หรือ “บััณฑิิตศ่กษา กับัการศ่กษา

ออกแบับัได้” เพื�อเป็นเวท้ในการนำเสนอผลิงานวิชาการต่อท้�ประชุมท้�ม้รายงานสืบัเนื�องจากการประชุมฯ ในรูปแบับั 

ผสมผสาน ทั้งการนำเสนอ ณ มหาวิทยาลิัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลิก แลิะรูปแบับัออนไลิน์ โดยแบั่งกลิุ่มนำเสนอผลิงาน

ออกเป็น 3 กลุ่ิม ได้แก่ 1) กลิุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2) กลิุ่มวิทยาศาสตร์แลิะเทคัโนโลิย้ 3) กลิุ่มมนุษยศาสตร์ 

แลิะสังคัมศาสตร์ ทั้งน้้รูปแบับัการนำเสนอผลิงาน แบั่งเป็นการนำเสนอแบับัปากเปลิ่า แลิะการนำเสนอในรูปแบับั

โปสเตอร์   

 ภายหลิังการนำเสนอผลิงาน บััณฑิิตวิทยาลิัย มหาวิทยาลิัยนเรศวร ได้รวบัรวมผลิงานแลิะจัดทำรายงาน 

สืบัเนื�องภายหลัิงการประชุม (Proceedings) เผยแพร่ในรูปแบับัออนไลิน์ สำหรับัการเร้ยนรู้เพื�อพัฒนางานวิจัย 

อันจะเกิดประโยชน์ต่อนิสิตบััณฑิิตศ่กษา นักวิจัยแลิะสังคัมโดยรวมต่อไป

           บััณฑิิตวิทยาลิัย

                  มหาวิทยาลิัยนเรศวร

           มิถุนายน 2565
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยนเรศวร 

ที ่ ๒๑๓๔ / ๒๕๖๕ 
เรื่อง แต่งตั้งกองบรรณำธิกำรกำรตีพิมพ์รำยงำนสืบเนื่องกำรประชุมวิชำกำร (Proceedings)  

โครงกำรประชุมวิชำกำรเสนอผลงำนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษำแห่งชำติ ครั้งที่ ๕๔ 
(The 54th National Graduate Research Conference) 

------------------------------------------- 
 ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะผู้บริหาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ทคบร.) ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ (The 54th National Graduate Research 
Conference) ในวันที่  ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ 
ที่เกิดจากการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน จากทั่วประเทศและ
ต่างประเทศ เป็นเวทีให้นิสิตได้น าเสนอผลงานการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณชน  รวมทั้งเป็นการเปิด
โอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับผลการวิจัย ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และ
นักวิชาการ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงเป็นการ ส่งเสริม 
สนับสนุน ความร่วมมือทางวิชาการในสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ทั้งใน และ
ต่างประเทศ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓  
จึงแต่งตั้งกองบรรณาธิการการตีพิมพ์รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings) โครงการประชุม
วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ (The 54th National Graduate Research 
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  ๑๑.๓  ดร.สุภรัติ  สุขวิสุทธิ์  กองบรรณาธิการ 
๑๒.  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  
 รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย  ภูวนาถวิจิตร กองบรรณาธิการ 
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๑๗.  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์    
  ๑๗.๑  รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา  เจริญลาภนพรัตน์  กองบรรณาธิการ 
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๑๙.  มหำวิทยำลัยแม่โจ้  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์ กองบรรณาธิการ 
๒๐.  มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช    
 ๒๐.๑  พันต ารวจโทหญิง ดร.สุขอรุณ  วงษ์ทิม กองบรรณาธิการ 
  ๒๐.๒  รองศาสตราจารย์ ดร.วัลภา  สบายยิ่ง กองบรรณาธิการ 
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 ๒๐.๔  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์  สายจ าปา กองบรรณาธิการ   
 ๒๐.๕  รองศาสตราจารย์ ดร.พิศาล  มุกดารัศมี กองบรรณาธิการ 
 ๒๐.๖  รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพร  อิสรชัย กองบรรณาธิการ 
 ๒๐.๗  รองศาสตราจารย์ ดร.วรารัก  เฉลิมพันธุศักดิ์  กองบรรณาธิการ  
 ๒๐.๘  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวลญัช์  โรจนพล  กองบรรณาธิการ   
 ๒๐.๙  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติเศรษฐ์  หมวดทองอ่อน  กองบรรณาธิการ  
 ๒๐.๑๐  รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช  ครุฑเมือง แสนเสริม  กองบรรณาธิการ   
 ๒๐.๑๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา  นันทา  กองบรรณาธิการ   
 ๒๐.๑๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริชาติ  ดิษฐกิจ  กองบรรณาธิการ  
  ๒๐.๑๓  ดร.ปธานิน  แสงอรุณ  กองบรรณาธิการ  
๒๑.  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง    
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ศุภผล  กองบรรณาธิการ  
๒๒.  มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์    
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ส�รจ�กอธิกิ�รบดีีมห�วิทิย�ลัยันำเรศวิร

 “มหาวิทยาลิัยเพื�อสังคัมของผู้ประกอบัการ” (University for 

Entrepreneurial Society) คัือ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลิัยนเรศวร โดยม้ 

นโยบัายด้านงานวิจัยเพื�อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคั: สร้างงานวิจัยชั้นแนวหน้าท้�ม้ 

คัวามหลิากหลิายตามศกัยภาพของนกัวจัิยท้�เป็นประโยชนต์อ่ภมูภิาคัแลิะประเทศ 

โดยเน้นท้�กลิไก University Enterprise Collaboration (UEC) แลิะ 

International Linkage เพื�อเพิ�มปริมาณการต้พิมพ์เผยแพร่ แลิะ Citation 

 การจัดเวท้ในการเผยแพร่องค์ัคัวามรู้ เป็นกลิไกสำคััญท้�จะทำให้เกิดการแลิกเปลิ้�ยนเร้ยนรู้ ระหว่าง 

ผู้ทรงคัุณวุฒิ คัณาจารย์ แลิะนิสิต นักศ่กษาจากต่างสถาบััน จ่งนับัเป็นโอกาสอันด้ท้�ในปี 2565 บััณฑิิตวิทยาลิัย 

มหาวิทยาลัิยนเรศวร ได้รับัเก้ยรติจากท้ ่ประชุมคัณะผู้บัริหารบััณฑิิตศ่กษา มหาวิทยาลัิยของรัฐแลิะในกำกับัของรัฐ 

(ทคับัร.) ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลิงานวิจัยระดับับััณฑิิตศ่กษาแห่งชาติ คัรั้งท้� 54 ทำให้ได้ 

ม้เวท้ให้นิสิต นักศ่กษาจากทุกสถาบัันทั�วประเทศ ได้นำเสนอผลิงานวิจัยระดับับััณฑิิตศ่กษา ผ่านการจัดงาน 

ประชุมวิชาการเสนอผลิงานวิจัยระดับับััณฑิิตศ่กษาแห่งชาติ คัรั้งท้� 54 (The 54th National Graduate Research 

Conference)  “Graduate Studies and Personalized Education” ในคัรั้งน้้

 ในนามของมหาวิทยาลัิยนเรศวร ขอขอบัคุัณท้�ประชุมคัณะผู้บัริหารบััณฑิิตศ่กษา มหาวิทยาลัิยของรัฐ 

แลิะมหาวทิยาลิยัในกำกบััของรฐั (ทคับัร.) ท้�ใหเ้กย้รตมิหาวทิยาลิยันเรศวร ในการเปน็เจา้ภาพจดัการประชมุฯ ขอขอบัคัณุ

ผู้บัริหารบััณฑิิตศ่กษา แลิะผู้ทรงคุัณวุฒิทุกท่าน แลิะท้�สำคััญยิ�ง ขอขอบัคุัณเจ้าของผลิงานวิจัยทุกผลิงาน ท้�ทำาให ้

การนำาเสนอผลิงานวจัิยน้้มค้ัวามสมบัรูณ์ แลิะหวงัเปน็อยา่งยิ�งว่า การประชมุวชิาการเสนอผลิงานวจิยัระดบัับัณัฑิติศก่ษา

แห่งชาติ คัรั้งท้� 54 จะเป็นโอกาสหน่�งท้�คัณาจารย์ นิสิต นักศ่กษา ตลิอดจนนักวิจัยทุกท่านได้แลิกเปลิ้�ยนเร้ยนรู้ 

แลิะสามารถนำาคัวามรู้ท้�ได้จากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคัม แลิะ 

ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบัไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ส�รจ�กประธิ�นำทีป่ระชุมคำณะผูบ้ริห�ร 
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บณัฑิตศึกษ�มห�วิทิย�ลัยัของรัฐแลัะ
มห�วิทิย�ลัยัในำกำ�กบัของรัฐ (ทคำบร)

 ในนามของท้�ประชุมคัณะผู้บัริหารบััณฑิิตศ่กษา มหาวิทยาลิัยของรัฐ

แลิะมหาวิทยาลิัยในกำกับัของรัฐ (ทคับัร) ขอแสดงคัวามยินด้แลิะขอขอบัคัุณ

บััณฑิิตวิทยาลัิย มหาวิทยาลัิยนเรศวร ท้�รับัเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ

เสนอผลิงานวิจัยระดับับััณฑิิตศ่กษาแห่งชาติ คัรั้งท้� 54  (The 54th National 

Graduate Research Conference) “Graduate Studies and Personalized 

Education” โดยม้วัตถุประสงคั์เพื�อเผยแพร่องคั์คัวามรู้ท้�เกิดจากการวิจัยของนิสิตระดับับััณฑิิตศ่กษาจากสถาบััน

อุดมศ่กษาของรัฐแลิะเอกชน ทั้งในแลิะต่างประเทศ เป็นเวท้ให้นิสิตได้นำเสนอผลิงานการวิจัยระดับับััณฑิิตศ่กษาสู่

สาธิ์ารณชน เปิดโอกาสให้ม้การเสวนา แลิกเปลิ้�ยนคัวามรู้ ประสบัการณ์เก้�ยวกับัผลิการวิจัย ระหว่างนิสิต นักศ่กษา 

คัณาจารย์แลิะนักวชิาการ ถอืเป็นการพัฒนาคุัณภาพแลิะมาตรฐานงานวิจยัระดับับัณัฑิติศก่ษา รวมถง่ส่งเสริมสนับัสนุน

คัวามร่วมมือทางวิชาการในสถาบัันการศ่กษาท้�จัดการศ่กษาระดับับััณฑิิตศ่กษา  ทั้งในแลิะต่างประเทศอ้กด้วยโอกาสน้้ 

ในนามของท้�ประชุมคัณะผู้บัริหารบััณฑิิตศ่กษา มหาวิทยาลัิยของรัฐแลิะมหาวิทยาลัิยในกำกับัของรัฐ (ทคับัร) ขอให้ 

ผู้เสนอผลิงานทุกท่าน  แลิะเจ้าภาพในการจัดประชุมคัรั้งน้้ ดำเนินการได้บัรรลิุ ตามวัตถุประสงคั์ทุกประการ

        

(ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ประธานที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ (ทคบร)
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ส�รจ�กคำณบดีีบณัฑิตวิทิย�ลัยั  
มห�วิทิย�ลัยันำเรศวิร

 บััณฑิิตวิทยาลิัย มหาวิทยาลิัยนเรศวร ได้รับัเก้ยรติจากท้�ประชุมคัณะ

ผู้บัริหารบััณฑิิตศ่กษา มหาวิทยาลิัยของรัฐแลิะมหาวิทยาลิัยในกำกับัของรัฐ 

ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการเสนอผลิงานวิจัยระดับับััณฑิิตศ่กษา 

แห่งชาติ คัรั้งท้� 54  (The 54th National Graduate Research Conference) 

“Graduate Studies and Personalized Education”  โดยม้วัตถุประสงคั์ 

เพื�อเผยแพร่องค์ัคัวามรู้ท้�เกิดจากการวิจัยของนิสิตระดับับััณฑิิตศ่กษา จากสถาบัันอุดมศ่กษาของรัฐแลิะเอกชน ท้ังใน

แลิะต่างประเทศ เป็นเวท้ให้นิสิตได้นำเสนอผลิงานการวิจัยระดับับััณฑิิตศ่กษาสู่สาธิ์ารณชน เปิดโอกาสให้ม้การเสวนา 

แลิกเปลิ้�ยนคัวามรู ้ประสบัการณ์เก้�ยวกับัผลิการวิจยั ระหว่างนิสติ นกัศก่ษา คัณาจารย์แลิะนักวชิาการ ถอืเป็นการพัฒนา

คัุณภาพมาตรฐานงานวิจัยระดับับััณฑิิตศ่กษา รวมถ่งส่งเสริมสนับัสนุน คัวามร่วมมือทางวิชาการ ในสถาบัันการศ่กษา 

ท้�จัดการศ่กษาระดับับััณฑิิตศ่กษา ทั้งในแลิะต่างประเทศ โดยผ่านเวท้ นำเสนอผลิงานวิชาการต่อท้�ประชุมท้�ม้รายงาน

สบืัเนื�องจากการประชุม (Proceedings) ตามเกณฑ์ิมาตรฐานหลัิกสูตรระดับับัณัฑิติศก่ษา โดยกำหนดจัดประชุมวิชาการ

เสนอผลิงานวิจัยระดับับััณฑิิตศ่กษาแห่งชาติ คัรั้งท้� 54 ในวันจันทร์ท้� 13 มิถุนายน 2565 ในรูปแบับัผสมผสาน ทั้งการ 

นำเสนอรูปแบับั Onsite ณ มหาวิทยาลิัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลิก แลิะรูปแบับั Online   

 บััณฑิิตวิทยาลิัย มหาวิทยาลิัยนเรศวร ขอขอบัคัุณ ท้�ประชุมคัณะผู้บัริหารบััณฑิิตศ่กษา มหาวิทยาลิัยของรัฐ

แลิะมหาวิทยาลิัยในกำกับัของรัฐ ท้�ให้เก้ยรติมหาวิทยาลิัยนเรศวรเป็นเจ้าภาพ ขอขอบัคัุณ กองบัรรณาธิ์ิการรายงาน 

สืบัเนื�องจากการประชุมวิชาการนำเสนอผลิงานวิจัย ระดับับััณฑิิตศ่กษาแห่งชาติ คัรั้งท้� 54 ประจำปี พ.ศ.2565 

ผู้ทรงคัุณวุฒิจากหลิากหลิายสถาบััน ทั้งกลิุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลิุ่มวิทยาศาสตร์แลิะเทคัโนโลิย้ แลิะกลิุ่ม

มนุษยศาสตร์แลิะสังคัมศาสตร์ ท้�ได้ให้คัวามอนุเคัราะห์ประเมินผลิงานอย่างด้ยิ�ง แลิะหวังเป็นอย่างยิ�งว่าการจัดประชุม

วชิาการในคัร้ังน้ ้ จะเป็นประโยชน์ต่อผูเ้ข้าร่วมประชมุฯ  ในการท้�จะนำาคัวามรูไ้ปประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์ทัง้ต่อตนเอง 

องคั์กร สถาบััน ตลิอดจนชุมชน แลิะประเทศชาติโดยรวมต่อไป แลิะขอขอบัคัุณคัณาจารย์นิสิต นักศ่กษา แลิะบัุคัลิากร

ทุกท่าน ท้�ม้ส่วนร่วมในการจัดงานคัรั้งน้้สำาเร็จลิุลิ่วงด้วยด้ 

                                                                                                                                              

 (รองศาสตราจารย์ ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์)

 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ก�รบรรย�ยพิเศษ เรื่อง Graduate Studies 
and Personalized Education 
โดีย ศ.ดีร.นำพ.ประสิทธิิ ์วิฒันำ�ภ� นำ�ยกสภ�
มห�วิทิย�ลัยันำเรศวิร

 เมื�อเข้าสูศ่ตวรรษท้� 21 มป้รากฏการณ์ของพายุแห่งการเปลิ้�ยนแปลิง 

5 ลิูกท้�เฝ้้ากระหน�ำสถานการณ์โลิกแลิะคัวามเป็นอยู่ของพลิโลิก อ้กทั้งม ้

คัวามรุนแรงข่้นอย่างต่อเนื�อง พายุเหลิ่าน้้ประกอบัด้วย Globalization, 

Digitalization, Disintermediation, Disruptive Technology, แลิะ Climate Changes ผลิจากปรากฏการณ์น้้ 

ส่งผลิต่อรูปแบับัการเร้ยนรู้ของพลิโลิกในศตวรรษท้� 21 (21st Century Learning Model) (โดยผ่านกระบัวนการวิจัย

ในช่วงปลิายศตวรรษท้� 20) เกิดรูปแบับัท้�ม้ลัิกษณะสำคััญ 5 ประการคืัอ Authentic Learning, Mental Model 

Building, Internal Motivation, Multiple Intelligence, แลิะ Social Learning

 การเร้ยนรู้ในระดับัอุดมศ่กษา (Higher Education) ได้รับัผลิกระทบัอย่างยิ�งจากผลิของพายุแห่งการ

เปล้ิ�ยนแปลิงดังกลิ่าว ทำให้สถานอุดมศ่กษาเข้าสู่การปรับัตัวแลิะเปลิ้�ยนแปลิงเพื�อให้ตอบัโจทย์ของสังคัม ประเทศ 

แลิะสถานการณ์โลิก รวมถ่งลิักษณะของนักศ่กษา (Learner) ท้�เปลิ้�ยนแปลิงไป สถาบัันอุดมศ่กษาไม่คัวรเน้นเรื�อง 

การให้คัวามรู้เป็นหลิักอย่างเด้ยว (เนื�องจากเทคัโนโลิย้ในปัจจุบััน คัวามรู้ม้อยู่ใน Internet แลิะผู้เร้ยนสามารถเข้าถ่งได้

แทบัทุกท้� ทุกเวลิาตามคัวามต้องการ) หากแต่คัวรเน้นพัฒนาทักษะหลิากหลิายท้�นำไปสู่การเร้ยนรู้แลิะการเข้าใจปัญหา

ต่าง ๆ อย่างชัดเจน ลิ่กซ้่้งแลิะเป็นระบับั รวมทั้งคัวรพัฒนาให้ผู้เร้ยนม้ทักษะในการอยู่ในสังคัมได้อย่างม้คัวามสุข 

แลิะปฏิบััติงานได้อย่างม้คัุณภาพ (รวมเร้ยก Soft Skills) โดยเป็นผู้ท้�รักษาไว้ซ้่�งคัุณธิ์รรมแลิะคัวามถูกต้อง การพัฒนา

ทกัษะเหลิา่น้ ้สถาบันัอดุมศ่กษาคัวรยด่หลิกัใหนั้กศก่ษาเปน็ศนูยก์ลิางของการจดัรปูแบับัการเรย้นรู ้(Student-Centered 
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erythromycin and clindamycin resistance (Blaskovich, Elliott, Kavanagh, Ramu, & Cooper, 2019) .  For these 
reasons, novel agents for the treatment of C. acnes have become the main interest in the current studies (Cebrian 
et al., 2018).  
 One of the most potential antimicrobial agents is cathelicidin; a type of antimicrobial peptides ( AMPs) . 
Cathelicidin is a highly effective AMPs that shows the inhibitory effect on different microorganisms ( Xhindoli 
et al. , 2016) .  A previous study showed that the active form of cathelicidin (LL-37)  inhibited the growth of 
Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Staphylococcus 
epidermidis, S. aureus, and vancomycin resistant Enterococci (Henzler Wildman, Lee, & Ramamoorthy, 2003). 
Moreover, it was reported that cathelicidin was a non-toxic substance to human cells but cytotoxicity may occur 
at (3-5 times of the MICs) (Henzler et al., 2003).  
 The main killing mechanism of cathelicidin is a direct electrostatic interaction between the peptide and target 
cells or microorganisms.  A positive charge of cathelicidin binds to negatively charged molecules on the cell 
membrane of target cells leading to pore formation and eventually cell disruption ( Xhindoli et al. , 2016) . 
Although the inhibitory effects of cathelicidin on many pathogens have been demonstrated, this effect on C. 
acnes has never been explored.  Therefore, Cathelicidin is a type of AMPs that is encoded by the CAMP gene 
located at locus p21 of chromosome 3 (Alford, Baquir, Santana, Haney, & Hancock, 2020). Human cathelicidin 
is a multipotent peptide disrupting both bacterial membranes and viral envelopes using electrostatic interaction. 
The positive charge of cathelicidin binds to negatively charged molecules on the membrane or envelope of these 
pathogens leading to cell disruption.  Moreover, cathelicidin shows strong antimicrobial activity against many 
types of fungus and parasites ( Xhindoli et al. , 2016) .  Many previous studies demonstrated the antimicrobial 
activity of cathelicidin against bacteria, viruses, fungus, and parasites. For example, it was found that cathelicidin 
inhibited the growth of Staphylococcus spp.  (e.g.  S.  aureus and S.  epidermidis) and rapidly reduced biofilm 
formation ( Kang, Dietz, & Li, 2019) .  The effect of cathelicidin on the growth of C.  acnes has been only 
reported in a previous study.  It was demonstrated that cathelicidin- BF extracted from snake venom showed an 
inhibitory effect on C. acnes (Wang et al., 2011). C. acnes can be found on the skin of virtually every human, 
and it is one of the bacteria that can cause acne.  Acne is one of the most common skin diseases affecting most 
teenagers and often persists into adulthood (Leheste et al., 2017).  Acne vulgaris is the second rank among the 
most common dermatological conditions after dermatitis.  It is approximately 85% ( eighty- five percent)  of 
adolescents and young adults and 15-20% (fifteen to twenty percent) of the patients have moderate and severe 
acne cases ( Walsh, Efthimiou, & Dréno, 2016) .  The treatment for acne vulgaris includes topical antibiotics 
(erythromycin or clindamycin) and oral antibiotics (Doxycycline) (Zaenglein et al., 2016).   The aim of this 
study is to investigate the inhibitory effect of human cathelicidin on a standard strain of C. acnes (ATCC strain) 
and antibiotic-resistant C. acnes clinical isolates from patients with acne. 

 
Methods and Materials 

 
Sample Collection 
 Patients with acne were recruited into this study.  This study is approved by the Institutional Review Board, 
Faculty of Medicine, Chulalongkorn University (IRB 058/62). Open and closed comedones, and inflammatory 
papules were collected from the patients at Dermatology and Pediatric Dermatology clinics at the King 
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Abstract 
Cutibacterium acnes is one of the major factors involved in the pathogenesis of acne vulgaris. C. acnes is found in patients with 

acne vulgaris and it sometimes develops antibiotic resistance. Human cathelicidin is a multipotent peptide disrupting both bacterial 
membranes and viral envelopes using electrostatic interaction. This study investigated the antibacterial activity of cathelicidin       
LL-37 on C. acnes clinical isolates. C. acnes isolates were characterized in patients with acne vulgaris. C. acnes were evaluated 
using Broth microdilution assay. Antibacterial susceptibility tests of C. acne were performed, Clindamycin and Doxycycline were 
demonstrated, but three antibacterial resistant strain was identified 512 μg/ml for Clindamycin, 8 μg/ml for Doxycycline, and 
the multidrug-resistant strain was identified 512 μg/ml for Clindamycin, 16 μg/ml for Doxycycline. Cathelicidin LL-37 showed 
an inhibitory effect against all selected strains at concentrations of 25-50 μg/ml. Cathelicidin LL-37 could be used for patients 
with C. acnes infection particularly those infected with clindamycin and doxycycline resistant strains. 
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Introduction 

 
 Acne is a common chronic inflammatory skin disease found approximately 95% in adolescents and 25% in 
adults without gender preference (Kanwar et al. , 2018) .  This condition affects the physical appearance of the 
patients and lowers their self- esteem causing mental health problems, particularly in severe cases ( Ayer & 
Burrows, 2006) .  It has been reported that acne is considered the second most common skin disease across the 
world (Xu & Li, 2019). Patients with acne are initially treated with topical therapy (e.g. antibiotics, hydroxy 
acids, retinoids and etc.) in clinical practice. These topical agents aim to reduce skin inflammation and decrease 
colonization of Cutibacterium acnes.  However, systemic or oral treatment is sometimes needed, particularly in 
topical treatments without clinical response.  Although both topical and systemic therapies appear to be very 
effective in most cases, the side effects of these agents such as skin peeling, irritation, dryness, photosensitivity, 
and perhaps systemic symptoms are common (Xu & Li, 2019).  
 As elimination of C.  acnes colonization on the affected skin is a major goal of acne treatment, there are a 
variety of antibiotics commonly used in patients such as clindamycin, erythromycin, tetracycline and etc. 
However, a recent study has shown that antibiotic-resistant C. acnes is increasing tremendously due to prolonged 
and improper use of these antibiotics (Dessinioti & Katsambas, 2017) .  The antibiotic- resistant C.  acnes was 
firstly reported in 1979 and it was found that clindamycin and erythromycin resistant strains were frequently 
isolated from inflammatory lesions of patients with acne. Moreover, other antibiotic-resistant C. acnes isolates 
(e.g. tetracycline resistance) were also observed afterward. Recently, it has been estimated that the incidence of 
antibiotic- resistant C.  acnes has been increased up to 64% ( Dessinioti & Katsambas, 2017) , particularly 
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effective in most cases, the side effects of these agents such as skin peeling, irritation, dryness, photosensitivity, 
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 As elimination of C.  acnes colonization on the affected skin is a major goal of acne treatment, there are a 
variety of antibiotics commonly used in patients such as clindamycin, erythromycin, tetracycline and etc. 
However, a recent study has shown that antibiotic-resistant C. acnes is increasing tremendously due to prolonged 
and improper use of these antibiotics (Dessinioti & Katsambas, 2017) .  The antibiotic- resistant C.  acnes was 
firstly reported in 1979 and it was found that clindamycin and erythromycin resistant strains were frequently 
isolated from inflammatory lesions of patients with acne. Moreover, other antibiotic-resistant C. acnes isolates 
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The inhibitory effect of human cathelicidin (LL-37) on antibiotic-resistant C. acnes 
 The susceptibility ranges of human cathelicidin LL-37 (LL-37 Human, Purity ≥ 98% (HPLC), Peptide 
Institute, Inc)  against C.  acnes ATCC strain and clinical isolates were investigated.  The MIC values were 
determined using the broth microdilution method, according to the Clinical and Laboratory Standard Institute 
( CLSI)  guidelines for anaerobic bacteria ( Cebrian et al. , 2018) .  The concentrations of LL- 37 used in the 
experiment were delivered from a previous study (Durnaś et al. , 2017) , (Kang, Dietz, & Li, 2019) .  Half-
decreasing concentrations of human cathelicidin LL-37 were added in 96-well microtiter plates using an initial 
inoculum of 5 × 105 CFU/ml.  Microtiter plates were incubated at 37 °C for 72 h under anaerobic conditions. 
The MICs are defined as the lowest concentration of antimicrobial agents that will inhibit the visible growth of 
a microorganism after incubation according to the Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) M11-A7 
guidelines for anaerobic bacteria. 
 The Minimum bactericidal concentrations (MBCs) of C. acnes to human cathelicidin LL-37 were determined 
using the spread plate technique. Cell suspension of each concentrations that showed no visible growth from the 
MIC determination were plated onto Brucella agar plates and incubated at 37°C for 72 h. The concentrations of 
the peptides that resulted in no viable colonies were recorded as MBCs.  This experiment was performed in 
biological duplicates  
Statistical analyses  

Data were analyzed using SPSS software latest version.  Data are expressed as mean ± SD and and 
differences with a p-value of <0.05 were considered statistically significant. 
 

Results 
 

Antibiotic susceptibility testing  
 To evaluate the susceptibility to clindamycin and doxycycline of each C.  acnes isolates, the MIC values of 
clindamycin and doxycycline were measured based on the CLSI anaerobe broth microdilution M11-A7 method 
(Cebrián et al. , 2018) .  First, the antibacterial susceptibility tests using C.  acnes clinical isolates compared to 
the indicator strain, C. acnes ATCC6919, were performed. The result showed that the MICs of clindamycin and 
doxycycline for C.  acnes ATCC6919 were at 0.125 µg/ ml.  The MICs of clindamycin for clinical isolate C. 
acnes 71PYIP and C.  acnes 45VPOP were at 512 µg/ ml and for C.  acnes 106KKCL was at 2 µg/ ml.  The 
MICs of doxycycline exhibited at 0.5, 8, 16 µg/ml for C. acnes 71PYIP, 106KKCL, and C. acnes 45VPOP. 
The MICs clindamycin up to 8 µg/ml and doxycycline up to 4 µg/ml were interpreted as resistant (Table 2). 
 

Table 2 Antimicrobial susceptibility tests of clindamycin and doxycycline against Cutibacterium acnes isolates 
 

Bacterial isolate 
 

MICs (µg/ml)±SD 

Clindamycin Doxycycline 

C. acnes ATCC6919 0.125±0 (S) 0.125±0 (S) 
C. acnes 45VPOP 512±0 (R) 16±0 (R) 
C. acnes 71PYIP 512±0 (R) 0.5±0 (S) 
C. acnes 106KKCL 2±0 (S) 8±0 (R) 

 S; susceptible, R; resistant 

 

Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok, Thailand. The biological samples were collected into an anaerobic 
transport medium containing buffered mineral salts in a semi- solid media, with sodium thioglycollate and 
cysteine. The specimens were kept in tryptic soy broth (TSB) with 20% glycerol at -80oC for later use. 
Sample size calculation  
 The expected incidence of antibiotic- resistant C.  acnes in our Thai population was approximately 10% 
( Moon et al. , 2012)  ( Tan, Tan, Barkham, Yan, & Zhu, 2007) .  The sample size was calculated using the 
formula below. 

n=
z
1-∝2 

2 p(1-p)

d2  

n=
(1.96)20.1(1-0.1)

(0.05)2  

 
Z statistic: For the level of confidence of 95% = 1.96., Error (d) = 0.05 
Sample size (n) = 139 and allowance for another 10% = 13.9  
Therefore, the total sample size was 139+13.9 = 153  
Bacterial identification  
 The clinical samples from closed and open comedones, and inflammatory papules were inoculated onto the 
Brucella agar plate and incubated at 37oC in a 5% CO2 incubator for 7 days in anaerobic conditions. The bacterial 
colonies were identified by gram staining (gram positive rod) and biochemical tests (catalase, nitrate, peptone, 
and bile esculin hydrolysis).  
 
Table 1 Cutibacterium acnes biochemical test 

 Catalase production Nitrate reduction Bile esculin 
hydrolysis 

Indole production 

Cutibacterium acnes + + - - 

+; positive, -; negative 
 
Antibiotic susceptibility testing 
 A stock solution of C. acnes isolates were streaked onto Brucella agar plates and incubated for three days to 
assure mature and active C. acnes strains. The Minimum Inhibitory Concentration (MICs) for Clindamycin and 
Doxycycline was determined using the agar dilution method, according to the Clinical and Laboratory Standard 
Institute (CLSI) guidelines for anaerobic bacteria (Cebrian et al., 2018). The inocula were prepared to a 0.5 
MacFarland standard from 72 hours growth on brucella agar.  MICs results were interpreted according to the 
Clinical and Laboratory Standards Institute ( CLSI)  M11- A7 guidelines for anaerobic bacteria to identify            
C.  acnes resistant strain.  The MICs breakpoints used for interpretation of Clindamycin and Doxycycline: 
Clindamycin MIC ≥ 8 µg/ml, Doxycycline MIC ≥ 4 µg/ml resistance (R). 
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The inhibitory effect of human cathelicidin (LL-37) on antibiotic-resistant C. acnes 
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this study were probably due to differences of MICs and MBCs values that may play roles in drug resistance 
(e.g. efflux pump overexpression, drug target alteration, involve biofilm formation, and enzymatic inactivation 
of antibiotics) (Aslan Kayiran, Karadag, Al-Khuzaei, Chen, & Parish, 2020). The possible mode of action of 
LL- 37 on C.  acnes LL- 37 disrupting bacterial membranes using the electrostatic interaction.  The positive 
charge of cathelicidin binds to negatively charged molecules on the membrane or envelop of these pathogens 
leading to cell disruption (Sancho-Vaello et al., 2020).  
 It is now recommended that proper use of antibiotics for treatment of C.  acnes may reduce the incidence of 
antibiotic resistance ( Platsidaki & Dessinioti, 2018) .  However, most general practitioners routinely prescribe 
these antibiotics to treat patients in clinics.  Therefore, current studies are searching for new strategies that 
minimize antibiotic-resistant C. acnes in these patients. 

 
Conclusion and Suggestions 

 
In conclusion, this study demonstrated the inhibitory effect of human cathelicidin on antibiotic-resistant  

C. acnes. It showed that human cathelicidin LL-37 showed an inhibitory effect on the growth of C. acnes 
ATCC6919 strain and antibiotics resistant clinical isolates (C. acnes 71PYIP, 106KKCL, and C. acnes 
45VPOP). In the future, studies on the synergistic effect with antibiotics and cytotoxicity of LL-37 on the 
human cell line should be done to ensure the applications of the LL-37 on acne treatment. 
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 To evaluate the susceptibility to human cathelicidin (LL-37) on antibiotic-resistant C. acnes and C. acnes 
ATCC6919, the MIC values of LL-37 were measured based on the CLSI anaerobic broth microdilution M11-
A7 method before LL-37 susceptibility tests.  LL-37 was able to inhibit the growth of all antibiotic- resistant 
C.  acnes isolates and C.  acenes ATCC6919 with the MICs ranging from 25 to 50 µg/ml.  The MICs of LL-
37 were at 25 µg/ml for C. acnes 71PYIP, 106KKCL, ATCC6919, and at 50 µg/ml for C. acnes 45VPOP 
(Table 2).  
 The MBCs values were investigated to determine the bacterial effect of LL- 37 For C.  acnes ATCC6919, 
the MBCs were at 25 µg/ml, while the MBC of C. acnes 106KKCL were 50 µg/ml. The MBCs of C. acnes 
71PYIP and 45VPOP were over 50 µg/ml (Table 3). 
 
Table 3 Antimicrobial susceptibility tests of cathelicidin LL-37 against Cutibacterium acnes isolates 

Bacterial isolate MICs (µg/ml)±SD MBCs (µg/ml)±SD 

C. acnes ATCC6919 25±0 25±0 
C. acnes 45VPOP 50±0 >50±0 
C. acnes 71PYIP 25±0 >50±0 
C. acnes 106KKCL 25±0 50±0 

   
Discussion 

 
 This study, aimed to investigate whether LL-37 with broad-spectrum antimicrobial properties could inhibit 
C.  acnes isolated from patients with acne vulgaris.  This study also investigated the effect of LL- 37 on 
clindamycin, doxycycline- resistant strains of C.  acnes from clinical isolates.  Although previous studies have 
demonstrated the effectiveness of cathelicidin-BF extracted from snake venom on C. acnes (Wang et al., 2011). 
But, the inhibitory effect of human cathelicidin LL-37 on C. acnes is still unclear. Furthermore, the inhibitory 
effect of human cathelicidin LL- 37 on C.  acnes antibiotics resistant strain has never been reported before. 
Initially, 3 clinical isolates C.  acnes reserved from 153 patients at the King Chulalongkorn Memorial Hospital 
( KCMH)  during 2019- 2020 were tested for clindamycin, doxycycline, erythromycin, tetracycline, and 
trimethoprim/ sulfamethoxazole susceptibility using the agar dilution method.  Selected organisms resistant to 
clindamycin and doxycycline as topical and oral formulations of acne, respectively, and have been reported to 
be resistant and, with prolonged use, adverse effects on the skin such as skin burning and peeling ( Oge, 
Broussard, & Marshall, 2019). Therefore, these two drug-resistant strains were selected for further experiments.  
 As clindamycin and doxycycline is the first-line treatment of choice in patients with acne vulgaris, this study 
chose 3 from 153 clinical isolates including clindamycin- resistant, doxycycline- resistant, and multi- drug 
(clindamycin and doxycycline) resistant strain to perform susceptibility test with LL-37. However, the minimum 
inhibitory concentrations (MICs) of LL-37 on each strain were varied (25-50 µg/ml). This observation was 
also found in minimum bactericidal concentrations (MBCs) against C. acnes but the range of MBCs seemed to 
be higher in concentrations ( >50 µg/ml) , and C.  acnes ATCC6919 strains could be killed by LL- 37 at 
concentrations of 25 µg/ml.  The wide- ranging concentrations of MICs and MBCs against C.  acnes found in 
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this study were probably due to differences of MICs and MBCs values that may play roles in drug resistance 
(e.g. efflux pump overexpression, drug target alteration, involve biofilm formation, and enzymatic inactivation 
of antibiotics) (Aslan Kayiran, Karadag, Al-Khuzaei, Chen, & Parish, 2020). The possible mode of action of 
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charge of cathelicidin binds to negatively charged molecules on the membrane or envelop of these pathogens 
leading to cell disruption (Sancho-Vaello et al., 2020).  
 It is now recommended that proper use of antibiotics for treatment of C.  acnes may reduce the incidence of 
antibiotic resistance ( Platsidaki & Dessinioti, 2018) .  However, most general practitioners routinely prescribe 
these antibiotics to treat patients in clinics.  Therefore, current studies are searching for new strategies that 
minimize antibiotic-resistant C. acnes in these patients. 

 
Conclusion and Suggestions 

 
In conclusion, this study demonstrated the inhibitory effect of human cathelicidin on antibiotic-resistant  

C. acnes. It showed that human cathelicidin LL-37 showed an inhibitory effect on the growth of C. acnes 
ATCC6919 strain and antibiotics resistant clinical isolates (C. acnes 71PYIP, 106KKCL, and C. acnes 
45VPOP). In the future, studies on the synergistic effect with antibiotics and cytotoxicity of LL-37 on the 
human cell line should be done to ensure the applications of the LL-37 on acne treatment. 
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Recently, there was a study about trained immunity in HBV infection but did not have information about 
epigenetic reprogramming to explain regulating trained immunity in HBV. 

This study demonstrated the regulation of trained immunity by histone modification at histone H3 on lysine-
4 trimethylation (H3K4me3) and histone H3 on lysine-27 trimethylation (H3K27me3) in monocytes in HBV 
exposed in utero from cord blood of chronic HBV-infected mothers. 

Methods and Materials 

Population sample group 
All subjects who were recruited for this study are approved by the Institutional Review Board of Faculty of 

Medicine, Chulalongkorn University ( COA No. 1164/ 2019)  and wrote informed consent.  They were 
categorized into two groups: 

Control group 
Eight healthy pregnancy women were recruited.  
Inclusion criteria 
Healthy pregnancy individuals ages between 20-45 years old with no underlying diseases. 
Exclusion criteria 
Individuals with pregnancy, positive for antibodies to HIV, HBV, and HCV, chronic infections, malignancy, 

and during treatment with immunosuppressive drugs 
Patient group 
Eleven HBV-infected mothers (HBsAg+ mothers) were recruited for this study 
Inclusion criteria 
All HBV- infected mothers have positive HBsAg and abnormal serum alanine aminotransferase ( ALT) 

(>UNL but <10XUNL) concentrations for at least six months before the beginning of the protocol. 
Exclusion criteria 
Patients were excluded from the study if they have human immunodeficiency virus ( HIV)  infection, 

autoimmune disease, co- infection with hepatitis C, decompensated liver disease, seizure disorders, previous 
organ transplantation, significant cardiovascular dysfunction, chronic pulmonary disease, poorly controlled 
diabetes, other cause of liver disease, pre- existing psychiatric disease, hemoglobinopathies, hemophilia, 
clinically significant retinal abnormalities, immunologically- mediated disease or hepatocellular carcinoma. 
Patients were also excluded if they were consuming alcohol or using intravenous drugs regularly. 
Cord blood collection and PBMCs isolation 

When the umbilical cord was cut, cord blood from the umbilical cord was immediately collected 
approximately 100 ml by using a syringe (50 ml) and using an aseptic tube that contains heparin for collecting 
cord blood from the syringe.  Suddenly, samples were transported to the laboratory for PBMCs isolation.  For 
PBMCs isolation, we used Ficoll- Hypaque reagent with a ratio of cord blood:  HBSS:  Ficoll- Hypaque at 
1:  1:  1 and washed cells two times by using HBSS and 2%  FBS before cell counting.  These PBMCs were 
collected in a liquid nitrogen container until use. 
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Introduction 

Hepatitis B virus ( HBV)  infection is a major global health problem and has a high prevalence in Asian 
countries (Dienstag, 2008). At least six hundred thousand people die each year from HBV or related diseases 
such as hepatocellular carcinoma (HCC), cirrhosis, and chronic hepatitis B (CHB) (Sunbul, 2014). Ordinarily, 
HBV mostly transmits from mother to newborn during birth and delivery and contact with blood or other body 
fluids with an infected partner in adulthood.  After infection with HBV within 30- 60 days, HBV may be 
discovered and continued progress into chronic HBV through the induction of an ‘ immunotolerant state’  of 
infants (Kennedy et al., 2012). 

To date, the immune of HBV- exposed newborns in utero was discovered.  The antiviral cytokine profiles 
such as IL12p40 and IFN-α2 were shown in HBV- exposed cord blood ( Hong et al. , 2015) .  Moreover, 
HBV-exposed cord blood enhanced Th1 maturation and stimulated an innate immune response that could show 
cross- protection and stronger response after secondary stimulation ( Hong et al. , 2015) .  This phenomenon is 
called trained immunity.  This trained immunity is regulated by epigenetic programming such as histone 
modification that can be specifically bound by recognition domains composed of different proteins implicated in 
transcriptional control ( Netea et al. , 2016) .  Histone modification plays a role in trained immunity including 
trimethylation of histone H3 on lysine- 4 ( H3K4me3)  and histone H3 on lysine- 27 ( H3K27me3)  that are 
located at promoter or transcription start sites and correlated with transcriptional activity of the gene (Mehta & 
Jeffrey, 2015). 
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Monocytes isolation 
Monocytes were isolated from PBMC by MojoSort™ Human Pan Monocyte Isolation Kit (BioLegend, San 

Diego, CA). Firstly, PBMCs from liquid nitrogen were thawed and washed twice with RPMI-1640 medium. 
Secondly, red blood cells were lysed by RBC lysis buffer that is composed of ammonium chloride. The ratios of 
PBMCs to lysis buffer volume of 1: 9 was used and then incubated at room temperature for 3 minutes before 
centrifuge at 1500 rpm for 5 minutes at 25 ̊ c and removed supernatant.  Thirdly, PBMCs were then resuspended 
with 4 ml of MojoSort™ Buffer, centrifuged at 300 xg for 5 minutes and resuspended in an appropriate volume 
of MojoSort™ buffer for counting. Next, 100 µl of 107 cells were added with 5 µL of Human TruStain FcX™ 
(Fc Receptor Blocking Solution) before incubating at room temperature for 10 minutes. After that, 10µL of the 
Biotin- Antibody Cocktail ( antibody against CD3, CD7, CD15, CD19, CD20, CD56, CD57, CD123, 
CD235ab)  were added and incubated on ice for 15 minutes before adding 10 µL of Streptavidin Nanobeads 
and incubating on ice for 15 minutes.   Next, cells were washed with MojoSort™ Buffer up to 4 ml and 
centrifuged at 300 xg for 5 minutes at 4 ˚c. Cells were suspended with 2.5 ml of MojoSort™ Buffer. Then, the 
tubes were placed in the magnet stand for 5 minutes and poured the liquid out into a new tube for collecting 
purified monocytes. Finally, monocytes were tested the purity by flow cytometry. 
Monocyte stimulation 

Monocytes were stimulated with 1 µg/ml of ssRNA40/LyoVec™ (InvivoGen) or 5 µl/ml Beta-glucan for 
18 hours in the incubator.  
RNA isolation  

Firstly, cell pellets were collected. Secondly, buffer RLT were added to the cell pellets for lysing cells before 
RNA isolation, 70% ethanol were added to the lysate and mixed by pipetting.  Thirdly, the sample were removed 
to the spin column ( Rneasy Mini spin column™ , AgenBotech)  placed in a collection tube, centrifuged, and 
discarded the flow-through. After that, RW1 buffer were added to the column, centrifuged, discarded the liquid 
and PRE-buffer were also added to the column (two times), centrifuged, discarded the liquid. Then, the columns 
were placed in a new 1.5 ml collection tube. Finally. The columns were added 30 µl of Rnase-free water and 
centrifuged. 
Real-time PCR 

After RNA isolation, the RNA was converted to cDNA and cDNA was used for real- time PCR. 
The components of the master mix were TaqMan® Fast Advanced Master Mix( 2X) , TaqMan® Assay( 20x) , 
and nuclease-free water. 

Results 

 The mRNA expression levels of histone modification enzymes (EZH1, EZH2, KDM5A, KDM6A, KDM6B, 
and KMT2A) were evaluated by real-time PCR technique. The result demonstrated that EZH1, EZH2, KDM5A, 
KDM6A, and KMT2A of HBV- infected monocytes and stimulation with ssRNA40 were significantly higher 
than the expression levels of healthy monocytes (Figure 1). The expression levels of KDM6B of HBV-infected 
monocytes were higher than healthy monocytes but it was not significantly different ( Figure 1) .  Moreover, 
cultured supernatant of HBV- infected monocytes stimulated with ssRNA40 were measured levels of IL12p40 
that was higher in HBV-infected monocytes than in healthy monocytes (Figure 2). 
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Figure 2 The scatter plot with bar demonstrated that IL12p40 level of monocytes between HBV- infected 
monocytes and healthy monocytes after stimulation with ssRNA40 (TLR8 agonist) were determined 
by Luminex.  Mann–Whitney test was used for statistical analysis and p-value<0.05 is significantly 
different 

Discussion 

The concept of trained immunity or innate immune memory is determined by epigenetic reprogramming at 
the level of histone modifications such as H3K4 and H3K27 trimethylation ( van der Heijden et al. , 2018) . 
Currently, trained immunity has been studied in many pathogens or antigens for example BCG- induced trained 
immunity (Arts et al., 2016), trained monocytes with ᵦ-glucan (Quintin et al., 2012), trained monocytes by 
oxLDL (Oxidized low-density lipoprotein) or ᵦ-glucan(Bekkering et al., 2014), and others. 

Trained innate immune in HBVhas been represented in newborns who get a natural viral infection from their 
mothers during the perinatal period (Hong et al., 2015; Sirilert et al., 2020). There is evidence about the effect 
of trained monocytes in newborns who are infected by HBV and re-stimulation with ssRNA40. It was shown a 
significantly higher IL12p40 in trained monocytes with HBV than monocytes of healthy newborns after re-
stimulation with ssRNA40 (Hong et al., 2015).  

This study demonstrated the control of epigenetic reprogramming at the level of histone modifications to 
trained immunity with HBV by using real-time PCR technique.  EZH1, EZH2, KDM5A, KDM6A, KDM6B, 
and KMT2A are histone modification enzymes that have differences of function.  The function of EZH1 and 
EZH2 is to transfer of methyl groups to H3K27( Hyun, Jeon, Park, & Kim, 2017) .  KDM6A ( UTX)  and 
KDM6B ( JMJD3)  have a critical role in removing methyl groups from H3K27 ( Hyun et al. , 2017) .  The 
function of KMT2A (MLL)  is transfer of methyl groups to H3K4, and the function of KDM5A ( JARID1A, 
RBBP2) is to remove methyl groups from H3K4(Hyun et al., 2017). The expression levels of these enzymes 
in trained monocytes with HBV and secondary stimulation with ssRNA40 showed a significantly higher level of 
EZH1, EZH2, KDM5A, KDM6A, and KMT2A than the expression of monocytes from healthy newborns. 
Therefore, these results indicated that there is epigenetic reprogramming at the level of histone modifications to 
trained immunity with HBV. 

Figure 1 The scatter plot with bar demonstrated that the mRNA expression levels of histone modification enzymes 
(EZH1, EZH2, KDM5A, KDM6A, KDM6B, and KMT2A) were quantitatively determined by real-
time PCR.  Mann–Whitney test was used for statistical analysis and p- value<0.05 is significantly 
different 
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Conclusion and Suggestions 

This study provides evidence about histone modification enzymes ( EZH1, EZH2, KDM5A, KDM6A, 
KDM6B, and KMT2A)  that has a fundamental role in trained immunity in HBV.  Understanding of epigenetic 
events in HBV-exposed neonates requires further investigation such as Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) 
assay. This technique can clarify the role of histone modifications in controlling specific immune genes that may 
influence the monocyte functions of HBV infection in newborns. 
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Conclusion and Suggestions 

This study provides evidence about histone modification enzymes ( EZH1, EZH2, KDM5A, KDM6A, 
KDM6B, and KMT2A)  that has a fundamental role in trained immunity in HBV.  Understanding of epigenetic 
events in HBV-exposed neonates requires further investigation such as Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) 
assay. This technique can clarify the role of histone modifications in controlling specific immune genes that may 
influence the monocyte functions of HBV infection in newborns. 
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inhibits the release of proinflammatory cytokines such as prostaglandin E- 2 ( PGE- 2) , tumor necrosis factor 
alpha (TNF-α), and interleukin-1beta (IL-1β), but also triggers anti-inflammatory response by inducing the 
release of transforming growth factor-beta 1 (TGF-β1)  and interleukin-10 ( IL-10) (Arany et al. , 2007;  
de Lima et al., 2011; Mafra de Lima et al., 2010; Sakurai, Yamaguchi, & Abiko, 2000). In a previous animal 
study, LLLT was proved to stimulate anagen phase via initiating the Wnt10b/ β-catenin pathway in C3H/HeJ 
mice (Zhang et al., 2017). Several clinical studies reported the effectiveness of LLLT for treating AGA in both 
male and female patients with the optimum wavelength range from 635 to 660 nm ( Barikbin et al. , 2017; 
Friedman & Schnoor, 2017; Jimenez et al., 2014; Lanzafame et al., 2013; Lanzafame, Blanche, Chiacchierini, 
Kazmirek, & Sklar, 2014; Mai- Yi Fan, Cheng, Lee, Lin, & Chiu, 2018; Suchonwanit, Chalermroj, & 
Khunkhet, 2019) .  Mild side effects were found in some cases including headache, paresthesia, pruritus and 
acne. Duration and frequency of treatment depends on the type of device. Even though LLLT has promised as a 
potent alternative therapy for AGA, the histopathologic data is limited and the underlying mechanism of action 
is needed to elucidate. 
 In this study, the author aimed to determine the clinical and histopathologic results of LLLT on hair growth 
in C57BL/6 mice compared to 5% topical minoxidil, the standard treatment of AGA. 

 
Methods and Materials 

 
 Fifteen 5-week-old male C57BL/6 mice were recruited and cared under strict hygienic conventional system. 
All experimental protocols were conducted under the approval of the Institutional Animal Care and Use 
Committee (IACUC) of Thammasat university. Mice were randomly divided into three groups: a control group 
(n=5), a LLLT group (n=5), and a minoxidil group (positive control group) (n=5). Dorsal hair was depilated 
using hair removal cream for approximately 2 x 6 cm2 showing synchronous telogen as pinkish skin color on 
their backs at day 0. Mice in LLLT group were irradiated with 692-nm red light at energy dose of 0.2 J/cm2, 
power of 1.13 mW, for 177 seconds, at a distance of 1 cm.  Mice in positive control group were applied by 
0.1 ml of 5% topical minoxidil at the dorsum. For control group, no treatment was delivered. All interventions 
were done once daily for a total of 21 days.  
 To evaluate the outcome, photos were taken at day 0, 7, 14 and 21 by a digital camera ( Leica Q- P type 
116)  and the repigmentation area was assessed using ImageJ program ( http: / / rsb. info.nih.gov/ ij) .  Tissue 
samples were collected by 6-mm punch biopsy at the end of experiment and immediately fixed in 10% neutral-
buffer formalin for 24 hours.  The tissues were embedded in paraffin, sectioned to a 3 μm thickness. Hematoxylin-eosin 

(H&E) stain was performed for further histopathologic study. Number of hair follicles, angiogenesis, and inflammatory 
cell infiltration were determined by the experienced pathologist. 

All data were shown as mean ± SD using one- way ANOVA and repeated ANOVA tests by STATA/MP 
version 17. P < 0.05 was considered significant. 

 
Results 

 
 Fifteen C57BL/6 mice were enrolled in the study and randomly assigned into three groups including LLLT 
group ( n= 5) , minoxidil group ( n= 5) , and control group ( n= 5) .  No significant difference of the baseline 
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Abstract 
Androgenetic alopecia ( AGA)  is one of the most important dermatologic conditions that affects both male and female 

populations worldwide.  Low- level light therapy (LLLT)  was invented in many decades ago and now promises as an adjunctive 
technology for AGA treatment. The photobiomodulation effect (PBM) obtained from this LLLT device stimulates hair follicle stem 
cells and also has anti-inflammatory properties.  However, few reports showed the underlying biological consequences. This study 
aimed to investigate the therapeutic efficacy and histopathologic changes after using LLLT compared to the standard treatment, 5% 
topical minoxidil, for treating depilated C57BL/6 mice. The intervention was done once daily for a total of 21 days. Hair regrowth 
was assessed by digital photograph and tissue biopsy was done at the end of treatment. Observation of skin repigmentation indicated 
significantly earlier improvement in LLLT group than in minoxidil group and control group.  At the same time, minoxidil 
demonstrated greatest stimulative effect correlated with the average number of hair follicles.  Histopathologic results showed that 
angiogenesis and vasodilation were predominantly detected after the application of topical minoxidil compared to LLLT group. 
Mononuclear inflammatory cell infiltration was less found in LLLT. Our study emphasized that LLLT can induce telogen to anagen 
transition significantly faster than minoxidil. LLLT can be used solely or combined with minoxidil in order to generate the optimal 
outcome. 
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Introduction 
 

Androgenetic alopecia (AGA)  is the most common type of nonscarring alopecia that causes hair follicle to 
undergo miniaturization progressively resulting in shortening of anagen phase. Patients with AGA usually show 
signs of hair thinning and shedding in a particular pattern distribution according to their sexes (Blume-Peytavi 
& Kanti, 2019) .  The etiology of AGA involves multiple factors including genetic predisposition, increasing 
age, scalp microinflammation, environmental and lifestyle influences ( Inui & Itami, 2013; Nyholt, Gillespie, 
Heath, & Martin, 2003; Ramos et al. , 2016; Su, Chen, & Chen, 2013; Trüeb, 2015) .  The current standard 
treatments of AGA comprise of topical minoxidil and oral finasteride which are limited to their potency and side 
effects.  Low- level light therapy ( LLLT)  has been introduced in late 1960s and first used by the National 
Aeronautics and Space Administration ( NASA)  to stimulate wound healing process in space ( Mester et al. , 
1968; Whelan et al., 2001). Nowadays LLLT has got accepted and widely recognized as FDA-cleared device 
for treatment of hair loss.   Its PBM stimulates both hair follicular stem cells and perifollicular cells.  Guo, Qu, 
Chen, Miao, and Hu concluded the proposed mechanisms of LLLT into 3 steps (Guo et al., 2020). First, the 
light acts at endogenous chromophores resided in mitochondria and increases its activity leading to ATP and 
nitric oxide (NO) production and modulation of reactive oxygen species (ROS). Second, PBM activates redox-
related signaling pathways that causes regulation of cellular responses including cell proliferation, migration, and 
inflammation.  Third, the activated cells assist in hair follicle and perifollicular regeneration.  PBM not only 
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Figure 2 Percent of hair regrowth 
 

Values are expressed as percentage.  Percent change of hair regrowth is calculated by using mean hair change at specific week divided by the original 
mean hair count at day 0, multiplied by 100.  P- value is derived from repeated ANOVA test and is interpreted by the comparison of hair regrowth within 
each group. *P < 0.05. 
 
 The histopathologic results presented that the anagen to telogen ratio was highest after treated with 5% topical 
minoxidil (Figure 3). About 60 percent of hair follicles in minoxidil group was found in late anagen and around 
40 percent was found in early anagen.  In contrast, hair follicles in red light group were found mostly in early 
anagen and few in late telogen as same as that of control group. New capillaries and vasodilation were observed 
greater in minoxidil group when compared to control group.  In contrast, dorsal skin of LLLT group found less 
angiogenesis.  Mononuclear cell infiltration was slightly increased after treated with minoxidil but it was less 
found after red light irradiation as in control group.  
 

 

characteristics of mice dorsum after depilation was observed in all groups as shown in Table 1.  Digital 
photographs of all mice at days 0,7,14, and 21 were shown in Figure 1.  During the first week of treatment, 
hair regrowth ratio in LLLT group started to increase remarkably over minoxidil group and showed statistical 
significance with p-value < 0.001 (Table 2). Hair regrowth in minoxidil group gradually increased and caught 
up with LLLT group on mid of second week and became statistically significance with p-value < 0.001 at third 
week of treatment (Figure 2). For the entire experimental period of 21 days, the results exhibited greatest hair 
regeneration in minoxidil group followed by LLLT group. However, the stimulative effects of LLLT and topical 
minoxidil did not show statistically significant difference from control group at any periods. 
 
Table 1 Baseline characteristics of mice dorsum after depilation at day 0 

 Mean ± SD 
Control group 100.82 ± 24.81 
LLLT group 92.57 ± 29.56 

Minoxidil group 102.24 ± 9.68 

p-value 0.777 
Values are expressed as mean ± SD. P-value is derived from Analysis of Variance (ANOVA) test. 
 
Table 2 Hair regrowth measurement within each group at day 0, 7, 14, 21 

 Control group LLLT group Minoxidil group 
Day Mean ± SD p-value Mean ± SD p-value Mean ± SD p-value 
0 100.82 ± 24.81  92.57 ± 29.56  102.24 ± 9.68  
7 106.73 ± 31.04 0.029* 116.92 ± 42.21 <0.001# 107.68 ± 7.55 0.57 
14 111.07 ± 28.52 <0.001# 118.15 ± 43.21 <0.001# 113.75 ± 7.93 0.229 
21 111.59 ± 27.24 <0.001# 121.16 ± 40.01 <0.001# 144.26 ± 34.35 <0.001# 

Values are expressed as mean ± SD. P-value is derived from repeated ANOVA test showing the comparison of hair regrowth within each group. *P < 0.05. 
#P < 0.001 
 

 
Figure 1 Clinical presentation of five-week-old male C57BL/6 mice 

 
Photographic evaluation of fifteen five-week-old male C57BL/6 mice in all groups. Mice dorsum were shown at day 0, 7, 14 and 21. The area was 

1x1 cm. Control mice received no treatment. LLLT mice exposed to 629-nm red light at energy dose of 0.2 J/cm2, power of 1.13 mW, for 177 seconds 
at a distance of 1 cm. Minoxidil mice were applied with 0.1 ml of 5% topical minoxidil. The experiment was done once daily for a total of 21 days. 
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was no significant difference of anagen entry among LLLT group, minoxidil group, and control group. 
Angiogenesis and vasodilation appeared to be increase mostly after treated with topical minoxidil.  Minoxidil is 
well known for a potent vasodilator by opening potassium channels on smooth muscle cells of the peripheral 
artery ( Suchonwanit, Thammarucha, & Leerunyakul, 2019) .  Since minoxidil has to converted to its active 
metabolite by the sulfotransferase enzyme in the outer root sheath of hair follicles, not all the patients will respond 
well to the drug due to enzymatic activity variation (Goren & Naccarato, 2018). LLLT demonstrated negative 
effect on mononuclear inflammatory cell infiltration compared to 5% topical minoxidil. The anti-inflammatory 
mechanism of LLLT was reported in previous evidences and shown beneficial impacts on treating various 
inflammatory disorders such as AGA (Wickenheisser et al., 2019). Mahe et. al. reported a downregulation of 
scalp inflammatory biomarkers, such as AP1/ FOSB messenger RNA ( mRNA) , mir21 and CD69 after 
irradiation with 590-nm LLLT/GentleWaves® (Mahe et al., 2021). They also explored hair regrowth activity 
when use LLLT device with 2% topical minoxidil in 135 male AGA volunteers. The result showed that LLLT 
could boost 2% topical minoxidil absorption.  Another study revealed significant improvement of hair diameter 
and hair density when used the combination of LLLT and 5% topical minoxidil over the uses of either LLLT or 
minoxidil alone in 90 women with female pattern hair loss (FPHL) (Liu et al., 2021). Our research illustrated 
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บทคดัย่อ 
การวิจัยนี้  มี วัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาอ านาจการพยากรณ์ของปัจจัย ที่ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก 

ของประชากรก่อนสูงวัย (อายุ 50-59 ปี) ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 
200 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยใช้สถิติ เชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ความถี่  ค่าสูงสุด และค่าต ่ าสุด และสถิติเชิงอนุมาน 
ได้แก่ Multiple Linear Regression Variable แบบ Stepwise ก าหนดค่านัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
เป็นผู้ที่มีระดับความรอบรู้ เพียงพอ ร้อยละ 67.0 รองลงมาเป็นผู้มีความรอบรู้มากเพียงพอ ร้อยละ 17.0 และความรอบรู้ยังไม่เพียงพอ    
ร้อยละ 16.0 กลุ่มตัวอย่างได้รับการสนับสนุนด้านก าลังใจ ค าแนะน า ความรู้  การช่วยเหลือดูแล และแรงกระตุ้นในการดูแลสขุภาพช่องปาก 
มากที่สดุจากเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ ร้อยละ 65.5 รองลงมา ได้แก่ ครอบครัว ร้อยละ 55.5 และอาสาสมัครสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
ร้อยละ 43.5 ตามล าดับ ส าหรับแรงสนับสนุนที่ได้รับจากเพ่ือน พบกว่าได้รับแรงสนับสนุนในระดับปานกลาง ร้อยละ 53.5 ในกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก อยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 89.5 รองลงมา ได้แก่ ระดับดี ร้อยละ 8.0 ปัจจัยร่วมท านาย
พฤติกรรมการดูแลสขุภาพช่องปากของกลุ่มตัวอย่างที่มีอ านาจการพยากรณ์สงูที่สดุ ได้แก่ ความรอบรู้สขุภาพช่องปาก ด้านการรู้ เท่าทนัสื่อเพ่ือ
การดูแลสุขภาพช่องปาก (Beta = 0.291, P-value = 0.001) รองลงมา ได้แก่ แรงสนับสนุนทางสังคมที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
(Beta = 0.238, P-value = 0.011) และแรงสนับสนุนทางสงัคมที่ได้รับจาก อสม. (Beta = 0.171, P-value = 0.016) ตามล าดับ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตัวแปรทั้ง 3 ตัวมีอ านาจในการพยากรณ์พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของประชากรก่อนสูงวัย          
ได้ร้อยละ 20.1 
 
ค าส าคญั: ความรอบรู้ ด้านสขุภาพช่องปาก แรงสนับสนุนทางสงัคม พฤติกรรมการดูแลสขุภาพช่องปาก 
 

Abstract 
The main objective of predictive research was to study factors predicting oral health care behavior among the pre-aged population 

(aged 50-59 years) in Mueang District Uttaradit Province. Data were collected with 200 questionnaires and analyzed with 
descriptive statistics as a percentage, frequency, mean, standard deviation maximum, and minimum, and inference statistics such as 
Multiple Linear Regression (stepwise) for hypothesis testing at a significant level of 0.05. The results revealed that 67.0 percent of 
the participants had oral health care literacy at a sufficient level, followed by 17.0 percent with health literacy at a high enough level 
and 16.0 percent with health literacy at a not enough, respectively. 65.5 percent of them received support in terms of 
encouragement, advice, knowledge, assistance, and motivation for oral health care from health workers at a height level, followed by 
family at 55.5 percent, and village health volunteers (VHV) at 43.5 percent, respectively. The support from friends were at a 
moderate level of 53.5 percent. Most of the 89.5 percent of the sample had oral health care behaviors at a low level, followed by 
8.0 percent at a high level.  The results of the analysis found that media literacy was the strongest predictor of oral health care 
behavior (Beta = 0.291, P-value = 0.001), followed by health workers support (Beta = 0.238, P-value = 0.011), village health 
volunteers support (Beta = 0.171, P-value = 0.016), respectively. Three factors can predict oral health care behavior among the 
pre-aged population (aged 50-59 years) at 20.1 percent with a significant level of 0.05. 
Keywords: Oral health literacy, Social support, Oral Health Care Behaviors 
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บทน า 
 

ปัญหาสุขภาพช่องปาก เป็นปัญหาส าคัญ ที่ ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตประชากร ในปี ค.ศ.2018 ประเทศ
สหรัฐอเมริกาพบประชากรอายุ 30 ปีขึ้นไป เป็นโรคปริทนัต ์ร้อยละ 40 (Eke et al., 2018) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก
การติดเชื้ อ และการอกัเสบของเหงือก และกระดูกที่รองรับฟัน อีกทั้งโรคเร้ือรังบางโรค ที่เพ่ิมความเสี่ยงต่อโรคปริทนัต ์
เช่น โรคเบาหวานระบบภมูคุ้ิมกนัอ่อนแอ หากไม่ได้รับการรักษาในระยะแรก ส่งผลไปถงึการสญูเสยีฟันในที่สดุ ต่อมาใน
ปี ค.ศ.2019 สหรัฐอเมริกา พบประชากร มฟัีนผุที่ยังไม่ได้รับการรักษา ช่วงอายุ 20-64 ปี มากถึงร้อยละ 26 ซึ่งสภาวะ
ดังกล่าวอาจน าไปสู่การสูญเสยีฟัน เกิดการติดเชื้ อรุนแรงใต้เหงือก ที่สามารถแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย
หรือเกดิมะเรง็ช่องปากตามมาได้ ซึ่งในบางกรณอีาจส่งผลถงึแก่ชีวิต  

จากการประชุมการส่งเสริมสุขภาพคร้ังที่ 7 ขององค์การอนามัยโลก ปี ค.ศ. 2014 มีการระบุว่าความรอบรู้ ด้าน
สขุภาพ เป็น 1 ใน 5 ของหลักการส่งเสริมสุขภาพ (Petersen & Kwan, 2010) ตั้งแต่ปี 2007 ความรอบรู้สุขภาพช่อง
ปากเป็นสิ่งที่หลาย ๆ องค์กรให้ความส าคญัมาโดยตลอดซึ่งได้รับการศึกษา แล้วว่าเมื่อคนมคีวามรอบรู้สขุภาพในระดบัที่
ยังไม่เพียงพอ จะมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคในช่องปากมากกว่าคนมีความรอบรู้ สุขภาพในระดับมากเพียงพอ 
(Batista, Lawrence, & Sousa, 2017) ดังการศึกษาของ  Alice and Dushanka (2007) ที่ท าการศึกษาในประชาชน
อเมริกนัและพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มคีวามรอบรู้ ด้านสขุภาพช่องปากในระดับยังไม่เพียงพอ ท าให้ส่งผลต่อการเกดิโรค
ในช่องปาก สอดคล้องกับการศึกษาของ Blizniuk, Ueno, Zaitsu, and Kawaguchi (2015) และ Ueno, Takeuchi, 
Oshiro, and Kawaguchi (2013) ที่ศึกษาในประชาชนรัสเซียและญี่ปุ่นตามล าดบั พบว่าผู้ที่มคีวามรอบรู้สขุภาพช่องปาก
ที่ไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกดิการสญูเสยีฟัน ร่วมกบัพฤติกรรมการดูแลสขุภาพช่องปากที่แย่ลงท าให้เสี่ยงต่อโรคปริทนัต์ที่
มากขึ้น นอกจากยังมีการศึกษาของ Sistani, Virtanen, Yazdani, and Murtomaa (2017) ในอิหร่าน พบว่าความรอบรู้
สขุภาพช่องปากมากเพียงพอมคีวามสมัพันธก์บัการแปรงฟันทุกวันการบริโภคขนม/เคร่ืองดื่มที่มนี า้ตาลลดลง รวมถงึการ
เข้ารับบริการทนัตกรรมทุก 6 เดือน ในปี 2021 และส านักทันตสาธารณสขุ ประเทศไทยมีการศึกษาความรอบรู้สขุภาพ
ช่องปาก ในอายุ 15 ปี ขึ้นไป พบว่าปัจจัยที่สมัพันธก์บัความรอบรู้สขุภาพช่องปากไม่เพียงพอ คือประชากรอายุ 60 ปีขึ้น
ไป อ่านไม่ได้ เขียนไม่คล่อง ไม่ได้รับการศึกษาไม่มีบทบาทในชุมชนส่งผลต่อสภาวะช่องปากและพฤติกรรมการดูแล
สขุภาพช่องปาก (Bureau of Dental Public Health, 2021)  

ประเทศไทยได้ท าการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพของประเทศไทย คร้ังที่ 8 ปี 2017 พบการสูญเสียฟันทั้งปาก ใน
ประชากรอายุ 60-74 ปี ร้อยละ 8.7 เมื่ออายุ 80-85 ปี เพ่ิมสูงถึงร้อยละ 31.0 (Bureau of Dental Public Health, 
2017) นอกจากนี้ ยังพบฟันแท้ผุที่ยังไม่ได้รับการรักษาร้อยละ 52.6 โรคปริทนัต์ร้อยละ 36.3 โดยร้อยละ 12.2 เป็นโรค
ปริทันต์อักเสบที่อยู่ในระดับรุนแรงมาก (มีร่องลึกปริทันต์ตั้งแต่ 6 มม. ขึ้ นไป) (Bureau of Dental Public Health, 
2017) ปัญหาทางสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุนั้น เป็นปัญหาที่สะสมมาตั้งแต่วัยเดก็ และทวีความรุนแรงเมื่อเข้าสู่วัย
สงูอายุ (Bureau of Dental Health, Department of Health, 2005)  

ปี 2015–2022 ประเทศไทย โดยส านักทนัตสาธารณสขุจึงได้จัดท า แผนงานทนัตสขุภาพส าหรับผู้สงูอายุประเทศไทย 
(Prasertsom, Dalodom, & Vejmethi, 2021) และก าหนดเป้าหมายให้ผู้สงูอายุร้อยละ 80 มสีขุภาพช่องปากด ีและมฟัีน
ใช้งานได้อย่างเหมาะสม (อย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบฟันหลัง) มีนวัตกรรมเพ่ือการแก้ปัญหาสขุภาพช่องปากผู้สงูอายุ
อย่างน้อย 5 ใน 7 ประเดน็ ได้แก่ 1)การสญูเสยีฟัน และปัญหาที่เกี่ยวข้องกบัการใส่ฟัน 2)ฟันผุและรากฟันผุ 3)โรคปริ
ทนัต์ 4)แผล/มะเรง็ช่องปาก 5)ภาวะน า้ลายแห้ง 6)ฟันสกึ 7)ปัญหาสภาวะช่องปากอื่น ที่สมัพันธก์บัโรคทางระบบของ
ผู้สงูอายุ (Prasertsom et al., 2021) โดยกลุ่มเป้าหมายคอืผู้สงูอายุทุกกลุ่มและกลุ่มเข้าสู่วัยสงูอายุ (50–59 ปี)  
 จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในปี 2021 ประเทศไทยพบประชากรก่อนสงูอายุ มีฟันถาวรใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ 4 
คู่สบ ร้อยละ 38.77 (Health Archives, 2020) ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2020 ที่ร้อยละ 37.15 (Health Archives, 2020) คิด
เป็นร้อยละ 1.52 เท่านั้น ส าหรับผู้สงูอายุ ในปี 2021 มีฟันถาวรใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ 4 คู่สบ ร้อยละ 32.21 (Health 
Archives, 2021) ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2020 ที่ร้อยละ 31.68 คิดเป็นร้อยละ 0.53 (Health Archives, 2020) 
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อย่างไรกต็ามยังคงพบว่าผลการปฏบิัตงิานยังไม่บรรลุ เป้าหมายที่แผนงานทนัตสขุภาพได้ตั้งไว้  คือประชากรสงูอายุ ร้อย
ละ 80 ต้องมีฟันอย่างน้อย 20 ซี่ 4 คู่สบ (Bureau of Dental Public Health, 2021) ดงันั้นในการเตรียมความพร้อมเข้า
สู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี สามารถพ่ึงตนเองได้ ทั้งเร่ืองของสุขภาพกาย 
สขุภาพจิต รวมไปถงึสขุภาพช่องปากวัยก่อนสงูอายุจึงเป็นช่วงวัยส าคญัในการเตรียมความพร้อม  
  จังหวัดอุตรดิตถ์ มีทั้งหมด 9 อ าเภอ เมื่อพิจารณารายอ าเภอ พบว่าอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ มีปัญหาในประชากรก่อน
สงูอายุ และสงูอายุ ต ่ากว่าเป้าหมายที่ก  าหนด และอ าเภอนี้มปีระชากรมากที่สดุ ในทุกกลุ่มอายุ มทีั้งหมด 21 โรงพยาบาล
ส่งเสริมสขุภาพ 4 เขตบริการสขุภาพ ดงันั้นจึงมกีารส ารวจในกลุ่มก่อนสงูอายุ ในปี 2020 มฟัีนถาวรใช้งานอย่างน้อย 20 
ซี่ 4 คู่สบ ร้อยละ 27.21 (Health Archives, 2020) และเพ่ิมขึ้นในปี 2021 ที่ร้อยละ 38.05 (Health Archives, 2021) 
อยู่ร้อยละ 10.84 แต่เมื่อเข้าสู่วัยสงูอายุ ฟันถาวรที่ใช้งานลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2020 ประชากรสงูอายุ มฟัีนถาวรใช้
งานอย่างน้อย 20 ซี่  4 คู่ สบ ร้อยละ 25.94 (Health Archives, 2020) และในปี 2021 ร้อยละ 24.76 (Health 
Archives, 2021) จะเห็นได้ว่าในปี 2021 ฟันถาวรใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ 4 คู่สบของประชากรจากก่อนสูงอายุ เข้าสู่
สงูอายุลดลงมากถงึร้อยละ 10.29 ถึงแม้ว่าจังหวัดอตุรดติถ์ ยังมกีารด าเนินโครงการด้านทนัตสขุภาพในทุกกลุ่มวัยอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่กลุ่มวัยเดก็ จนถึงกลุ่มวัยผู้สงูอายุ ได้แก่ โครงการจัดให้ความรู้  จัดให้ความรู้ ด้านทนัตสขุภาพศึกษา สอน
การแปรงฟันที่ถูกวิธ ีแนะน าการดูแลสขุภาพช่องปากที่เหมาะสม โครงการออกตรวจฟัน บริการทนัตกรรมเชิงรกุ (Dental 
clinic Uttaradit Hospital, 2020) แต่ยังคงพบปัญหาสุขภาพช่องปากทั้งก่อนสูงวัย และกลุ่มสูงอายุ การสูญเสียฟัน 
เนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ ในผู้สูงอายุมีจ านวนมาก ท าให้การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มวัยก่อนสูงอา ยุ เป็นประเดน็
ส าคญัที่ควรได้รับการแก้ไข (Bureau of Dental Public Health, 2017) 
  จากปัญหาดังกล่าวจะเห็นได้ว่าประชากรก่อนสูงวัยเป็นกลุ่มที่ควรให้ความส าคัญ เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัย
สงูอายุอย่างมีคุณภาพ ผู้วิจัยได้ยทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่าพฤติกรรมสขุภาพของบุคคลขึ้นอยู่กบัความรอบรู้
สุขภาพช่องปาก (Martragul, Hunsrisakhun, & Watanapa, 2017; Chanjapoh & Duangson, 2019; Charophasrat, 
2019; Cho, Im, Sim, Jang, & Lim, 2020) และแรงสนับสนุนทางสังคม (Ruangdej, 2018) ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจศึกษาอ านาจการพยาการณ์ของปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการดูแลสขุภาพช่องปากของประชากรก่อนสูงวัยใน
เขตอ าเภอเมอืง จังหวัดอตุรดติถ ์เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการสร้างโปรแกรมปรับเปล่ียนพฤตกิรรมการดูแล
สขุภาพช่องปากให้กบัประชากรก่อนสงูวัยเพ่ือการมสีขุภาพช่องปากที่ดใีนวัยสงูอายุต่อไป 
 

วิธีการศึกษา 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง    
 ในการวิจัยเชิงพยากรณ์ ครั้ งนี้ ผู้ วิจัยก าหนดขนาดกลุ่ มตัวอย่าง โดยวิธีการค านวณจากจ านวน  20 เท่า 
ของตัวแปรพยากรณ์ จ านวน 10 ตัวแปร ที่มีอิทธิผลต่อตัวแปรตาม อันได้แก่ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก 
ของประชากรก่อนสูงวัย  ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 200 คน (Kline, 2011) สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบหลายขั้นตอน 
(Multistage)  
ผู้วิจัยก าหนดเกณฑก์ารคดัเข้า และคดัออกของอาสาสมคัรไว้ดงัต่อไปนี้  
 1. เกณฑก์ารคดัเข้า ประชากรอายุ 50-59 ปี สามารถอ่าน ฟัง เขยีน สื่อสารภาษาไทยได้ และยินยอมเข้าร่วมการวิจัย 
 2. เกณฑก์ารคดัออก ขอถอนตวัระหว่างการด าเนนิการเกบ็ข้อมูล เจบ็ป่วยกะทนัหัน และย้ายออกนอกพ้ืนที่การวิจัย  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั    
เคร่ืองมอืได้แก่ แบบสอบถาม จ าแนกออกเป็น 4 ส่วน คอื 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพหลัก สถานภาพสมรส รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ความสามารถในการเข้าถงึอนิเทอร์เนต็ และแหล่งที่ได้รับความรู้ เกี่ยวกบัข้อมูลด้านสขุภาพช่องปาก 

บทน า 
 

ปัญหาสุขภาพช่องปาก เป็นปัญหาส าคัญ ที่ ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตประชากร ในปี ค.ศ.2018 ประเทศ
สหรัฐอเมริกาพบประชากรอายุ 30 ปีขึ้นไป เป็นโรคปริทนัต ์ร้อยละ 40 (Eke et al., 2018) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก
การติดเชื้ อ และการอกัเสบของเหงือก และกระดูกที่รองรับฟัน อีกทั้งโรคเร้ือรังบางโรค ที่เพ่ิมความเสี่ยงต่อโรคปริทนัต ์
เช่น โรคเบาหวานระบบภมูคุ้ิมกนัอ่อนแอ หากไม่ได้รับการรักษาในระยะแรก ส่งผลไปถงึการสญูเสยีฟันในที่สดุ ต่อมาใน
ปี ค.ศ.2019 สหรัฐอเมริกา พบประชากร มฟัีนผุที่ยังไม่ได้รับการรักษา ช่วงอายุ 20-64 ปี มากถึงร้อยละ 26 ซึ่งสภาวะ
ดังกล่าวอาจน าไปสู่การสูญเสยีฟัน เกิดการติดเชื้ อรุนแรงใต้เหงือก ที่สามารถแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย
หรือเกดิมะเรง็ช่องปากตามมาได้ ซึ่งในบางกรณอีาจส่งผลถงึแก่ชีวิต  

จากการประชุมการส่งเสริมสุขภาพคร้ังที่ 7 ขององค์การอนามัยโลก ปี ค.ศ. 2014 มีการระบุว่าความรอบรู้ ด้าน
สขุภาพ เป็น 1 ใน 5 ของหลักการส่งเสริมสุขภาพ (Petersen & Kwan, 2010) ตั้งแต่ปี 2007 ความรอบรู้สุขภาพช่อง
ปากเป็นสิ่งที่หลาย ๆ องค์กรให้ความส าคญัมาโดยตลอดซึ่งได้รับการศึกษา แล้วว่าเมื่อคนมคีวามรอบรู้สขุภาพในระดบัที่
ยังไม่เพียงพอ จะมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคในช่องปากมากกว่าคนมีความรอบรู้ สุขภาพในระดับมากเพียงพอ 
(Batista, Lawrence, & Sousa, 2017) ดังการศึกษาของ  Alice and Dushanka (2007) ที่ท าการศึกษาในประชาชน
อเมริกนัและพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มคีวามรอบรู้ ด้านสขุภาพช่องปากในระดับยังไม่เพียงพอ ท าให้ส่งผลต่อการเกดิโรค
ในช่องปาก สอดคล้องกับการศึกษาของ Blizniuk, Ueno, Zaitsu, and Kawaguchi (2015) และ Ueno, Takeuchi, 
Oshiro, and Kawaguchi (2013) ที่ศึกษาในประชาชนรัสเซียและญี่ปุ่นตามล าดบั พบว่าผู้ที่มคีวามรอบรู้สขุภาพช่องปาก
ที่ไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกดิการสญูเสยีฟัน ร่วมกบัพฤติกรรมการดูแลสขุภาพช่องปากที่แย่ลงท าให้เสี่ยงต่อโรคปริทนัต์ที่
มากขึ้น นอกจากยังมีการศึกษาของ Sistani, Virtanen, Yazdani, and Murtomaa (2017) ในอิหร่าน พบว่าความรอบรู้
สขุภาพช่องปากมากเพียงพอมคีวามสมัพันธก์บัการแปรงฟันทุกวันการบริโภคขนม/เคร่ืองดื่มที่มนี า้ตาลลดลง รวมถงึการ
เข้ารับบริการทนัตกรรมทุก 6 เดือน ในปี 2021 และส านักทันตสาธารณสขุ ประเทศไทยมีการศึกษาความรอบรู้สขุภาพ
ช่องปาก ในอายุ 15 ปี ขึ้นไป พบว่าปัจจัยที่สมัพันธก์บัความรอบรู้สขุภาพช่องปากไม่เพียงพอ คือประชากรอายุ 60 ปีขึ้น
ไป อ่านไม่ได้ เขียนไม่คล่อง ไม่ได้รับการศึกษาไม่มีบทบาทในชุมชนส่งผลต่อสภาวะช่องปากและพฤติกรรมการดูแล
สขุภาพช่องปาก (Bureau of Dental Public Health, 2021)  

ประเทศไทยได้ท าการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพของประเทศไทย คร้ังที่ 8 ปี 2017 พบการสูญเสียฟันทั้งปาก ใน
ประชากรอายุ 60-74 ปี ร้อยละ 8.7 เมื่ออายุ 80-85 ปี เพ่ิมสูงถึงร้อยละ 31.0 (Bureau of Dental Public Health, 
2017) นอกจากนี้ ยังพบฟันแท้ผุที่ยังไม่ได้รับการรักษาร้อยละ 52.6 โรคปริทนัต์ร้อยละ 36.3 โดยร้อยละ 12.2 เป็นโรค
ปริทันต์อักเสบที่อยู่ในระดับรุนแรงมาก (มีร่องลึกปริทันต์ตั้งแต่ 6 มม. ขึ้ นไป) (Bureau of Dental Public Health, 
2017) ปัญหาทางสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุนั้น เป็นปัญหาที่สะสมมาตั้งแต่วัยเดก็ และทวีความรุนแรงเมื่อเข้าสู่วัย
สงูอายุ (Bureau of Dental Health, Department of Health, 2005)  

ปี 2015–2022 ประเทศไทย โดยส านักทนัตสาธารณสขุจึงได้จัดท า แผนงานทนัตสขุภาพส าหรับผู้สงูอายุประเทศไทย 
(Prasertsom, Dalodom, & Vejmethi, 2021) และก าหนดเป้าหมายให้ผู้สงูอายุร้อยละ 80 มสีขุภาพช่องปากด ีและมฟัีน
ใช้งานได้อย่างเหมาะสม (อย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบฟันหลัง) มีนวัตกรรมเพ่ือการแก้ปัญหาสขุภาพช่องปากผู้สงูอายุ
อย่างน้อย 5 ใน 7 ประเดน็ ได้แก่ 1)การสญูเสยีฟัน และปัญหาที่เกี่ยวข้องกบัการใส่ฟัน 2)ฟันผุและรากฟันผุ 3)โรคปริ
ทนัต์ 4)แผล/มะเรง็ช่องปาก 5)ภาวะน า้ลายแห้ง 6)ฟันสกึ 7)ปัญหาสภาวะช่องปากอื่น ที่สมัพันธก์บัโรคทางระบบของ
ผู้สงูอายุ (Prasertsom et al., 2021) โดยกลุ่มเป้าหมายคอืผู้สงูอายุทุกกลุ่มและกลุ่มเข้าสู่วัยสงูอายุ (50–59 ปี)  
 จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในปี 2021 ประเทศไทยพบประชากรก่อนสงูอายุ มีฟันถาวรใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ 4 
คู่สบ ร้อยละ 38.77 (Health Archives, 2020) ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2020 ที่ร้อยละ 37.15 (Health Archives, 2020) คิด
เป็นร้อยละ 1.52 เท่านั้น ส าหรับผู้สงูอายุ ในปี 2021 มีฟันถาวรใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ 4 คู่สบ ร้อยละ 32.21 (Health 
Archives, 2021) ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2020 ที่ร้อยละ 31.68 คิดเป็นร้อยละ 0.53 (Health Archives, 2020) 



ผลงานวิจัยภาคบรรยาย Health Science30

 ส่ วนที่  2 ความรอบรู้ ด้ านสุขภ าพ ในการดู แลสุขภ าพ ช่องป าก  6 ด้ าน  จ าน วน  30 ข้อ  ป ระกอบ ด้วย 
1) ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปาก 2) การเข้าถึงข้อมูล และบริการเพ่ือการดูแลสุขภาพช่องปาก 
3) ทกัษะการสื่อสาร การดูแลสขุภาพช่องปาก 4) ทกัษะการจัดการตนเองในการดูแลสขุภาพช่องปาก  5) การรู้ เท่าทนัสื่อ
เพ่ือการดูแลสุขภาพช่องปาก 6) การตัดสินใจเพ่ือการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพช่องปาก เป็ นแบบสอบถาม 
ความเป็นจริง 5 ตวัเลือก ได้แก่ เป็นจริงมากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สดุ โดยแบ่งคะแนนระดบัมากเพียงพอ 
มคีะแนน 120–150 ระดบัเพียงพอ มคีะแนน 90–119 และระดบัยังไม่เพียงพอมคีะแนน 30–89  
 ส่วนที่ 3 แรงสนับสนุนทางสังคม 4 แหล่ง จ านวน 20 ข้อ เป็นแบบสอบการได้รับการสนับสนุน 3 ระดับ ได้แก่  
ได้รับประจ า ได้รับบางครั้ง และไม่เคยได้รับ โดยแบ่งคะแนนระดับมาก มีคะแนน 12–15 คะแนน ระดับปานกลาง มี
คะแนน 8–11 คะแนน ระดบัน้อย มคีะแนน 5–7 คะแนน  
 ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการดูแลสขุภาพช่องปาก จ านวน 15 ข้อ เป็นแบบสอบถามระดับการปฏิบัติตน 3 ระดับ ได้แก่ 
ปฏิบัติประจ า ปฏิบัติบางครั้ ง  และไม่ เคยปฏิบัติ  โดยแบ่งคะแนนระดับดี  มีคะแนน 36-45 ระดับพอใช้ 
มคีะแนน 25–35 ระดบัต้องปรับปรงุ มคีะแนน 15-24 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1. การตรวจสอบความตรง (Validity) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้น าไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหา (Content 
Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน โดยมค่ีา IOC ระหว่าง 0.67–1.00 
 2. การตรวจสอบความเที่ ยง (Reliability) น าเคร่ืองมือที่ป รับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาจ านวน 30 คน คือประชากรก่อนสูงวัย ในเขตอ าเภอลับแล จังหวัด
อตุรดิตถ์จากนั้นใช้สตูรสมัประสทิธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) ในการตรวจสอบความเที่ยง
ค่าสมัประสทิธิ์แอลฟา ที่มสี  าหรับการศึกษาเชิงพยากรณม์ค่ีา 0.97 

การเก็บรวมรวมขอ้มูล     
 หลังจากได้รับรองจริยธรรมในมนุษย์หมายเลข  IRB No. P2-0409/2564 ลงวันที่  4 กุมภาพันธ์ 2565 
ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดอตุรดิตถ ์ผู้วิจัยท าหนังสอืถงึสาธารณสขุอ าเภอเมอืง จังหวัดอตุรดิตถ ์เพ่ือ
ขออนุญาต เกบ็รวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่  ก่อนเกบ็ข้อมูลผู้วิจัยจะชี้ แจงวัตถุประสงค ์และรายละเอยีดต่างๆ ของการวิจัยให้
ผู้เข้าร่วมการวิจัยรับทราบ และเมื่อยินยอมที่จะเข้าร่วมโครงการวิจัย ผู้วิจัยจะให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยลงนามในใบยินยอมเข้า
ร่วมโครงการวิจัย แล้วจึงเกบ็ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจนครบจ านวนกลุ่มตวัอย่าง 200 ชุด ก่อนน าไปวิเคราะห์ข้อมูลใน
ล าดบัต่อไป 

การวิเคราะหข์อ้มูล    
 1. ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ความรอบรู้สขุภาพช่องปาก แรงสนับสนุนทาง
สงัคม และพฤตกิรรมการดูแลสขุภาพช่องปาก ในรปูแบบค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ความถี่ ค่าสงูสดุ และค่าต ่าสดุ  
 2. ใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของ
ประชากรก่อนสูงวัย ได้แก่ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณเชิงเส้น (Multiple Linear Regression Variable) แบบ 
Stepwise ก าหนดค่านัยส าคญัที่ระดบั 0.05 (ปัทมา สพุรรณกุล, 2563) 
 

ผลการศึกษา 
 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  กลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรก่อนสงูวัย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็น
เพศหญิง ร้อยละ 74.5 เพศชาย ร้อยละ 25.5 ระดับการศึกษา จบประถมศึกษา ร้อยละ 43.0 รองลงมาจบมัธยมศึกษา 
ปวช./ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ไม่ได้เรียนหนังสอื ร้อยละ 35.0, 10.0, 9.5, 2.0 และ 0.5 ตามล าดับ กลุ่มตวัอย่าง
มอีาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 30.5 รองลงมาอาชีพท าไร่/ท านา ว่างงาน ค้าขาย พนักงานของรัฐ เกษตรกร พนักงานเอกชน 
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ข้าราชการ ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 24.5, 19.0, 12.5, 6.0, 3.5, 1.5, 1.5 และ 1.0 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีสถานภาพ
สมรส ร้อยละ 73.5 รองลงมาสถานภาพหม้าย/หย่า/แยก โสด ร้อยละ 20.5และ 6.0 ตามล าดบั  
  กลุ่มตัวอย่าง มีรายได้ต่อเดือน เฉล่ียอยู่ที่ 6,710.70 บาทต่อเดือน ( = 6,710.70, S.D. = 6,380.045, Min 
= 0, Max = 32,000) การเข้าถึ งอิน เทอร์ เน็ต ส่วน ให ญ่ ใช้มื อถือ  ร้อยละ 96.5 รองลงมาใช้คอมพิ วเตอร์ 
แทบ็เลต็ ร้อยละ 6.5 และ 3.5 ตามล าดบั ความสามารถในการเข้าถงึอนิเทอร์เนต็ส่วนใหญ่สามารถเข้าใช้งานอนิเทอร์เนต็
เอง ร้อยละ 41.5 รองลงมามีคนอื่นช่วยในการใช้งาน  ไม่สามารถเข้าใช้งานอนิเทอร์เนต็เองได้ร้อยละ 39.5 และ 19.0 
ตามล าดบั และแหล่งข้อมูลที่ได้รับความรู้ เกี่ยวกบัด้านสขุภาพช่องปากส่วนใหญ่มาจากสื่อออนไลน/์โทรทศัน์/วทิยุ ร้อยละ 
62.5 รองลงมา มาจากทันตบุคลากร/เจ้าหน้าที่ เอกสาร/แผ่นพับ ร้อยละ 60.0 และ 29.5 ตามล าดับตัวแปรดังกล่าว 
ที่ผ่านมา 

2. ความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปากของประชากรก่อนสูงวยั ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์ 
ระดบัความรอบรูด้า้นสุขภาพช่องปาก  จ านวน รอ้ยละ 

มากเพียงพอ (มีค่าคะแนน 120–150 คะแนน)  34 17.0  
เพียงพอ (มีค่าคะแนน 90–119 คะแนน) 134 67.0 
ยังไม่เพียงพอ (มีค่าคะแนน 30–89 คะแนน) 32 16.0 

= 104.44, S.D. = 15.879, Min = 56, Max = 149 
 3. แรงสนบัสนุนทางสงัคมของประชากรก่อนสูงวยั ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์ 

  แรงสนับสนุนทางสงัคม พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้รับการสนับสนุนด้านก าลังใจ ค าแนะน า ความรู้  การช่วยเหลือดูแล 
และแรงกระตุ้นในการดูแลสขุภาพช่องปาก จากเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ มากที่สดุ ร้อยละ 65.5 รองลงมา ได้แก่ ครอบครัว 
ร้อยละ 55.5 และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ร้อยละ 43.5 ตามล าดับ ส าหรับแรงสนับสนุนที่ได้รับ
จากเพ่ือน พบกว่าได้รับแรงสนับสนุนในระดบัปานกลาง ร้อยละ 53.5  

4. พฤติกรรมดา้นการดูแลสุขภาพช่องปากของประชากรก่อนสูงวยั ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์ 
ระดบัพฤติกรรมดา้นการดูแลสุขภาพช่องปาก  จ านวน   รอ้ยละ  

ดี (มีค่าคะแนน 36-45 คะแนน) 16 8.0  
พอใช้ (มีค่าคะแนน 25-35 คะแนน) 179 89.5 
ต้องปรับปรงุ (มีค่าคะแนน 15-24 คะแนน) 5  2.5  

= 31.56, S.D. = 3.218, Min = 22, Max = 39 
5. ปัจจัยพยากรณท่ี์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของประชากรก่อนสูงวยั ในเขตอ าเภอเมือง 

จงัหวดัอุตรดิตถ ์
 ปัจจัยร่วมท านายพฤติกรรมการดูแลสขุภาพช่องปากของกลุ่มตวัอย่างที่มีอ านาจการพยากรณส์งูที่สดุ ได้แก่ ความรอบ
รู้สขุภาพช่องปาก ด้านการรู้ เท่าทนัสื่อเพ่ือการดูแลสขุภาพช่องปาก (Beta = 0.291, P-value = 0.001) รองลงมา ได้แก่ 
แรงสนับสนุนทางสังคมที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (Beta = 0.238, P-value = 0.011) และแรงสนับสนุนทาง
สงัคมที่ได้รับจาก อสม. (Beta = 0.171, P-value = 0.016) ตามล าดบั อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 ตัวแปร
ทั้ง 3 ตวัมอี านาจ ในการพยากรณพ์ฤตกิรรมการดูแลสขุภาพช่องปากของประชากรก่อนสงูวยั ได้ร้อยละ 20.1 ดงัตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ปัจจัยพยากรณ์ที่มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการดูแลสขุภาพช่องปากของประชากรก่อนสงูวัย 

ตวัแปรที่ศึกษา Β Beta P-value 
1. ความรอบรู้สขุภาพช่องปาก ด้านรู้ เท่าทนัสื่อเพ่ือการดูแลสขุภาพช่องปาก 0.291 0.234 0.001* 
2. แรงสนับสนุนทางสงัคมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ 0.238 0.201 0.011* 
3. แรงสนับสนุนทางสงัคมจาก อสม. 0.171 0.173 0.016* 

*P-value < 0.05, Constant = 23.187, Adjust R2 = 20.01 
 
 

 ส่ วนที่  2 ความรอบรู้ ด้ านสุขภ าพ ในการดู แลสุขภ าพ ช่องป าก  6 ด้ าน  จ าน วน  30 ข้อ  ป ระกอบ ด้วย 
1) ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปาก 2) การเข้าถึงข้อมูล และบริการเพ่ือการดูแลสุขภาพช่องปาก 
3) ทกัษะการสื่อสาร การดูแลสขุภาพช่องปาก 4) ทกัษะการจัดการตนเองในการดูแลสขุภาพช่องปาก  5) การรู้ เท่าทนัสื่อ
เพ่ือการดูแลสุขภาพช่องปาก 6) การตัดสินใจเพ่ือการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพช่องปาก เป็ นแบบสอบถาม 
ความเป็นจริง 5 ตวัเลือก ได้แก่ เป็นจริงมากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สดุ โดยแบ่งคะแนนระดบัมากเพียงพอ 
มคีะแนน 120–150 ระดบัเพียงพอ มคีะแนน 90–119 และระดบัยังไม่เพียงพอมคีะแนน 30–89  
 ส่วนที่ 3 แรงสนับสนุนทางสังคม 4 แหล่ง จ านวน 20 ข้อ เป็นแบบสอบการได้รับการสนับสนุน 3 ระดับ ได้แก่  
ได้รับประจ า ได้รับบางครั้ง และไม่เคยได้รับ โดยแบ่งคะแนนระดับมาก มีคะแนน 12–15 คะแนน ระดับปานกลาง มี
คะแนน 8–11 คะแนน ระดบัน้อย มคีะแนน 5–7 คะแนน  
 ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการดูแลสขุภาพช่องปาก จ านวน 15 ข้อ เป็นแบบสอบถามระดับการปฏิบัติตน 3 ระดับ ได้แก่ 
ปฏิบัติประจ า ปฏิบัติบางครั้ ง  และไม่ เคยปฏิบัติ  โดยแบ่งคะแนนระดับดี  มีคะแนน 36-45 ระดับพอใช้ 
มคีะแนน 25–35 ระดบัต้องปรับปรงุ มคีะแนน 15-24 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1. การตรวจสอบความตรง (Validity) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้น าไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหา (Content 
Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน โดยมค่ีา IOC ระหว่าง 0.67–1.00 
 2. การตรวจสอบความเที่ ยง (Reliability) น าเคร่ืองมือที่ป รับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาจ านวน 30 คน คือประชากรก่อนสูงวัย ในเขตอ าเภอลับแล จังหวัด
อตุรดิตถ์จากนั้นใช้สตูรสมัประสทิธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) ในการตรวจสอบความเที่ยง
ค่าสมัประสทิธิ์แอลฟา ที่มสี  าหรับการศึกษาเชิงพยากรณม์ค่ีา 0.97 

การเก็บรวมรวมขอ้มูล     
 หลังจากได้รับรองจริยธรรมในมนุษย์หมายเลข  IRB No. P2-0409/2564 ลงวันที่  4 กุมภาพันธ์ 2565 
ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดอตุรดิตถ ์ผู้วิจัยท าหนังสอืถงึสาธารณสขุอ าเภอเมอืง จังหวัดอตุรดิตถ ์เพ่ือ
ขออนุญาต เกบ็รวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่  ก่อนเกบ็ข้อมูลผู้วิจัยจะชี้ แจงวัตถุประสงค ์และรายละเอยีดต่างๆ ของการวิจัยให้
ผู้เข้าร่วมการวิจัยรับทราบ และเมื่อยินยอมที่จะเข้าร่วมโครงการวิจัย ผู้วิจัยจะให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยลงนามในใบยินยอมเข้า
ร่วมโครงการวิจัย แล้วจึงเกบ็ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจนครบจ านวนกลุ่มตวัอย่าง 200 ชุด ก่อนน าไปวิเคราะห์ข้อมูลใน
ล าดบัต่อไป 

การวิเคราะหข์อ้มูล    
 1. ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ความรอบรู้สขุภาพช่องปาก แรงสนับสนุนทาง
สงัคม และพฤตกิรรมการดูแลสขุภาพช่องปาก ในรปูแบบค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ความถี่ ค่าสงูสดุ และค่าต ่าสดุ  
 2. ใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของ
ประชากรก่อนสูงวัย ได้แก่ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณเชิงเส้น (Multiple Linear Regression Variable) แบบ 
Stepwise ก าหนดค่านัยส าคญัที่ระดบั 0.05 (ปัทมา สพุรรณกุล, 2563) 
 

ผลการศึกษา 
 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  กลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรก่อนสงูวัย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็น
เพศหญิง ร้อยละ 74.5 เพศชาย ร้อยละ 25.5 ระดับการศึกษา จบประถมศึกษา ร้อยละ 43.0 รองลงมาจบมัธยมศึกษา 
ปวช./ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ไม่ได้เรียนหนังสอื ร้อยละ 35.0, 10.0, 9.5, 2.0 และ 0.5 ตามล าดับ กลุ่มตวัอย่าง
มอีาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 30.5 รองลงมาอาชีพท าไร่/ท านา ว่างงาน ค้าขาย พนักงานของรัฐ เกษตรกร พนักงานเอกชน 
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จากผลการวิเคราะห์ น ามาเขยีนสมการพยากรณไ์ด้ดงันี้  
สมการพยากรณ ์    

โดย   ความรอบรู้สขุภาพช่องปากของประชากรก่อนสงูวัย 50-59 ปี 
   ค่าคงที่ 
   ค่าสมัประสทิธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของความรอบรู้สขุภาพช่องปาก ด้านรู้ เท่าทนัสื่อเพ่ือการดูแลสขุภาพ
ช่องปาก 

 ความรอบรู้สขุภาพช่องปาก 
  ค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธถ์ดถอยของแรงสนับสนุนทางสงัคมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ 

 แรงสนับสนุนทางสงัคมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ 
  ค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธถ์ดถอยของแรงสนับสนุนทางสงัคมจาก อสม. 

 แรงสนับสนุนทางสงัคมจาก อสม. 
ความรอบรู้สขุภาพช่องปากของประชากรก่อนสงูวัย = 23.187 + 0.291 (ความรอบรู้สุขภาพช่องปาก ด้านการรู้ เท่าทัน
สื่อเพ่ือการดูแลสุขภาพช่องปาก) + 0.238 (แรงสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข) + 0.171 (แรงสนับสนุนจาก   
อสม.) 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

 
 จากผลการวิจัยปัจจัยร่วมท านายพฤติกรรมการดูแลสขุภาพช่องปากของกลุ่มตัวอย่างที่มีอ านาจการพยากรณ์สงูที่สุด 
ได้แก่ ความรอบรู้สขุภาพช่องปาก ด้านการรู้ เท่าทนัสื่อเพ่ือการดูแลสขุภาพช่องปาก (Beta = 0.291, P-value = 0.001) 
รองลงมา ได้แก่ แรงสนับสนุนทางสงัคมที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ (Beta = 0.238, P-value = 0.011) และแรง
สนับสนุนทางสงัคมที่ได้รับจาก อสม. (Beta = 0.171, P-value = 0.016) ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ผู้วิจัยอภิปรายรายตวัแปร ตามล าดบัดงันี้  
    1.ปัจจัยที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการดูแลสขุภาพช่องปากของประชากรก่อนสงูวัย (อายุ 50-59ปี) 
 ความรอบรู้ ด้านสุขภาพช่องปาก ด้านการรู้ เท่าทันสื่อเพ่ือการดูแลสุขภาพช่องปากมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤตกิรรมการดูแลสขุภาพช่องปาก สอดคล้องกบัการศึกษาของเครือฟ้า ชาญจะโปะ และ รจุิรา ดวงสงค์ (2561) ที่พบว่า
ผู้ที่มีความรอบรู้สขุภาพเกี่ยวกบัโรคปริทนัต์ ในด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัโรคปริทนัต์ระดับต ่า ด้านการเข้าถึงข้อมูล
และการรู้ เท่าทนัสื่อมรีะดับต ่า ด้านทกัษะในการสื่อสารระดับปานกลาง และด้านทกัษะการตัดสนิใจและความตั้งใจในการ
ดูแลรักษาโรคปริทนัต์ระดับปานกลาง เนื่องจากผู้สูงอายุ ยังไม่มีความรู้ ในเรื่องโรคปริทนัต์ ท าให้ความรอบรู้ทางสขุภาพ
ลดลงตามล าดับ เป็นไปในทางเดยีวกนักบัการศึกษาของทรงวิทย์ จโรภาสรัตน์ (2562) ที่พบว่า ผู้ที่มคีวามรอบรู้สขุภาพ
ช่องปากที่เพียงพอ มพีฤตกิรรมที่ช่วยส่งเสริมให้สภาวะช่องปากดขีึ้นได้ 
 ด้านแรงสนับสนุนทางสงัคมที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ และจากอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน (อสม.) มี
ความสมัพันธท์างบวกกบัพฤติกรรมการดูแลสขุภาพช่องปาก สอดคล้องกบัการศึกษาของศิริรัตน์ รอดแสวง (2559) ที่
พบว่า ปัจจัยเสริมที่มคีวามสมัพันธก์บัพฤตกิรรมการดูแลสขุภาพช่องปาก คอื แรงสนับสนุนทางสงัคมจากคนในครอบครัว 
แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรทางการแพทย์ แสดงว่า ผู้สูงอายุที่มีการรับรู้
เกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคมจากคนในครอบครัว แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนแรงสนับสนุนทางสังคมจาก
บุคลากรทางการแพทย์ด ีมแีนวโน้มที่จะมพีฤตกิรรมการดูแลสขุภาพช่องปากดขีึ้น เป็นไปในทางเดยีวกนักบัการศึกษาของ
อดุมพร ทรัพย์บวร (2562) ที่พบว่า ผู้สงูอายุที่ได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ มพีฤตกิรรมการดูแลสขุภาพช่อง
ปากที่ดกีว่าผู้สงูอายุที่ไม่ได้รับค าแนะน า ทั้งนี้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่สาธารณสขุได้รับการสอนวิธกีารดูแลสขุภาพช่องปากอย่าง
ใกล้ชิดกบัผู้สงูอายุท าให้ผู้สงูอายุเกดิความเชื่อมั่นในการที่จะปรับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง เป็นไป
ในทางเดียวกนักบัการศึกษาของสภุาพร ผุดผ่อง (2563) ที่พบว่า การสนับสนุนจากบุคคล การได้รับข้อมูลเกี่ยวกบัการ
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ดูแลสขุภาพช่องปากจากแหล่งต่าง ๆ และเนื้ อหาเกี่ยวกบัการดูแลสขุภาพช่องปาก แสดงว่าผู้สงูอายุที่มีแรงสนับสนุนจาก
บุคคลในครอบครัว แรงสนับสนุนจากเพ่ือน แรงสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมการดูแล
สขุภาพช่องปากดีขึ้น ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า แรงสนับสนุนทางสงัคมเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัข้อมูลป้อนกลับจากบุคคลอื่น 
ภายหลังที่บุคคลนั้นได้แสดงพฤติกรรมสุขภาพ อาจมีอิทธพิลต่อบุคคลในการยอมรับหรือไม่ยอมรับพฤติกรรมสุขภาพ
ดงักล่าวนั้นได้  
    2.ปัจจัยที่ไม่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการดูแลสขุภาพช่องปากของประชากรก่อนสงูวัย (อายุ 50-59ปี) 
    ด้านความรอบรู้ ด้านสุขภาพช่องปาก ด้านการรู้ เท่าทันสื่อเพ่ือการดูแลสุขภาพช่องปาก ที่มีความสัมพันธ์ทางลบกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก สอดคล้องกับการศึกษาของศิริรัตน์ รอดแสวง (2559) ที่พบว่า ผู้สูงอายุที่มีการ
เข้าถึงด้านบริการการดูแลสุขภาพช่องปากดี มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากดีขึ้ น เป็นปัจจัยที่
สนับสนุนให้บุคคลเกิดแรงจูงใจในการที่จะตัดสินใจแสดงพฤติกรรม เป็นไปในทางเดียวกนักับการศึกษาของกรรณิกา 
เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ, ปฏภิัทร เคลือบคล้าย และลีละชาต ิประเสริฐ (2561) ที่พบว่า การเข้าถงึสถานบริการด้านทนั
ตกรรม ความยากง่ายในการเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรในชุมชนของผู้สงูอายุมากขึ้น ท าให้มีพฤติกรรม
การดูแลสขุภาพช่องปากได้ดขีึ้น 
    ด้านแรงสนับสนุนทางสงัคมที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ และอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ที่มคีวามสมัพันธ์
ทางลบกบัพฤติกรรมการดูแลสขุภาพช่องปาก สอดคล้องกบัการศึกษาของกรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ , ปฏภิัทร 
เคลือบคล้าย และลีละชาติ ประเสริฐ (2561) ที่พบว่า ผู้สงูอายุมีแรงสนับสนุนทางสงัคมในการดูแลสขุภาพช่องปากจาก
คนในครอบครัวสงู กม็แีนวโน้มจะมพีฤตกิรรมการดูแลสขุภาพช่องปากที่ด ีเนื่องจากผู้สงูอายุส่วนใหญ่จะมภีาวะพ่ึงพิงการ
เข้ารับบริการทนัตกรรมต้องอาศัยคนในครอบครัวพาไป 
 

สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 
 

ขอ้เสนอแนะการน าผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน ์
เชิงปฏบิตักิาร หน่วยงานสาธารณสขุที่เกี่ยวข้องน าผลการวิจัยเป็นพ้ืนฐานในการสร้าง โปรแกรมปรับเปล่ียนพฤตกิรรม 

หรือเสริมสร้างความรอบรู้ทางด้านทนัตสขุภาพ ให้กบัประชากรก่อนสงูวัยได้ หรือกลุ่มวัยอื่นได้ 
เชิงนโยบาย ผู้บริหาร สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประกอบการตดัสนิใจ ในการพัฒนางานด้านทนัตสขุภาพ ให้กบักลุ่ม

ประชากรก่อนสงูวัย เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสงูอายุอย่างมคีุณภาพด้านสขุภาพช่องปาก 
ขอ้เสนอแนะการวิจยัครั้งต่อไป  
การศึกษาคร้ังนี้ เป็นเพียงการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของประชากรก่อนสูงวัย 

ได้แก่ ปัจจัยของความรอบรู้ ด้านสขุภาพช่องปาก และแรงสนับสนุนทางสงัคม ควรมีการศึกษาในปัจจัยอื่น ประชากรกลุ่ม
อื่น หรือขยายขอบเขตพ้ืนที่การศึกษาอื่น ๆ เพ่ือเปรียบเทยีบให้ได้มากกว่านี้   
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

ผู้ วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณ า และความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่ ง  รองศาตราจารย์ 
ดร.ปัทมา สุพรรณกุล ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้อุตส่าห์สละเวลาอันมาค่ามาเป็นที่ปรึกษา พร้อมทั้งให้ค าแนะน า 
เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องของวิทยานิพนธ ์ด้วยความเอาใจใส่ตลอดระยะเวลาในการท าวิทยานิพนธฉ์บบันี้  

ขอขอบพระคุณสาธารณสุขอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่
เกี่ ยว ข้อง ที่ กรุณ าอนุ เคราะห์อนุญาต พ้ืนที่ ส  าห รับศึกษาและเก็บรวบรวม ข้อมูลส าห รับการวิจัย ในค ร้ังนี้  
และที่ส  าคัญอย่างย่ิง ขอขอบคุณกลุ่มประชากรก่อนสูงวัยผู้เข้าร่วมการวิจัย ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการ 
ตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้  

จากผลการวิเคราะห์ น ามาเขยีนสมการพยากรณไ์ด้ดงันี้  
สมการพยากรณ ์    

โดย   ความรอบรู้สขุภาพช่องปากของประชากรก่อนสงูวัย 50-59 ปี 
   ค่าคงที่ 
   ค่าสมัประสทิธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยของความรอบรู้สขุภาพช่องปาก ด้านรู้ เท่าทนัสื่อเพ่ือการดูแลสขุภาพ
ช่องปาก 

 ความรอบรู้สขุภาพช่องปาก 
  ค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธถ์ดถอยของแรงสนับสนุนทางสงัคมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ 

 แรงสนับสนุนทางสงัคมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ 
  ค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธถ์ดถอยของแรงสนับสนุนทางสงัคมจาก อสม. 

 แรงสนับสนุนทางสงัคมจาก อสม. 
ความรอบรู้สขุภาพช่องปากของประชากรก่อนสงูวัย = 23.187 + 0.291 (ความรอบรู้สุขภาพช่องปาก ด้านการรู้ เท่าทัน
สื่อเพ่ือการดูแลสุขภาพช่องปาก) + 0.238 (แรงสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข) + 0.171 (แรงสนับสนุนจาก   
อสม.) 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

 
 จากผลการวิจัยปัจจัยร่วมท านายพฤติกรรมการดูแลสขุภาพช่องปากของกลุ่มตัวอย่างที่มีอ านาจการพยากรณ์สงูที่สุด 
ได้แก่ ความรอบรู้สขุภาพช่องปาก ด้านการรู้ เท่าทนัสื่อเพ่ือการดูแลสขุภาพช่องปาก (Beta = 0.291, P-value = 0.001) 
รองลงมา ได้แก่ แรงสนับสนุนทางสงัคมที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ (Beta = 0.238, P-value = 0.011) และแรง
สนับสนุนทางสงัคมที่ได้รับจาก อสม. (Beta = 0.171, P-value = 0.016) ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ผู้วิจัยอภิปรายรายตวัแปร ตามล าดบัดงันี้  
    1.ปัจจัยที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการดูแลสขุภาพช่องปากของประชากรก่อนสงูวัย (อายุ 50-59ปี) 
 ความรอบรู้ ด้านสุขภาพช่องปาก ด้านการรู้ เท่าทันสื่อเพ่ือการดูแลสุขภาพช่องปากมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤตกิรรมการดูแลสขุภาพช่องปาก สอดคล้องกบัการศึกษาของเครือฟ้า ชาญจะโปะ และ รจุิรา ดวงสงค์ (2561) ที่พบว่า
ผู้ที่มีความรอบรู้สขุภาพเกี่ยวกบัโรคปริทนัต์ ในด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัโรคปริทนัต์ระดับต ่า ด้านการเข้าถึงข้อมูล
และการรู้ เท่าทนัสื่อมรีะดับต ่า ด้านทกัษะในการสื่อสารระดับปานกลาง และด้านทกัษะการตัดสนิใจและความตั้งใจในการ
ดูแลรักษาโรคปริทนัต์ระดับปานกลาง เนื่องจากผู้สูงอายุ ยังไม่มีความรู้ ในเรื่องโรคปริทนัต์ ท าให้ความรอบรู้ทางสขุภาพ
ลดลงตามล าดับ เป็นไปในทางเดยีวกนักบัการศึกษาของทรงวิทย์ จโรภาสรัตน์ (2562) ที่พบว่า ผู้ที่มคีวามรอบรู้สขุภาพ
ช่องปากที่เพียงพอ มพีฤตกิรรมที่ช่วยส่งเสริมให้สภาวะช่องปากดขีึ้นได้ 
 ด้านแรงสนับสนุนทางสงัคมที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ และจากอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน (อสม.) มี
ความสมัพันธท์างบวกกบัพฤติกรรมการดูแลสขุภาพช่องปาก สอดคล้องกบัการศึกษาของศิริรัตน์ รอดแสวง (2559) ที่
พบว่า ปัจจัยเสริมที่มคีวามสมัพันธก์บัพฤตกิรรมการดูแลสขุภาพช่องปาก คอื แรงสนับสนุนทางสงัคมจากคนในครอบครัว 
แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรทางการแพทย์ แสดงว่า ผู้สูงอายุที่มีการรับรู้
เกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคมจากคนในครอบครัว แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนแรงสนับสนุนทางสังคมจาก
บุคลากรทางการแพทย์ด ีมแีนวโน้มที่จะมพีฤตกิรรมการดูแลสขุภาพช่องปากดขีึ้น เป็นไปในทางเดยีวกนักบัการศึกษาของ
อดุมพร ทรัพย์บวร (2562) ที่พบว่า ผู้สงูอายุที่ได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ มพีฤตกิรรมการดูแลสขุภาพช่อง
ปากที่ดกีว่าผู้สงูอายุที่ไม่ได้รับค าแนะน า ทั้งนี้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่สาธารณสขุได้รับการสอนวิธกีารดูแลสขุภาพช่องปากอย่าง
ใกล้ชิดกบัผู้สงูอายุท าให้ผู้สงูอายุเกดิความเชื่อมั่นในการที่จะปรับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง เป็นไป
ในทางเดียวกนักบัการศึกษาของสภุาพร ผุดผ่อง (2563) ที่พบว่า การสนับสนุนจากบุคคล การได้รับข้อมูลเกี่ยวกบัการ
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Wogan, & Groopman, 2011) .  Moreover, they cannot fully represent the metabolic fates of aflatoxin because 
these exposure biomarkers only identify whether or not an individual has been exposed to the toxin.  Therefore, 
it would be beneficial to identify alternative biomarkers for the early detection of AFB1- induced liver toxicity. 
In recent years, the minimally invasive liquid biopsy technique has gained much attention in diagnostic, 
prognostic, and therapeutic purposes because it is less invasive and cost-effective (Siravegna, Marsoni, Siena, 
& Bardelli, 2017). Extracellular vesicle (EVs) are small membranous vesicles secreted from endocytic origin, 
which can be isolated and identified from various body secretions such as plasma, serum, urine, saliva, carry 
vital functional biomolecules inside the cells such as proteins, DNA, messenger RNA, and microRNA 
representing cellular status of the secreted cells (Kalluri, 2016; Théry, Amigorena, Raposo, & Clayton, 2006). 
In one previous study, it was found that cigarette smoke extract (CSE) exposure markedly induced the number 
of cellular communication network factor 1 ( CCN1) - positive exosomes ( small EVs)  in the Beas- 2B lung 
epithelial cells compared to the un-exposed controls, in which CCN1 is a novel protein that plays a crucial role 
in the progression of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) (Moon et al., 2014). In another in vivo 
study of murine model, plasma exosomal CYP2E1 level was significantly increased by alcohol exposure 
compared to the un-exposed group (Rahman et al., 2019). At present time, changes in the expression of protein 
profiles in the extracellular vesicles secreted from AFB1- treated liver cells have not been investigated yet.  We 
hypothesize that protein expression changes in the vesicles secreted from the liver cells after non- toxic dose 
AFB1 treatment might be an early indicator of AFB1-induced liver toxicity. In order to address our hypothesis, 
the objectives of this study are: (i) to identify the optimal concentration and time of exposure for AFB1-induced 
liver toxicity, (ii) to characterize extracellular vesicles isolated from AFB1-treated and untreated HepG2 cells, 
and ( iii)  to identify protein expressions of the vesicles isolated from both AFB1- treated and untreated HepG2 
cells. 
 

Methods and Materials 
 

Cell Culture and Compound 
 Hepatoma cell line (HepG2) was from ATCC (American Type Cell Collection; VA, USA). The cells were 
maintained in the Gibco’s Minimum Essential Medium (MEM) (Life Technologies Corporation, USA) 
supplemented with 10% FBS, 1% Non-essential amino acid (NEAA) (Life Technologies Corporation, USA), 
and 1% antibiotic-antimycotic (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA). Aflatoxin B1 (98% purity) was purchased 
from FERMENTEK Ltd, Israel. 
Cell Viability Test 
 MTT test was used to determine the optimal concentration and exposure times for AFB1 treatment. Briefly, 
the media was removed 24 hours after the cells were plated, and the cells were treated with various concentrations 
of AFB1 (0.1, 1, 5, 10, 20, 50 µM) for 24, 48, 72, 120, and 168 h. After exposure, the cells were 
incubated with MTT solution for 3-4 h. Formazan crystals were then dissolved with DMSO and measured OD 
at 562 nm using a microplate reader (MULTOSKAN GO, Thermo Scientific). After performing MTT assay, 
IC50 values were calculated by GraphPad Prism 8 software (GraphPad Software, Inc, San Diego, USA).  
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treated HepG2 cells 

Yin Yin Mon1, Sarunya Kitdumrongthum2, Wittaya Panvongsa1 and Arthit Chairoungdua1,3* 
 

1Toxicology Graduate Program, Faculty of Science, Mahidol University, Bangkok, 10400 
2Biochemistry Unit, Faculty of Science, Rangsit University, Pathumthani, 12000 
3Department of Physiology, Faculty of Science, Mahidol University, Bangkok, 10400 
* Corresponding author. E-mail address: arthit.chi@mahidol.ac.th 

Abstract 
 Aflatoxin B1 (AFB1) , a contaminant of food commodities, can cause carcinogenicity, immunotoxicity, and acute toxicity 
when it enters the body and targets the liver cells, depending on the amount and duration of consumption. Lacking biomarkers that 
can indicate metabolic fates of aflatoxins leads to such consequences without awareness.  Extracellular vesicles (EVs)  are the 
secreted nano-size vesicles and play roles for cell-cell communication through their containing cargoes. Recent studies found that 
intoxicant exposure affect the cargo profiles of EVs.  However, the effect of AFB1 treatment on EVs secreted from liver cells is 
unknown. Here, we aimed to identify the protein contents of EVs from liver cells after low-dose AFB1 treatment. AFB1 treatment 
exhibited dose- and time-dependent cytotoxic effect against hepatoma cells (HepG2). We isolated EVs from 1 µM AFB1-treated 
and untreated HepG2 cells by the serial ultracentrifugation. Transmission electron microscopy revealed membrane-bound vesicles. 
By nanoparticle tracking analysis, size of the isolated vesicles from 1 µM AFB1- treated and untreated HepG2 cells were 139.6 
± 1.3 nm and 130.7 ± 5.5 nm, respectively.  The LC-MS/MS was used to examine the protein expression profile in EVs.  The 
469 proteins were common in both the AFB1- treated and untreated groups.  A total of 54 unique proteins were found in the 
vesicles of AFB1- treated cells.  The KEGG pathway analysis of these unique proteins were enriched in numerous important 
pathways for cellular functions including protein synthesis, cell proliferation, cell homeostasis, and nucleotide synthesis. Therefore, 
these unique EV proteins have the potential to develop as biomarkers of AFB1-induced liver toxicity. 
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Aflatoxins (AFBs) are the mycotoxins produced by the fungi, Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus 
which grow in food crops such as maize, tree nuts, groundnuts, spices and rice under favorable environmental 
conditions. Among different types of aflatoxin, aflatoxin B1 (AFB1) is the most common and considered as the 
most potent carcinogen because of its mutagenic, hepatocarcinogenic, and genotoxic activities ( Wild & Gong, 
2010) .  AFB1 was classified as class I carcinogen by the International Agency for Research on Cancer 
( IARC)( International Agency for Research on Cancer, 2012) .  AFB1-exo-8,9 expoxide (AFBO)  which is 
formed by the biotransformation of AFB1 by hepatic cytochrome P450 enzymes after ingestion, conjugates with 
macromolecules inside the cells and leads to the transversion mutations on the p53 tumor suppressor gene. 
Consequently, this mutation inactivates p53 functions and causes abnormal cell proliferation and AFB1-induced 
hepatocellular carcinoma (HCC) (Benkerroum & health, 2019; Lasky & Magder, 1997). 
 At present time, there is no reliable early indicator that reflects non-toxic dose AFB1-induced hepatotoxicity, 
which might be the early sign of liver toxicity by AFB1 that could lead to severe outcomes such as HCC in the 
long run.  Although some urine- based markers such as AFM1 and AFB1- N7- guanine can track exposure to 
AFB, they have a short half- life and can be traced exposure to AFB in previous 24-48 h (Kensler, Roebuck, 
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Wogan, & Groopman, 2011) .  Moreover, they cannot fully represent the metabolic fates of aflatoxin because 
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Methods and Materials 
 

Cell Culture and Compound 
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 MTT test was used to determine the optimal concentration and exposure times for AFB1 treatment. Briefly, 
the media was removed 24 hours after the cells were plated, and the cells were treated with various concentrations 
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vesicles of AFB1- treated cells.  The KEGG pathway analysis of these unique proteins were enriched in numerous important 
pathways for cellular functions including protein synthesis, cell proliferation, cell homeostasis, and nucleotide synthesis. Therefore, 
these unique EV proteins have the potential to develop as biomarkers of AFB1-induced liver toxicity. 
 
Keywords: Aflatoxin B1, Extracellular vesicles, Protein profile, Liver toxicity, Liver  
   

Introduction 
  

Aflatoxins (AFBs) are the mycotoxins produced by the fungi, Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus 
which grow in food crops such as maize, tree nuts, groundnuts, spices and rice under favorable environmental 
conditions. Among different types of aflatoxin, aflatoxin B1 (AFB1) is the most common and considered as the 
most potent carcinogen because of its mutagenic, hepatocarcinogenic, and genotoxic activities ( Wild & Gong, 
2010) .  AFB1 was classified as class I carcinogen by the International Agency for Research on Cancer 
( IARC)( International Agency for Research on Cancer, 2012) .  AFB1-exo-8,9 expoxide (AFBO)  which is 
formed by the biotransformation of AFB1 by hepatic cytochrome P450 enzymes after ingestion, conjugates with 
macromolecules inside the cells and leads to the transversion mutations on the p53 tumor suppressor gene. 
Consequently, this mutation inactivates p53 functions and causes abnormal cell proliferation and AFB1-induced 
hepatocellular carcinoma (HCC) (Benkerroum & health, 2019; Lasky & Magder, 1997). 
 At present time, there is no reliable early indicator that reflects non-toxic dose AFB1-induced hepatotoxicity, 
which might be the early sign of liver toxicity by AFB1 that could lead to severe outcomes such as HCC in the 
long run.  Although some urine- based markers such as AFM1 and AFB1- N7- guanine can track exposure to 
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cytotoxic effect in HepG2 cells in dose- and time-dependent manners. The IC50 values are shown in Figure 1. 
The IC50 result indicates that AFB1 affects cells viability in time and dose dependent manner. For proteomic 
analysis, EVs were isolated from the culture medium after incubation with 1 µM AFB1 for 48 h. The 48-hour 
exposure length was chosen to ensure that all cells secreted extracellular vesicles following treatment. The optimal 
concentration of 1 µM was selected to treat the cells at which the cell viability is around 80% to prevent the 
contamination of apoptotic body or cell debris in EVs samples. 

 
Figure 1  Cytotoxicity of AFB1 in the hepatoma cell line.  HepG2 cells were treated with 0. 1 to 50 µM concentrations for 24, 

48, 72, 120, 168 h. The cell viability was determined by MTT assay 
 
Characterization of EVs from AFB1-treated HepG2 cells  
 HepG2 cells were treated with low-dose of AFB1 (1 µM) for 48 h. The culture medium was collected for 
EVs isolation as mentioned in Methods and Materials. The morphology of the isolated samples was visualized 
by the transmission electron microscopy (TEM) to confirm whether the isolated samples were the expected EVs. 
The morphology of EVs from AFB1-treated and untreated HepG2 cells showed the membrane-bound vesicles 
with the average size less than 100 nm (Figure 2). In addition, size of the isolated EVs was confirmed by 
nanoparticle tracking analysis. As shown in Figure 3, the size distribution of the isolated samples, both treated 
and untreated, were in the range of expected extracellular vesicles, 139.6 ± 1.3 nm and 130.7 ± 5.5 nm, 
respectively. The isolated EVs' characterization is consistent with the previous report in size range distribution 
around 30-150 nm and observed the round-shape morphology (Janpipatkul et al., 2021). Therefore, this data 
confirms the characteristic of the purified EVs, and samples were then submitted for proteomics analysis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 Characterization of extracellular vesicles isolated from 1 µM AFB1- treated and untreated HepG2 cells.  Extracellular 

vesicles were isolated from cultured medium of 1 µM AFB1- treated and untreated ( Ctrl)  HepG2 cells by 
ultracentrifugation and visualized by transmission electron microscope. Scale bar= 100 nm 

Control Aflatoxin B1 

100 nm 100 nm

 

 

Extracellular Vesicle Isolation 
 Cell lines were cultured in 75 cm2 culture flasks with a complete MEM medium containing 10% FBS, 1% 
NEAA, and 1% antibiotic-antimycotic. When the cells became confluent at about 70-80%, the medium was 
replaced with the fresh conditioned medium containing 1 µM of AFB1, which was prepared using 10% 
exosome-depleted FBS. After 48 h, the cultured media were collected from both AFB1- treated and untreated 
cells, and EVs were isolated by ultracentrifugation. First, dead cells and cell debris were removed by 
centrifugation at 1200 x g for 10 minutes. The supernatant was collected and centrifuged at 10,000 x g for 30 
min at 4°C to discard other unwanted macrovesicles. After that, the collected supernatant was filtered with a 
0.22 µm filter to remove vesicles larger than 200 nm. The filtered supernatant was centrifuged at a speed of 
110,000 x g for 90 min at 4°C (BECKMAN COULTER Optima L-100 XP Ultracentrifuge). After discarding 
the supernatant, the EV pellets were washed with PBS by centrifugation again at 110,000 x g for 75 min. 
Finally, the isolated EV pellets were resuspended with cold PBS. 
Transmission Electron Microscopy 
 About 50 µl each of diluted isolated EVs from both AFB1-treated and untreated culture mediums were 
submitted to the TEM lab at Chulalongkorn University. Briefly, EV suspensions were dropped onto the grid, 
stained with 2% uranyl acetate for 2 to 5 mins, and allowed to dry before visualizing under JEM-1400 
Transmission Electron Microscope (Jeol USA, Inc., USA). 
Nanoparticle Tracking Analysis 
 Nanoparticle tracking analysis was used to determine the size distribution of isolated samples. The EVs 
samples were diluted with particle-free PBS in a ratio of 1:500 and analyzed using the Nanosight NS300 
machine (Malvern Panalytical Ltd., Malvern, UK) with a 405 nm laser instrument in triplicate for 60 seconds.  
Proteomics analysis and Bioinformatic analysis 
 To investigate the protein expression, the EVs were lysed by RIPA buffer and digested by trypsin (Promega 
Co., Madison, WI, USA). The digested solution was dried and reconstituted in 0.1% formic acid before being 
subjected to high resolution 6600 TripleTOFTM (AB-Sciex, Concord, Canada). The raw MS-spectra resulting 
(.wiff) file was extracted and annotated with protein sequences using the Paragon™ Algorithm by ProteinPilot™ 
Software. The Homo sapiens protein database, retrieved from UniProtKB and used in Paragon™. We set a 
detected protein threshold of [Unused ProtScore (Conf)] ≥ 0.05 with 1% false discovery rate. The acquired 
proteomics results were further analyzed with the KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes) pathway 
enrichment analysis and Gene Ontology (GO) analysis. Unique gene names were uploaded to the database and 
mapped to entrezgene IDs. The genes found annotated was selected to be analyzed by the KEGG pathway analysis 
and GO analysis using the WEB-based gene set analysis tool kit (WebGestalt) by the method of over-
representation analysis (ORA).  

 
Results 

 
Cytotoxicity of AFB1 in hepatoma cells (HepG2) 
 The appropriate concentration of AFB1 and incubation time were determined by MTT assay. After treatment 
with various concentrations (0.1, 1, 5, 10, 20, and 50 µM) of AFB1 for 24, 48, 72, 120, and 168 h, the 
50% inhibitory concentration (IC50) was calculated utilizing GraphPad Prism 8 software. AFB1 exhibited the 
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cytotoxic effect in HepG2 cells in dose- and time-dependent manners. The IC50 values are shown in Figure 1. 
The IC50 result indicates that AFB1 affects cells viability in time and dose dependent manner. For proteomic 
analysis, EVs were isolated from the culture medium after incubation with 1 µM AFB1 for 48 h. The 48-hour 
exposure length was chosen to ensure that all cells secreted extracellular vesicles following treatment. The optimal 
concentration of 1 µM was selected to treat the cells at which the cell viability is around 80% to prevent the 
contamination of apoptotic body or cell debris in EVs samples. 
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with the average size less than 100 nm (Figure 2). In addition, size of the isolated EVs was confirmed by 
nanoparticle tracking analysis. As shown in Figure 3, the size distribution of the isolated samples, both treated 
and untreated, were in the range of expected extracellular vesicles, 139.6 ± 1.3 nm and 130.7 ± 5.5 nm, 
respectively. The isolated EVs' characterization is consistent with the previous report in size range distribution 
around 30-150 nm and observed the round-shape morphology (Janpipatkul et al., 2021). Therefore, this data 
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Finally, the isolated EV pellets were resuspended with cold PBS. 
Transmission Electron Microscopy 
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machine (Malvern Panalytical Ltd., Malvern, UK) with a 405 nm laser instrument in triplicate for 60 seconds.  
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 To investigate the protein expression, the EVs were lysed by RIPA buffer and digested by trypsin (Promega 
Co., Madison, WI, USA). The digested solution was dried and reconstituted in 0.1% formic acid before being 
subjected to high resolution 6600 TripleTOFTM (AB-Sciex, Concord, Canada). The raw MS-spectra resulting 
(.wiff) file was extracted and annotated with protein sequences using the Paragon™ Algorithm by ProteinPilot™ 
Software. The Homo sapiens protein database, retrieved from UniProtKB and used in Paragon™. We set a 
detected protein threshold of [Unused ProtScore (Conf)] ≥ 0.05 with 1% false discovery rate. The acquired 
proteomics results were further analyzed with the KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes) pathway 
enrichment analysis and Gene Ontology (GO) analysis. Unique gene names were uploaded to the database and 
mapped to entrezgene IDs. The genes found annotated was selected to be analyzed by the KEGG pathway analysis 
and GO analysis using the WEB-based gene set analysis tool kit (WebGestalt) by the method of over-
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by the database. It was found that the proteins identified in EVs of the treatment group were significantly enriched 
in several cellular pathways which are important in protein synthesis, cell proliferation and homeostasis of the 
cells, for example, aminoacyl tRNA biosynthesis pathway, ribosome cascade, pentose phosphate pathway, and 
carbon metabolism (p < 0.05).  The top 10 pathways are as in Table 1.  The legionellosis (disease caused by 
infection of Legionella bacteria)  and proximal tubule bicarbonate reclamation ( kidney function)  were also 
observed.  The top 10 GO terms are illustrated in Figure 5.  The proteins identified in EVs of AFB1- treated 
HepG2 cells were associated with several cellular processes and functions such as metabolic process, biological 
regulation and protein binding.  In addition, the cellular components of the identified proteins were seen mainly 
enriched in the cytosol, membrane, and vesicles. These data indicate that the identified proteins in the EVs from 
AFB1-treated are involved with several cellular processes and functions of liver cells. 
 
Table 1 Pathway enrichment of the proteins expressed in the extracellular vesicles of AFB1-treated HepG2 cells 

 
 
  

 

 

 
Figure 3  Size distribution of extracellular vesicles. EVs were isolated from cultured medium of 1 µM AFB1-treated and untreated 

(Ctrl) HepG2 cells. Size distributions of vesicles from untreated cells (A). AFB1-treated cells (B) were analyzed by 
nanoparticle tracking analysis (NTA)  

 
Protein expression profiling of EVs of AFB1-treated HepG2 
 Proteomics data were obtained using the LC-MS/MS and resulted in a total of 534 master proteins for 3-
biological and 3-technical replicates (18 samples in total). Post-data processing was performed to obtain the 
high-certainty protein lists, which provided unbiased results for the downstream analysis. The high confidence 
master proteins revealed 534 proteins with an estimated false discovery rate (FDR) close to 0 across all 18 
LC-runs. The unique and common proteins of all species were determined by creating the Venn-Diagram. The 
Venn-Diagram shows commonly and uniquely identified proteins in both groups (Figure 4). This diagram 
revealed that 469 proteins were commonly found among all sample groups. There were 54 and 11 unique 
proteins identified in treatment and control groups, respectively. 
 

 
Figure 4 Venn diagram showing the numbers of unique and common proteins identified in control and treatment groups 

 
Pathway enrichment analysis and GO analysis  
 We next analyzed the purpose cellular mechanisms and functions of proteins that are only expressed in EVs 
from the AFB1- treated group by pathway enrichment analysis and GO analysis.  KEGG pathway analysis and 
Gene Ontology (GO) analysis were done using the WEB-based gene set analysis tool kit (WebGestalt) by the 
method of over- representation analysis (ORA).  Among 54 unique input genes uploaded to the database, only 
52 user IDs are unambiguously mapped to 52 unique entrezgene IDs and be selected for further analysis.  40 
IDs were found annotated to the selected functional categories and they were used for the enrichment analysis 
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Discussion 
 

 By KEGG pathway enrichment analysis of the protein-coding genes which are only expressed in the EVs of 
AFB1 treatment group, the normal cellular functional pathways which play roles in energy metabolism ( D-
glutamine and D- glutamate metabolism) , protein synthesis ( aminoacyl t- RNA biosynthesis and Ribosome) , 
nucleotide synthesis (carbon metabolism) were observed to be enriched. Moreover, pentose phosphate pathway 
( PPP)  which play roles in cell proliferation, survival and homeostasis were also seen to be enriched.  Pentose 
phosphate pathway produces NADPH which has the reducing power important in antioxidant defenses ( Liu et 
al., 2020). As biotransformation of AFB1 by CYP enzymes in the liver also causes oxidative stress and oxidative 
DNA damage (Klaunig, Kamendulis, & Hocevar, 2010), the enrichment of PPP which mainly produces NADPH 
might be a response to oxidative stress by AFB1 exposure. In addition to these pathways, some cascades which 
are irrelevant to the liver functions, legionellosis and proximal tubule bicarbonate reclamation, were seen enriched 
according to the database.  According to Ballouz et al. , it was found that multifunctional genes that are highly 
ranked in the gene list may lead to enrichment of many different pathways, some of which are not relevant to 
the experiment (Ballouz, Pavlidis, & Gillis, 2017). Therefore, the enrichment of some pathways which cannot 
be related to liver functions might be because of the multifunctional genes in the gene list of interest.   By GO 
analysis, as most of the unique proteins are enriched in the membrane and vesicle, those proteins might be 
detected in body fluids via secreted vesicles (Colombo, Raposo, Théry, & biology, 2014). Current biomarkers 
for AFB1 are categorized as exposure biomarkers that can trace AFB1 exposure to the human body and are used 
to determine whether the individual has been exposed to the toxin or not.  In comparison, we aim to identify 
protein profiles in the EVs of AFB1- treated liver cells as potential early indicators that reflect alteration due to 
non-toxic dose AFB1 exposure. According to the previous study which identified the proteomes of HepG2 cells 
and primary human hepatocytes, the set of proteins uniquely expressed in the EVs of AFB1-treated HepG2 cells 
not overlapped with the top 50 proteins expressed in HepG2 cells (Franko et al., 2019). Additionally, current 
biomarkers for other liver diseases are not proteins enriched in EVs of AFB1-treated HepG2 cells. For example, 
the markers of hepatitis B are hepatitis B core- related antigen ( HBcrAg) , and hepatitis B surface antigen 
( HBsAg)  ( Vachon & Osiowy, 2021) .  In addition, indicators for liver function test such as alanine 
aminotransferase (ALT) , aspartate aminotransferase (AST) , and total bilirubin (TBIL)  were not expressed in 
our findings after non- toxic dose AFB1 exposure. ( Giannini, Testa, & Savarino, 2005) .  This suggested that 
only EVs from the AFB1- treated group exhibited a unique expression pattern of proteins.  Therefore, these 
findings have potential to be used as early indicator for non-toxic dose AFB1-induced liver toxicity. Particularly 
TKT and PFK proteins enriched in pentose phosphate pathway, might play a role in defending against oxidative 
stress by AFB1 exposure. Further study is required to investigate the roles of these proteins in AFB1-mediated 
liver toxicity.  

 
Conclusion and Suggestions 

 
 This is the first report on analyzing the protein profiles in the EVs of low-dose AFB1-treated HepG2 cells. 
According to these proteomics results, we identified 54 unique proteins which expressed in the vesicles of low 
dose AFB1 treated HepG2 cells.  By KEGG pathway analysis, most of the proteins were seen to be enriched in 

 

 

 
Figure 5 Gene ontology of proteins in the extracellular vesicles of AFB1- treated HepG2 cells by WEB- based gene set analysis 

tool kit (WebGestalt). X-axes represent the lists of biological processes, cellular components, and molecular functions 
enriched with the input gene list. Y-axes represent the number of genes mapped to the database 
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the experiment (Ballouz, Pavlidis, & Gillis, 2017). Therefore, the enrichment of some pathways which cannot 
be related to liver functions might be because of the multifunctional genes in the gene list of interest.   By GO 
analysis, as most of the unique proteins are enriched in the membrane and vesicle, those proteins might be 
detected in body fluids via secreted vesicles (Colombo, Raposo, Théry, & biology, 2014). Current biomarkers 
for AFB1 are categorized as exposure biomarkers that can trace AFB1 exposure to the human body and are used 
to determine whether the individual has been exposed to the toxin or not.  In comparison, we aim to identify 
protein profiles in the EVs of AFB1- treated liver cells as potential early indicators that reflect alteration due to 
non-toxic dose AFB1 exposure. According to the previous study which identified the proteomes of HepG2 cells 
and primary human hepatocytes, the set of proteins uniquely expressed in the EVs of AFB1-treated HepG2 cells 
not overlapped with the top 50 proteins expressed in HepG2 cells (Franko et al., 2019). Additionally, current 
biomarkers for other liver diseases are not proteins enriched in EVs of AFB1-treated HepG2 cells. For example, 
the markers of hepatitis B are hepatitis B core- related antigen ( HBcrAg) , and hepatitis B surface antigen 
( HBsAg)  ( Vachon & Osiowy, 2021) .  In addition, indicators for liver function test such as alanine 
aminotransferase (ALT) , aspartate aminotransferase (AST) , and total bilirubin (TBIL)  were not expressed in 
our findings after non- toxic dose AFB1 exposure. ( Giannini, Testa, & Savarino, 2005) .  This suggested that 
only EVs from the AFB1- treated group exhibited a unique expression pattern of proteins.  Therefore, these 
findings have potential to be used as early indicator for non-toxic dose AFB1-induced liver toxicity. Particularly 
TKT and PFK proteins enriched in pentose phosphate pathway, might play a role in defending against oxidative 
stress by AFB1 exposure. Further study is required to investigate the roles of these proteins in AFB1-mediated 
liver toxicity.  

 
Conclusion and Suggestions 

 
 This is the first report on analyzing the protein profiles in the EVs of low-dose AFB1-treated HepG2 cells. 
According to these proteomics results, we identified 54 unique proteins which expressed in the vesicles of low 
dose AFB1 treated HepG2 cells.  By KEGG pathway analysis, most of the proteins were seen to be enriched in 

 

 

 
Figure 5 Gene ontology of proteins in the extracellular vesicles of AFB1- treated HepG2 cells by WEB- based gene set analysis 

tool kit (WebGestalt). X-axes represent the lists of biological processes, cellular components, and molecular functions 
enriched with the input gene list. Y-axes represent the number of genes mapped to the database 

 



ผลงานวิจัยภาคบรรยาย Health Science44

 

 

 
Moon, H.-G., Kim, S.-H., Gao, J., Quan, T., Qin, Z., Osorio, J. C., . . . Jin, Y. (2014). CCN1 secretion 

and cleavage regulate the lung epithelial cell functions after cigarette smoke.  American journal of 
physiology.  Lung cellular and molecular physiology, 307(4) , L326-L337.  http: / / dx.doi.org/10. 
1152/ajplung.00102.2014 

Rahman, M. A., Kodidela, S., Sinha, N., Haque, S., Shukla, P. K., Rao, R., & Kumar, S. J. S. r. (2019). 
Plasma exosomes exacerbate alcohol- and acetaminophen- induced toxicity via CYP2E1 pathway. 
Scientific Reports, 9(1), 1-10.  

Siravegna, G., Marsoni, S., Siena, S., & Bardelli, A. (2017). Integrating liquid biopsies into the management 
of cancer. Nature reviews Clinical oncology, 14(9), 531-548.  

Théry, C., Amigorena, S., Raposo, G., & Clayton, A. J. C. p. i. c. b. (2006). Isolation and characterization 
of exosomes from cell culture supernatants and biological fluids.  Current Protocols in Cell Biology, 
30(1), 3.22. 21-23.22. 29.  

Vachon, A., & Osiowy, C. (2021). Novel Biomarkers of Hepatitis B Virus and Their Use in Chronic Hepatitis 
B Patient Management. Viruses, 13(6), 951. http://dx.doi.org/10.3390/v13060951 

Wild, C.  P., & Gong, Y.  Y.  J.  C.  (2010). Mycotoxins and human disease:  a largely ignored global health 
issue. Carcinogenesis,31(1), 71-82.  

 
 

 

 

the normal liver function pathways. One pathway (PPP) important in antioxidant defense was also found to be 
enriched as a response to low dose AFB1 exposure. These proteins might be developed as biomarkers for AFB1-
mediated liver toxicity. However, an in vivo study with animal models is required to confirm the results of AFB1 
exposure on cargo contents of extracellular vehicles. 
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บทน า 
 

การตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าของหัวใจ (Electrophysiology study) เป็นหัตถการในการตรวจวินิจฉัยโรค หัวใจเต้นผดิ
จังหวะที่เกิดจากความผิดปกติของระบบไฟฟ้าหัวใจ (Muresan et al., 2019) โดยแพทย์จะใช้สายสวนหัวใจที่มีขั้ว
อิเลก็โทรด (Electrode catheters) ผ่านหลอดเลือดด าที่ต้นขาและวางปลายสายสวนที่ต าแหน่งต่างๆ ในห้องหัวใจ 
ได้แก่ หัวใจห้องบนขวา His bundle แอ่งเลือดโคโรนารี  (Coronary sinus) และหัวใจห้องล่างขวา เ พ่ือรับ
สัญญาณไฟฟ้าหัวใจรอบๆ ขั้วอิเลก็โทรด เรียกว่า สัญญาณไฟฟ้าภายในหัวใจ (Intracardiac electrogram) ในการ
ประเมินล าดับการน าไฟฟ้าหัวใจ นั้นจะต้องใช้สัญญาณไฟฟ้าภายในหัวใจร่วมกับคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  เพ่ือหาความ
ผดิปกตแิละพิจารณาวิธกีารรักษาอย่างเหมาะสม  

คลื่นไฟฟ้าหัวใจและสัญญาณไฟฟ้าภายในหัวใจ เป็นกราฟ 2 มิติ ที่ประกอบด้วยแกนนอนเป็นเวลาที่สัญญาณ
เคล่ือนที่ และแกนตั้งเป็นแอมพลิจูด ซึ่งสัญญาณดังกล่าวเกิดขึ้นซ า้กันเป็นสัญญาณรายคาบ (Periodic signals) ที่
ต่อเนื่องทางเวลา การศึกษาสัญญาณรายคาบนั้นในทางคณิตศาสตร์จะอาศัยอนุกรมฟูเรียร์ (Fourier series) เพ่ือ
วิเคราะห์หาองค์ประกอบของสัญญาณรายคาบ จากการศึกษาพบว่าได้มีการน าเสนอวิธีการสร้างและอธิบาย
องค์ประกอบของสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจทั้งปกติและผิดปกติด้วยอนุกรมฟูเรียร์ (Bala & Akshaya, 2020; 
Halawani, Kari, AlBidewi, Ahmad, 2 0 1 4 ; Karthik, 2 0 0 6 ; Kubícek, Penhaker, Kahankova, & Informatics, 
2014)  เพ่ือเป็นโมเดลที่ช่วยในการแปลผลคล่ืนไฟฟ้าหัวใจและเป็นประโยชน์ส าหรับการเรียนการสอนการแปลผล
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ  อย่างไรกต็าม ส าหรับงานวิจัยการสร้างสัญญาณไฟฟ้าภายในห้องหัวใจด้วยอนุกรมฟูเรียร์ยังมีอยู่
อย่างจ ากดั ดงันั้นในงานวิจัยนี้จึงสร้างสญัญาณเลียนแบบคลื่นไฟฟ้าและสญัญาณไฟฟ้าภายในห้องหัวใจจากอนุกรมฟู
เรียร์ ในซอฟแวร์ประยุกต์ MATLAB ซึ่งสัญญาณดังกล่าวจะถูกน าไปประยุกต์เป็นเป็นสื่อโปรแกรมเพ่ือการเรียนรู้
ด้านพ้ืนฐานการตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าของหัวใจ 

 
ทฤษฎีและวิธีการศึกษา 

 
คลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (Electrocardiogram) และสญัญาณภายในหวัใจ (Intracardiac electrogram) 

กระแสไฟฟ้าในหัวใจจะเร่ิมต้นจากจุดก าเนิดไฟฟ้าที่ Sinoatrial (SA) node จากนั้นกระแสไฟฟ้าจะส่งไปที่ห้องบน
ของหัวใจทั้งขวาและซ้าย จากนั้นกระแสไฟฟ้าจะผ่าน Atrioventricular (AV) node His bundle และลงสู่   ห้องล่าง 
เกดิการบบีตวัของหัวใจ     

สญัญาณไฟฟ้าหัวใจเกดิจากการเปล่ียนแปลงไอออนระหว่างภายในและภายนอกเซลล์หัวใจ โดยสญัญาณไฟฟ้าที่
เกิดขึ้ นนั้นจะสามารถวัดได้ด้วยการติดอิเล็กโทรดบนผิวหนังร่างกาย โดยจะแสดงออกในรูปแบบของคลื่นไฟฟ้า 
ประกอบด้วย ประกอบด้วย P wave QRS complex และ T wave ซึ่ง P wave เป็น depolarization ของหัวใจห้องบน 
QRS complex คือ depolarization ของหัวใจห้องล่าง และ T wave คือ repolarization ของหัวใจห้องล่าง (กรอง
กาญจน์ ชูทพิย์, 2563) ส่วนสญัญาณไฟฟ้าภายในหัวใจเป็นการวัดสญัญาณไฟฟ้าบริเวณรอบๆ อเิลก็โทรด ที่ใส่ใน
ต าแหน่งต่างๆของหัวใจ สญัญาณไฟฟ้าภายในหัวใจที่ได้ คือ depolarization ของเซลล์รอบอเิลก็โทรด สญัญาณไฟฟ้า
ภายในห้องหัวใจได้จากการท าหัตถการการตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ ซึ่งเป็นหัตถการที่รกุล า้ กระท าภายใต้หลอดฉาย
ภาพเอกซเรย์ (Fluoroscopy)   ในห้องสวนหัวใจร่วมกับการใช้สายรับสญัญาณไฟฟ้าในหัวใจ  โดยแพทย์จะท าการ
เปิดหลอดเลือดด าที่ต้นขา (Femoral vein) แล้วน าสายสวนรับสญัญาณที่มีขั้วอเิลก็โทรด (Electrode catheters) สอด
เข้าสู่หัวใจโดยใช้กล้อง Fluoroscopy เป็นเคร่ืองมือในการแสดงภาพเพ่ือน าทาง  เมื่อปลายสายสวนถูกวางตาม
ต าแหน่งต่างๆ จะได้สญัญาณตามภาพที่ 1 ประกอบด้วย 

การออกแบบและจ าลองคลืน่ไฟฟ้าหวัใจและสญัญาณไฟฟ้าภายในหอ้งหวัใจ 
โดยอาศยัอนุกรมฟูเรียร ์
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บทคดัย่อ 
คล่ืนไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram) เป็นการรับสัญญาณไฟฟ้ารวมของหัวใจ ในขณะที่สัญญาณไฟฟ้าภายในห้องหัวใจ 

(Intracardiac electrogram) ได้จากการน าสายสวนหัวใจที่มีขีั้วอิเลก็โทรด (Electrode catheters) ใส่ผ่านหลอดเลือดด าไปยังบริเวณต่างๆ
ในห้องหัวใจ ได้แก่ หัวใจห้องบน His bundle แอ่งเลือดโคโรนารี และหัวใจห้องล่าง สัญญาณไฟฟ้าทั้งสองนี้ ใช้ประเมินวงจรการน า
สญัญาณไฟฟ้าผิดปกติในผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ เพ่ือการวินิจฉัยโรคและการรักษาอย่างเหมาะสม แต่อย่างไรกต็ามงานวิจัยการ
สร้างสญัญาณไฟฟ้าภายในห้องหัวใจยังมีอยู่อย่างจ ากดั งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ และสญัญาณไฟฟ้าภายในห้อง
หัวใจโดยอาศัยอนุกรมฟูเรียร์ (Fourier series) ด้วยซอฟต์แวร์ประยุกต์ MATLAB ผลการศึกษาพบว่าสัญญาณที่สร้างขึ้ นโดยอาศัย
อนุกรมฟูเรียร์นั้นให้ผลการเลียนแบบสญัญาณคล่ืนไฟฟ้าหัวใจและสญัญาณไฟฟ้าภายในห้องหัวใจสอดคล้องกนักบัสญัญาณที่ได้จากการ
ท าหัตถการตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าของหัวใจโดยสามารถปรับเปล่ียนความสงู (แอมพลิจูด) ความกว้างของคล่ืน และระยะห่างระหว่าง 2 ลูก
คล่ืน (Interval) ได้ ซ่ึงสญัญาณดังกล่าวสามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นสื่อโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ ด้านพ้ืนฐานการตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าของ
หัวใจ 
 
ค าส าคญั: คล่ืนไฟฟ้าหัวใจ สญัญาณไฟฟ้าภายในห้องหัวใจ  อนุกรมฟูเรียร์  การตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าของหัวใจ 
 

Abstract 
An ECG is the electrical signals from whole heart while an intracardiac electrograms is electrical signals around electrode 

catheters which have been inserted via the femoral vein into the heart. The tips of electrode catheters are placed at the right atrium, 
the His bundle, the coronary sinus, and the right ventricle. Both ECG and intracardiac electrograms are used to evaluate abnormal 
heart electrical pathways for diagnosis and treatment of cardiac arrhythmias. There are currently few studies on the creation of 
intracardiac electrograms. The purpose of this study is to use the mathematical concept of Fourier series to construct the ECG and 
intracardiac electrogram using MATLAB software base on the analysis by mathematical modeling the signal wave.  The result 
demonstrated that created ECG and intracardiac electrogram from Fourier series using MATLAB were similar to ECG and 
intracardiac electrogram obtained from standard method. The amplitude, width and interval were also adjustable. This model will 
be useful for the creation of software for electrophysiology studies.  
 
Keywords: Electrocardiogram, Intracardiac electrogram, Fourier series, Electrophysiology study  
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บทน า 
 

การตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าของหัวใจ (Electrophysiology study) เป็นหัตถการในการตรวจวินิจฉัยโรค หัวใจเต้นผดิ
จังหวะที่เกิดจากความผิดปกติของระบบไฟฟ้าหัวใจ (Muresan et al., 2019) โดยแพทย์จะใช้สายสวนหัวใจที่มีขั้ว
อิเลก็โทรด (Electrode catheters) ผ่านหลอดเลือดด าที่ต้นขาและวางปลายสายสวนที่ต าแหน่งต่างๆ ในห้องหัวใจ 
ได้แก่ หัวใจห้องบนขวา His bundle แอ่งเลือดโคโรนารี  (Coronary sinus) และหัวใจห้องล่างขวา เ พ่ือรับ
สัญญาณไฟฟ้าหัวใจรอบๆ ขั้วอิเลก็โทรด เรียกว่า สัญญาณไฟฟ้าภายในหัวใจ (Intracardiac electrogram) ในการ
ประเมินล าดับการน าไฟฟ้าหัวใจ นั้นจะต้องใช้สัญญาณไฟฟ้าภายในหัวใจร่วมกับคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ  เพ่ือหาความ
ผดิปกตแิละพิจารณาวิธกีารรักษาอย่างเหมาะสม  

คลื่นไฟฟ้าหัวใจและสัญญาณไฟฟ้าภายในหัวใจ เป็นกราฟ 2 มิติ ที่ประกอบด้วยแกนนอนเป็นเวลาที่สัญญาณ
เคล่ือนที่ และแกนตั้งเป็นแอมพลิจูด ซึ่งสัญญาณดังกล่าวเกิดขึ้นซ า้กันเป็นสัญญาณรายคาบ (Periodic signals) ที่
ต่อเนื่องทางเวลา การศึกษาสัญญาณรายคาบนั้นในทางคณิตศาสตร์จะอาศัยอนุกรมฟูเรียร์ (Fourier series) เพ่ือ
วิเคราะห์หาองค์ประกอบของสัญญาณรายคาบ จากการศึกษาพบว่าได้มีการน าเสนอวิธีการสร้างและอธิบาย
องค์ประกอบของสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจทั้งปกติและผิดปกติด้วยอนุกรมฟูเรียร์ (Bala & Akshaya, 2020; 
Halawani, Kari, AlBidewi, Ahmad, 2 0 1 4 ; Karthik, 2 0 0 6 ; Kubícek, Penhaker, Kahankova, & Informatics, 
2014)  เพ่ือเป็นโมเดลที่ช่วยในการแปลผลคล่ืนไฟฟ้าหัวใจและเป็นประโยชน์ส าหรับการเรียนการสอนการแปลผล
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ  อย่างไรกต็าม ส าหรับงานวิจัยการสร้างสัญญาณไฟฟ้าภายในห้องหัวใจด้วยอนุกรมฟูเรียร์ยังมีอยู่
อย่างจ ากดั ดงันั้นในงานวิจัยนี้จึงสร้างสญัญาณเลียนแบบคลื่นไฟฟ้าและสญัญาณไฟฟ้าภายในห้องหัวใจจากอนุกรมฟู
เรียร์ ในซอฟแวร์ประยุกต์ MATLAB ซึ่งสัญญาณดังกล่าวจะถูกน าไปประยุกต์เป็นเป็นสื่อโปรแกรมเพ่ือการเรียนรู้
ด้านพ้ืนฐานการตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าของหัวใจ 

 
ทฤษฎีและวิธีการศึกษา 

 
คลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (Electrocardiogram) และสญัญาณภายในหวัใจ (Intracardiac electrogram) 

กระแสไฟฟ้าในหัวใจจะเร่ิมต้นจากจุดก าเนิดไฟฟ้าที่ Sinoatrial (SA) node จากนั้นกระแสไฟฟ้าจะส่งไปที่ห้องบน
ของหัวใจทั้งขวาและซ้าย จากนั้นกระแสไฟฟ้าจะผ่าน Atrioventricular (AV) node His bundle และลงสู่   ห้องล่าง 
เกดิการบบีตวัของหัวใจ     

สญัญาณไฟฟ้าหัวใจเกดิจากการเปล่ียนแปลงไอออนระหว่างภายในและภายนอกเซลล์หัวใจ โดยสญัญาณไฟฟ้าที่
เกิดขึ้ นนั้นจะสามารถวัดได้ด้วยการติดอิเล็กโทรดบนผิวหนังร่างกาย โดยจะแสดงออกในรูปแบบของคลื่นไฟฟ้า 
ประกอบด้วย ประกอบด้วย P wave QRS complex และ T wave ซึ่ง P wave เป็น depolarization ของหัวใจห้องบน 
QRS complex คือ depolarization ของหัวใจห้องล่าง และ T wave คือ repolarization ของหัวใจห้องล่าง (กรอง
กาญจน์ ชูทพิย์, 2563) ส่วนสญัญาณไฟฟ้าภายในหัวใจเป็นการวัดสญัญาณไฟฟ้าบริเวณรอบๆ อเิลก็โทรด ที่ใส่ใน
ต าแหน่งต่างๆของหัวใจ สญัญาณไฟฟ้าภายในหัวใจที่ได้ คือ depolarization ของเซลล์รอบอเิลก็โทรด สญัญาณไฟฟ้า
ภายในห้องหัวใจได้จากการท าหัตถการการตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ ซึ่งเป็นหัตถการที่รกุล า้ กระท าภายใต้หลอดฉาย
ภาพเอกซเรย์ (Fluoroscopy)   ในห้องสวนหัวใจร่วมกับการใช้สายรับสญัญาณไฟฟ้าในหัวใจ  โดยแพทย์จะท าการ
เปิดหลอดเลือดด าที่ต้นขา (Femoral vein) แล้วน าสายสวนรับสญัญาณที่มีขั้วอเิลก็โทรด (Electrode catheters) สอด
เข้าสู่หัวใจโดยใช้กล้อง Fluoroscopy เป็นเครื่องมือในการแสดงภาพเพ่ือน าทาง  เมื่อปลายสายสวนถูกวางตาม
ต าแหน่งต่างๆ จะได้สญัญาณตามภาพที่ 1 ประกอบด้วย 

การออกแบบและจ าลองคลืน่ไฟฟ้าหวัใจและสญัญาณไฟฟ้าภายในหอ้งหวัใจ 
โดยอาศยัอนุกรมฟูเรียร ์
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บทคดัย่อ 
คล่ืนไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram) เป็นการรับสัญญาณไฟฟ้ารวมของหัวใจ ในขณะที่สัญญาณไฟฟ้าภายในห้องหัวใจ 

(Intracardiac electrogram) ได้จากการน าสายสวนหัวใจที่มีขีั้วอิเลก็โทรด (Electrode catheters) ใส่ผ่านหลอดเลือดด าไปยังบริเวณต่างๆ
ในห้องหัวใจ ได้แก่ หัวใจห้องบน His bundle แอ่งเลือดโคโรนารี และหัวใจห้องล่าง สัญญาณไฟฟ้าทั้งสองนี้ ใช้ประเมินวงจรการน า
สญัญาณไฟฟ้าผิดปกติในผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ เพ่ือการวินิจฉัยโรคและการรักษาอย่างเหมาะสม แต่อย่างไรกต็ามงานวิจัยการ
สร้างสญัญาณไฟฟ้าภายในห้องหัวใจยังมีอยู่อย่างจ ากดั งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ และสญัญาณไฟฟ้าภายในห้อง
หัวใจโดยอาศัยอนุกรมฟูเรียร์ (Fourier series) ด้วยซอฟต์แวร์ประยุกต์ MATLAB ผลการศึกษาพบว่าสัญญาณที่สร้างขึ้ นโดยอาศัย
อนุกรมฟูเรียร์นั้นให้ผลการเลียนแบบสญัญาณคล่ืนไฟฟ้าหัวใจและสญัญาณไฟฟ้าภายในห้องหัวใจสอดคล้องกนักบัสญัญาณที่ได้จากการ
ท าหัตถการตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าของหัวใจโดยสามารถปรับเปล่ียนความสงู (แอมพลิจูด) ความกว้างของคล่ืน และระยะห่างระหว่าง 2 ลูก
คล่ืน (Interval) ได้ ซ่ึงสญัญาณดังกล่าวสามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นสื่อโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ ด้านพ้ืนฐานการตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าของ
หัวใจ 
 
ค าส าคญั: คล่ืนไฟฟ้าหัวใจ สญัญาณไฟฟ้าภายในห้องหัวใจ  อนุกรมฟูเรียร์  การตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าของหัวใจ 
 

Abstract 
An ECG is the electrical signals from whole heart while an intracardiac electrograms is electrical signals around electrode 

catheters which have been inserted via the femoral vein into the heart. The tips of electrode catheters are placed at the right atrium, 
the His bundle, the coronary sinus, and the right ventricle. Both ECG and intracardiac electrograms are used to evaluate abnormal 
heart electrical pathways for diagnosis and treatment of cardiac arrhythmias. There are currently few studies on the creation of 
intracardiac electrograms. The purpose of this study is to use the mathematical concept of Fourier series to construct the ECG and 
intracardiac electrogram using MATLAB software base on the analysis by mathematical modeling the signal wave.  The result 
demonstrated that created ECG and intracardiac electrogram from Fourier series using MATLAB were similar to ECG and 
intracardiac electrogram obtained from standard method. The amplitude, width and interval were also adjustable. This model will 
be useful for the creation of software for electrophysiology studies.  
 
Keywords: Electrocardiogram, Intracardiac electrogram, Fourier series, Electrophysiology study  
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หัวใจนั้น interval ตามตารางที่ 1 และภาพที่ 2 เป็นการบ่งบอกถงึเวลาในการน าสญัญาณไฟฟ้าซึ่งมคีวามส าคญัต่อการ
วินิจฉัยโรค 
 
 
ตาราง 1 Baseline interval (Prabhu & Sohaib, 2020) 

Interval วิธีการวดั แสดงถงึ ค่าปกติ (ms) 
PR interval จุดเร่ิมต้นที่ P wave ถึงจุดเร่ิมต้น QRS ใน  

ECG  
เวลาในการน าสญัญาณไฟฟ้าทั้งหมด
จากหัวใจห้องบนถึงห้องล่าง จนเกดิ 
ventricular depolarization 

120-200 

PA interval จุดเร่ิมต้นของสญัญาณ atrial activation ที่
เกดิขึ้นเรว็ที่สดุ (intracardiac electrogram 
หรือ surface ECG) ถึงจุดเร่ิมต้น atrial 
electrogram จาก His catheter 

เวลาในการน าสญัญาณไฟฟ้าจาก SA 
node ถึง AV node 

25-55 

AH interval จุดเร่ิมต้นของ atrial electrogram ถึง His 
bundle electrogram จาก His catheter 

เวลาในการน าสญัญาณไฟฟ้าจาก
ส่วนล่างของหัวใจของบนขวาผ่าน AV 
node ถึง His bundle 

55-125 

HV interval จุดเร่ิมต้นของ His bundle electrogram ถึง
จุดเร่ิมต้นของ ventricular activation 
(intracardiac electrogram หรือ surface 
ECG) 

เวลาในการน าสญัญาณไฟฟ้าจาก His 
bundle ถึงหัวใจห้องล่าง 

35-55 

QRS duration จุดเร่ิมต้นของ QRS ถึง S ใน surface ECG เวลาในการเกดิ ventricular 
depolarization  

<100 

 

 
รูปที่ 2 Baseline interval ได้แก่ AH interval HV interval QRS duration PA interval และ PR interval  

 
การสรา้งสญัญาณเลียนแบบคลืน่ไฟฟ้าหวัใจและสญัญาณไฟฟ้าภายในหอ้งหวัใจ 

การสร้างสัญญาณเลียนแบบคลื่นไฟฟ้าหัวใจและสัญญาณไฟฟ้าภายในห้องหัวใจ  ประกอบด้วยการวิเคราะห์
ส่วนประกอบของสญัญาณไฟฟ้าหัวใจในแต่ละสญัญาณจากการเกบ็ข้อมูลในผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะที่รักษา ณ 
ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร (หมายเลขรับรองโครงการวิจัยจากคณะกรรมการวิจัยเกี่ยวกับ
มนุษย์ โรงพยาบาลสกลนคร COE No.002/2564) โดยพบว่าคล่ืนไฟฟ้าหัวใจและสญัญาณภายไฟฟ้าในห้องหัวใจ  
มีลักษณะที่เป็นสัญญาณรูปคล่ืนพาราโบลา (Parabola) และสัญญาณรูปคล่ืนสามเหล่ียม (Triangular waveforms) 

High right atrium (HRA) อยู่บริเวณ high posterolateral wall ในหัวใจห้องบนขวาใกล้กับหลอดเลือด superior 
vena cava ปลายสายสวนจะรับสัญญาณใกล้กับ SA node ที่เป็นจุดก าเนิดของการสร้างสัญญาณไฟฟ้าของหัวใจ 
ต าแหน่งนี้ รับสญัญาณเฉพาะสญัญาณไฟฟ้าของหัวใจห้องบน (A) 

His bundle (His) เมื่ อปลายสายสวนวางที่ต าแหน่งของ His จะรับสัญญาณไฟฟ้าจาก 3 บริเวณ ได้แก่ 
สญัญาณไฟฟ้าจากหัวใจห้องบน (A), His bundle (H) และสญัญาณไฟฟ้าจากหัวใจห้องล่าง (V) ซึ่ง His bundle มี
ขนาดสญัญาณไฟฟ้าเลก็ที่สดุ 

Coronary sinus (CS) เป็นหลอดเลือดที่รับเลือดด าจากระบบไหลเวียนของหลอดเลือดหัวใจ (Coronary vessel) 
ไปยังหัวใจห้องบนขวา อยู่ในร่องของหัวใจห้องบนและห้องล่างซ้าย (Atrioventricular groove) ดงันั้นสญัญาณไฟฟ้าที่
ได้ เป็นหัวใจห้องบนซ้าย (A) และห้องล่างซ้าย (V) ซึ่งสญัญาณไฟฟ้าจากห้องบนมขีนาดใหญ่กว่าสญัญาณไฟฟ้าจาก
ห้องล่าง  

Right ventricle apex (RVA) ปลายสายสวนอยู่ที่ต าแหน่งฐานของหัวใจห้องล่างขวา รับสญัญาณเฉพาะสญัญาณ
หัวใจห้องล่าง (V) 

 
 

รูปที่ 1  การจ าลองตรวจจสรีรวิทยาไฟฟ้าของหัวใจ  (A) ต าแหน่งของสาย Catheter ที่ต าแหน่งต่างๆของหัวใจ ได้แก่ High right atrium 
(HRA) , His bundle (His)  Coronary sinus (CS) และ Right ventricular apex (RVA) (B) แสดงต าแหน่งของสายสวนที่อยู่
ในแอ่งโคโรนารี (C) คล่ืนไฟฟ้าหัวใจปกติใน lead I,aVF,V1 และ V6 สญัญาณภายในหัวใจปกติจากต าแหน่งของ HRA , His, 
CS และ RVA จากการตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าของหัวใจ (Atrium=A , His bundle = H และ Ventricle = V) 

 
การน าสญัญาณไฟฟ้าภายในหัวใจที่ปกติ เร่ิมสญัญาณแรกที่ต าแหน่งของ HRA จากนั้นกระแสไฟฟ้าจะผ่านไปยัง

ต าแหน่ง His bundle ผ่านต าแหน่ง CS และลงสู่ RVA ตามล าดับตามรูปที่ 1(C)  ขนาดแอมพลิจูดของสัญญาณ
ภายในหัวใจสามารถบ่งบอกประสทิธภิาพการรับสญัญาณไฟฟ้าของขั้วอเิลกโทรดบนสายสวน และบ่งบอกถงึกล้ามเนื้ อ
หัวใจที่ปกติ หากขนาดแอมพลิจูดของสัญญาณมีขนาดเล็กจะเกี่ยวข้องกับการรับสัญญาณของขั้วอิเลกโทรดหรือ
กล้ามเนื้ อหัวใจที่ผิดปกติหรือมีพังผืด (Scar) ส่วนระยะความห่างกันของระหว่าง 2 สัญญาณ ( Interval)  
มีความสัมพันธ์กันและมีนัยส าคัญต่อการวินิจฉัยโรค เช่น หากเกิดสัญญาณที่ H ใกล้กับ V น้อยกว่า 35 มิลลิวินาที 
(ค่าปกต ิ35-55 มลิลิวินาท)ี จะเกี่ยวข้องกบัการมเีส้นใยน าไฟฟ้าผดิปกต ิ(Accessory pathway)  น าไปสู่การหมุนวน
ไฟฟ้าที่ผดิปกต ิ 
ระยะห่างระหว่างสญัญาณ (Baseline intervals) 

ระยะห่างระหว่างสญัญาณ เป็นการวัดจากจุดเร่ิมต้นจากรูปคล่ืนแรกไปถึงจุดเร่ิมต้นของรูปคล่ืนที่สอง หน่วยเป็น
เวลา ในหน่วยวินาที (Second หรือ sec) หรือมิลลิวินาที (Milliseconds หรือ ms) ในการตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าของ
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หัวใจนั้น interval ตามตารางที่ 1 และภาพที่ 2 เป็นการบ่งบอกถงึเวลาในการน าสญัญาณไฟฟ้าซึ่งมคีวามส าคญัต่อการ
วินิจฉัยโรค 
 
 
ตาราง 1 Baseline interval (Prabhu & Sohaib, 2020) 

Interval วิธีการวดั แสดงถงึ ค่าปกติ (ms) 
PR interval จุดเร่ิมต้นที่ P wave ถึงจุดเร่ิมต้น QRS ใน  

ECG  
เวลาในการน าสญัญาณไฟฟ้าทั้งหมด
จากหัวใจห้องบนถึงห้องล่าง จนเกดิ 
ventricular depolarization 

120-200 

PA interval จุดเร่ิมต้นของสญัญาณ atrial activation ที่
เกดิขึ้นเรว็ที่สดุ (intracardiac electrogram 
หรือ surface ECG) ถึงจุดเร่ิมต้น atrial 
electrogram จาก His catheter 

เวลาในการน าสญัญาณไฟฟ้าจาก SA 
node ถึง AV node 

25-55 

AH interval จุดเร่ิมต้นของ atrial electrogram ถึง His 
bundle electrogram จาก His catheter 

เวลาในการน าสญัญาณไฟฟ้าจาก
ส่วนล่างของหัวใจของบนขวาผ่าน AV 
node ถึง His bundle 

55-125 

HV interval จุดเร่ิมต้นของ His bundle electrogram ถึง
จุดเร่ิมต้นของ ventricular activation 
(intracardiac electrogram หรือ surface 
ECG) 

เวลาในการน าสญัญาณไฟฟ้าจาก His 
bundle ถึงหัวใจห้องล่าง 

35-55 

QRS duration จุดเร่ิมต้นของ QRS ถึง S ใน surface ECG เวลาในการเกดิ ventricular 
depolarization  

<100 

 

 
รูปที่ 2 Baseline interval ได้แก่ AH interval HV interval QRS duration PA interval และ PR interval  

 
การสรา้งสญัญาณเลียนแบบคลืน่ไฟฟ้าหวัใจและสญัญาณไฟฟ้าภายในหอ้งหวัใจ 

การสร้างสัญญาณเลียนแบบคลื่นไฟฟ้าหัวใจและสัญญาณไฟฟ้าภายในห้องหัวใจ  ประกอบด้วยการวิเคราะห์
ส่วนประกอบของสญัญาณไฟฟ้าหัวใจในแต่ละสญัญาณจากการเกบ็ข้อมูลในผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะที่รักษา ณ 
ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร (หมายเลขรับรองโครงการวิจัยจากคณะกรรมการวิจัยเกี่ยวกับ
มนุษย์ โรงพยาบาลสกลนคร COE No.002/2564) โดยพบว่าคล่ืนไฟฟ้าหัวใจและสญัญาณภายไฟฟ้าในห้องหัวใจ  
มีลักษณะที่เป็นสัญญาณรูปคล่ืนพาราโบลา (Parabola) และสัญญาณรูปคล่ืนสามเหล่ียม (Triangular waveforms) 

High right atrium (HRA) อยู่บริเวณ high posterolateral wall ในหัวใจห้องบนขวาใกล้กับหลอดเลือด superior 
vena cava ปลายสายสวนจะรับสัญญาณใกล้กับ SA node ที่เป็นจุดก าเนิดของการสร้างสัญญาณไฟฟ้าของหัวใจ 
ต าแหน่งนี้ รับสญัญาณเฉพาะสญัญาณไฟฟ้าของหัวใจห้องบน (A) 

His bundle (His) เมื่ อปลายสายสวนวางที่ต าแหน่งของ His จะรับสัญญาณไฟฟ้าจาก 3 บริเวณ ได้แก่ 
สญัญาณไฟฟ้าจากหัวใจห้องบน (A), His bundle (H) และสญัญาณไฟฟ้าจากหัวใจห้องล่าง (V) ซึ่ง His bundle มี
ขนาดสญัญาณไฟฟ้าเลก็ที่สดุ 

Coronary sinus (CS) เป็นหลอดเลือดที่รับเลือดด าจากระบบไหลเวียนของหลอดเลือดหัวใจ (Coronary vessel) 
ไปยังหัวใจห้องบนขวา อยู่ในร่องของหัวใจห้องบนและห้องล่างซ้าย (Atrioventricular groove) ดงันั้นสญัญาณไฟฟ้าที่
ได้ เป็นหัวใจห้องบนซ้าย (A) และห้องล่างซ้าย (V) ซึ่งสญัญาณไฟฟ้าจากห้องบนมขีนาดใหญ่กว่าสญัญาณไฟฟ้าจาก
ห้องล่าง  

Right ventricle apex (RVA) ปลายสายสวนอยู่ที่ต าแหน่งฐานของหัวใจห้องล่างขวา รับสญัญาณเฉพาะสญัญาณ
หัวใจห้องล่าง (V) 

 
 

รูปที่ 1  การจ าลองตรวจจสรีรวิทยาไฟฟ้าของหัวใจ  (A) ต าแหน่งของสาย Catheter ที่ต าแหน่งต่างๆของหัวใจ ได้แก่ High right atrium 
(HRA) , His bundle (His)  Coronary sinus (CS) และ Right ventricular apex (RVA) (B) แสดงต าแหน่งของสายสวนที่อยู่
ในแอ่งโคโรนารี (C) คล่ืนไฟฟ้าหัวใจปกติใน lead I,aVF,V1 และ V6 สญัญาณภายในหัวใจปกติจากต าแหน่งของ HRA , His, 
CS และ RVA จากการตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าของหัวใจ (Atrium=A , His bundle = H และ Ventricle = V) 

 
การน าสญัญาณไฟฟ้าภายในหัวใจที่ปกติ เร่ิมสญัญาณแรกที่ต าแหน่งของ HRA จากนั้นกระแสไฟฟ้าจะผ่านไปยัง

ต าแหน่ง His bundle ผ่านต าแหน่ง CS และลงสู่ RVA ตามล าดับตามรูปที่ 1(C)  ขนาดแอมพลิจูดของสัญญาณ
ภายในหัวใจสามารถบ่งบอกประสทิธภิาพการรับสญัญาณไฟฟ้าของขั้วอเิลกโทรดบนสายสวน และบ่งบอกถงึกล้ามเนื้ อ
หัวใจที่ปกติ หากขนาดแอมพลิจูดของสัญญาณมีขนาดเล็กจะเกี่ยวข้องกับการรับสัญญาณของขั้วอิเลกโทรดหรือ
กล้ามเนื้ อหัวใจที่ผิดปกติหรือมีพังผืด (Scar) ส่วนระยะความห่างกันของระหว่าง 2 สัญญาณ ( Interval)  
มีความสัมพันธ์กันและมีนัยส าคัญต่อการวินิจฉัยโรค เช่น หากเกิดสัญญาณที่ H ใกล้กับ V น้อยกว่า 35 มิลลิวินาที 
(ค่าปกต ิ35-55 มลิลิวินาท)ี จะเกี่ยวข้องกบัการมเีส้นใยน าไฟฟ้าผดิปกต ิ(Accessory pathway)  น าไปสู่การหมุนวน
ไฟฟ้าที่ผดิปกต ิ 
ระยะห่างระหว่างสญัญาณ (Baseline intervals) 

ระยะห่างระหว่างสญัญาณ เป็นการวัดจากจุดเร่ิมต้นจากรูปคล่ืนแรกไปถึงจุดเร่ิมต้นของรูปคล่ืนที่สอง หน่วยเป็น
เวลา ในหน่วยวินาที (Second หรือ sec) หรือมิลลิวินาที (Milliseconds หรือ ms) ในการตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าของ
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ส่วนประกอบของสญัญาณรูปคลืน่สามเหลีย่ม (Triangular waveforms) 

 
รูปที่ 4 สญัญาณรปูคล่ืนสามเหล่ียม 

 
จากรปูที่ 3 พบว่าสญัญาณดงักล่าวเป็นสญัญาณแบบคาบ ซึ่งเขยีนสมการคณติศาสตร์ได้เป็น 
 

 2

ba Lt a;0 t
L b

s (t)
ba Lt a; t 0
L b

          
       


 (10) 

 
จาก สมการที่ (10) เมื่อท าการหาสมัประสทิธข์องอนุกรมฟูเรียร์โดยใช้สมการที่ (2) – (4) จะได้เป็น 

  0
aa 2 b
b

   
 

 (11) 

 n 2 2
2ba na 1 cos
n b

                 
 (12) 

 nb 0  (13) 
ดงันั้นเมื่ออาศัยสมการที่ (1) จะเขยีนอนุกรมฟูเรียร์ของสญัญาณ 2s (t)  ได้เป็น 

  2 2 2
n 1

a 2ba n ns (t) 2 b 1 cos cos t
2b n b L





                                
  (14) 

 
ผลการศึกษา 

 
ในการศึกษานี้  ได้วิ เคราะห์องค์ประกอบและสร้างสัญญาณคลื่ นไฟฟ้าหัวใจ lead II และ lead V1 และ

สัญญาณไฟฟ้าภายในห้องหัวใจ ได้แก่ HRA, His, CS และ RVA ในภาวะปกติ แต่ละสัญญาณจะสร้างจากฟังกชั์น
รปูคล่ืนพาราโบรา( 1s (t) ) และฟังกช์ันรปูคล่ืนสามเหล่ียม ( 2s (t) ) ที่มขีนาดและความกว้างของสญัญาณที่แตกต่าง
กนัมารวมกนัโดยใช้ซอฟแวร์ประยุกต ์MATLAB สร้างสญัญาณเลียนแบบขึ้นมา  

L 2LL2L

2s (t)
a

L bL b t0

จากนั้นหาองค์ประกอบของสญัญาณโดยอาศัยอนุกรมฟูเรียร์ แล้วน าองคป์ระกอบของอนุกรมฟูเรียร์ไปสร้างสญัญาณ
เลียนแบบคลื่นไฟฟ้าหัวใจและสัญญาณไฟฟ้าภายในห้องหัวใจ โดยใช้ซอฟแวร์ประยุกต์ MATLAB ซึ่งก าหนด 
duration interval และ amplitude ให้ใกล้เคยีงกบัของสญัญาณจริงในขณะปกต ิ
อนุกรมฟูเรียร ์(Fourier series) 

โดยทั่วไป สัญญาณใดๆ สามารถแทนด้วยสัญญาณเชิงเส้นของสัญญาณพ้ืนฐาน เช่น สัญญาณไซนูซอยด์ หรือ
สัญญาณเอกซ์โพเนนเชียลเชิงซ้อน โดยอาศัยอนุกรมฟูเรียร์ที่ต่อเนื่องทางเวลาเป็นเคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์เพ่ือ
วิเคราะห์หาองค์ประกอบของสัญญาณรายคาบ (Periodic functions) ของ  f t  บนช่วง L t L    ซึ่งสามารถ
เขยีนสมการความสมัพันธไ์ด้เป็น 

   0

1
cos sin

2 n n
n

a n t n tf t a b
L L
 



          
    

  (1) 

โดยที่สมัประสทิธข์องอนุกรมฟูเรียร์ 0a  , na  และ nb  หาได้จากสมการที่ (2) – (4) เมื่อ 2T L   และ 1,2,3,...n   

 0
1 ( )

T

a f t dt
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ส่วนประกอบของสญัญาณรูปคลืน่พาราโบรา 

 
รูปที่ 3 สญัญาณรปูคล่ืนพาราโบรา 

 
จากรปูที่ 2 พบว่าสญัญาณดงักล่าวเป็นสญัญาณแบบคาบ ซึ่งเขยีนสมการคณติศาสตร์ได้เป็น 

 1
bt L Ls (t) a cos ; t

2L b b
     

 
 (5) 

 
จาก สมการที่ (5) เมื่อท าการหาสมัประสทิธข์องอนุกรมฟูเรียร์โดยใช้สมการที่ (2) – (4) จะได้เป็น 
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2b
   
 

 (6) 

 n 2 2
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 nb 0  (8) 
 
ดงันั้นเมื่ออาศัยสมการที่ (1) จะเขยีนอนุกรมฟูเรียร์ของสญัญาณ 1s (t)  ได้เป็น 

L 2LL2L

1s (t)
a

L bL b t0
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ส่วนประกอบของสญัญาณรูปคลืน่สามเหลีย่ม (Triangular waveforms) 

 
รูปที่ 4 สญัญาณรปูคล่ืนสามเหล่ียม 

 
จากรปูที่ 3 พบว่าสญัญาณดงักล่าวเป็นสญัญาณแบบคาบ ซึ่งเขยีนสมการคณติศาสตร์ได้เป็น 
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จาก สมการที่ (10) เมื่อท าการหาสมัประสทิธข์องอนุกรมฟูเรียร์โดยใช้สมการที่ (2) – (4) จะได้เป็น 
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aa 2 b
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 n 2 2
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 nb 0  (13) 
ดงันั้นเมื่ออาศัยสมการที่ (1) จะเขยีนอนุกรมฟูเรียร์ของสญัญาณ 2s (t)  ได้เป็น 
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ผลการศึกษา 

 
ในการศึกษานี้  ได้วิ เคราะห์องค์ประกอบและสร้างสัญญาณคลื่ นไฟฟ้าหัวใจ lead II และ lead V1 และ

สัญญาณไฟฟ้าภายในห้องหัวใจ ได้แก่ HRA, His, CS และ RVA ในภาวะปกติ แต่ละสัญญาณจะสร้างจากฟังกช์ัน
รปูคล่ืนพาราโบรา( 1s (t) ) และฟังกช์ันรปูคล่ืนสามเหล่ียม ( 2s (t) ) ที่มขีนาดและความกว้างของสญัญาณที่แตกต่าง
กนัมารวมกนัโดยใช้ซอฟแวร์ประยุกต ์MATLAB สร้างสญัญาณเลียนแบบขึ้นมา  
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a

L bL b t0

จากนั้นหาองค์ประกอบของสญัญาณโดยอาศัยอนุกรมฟูเรียร์ แล้วน าองคป์ระกอบของอนุกรมฟูเรียร์ไปสร้างสญัญาณ
เลียนแบบคลื่นไฟฟ้าหัวใจและสัญญาณไฟฟ้าภายในห้องหัวใจ โดยใช้ซอฟแวร์ประยุกต์ MATLAB ซึ่งก าหนด 
duration interval และ amplitude ให้ใกล้เคยีงกบัของสญัญาณจริงในขณะปกต ิ
อนุกรมฟูเรียร ์(Fourier series) 

โดยทั่วไป สัญญาณใดๆ สามารถแทนด้วยสัญญาณเชิงเส้นของสัญญาณพ้ืนฐาน เช่น สัญญาณไซนูซอยด์ หรือ
สัญญาณเอกซ์โพเนนเชียลเชิงซ้อน โดยอาศัยอนุกรมฟูเรียร์ที่ต่อเนื่องทางเวลาเป็นเคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์เพ่ือ
วิเคราะห์หาองค์ประกอบของสัญญาณรายคาบ (Periodic functions) ของ  f t  บนช่วง L t L    ซึ่งสามารถ
เขยีนสมการความสมัพันธไ์ด้เป็น 
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จาก สมการที่ (5) เมื่อท าการหาสมัประสทิธข์องอนุกรมฟูเรียร์โดยใช้สมการที่ (2) – (4) จะได้เป็น 
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ดงันั้นเมื่ออาศัยสมการที่ (1) จะเขยีนอนุกรมฟูเรียร์ของสญัญาณ 1s (t)  ได้เป็น 
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รูปที่ 7 สญัญาณเลียนแบบคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ lead II 

 
รูปที่ 8 สญัญาณเลียนแบบคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ lead V1 

 
High right atrium (HRA)  
องค์ประกอบของสัญญาณเลียนแบบ HRA ที่สร้างขึ้นเกิดจากฟังก์ชันรูปคล่ืนสามเหล่ียม (S2(t)) และฟังก์ชัน

รปูคล่ืนพาราโบรา (S1(t)) ตามภาพที่ 9 

 
รูปที่ 9 (A) สญัญาณภายในห้องหัวใจต าแหน่ง HRA  (B) สญัญาณเลียนแบบสญัญาณภายในห้องหัวใจต าแหน่ง HRA 

 
รูปที่ 5 องค์ประกอบของคล่ืนไฟฟ้าหัวใจจากสมการอนุกรมฟูเรียร์ 

 
คลืน่ไฟฟ้าหวัใจ lead II และ lead V1 
องค์ประกอบของสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ คือ ฟังก์ชันรูปคลื่นพาราโบรา (S1(t)) ได้แก่ P wave และ T wave 

และฟังกช์ันรูปคลื่นสามเหล่ียม (S2(t)) ได้แก่ Q wave R wave และ S wave เปรียบเทยีบกบัคล่ืนไฟฟ้าหัวใจภาพที่ 
6 ซึ่งสัญญาณเลียนแบบที่สร้างขึ้นมา ก าหนด Amplitude ในหน่วย millivolt (mV)  : P wave ไม่เกิน 2.5 mV Q 
wave 0.1 mV R wave 1.5 mV S wave 0.2 mV T wave 2.5 mV และ Duration หรือ Interval : PR interval 0.20 
sec. และ QRS duration 0.12 sec. ตามรปูที่ 7  และ 8  

 

 
รูปที่ 6 คล่ืนไฟฟ้าหัวใจ Normal sinus rhythm rate อตัรา 88 คร้ังต่อนาท ี
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รูปที่ 7 สญัญาณเลียนแบบคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ lead II 

 
รูปที่ 8 สญัญาณเลียนแบบคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ lead V1 

 
High right atrium (HRA)  
องค์ประกอบของสัญญาณเลียนแบบ HRA ที่สร้างขึ้นเกิดจากฟังก์ชันรูปคล่ืนสามเหล่ียม (S2(t)) และฟังก์ชัน

รปูคล่ืนพาราโบรา (S1(t)) ตามภาพที่ 9 

 
รูปที่ 9 (A) สญัญาณภายในห้องหัวใจต าแหน่ง HRA  (B) สญัญาณเลียนแบบสญัญาณภายในห้องหัวใจต าแหน่ง HRA 

 
รูปที่ 5 องค์ประกอบของคล่ืนไฟฟ้าหัวใจจากสมการอนุกรมฟูเรียร์ 

 
คลืน่ไฟฟ้าหวัใจ lead II และ lead V1 
องค์ประกอบของสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ คือ ฟังก์ชันรูปคลื่นพาราโบรา (S1(t)) ได้แก่ P wave และ T wave 

และฟังกช์ันรูปคลื่นสามเหล่ียม (S2(t)) ได้แก่ Q wave R wave และ S wave เปรียบเทยีบกบัคล่ืนไฟฟ้าหัวใจภาพที่ 
6 ซึ่งสัญญาณเลียนแบบที่สร้างขึ้นมา ก าหนด Amplitude ในหน่วย millivolt (mV)  : P wave ไม่เกิน 2.5 mV Q 
wave 0.1 mV R wave 1.5 mV S wave 0.2 mV T wave 2.5 mV และ Duration หรือ Interval : PR interval 0.20 
sec. และ QRS duration 0.12 sec. ตามรปูที่ 7  และ 8  

 

 
รูปที่ 6 คล่ืนไฟฟ้าหัวใจ Normal sinus rhythm rate อตัรา 88 คร้ังต่อนาท ี
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Right ventricle apex (RVA) 
องคป์ระกอบของสญัญาณเลียนของ RVA เกดิจากฟังกช์นัรปูคล่ืนสามเหล่ียม (S2(t)) ตามรปูที่ 12 

 
รูปที่ 12 (A) สญัญาณภายในห้องหัวใจต าแหน่ง RVA   (B) สญัญาณเลียนแบบของสญัญาณภายในห้องหัวใจต าแหน่ง RVA 

 
ตาราง 2 ผลต่างของ X2-X1 ในแกนเวลา  

Interval / Duration X1 X2 X2-X1 
PR interval (lead II) 1.533 1.742 0.209 

QRS duration (lead II) 1.742 1.864 0.122 

PR interval (V1) 1.544 1.748 0.204 

QRS duration (V1) 1.748 1.869 0.121 

AH interval 1.822 2.286 0.46 

HV interval  2.286 2.666 0.38 

 

 
รูปที่ 13  สญัญาณเลียนแบบคล่ืนไฟฟ้าและสญัญาณไฟฟ้าภายในห้องหัวใจ 

 
 

His bundle (His) 
องคป์ระกอบของสญัญาณเลียนแบบจาก His catheter ทั้งสญัญาณ A H และ V เกดิจากฟังกช์ันรปูคล่ืนสามเหล่ียม 

(S2(t)) โดยก าหนดระยะ AH interval 55-125 ms และ HV interval 35-55 ms ตามรปูที่ 10  
 

 
รูปที่ 10 (A) สญัญาณภายในห้องหัวใจต าแหน่ง His bundle (B) สญัญาณเลียนแบบสญัญาณภายในห้องหัวใจต าแหน่งบริเวณ His 

bundle 
 

Coronary sinus (CS) 
องค์ประกอบของสญัญาณเลียน CS โดยสญัญาณ A เกดิจากฟังกช์ันรูปคล่ืนสามเหล่ียม (S2(t)) และสญัญาณ V 

เกดิจากฟังกช์ันรปูคล่ืนพาราโบรา (S1(t)) ตามรปูที่ 11 

 
รูปที่ 11 (A) สัญญาณภายในห้องหัวใจต าแหน่งใน coronary sinus (B) สัญญาณเลียนแบบสัญญาณภายในห้องหัวใจต าแหน่งใน 

coronary sinus 
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Right ventricle apex (RVA) 
องคป์ระกอบของสญัญาณเลียนของ RVA เกดิจากฟังกช์นัรปูคล่ืนสามเหล่ียม (S2(t)) ตามรปูที่ 12 

 
รูปที่ 12 (A) สญัญาณภายในห้องหัวใจต าแหน่ง RVA   (B) สญัญาณเลียนแบบของสญัญาณภายในห้องหัวใจต าแหน่ง RVA 

 
ตาราง 2 ผลต่างของ X2-X1 ในแกนเวลา  

Interval / Duration X1 X2 X2-X1 
PR interval (lead II) 1.533 1.742 0.209 

QRS duration (lead II) 1.742 1.864 0.122 

PR interval (V1) 1.544 1.748 0.204 

QRS duration (V1) 1.748 1.869 0.121 

AH interval 1.822 2.286 0.46 

HV interval  2.286 2.666 0.38 

 

 
รูปที่ 13  สญัญาณเลียนแบบคล่ืนไฟฟ้าและสญัญาณไฟฟ้าภายในห้องหัวใจ 

 
 

His bundle (His) 
องคป์ระกอบของสญัญาณเลียนแบบจาก His catheter ทั้งสญัญาณ A H และ V เกดิจากฟังกช์ันรปูคล่ืนสามเหล่ียม 

(S2(t)) โดยก าหนดระยะ AH interval 55-125 ms และ HV interval 35-55 ms ตามรปูที่ 10  
 

 
รูปที่ 10 (A) สญัญาณภายในห้องหัวใจต าแหน่ง His bundle (B) สญัญาณเลียนแบบสญัญาณภายในห้องหัวใจต าแหน่งบริเวณ His 

bundle 
 

Coronary sinus (CS) 
องค์ประกอบของสญัญาณเลียน CS โดยสญัญาณ A เกดิจากฟังกช์ันรูปคล่ืนสามเหล่ียม (S2(t)) และสญัญาณ V 

เกดิจากฟังกช์ันรปูคล่ืนพาราโบรา (S1(t)) ตามรปูที่ 11 

 
รูปที่ 11 (A) สัญญาณภายในห้องหัวใจต าแหน่งใน coronary sinus (B) สัญญาณเลียนแบบสัญญาณภายในห้องหัวใจต าแหน่งใน 

coronary sinus 
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นั้น มีสัญญาณรบกวน (Noise) หรือคุณภาพของสัญญาณไม่ดีจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปลายสายรับสัญญาณไม่คงที่ 
ประสิทธิภาพการรับสัญญาณของขั้วอิเลกโทรด และไม่สามารถปรับเปล่ียนแอมพลิจูด ความกว้างของคล่ืนและ 
interval  นอกจากนี้ สญัญาณที่สร้างขึ้นสามารถประยุกตใ์ห้เคล่ือนที่เหมือนสญัญาณจากผู้ ป่วยจริง เพ่ือเพ่ิมทกัษะการ
ปฏบิตัเิกี่ยวกบัการตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าของหัวใจ 
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อภิปรายผลการศึกษา 
 

งานวิจัยนี้ เป็นการสร้างสญัญาณเลียนแบบคล่ืนไฟฟ้าหัวใจและสญัญาณไฟฟ้าภายในห้องหัวใจ โดยอาศัยอนุกรมฟู
เรียรใ์นฟังกช์ันรปูคล่ืนพาราโบรา( 1s (t) ) สมการที่ 9 และฟังกช์ันรปูคล่ืนสามเหล่ียม ( 2s (t) )  สมการที่ 14 โดยมี
ขนาดและความกว้างของสัญญาณที่แตกต่างกันมารวมกันโดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ MATLAB สร้างสัญญาณ
เลียนแบบโดยสัญญาณต้นแบบมาจากผู้ ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด Atrioventricular nodal reentry tachycardia 
(AVNRT) ในภาวะปกติที่เข้ารับการตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ   ได้แก่ สญัญาณเลียนแบบคล่ืนไฟฟ้าหัวใจปกติที่มี
อัตรา 88 ครั้งต่อนาที lead II และ V1 และสัญญาณเลียนแบบสัญญาณภายในห้องหัวใจตามต าแหน่งต่างๆ ได้แก่ 
HRA His CS  และ RVA ผลการศึกษาพบว่า สัญญาณเลียนแบบที่สร้างนั้นมีลักษณะและ interval สอดคล้องกับ
สญัญาณจริง โดยพิจารณาจากผลต่างพิกดัในแกน X (X2-X1) ซึ่งเป็นแกนของเวลา ตามตาราง 2  คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 
lead II ได้ PR interval เท่ากับ 0.209 และ QRS duration เท่ากับ 0.122 เมื่อเทียบเป็นเวลาเท่ากับ 0.209 วินาที 
และ 0.122 วินาที ตามล าดับ และคลื่นไฟฟ้าหัวใจ V1 ได้ PR interval เท่ากับ 0.204 และ QRS duration เท่ากบั 
0.121 เมื่อเทยีบเป็นเวลาเท่ากบั 0.204 วินาท ีและ 0.121 วินาท ีตามล าดับ ซึ่งอยู่ในค่าปกต ิ ส่วนผลต่าง X2-X1 
ของ  AH interval  เท่ากบั 0.46 และ HV interval เท่ากบั 0.38 โดยค่าปกติของ AH interval เท่ากบั 55-125 ms 
และ HV interval เท่ากับ  35-55 ms  ดังนั้นเมื่อพิจารณาสัดส่วนและปรับให้เป็นหน่วยของเวลา AH interval จะ
เท่ากบั 46 ms และ HV interval จะเท่ากบั 38 ms  ซึ่งอยู่ในช่วงปกต ิ 

 การศึกษาก่อนหน้านี้  ได้น าอนุกรมฟูเรียร์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสัญญาณคล่ืนไฟฟ้าหัวใจปกติ ใน lead II
(KARTHIK, 2006)  และโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ เช่น โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะที่มีจุดก าเนิดหัวใจเต้นเรว็ผดิจังหวะที่
หัวใจห้องบน (Supraventricular tachycardia) (Kubíček, Penhaker, & Kahankova, 2014) คล่ืนไฟฟ้าหัวใจผดิปกติ
จากภาวะโพแทสเซียมในเลือดสงู (Hyperkalemia) และโพแทสเซียมในเลือดต ่า (Hypokalemia) (Bala & Akshaya, 
2020) เพ่ือเป็นโมเดลต้นแบบความผิดปกตินั้น สัญญาณที่สร้างขึ้ นมีรูปร่างคล้ายแต่ไม่ระบุระยะ interval และ 
duration ที่ได้ จึงไม่สามารถบอกถงึความสอดคล้องกบัคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ นอกเหนือจากนี้  ยังมกีารศึกษาที่สร้างสญัญาณ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจจากอนุกรมฟูเรียร์มาประยุกต์เป็นสื่อการเรียนรู้ ด้านการแปลผลคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ (Güney, Ekşi, 
& Çakıroğlu, 2012) ในงานวิจัยนี้ ได้น าสมการอนุกรมฟูเรียร์มาประยุกต์สร้างสัญญาณเลียนแบบคลื่นไฟฟ้า
เหมือนกนั แต่ค านึงถึง interval และ duration ให้ตรงกบัคล่ืนไฟฟ้าหัวใจปกติจากสญัญาณจริง รวมถึงสร้างสญัญาณ
เลียนแบบสญัญาณไฟฟ้าภายในห้องหัวใจที่ปัจจุบันมีการศึกษาอย่างจ ากดั โดยผลการศึกษาสอดคล้องกบัสญัญาณที่
ได้จากการท าหัตถการการตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าของหัวใจทั้งรูปร่างและ Interval ทั้งนี้ ในการตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าของ
หัวใจจะพิจารณาคลื่นไฟฟ้าหัวใจร่วมกบัสญัญาณจาก HRA HIS CS และ RVA เพ่ือประเมินไฟฟ้าหัวใจ ดังนั้นเมื่อ
รวมสัญญาณเลียนแบบคลื่นไฟฟ้าหัวใจและสัญญาณไฟฟ้าภายในห้องหัวใจเข้าด้วยกัน จะแสดงถึงล าดับการน า
สญัญาณไฟฟ้าหัวใจ ดงัรปูที่ 13   
 

สรุปผลการศึกษา 
 

งานวิจัยนี้ เกี่ยวกับการประยุกต์น าอนุกรมฟูเรียร์ (Fourier series)  มาสร้างสัญญาณเลียนแบบคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ 
(Electrocardiogram) และสัญญาณไฟฟ้าภายในห้องหัวใจ ( Intracardiac electrogram) ด้วยซอฟแวร์ประยุกต์ 
MATLAB ผลการศึกษาพบว่าสญัญาณที่สร้างขึ้นโดยอาศัยอนุกรมฟูเรียร์นั้น ให้ผลการเลียนแบบสญัญาณคล่ืนไฟฟ้า
หัวใจและสญัญาณไฟฟ้าภายในห้องหัวใจสอดคล้องกนักบัสญัญาณที่ได้จากการท าหัตถการตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าของ
หัวใจ โดยสามารถปรับเปล่ียนแอมพลิจูด ความกว้างของคล่ืนและ Interval ได้ สญัญาณเลียนแบบที่สร้างขึ้นเหล่านี้ ได้
ถูกน าไปพัฒนาต่อยอดเป็นสัญญาณที่ผิดปกติในรูปแบบตามชนิดของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะและประยุกต์เป็นสื่อ
โปรแกรมเพ่ือใช้ในการเรียนรู้ พ้ืนฐานการตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าของหัวใจ เนื่องจากในการใช้สญัญาณของผู้ป่วยโดยตรง
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นั้น มีสัญญาณรบกวน (Noise) หรือคุณภาพของสัญญาณไม่ดีจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปลายสายรับสัญญาณไม่คงที่ 
ประสิทธิภาพการรับสัญญาณของขั้วอิเลกโทรด และไม่สามารถปรับเปล่ียนแอมพลิจูด ความกว้างของคล่ืนและ 
interval  นอกจากนี้ สญัญาณที่สร้างขึ้นสามารถประยุกตใ์ห้เคล่ือนที่เหมือนสญัญาณจากผู้ ป่วยจริง เพ่ือเพ่ิมทกัษะการ
ปฏบิตัเิกี่ยวกบัการตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าของหัวใจ 
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หัวใจ โดยสามารถปรับเปล่ียนแอมพลิจูด ความกว้างของคล่ืนและ Interval ได้ สญัญาณเลียนแบบที่สร้างขึ้นเหล่านี้ ได้
ถูกน าไปพัฒนาต่อยอดเป็นสัญญาณที่ผิดปกติในรูปแบบตามชนิดของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะและประยุกต์เป็นสื่อ
โปรแกรมเพ่ือใช้ในการเรียนรู้ พ้ืนฐานการตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าของหัวใจ เนื่องจากในการใช้สญัญาณของผู้ป่วยโดยตรง
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Abstract 
This correlation research aimed to study the relationship between health literacy, measures on Thai massage establishment 

and preventive behaviors for Coronavirus 2019 ( COVID-19)  among 134 massage providers from 67 Thai massage 
establishments, Muang District, Phitsanulok Province.  The data was collected using questionnaire and analyzed by Correlation 
statistics with 0.05 statistically significant such as frequency, percentage, mean, and standard deviation. The results showed that 
the majority of participants (97.0%) had a sufficient level of health literacy to be able to practice properly to prevent coronavirus 
disease 2019 ( COVID-19) , followed by 3.0%  had an adequate level of health literacy.  For Coronavirus 2019 preventive 
behaviors, the most of participants (85.1%) had a good level of protective behavior against coronavirus disease 2019 (COVID-
19), followed by 14.9%  with a moderate level. In addition, the statistically significant were found between health literacy and 
preventive behaviors against coronavirus disease 2019 namely communication skills (r = 0.412, p < 0.001), self-management 
skills (r = 0.517 , p < 0.001), and making decision skills (r = 0.313 , p < 0.001). Moreover, measures on Thai massage 
establishments was related with preventive behaviors for Coronavirus 2019 significantly, (r = 0.555, p < 0.001). The finding 
can be used for proactive actions planning to enhance the coronavirus disease 2019 preventive behaviors for massage providers, 
and decreasing the incidence pandemic of Coronavirus disease 2019. 
 
Keywords: Health Literacy, Measures for Thai Massage Establishments, Preventive Behaviors of Coronavirus 2019 

 
บทน า 

 
การระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (COVID-19) เมื่อปลายปี พ.ศ. 2562 ได้ถูก

ค้นพบที่เมืองอู่ฮ่ัน เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย ประเทศจีน โดยพบว่ามีการแพร่เชื้ อระหว่างคนสู่คน และได้ทวีความ
รนุแรงในการแพร่กระจายเชื้ ออย่างรวดเรว็ไปหลายประเทศทั่วโลก ส่งผลให้มียอดผู้ตดิเชื้อและผู้ เสยีชีวิตจ านวนมาก 
นับตั้งแต่พบการตดิเชื้อรอบแรก จนถงึวันที่ 6 มีนาคม 2565 จากรายงานขององค์การอนามัยโลก พบว่ามยีอดผู้ ป่วย
สะสมทั่วโลกจ านวน 444,895,905 คน (World Health Organization, 2022) ในประเทศไทยตามรายงานของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ เมื่อวันที่ 5 มนีาคม 2565 พบผู้ป่วยสะสมในประเทศไทย จ านวน 3,004,814 คน 
(กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2565) โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบันยังคงมีการตรวจพบ        
ผู้ตดิเชื้อรายใหม่และมจี านวนผู้เสยีชีวิตเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

จังหวัดพิษณุโลกเป็นอีกหนึ่งจังหวัดในประเทศไทยที่พบการระบาดของผู้ติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่ม
ประชาชนทั่วไป เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างรวมทั้งเป็นจังหวัดที่มีความส าคัญ
ทางเศรษฐกจิ การคมนาคม และการขนส่งสนิค้าออกต่างจังหวัดที่ส  าคัญเป็นอย่างมาก กอปรกบัมพ้ืีนที่เขตเมืองที่เป็น
แหล่งชุมชน และประชากรมกีารท ากจิกรรมร่วมกนัอย่างหนาแน่น (จิราภรณ์, 2554) ท าให้พบยอดผู้ตดิเชื้อสะสมใน
จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 16,084 คน ซึ่งมจี านวนมากเป็นอนัดับ 3 ของเขตสขุภาพที่ 2 รองมาจากจังหวัดตาก และ
จังหวัดเพชรบูรณ ์ตามล าดบั (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ, 2565) 

อย่างไรกต็าม นอกจากการติดเชื้ อในกลุ่มประชาชนทั่วไปแล้ว โรคดังกล่าวสามารถเกิดการติดเชื้ อในกลุ่ม 
ผู้ให้บริการด้านการนวดในสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพได้เช่นกนั เนื่องจากการให้บริการดังกล่าวมีความใกล้ชิดกบั
ผู้รับบริการอย่างมาก ท าให้มีโอกาสเกิดการติดเชื้ อได้มากขึ้นหากมีการนวดหรือสัมผัสบริเวณศีรษะของผู้ รับบริการ                      
ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกาพบว่า       
การติดเชื้ อสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้เมื่อสมัผัสใกล้ชิดกับผู้ ป่วยในระยะ 2 เมตร ผ่านละอองฝอยที่ผู้ป่วยไอหรือ
จาม ผลจากรายงานที่ผ่านมาชี้ ให้เห็นว่ากลุ่มผู้ให้บริการด้านการนวดเหล่านี้มีโอกาสเสี่ยงสงูในการติดเชื้ อมากย่ิงขึ้น 
(Centers for Disease Control and Prevention, 2020)  ซึ่งหากเกิดการติดเชื้ อในกลุ่มผู้ ให้บริการด้านการนวดขึ้ น
ภายในจังหวัด อาจท าให้การแพร่ระบาดของโรคขยายเป็นวงกว้างมากย่ิงขึ้น  
 ถงึแม้ว่าภาครัฐจะมีมาตรการในการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึง
มาตรการปิดให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพในทุกระลอกของการแพร่ระบาดแล้วนั้น แต่สิ่งหนึ่งที่จะส่งผล

ความสมัพนัธร์ะหว่างความรอบรูท้างสุขภาพ มาตรการสถานประกอบการนวดแผนไทย
กบัพฤติกรรมป้องกนัโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผูใ้หบ้ริการ

ดา้นการนวดในสถานประกอบการเพือ่สุขภาพ อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 
นพวรรณ วัชรพุทธ1, ปัทมา สพุรรณกุล2 และอนุสรา สหีนาท3* 
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บทคดัย่อ 
การวิจัยเชิงความสมัพันธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทางสขุภาพ มาตรการสถานประกอบการนวด

แผนไทยกับพฤติกรรมป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้ให้บริการด้านการนวดในสถานประกอบการ                 
เพ่ือสขุภาพ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณโุลก จ านวน 67 แห่ง กลุ่มตัวอย่างจ านวน 134 คน เกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติสมัประสทิธิ์สหสมัพันธแ์บบเพียร์สนั 
(Pearson’s Correlation Coefficient) ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 97.0 มีระดับ
ความรอบรู้ทางสขุภาพที่มากเพียงพอสามารถปฏิบัติตนเพ่ือป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ถูกต้อง รองลงมา 
ร้อยละ 3.0 มีระดับความรอบรู้ทางสขุภาพที่เพียงพอสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องเป็นบางส่วน ด้านพฤติกรรมป้องกันโรค กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ร้อยละ 85.1 มีพฤติกรรมในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถูกต้องในระดับดีมาก รองลงมา กลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 14.9 มีพฤติกรรมในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถูกต้องในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
ถึงความสมัพันธพ์บว่า ความรอบรู้ทางสขุภาพที่มีความสมัพันธก์บัพฤติกรรมป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ 
ทกัษะการสื่อสาร (r = 0.412, p < 0.001) ทกัษะการจัดการตนเอง (r = 0.517,  p < 0.001) และทักษะการตัดสนิใจ (r = 0.313,               
p < 0.001) และมาตรการสถานประกอบการนวดแผนไทยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019            
(COVID-19) (r = 0.555, p < 0.001) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาคร้ังนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้ องต้นให้กับ                     
สถานประกอบการเพ่ือสขุภาพในจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือวางแผนด าเนินงานเชิงรุกในการเสริมสร้างพฤติกรรมป้องกันโรคติดเช้ือไวรัส             
โคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับผู้ ให้บริการด้านการนวด และลดอุบัติการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ต่อไป 
 
ค าส าคญั: ความรอบรู้ทางสขุภาพ  มาตรการสถานประกอบการนวดแผนไทย  พฤติกรรมป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019  
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Abstract 
This correlation research aimed to study the relationship between health literacy, measures on Thai massage establishment 

and preventive behaviors for Coronavirus 2019 ( COVID-19)  among 134 massage providers from 67 Thai massage 
establishments, Muang District, Phitsanulok Province.  The data was collected using questionnaire and analyzed by Correlation 
statistics with 0.05 statistically significant such as frequency, percentage, mean, and standard deviation. The results showed that 
the majority of participants (97.0%) had a sufficient level of health literacy to be able to practice properly to prevent coronavirus 
disease 2019 ( COVID-19) , followed by 3.0%  had an adequate level of health literacy.  For Coronavirus 2019 preventive 
behaviors, the most of participants (85.1%) had a good level of protective behavior against coronavirus disease 2019 (COVID-
19), followed by 14.9%  with a moderate level. In addition, the statistically significant were found between health literacy and 
preventive behaviors against coronavirus disease 2019 namely communication skills (r = 0.412, p < 0.001), self-management 
skills (r = 0.517 , p < 0.001), and making decision skills (r = 0.313 , p < 0.001). Moreover, measures on Thai massage 
establishments was related with preventive behaviors for Coronavirus 2019 significantly, (r = 0.555, p < 0.001). The finding 
can be used for proactive actions planning to enhance the coronavirus disease 2019 preventive behaviors for massage providers, 
and decreasing the incidence pandemic of Coronavirus disease 2019. 
 
Keywords: Health Literacy, Measures for Thai Massage Establishments, Preventive Behaviors of Coronavirus 2019 

 
บทน า 

 
การระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (COVID-19) เมื่อปลายปี พ.ศ. 2562 ได้ถูก

ค้นพบที่เมืองอู่ฮ่ัน เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย ประเทศจีน โดยพบว่ามีการแพร่เชื้ อระหว่างคนสู่คน และได้ทวีความ
รนุแรงในการแพร่กระจายเชื้ ออย่างรวดเรว็ไปหลายประเทศทั่วโลก ส่งผลให้มียอดผู้ตดิเชื้อและผู้ เสยีชีวิตจ านวนมาก 
นับตั้งแต่พบการตดิเชื้อรอบแรก จนถงึวันที่ 6 มีนาคม 2565 จากรายงานขององค์การอนามัยโลก พบว่ามยีอดผู้ ป่วย
สะสมทั่วโลกจ านวน 444,895,905 คน (World Health Organization, 2022) ในประเทศไทยตามรายงานของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ เมื่อวันที่ 5 มนีาคม 2565 พบผู้ป่วยสะสมในประเทศไทย จ านวน 3,004,814 คน 
(กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2565) โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบันยังคงมีการตรวจพบ        
ผู้ตดิเชื้อรายใหม่และมจี านวนผู้เสยีชีวิตเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

จังหวัดพิษณุโลกเป็นอีกหนึ่งจังหวัดในประเทศไทยที่พบการระบาดของผู้ติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่ม
ประชาชนทั่วไป เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างรวมทั้งเป็นจังหวัดที่มีความส าคัญ
ทางเศรษฐกจิ การคมนาคม และการขนส่งสนิค้าออกต่างจังหวัดที่ส  าคัญเป็นอย่างมาก กอปรกบัมพ้ืีนที่เขตเมืองที่เป็น
แหล่งชุมชน และประชากรมกีารท ากจิกรรมร่วมกนัอย่างหนาแน่น (จิราภรณ์, 2554) ท าให้พบยอดผู้ตดิเชื้อสะสมใน
จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 16,084 คน ซึ่งมจี านวนมากเป็นอนัดับ 3 ของเขตสขุภาพที่ 2 รองมาจากจังหวัดตาก และ
จังหวัดเพชรบูรณ ์ตามล าดบั (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ, 2565) 

อย่างไรกต็าม นอกจากการติดเชื้ อในกลุ่มประชาชนทั่วไปแล้ว โรคดังกล่าวสามารถเกิดการติดเชื้ อในกลุ่ม 
ผู้ให้บริการด้านการนวดในสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพได้เช่นกนั เนื่องจากการให้บริการดังกล่าวมีความใกล้ชิดกบั
ผู้รับบริการอย่างมาก ท าให้มีโอกาสเกิดการติดเชื้ อได้มากขึ้นหากมีการนวดหรือสัมผัสบริเวณศีรษะของผู้ รับบริการ                      
ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกาพบว่า       
การติดเชื้ อสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้เมื่อสมัผัสใกล้ชิดกับผู้ ป่วยในระยะ 2 เมตร ผ่านละอองฝอยที่ผู้ป่วยไอหรือ
จาม ผลจากรายงานที่ผ่านมาชี้ ให้เห็นว่ากลุ่มผู้ให้บริการด้านการนวดเหล่านี้มีโอกาสเสี่ยงสงูในการติดเชื้ อมากย่ิงขึ้น 
(Centers for Disease Control and Prevention, 2020)  ซึ่งหากเกิดการติดเชื้ อในกลุ่มผู้ ให้บริการด้านการนวดขึ้ น
ภายในจังหวัด อาจท าให้การแพร่ระบาดของโรคขยายเป็นวงกว้างมากย่ิงขึ้น  
 ถงึแม้ว่าภาครัฐจะมีมาตรการในการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึง
มาตรการปิดให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพในทุกระลอกของการแพร่ระบาดแล้วนั้น แต่สิ่งหนึ่งที่จะส่งผล

ความสมัพนัธร์ะหว่างความรอบรูท้างสุขภาพ มาตรการสถานประกอบการนวดแผนไทย
กบัพฤติกรรมป้องกนัโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผูใ้หบ้ริการ

ดา้นการนวดในสถานประกอบการเพือ่สุขภาพ อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 
นพวรรณ วัชรพุทธ1, ปัทมา สพุรรณกุล2 และอนุสรา สหีนาท3* 

 
Correlation between Health Literacy, Measures for Thai Massage Establishments              
and Preventive Behaviors of Coronavirus 2019 (COVID-19) among Massage 

Providers Practitioners at Health Establishments 
in Muang District, Phitsanulok Province 

Nobpawan Watcharaput1, Pattama Suphunnakul2 and Anusara Sihanat3* 
 
1นิสติหลักสตูรสาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑติ คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณโุลก 65000 
2สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณโุลก 65000 
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1Master of Public Health, Faculty of Public Health, Naresuan University, Muang District, Phitsanulok Province 65000 
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บทคดัย่อ 
การวิจัยเชิงความสมัพันธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทางสขุภาพ มาตรการสถานประกอบการนวด

แผนไทยกับพฤติกรรมป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้ให้บริการด้านการนวดในสถานประกอบการ                 
เพ่ือสขุภาพ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณโุลก จ านวน 67 แห่ง กลุ่มตัวอย่างจ านวน 134 คน เกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติสมัประสทิธิ์สหสมัพันธแ์บบเพียร์สนั 
(Pearson’s Correlation Coefficient) ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 97.0 มีระดับ
ความรอบรู้ทางสขุภาพที่มากเพียงพอสามารถปฏิบัติตนเพ่ือป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ถูกต้อง รองลงมา 
ร้อยละ 3.0 มีระดับความรอบรู้ทางสขุภาพที่เพียงพอสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องเป็นบางส่วน ด้านพฤติกรรมป้องกันโรค กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ร้อยละ 85.1 มีพฤติกรรมในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถูกต้องในระดับดีมาก รองลงมา กลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 14.9 มีพฤติกรรมในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถูกต้องในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
ถึงความสมัพันธพ์บว่า ความรอบรู้ทางสขุภาพที่มีความสมัพันธก์บัพฤติกรรมป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ 
ทกัษะการสื่อสาร (r = 0.412, p < 0.001) ทกัษะการจัดการตนเอง (r = 0.517,  p < 0.001) และทักษะการตัดสนิใจ (r = 0.313,               
p < 0.001) และมาตรการสถานประกอบการนวดแผนไทยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019            
(COVID-19) (r = 0.555, p < 0.001) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาคร้ังนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้ องต้นให้กับ                     
สถานประกอบการเพ่ือสขุภาพในจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือวางแผนด าเนินงานเชิงรุกในการเสริมสร้างพฤติกรรมป้องกันโรคติดเช้ือไวรัส             
โคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับผู้ให้บริการด้านการนวด และลดอุบัติการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ต่อไป 
 
ค าส าคญั: ความรอบรู้ทางสขุภาพ  มาตรการสถานประกอบการนวดแผนไทย  พฤติกรรมป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019  
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ความเข้าใจ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง ทักษะการตัดสินใจ และการรู้ เท่าทันสื่อ จ านวน 30 ข้อ มี
มาตราวัดให้เลือกตอบ แบ่งเป็น 3 ระดับ คอื เป็นจริง ไม่แน่ใจ ไม่เป็นจริง การแปลผลแบ่งเป็น 3 ระดับ ตามเกณฑ์
ของบลูม (Bloom Benjamin, 1956) คือ ระดับดมีาก (คะแนนอยู่ช่วงมากกว่าร้อยละ 80 – 100) ระดับปานกลาง 
(คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 60 – 79) และระดบัน้อย (คะแนนน้อยกว่า ร้อยละ 60) 
 ส่วนที่ 3 มาตรการสถานประกอบการนวดแผนไทย จ านวน 9 ข้อ มีมาตราวัดให้เลือกตอบ แบ่งเป็น 3 ระดับ  
คอื ม ีไม่แน่ใจ และไม่ม ี
 ส่วนที่  4 พฤติกรรมป้องกันโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ านวน 10 ข้อ มีมาตราวัดให้
เลือกตอบ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ เป็นจริง ไม่แน่ใจ ไม่เป็นจริง การแปลผลแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับเพียงพอมาก 
ระดบัพอใช้ และระดบัต้องปรับปรงุ 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 ภายหลังจากผ่านการอนุมติให้ด าเนินการวิจัยเมื่อวันที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2564 และผ่านการรับรองจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามใบรับรองเลขที่ P2-0175/2564 ผู้วิจัยด าเนินการท าหนังสือเพ่ือขอเกบ็
รวบรวมข้อมูลต่อนายแพทย์สาธารณสขุอ าเภอเมอืง จังหวัดพิษณโุลก และด าเนินการเกบ็ข้อมูลโดยชี้ แจงรายละเอยีด
ของการวิจัยให้ผู้ เข้าร่วมการวิจัยรับทราบ และเกบ็ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จนครบจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 134 ชุด 
ก่อนน าไปวิเคราะห์ข้อมูลในล าดบัต่อไป   
การวิเคราะหข์อ้มูล    
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา โรคประจ าตวั สทิธกิารรักษาพยาบาล ได้แก่ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 2. วิเคราะห์ความสมัพันธร์ะหว่างความรอบรู้ทางสขุภาพ มาตรการสถานประกอบการนวดแผนไทยกบัพฤตกิรรม
ป้องกนัโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้ให้บริการด้านการนวดในสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation 
Coefficient) ก าหนดนัยส าคญัทางสถติทิี่ 0.05 

 
ผลการศึกษา 

 
1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 78.4 เพศชายร้อยละ 21.6 อายุเฉล่ียเท่ากบั 42.8 ปี สถานภาพโสด
ร้อยละ 49.3 มีรายได้เฉล่ียเท่ากบั 11,222.7 บาทต่อเดอืน จบการศึกษาในระดบัชั้นมัธยมศึกษา ร้อยละ 44.8 กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตัวร้อยละ 75.4 และมีสิทธิการรักษาพยาบาลหลักประกันสุขภาพ 30 บาท               
ร้อยละ 49.3 
2. ความรอบรูท้างสุขภาพในการป้องกนัโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผูใ้ห้บริการดา้น            
การนวดในสถานประกอบการเพือ่สุขภาพ  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 97.0 มีระดับความรอบรู้ทางสขุภาพในระดับที่มากเพียงพอสามารถปฏบิัติตนเพ่ือ
ป้องกันโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ถูกต้อง รองลงมา คือ ร้อยละ 3.0 มีระดับความรอบรู้ทาง
สขุภาพในระดบัที่เพียงพอสามารถปฏบิตัตินได้ถูกต้องเป็นบางส่วน แสดงดงัตาราง 1 ดงันี้  
 
ตาราง 1  แสดงจ านวน ร้อยละ ของผู้ให้บริการด้านการนวดในสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพจ าแนกตามระดับ ความรอบรู้ทางสขุภาพใน

การป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (n=134) 
ระดบัของความรอบรูท้างสุขภาพในการป้องกนัโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 จ านวน (คน) รอ้ยละ 

1. ระดับมากเพียงพอ (คะแนนมากกว่า 73 คะแนน) 
2. ระดับเพียงพอ (คะแนนระหว่าง 54-72 คะแนน) 
Mean = 82.65, S.D. = 5.27, Min = 61, Max = 90 
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3.0 

 

ต่อพฤติกรรมหรือการปฏบิัติตัวในการดูแลสขุภาพของผู้ปฏิบัติการนวดที่ดีนั่นกค็ือ ความรอบรู้ทางสขุภาพ (Health 
Literacy) ซ่ึงจะสะท้อนถึงทกัษะความสามารถในการดูแลสขุภาพของตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกบัรายงานจากองค์การ
อนามัยโลก (World Health Organization) กล่าวว่า ความรอบรู้ทางสขุภาพสามารถก าหนดแรงจูงใจและการเข้าถึง 
เข้าใจและใช้ข้อมูลสารสนเทศในการเสริมสร้างและคงไว้ซึ่งการมีสุขภาพที่ดี (World Health Organization, 1998) 
ตลอดจนน าไปสู่การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีในตัวบุคคล อีกทั้งแสดงถึงผลลัพธ์ของการสร้างเสริมสุขภาพท าให้
ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน (Nutbeam, 2000) ทั้งนี้  จะต้องอาศัย
ระยะเวลาในการเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรอบรู้ ด้านสขุภาพ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐต้องให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนให้สามารถเข้าถงึข้อมูลได้อย่างถูกต้อง (Paakkari & Okan, 2020)  

ดงันั้น ถ้าหากผู้ให้บริการด้านการนวดไม่มคีวามรอบรู้ทางสขุภาพในการป้องกนัโรค หรือไม่มีความสามารถในการ
ปฏบิัติตนเพ่ือป้องกนัการติดเชื้ อโรคอาจส่งผลท าให้สถานประกอบการเพ่ือสขุภาพกลายเป็นสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคได้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างความรอบรู้ทางสขุภาพ มาตรการสถานประกอบการ
นวดแผนไทยกับพฤติกรรมป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้ ให้บริการด้านการนวดใน
สถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลจากการศึกษานี้ สามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กบั
หน่วยงานหรือสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพในจังหวัดพิษณุโลก ในการวางแผนด าเนินงานเชิงรุกในการเสริมสร้าง
พฤติกรรมป้องกนัโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กบัผู้ให้บริการด้านการนวด และ ลดอุบัติการณ์
การแพร่ระบาดของโรคต่อไป 
 

วิธีการศึกษา 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยด าเนินการขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากส านักงานสาธารณสขุจังหวัดพิษณุโลก และก าหนด
ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้ให้บริการด้านการนวด จ านวน 205 คน ที่ท างานในสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ         ใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 67 แห่ง จากนั้นผู้วิจัยด าเนินการเกบ็ข้อมูลจากจากสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ จ านวน 67 แห่ง โดยเลือกกลุ่มอาสาสมัครแห่งละ 2 คน เป็นผู้ ตอบแบบสอบถาม คือ เจ้าของสถาน
ประกอบการเพ่ือสขุภาพ จ านวน 1 คน และผู้ให้บริการด้านการนวด จ านวน 1 คน  จะได้กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 
134 คน การศึกษานี้ ใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยพิจารณาเกณฑ ์
การคัดเข้าของกลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ และผู้ ให้บริการด้านการนวดในสถาน
ประกอบการเพ่ือสขุภาพ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นเพศหญิงหรือเพศชายที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป เกณฑ์
การคดัออกของกลุ่มตวัอย่าง คอื ผู้ที่มอีาการเจบ็ป่วยกะทนัหัน ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 เคร่ืองมือที่ใช้เกบ็รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นและน ามาผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
ประกอบด้วยคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน ค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเนื้ อหาของ
แบบสอบถามฉบบันี้ ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ปรับปรงุแล้วไปทดลองใช้กบัสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพจ านวน 15 แห่ง ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เจ้าของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและ                 
ผู้ให้บริการด้านการนวดในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่มีคุณลักษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 ราย                
ได้ค่าสมัประสทิธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากบั 0.88 ซึ่งแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน คอื  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ ระดับการศึกษา โรคประจ าตัว และสิทธิการ
รักษาพยาบาล มจี านวน 7 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 ความรอบรู้ทางสขุภาพในการป้องกนัโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้ให้บริการด้าน
การนวดในสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ ประกอบด้วย 6 ด้าน คอื การเข้าถงึข้อมูลสขุภาพและบริการสขุภาพ ความรู้  
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ความเข้าใจ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง ทักษะการตัดสินใจ และการรู้ เท่าทันสื่อ จ านวน 30 ข้อ มี
มาตราวัดให้เลือกตอบ แบ่งเป็น 3 ระดับ คอื เป็นจริง ไม่แน่ใจ ไม่เป็นจริง การแปลผลแบ่งเป็น 3 ระดับ ตามเกณฑ์
ของบลูม (Bloom Benjamin, 1956) คือ ระดับดีมาก (คะแนนอยู่ช่วงมากกว่าร้อยละ 80 – 100) ระดับปานกลาง 
(คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 60 – 79) และระดบัน้อย (คะแนนน้อยกว่า ร้อยละ 60) 
 ส่วนที่ 3 มาตรการสถานประกอบการนวดแผนไทย จ านวน 9 ข้อ มีมาตราวัดให้เลือกตอบ แบ่งเป็น 3 ระดับ  
คอื ม ีไม่แน่ใจ และไม่ม ี
 ส่วนที่  4 พฤติกรรมป้องกันโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ านวน 10 ข้อ มีมาตราวัดให้
เลือกตอบ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ เป็นจริง ไม่แน่ใจ ไม่เป็นจริง การแปลผลแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับเพียงพอมาก 
ระดบัพอใช้ และระดบัต้องปรับปรงุ 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 ภายหลังจากผ่านการอนุมติให้ด าเนินการวิจัยเมื่อวันที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2564 และผ่านการรับรองจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามใบรับรองเลขที่ P2-0175/2564 ผู้วิจัยด าเนินการท าหนังสือเพ่ือขอเกบ็
รวบรวมข้อมูลต่อนายแพทย์สาธารณสขุอ าเภอเมอืง จังหวัดพิษณโุลก และด าเนินการเกบ็ข้อมูลโดยชี้ แจงรายละเอยีด
ของการวิจัยให้ผู้ เข้าร่วมการวิจัยรับทราบ และเกบ็ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จนครบจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 134 ชุด 
ก่อนน าไปวิเคราะห์ข้อมูลในล าดบัต่อไป   
การวิเคราะหข์อ้มูล    
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา โรคประจ าตวั สทิธกิารรักษาพยาบาล ได้แก่ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 2. วิเคราะห์ความสมัพันธร์ะหว่างความรอบรู้ทางสขุภาพ มาตรการสถานประกอบการนวดแผนไทยกบัพฤตกิรรม
ป้องกนัโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้ให้บริการด้านการนวดในสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation 
Coefficient) ก าหนดนัยส าคญัทางสถติทิี่ 0.05 

 
ผลการศึกษา 

 
1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 78.4 เพศชายร้อยละ 21.6 อายุเฉล่ียเท่ากบั 42.8 ปี สถานภาพโสด
ร้อยละ 49.3 มีรายได้เฉล่ียเท่ากบั 11,222.7 บาทต่อเดอืน จบการศึกษาในระดบัชั้นมัธยมศึกษา ร้อยละ 44.8 กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตัวร้อยละ 75.4 และมีสิทธิการรักษาพยาบาลหลักประกันสุขภาพ 30 บาท               
ร้อยละ 49.3 
2. ความรอบรูท้างสุขภาพในการป้องกนัโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผูใ้ห้บริการดา้น            
การนวดในสถานประกอบการเพือ่สุขภาพ  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 97.0 มีระดับความรอบรู้ทางสขุภาพในระดับที่มากเพียงพอสามารถปฏบิัติตนเพ่ือ
ป้องกันโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ถูกต้อง รองลงมา คือ ร้อยละ 3.0 มีระดับความรอบรู้ทาง
สขุภาพในระดบัที่เพียงพอสามารถปฏบิตัตินได้ถูกต้องเป็นบางส่วน แสดงดงัตาราง 1 ดงันี้  
 
ตาราง 1  แสดงจ านวน ร้อยละ ของผู้ให้บริการด้านการนวดในสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพจ าแนกตามระดับ ความรอบรู้ทางสขุภาพใน

การป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (n=134) 
ระดบัของความรอบรูท้างสุขภาพในการป้องกนัโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 จ านวน (คน) รอ้ยละ 

1. ระดับมากเพียงพอ (คะแนนมากกว่า 73 คะแนน) 
2. ระดับเพียงพอ (คะแนนระหว่าง 54-72 คะแนน) 
Mean = 82.65, S.D. = 5.27, Min = 61, Max = 90 

130 
4 
 

97.0 
3.0 

 

ต่อพฤติกรรมหรือการปฏบิัติตัวในการดูแลสขุภาพของผู้ปฏิบัติการนวดที่ดีนั่นกค็ือ ความรอบรู้ทางสขุภาพ (Health 
Literacy) ซึ่งจะสะท้อนถึงทกัษะความสามารถในการดูแลสขุภาพของตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกบัรายงานจากองค์การ
อนามัยโลก (World Health Organization) กล่าวว่า ความรอบรู้ทางสุขภาพสามารถก าหนดแรงจูงใจและการเข้าถึง 
เข้าใจและใช้ข้อมูลสารสนเทศในการเสริมสร้างและคงไว้ซึ่งการมีสุขภาพที่ดี (World Health Organization, 1998) 
ตลอดจนน าไปสู่การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีในตัวบุคคล อีกทั้งแสดงถึงผลลัพธ์ของการสร้างเสริมสุขภาพท าให้
ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้องและย่ังยืน (Nutbeam, 2000) ทั้งนี้  จะต้องอาศัย
ระยะเวลาในการเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรอบรู้ ด้านสุขภาพ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐต้องให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนให้สามารถเข้าถงึข้อมูลได้อย่างถูกต้อง (Paakkari & Okan, 2020)  

ดงันั้น ถ้าหากผู้ให้บริการด้านการนวดไม่มคีวามรอบรู้ทางสขุภาพในการป้องกนัโรค หรือไม่มีความสามารถในการ
ปฏบิัติตนเพ่ือป้องกนัการติดเชื้ อโรคอาจส่งผลท าให้สถานประกอบการเพ่ือสขุภาพกลายเป็นสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดของโรคได้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างความรอบรู้ทางสขุภาพ มาตรการสถานประกอบการ
นวดแผนไทยกับพฤติกรรมป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้ให้บริการด้านการนวดใน
สถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลจากการศึกษานี้ สามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กบั
หน่วยงานหรือสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพในจังหวัดพิษณุโลก ในการวางแผนด าเนินงานเชิงรุกในการเสริมสร้าง
พฤติกรรมป้องกนัโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กบัผู้ให้บริการด้านการนวด และ ลดอุบัติการณ์
การแพร่ระบาดของโรคต่อไป 
 

วิธีการศึกษา 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยด าเนินการขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากส านักงานสาธารณสขุจังหวัดพิษณุโลก และก าหนด
ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้ให้บริการด้านการนวด จ านวน 205 คน ที่ท างานในสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ         ใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 67 แห่ง จากนั้นผู้วิจัยด าเนินการเกบ็ข้อมูลจากจากสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ จ านวน 67 แห่ง โดยเลือกกลุ่มอาสาสมัครแห่งละ 2 คน เป็นผู้ ตอบแบบสอบถาม คือ เจ้าของสถาน
ประกอบการเพ่ือสขุภาพ จ านวน 1 คน และผู้ให้บริการด้านการนวด จ านวน 1 คน  จะได้กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 
134 คน การศึกษานี้ ใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยพิจารณาเกณฑ ์
การคัดเข้าของกลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ และผู้ ให้บริการด้านการนวดในสถาน
ประกอบการเพ่ือสขุภาพ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นเพศหญิงหรือเพศชายที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป เกณฑ์
การคดัออกของกลุ่มตวัอย่าง คอื ผู้ที่มอีาการเจบ็ป่วยกะทนัหัน ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 เคร่ืองมือที่ใช้เกบ็รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นและน ามาผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
ประกอบด้วยคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน ค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเนื้ อหาของ
แบบสอบถามฉบบันี้ ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ปรับปรงุแล้วไปทดลองใช้กบัสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพจ านวน 15 แห่ง ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เจ้าของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและ                 
ผู้ ให้บริการด้านการนวดในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่มีคุณลักษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 ราย                
ได้ค่าสมัประสทิธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากบั 0.88 ซึ่งแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน คอื  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ ระดับการศึกษา โรคประจ าตัว และสิทธิการ
รักษาพยาบาล มจี านวน 7 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 ความรอบรู้ทางสขุภาพในการป้องกนัโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้ให้บริการด้าน
การนวดในสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ ประกอบด้วย 6 ด้าน คอื การเข้าถงึข้อมูลสขุภาพและบริการสขุภาพ ความรู้  
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อภิปรายผลการศึกษา 
 

จากผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ ทางสุขภาพ  มาตรการสถานประกอบการนวดแผนไทย                 
กับพฤติกรรมป้องกันโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้ ให้บริการด้านการนวดในสถาน
ประกอบการเพ่ือสขุภาพ พบว่า ความรอบรู้ทางสขุภาพ ได้แก่ ทกัษะการสื่อสาร (r = 0.412, p < 0.001) ทกัษะการ
จัดการตนเอง (r = 0.517, p < 0.001) ทักษะการตัดสินใจ (r = 0.313, p < 0.001) และมาตรการสถาน
ประกอบการนวดแผนไทย (r = 0.555, p < 0.001) มคีวามสมัพันธเ์ชิงบวกกบัพฤตกิรรมป้องกนัโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ผู้วิจัยอภิปรายรายตวัแปร ตามล าดบัดงันี้  

ความรอบรู้ทางสขุภาพด้านทกัษะการสื่อสารมีความสมัพันธเ์ชิงบวกกบัพฤติกรรมป้องกนัโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) สอคคล้องกบัการศึกษาของ ชญานิศ ลือวานิช และคนอื่น ๆ (2563) ที่พบว่าผู้ที่มคีวามรอบรู้
ทางสขุภาพด้านทกัษะการสื่อสารเพ่ือการป้องกนัโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถด าเนินชีวิตวิถี
ใหม่ในการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นไปในทางเดียวกับการศึกษาของ ชุติมา                
ดีสวัสดิ์ พรทิพย์ กรีะพงษ์ และนิตยา เพ็ญศิรินภา (2564) ที่พบว่า การสื่อสารที่ดีในหน่วยงานเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมความปลอดภัยจากโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปในทางเดียวกับการศึกษาของ 
Martiana, and Suarnianti (2018) ที่พบว่า การสื่อสารส่งผลต่อความเตม็ใจที่จะปฏิบัติตามแนวทางการป้องกนัและ
ควบคุมโรคติดเชื้ อและพฤติกรรมความปลอดภัย ทั้งนี้ เนื่องจากโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็น
โรคอบุัตใิหม่ มกีารแพร่ระบาดไปทั่วโลกท าให้มกีารสื่อสารข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเป็นไปได้ง่ายขึ้น เอื้อต่อการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกบัข้อค าถามที่เกี่ยวข้องกบัสขุภาพ ดงันั้นทกัษะการสื่อสารที่ดจีะ
เป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลรับรู้ถึงความรุนแรงของโรค และตื่นตัวในการป้องกันการเกิดโรคจึงท าให้เกิดพฤติกรรม
ป้องกนัโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางป้องกนัการตดิเชื้อ 

ความรอบรู้ทางสขุภาพด้านทกัษะการจัดการตนเอง มีความสมัพันธเ์ชิงบวกกบัพฤติกรรมป้องกนัโรคตดิเชื้ อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) สอคคล้องกับการศึกษาของ วิชัย เทียนถาวร และณรงค์ ใจเที่ยง (2564) ที่พบว่า 
ความรอบรู้ทางสขุภาพด้านทกัษะการจัดการตนเอง มีความสมัพันธก์บัพฤติกรรมการป้องกนัโรคโควิด 19 ในกลุ่มวัย
เรียน ที่สามารถปฏิบัติได้เพ่ือป้องกนัตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไป
ในทางเดียวกบัการศึกษาของ จิระภา ข าพิสทุธิ์ (2564) ที่พบว่า ผู้ที่มีพฤติกรรมการป้องกนัโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่ องตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ที่มีการด าเนินชีวิตในรูปแบบ                        
ที่เปล่ียนไป รวมทั้งมีมาตรการทางกฎหมายในกรณีที่ไม่ปฏิบัติ ท าให้บุคคลเกดิทกัษะและความสามารถในการดูแล
จัดการดูแลตนเองได้ดียิ่งขึ้น เป็นไปในทางเดียวกบัการศึกษาของ จินทภา เบญจมาศ และนาฏนภา หีบแก้ว ปัดชา
สวุรรณ์ (2564) ที่พบว่า ผู้ที่มีความรอบรู้ ด้านสขุภาพด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูลเกี่ยวกบัการป้องกนัโรคติดเชื้ อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ถูกต้อง จะสามารถจัดการตนเองให้มีพฤตกิรรมการป้องกันโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ได้ในระดับดี เป็นไปในทางเดียวกับการศึกษาของ วิรัญญา ศรีบุญเรือง ธนรัตน์ นิลวัฒนา               
ศิริโสภา สาราญสขุ กนกพร อนิรภัย ศานสนัต ์รักแต่งาม และปวีณา สปิลเลอร์ (2564) ที่พบว่า ความรอบรู้ เรื่องโรค
ตดิเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความสมัพันธก์บัการจัดการตนเองให้มพีฤตกิรรมการป้องกนัโรคติดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ อาจกล่าวได้ว่า หากบุคคลมีการรักษาความต่อเนื่องของการกระท า และการ
จัดการตนเองในระดับที่มากเพียงพอจนสามารถปฏบิตัิตนเพ่ือป้องกนัโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
รวมทั้งสามารถชี้ แนะให้บุคคลรอบข้างปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยแล้วนั้น จะท าให้บุคคลนั้นๆ                          
มพีฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ดกีว่าผู้ที่มกีารจัดการตนเองในระดบัต ่า 

ความรอบรู้ทางสุขภาพด้านทักษะการตัดสินใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมป้องกันโรคติดเชื้ อไวรัส             
โคโรนา 2019 (COVID-19) สอคคล้องกับการศึกษาของ วิชัย เทียนถาวร และณรงค์ ใจเที่ยง (2564) ที่พบว่า                
ในกลุ่มวัยเรียน มีทักษะการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเองในการป้องกันโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 

3. มาตรการสถานประกอบการนวดแผนไทย 
สถานประกอบการนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกส่วนใหญ่ได้ด าเนินการตาม

มาตรการครบทั้ง 9 มาตรการ โดยมาตรการที่สถานประกอบการให้ความส าคญัมากที่สดุ คอื มพ้ืีนที่เว้นระยะห่างของ
จุดบริการอย่างน้อย 1 เมตร ในบริเวณที่มีที่นั่ง ร้อยละ 97 รองลงมา คือ งดให้บริการกรณีพบผู้ใช้บริการไม่สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้
บริการ ร้อยละ 96.3 และมาตรการที่สถานประกอบการให้ความส าคัญน้อยที่สุด คือ มีม่านกั้นเป็นสัดส่วนระหว่าง
เตยีงนวด เบาะนวด หรือเก้าอี้นวด และมรีะยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร ร้อยละ 84.3  
4. พฤติกรรมป้องกนัโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผูใ้ห้บริการดา้นการนวดในสถาน
ประกอบการเพือ่สุขภาพ  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 85.1 มีพฤติกรรมในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ถูกต้องในระดับดีมาก รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 14.9 มีพฤติกรรมในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ถูกต้องในระดบัปานกลาง แสดงดงัตาราง 2 ดงันี้  
 
ตาราง 2 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผู้ให้บริการด้านการนวดในสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพจ าแนกตามพฤติกรรมป้องกันโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (n=134) 
พฤติกรรมป้องกนัโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 จ านวน (คน) รอ้ยละ 

1. ปฏบิัติถูกต้องในระดับดีมาก (คะแนนมากกว่า 73 คะแนน) 
2. ปฏบิัติถูกต้องในระดับปานกลาง (คะแนนระหว่าง 54-72 คะแนน) 
Mean = 16.24, S.D. = 2.02, Min = 10, Max = 20 
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5.  ความสมัพนัธร์ะหว่างความรอบรูท้างสุขภาพ มาตรการสถานประกอบการนวดแผนไทยกบัพฤติกรรมป้องกนั
โรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผูใ้หบ้ริการดา้นการนวดในสถานประกอบการเพือ่สุขภาพ 

ผลวิเคราะห์ความสมัพันธร์ะหว่างความรอบรู้ทางสขุภาพ มาตรการสถานประกอบการนวดแผนไทยกบัพฤตกิรรม
ป้องกนัโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้ให้บริการด้านการนวดในสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ 
พบว่า ความรอบรู้ทางสุขภาพ ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร (r = 0.412, p < 0.001) ทักษะการจัดการตนเอง (r = 
0.517,  p < 0.001) ทกัษะการตดัสนิใจ (r = 0.313, p < 0.001) และมาตรการสถานประกอบการนวด         แผน
ไทย (r = 0.555, p < 0.001)  มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมป้องกันโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ส่วนความรอบรู้ทางสขุภาพองคป์ระกอบอื่น ได้แก่ การเข้าถึง
ข้อมูลสขุภาพและบริการสขุภาพ ความรู้  ความเข้าใจ การรู้ เท่าทนัสื่อไม่มีความสมัพันธก์บัพฤติกรรมป้องกนัโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แสดงดงัตาราง 3 ดงันี้  
 

ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทางสขุภาพ มาตรการสถานประกอบการนวดแผนไทยกับพฤติกรรมป้องกัน
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้ ให้บริการด้านการนวดในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพโดยใช้
สมัประสทิธิ์สหสมัพันธแ์บบเพียร์สนั 

ตวัแปรท่ีศึกษา 
พฤติกรรมป้องกนัโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

r p-value 
การเข้าถึงข้อมูลสขุภาพและบริการสขุภาพ 
ความรู้  ความเข้าใจ 
ทกัษะการสื่อสาร 
ทกัษะการจัดการตนเอง 
ทกัษะการตัดสนิใจ 
การรู้ เท่าทนัสื่อ 
มาตรการสถานประกอบการนวดแผนไทย 

.196 
-.070 
.412 
.517 
.313 
.208 
.555 

.023 

.421 
< 0.001 
< 0.001 
< 0.001 

.016 
< 0.001 

*p-value < 0.05* 



Graduate Studies and Personalized Education

ผลงานวิจัยภาคบรรยาย Health Science 63

อภิปรายผลการศึกษา 
 

จากผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ ทางสุขภาพ  มาตรการสถานประกอบการนวดแผนไทย                 
กับพฤติกรรมป้องกันโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้ ให้บริการด้านการนวดในสถาน
ประกอบการเพ่ือสขุภาพ พบว่า ความรอบรู้ทางสขุภาพ ได้แก่ ทกัษะการสื่อสาร (r = 0.412, p < 0.001) ทกัษะการ
จัดการตนเอง (r = 0.517, p < 0.001) ทักษะการตัดสินใจ (r = 0.313, p < 0.001) และมาตรการสถาน
ประกอบการนวดแผนไทย (r = 0.555, p < 0.001) มคีวามสมัพันธเ์ชิงบวกกบัพฤตกิรรมป้องกนัโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ผู้วิจัยอภิปรายรายตวัแปร ตามล าดบัดงันี้  

ความรอบรู้ทางสขุภาพด้านทกัษะการสื่อสารมีความสมัพันธเ์ชิงบวกกบัพฤติกรรมป้องกนัโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) สอคคล้องกบัการศึกษาของ ชญานิศ ลือวานิช และคนอื่น ๆ (2563) ที่พบว่าผู้ที่มคีวามรอบรู้
ทางสขุภาพด้านทกัษะการสื่อสารเพ่ือการป้องกนัโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถด าเนินชีวิตวิถี
ใหม่ในการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นไปในทางเดียวกับการศึกษาของ ชุติมา                
ดีสวัสดิ์ พรทิพย์ กรีะพงษ์ และนิตยา เพ็ญศิรินภา (2564) ที่พบว่า การสื่อสารที่ดีในหน่วยงานเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมความปลอดภัยจากโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปในทางเดียวกับการศึกษาของ 
Martiana, and Suarnianti (2018) ที่พบว่า การสื่อสารส่งผลต่อความเตม็ใจที่จะปฏิบัติตามแนวทางการป้องกนัและ
ควบคุมโรคติดเชื้ อและพฤติกรรมความปลอดภัย ทั้งนี้ เนื่องจากโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็น
โรคอบุัตใิหม่ มกีารแพร่ระบาดไปทั่วโลกท าให้มกีารสื่อสารข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเป็นไปได้ง่ายขึ้น เอื้อต่อการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกบัข้อค าถามที่เกี่ยวข้องกบัสขุภาพ ดงันั้นทกัษะการสื่อสารที่ดจีะ
เป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลรับรู้ถึงความรุนแรงของโรค และตื่นตัวในการป้องกันการเกิดโรคจึงท าให้เกิดพฤติกรรม
ป้องกนัโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางป้องกนัการตดิเชื้อ 

ความรอบรู้ทางสขุภาพด้านทกัษะการจัดการตนเอง มีความสมัพันธเ์ชิงบวกกบัพฤติกรรมป้องกนัโรคตดิเชื้ อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) สอคคล้องกับการศึกษาของ วิชัย เทียนถาวร และณรงค์ ใจเที่ยง (2564) ที่พบว่า 
ความรอบรู้ทางสขุภาพด้านทกัษะการจัดการตนเอง มีความสมัพันธก์บัพฤติกรรมการป้องกนัโรคโควิด 19 ในกลุ่มวัย
เรียน ที่สามารถปฏิบัติได้เพ่ือป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไป
ในทางเดียวกบัการศึกษาของ จิระภา ข าพิสทุธิ์ (2564) ที่พบว่า ผู้ที่มีพฤติกรรมการป้องกนัโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่ องตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ที่มีการด าเนินชีวิตในรูปแบบ                        
ที่เปล่ียนไป รวมทั้งมีมาตรการทางกฎหมายในกรณีที่ไม่ปฏิบัติ ท าให้บุคคลเกดิทกัษะและความสามารถในการดูแล
จัดการดูแลตนเองได้ดียิ่งขึ้น เป็นไปในทางเดียวกบัการศึกษาของ จินทภา เบญจมาศ และนาฏนภา หีบแก้ว ปัดชา
สวุรรณ์ (2564) ที่พบว่า ผู้ที่มีความรอบรู้ ด้านสขุภาพด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูลเกี่ยวกบัการป้องกนัโรคติดเชื้ อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ถูกต้อง จะสามารถจัดการตนเองให้มีพฤตกิรรมการป้องกันโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ได้ในระดับดี เป็นไปในทางเดียวกับการศึกษาของ วิรัญญา ศรีบุญเรือง ธนรัตน์ นิลวัฒนา               
ศิริโสภา สาราญสขุ กนกพร อนิรภัย ศานสนัต ์รักแต่งาม และปวีณา สปิลเลอร์ (2564) ที่พบว่า ความรอบรู้ เรื่องโรค
ตดิเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความสมัพันธก์บัการจัดการตนเองให้มพีฤตกิรรมการป้องกนัโรคติดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ อาจกล่าวได้ว่า หากบุคคลมีการรักษาความต่อเนื่องของการกระท า และการ
จัดการตนเองในระดับที่มากเพียงพอจนสามารถปฏบิตัิตนเพ่ือป้องกนัโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
รวมทั้งสามารถชี้ แนะให้บุคคลรอบข้างปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยแล้วนั้น จะท าให้บุคคลนั้นๆ                          
มพีฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ดกีว่าผู้ที่มกีารจัดการตนเองในระดบัต ่า 

ความรอบรู้ทางสุขภาพด้านทักษะการตัดสินใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมป้องกันโรคติดเช้ือไวรัส             
โคโรนา 2019 (COVID-19) สอคคล้องกับการศึกษาของ วิชัย เทียนถาวร และณรงค์ ใจเที่ยง (2564) ที่พบว่า                
ในกลุ่มวัยเรียน มีทักษะการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเองในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

3. มาตรการสถานประกอบการนวดแผนไทย 
สถานประกอบการนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกส่วนใหญ่ได้ด าเนินการตาม

มาตรการครบทั้ง 9 มาตรการ โดยมาตรการที่สถานประกอบการให้ความส าคญัมากที่สดุ คอื มพ้ืีนที่เว้นระยะห่างของ
จุดบริการอย่างน้อย 1 เมตร ในบริเวณที่มีที่นั่ง ร้อยละ 97 รองลงมา คือ งดให้บริการกรณีพบผู้ใช้บริการไม่สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือมีอาการป่วยจากการคัดกรองก่อนเข้าใช้
บริการ ร้อยละ 96.3 และมาตรการที่สถานประกอบการให้ความส าคัญน้อยที่สุด คือ มีม่านกั้นเป็นสัดส่วนระหว่าง
เตยีงนวด เบาะนวด หรือเก้าอี้นวด และมรีะยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร ร้อยละ 84.3  
4. พฤติกรรมป้องกนัโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผูใ้ห้บริการดา้นการนวดในสถาน
ประกอบการเพือ่สุขภาพ  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 85.1 มีพฤติกรรมในการป้องกันโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ถูกต้องในระดับดีมาก รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 14.9 มีพฤติกรรมในการป้องกันโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ถูกต้องในระดบัปานกลาง แสดงดงัตาราง 2 ดงันี้  
 
ตาราง 2 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผู้ให้บริการด้านการนวดในสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพจ าแนกตามพฤติกรรมป้องกันโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (n=134) 
พฤติกรรมป้องกนัโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 จ านวน (คน) รอ้ยละ 

1. ปฏบิัติถูกต้องในระดับดีมาก (คะแนนมากกว่า 73 คะแนน) 
2. ปฏบิัติถูกต้องในระดับปานกลาง (คะแนนระหว่าง 54-72 คะแนน) 
Mean = 16.24, S.D. = 2.02, Min = 10, Max = 20 

114 
20 
 

85.1 
14.9 

 
 
5.  ความสมัพนัธร์ะหว่างความรอบรูท้างสุขภาพ มาตรการสถานประกอบการนวดแผนไทยกบัพฤติกรรมป้องกนั
โรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผูใ้หบ้ริการดา้นการนวดในสถานประกอบการเพือ่สุขภาพ 

ผลวิเคราะห์ความสมัพันธร์ะหว่างความรอบรู้ทางสขุภาพ มาตรการสถานประกอบการนวดแผนไทยกบัพฤตกิรรม
ป้องกนัโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้ให้บริการด้านการนวดในสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ 
พบว่า ความรอบรู้ทางสุขภาพ ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร (r = 0.412, p < 0.001) ทักษะการจัดการตนเอง (r = 
0.517,  p < 0.001) ทกัษะการตดัสนิใจ (r = 0.313, p < 0.001) และมาตรการสถานประกอบการนวด         แผน
ไทย (r = 0.555, p < 0.001)  มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมป้องกันโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ส่วนความรอบรู้ทางสขุภาพองคป์ระกอบอื่น ได้แก่ การเข้าถึง
ข้อมูลสขุภาพและบริการสขุภาพ ความรู้  ความเข้าใจ การรู้ เท่าทนัสื่อไม่มีความสมัพันธก์บัพฤติกรรมป้องกนัโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แสดงดงัตาราง 3 ดงันี้  
 

ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทางสขุภาพ มาตรการสถานประกอบการนวดแผนไทยกับพฤติกรรมป้องกัน
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้ ให้บริการด้านการนวดในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพโดยใช้
สมัประสทิธิ์สหสมัพันธแ์บบเพียร์สนั 

ตวัแปรท่ีศึกษา 
พฤติกรรมป้องกนัโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

r p-value 
การเข้าถึงข้อมูลสขุภาพและบริการสขุภาพ 
ความรู้  ความเข้าใจ 
ทกัษะการสื่อสาร 
ทกัษะการจัดการตนเอง 
ทกัษะการตัดสนิใจ 
การรู้ เท่าทนัสื่อ 
มาตรการสถานประกอบการนวดแผนไทย 

.196 
-.070 
.412 
.517 
.313 
.208 
.555 

.023 

.421 
< 0.001 
< 0.001 
< 0.001 

.016 
< 0.001 

*p-value < 0.05* 
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(COVID-19) เป็นไปในทางเดียวกับการศึกษาของ วรัญญ์ศิชา ทรัพย์ประเสริฐ และคนอื่น ๆ (2564) ที่พบว่า 
ความรอบรู้ทางสุขภาพ เป็นทักษะที่ส  าคัญในการส่งเสริมและป้องกันโรค เมื่อบุคคลสามารถเข้าถึงและเข้าใจข้อมูล
สุขภาพ จะสามารถโต้ตอบซักถาม ประเมิน ตัดสินใจ เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมตนเองได้อย่างเหมาะสม เป็นไป
ในทางเดียวกบัการศึกษาของ รัชชานันท ์ศรีสภุักดิ์ ปนัดดา งามเปร่ียม สรัุตนา เหล่าไชย และประภากร ศรีสว่างวงศ์ 
(2564) ที่พบว่า บุคคลสามารถเปรียบเทยีบความน่าเชื่อถอืของข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ก่อนตัดสนิใจน ามาปฏบิตัิเพ่ือ
ป้องกนัโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปในทางเดียวกบัการศึกษาของ กรรณิกา อุ่นอ้าย พนิดา 
ชัยวัง พรภิมล กรกกฎกาจร และดวงใจ ปันเจริญ (2565) ที่พบว่า เมื่อความรอบรู้ทางสขุภาพมีค่าเพ่ิมขึ้น จะส่งผล
ให้เกดิการพัฒนาความสามารถในการตัดสนิใจให้มกีารปรับเปล่ียนพฤติกรรมการป้องกนัโรคไปในทางที่เหมาะสมได้             
อาจกล่าวได้ว่า ผู้ที่มคีวามรอบรู้ทางสขุภาพในระดับดี จะสามารถน าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาประเมิน ก่อนตัดสนิใจ
น ามาใช้ในการดูแลสขุภาพหรือมพีฤตกิรรมป้องกนัโรคได้ดกีว่าผู้ที่มคีวามรอบรู้ทางสขุภาพในระดบัต ่า 

มาตรการสถานประกอบการนวดแผนไทยมีความสมัพันธเ์ชิงบวกกับพฤติกรรมป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) สอคคล้องกับการศึกษาของทนงศักดิ์ เหมือนเตย และเด่นณรงค์ ธรรมมา (2564) ที่พบว่า 
กลุ่มบุคคลส่วนใหญ่ให้การยอมรับนโยบายและมาตรการในการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) รวมถงึมาตรการปิดเมอืง ปิดชุมชน (Lockdown) ที่กระทบกบัการด ารงชีวิตตามปกตแิละกจิกรรมทาง
เศรษฐกจิของประชาชนมาก ซึ่งการยอมรับในระดับสูงนี้ อาจเนื่องมาจากอิทธิพลของข่าวสารการระบาดของโรคและ
ความร้ายแรงของโรคที่ประชาชนได้รับอย่างต่อเนื่อง อาจกล่าวได้ว่า สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพส่วนใหญ่ได้ให้
ความส าคัญกบัมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ผู้ให้บริการด้าน
การนวดในสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพจะต้องปฏบิตัิตนตามมาตรการ เพ่ือตอบสนองนโยบายและมาตรการในการ
ควบคุมการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างยั่งยืน  

 
ขอ้เสนอแนะ 

 
ขอ้เสนอแนะการน าผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน ์

ผลจากการศึกษานี้ เป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจศึกษาต่อยอดองค์ความรู้ 
สามารถน าไปประยุกตใ์ช้เป็นแนวทางในการสร้างรปูแบบของโปรแกรมเพ่ือการพัฒนาระดบัความรอบรู้ทางสขุภาพใน
การป้องกนัโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็นแนวทางในการควบคุม เฝ้าระวัง และป้องกนัการ
เกดิโรคตดิเชื้ออบุตัใิหม่ภายในประเทศ 
ขอ้เสนอแนะการวิจยัครั้งต่อไป 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นเพียงการศึกษาระดับความรอบรู้ทางสุขภาพกับพฤติกรรมป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ของผู้ให้บริการด้านการนวดในสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ ควรมกีารศึกษาในกลุ่มบุคคลอื่น
หรือขยายขอบเขตพ้ืนที่การศึกษาอื่นๆ เพ่ือเปรียบเทยีบระดบัความรอบรู้ทางสขุภาพกบัพฤตกิรรมป้องกนัโรคติดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาพรวมในระดบัภมูภิาคหรือระดบัประเทศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ผู้ประกอบการสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ และกลุ่มอาสาสมัครที่กรณุา
ให้ความอนุเคราะห์อนุญาตให้พ้ืนที่ส  าหรับศึกษาและเกบ็รวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยในคร้ังนี้   
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(COVID-19) เป็นไปในทางเดียวกับการศึกษาของ วรัญญ์ศิชา ทรัพย์ประเสริฐ และคนอื่น ๆ (2564) ที่พบว่า 
ความรอบรู้ทางสุขภาพ เป็นทักษะที่ส  าคัญในการส่งเสริมและป้องกันโรค เมื่อบุคคลสามารถเข้าถึงและเข้าใจข้อมูล
สุขภาพ จะสามารถโต้ตอบซักถาม ประเมิน ตัดสินใจ เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมตนเองได้อย่างเหมาะสม เป็นไป
ในทางเดียวกบัการศึกษาของ รัชชานันท ์ศรีสภุักดิ์ ปนัดดา งามเปร่ียม สรัุตนา เหล่าไชย และประภากร ศรีสว่างวงศ์ 
(2564) ที่พบว่า บุคคลสามารถเปรียบเทยีบความน่าเชื่อถอืของข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ก่อนตัดสนิใจน ามาปฏบิตัิเพ่ือ
ป้องกนัโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปในทางเดียวกบัการศึกษาของ กรรณิกา อุ่นอ้าย พนิดา 
ชัยวัง พรภิมล กรกกฎกาจร และดวงใจ ปันเจริญ (2565) ที่พบว่า เมื่อความรอบรู้ทางสขุภาพมีค่าเพ่ิมขึ้น จะส่งผล
ให้เกดิการพัฒนาความสามารถในการตัดสนิใจให้มกีารปรับเปล่ียนพฤติกรรมการป้องกนัโรคไปในทางที่เหมาะสมได้             
อาจกล่าวได้ว่า ผู้ที่มคีวามรอบรู้ทางสขุภาพในระดับดี จะสามารถน าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาประเมิน ก่อนตัดสนิใจ
น ามาใช้ในการดูแลสขุภาพหรือมพีฤตกิรรมป้องกนัโรคได้ดกีว่าผู้ที่มคีวามรอบรู้ทางสขุภาพในระดบัต ่า 

มาตรการสถานประกอบการนวดแผนไทยมีความสมัพันธเ์ชิงบวกกับพฤติกรรมป้องกันโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) สอคคล้องกับการศึกษาของทนงศักดิ์ เหมือนเตย และเด่นณรงค์ ธรรมมา (2564) ที่พบว่า 
กลุ่มบุคคลส่วนใหญ่ให้การยอมรับนโยบายและมาตรการในการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) รวมถงึมาตรการปิดเมอืง ปิดชุมชน (Lockdown) ที่กระทบกบัการด ารงชีวิตตามปกตแิละกจิกรรมทาง
เศรษฐกจิของประชาชนมาก ซึ่งการยอมรับในระดับสูงนี้ อาจเนื่องมาจากอิทธิพลของข่าวสารการระบาดของโรคและ
ความร้ายแรงของโรคที่ประชาชนได้รับอย่างต่อเนื่อง อาจกล่าวได้ว่า สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพส่วนใหญ่ได้ให้
ความส าคัญกบัมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ผู้ให้บริการด้าน
การนวดในสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพจะต้องปฏบิตัิตนตามมาตรการ เพ่ือตอบสนองนโยบายและมาตรการในการ
ควบคุมการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างยั่งยืน  

 
ขอ้เสนอแนะ 

 
ขอ้เสนอแนะการน าผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน ์

ผลจากการศึกษานี้ เป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจศึกษาต่อยอดองค์ความรู้ 
สามารถน าไปประยุกตใ์ช้เป็นแนวทางในการสร้างรปูแบบของโปรแกรมเพ่ือการพัฒนาระดบัความรอบรู้ทางสขุภาพใน
การป้องกนัโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็นแนวทางในการควบคุม เฝ้าระวัง และป้องกนัการ
เกดิโรคตดิเชื้ออบุตัใิหม่ภายในประเทศ 
ขอ้เสนอแนะการวิจยัครั้งต่อไป 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นเพียงการศึกษาระดับความรอบรู้ทางสุขภาพกับพฤติกรรมป้องกันโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ของผู้ให้บริการด้านการนวดในสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ ควรมกีารศึกษาในกลุ่มบุคคลอื่น
หรือขยายขอบเขตพ้ืนที่การศึกษาอื่นๆ เพ่ือเปรียบเทยีบระดบัความรอบรู้ทางสขุภาพกบัพฤตกิรรมป้องกนัโรคติดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาพรวมในระดบัภมูภิาคหรือระดบัประเทศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ผู้ประกอบการสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ และกลุ่มอาสาสมัครที่กรณุา
ให้ความอนุเคราะห์อนุญาตให้พ้ืนที่ส  าหรับศึกษาและเกบ็รวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยในคร้ังนี้   
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Abstract 
Acne vulgaris is one of the most common chronic inflammatory skin diseases in young adults. Current treatment guideline base 

on severity of the disease.  Treatment options ranges from topical to systemic agents, which have some side effects from irritation 
to serious side effects.  Hemp and its products are an interesting alternative medicine because they consist of a variety of 
phytocannabinoids, predominantly cannabidiol (CBD) that play role in anti-acne properties. Hence, topical hempseed extract could 
have potential in treatment of acne vulgaris.  This study is aimed to evaluate the effectiveness of hempseed extract cream for the 
treatment of mild to moderate acne vulgaris. A total of 10 patients who were eligible with the inclusion criteria were recruited and 
received hempseed extract cream to applied on their faces twice daily for a period of 8 weeks. Acne lesion both inflammatory and 
non-inflammatory lesions were counted and side effects were assessed at baseline, week2, week4, and week8. All of the participants 
completed the study.  The results indicated that hempseed extract cream reduced number of acne lesions in both inflammatory and 
non- inflammatory lesions.  However, the number of inflammatory acne lesions were significantly decreased when compare to 
baseline. Our study emphasized that the topical hempseed extract improved acne lesions and can be used as an alternative treatment 
of acne vulgaris. 
 
Keywords: Acne vulgaris, hempseed extract, hempseed oil, cannabidiol, CBD 
 

Introduction 
 

Acne vulgaris is a common chronic inflammatory skin disease among young adults with prevalence around 
80%. This common skin disease can cause both physical destruction and phycological discomfort due to chronic 
inflammation and scarring.  The four main pathogenesis of acne include increase sebum production, follicular 
hyperkeratinization, Propionibacterium acnes ( presently known as Cutibacterium acnes)   proliferation and 
inflammation (Fox, Csongradi, Aucamp, Du Plessis, & Gerber, 2016; Knutsen-Larson, Dawson, Dunnick, & 
Dellavalle, 2012).           

Current treatment guideline of acne vulgaris is a combination of multiple drugs that target at different 
mechanism of acne pathogenesis.  Whether topical or systemic agents, most of standard treatments have some 
side effects such as irritation from benzoyl peroxide, increase bacterial resistance from antibiotic, and teratogenic 
effect from isotretinoin (Fox et al., 2016; Habeshian & Cohen, 2020; Knutsen-Larson et al., 2012)  

Recently, hemp and cannabis-based skin care products are popular among the markets. Hemp and marijuana 
are plants that both belong to the same species which is Cannabis sativa.  They are different in subspecies level 
and amount of phytocannabinoids from its plant. Various phytocannabinoids can be found in hemp and cannabis 
include tetrahydrocannabinol ( THC) , cannabidiol ( CBD)  and more.  THC has psychoactive effects, whereas 
CBD has not (Jhawar, Schoenberg, Wang, & Saedi, 2019; Nickles & Lio, 2020). C.  sativa subsp.  sativa or 
hemp contains low level of THC whereas C. sativa subsp. indica or marijuana contains more level of THC (Lim 
et al. , 2021) .  Of all phytocannabinoids, CBD has proven to be the major composition of phytocanabinoid in 
hempseed and its extract (Citti et al., 2019; Jang et al., 2020). In-vitro study by Jin and Lee (2018), they 
found that hempseed hexane extract had an ability to inhibit P. acnes by reduced expressions of iNOS, COX-2, 
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IL-1, and IL-8 which normally increased after infection of P. acnes.  Moreover, they also found that hempseed 
hexane extract exerted anti- inflammatory and anti- lipogenic by regulated AMPK and AKT/FoxO1 signaling 
pathway in IGF- 1- induced inflammation and lipogenesis of sebocytes.  Thus, hempseed hexane extract could 
have potential in treatment of acne vulgaris through its anti- microbial, anti- inflammation, and anti- lipogenic 
properties. Clinical study about hemp and skin disease is limited. A study by Callaway et al. (Callaway et al., 
2005) in 2005 indicated that dietary hempseed oil improved clinical symptoms of atopic dermatitis. A clinical 
study of topical hempseed extract in healthy volunteers was conducted by Ali et al in 2015 ( Ali & Akhtar, 
2015) .  They conducted a 12- week randomized, single blinded, split- face study about 3%  cannabis seeds 
extract cream and cream base for human cheek skin sebum and erythema. They found that sebum production and 
erythema content were significantly decreased in cannabis seeds extract cream treated side. Hence, 3% cannabis 
seeds extract cream could be utilized in acne treatment.     

According to various researches ( Ali & Akhtar, 2015; Giacoppo et al. , 2015; Oláh et al. , 2014) , CBD 
and hemp have shown to have ability in anti-lipogenic, anti-proliferative, and anti-inflammatory properties.  

By far, there are many studies about potential of CBD and hemp for treating acne vulgaris in vitro. However, 
there is still limited clinical data to support their use.  Result from its property of CBD in hempseed extract, we 
believe that topical hempseed extract could have potential to be an alternative treatment in acne vulgaris. 

 
Methods and Materials 

 
Objective 

This study was aimed to evaluate the efficacy of topical hempseed extract in treatment of acne vulgaris.  
Study design and population 

Subjects who were older than 18 years with mild to moderate acne vulgaris according to Global Acne Grading 
System (GAGs) were included in this study.  The exclusion criteria included subjects who were pregnant or 
breastfeeding, had received oral isotretinoin within 6 months prior to the study, had received oral antibiotics 
and/or oral corticosteroids and/or oral contraceptive pills within 1 month prior to the study, used topical therapy 
for acne including corticosteroids, erythromycin, clindamycin, benzoyl peroxide, retinoid, herbal extracts and 
chemical peels within 2 weeks prior to the study.  Total of 10 patients who eligible with the inclusion criteria 
were recruited in this study. 
Irritation test 

The repeated open application test using hempseed extract cream applied to the forearm of the participants 
twice daily for 14 days and follow- up for observing sign of skin irritation at day 1,3,7, and 14 showing that 
none of any volunteers had show sign of irritations.  
Study protocol 

All consecutive patients who fulfilled the inclusion and exclusion criteria were invited to participate in the 
study. All patients were instructed to apply hempseed extract cream on their faces twice daily. Furthermore, all 
patients were provided the same cleanser and sunscreen to use during the study period. The protocol was approved 
by the Human Research Ethics committee of Thammasat University, Certificate number 048/2022.  

 
Materials 
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Hempseed extract cream in this study comprised of certified 1% hempseed extract. 
Outcome and measurements 

The clinical outcome assessments were noninflammatory (comedones) and inflammatory (papules, pustules, 
nodules, and cysts) acne lesion counts. The patients were examined at baseline, week 2, 4, and 8.  
Statistical analysis 

The SPSS version 27.0 program was used for the statistical analyses.  Analysis was performed based 
on intention to treat.  Acne lesion counts ( inflammatory lesions and comedones)  were presented as mean± SD 
and analyzed by Paired-t test to compare with baseline. P-value < 0.05 was considered as statistical significance.  
 

Results 
 

Demographic data 
 This study consisted of 10 patients with mild-to-moderate acne vulgaris and met the inclusion criteria 
were enrolled in the study. Baseline characteristics is shown in Table 1 
 
Table 1 Demographic data of the 10 patients included in the analysis 

 
Efficacy evaluation 

Hempseed extract cream reduced inflammatory acne lesions from the second week of the treatment until the 
end of the study. However, at the fourth week and eighth week of the treatment, the mean number of inflammatory 
acne lesions showed statistically differences when compare to the baseline with P- value < 0.001.  The mean 
number of inflammatory acne lesions from baseline, week 2, 4, and 8 are shown in Table 2. The mean reduction 
of inflammatory acne lesions from baseline to week 8 was 14.30 ± 5.54 to 7.60 ± 3.66 (P < 0.001).  

In term of the comedone, hempseed extract cream showed reduction of comedone counts.  However, the 
decreased of comedone was no statistically significant differences between pre and post treatment of hempseed 
extract cream.  

For the entire study of 8 weeks, the results showed that topical hempseed extract has ability in reduced acne 
lesions (both non-inflammation and inflammation acne). However, hempseed extract cream seemed to improve 
more inflammatory lesions than non-inflammatory lesions as shown in figure 1 and figure 2. 

 
 
 
 

Demographic characteristics values (n = 10) 
Sex 
    Male 
    Female 

 
3 (30%) 
7 (70%) 

Age (years), mean±SD                                       24.20 ± 4.59 
Acne severity (GAGs) 
    Mild 
    Moderate 

 
7 (70%) 
3 (30%) 

IL-1, and IL-8 which normally increased after infection of P. acnes.  Moreover, they also found that hempseed 
hexane extract exerted anti- inflammatory and anti- lipogenic by regulated AMPK and AKT/ FoxO1 signaling 
pathway in IGF- 1- induced inflammation and lipogenesis of sebocytes.  Thus, hempseed hexane extract could 
have potential in treatment of acne vulgaris through its anti- microbial, anti- inflammation, and anti- lipogenic 
properties. Clinical study about hemp and skin disease is limited. A study by Callaway et al. (Callaway et al., 
2005) in 2005 indicated that dietary hempseed oil improved clinical symptoms of atopic dermatitis. A clinical 
study of topical hempseed extract in healthy volunteers was conducted by Ali et al in 2015 ( Ali & Akhtar, 
2015) .  They conducted a 12- week randomized, single blinded, split- face study about 3%  cannabis seeds 
extract cream and cream base for human cheek skin sebum and erythema. They found that sebum production and 
erythema content were significantly decreased in cannabis seeds extract cream treated side. Hence, 3% cannabis 
seeds extract cream could be utilized in acne treatment.     

According to various researches ( Ali & Akhtar, 2015; Giacoppo et al. , 2015; Oláh et al. , 2014) , CBD 
and hemp have shown to have ability in anti-lipogenic, anti-proliferative, and anti-inflammatory properties.  

By far, there are many studies about potential of CBD and hemp for treating acne vulgaris in vitro. However, 
there is still limited clinical data to support their use.  Result from its property of CBD in hempseed extract, we 
believe that topical hempseed extract could have potential to be an alternative treatment in acne vulgaris. 

 
Methods and Materials 

 
Objective 

This study was aimed to evaluate the efficacy of topical hempseed extract in treatment of acne vulgaris.  
Study design and population 

Subjects who were older than 18 years with mild to moderate acne vulgaris according to Global Acne Grading 
System (GAGs) were included in this study.  The exclusion criteria included subjects who were pregnant or 
breastfeeding, had received oral isotretinoin within 6 months prior to the study, had received oral antibiotics 
and/or oral corticosteroids and/or oral contraceptive pills within 1 month prior to the study, used topical therapy 
for acne including corticosteroids, erythromycin, clindamycin, benzoyl peroxide, retinoid, herbal extracts and 
chemical peels within 2 weeks prior to the study.  Total of 10 patients who eligible with the inclusion criteria 
were recruited in this study. 
Irritation test 

The repeated open application test using hempseed extract cream applied to the forearm of the participants 
twice daily for 14 days and follow- up for observing sign of skin irritation at day 1,3,7, and 14 showing that 
none of any volunteers had show sign of irritations.  
Study protocol 

All consecutive patients who fulfilled the inclusion and exclusion criteria were invited to participate in the 
study. All patients were instructed to apply hempseed extract cream on their faces twice daily. Furthermore, all 
patients were provided the same cleanser and sunscreen to use during the study period. The protocol was approved 
by the Human Research Ethics committee of Thammasat University, Certificate number 048/2022.  

 
Materials 
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Table 2 Mean acne lesion count of each follow-up visit 
 Inflammatory acne lesion count Comedone acne lesion count 

Week Mean ± SD P-value Mean ± SD P-value 
0 14.30 ± 5.53 1.000 42.25 ± 29.26 1.000 
2 12.45 ± 6.74 0.057 39.30 ± 16.72 0.668 
4 9.70 ± 5.42 <0.001* 39.95 ± 23.63 0.721 
8 7.60 ± 3.66 <0.001* 32.20 ± 19.03 0.193 

Values are expressed as mean±SD. P-value is derived from Paired-t test when compare to baseline. *P < 0.05 
 
 

 
Figure 1 Mean number of inflammatory acne lesions 

 
Mean number of inflammatory acne lesion of total 10 subjects at each follow-up visit. Inflammatory acne showed statistically 
significant at week 4 and 8 of the treatment when compare to baseline (P < 0.001). *Statistically significant at P < 0.05. 
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Mean number of non-inflammatory acne lesion of total 10 subjects at each follow-up visit. Comedone acne showed reduction 
in number, but no statistically significant difference from baseline. 
 
Evaluation of treatment adverse effects 

No systemic side effect occurred during the study period. Only minimal skin dryness was reported during the 
study. After 2 weeks of treatment, only 1 patient (10%) had few scales around inflammatory papules. At week 
4, there were 2 patients (20%) who had minimal scales around some inflammatory papules. The skin dryness 
was spontaneous recovery without any medical treatments after the continuous uses of the study product. 
Moreover, at week 8 of treatment, no patients had reported any side effects.  

 
Discussion 

 
Hempseed extract cream had significant efficacy in the treatment of acne vulgaris especially for the 

improvement of inflammatory lesion count after 4 weeks of treatment.  Furthermore, no significant side effects 
were observed during the study period.  In this study, hempseed extract was used due to its major component 
phytocannabinoid of cannabidiol (CBD) (Citti et al., 2019; Jang et al., 2020).  

The mechanism of hempseed extract action in the treatment of acne vulgaris could be explained by the anti-
lipogenic, anti-inflammatory, and anti-microbial properties (Jin & Lee, 2018). The in vitro study by Olah et 
al ( Oláh et al. , 2014) , CBD has been found to inhibit sebum secretion and sebocytes proliferation through 
TRPV4 activation, and seemed to inhibit inflammation by inhibiting the p65 NF-кB pathway.  The anti-
inflammatory property of CBD was reported in several evidences and shown beneficial impacts on treating various 
inflammatory disorders (Giacoppo et al., 2015; Maghfour et al., 2021; Palmieri, Laurino, & Vadalà, 2019). 
Giacoppo et al, studied 1%  topical CBD in autoimmune encephalitis mice and found that 1%  of CBD cream 
reduced inflammatory cytokine. Similar to the study by Maghfour et al. of which stated 1% of CBD infused gel 
improved both clinical and pruritus of atopic dermatitis.  Hence, CBD exerted anti- inflammatory properties in 
both in vitro and in vivo.  

Recently, the research about CBD and hemp in acne vulgaris is still limited. The most likely one was a study 
of 3%  topical cannabis seed extract in healthy volunteers by Ali et al in 2015, they found that 3%  topical 
cannabis seed extract reduced sebum production and erythema content.  Therefore, they concluded that topical 
3% cannabis seed extract might be useful in treatment of acne vulgaris (Ali & Akhtar, 2015). 

Our study revealed the beneficial effects of topical hempseed extract in clinical improvement of number of 
acne lesions, especially inflammatory acne.  The study product of hempseed extract cream can be used as 
monotherapy or adjunctive with standard treatment of acne vulgaris to synergistic the effects for the better result 
of the treatment. During the study period, no serious side effects were observed. There are some limitations such 
as small population.  Therefore, further investigation of sebum production might help proven anti- lipogenic 
properties of hempseed extract. 
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Conclusion and Suggestions 
 

 In conclusion, topical hempseed extract demonstrated good outcome of improving acne lesions, particularly 
inflammatory lesions after 4 weeks of treatment.  It is wisely to use hempseed extract cream as an alternative 
treatment for acne vulgaris due to its effectiveness and lower side effects.  Further clinical trials of hempseed 
extract cream and standard treatment should be conducted to explore the effectiveness and long-term side effects. 
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บทน า

วิตามินดี เป็นสารสเตอรอลที่ละลายในไขมัน มีชื่อทางเคมี คือ 1,25-dihydroxyvitamin D (1,25(OH)2D หรือ 
Calcitriol ซึ่งมีความสัมพันธ์กับต่อมพาราไธรอยด์ในการสังเคราะห์ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างแคลเซียม
และฟอสฟอรัสในร่างกาย โดยท าหน้าที่ส  าคัญเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างแคลเซียมท าให้กระดูกและฟันแขง็แรง
นอกจากนี้ วิตามนิดียังช่วยให้เซลล์ต่างๆ ในร่างกายสื่อสารกนัได้อย่างมีประสทิธภิาพ มีผลต่อความแขง็แรงของกล้าม
หัวใจและหลอดเลือด ความแขง็แรงของปอด ระบบทางเดินหายใจ พัฒนาการทางสมอง รวมทั้งความสามารถของ
ร่างกายในการต่อสู้กบัเชื้อโรคต่างๆ และมีงานวิจัยที่บ่งชี้ ว่าระดับวิตามนิดีมีความสมัพันธก์บัการเกดิโรคมะเรง็เต้านม
มะเรง็ล าไส้ และมะเรง็ต่อมลูกหมาก (ซาฟียะห์, 2561) วิตามนิดมี ี2 รปูแบบที่ส  าคญั ได้แก่ วิตามนิดี 2 หรือเออร์โก
แคลซิเฟอรอล (ergocalciferol) และวิตามินดี 3 หรือ คอเลแคลซิเฟอรอล (cholecalciferol) (Hardy, 1998) ด้วย
วิถีชีวิตที่เปล่ียนไปของคนในยุคปัจจุบัน ที่มักท างานในออฟฟิศหรือที่ร่ม ไม่ค่อยรับแสงแดด สวมเสื้อผ้าปกคลุม
ร่างกาย การใช้ผลิตภัณฑท์ี่ผสมสารป้องกนัแสงแดด อายุที่เพ่ิมขึ้น และสผีวิ จึงท าให้ร่างกายรับแสงแดดไม่เพียงพอใน
การสงัเคราะห์วิตามนิดี ส่งผลให้ร่างกายขาดวิตามนิดี โดยมรีายงานว่าประชากรโลกกว่าหนึ่งพันล้านคนทั่วโลกมภีาวะ
ขาดวิตามนิดีหรือได้รับวิตามินดีไม่เพียงพอ จากข้อมูลการส ารวจสขุภาพประชากรไทย พบว่าคนไทยมรีะดับวิตามนิดี
ในซีร่ัมเฉล่ียอยู่ที่ 31.7+0.32(SE) ng/ml พบว่าเพศชายมีระดับวิตามินดีในซีร่ัมสูงกว่าเพศหญิงในทุกภาค ชาว
กรงุเทพมหานครมีค่าเฉล่ียระดับวิตามนิดใีนซีรัมต ่าสดุคอื 26.0+0.28(SE) ng/ml ซึ่งชาวกรงุเทพมหานครมีค่าร้อย
ละความชุกของภาวะพร่องวิตามินดีและขาดวิตามินดี โดยระดับวิตามินดี[25(OH)D] ต ่ากว่า 30 และ 20 ng/ml
คือร้อยละ 71.4  และ17.9 ตามล าดับ (Chailurkit, Aekplakorn & Ongphiphadhanakul, 2011) จากการศึกษา
ภาคตัดขวางของระดับวิตามินดี [25(OH)D]ในซี ร่ัมของพนักงานคนไทยที่ท างานออฟฟิศมีค่าเฉ ล่ียที่
22.769+6.695(SD) ng/ml พบว่าค่าร้อยละความชุกของคนที่มีภาวะขาดวิตามินดีต ่ากว่า 20 ng/ml ร้อยละ 36.5 
(Chaiyodsilp, Pureekul, Sirisuk & Euathanikkanon, 2015) และจากผลการเกบ็ข้อมูลของผู้มาตรวจระดับวิตามินดี
ในซีรั่มของโรงพยาบาลปิยเวทตลอดช่วงปี พ.ศ.2563 พบว่ามีระดับวิตามินดีในซีร่ัมเฉล่ีย 27.87 ng/mL พบผู้ที่มี
ภาวะพร่องวิตามินดีร้อยละ 26 และผู้ที่มีภาวะขาดวิตามินดีร้อยละ 63 (กรุงเทพธุรกิจ, 2564) นอกจากนี้ ยังมีการ
ศึกษาวิจัยจ านวนมากพบความเชื่อมโยงระหว่างการพร่อง และการขาดวิตามนิดมีคีวามเสี่ยงต่อการเกดิภาวะอ้วนลงพงุ
(Metabolic syndrome) ในปัจจุบันภาวะอ้วนลงพุงเป็นปัญหาสุขภาพที่แพร่กระจายไปทั่วโลกโดยไม่จ ากัดอายุ เพศ
และเชื้ อชาติ ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับภาวะอ้วนลงพุง ได้แก่ ความดันโลหิตสูง(hypertension) ไขมันสูง
(hyperlipidemia) น า้ตาลสงู (hyperglycemia) ภาวะดื้ออนิซลูิน (insulin resistance) และโรคอ้วน (obesity) ซึ่งผู้ที่มี
ภาวะอ้วนลงพุงมีความเสี่ยงในการพัฒนาเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ (Cardiovascular disease) (Park, Pichaiah, &
Cha, 2018) จากการวิจัยศึกษาในผู้ใหญ่โดยวิธภีาคตัดขวางพบว่า กลุ่มขาดวิตามินด(ี<20 ng./ml) มีค่าเฉล่ียไขมนั
ไตรกลีเซอร์ไรด์ไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต ่าน า้ตาลในเลือด (FBS) อินซูลิน glycated hemoglobin 
ดชันีมวลกายเปอร์เซน็ตไ์ขมนั (body fat percentage) Lean mass percentage รอบเอว(waist circumference) และค่า
Homeostatic Model Assessment Insulin Rqesistance (HOMA-IR) สูงกว่ากลุ่มที่มีวิตามินดีเพียงพอ (sufficient) 
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 (Rocha et al., 2017) จากงานวิจัยแบบตดัขวางท าการศึกษาในพนักงานมหาวิทยาลัย
เอกชนในประเทศเลบานอน ซึ่งลักษณะการท างานในออฟฟิศพบว่า อัตราเสี่ยง (OR) ของคนที่วิตามินดีไม่พอ
(inadequate) จะเกิดภาวะไขมันไตรกลีเซอไรด์สูง (hyper-triglyceride) มากกว่าคนมีวิตามินดีในซีรั่มเพียงพอ
(adequate) 2.4 เท่า และอตัราเสี่ยง (OR) ของคนที่วิตามนิดไีม่พอ (inadequate) จะเกดิภาวะมไีขมนัคอเลสเตอรอล
ความหนาแน่นสงูต ่ามากกว่าคนมีวิตามินดีในซีรั่มพอ 1.8 เท่า ซึ่งจากผลการศึกษาวิจัยดงักล่าวท าให้สามารถบ่งชี้
ปัจจัยที่มีความเสี่ยงการเกดิโรคหัวใจ เพ่ือดูแลหรือจัดการขั้นต้นโดยเฉพาะกลุ่มที่มีระดับวิตามินดีต ่า นั่นคือกลุ่มคน

การศึกษาความสมัพนัธร์ะดบัไขมนัในเลือด ดชันมีวลกาย และเพศ 
ต่อระดบัวิตามินดี ในซีรัม่พนกังานโรงงาน 
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บทคดัย่อ 
วิตามินดีจัดเป็นวิตามินที่ละลายในไขมัน ภาวะการพร่องและการขาดวิตามินดีมีความเช่ือมโยงและมีความเสี่ยงต่อการเกดิภาวะอ้วน

ลงพุง (metabolic syndrome) การมีไขมันในเลือดสงู (hyperlipidemia) และโรคอ้วน (obesity) อย่างไรกต็ามจากข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับ
ความสมัพันธ์ระหว่างวิตามินดีและไขมันยังมีความไม่ชัดเจน การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างระดับไขมัน
คอเลสเตอรอลชนิดหนาแน่นสงู (HDL) ไขมันคอเลสเตอรอลชนิดหนาแน่นต ่า (LDL) ไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) และดัชนี
มวลกาย (Body mass index) ต่อระดับวิตามินดี [25(OH)D] ในซีร่ัมพนักงานโรงงาน และเพศที่แตกต่างสัมพันธ์ต่อระดับวิตามินดี 
[25(OH)D] ในซีร่ัมพนักงานโรงงาน อาสาสมัครเป็นพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (simple sampling) ท าการเจาะเลือดกลุ่มอาสาสมัคร 37 ราย เพ่ือวัดระดับไขมันคอเลสเตอรอลชนิดหนาแน่นสูง
(HDL) ไขมันคอเลสเตอรอลชนิดหนาแน่นต ่า (LDL) ไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) และระดับวิตามินดี [25(OH)D] ในซีร่ัม 
ตรวจวัดค่าดัชนีมวลกาย (Body mass index) การทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติฟิตเชอร์ (Fisher’s Exact tests) พบว่าระดับไขมัน
คอเลสเตอรอลชนิดหนาแน่นสงู (HDL) ไขมันคอเลสเตอรอลชนิดหนาแน่นต ่า (LDL) ไขมันไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) และ
ดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับระดับวิตามินดี [25(OH)D] ในซีร่ัมพนักงานโรงงาน (P-value= 1.000 1.000 
0.620 และ 0.611 ตามล าดับ) ผลการเปรียบเทยีบระดับวิตามินดี [25(OH)D] ในซีร่ัมพนักงานโรงงานเพศหญิงและเพศชายโดยใช้สถติิ 
Mann-Whitney U Test พบว่าไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P-value= 0.116)    

ค าส าคญั:   วิตามินดี[25(OH)D]1  ไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นสงู (HDL)2 ไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต ่า
(LDL)3 ไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)4  ดัชนีมวลกาย (Body mass index:BMI)5

Abstract 
Vitamin D is a fat- soluble vitamin.  Vitamin D insufficiency and deficiency have been associated and risk of metabolic 

syndrome, hyperlipidemia and obesity.  However, data about relationship between vitamin D and lipid are inconsistent.  The 
objectives of this study are to study association between cholesterol high density lipoprotein (HDL) , cholesterol low density 
lipoprotein (LDL) , triglyceride and body mass index (BMI) with serum [25(OH)D]  vitamin D and difference sex with serum 
[25(OH)D] vitamin D in factory employees at Bangchan industrial estate, Bangkok by simple sampling method (n=37 persons), 
result showed that there  were no statistically significant relationship between cholesterol high density lipoprotein (HDL), cholesterol 
low density lipoprotein (LDL), triglyceride and body mass index (BMI) with serum [25(OH)D] vitamin D in factory employees. 
(Fisher’s Exact tests, P-value=1.000 1.000 0.620 and  0.611 respectively) Female and male showed no statistically significant 
different in the serum [25(OH)D] vitamin D. (Mann-Whitney U test: P-value= 0.126) 
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บทน า 

 
วิตามินดี เป็นสารสเตอรอลที่ละลายในไขมัน มีชื่อทางเคมี คือ 1,25-dihydroxyvitamin D (1,25(OH)2D หรือ 

Calcitriol ซึ่งมีความสัมพันธ์กับต่อมพาราไธรอยด์ในการสังเคราะห์ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างแคลเซียม
และฟอสฟอรัสในร่างกาย โดยท าหน้าที่ส  าคัญเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างแคลเซียมท าให้กระดูกและฟันแขง็แรง  
นอกจากนี้ วิตามนิดียังช่วยให้เซลล์ต่างๆ ในร่างกายสื่อสารกนัได้อย่างมีประสทิธภิาพ มีผลต่อความแขง็แรงของกล้าม
หัวใจและหลอดเลือด ความแขง็แรงของปอด ระบบทางเดินหายใจ พัฒนาการทางสมอง รวมทั้งความสามารถของ
ร่างกายในการต่อสู้กบัเชื้อโรคต่างๆ และมีงานวิจัยที่บ่งชี้ ว่าระดับวิตามนิดีมีความสมัพันธก์บัการเกดิโรคมะเรง็เต้านม 
มะเรง็ล าไส้ และมะเรง็ต่อมลูกหมาก (ซาฟียะห์, 2561) วิตามนิดมี ี2 รปูแบบที่ส  าคญั ได้แก่ วิตามนิด ี2 หรือเออร์โก
แคลซิเฟอรอล (ergocalciferol) และวิตามินดี 3 หรือ คอเลแคลซิเฟอรอล (cholecalciferol) (Hardy, 1998)  ด้วย
วิถีชีวิตที่เปล่ียนไปของคนในยุคปัจจุบัน ที่มักท างานในออฟฟิศหรือที่ร่ม ไม่ค่อยรับแสงแดด สวมเสื้อผ้าปกคลุม
ร่างกาย การใช้ผลิตภัณฑท์ี่ผสมสารป้องกนัแสงแดด อายุที่เพ่ิมขึ้น และสผีวิ จึงท าให้ร่างกายรับแสงแดดไม่เพียงพอใน
การสงัเคราะห์วิตามนิด ีส่งผลให้ร่างกายขาดวิตามนิด ี โดยมรีายงานว่าประชากรโลกกว่าหนึ่งพันล้านคนทั่วโลกมภีาวะ
ขาดวิตามนิดีหรือได้รับวิตามินดีไม่เพียงพอ จากข้อมูลการส ารวจสขุภาพประชากรไทย พบว่าคนไทยมรีะดับวิตามนิดี
ในซีร่ัมเฉล่ียอยู่ที่ 31.7+0.32(SE) ng/ml พบว่าเพศชายมีระดับวิตามินดีในซีรั่มสูงกว่าเพศหญิงในทุกภาค  ชาว
กรงุเทพมหานครมีค่าเฉล่ียระดับวิตามนิดใีนซีรัมต ่าสดุคอื 26.0+0.28(SE) ng/ml ซึ่งชาวกรงุเทพมหานครมีค่าร้อย
ละความชุกของภาวะพร่องวิตามินดีและขาดวิตามินดี  โดยระดับวิตามินดี[25(OH)D] ต ่ากว่า 30 และ 20 ng/ml  
คือร้อยละ 71.4  และ17.9 ตามล าดับ (Chailurkit, Aekplakorn & Ongphiphadhanakul, 2011) จากการศึกษา
ภาคตัดขวางของระดับวิตามินดี  [25(OH)D]ในซี ร่ัมของพนักงานคนไทยที่ท างานออฟฟิศมีค่าเฉ ล่ียที่  
22.769+6.695(SD) ng/ml พบว่าค่าร้อยละความชุกของคนที่มีภาวะขาดวิตามินดีต ่ากว่า 20 ng/ml ร้อยละ 36.5 
(Chaiyodsilp, Pureekul, Sirisuk & Euathanikkanon, 2015) และจากผลการเกบ็ข้อมูลของผู้มาตรวจระดับวิตามินดี
ในซีรั่มของโรงพยาบาลปิยเวทตลอดช่วงปี พ.ศ.2563 พบว่ามีระดับวิตามินดีในซีร่ัมเฉล่ีย 27.87 ng/mL พบผู้ที่มี
ภาวะพร่องวิตามินดีร้อยละ 26 และผู้ที่มีภาวะขาดวิตามินดีร้อยละ 63 (กรุงเทพธุรกิจ, 2564) นอกจากนี้ ยังมีการ
ศึกษาวิจัยจ านวนมากพบความเชื่อมโยงระหว่างการพร่อง และการขาดวิตามนิดมีคีวามเสี่ยงต่อการเกดิภาวะอ้วนลงพงุ 
(Metabolic syndrome) ในปัจจุบันภาวะอ้วนลงพุงเป็นปัญหาสุขภาพที่แพร่กระจายไปทั่วโลกโดยไม่จ ากัดอายุ เพศ 
และเชื้ อชาติ ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับภาวะอ้วนลงพุง ได้แก่ ความดันโลหิตสูง(hypertension) ไขมันสูง 
(hyperlipidemia) น า้ตาลสงู (hyperglycemia) ภาวะดื้ออนิซลูิน (insulin resistance) และโรคอ้วน (obesity) ซึ่งผู้ที่มี
ภาวะอ้วนลงพุงมีความเสี่ยงในการพัฒนาเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ (Cardiovascular disease) (Park, Pichaiah, & 
Cha, 2018)  จากการวิจัยศึกษาในผู้ใหญ่โดยวิธภีาคตัดขวางพบว่า กลุ่มขาดวิตามินด(ี<20 ng./ml) มีค่าเฉล่ียไขมนั
ไตรกลีเซอร์ไรด์ไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต ่าน า้ตาลในเลือด (FBS) อินซูลิน glycated hemoglobin 
ดชันีมวลกายเปอร์เซน็ตไ์ขมนั (body fat percentage) Lean mass percentage รอบเอว(waist circumference) และค่า 
Homeostatic Model Assessment Insulin Rqesistance (HOMA-IR) สูงกว่ากลุ่มที่มีวิตามินดีเพียงพอ (sufficient) 
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 (Rocha et al., 2017) จากงานวิจัยแบบตดัขวางท าการศึกษาในพนักงานมหาวิทยาลัย
เอกชนในประเทศเลบานอน ซึ่งลักษณะการท างานในออฟฟิศพบว่า อัตราเสี่ยง (OR) ของคนที่วิตามินดีไม่พอ 
(inadequate) จะเกิดภาวะไขมันไตรกลีเซอไรด์สูง (hyper-triglyceride) มากกว่าคนมีวิตามินดีในซีรั่มเพียงพอ 
(adequate) 2.4 เท่า  และอตัราเสี่ยง (OR) ของคนที่วิตามนิดไีม่พอ (inadequate) จะเกดิภาวะมไีขมนัคอเลสเตอรอล
ความหนาแน่นสงูต ่ามากกว่าคนมีวิตามินดีในซีรั่มพอ 1.8 เท่า   ซึ่งจากผลการศึกษาวิจัยดงักล่าวท าให้สามารถบ่งชี้
ปัจจัยที่มีความเสี่ยงการเกดิโรคหัวใจ เพ่ือดูแลหรือจัดการขั้นต้นโดยเฉพาะกลุ่มที่มีระดับวิตามินดีต ่า นั่นคือกลุ่มคน

การศึกษาความสมัพนัธร์ะดบัไขมนัในเลือด ดชันมีวลกาย และเพศ  
ต่อระดบัวิตามินดี ในซีรัม่พนกังานโรงงาน 
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บทคดัย่อ 
วิตามินดีจัดเป็นวิตามินที่ละลายในไขมัน ภาวะการพร่องและการขาดวิตามินดีมีความเช่ือมโยงและมีความเสี่ยงต่อการเกดิภาวะอ้วน

ลงพุง (metabolic syndrome) การมีไขมันในเลือดสงู (hyperlipidemia) และโรคอ้วน (obesity) อย่างไรกต็ามจากข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับ
ความสมัพันธ์ระหว่างวิตามินดีและไขมันยังมีความไม่ชัดเจน การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างระดับไขมัน
คอเลสเตอรอลชนิดหนาแน่นสงู (HDL) ไขมันคอเลสเตอรอลชนิดหนาแน่นต ่า (LDL) ไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) และดัชนี
มวลกาย (Body mass index) ต่อระดับวิตามินดี [25(OH)D] ในซีร่ัมพนักงานโรงงาน และเพศที่แตกต่างสัมพันธ์ต่อระดับวิตามินดี 
[25(OH)D] ในซีร่ัมพนักงานโรงงาน อาสาสมัครเป็นพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (simple sampling) ท าการเจาะเลือดกลุ่มอาสาสมัคร 37 ราย เพ่ือวัดระดับไขมันคอเลสเตอรอลชนิดหนาแน่นสูง
(HDL) ไขมันคอเลสเตอรอลชนิดหนาแน่นต ่า (LDL) ไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) และระดับวิตามินดี [25(OH)D] ในซีร่ัม   
ตรวจวัดค่าดัชนีมวลกาย (Body mass index) การทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติฟิตเชอร์ (Fisher’s Exact tests) พบว่าระดับไขมัน
คอเลสเตอรอลชนิดหนาแน่นสงู (HDL) ไขมันคอเลสเตอรอลชนิดหนาแน่นต ่า (LDL) ไขมันไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) และ
ดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับระดับวิตามินดี [25(OH)D] ในซีร่ัมพนักงานโรงงาน (P-value= 1.000 1.000 
0.620 และ 0.611 ตามล าดับ) ผลการเปรียบเทยีบระดับวิตามินดี [25(OH)D] ในซีร่ัมพนักงานโรงงานเพศหญิงและเพศชายโดยใช้สถติิ 
Mann-Whitney U Test พบว่าไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P-value= 0.116)    
 
ค าส าคญั:   วิตามินดี[25(OH)D]1  ไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นสงู (HDL)2 ไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต ่า

(LDL)3 ไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)4  ดัชนีมวลกาย (Body mass index:BMI)5                  
 

Abstract 
Vitamin D is a fat- soluble vitamin.  Vitamin D insufficiency and deficiency have been associated and risk of metabolic 

syndrome, hyperlipidemia and obesity.  However, data about relationship between vitamin D and lipid are inconsistent.  The 
objectives of this study are to study association between cholesterol high density lipoprotein (HDL) , cholesterol low density 
lipoprotein (LDL) , triglyceride and body mass index (BMI) with serum [25(OH)D]  vitamin D and difference sex with serum 
[25(OH)D] vitamin D in factory employees at Bangchan industrial estate, Bangkok by simple sampling method (n=37 persons), 
result showed that there  were no statistically significant relationship between cholesterol high density lipoprotein (HDL), cholesterol 
low density lipoprotein (LDL), triglyceride and body mass index (BMI) with serum [25(OH)D] vitamin D in factory employees. 
(Fisher’s Exact tests, P-value=1.000 1.000 0.620 and  0.611 respectively) Female and male showed no statistically significant 
different in the serum [25(OH)D] vitamin D. (Mann-Whitney U test: P-value= 0.126) 
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determination  วิธกีารตรวจวิเคราะห์ไขมนัไตรกลีเซอไรด์ ใช้วิธี Enzy Color Total TG และการวิเคราะห์ระดบัวิตามนิ
ดี [25(OH)D] ใช้วิธี Chemiluminescent microparticle immunoassay (CIMA) โดยบริษัทเนช่ันแนล เฮลท์แคร์
จ ากดั วิธหีาค่าดชันีมวลกายท าการชั่งน า้หนักและวัดส่วนสงูและเข้าสตูรค านวณค่าดชันีมวลกายโดยผู้วิจัย สถติทิี่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ประเภทอ คือ สถิตเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่ามัธยฐาน (Median) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าพิสัยควอไทล์ (IQR), ค่าสูงสุดและค่าต ่าสุด รายงานผลด้วยสถิติอนุมาน ได้แก่ ใช้
Kolmogorov-Smirnov test ในการทดสอบการแจกแจงข้อมูล และทดสอบความสัมพันธ์ระดับไขมันในเลือด, ดัชนี
มวลกายกับวิตามินดี [25(OH)D] ในซีรั่มโดยใช้สถิติฟิตเชอร์ (Fisher’s Exact tests) ส่วนการศึกษาความแตกต่าง
ระดับวิตามินดี [25(OH)D] ระหว่างเพศหญิงและเพศชายใช้สถิติ Mann-Whitney U Testท าการจัดกลุ่มไขมัน
คอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นสงูแบ่งเป็น 2 กลุ่ม (เพศชาย:HDL < 40 mg/dL และ HDL > 40 mg/dL เพศ
หญิง:HDL < 50 mg/dL และ HDL > 50 mg/dL) ไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต ่า แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
(LDL < 100 mg/dL และ LDL > 100 mg/dL) ไขมนัไตรกลีเซอไรด์ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม (TG < 150 mg/dL และ TG
> 150 mg/dL) ดัชนีมวลกาย (BMI) แบ่งเป็น 4 กลุ่ม (BMI < 18.5, 18.5-22.9, 23.0-24.9 และ > 25 kg/m2)
(Ghadieh et al., 2018) ระดับวิตามินดี [25(OH)D] แบ่งเป็น 4 ระดับ (1-20 ng/mL 21-30 ng/mL และ >30
ng/mL)

ผลการศึกษา

งานวิจัยนี้ ได้ท าการรับสมคัรอาสาสมคัรและเกบ็รวบรวมข้อมูลในช่วงเดอืนธนัวาคม พ.ศ.2564 อาสาสมคัรเป็น
พนักงานในนิคมอตุสาหกรรมบางชัน จงัหวัดกรงุเทพมหานคร ผลการศึกษามดีงัต่อไปนี้

1. ข้อมูลทั่วไปของอาสาสมคัรเข้าร่วมวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของอาสาสมคัรเข้าร่วมวิจัยทั้งหมด 40 คน เข้าเกณฑข้์อก าหนด 37 คน เป็นเพศหญิง 20 คน คดิ

เป็นร้อยละ 54 เพศชาย 17 คิดเป็นร้อยละ 46 ค่าเฉล่ียอายุ 34.27 ปี อายุต ่าสดุ 24 ปี และอายุสงูสดุ 53 ปี กลุ่ม
อาสาสมัครมีอายุช่วง 24-53 ปี อายุเฉล่ีย 34.27 ปี อายุ 20-30 ปีมี 17 คนคิดเป็นร้อยละ 45.9 อายุ 31-40 ปีมี
13 คนคิดเป็นร้อยละ 35.1 อายุ 41-50 ปีมี 5 คนคิดเป็นร้อยละ 13.5 และอายุ 51-55 ปีมี 2 คนคิดเป็นร้อยละ
5.4

2. ข้อมูลผลการตรวจไขมนัคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นสงู ไขมนัคอเลสเตอรอลชนิดหนาแน่นต ่าไขมันไตร
กลีเซอไรด์ ดัชนีมวลกาย (BMI) และระดับวิตามินดี [25(OH)D] ในซีรั่มพนักงานโรงงานในตารางที่ 1 แสดงการ
แบ่งสภาวะ ค่าเฉล่ีย (X + SD) ค่า IQR ค่าต ่าสดุและค่าสงูสดุของไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นสงู ไขมนั
คอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต ่า ไขมันไตรกลีเซอไรด์ ดัชนีมวลกาย และวิตามินดี ในซีรั่มพนักงานโรงงานจาก
อาสาสมคัรทั้งหมด 37 คน

อ้วน และมีรายได้ต ่า (Ghadieh, Mosleh, Hayek, Merhi & Fares, 2018) การวิจัยศึกษาผลการขาดวิตามินดีต่อ
ไขมันชนิดต่างๆในซีรัม ในจังหวัดอัมมาน  ประเทศจอร์แดน โดยแบ่งผู้ทดสอบเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม วิตามินดี
เพียงพอ(Sufficient) กลุ่มพร่องวิตามินดี (Insufficient)และกลุ่มขาดวิตามินดี (Deficient) พบว่าค่าเฉล่ียปริมาณ
ไขมันคอเลสเตอรอลทั้งหมด (total cholesterol) ไขมันไตรกลีเซอไรด์ และ ไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่น
สงู และไขมนัคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต ่า (LDL) ของผู้ทดสอบมคีวามแตกต่างกนัทางสถติทิี่ระดบันัยส าคญั 
0.05 (Bashir, 2019)   

ส าหรับการวิจัยศึกษาวิตามินดีกับภาวะอ้วนลงพุงในประชากรไทย  กลับพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีภาวะขาดวิตามินดี 
(< 20 ng./ml) ร้อยละ 41  และจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าระดับซีรั่มวิตามินดีไม่มีความสมัพันธก์บัภาวะอ้วน 
ลงพุง (metabolic syndrome) อีกทั้งระดับซีรั่มวิตามินดียังไม่สมัพันธก์ับปัจจัยเสี่ยงที่ท  าให้เกิดภาวะอ้วนลงพุง  แต่
พบว่าความชุกของการขาดวิตามินดีมีมากในกลุ่มประชากรไทยที่ท าการศึกษาในครั้งนี้  (Walaiporn, Anucha, Narisa 
& Thaval, 2019) ซึ่งจากผลงานวิจัยดังกล่าวข้างต้นพบว่า วิตามินดีมีทั้งมีความสัมพันธ์และไม่มีความสัมพันธ์กับ
ระดบัไขมนัในเลือด ค่าดชันีมวลกาย และเพศ แต่จากการศึกษาแบบ Cohort จ านวน 3 Cohort ศึกษาในช่วงเวลา 2 ปี 
ประเมินความสัมพันธ์การเปล่ียนแปลงระดับไขมันและระดับวิตามินดี [25(OH)D] ในซีรั่มในกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 
กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับวิตามินดี [25(OH)D] เพ่ิมขึ้ นมากกว่า 10 ng/mL  กลุ่มที่สองเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีระดับวิตามินดี [25(OH)D] ลดลงมากกว่า 10 ng/mL ผลการศึกษาพบว่า การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของ
ระดับวิตามินดี [25(OH)D] ในซีรัมที่ระดับมากกว่า 10 ng/mL  จะมีความสัมพันธ์กับการลดลงหรือเพ่ิมขึ้นของ
ระดับไขมันคอเลสเตอรอลรวม ไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต ่า  และไขมันไตรกลีเซอไรด์(Triglyceride) 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบันัยส าคญั 0.05 (Li et al., 2021) 

งานวิจัยคร้ังนี้มวีัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพันธร์ะดับไขมนัในเลือด ดชันีมวลกาย และเพศต่อระดบัวิตามินดี
ในซีรั่มพนักงานโรงงาน เนื่องจากงานวิจัยที่ค้นคว้ามายังไม่พบว่ามกีารศึกษาในกลุ่มอาชีพพนักงานโรงงาน และเช่ือมั่น
ว่ากลุ่มพนักงานโรงงานมีวิถีชีวิตที่สามารถควบคุมปัจจัยเกี่ยวกับ จ านวนวัน และเวลาในการท างานที่แน่นอน การ
แต่งตัวมีการสวมยูนิฟอร์ม การรับประทานอาหารกลางวันภายในโรงงาน ซึ่งสามารถช่วยลดผลกระทบด้านปัจจัย
พฤตกิรรมได้หลายประการ และหากพบว่ามคีวามสมัพันธก์นัจะได้น าความรู้มาประยุกตใ์ช้ในการให้ค าแนะน าการดแูล
สขุภาพในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากระดบัวิตามนิดีในซีรั่มมผีลต่อการมสีขุภาพดใีนหลายด้าน 

วิธีการศึกษาและวสัดุอุปกรณ ์

 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยแบบภาคตัดขวาง ท าการคัดเลือกจากอาสมัครที่เป็นพนักงานโรงงานที่ท างานในนิคม
อุตสาหกรรมบางชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร  มีอายุ 20-55 ปี เพศหญิงและเพศชาย ไม่มีโรคประจ าตัว ไม่
รับประทานยาที่มผีลต่อการดูดซึมวิตามนิด ีไม่รับประทานวิตามนิดเีสริม เป็นพนักงานท างานโรงงานตามเวลาออฟฟิศ 
ไม่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร และยินดีเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ เลือกอาสาสมัครโดยใช้วิธีสุ่มแบบง่าย 
(simple sampling) การค านวณจ านวนอาสาสมัครใช้สตูร n   =   3 +  [(Z α/2 +  Zβ)/C] n  =   จ านวนอาสาสมคัร  
Z α/2   =  ค่ามาตรฐานใต้โค้ง ปกตทิี่ระดบัความเชื่อมั่น 95%(ก าหนด α =0.05 ดงันั้นZ  α/2= 1.96)  Zβ  =  อ านาจ
การทดสอบ (power of the test) (ก าหนด β  = 0.100   ดังนั้น Zβ  = 1.282 ) C   =   ค านวณสมการ C = 0.5 x ln 
[(1 + r)/(1 - r)]   อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑก์ารคัดเลือกทั้งสิ้น 37 คน โครงการวิจัยนี้ ผ่านการ
ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  EC20139-20 จากสถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
อาสาสมัครที่ผ่านเกณฑก์ารคัดเลือกมารับการเจาะเลือดโดยพยาบาลวิชาชีพ อาสาสมัครต้องงดน า้และอาหารนาน 
10 - 12 ชั่วโมง เพ่ือตรวจวิเคราะห์ระดบัไขมนัคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นสงู ไขมนัคอเลสเตอรอลชนิดความ
หนาแน่นต ่า ไขมันไตรกลีเซอไรด์ และระดับวิตามินดี [25(OH)D] ในซีรั่ม และวัดค่าดัชนีมวลกาย วิธีการตรวจ
วิเคราะห์ไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นสูง และไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต ่า ใช้วิธี Direct 
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determination  วิธกีารตรวจวิเคราะห์ไขมนัไตรกลีเซอไรด์ ใช้วิธ ีEnzy Color Total TG และการวิเคราะห์ระดบัวิตามนิ
ดี [25(OH)D] ใช้วิธี Chemiluminescent microparticle immunoassay (CIMA) โดยบริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ 
จ ากดั  วิธหีาค่าดชันีมวลกายท าการชั่งน า้หนักและวัดส่วนสงูและเข้าสตูรค านวณค่าดชันีมวลกายโดยผู้วิจัย สถติทิี่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ประเภทอ คือ สถิตเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่ามัธยฐาน (Median) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าพิสัยควอไทล์ (IQR), ค่าสูงสุดและค่าต ่าสุด รายงานผลด้วยสถิติอนุมาน ได้แก่  ใช้ 
Kolmogorov-Smirnov test ในการทดสอบการแจกแจงข้อมูล และทดสอบความสัมพันธ์ระดับไขมันในเลือด, ดัชนี
มวลกายกับวิตามินดี [25(OH)D] ในซีรั่มโดยใช้สถิติฟิตเชอร์ (Fisher’s Exact tests) ส่วนการศึกษาความแตกต่าง
ระดับวิตามินดี [25(OH)D] ระหว่างเพศหญิงและเพศชายใช้สถิติ Mann-Whitney U Testท าการจัดกลุ่มไขมัน
คอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นสงูแบ่งเป็น 2 กลุ่ม (เพศชาย:HDL < 40 mg/dL และ HDL > 40 mg/dL  เพศ
หญิง:HDL < 50 mg/dL และ HDL > 50 mg/dL) ไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต ่า แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
(LDL < 100 mg/dL และ LDL > 100 mg/dL) ไขมนัไตรกลีเซอไรด ์แบ่งเป็น 2 กลุ่ม (TG < 150 mg/dL และ TG 
> 150 mg/dL) ดัชนีมวลกาย (BMI) แบ่งเป็น 4 กลุ่ม (BMI < 18.5, 18.5-22.9, 23.0-24.9 และ > 25 kg/m2) 
(Ghadieh et al., 2018) ระดับวิตามินดี [25(OH)D] แบ่งเป็น 4 ระดับ (1-20 ng/mL 21-30 ng/mL และ >30 
ng/mL) 

ผลการศึกษา 

 งานวิจัยนี้ ได้ท าการรับสมคัรอาสาสมคัรและเกบ็รวบรวมข้อมูลในช่วงเดอืนธนัวาคม พ.ศ.2564 อาสาสมคัรเป็น
พนักงานในนิคมอตุสาหกรรมบางชัน  จงัหวัดกรงุเทพมหานคร ผลการศึกษามดีงัต่อไปนี้  

1. ข้อมูลทั่วไปของอาสาสมคัรเข้าร่วมวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของอาสาสมคัรเข้าร่วมวิจัยทั้งหมด 40 คน เข้าเกณฑข้์อก าหนด 37 คน เป็นเพศหญิง 20 คน คดิ

เป็นร้อยละ 54 เพศชาย 17 คิดเป็นร้อยละ 46 ค่าเฉล่ียอายุ 34.27 ปี  อายุต ่าสดุ 24 ปี และอายุสงูสดุ 53 ปี กลุ่ม
อาสาสมัครมีอายุช่วง 24-53 ปี อายุเฉล่ีย 34.27 ปี อายุ 20-30 ปีมี 17 คนคิดเป็นร้อยละ 45.9 อายุ 31-40 ปีมี 
13 คนคิดเป็นร้อยละ 35.1 อายุ 41-50 ปีมี 5 คนคิดเป็นร้อยละ 13.5 และอายุ 51-55 ปีมี 2 คนคิดเป็นร้อยละ 
5.4 

2. ข้อมูลผลการตรวจไขมนัคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นสงู ไขมนัคอเลสเตอรอลชนิดหนาแน่นต ่าไขมันไตร
กลีเซอไรด์ ดัชนีมวลกาย (BMI) และระดับวิตามินดี [25(OH)D] ในซีรั่มพนักงานโรงงานในตารางที่ 1 แสดงการ
แบ่งสภาวะ ค่าเฉล่ีย (X + SD) ค่า IQR ค่าต ่าสดุและค่าสงูสดุของไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นสงู ไขมนั
คอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต ่า ไขมันไตรกลีเซอไรด์ ดัชนีมวลกาย และวิตามินดี ในซีรั่มพนักงานโรงงานจาก
อาสาสมคัรทั้งหมด 37 คน 

อ้วน และมีรายได้ต ่า (Ghadieh, Mosleh, Hayek, Merhi & Fares, 2018) การวิจัยศึกษาผลการขาดวิตามินดีต่อ
ไขมันชนิดต่างๆในซีรัม ในจังหวัดอัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยแบ่งผู้ทดสอบเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม วิตามินดี
เพียงพอ(Sufficient) กลุ่มพร่องวิตามินดี (Insufficient)และกลุ่มขาดวิตามินดี (Deficient) พบว่าค่าเฉล่ียปริมาณ
ไขมันคอเลสเตอรอลทั้งหมด (total cholesterol) ไขมันไตรกลีเซอไรด์ และ ไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่น
สงู และไขมนัคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต ่า (LDL) ของผู้ทดสอบมคีวามแตกต่างกนัทางสถติทิี่ระดบันัยส าคญั
0.05 (Bashir, 2019)  

ส าหรับการวิจัยศึกษาวิตามินดีกับภาวะอ้วนลงพุงในประชากรไทย กลับพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีภาวะขาดวิตามินดี
(< 20 ng./ml) ร้อยละ 41  และจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าระดับซีรั่มวิตามินดีไม่มีความสมัพันธก์บัภาวะอ้วน
ลงพุง (metabolic syndrome) อีกทั้งระดับซีรั่มวิตามินดียังไม่สมัพันธก์ับปัจจัยเสี่ยงที่ท  าให้เกิดภาวะอ้วนลงพุง แต่
พบว่าความชุกของการขาดวิตามินดีมีมากในกลุ่มประชากรไทยที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ (Walaiporn, Anucha, Narisa
& Thaval, 2019) ซ่ึงจากผลงานวิจัยดังกล่าวข้างต้นพบว่า วิตามินดีมีทั้งมีความสัมพันธ์และไม่มีความสัมพันธ์กับ
ระดบัไขมนัในเลือด ค่าดชันีมวลกาย และเพศ แต่จากการศึกษาแบบ Cohort จ านวน 3 Cohort ศึกษาในช่วงเวลา 2 ปี
ประเมินความสัมพันธ์การเปล่ียนแปลงระดับไขมันและระดับวิตามินดี [25(OH)D] ในซีรั่มในกลุ่มตัวอย่างเป็น 2
กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับวิตามินดี [25(OH)D] เพ่ิมขึ้ นมากกว่า 10 ng/mL กลุ่มที่สองเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีระดับวิตามินดี [25(OH)D] ลดลงมากกว่า 10 ng/mL ผลการศึกษาพบว่า การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของ
ระดับวิตามินดี [25(OH)D] ในซีรัมที่ระดับมากกว่า 10 ng/mL จะมีความสัมพันธ์กับการลดลงหรือเพ่ิมขึ้นของ
ระดับไขมันคอเลสเตอรอลรวม ไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต ่า และไขมันไตรกลีเซอไรด์(Triglyceride) 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบันัยส าคญั 0.05 (Li et al., 2021)

งานวิจัยคร้ังนี้มวีัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพันธร์ะดับไขมนัในเลือด ดชันีมวลกาย และเพศต่อระดบัวิตามินดี
ในซีรั่มพนักงานโรงงาน เนื่องจากงานวิจัยที่ค้นคว้ามายังไม่พบว่ามกีารศึกษาในกลุ่มอาชีพพนักงานโรงงาน และเชื่อมั่น
ว่ากลุ่มพนักงานโรงงานมีวิถีชีวิตที่สามารถควบคุมปัจจัยเกี่ยวกับ จ านวนวัน และเวลาในการท างานที่แน่นอน การ
แต่งตัวมีการสวมยูนิฟอร์ม การรับประทานอาหารกลางวันภายในโรงงาน ซ่ึงสามารถช่วยลดผลกระทบด้านปัจจัย
พฤตกิรรมได้หลายประการ และหากพบว่ามคีวามสมัพันธก์นัจะได้น าความรู้มาประยุกตใ์ช้ในการให้ค าแนะน าการดแูล
สขุภาพในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากระดบัวิตามนิดีในซีรั่มมผีลต่อการมสีขุภาพดใีนหลายด้าน

วิธีการศึกษาและวสัดุอุปกรณ์

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยแบบภาคตัดขวาง ท าการคัดเลือกจากอาสมัครที่เป็นพนักงานโรงงานที่ท างานในนิคม
อุตสาหกรรมบางชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีอายุ 20-55 ปี เพศหญิงและเพศชาย ไม่มีโรคประจ าตัว ไม่
รับประทานยาที่มผีลต่อการดูดซึมวิตามนิดี ไม่รับประทานวิตามนิดเีสริม เป็นพนักงานท างานโรงงานตามเวลาออฟฟิศ
ไม่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร และยินดีเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ เลือกอาสาสมัครโดยใช้วิธีสุ่มแบบง่าย
(simple sampling) การค านวณจ านวนอาสาสมัครใช้สตูร n  = 3 + [(Z α/2 + Zβ)/C] n  =  จ านวนอาสาสมคัร
Z α/2  = ค่ามาตรฐานใต้โค้ง ปกตทิี่ระดบัความเชื่อมั่น 95%(ก าหนด α =0.05 ดงันั้นZ α/2= 1.96) Zβ = อ านาจ
การทดสอบ (power of the test) (ก าหนด β = 0.100  ดังนั้น Zβ = 1.282 ) C = ค านวณสมการ C = 0.5 x ln 
[(1 + r)/(1 - r)] อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑก์ารคัดเลือกทั้งสิ้น 37 คน โครงการวิจัยนี้ ผ่านการ
ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ EC20139-20 จากสถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อาสาสมัครที่ผ่านเกณฑก์ารคัดเลือกมารับการเจาะเลือดโดยพยาบาลวิชาชีพ อาสาสมัครต้องงดน า้และอาหารนาน
10 - 12 ชั่วโมง เพ่ือตรวจวิเคราะห์ระดบัไขมนัคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นสงู ไขมนัคอเลสเตอรอลชนิดความ
หนาแน่นต ่า ไขมันไตรกลีเซอไรด์ และระดับวิตามินดี [25(OH)D] ในซีรั่ม และวัดค่าดัชนีมวลกาย วิธีการตรวจ
วิเคราะห์ไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นสูง และไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต ่า ใช้วิธี Direct 
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รูปท่ี 3 กราฟ Scatter plot แสดงให้เหน็ว่า ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ รูปท่ี 4 กราฟ Scatter plot แสดงให้เหน็ว่าค่าดัชนมวลกาย (BMI) 
กบัระดับวิตามินดี [25(OH)D]ในซีร่ัม(n = 37 คน) กบัระดับวิตามินดี [25(OH)D] ในซีร่ัม (n = 37 คน)

3.2 การทดสอบความสมัพันธร์ะดบัไขมนัคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นสงู (HDL) ไขมนัคอเลสเตอรอล
ชนิดความหนาแน่นต ่า ไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) และค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ต่อระดับวิตามินดี
[25(OH)D] ในซีรั่ม

จากการทดสอบการแจกแจงข้อมูลโดยใช้ Kolmogorov-Smirnov test พบว่า ไขมันคอเลสเตอรอลชนิด
ความหนาแน่นสงู ไขมนัไตรกลีเซอไรด์ และระดบัวิตามนิดี ในซีรั่มพนักงานมกีารแจกแจงข้อมูลแบบไม่ปกติ ดงันั้นจงึ
ท าทดสอบความสมัพันธโ์ดยใช้สถติฟิิตเชอร์ (Fisher’s Exact tests) ผลดงัแสดงในตารางที่ 2-5

ตารางที่ 2 การทดสอบความสมัพันธร์ะดับไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นสงู (HDL) กบั ระดับวิตามินดี [25(OH)D] ในซีร่ัม
พนักงานโรงงาน

ระดบัไขมนัคอเลสเตอรอล ระดบัวิตามนิดี [25(OH)D] (n = 37 คน)
ชนิดความหนาแนน่สูง (HDL) 1- 10 ng/mL 11-20 ng/mL 21-30 ng/mL        มากกว่า 30 ng/mL
< 40(ชาย), < 50(หญิง) (mg/dL) 0 6 2 0
>40(ชาย), >50(หญิง) (mg/dL) 3 19 5 2

Fisher’s Exact = 1.146 P-value = 1.000 พบว่าค่า P-value เท่ากับ 1.000 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า
ระดับไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นสงู กบัระดับวิตามินดี ในซีรั่ม ไม่มีความสมัพันธก์นัอย่างมีนัยส าคญัที่
ระดบั 0.05

ตารางที่ 3 การทดสอบความสมัพันธร์ะดับไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต ่า (LDL) กบั ระดับระดับวิตามินดี [25(OH)D] ใน
ซีร่ัมพนักงานโรงงาน

ระดบัไขมนัคอเลสเตอรอล  ระดบัวิตามินดี[25(OH)D] (n = 37 คน)
ชนิดความหนาแนน่ต า่(LDL) 1- 10 ng/mL 11-20 ng/mL           21-30 ng/mL           มากกว่า 30 ng/mL
< 100 (mg/dL)  0                              3                            1                                0
> 100 (mg/dL)  3 22                           6                                2

Fisher’s Exact = 0.981 P-value = 1.000 พบว่าค่า P-value เท่ากบั 1.000 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความ
ว่า ระดับไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต ่า กบัระดับวิตามินดี ในซีรั่มไม่มคีวามสมัพันธก์นัอย่างมีนัยส าคญั
ที่ระดบั 0.05
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ตารางที่ 1  แสดงการแบ่งสภาวะ ค่าเฉล่ีย (X+ SD) ค่าพิสยัควอไทล์(IQR) ค่าสงูสดุ-ค่าต ่าสดุของไขมัน HDL LDL Triglyceride BMI 
และระดับวิตามินดี [25(OH)D] ในซีร่ัมพนักงานโรงงานจ านวน 37 คน 

   Characteristics  สภาวะ  จ านวน (%)        ค่าเฉลีย่ (X + SD)        IQR       ค่าสูงสุด  –  ค่าสูงสุด 
  HDL (mg/dl)    < 40(ชาย), < 50(หญิง)              6(16.2%)   52.97 + 10.85       14.0         37 – 89   

   >40(ชาย), > 50(หญิง)      31(83.8%)  
   LDL (mg/dl)                  <100                    4(10.8%)   138.89 + 33.84        50.5         69 – 207 

 >100               33(89.2%) 

   Triglyceride (mg/dl)          <150             26(70.3%)    126.3 + 57.48    93.5         49 – 293 
     >150                     11(29.7%) 

BMI (kg/m2)  ระดับน้อย: < 18.5        4(10.8%)   24.73 + 4.97   8.9     16.94 - 34.75 
ระดับปกติ: 18.5-22.9        10(27.0%)  
 ระดับน า้หนักเกนิ: 23-24.9         6(16.2%) 
ระดับอ้วน: > 25          17(45.9%) 

วิตามินดี[25(OH)D] (ng/mL)    17.92 + 7.40  8.0      9 – 47 
         ขาดวิตามินดี(Deficiency level) < 20            27(73%)  
         พร่องวิตามินดี(Insufficiency level)  20 - 29    8(21.6%)  
         วิตามินดีเพียงพอ(Sufficiency level) 30 -100   2(5.4%) 

3. ผลการศึกษาความสมัพันธร์ะดบัไขมนัคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นสงู (HDL) ไขมนัคอเลสเตอรอล
ชนิดความหนาแน่นต ่า (LDL) ไขมนัไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)และดชันีมวลกาย ต่อระดบัวิตามนิด ี[25(OH)D] 
ในซีรั่มพนักงานโรงงาน  

3.1  กราฟ Scatter plot แสดงความสัมพันธ์ระดับไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นสูง  ไขมัน
คอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต ่า ไขมันไตรกลีเซอไรด์ และดัชนีมวลกาย ต่อระดับวิตามินดี ในซีรั่มพนักงาน
โรงงาน จากกราฟรูปที่ 1-4 พบว่าข้อมูลระดับไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นสงู ไขมันคอเลสเตอรอลชนิด
ความหนาแน่นต ่า ไขมันไตรกลีเซอไรด์ ดัชนีมวลกาย และระดับวิตามินดี ในซีรั่มข้อมูลมีการกระจายของข้อมูลอยู่
ในช่วงแคบๆ  

รูปท่ี 1 กราฟ Scatter plot แสดงให้เหน็ว่า ระดับไขมัน HDL  รูปท่ี 2 กราฟ Scatter plot แสดงให้เหน็ว่า ระดับไขมัน LDL 
          กบัระดับวิตามินดี [25(OH)D] (n = 37 คน)      กบัระดับวิตามินดี [25(OH)D] (n= 37 คน) 
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รูปท่ี 3 กราฟ Scatter plot แสดงให้เหน็ว่า ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์  รูปที่ 4 กราฟ Scatter plot แสดงให้เหน็ว่าค่าดัชนมวลกาย (BMI) 
          กบัระดับวิตามินดี [25(OH)D]ในซีร่ัม(n = 37 คน)                       กบัระดับวิตามินดี [25(OH)D] ในซีร่ัม (n = 37 คน) 

3.2 การทดสอบความสมัพันธร์ะดบัไขมนัคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นสงู (HDL) ไขมนัคอเลสเตอรอล
ชนิดความหนาแน่นต ่า ไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) และค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ต่อระดับวิตามินดี
[25(OH)D] ในซีรั่ม  

จากการทดสอบการแจกแจงข้อมูลโดยใช้ Kolmogorov-Smirnov test พบว่า ไขมันคอเลสเตอรอลชนิด
ความหนาแน่นสงู ไขมนัไตรกลีเซอไรด์ และระดบัวิตามนิดี ในซีรั่มพนักงานมกีารแจกแจงข้อมูลแบบไม่ปกต ิดงันั้นจึง
ท าทดสอบความสมัพันธโ์ดยใช้สถติฟิิตเชอร ์(Fisher’s Exact tests)  ผลดงัแสดงในตารางที่ 2-5 

ตารางที่ 2  การทดสอบความสมัพันธร์ะดับไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นสงู (HDL) กบั ระดับวิตามินดี [25(OH)D] ในซีร่ัม
พนักงานโรงงาน 

  ระดบัไขมนัคอเลสเตอรอล   ระดบัวิตามนิดี [25(OH)D] (n = 37 คน) 
ชนิดความหนาแนน่สูง (HDL)           1- 10 ng/mL          11-20 ng/mL           21-30 ng/mL           มากกว่า 30 ng/mL 
< 40(ชาย), < 50(หญิง) (mg/dL)               0 6 2 0 
>40(ชาย), >50(หญิง) (mg/dL)            3 19 5 2 

Fisher’s Exact = 1.146 P-value = 1.000 พบว่าค่า P-value เท่ากับ 1.000 ซ่ึงมากกว่า 0.05 หมายความว่า 
ระดับไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นสงู กบัระดับวิตามินดี ในซีรั่ม ไม่มีความสมัพันธก์นัอย่างมีนัยส าคญัที่
ระดบั 0.05 

ตารางที่ 3 การทดสอบความสมัพันธร์ะดับไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต ่า (LDL) กบั ระดับระดับวิตามินดี [25(OH)D] ใน
ซีร่ัมพนักงานโรงงาน 

 ระดบัไขมนัคอเลสเตอรอล   ระดบัวิตามินดี[25(OH)D] (n = 37 คน) 
ชนิดความหนาแนน่ต า่(LDL)     1- 10 ng/mL          11-20 ng/mL           21-30 ng/mL           มากกว่า 30 ng/mL 
< 100 (mg/dL)        0 3      1 0          
> 100 (mg/dL)   3                    22     6 2    

Fisher’s Exact = 0.981    P-value = 1.000   พบว่าค่า P-value เท่ากบั 1.000 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความ
ว่า ระดับไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต ่า กบัระดับวิตามินดี ในซีรั่มไม่มคีวามสมัพันธก์นัอย่างมีนัยส าคญั
ที่ระดบั 0.05 
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ตารางที่ 1 แสดงการแบ่งสภาวะ ค่าเฉล่ีย (X+ SD) ค่าพิสยัควอไทล์(IQR) ค่าสงูสดุ-ค่าต ่าสดุของไขมัน HDL LDL Triglyceride BMI
และระดับวิตามินดี [25(OH)D] ในซีร่ัมพนักงานโรงงานจ านวน 37 คน

Characteristics สภาวะ จ านวน (%) ค่าเฉลีย่ (X + SD) IQR ค่าสูงสุด – ค่าสูงสุด
HDL (mg/dl) < 40(ชาย), < 50(หญิง) 6(16.2%)  52.97 + 10.85 14.0 37 – 89

>40(ชาย), > 50(หญิง) 31(83.8%)  
LDL (mg/dl) <100 4(10.8%)  138.89 + 33.84 50.5 69 – 207

>100 33(89.2%)

Triglyceride (mg/dl) <150    26(70.3%)  126.3 + 57.48 93.5 49 – 293
>150 11(29.7%)

BMI (kg/m2)  ระดับน้อย: < 18.5 4(10.8%)  24.73 + 4.97 8.9 16.94 - 34.75
ระดับปกติ: 18.5-22.9 10(27.0%)  
ระดับน า้หนักเกนิ: 23-24.9 6(16.2%)
ระดับอ้วน: > 25  17(45.9%)

วิตามินดี[25(OH)D] (ng/mL)  17.92 + 7.40 8.0 9 – 47
ขาดวิตามินดี(Deficiency level) < 20 27(73%)  
พร่องวิตามินดี(Insufficiency level)  20 - 29    8(21.6%)  
วิตามินดีเพียงพอ(Sufficiency level) 30 -100   2(5.4%)

3. ผลการศึกษาความสมัพันธร์ะดบัไขมนัคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นสงู (HDL) ไขมนัคอเลสเตอรอล
ชนิดความหนาแน่นต ่า (LDL) ไขมนัไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)และดชันีมวลกาย ต่อระดบัวิตามนิดี [25(OH)D]
ในซีรั่มพนักงานโรงงาน

3.1 กราฟ Scatter plot แสดงความสัมพันธ์ระดับไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นสูง ไขมัน
คอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต ่า ไขมันไตรกลีเซอไรด์ และดัชนีมวลกาย ต่อระดับวิตามินดี ในซีรั่มพนักงาน
โรงงาน จากกราฟรูปที่ 1-4 พบว่าข้อมูลระดับไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นสงู ไขมันคอเลสเตอรอลชนิด
ความหนาแน่นต ่า ไขมันไตรกลีเซอไรด์ ดัชนีมวลกาย และระดับวิตามินดี ในซีรั่มข้อมูลมีการกระจายของข้อมูลอยู่
ในช่วงแคบๆ 

รูปท่ี 1 กราฟ Scatter plot แสดงให้เหน็ว่า ระดับไขมัน HDL รูปท่ี 2 กราฟ Scatter plot แสดงให้เหน็ว่า ระดับไขมัน LDL 
กบัระดับวิตามินดี [25(OH)D] (n = 37 คน) กบัระดับวิตามินดี [25(OH)D] (n= 37 คน)
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4.2 การเปรียบเทยีบความแตกต่างระดบัวิตามนิดี [25(OH)D] ในซรีั่ม ของเพศหญงิและเพศชาย 
จากการทดสอบการแจกแจงข้อมูลโดยใช้ Kolmogorov-Smirnov test พบว่าข้อมูลระดบัวิตามดิใีนซีรั่มมี

การแจกแจกแบบไม่ปกติ ดังนั้นการเปรียบเทยีบความแตกต่างระดับวิตามินดีในเพศหญิงและชาย จึงใช้สถิติ Mann 
Whitney U Test จากผลในตารางที่7 ค่ามัธยฐานระดับวิตามินดี [25(OH)D] ในซีรั่มเพศชายสงูกว่าเพศหญิง ค่า
p-value = 0.126 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นเพศหญิงและเพศชายมรีะดับวิตามินดีในซีรั่ม ไม่แตกต่างกนักนัอย่าง
มนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทยีบระดับวิตามินดี [25(OH)D] ในซีร่ัมพนักงานโรงงานของเพศหญิงและเพศชาย โดยใช้สถิติ
Mann Whitney U Test

กลุ่มตวัอย่าง จ านวน (คน) ค่ามธัยฐาน (Median) P-value ระดบัวิตามนิดี [25(OH)D]
หญิง (Female)  20                        15.0 0.126
ชาย (Male)  17         19.0

อภิปรายผลการศึกษา

งานวิจัยนี้ ได้จากการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากอาสาสมัครที่เป็นพนักงานโรงงานจ านวน 37 คน พบว่าระดับไขมัน
คอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นสูง (HDL) ไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต ่า (LDL) ไขมันไตรกลี
เซอไรด์ (Triglyceride) และดชันีมวลกาย (BMI) ไม่มคีวามสมัพันธก์บัระดับวิตามนิดี [25(OH)D] ในซีรั่มพนักงาน
โรงงาน ซึ่งผลไม่สอดคล้องกบังานวิจัยของ Rocha et al. (2017) และงานวิจัยของ Bashir (2019) อาจด้วยเหตผุล
ที่งานวิจัยนี้ มีเจตนาที่จะท าการศึกษาเฉพาะกลุ่มพนักงานโรงงานที่มีวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกันและเป็นกลุ่มที่ไม่มีโรค
ประจ าตัว ค่าเฉล่ียระดับไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นสงู ไขมันไตรกลีเซอไรด์ จึงอยู่ในเกณฑป์กติ ส่วน
ค่าเฉล่ียระดับไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต ่า เกินระดับปกติเพียงเลก็น้อย (borderline high) ซึ่งเป็น
ระดับที่ยังไม่ส่งผลกระทบกับสขุภาพ ค่าเฉล่ียระดบัวิตามินดีในซีรั่มอยู่ในเกณฑข์าดวิตามินดี (<20 ng/mL) และค่า
อยู่ในช่วงแคบหรือไม่กว้างพอจึงส่งผลให้ไม่มีความสัมพันธ์กันหรือไม่แตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งจะสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Li et al. (2021) ที่กล่าวว่าระดับวิตามินดีลดลงหรือเพ่ิมขึ้นมากกว่า 10 ng/mL จึงจะมีความสมัพันธ์
ต่อการลดลงหรือเพ่ิมขึ้นของระดับไขมันคอเลสเตอรอลรวม ไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต ่า และไขมัน
ไตรกลีเซอไรด์ ซึ่งจากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่าพิสัยควอไทล์ (IQR) ของระดับ
วิตามินดีในซีรั่มมีค่า 7.4 และ 8.0 ng/mL ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 จึงอาจส่งผลให้ค่าระดับไขมันคอเลสเตอรอลชนิด
ความหนาแน่นสงู และไขมนัคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต ่า มค่ีาอยู่ในช่วงแคบๆ จึงไม่พบความสมัพันธก์นัทาง
สถิติ ส่วนค่าพิสยัควอไทล์ ของไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต ่า ไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่น
สงูดชันีมวลกายและวิตามนิดใีนซีรั่มมีค่าเท่ากบั 50.5 14.0 8.9 และ 8.0 ตามล าดบั ซึ่งแสดงให้เหน็ว่าข้อมูลมีความ
แปรผันช่วงแคบ ดังนั้นผลทดสอบทางสถติิจึงไม่มีความสมัพันธท์างสถิตกิบัระดับวิตามินดีในซีรั่ม ดังนั้นในการศึกษา
ความสัมพันธ์ของระดับไขมันในเลือด และค่าดัชนีมวลกายต่อระดับวิตามินดี ในซีรั่ม อาจต้องท าในกลุ่มที่มีความ
หลากหลายอาชีพหรือควรศึกษาร่วมกบักลุ่มผู้ ป่วยด้วย เพ่ือให้ข้อมูลมีความกว้างมากพอ เพศชายมีค่ามัธยฐานระดบั
วิตามนิดใีนซีรั่มสงูกว่าเพศหญิง แต่ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ซึ่งให้ผลที่สอดคล้องกบัข้อมูลการส ารวจสขุภาพประชากร
ไทยที่พบว่าเพศชายมรีะดบัวิตามนิดใีนซีร่ัมสงูกว่าเพศหญิงในทุกภาค (Chailurkit et al., 2011)    

ตารางที่ 4  การทดสอบความสมัพันธ์ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) กับระดับระดับวิตามินดี [25(OH)D] ในซีร่ัมพนักงาน
โรงงาน 

ระดบัไขมนัไตรกลีเซอไรด ์  ระดบัวิตามินดี [25(OH)D] (n = 37 คน) 
 (Triglyceride)       1- 10 ng/mL          11-20 ng/mL           21-30 ng/mL          มากกว่า 30 ng/mL 

< 150 (mg/dL)   3 19                            2   2 
> 150 (mg/dL)   0     6                             5 0 

Fisher’s Exact= 6.713 P-value = 0.620   พบว่าค่า P-value เท่ากับ 0.62 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า 
ระดบัไขมนัไตรกลีเซอไรด ์กบัระดบัวิตามนิดใีนซีรั่มไม่มคีวามสมัพันธก์นัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 

ตารางที่ 5 การทดสอบความสมัพันธข์องค่าดัชนีมวลกาย (BMI) กบั ระดบัระดับวิตามินดี [25(OH)D] ในซีร่ัมพนักงานโรงงาน 
   ค่าดชันีมวลกาย (BMI)  ระดบัวิตามินดี [25(OH)D] (n = 37 คน) 

  (kg/m2)    1- 10 ng/mL          11-20 ng/mL           21-30 ng/mL           มากกว่า 30 ng/mL 
< 18.5         0 3    1  4 
18.5 – 22.9      2 8    0 1 
23 – 24.9               0 3    2             0 
> 25            1  11   4            1 

Fisher’s Exact = 7.270 P-value = 0.611 พบว่าค่า P-value เท่ากบั 0.611 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ค่า
ดชันีมวลกาย กบัระดบัวิตามนิดีในซีรั่มไม่มคีวามสมัพันธก์นัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 

4. ผลการศึกษาความแตกต่างของเพศกบัระดบัวิตามนิดี [25(OH)D] ในซีรั่มพนักงานโรงงาน
4.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับวิตามินดีในเพศหญิง และเพศชายโดยใช้แผนภาพกล่อง(Box plot)

จากรูปที่5 จะเห็นว่าทั้งเพศหญิงและเพศชายมีการกระจายข้อมูลระดับวิตามินดีแบบไม่สมมาตร เพศหญิงมีการ
กระจายข้อมูลแบบเบ้ขวา ส่วนเพศชายมกีารกระจายข้อมูลแบบเบ้ซ้าย เพศชายมค่ีาผดิปกต ิ2 ค่า คอื 35 และ 47 ค่า
พิสยัควอไทล์ (IQR) เพศชายและเพศหญิงมีค่าเท่ากบั 6.5 และ 7.0 ตามล าดับ ค่ามัธยฐาน(Median) ระดับวิตามนิ
ดใีนซีรั่มในเพศหญิงและเพศชาย 15.0 และ 19.0 ng/mL ตามล าดบั 

รูปท่ี 5 แสดงความสมัพันธร์ะหว่างระดับวิตามินดี [25(OH)D] ในเพศหญิง และเพศชายใช้แผนภาพ Boxplot 
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 4.2 การเปรียบเทยีบความแตกต่างระดบัวิตามนิดี [25(OH)D] ในซรีั่ม ของเพศหญงิและเพศชาย 
จากการทดสอบการแจกแจงข้อมูลโดยใช้ Kolmogorov-Smirnov test พบว่าข้อมูลระดบัวิตามดิใีนซีรั่มมี

การแจกแจกแบบไม่ปกติ  ดังนั้นการเปรียบเทยีบความแตกต่างระดับวิตามินดีในเพศหญิงและชาย จึงใช้สถิติ Mann 
Whitney U Test  จากผลในตารางที่7 ค่ามัธยฐานระดับวิตามินดี [25(OH)D] ในซีรั่มเพศชายสงูกว่าเพศหญิง  ค่า 
p-value = 0.126 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้นเพศหญิงและเพศชายมรีะดับวิตามินดีในซีรั่ม ไม่แตกต่างกนักนัอย่าง
มนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05  

ตารางที่ 6  ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทยีบระดับวิตามินดี [25(OH)D] ในซีร่ัมพนักงานโรงงานของเพศหญิงและเพศชาย โดยใช้สถิติ 
Mann Whitney U Test 

กลุ่มตวัอย่าง      จ านวน (คน)   ค่ามธัยฐาน (Median)   P-value  ระดบัวิตามนิดี [25(OH)D] 
   หญิง (Female)   20   15.0 0.126 
   ชาย (Male)               17                        19.0

อภิปรายผลการศึกษา 

งานวิจัยนี้ ได้จากการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากอาสาสมัครที่เป็นพนักงานโรงงานจ านวน 37 คน พบว่าระดับไขมัน
คอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นสูง (HDL) ไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต ่า (LDL) ไขมันไตรกลี 
เซอไรด ์(Triglyceride) และดชันีมวลกาย (BMI) ไม่มคีวามสมัพันธก์บัระดับวิตามนิดี [25(OH)D] ในซีรั่มพนักงาน
โรงงาน ซึ่งผลไม่สอดคล้องกบังานวิจัยของ Rocha et al. (2017) และงานวิจัยของ Bashir (2019) อาจด้วยเหตุผล 
ที่งานวิจัยนี้ มีเจตนาที่จะท าการศึกษาเฉพาะกลุ่มพนักงานโรงงานที่มีวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกันและเป็นกลุ่มที่ไม่มีโรค
ประจ าตัว  ค่าเฉล่ียระดับไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นสงู ไขมันไตรกลีเซอไรด์ จึงอยู่ในเกณฑป์กติ ส่วน
ค่าเฉล่ียระดับไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต ่า เกินระดับปกติเพียงเลก็น้อย (borderline high) ซึ่งเป็น
ระดับที่ยังไม่ส่งผลกระทบกับสขุภาพ  ค่าเฉล่ียระดบัวิตามินดีในซีรั่มอยู่ในเกณฑข์าดวิตามินดี (<20 ng/mL) และค่า
อยู่ในช่วงแคบหรือไม่กว้างพอจึงส่งผลให้ไม่มีความสัมพันธ์กันหรือไม่แตกต่างกันทางสถิติ  ซ่ึงจะสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  Li et al. (2021) ที่กล่าวว่าระดับวิตามินดีลดลงหรือเพ่ิมขึ้นมากกว่า 10 ng/mL จึงจะมีความสมัพันธ์
ต่อการลดลงหรือเพ่ิมขึ้นของระดับไขมันคอเลสเตอรอลรวม ไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต ่า และไขมัน
ไตรกลีเซอไรด์ ซึ่งจากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่าพิสัยควอไทล์ (IQR) ของระดับ
วิตามินดีในซีรั่มมีค่า 7.4 และ 8.0 ng/mL ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 จึงอาจส่งผลให้ค่าระดับไขมันคอเลสเตอรอลชนิด
ความหนาแน่นสงู และไขมนัคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต ่า มค่ีาอยู่ในช่วงแคบๆ จึงไม่พบความสมัพันธก์นัทาง
สถิติ ส่วนค่าพิสยัควอไทล์ ของไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต ่า ไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่น
สงูดชันีมวลกายและวิตามนิดใีนซีรั่มมีค่าเท่ากบั 50.5 14.0 8.9 และ 8.0 ตามล าดบั ซึ่งแสดงให้เหน็ว่าข้อมูลมีความ
แปรผันช่วงแคบ ดังนั้นผลทดสอบทางสถติิจึงไม่มีความสมัพันธท์างสถิตกิบัระดับวิตามินดีในซีรั่ม ดังนั้นในการศึกษา
ความสัมพันธ์ของระดับไขมันในเลือด และค่าดัชนีมวลกายต่อระดับวิตามินดี ในซีรั่ม อาจต้องท าในกลุ่มที่มีความ
หลากหลายอาชีพหรือควรศึกษาร่วมกบักลุ่มผู้ ป่วยด้วย เพ่ือให้ข้อมูลมีความกว้างมากพอ เพศชายมีค่ามัธยฐานระดบั
วิตามนิดใีนซีรั่มสงูกว่าเพศหญิง แต่ไม่แตกต่างกนัทางสถิต ิซึ่งให้ผลที่สอดคล้องกบัข้อมูลการส ารวจสขุภาพประชากร
ไทยที่พบว่าเพศชายมรีะดบัวิตามนิดใีนซีร่ัมสงูกว่าเพศหญิงในทุกภาค (Chailurkit et al., 2011)     

ตารางที่ 4 การทดสอบความสมัพันธ์ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) กับระดับระดับวิตามินดี [25(OH)D] ในซีร่ัมพนักงาน
โรงงาน

ระดบัไขมนัไตรกลีเซอไรด์  ระดบัวิตามินดี [25(OH)D] (n = 37 คน)
(Triglyceride) 1- 10 ng/mL 11-20 ng/mL           21-30 ng/mL          มากกว่า 30 ng/mL

< 150 (mg/dL)  3                          19                            2                             2
> 150 (mg/dL)  0 6 5 0

Fisher’s Exact= 6.713 P-value = 0.620 พบว่าค่า P-value เท่ากับ 0.62 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า
ระดบัไขมนัไตรกลีเซอไรด์ กบัระดบัวิตามนิดใีนซีรั่มไม่มคีวามสมัพันธก์นัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05

ตารางที่ 5 การทดสอบความสมัพันธข์องค่าดัชนีมวลกาย (BMI) กบั ระดบัระดับวิตามินดี [25(OH)D] ในซีร่ัมพนักงานโรงงาน
ค่าดชันีมวลกาย (BMI) ระดบัวิตามินดี [25(OH)D] (n = 37 คน)

(kg/m2)  1- 10 ng/mL 11-20 ng/mL           21-30 ng/mL           มากกว่า 30 ng/mL
< 18.5   0                          3                            1                               4
18.5 – 22.9                             2 8 0 1
23 – 24.9             0 3 2 0
> 25           1                        11                           4                      1

Fisher’s Exact= 7.270 P-value = 0.611 พบว่าค่า P-value เท่ากบั 0.611 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ค่า
ดชันีมวลกาย กบัระดบัวิตามนิดีในซีรั่มไม่มคีวามสมัพันธก์นัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05

4. ผลการศึกษาความแตกต่างของเพศกบัระดบัวิตามนิดี [25(OH)D] ในซีรั่มพนักงานโรงงาน
4.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับวิตามินดีในเพศหญิง และเพศชายโดยใช้แผนภาพกล่อง(Box plot)

จากรูปที่5 จะเห็นว่าทั้งเพศหญิงและเพศชายมีการกระจายข้อมูลระดับวิตามินดีแบบไม่สมมาตร เพศหญิงมีการ
กระจายข้อมูลแบบเบ้ขวา ส่วนเพศชายมกีารกระจายข้อมูลแบบเบ้ซ้าย เพศชายมค่ีาผดิปกติ 2 ค่า คอื 35 และ 47 ค่า
พิสยัควอไทล์ (IQR) เพศชายและเพศหญิงมีค่าเท่ากบั 6.5 และ 7.0 ตามล าดับ ค่ามัธยฐาน(Median) ระดับวิตามนิ
ดใีนซีรั่มในเพศหญิงและเพศชาย 15.0 และ 19.0 ng/mL ตามล าดบั

รูปท่ี 5 แสดงความสมัพันธร์ะหว่างระดับวิตามินดี [25(OH)D] ในเพศหญิง และเพศชายใช้แผนภาพ Boxplot
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สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 

จากงานวิจัยนี้ สรุปผลการศึกษาพบว่า ระดับไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นสูง  (HDL) ไขมัน
คอเลสเตอรอลชนิดหนาแน่นต ่า (LDL) ไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) และดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่มี
ความสมัพันธท์างสถติิกบัระดับวิตามนิดี [25(OH)D] ในซีรั่มพนักงานโรงงาน เพศหญิงและเพศชายมรีะดบัวิตามินดี
ในซีรั่มไม่แตกต่างกนัทางสถติ ิ       

ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัในครั้งนี้  
เนื่องจากงานวิจัยนี้ พบว่า งานวิจัยนี้ มีขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานโรงงาน ซึ่งผลการวิจัยได้อภิปรายมา

ข้างต้นมาแล้ว ดงันั้นเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจความสมัพันธเ์กี่ยวกบัระดบัไขมนัในเลือด (lipid profile) กบัระดบัวิตามินดี
ในซีรั่ม จึงอาจท าการวิจัยแบบไม่จ ากดัประเภทกลุ่มตวัอย่างเพ่ือมคีวามหลากหลายอาชีพ และครอบคลุมกลุ่มตวัอย่าง
ที่มรีะดับไขมันในเลือดทั้งปกติและไม่ปกติ ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลของระดับไขมันในเลือด และระดับวิตามินดีในซีรั่มมี
ความกว้างของข้อมูลมากพอ สิ่งที่ค้นพบจากงานวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานโรงงานมีภาวะพร่องและขาดวิตามินดีสงูมาก
ถึง ร้อยละ 94.7 โดยมีภาวะขาดวิตามินดี  (deficiency; น้อยกว่า 20 ng/mL) และมีภาวะพร่องวิตามินดี
(insufficiency; 20-29 ng/mL) ร้อยละ 73.1 และ 21.6 ตามล าดบั ซึ่งหากอ้างองิตามเกณฑม์าตรฐานระดบัวิตามิน
ดีในซีรั่มจากสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ระดับวิตามนิดีแบ่งเป็น 3 ระดับ (< 20 ng/mL; ขาดวิตามนิดี, 20-
29 ng/mL; พร่องวิตามนิด ีและ 30-100 ng/mL; วิตามนิดเีพียงพอ) (สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย, 2565) 
ดังนั้นจึงควรจัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพพนักงานโรงงานในการเพ่ิมระดับวิตามินดีในซีรั่ม เนื่องจากวิตามินดีมี
ความส าคัญต่อการมีสุขภาพดี กิจการที่ควรส่งเสริม เช่น การออกก าลังกายกลางแจ้ง เลือกสวมเสื้อผ้าที่ไม่ปกปิด
ร่างกายมากเกนิไป การเลือกรับประทานอาหารที่มวีิตามนิด ีหรือรับประทานวิตามนิดเีสริม เป็นต้น   

กิตติกรรมประกาศ 

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ ส านักเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่
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สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ

จากงานวิจัยนี้ สรุปผลการศึกษาพบว่า ระดับไขมันคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นสูง (HDL) ไขมัน
คอเลสเตอรอลชนิดหนาแน่นต ่า (LDL) ไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) และดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่มี
ความสมัพันธท์างสถติิกบัระดับวิตามนิดี [25(OH)D] ในซีรั่มพนักงานโรงงาน เพศหญิงและเพศชายมรีะดบัวิตามินดี
ในซีรั่มไม่แตกต่างกนัทางสถติิ

ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัในครั้งนี้
เนื่องจากงานวิจัยนี้ พบว่า งานวิจัยนี้ มีขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานโรงงาน ซึ่งผลการวิจัยได้อภิปรายมา

ข้างต้นมาแล้ว ดงันั้นเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจความสมัพันธเ์กี่ยวกบัระดบัไขมนัในเลือด (lipid profile) กบัระดบัวิตามินดี
ในซีรั่ม จึงอาจท าการวิจัยแบบไม่จ ากดัประเภทกลุ่มตวัอย่างเพ่ือมคีวามหลากหลายอาชีพ และครอบคลุมกลุ่มตวัอย่าง
ที่มีระดับไขมันในเลือดทั้งปกติและไม่ปกติ ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลของระดับไขมันในเลือด และระดับวิตามินดีในซีรั่มมี
ความกว้างของข้อมูลมากพอ สิ่งที่ค้นพบจากงานวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานโรงงานมีภาวะพร่องและขาดวิตามินดีสงูมาก
ถึง ร้อยละ 94.7 โดยมีภาวะขาดวิตามินดี (deficiency; น้อยกว่า 20 ng/mL) และมีภาวะพร่องวิตามินดี
(insufficiency; 20-29 ng/mL) ร้อยละ 73.1 และ 21.6 ตามล าดบั ซึ่งหากอ้างองิตามเกณฑม์าตรฐานระดบัวิตามิน
ดีในซีรั่มจากสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ระดับวิตามนิดีแบ่งเป็น 3 ระดับ (< 20 ng/mL; ขาดวิตามนิดี, 20-
29 ng/mL; พร่องวิตามนิดี และ 30-100 ng/mL; วิตามนิดเีพียงพอ) (สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย, 2565)
ดังนั้นจึงควรจัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพพนักงานโรงงานในการเพ่ิมระดับวิตามินดีในซีรั่ม เนื่องจากวิตามินดีมี
ความส าคัญต่อการมีสุขภาพดี กิจการที่ควรส่งเสริม เช่น การออกก าลังกายกลางแจ้ง เลือกสวมเสื้อผ้าที่ไม่ปกปิด
ร่างกายมากเกนิไป การเลือกรับประทานอาหารที่มวีิตามนิดี หรือรับประทานวิตามนิดเีสริม เป็นต้น
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บทคดัย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศกึษาปัจจัยท านายด้านอายุ เพศ ค่าดัชนีมวลกาย ระยะเวลาที่ผวิหนังสมัผัสแดดต่อสปัดาห์ในช่วงเวลา 11:00-

14:00น. และดัชนีการทาครีมกันแดดที่มีผลต่อปริมาณซีร่ัมวิตามินดีรวมของพนักงานในโรงงาน และน าปัจจัยเหล่านี้ มาท านายปริมาณซีร่ัม
วิตามินดีรวม กลุ่มตัวอย่างคือพนักงานกะกลางวันในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมอาหารบางชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีอายุตั้งแต่ 20 - 55 ปี 
จ านวน 40 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วัดสดัส่วนร่างกายเพ่ือหาค่าดัชนีมวลกายและ
การเจาะเลือดเพ่ือตรวจหาปริมาณซีร่ัมวิตามินดีรวม วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ใช้จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสถิติเชิงอ้างองิในการเปรียบเทยีบเพ่ือหาความแตกต่าง โดยใช้สถิติค่าทแีละการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว รวมถึงใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุโดยวิธกีารถดถอยแบบขั้นตอนเพ่ือหาสมการท านายปริมาณซีร่ัมวิตามินดีรวม  

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านอายุมีความสมัพันธ์กับปริมาณซีร่ัมวิตามินดีรวมของพนักงานในโรงงาน โดยมีความสมัพันธ์ในเชิงบวก ระดับ
ปานกลาง สามารถน าปัจจัยน้ีไปท านายหาค่าปริมาณซีร่ัมวิตามินดีรวมได้สมการดังนี้  serum total 25(OH)D = 1.467 + 0.471(Age) (p < 
0.001)  ส่วนปัจจัยด้านเพศ ค่าดัชนีมวลกาย ระยะเวลาที่ผิวหนังสมัผัสแดดต่อสปัดาห์ในช่วงเวลา 11:00-14:00 น. และดัชนีการทาครีมกัน
แดด ไม่มีความสมัพันธ์ทางสถิติต่อปริมาณซีร่ัมวิตามินดีรวมของพนักงานในโรงงาน และพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษานี้มีภาวะการขาดวิตามินดี
ร้อยละ 75 

สรปุผลการศกึษา ปัจจัยด้านอายุปัจจัยเดียวที่มีความสมัพันธก์บัปริมาณซีร่ัมวิตามินดีรวมของพนักงานในโรงงานและสามารถท านายปริมาณ
ซีร่ัมวิตามินดีรวมได้ร้อยละ 31.3  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซ่ึงสมการน้ีน ามาใช้ได้กับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะเดียวกับกลุ่ม
ประชากรที่ได้ศกึษา คือเป็นพนักงานในโรงงานท างานกลางวัน โดยมีอายุ ตั้งแต่ 25 ถึง 55 ปี 

ค าส าคญั: ปัจจัยด้านอายุ  ปริมาณซีร่ัมวิตามินดีรวม  พนักงานในโรงงาน 

Abstract 
This study aimed to identify the association between age, sex, body mass index, weekly sun exposure from 11 :00 a.m.-

2: 00 p.m. , sun application index, and serum total vitamin D concentration among the factory employees and to develop a 
model for predicting serum total vitamin D level based on those independent variables . The sample group, using multistage 
sampling, consisted of 40 regular day shift employees of Bangchan Food Industrial Estate in Bangkok, aged 25 to 55. The 
data were collected through questionnaires and anthropometric measures ( weight and height) .  The serum total vitamin D 
concentrations were measured by chemiluminescent microparticle immunoassay .  Statistics was performed by using 
descriptive statistics, for example, frequency, percentage, mean, and standard deviation .  The variable relationships were 
tested by using, T-test, One-Way ANOVA, and multiple regression analysis with the stepwise method . 

Results reviewed that the age factor had a positive moderate association with serum total vitamin D concentration of 
Bangchan Food Industrial Estate’s employees which can develop a model to forecast serum total vitamin D concentration as 
follows: serum total vitamin D = 1.467 + 0.471(Age) (p < 0.001). However, sex, body mass index, weekly sun exposure 
from 11:00 a.m.-  to 2:00 p.m. , and sun application index didn’ t have a statistically significant relationship with serum 
total vitamin D concentration. Additionally, 75% of this sample group had deficient levels of serum total vitamin D . 
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To conclude, age was the only factor having association with serum total vitamin D concentration of Bangchan Food 
Industrial Estate’ s employees.  The correlation between the age of the employees and serum total vitamin D concentration 
can predict serum total vitamin D concentration at approximately 31 . 3%  ( p < 0. 001) , using the same population as this 
study. 

Keywords: Age, Serum Total Vitamin D Concentration, Factory Employees 

บทน า 

วิตามินดีมีหน้าที่หลักในการควบคุมสมดุลของแคลเซียม (Calcium homeostasis) เสริมสร้างกระดูกและฟัน ให้
แขง็แรง ป้องกันโรคกระดูกบาง (Osteopenia) และกระดูกพรุน (Osteoporosis) ซึ่งมีผลดีต่อโครงสร้างของร่างกาย 
(Skeletal effects) นอกจากนี้ยังมยีังมบีทบาทต่อส่วนอื่นของร่างกายด้วย (Extra-skeletal effects)  การขาดวิตามินดี 
เพ่ิมความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเฉียบพลันและโรคเร้ือรังต่าง ๆ เช่น โรคติดเชื้ อ (Infectious disease) โรคหัวใจและ
หลอดเลือด (Cardiovascular disease) โรคภมูิต้านเนื้ อเยื่อของตนเอง (Autoimmune disease) โรคเบาหวาน (Type 
2 diabetes) โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate cancer) โรคมะเรง็เต้านม (Breast cancer) โรคมะเร็งล าไล้ใหญ่ 
(Colon cancer) ภาวะสมองเสื่อม (Neurocognitive disorder) และโรคทางทางจิตเวช (Psychiatric disorder) เป็นต้น 
(Gröber, Spitz, Reichrath, Kisters, & Holick, 2013; Holick, 2007b; Wacker & Holick, 2013b) วิตามินดีจึง
ท าหน้าที่เป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งของร่างกาย  (Holick, 2007b; Tsiaras & Weinstock, 2011) โดยเป็นหนึ่งในตระกูล
ของสเตียรอยดฮ์อร์โมน (Steroid hormones) ถูกสงัเคราะห์ที่ตับและไต ส่งผ่านมาทางกระแสเลือดแล้วมาออกฤทธิ์ที่
ทางเดนิอาหารและกระดูก ตวัที่ท  าหน้าที่ออกฤทธิ์กค็อื 1,25 ไดไฮดรอกซีวิตามนิด ี(1,25[OH]2D) หรือเรียกว่า แคล
ซิไตรอลั (Calcitriol) นอกจากนี้แล้วยังออกฤทธิ์ที่เซลล์และเนื้อเย่ือหลายแห่งในร่างกายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกบัขบวนการ
เมตาบอลิซึมของกระดูก (Bone metabolism) โดยจับกบัตวัรับวิตามนิด ี(VDR: Vitamin D receptor) ซึ่งพบได้ทั่วไป
ในเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกายเช่น เซลล์ประสาท (Neuron cells) เซลล์เมด็เลือดขาวโมโนไซต ์(Monocytes) 
เซลล์ทีลิมโฟไซต์ (T-lymphocytes) ไอสเลตเซลล์ของตับอ่อน (Islet cells of the pancreas) เซลล์เยื่อบุผนังหลอด
เลือด (Endothelial cells) เนื้อเยื่อของเต้านม เนื้อเยื่อของต่อมลูกหมาก และเซลล์ของล าไส้ใหญ่ เป็นต้น โดยผลของ
การออกฤทธิ์ได้หลายที่ของวิตามนิดนีี้ เรียกว่า ไพลโอทรอปิกเอฟเฟกต ์(Pleiotropic effect) (Holick, 2007b) แหล่ง
ส าคญัของวิตามนิดใีนธรรมชาตไิด้มาจากแสงแดด และอาหาร วิตามนิดมี ี2 แบบ คอื วิตามนิด ี2 (D2) หรือ เออร์โก
แคลซิ เฟอรอล (Ergocalciferol) ที่ เป ล่ียนมาจากสารเออร์โกสเตอรอล  (Ergosterol) เมื่ อสัมผัสแสงรังสี
อลัตราไวโอเลตบี (UVB: Ultraviolet-B radiation) ในช่วงความถี่ 230 นาโนเมตร (nm) ซึ่งส่วนใหญ่พบได้ในพืช, 
ยีสต ์และเหด็บางชนิด อกีแบบคอืวิตามนิด ี3 (D3) หรือโคลีแคลซิเฟอรอล (Cholecalciferol)  ในอาหารจะพบได้ใน
ไข่แดง ปลาที่มีไขมันมาก เช่น ปลาแซลมอน ปลาทูน่า ปลาซาบะ (Mackerel fish) ปลาเฮอร์ริง (Herring) และใน
อาหารของต่างประเทศที่มีการเติมวิตามินดีลงไป (Vitamin D-fortified food) เช่น นม น า้ส้ม ซีเรียลอาหารเช้า ซึ่ง
ส าหรับประเทศไทยแล้วอาหารที่มีวิตามินดีมีไม่มาก ส่วนใหญ่ไม่เพียงพอกบัความต้องการของร่างกาย และการเติม
วิตามนิดใีนอาหารกไ็ม่ค่อยแพร่หลายในผู้ผลิตอาหารของไทย อย่างไรกต็ามส่วนใหญ่แล้วแหล่งส าคญัของวิตามนิด ี3 
ส าหรับมนุษย์กค็อืการสมัผสักบัแสงแดด (Holick, 2007b; Wacker & Holick, 2013a) โดย 90 - 95% ของวิตามนิ
ดี 3 ที่มนุษย์ต้องการ ผลิตขึ้ นที่ผิวหนังของร่างกายที่สัมผัสแดด (Holick, 2005) เมื่อมีการสัมผัสแสงแดด รังสี
อลัตราไวโอเลตบีที่ความยาวคล่ืน 290 – 315 นาโนเมตร (nm) (Wacker & Holick, 2013a) จะแทรกซึมเข้าไปใน
ผิวหนัง โดยสาร 7-ดีไฮโดรคลอเลสเตอรอล (7-dehydrocholesterol) ในผิวหนัง ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของวิตามินดีจะ
ดูดซับพลังงานเอาไว้แล้วเกดิการเปล่ียนรูปไปเป็น พรีวิตามินดี 3 (Pre vitamin D3)  โดยตัวมันจะไม่เสถียรจึงเกิด
การเปล่ียนรูปอย่างรวดเร็วจากการกระตุ้ นของความร้อนกลายเป็นวิตามินดี 3  หรือโคลีแคลซิเฟอรอล 
(cholecalciferol) และจะถูกขับออกจากเย่ือหุ้มเซลล์ (Plasma membrane) ของผิวหนังเข้าสู่ช่องว่างระหว่างเซลล์ 
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(Extracellular space) แพร่เข้าสู่เส้นเลือดฝอยในชั้นหนังแท้ ส่วนวิตามินดี 2  และวิตามินด ี3  ที่ได้จากแหล่งอาหาร 
เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะรวมเข้ากบัไคโลไมครอน (Chylomicron) ซึ่งคอืไขมนัที่ร่างกายได้รับจากอาหารภายหลังที่ผ่านการ
ย่อยจากล าไส้เลก็แล้ว โดยจะถูกส่งไปทางระบบน า้เหลืองไปสู่ระบบเลือดด า ทั้งวิตามนิด ี2 วิตามนิด ี3 ที่ได้จากแหล่ง
อาหารและวิตามินดี 3 ที่ได้จากการสงัเคราะห์ที่ผิวหนัง ซึ่งจะเรียกรวมว่าวิตามินดีหรือวิตามินดีรวม (Total vitamin 
D) และจะไปจับกบัโปรตนีดบีพีี (DBP: Vitamin D binding protein) ในกระแสเลือด เพ่ือส่งไปที่ตบัที่ซึ่งวิตามนิดจีะ
ถูกเปล่ียนไปเป็น แคลซิไดอลั หรือ 25 ไฮดรอกซีวิตามินดี (Calcidiol or 25-hydroxyvitamin D: 25(OH)D) รูปนี้
ของวิตามินดีไม่สามารถออกฤทธิ์ทางชีวภาพได้ (Inactive form) จึงต้องถูกเปล่ียนรูปอีกคร้ังที่ไตโดยเอนไซม์
วันอัลฟา-ไฮดรอกซิเลส (1α-hydroxylase) เพ่ือกลายเป็น แคลซิไตรอัล หรือ 1,25 ไดไฮดรอกซีวิตามินดี 
(Calcitriol or 1,25 dihydroxyvitamin D) ซึ่งเป็นรูปมีฤทธิ์ (Active form) ของวิตามินดี โดยมีหน้าที่หลักในการ
ควบคุมสมดุลของแคลเซียม ถึงแม้ 1,25 ไดไฮดรอกซีวิตามินดีจะเป็นรูปมีฤทธิ์ของวิตามินดีแต่การประเมินระดับ
วิตามนิดใีนร่างกายจะใช้ซีรั่ม 25 ไฮดรอกซีวิตามนิด ีหรือเรียกว่า ซีรั่มวิตามนิดรีวม (Serum total vitamin D) ซึ่งเป็น
ตวัที่หมุนเวียนอยู่ในระบบเลือดเป็นส่วนใหญ่ เป็นมาตรฐานในการตรวจ (gold standard) (DeLuca, 2004; Holick, 
2007b, 2009; Holick et al., 2011) ค่าของซีร่ัม 25 ไฮดรอกซีวิตามินดีเป็นผลรวมของวิตามินดีที่ถูกรับประทาน
เข้าไปและวิตามินดีที่ถูกผลิตขึ้นในร่างกายจากแสงแดด (Holick, 2006a, 2006b, 2009) โดยซีรั่ม 25 ไฮดรอกซี
วิตามนิด ีมค่ีาคร่ึงชีวิตในการหมุนเวียนในระบบเลือด (circulating half-life) 2 – 3 สปัดาห์ คดิเป็น 1000 เท่า ของ
ค่าครึ่งชีวิตของซีรั่ม 1,25 ไดไฮดรอกซีวิตามินดี 3 ซึ่งมีค่าเท่ากบั 4 ชั่วโมง สมาคมต่อมไร้ท่อประเทศสหรัฐอเมริกา 
ได้ก าหนดแนวทางเวชปฏบิัตขิองการตรวจวิตามินด ี(Endocrine Society clinical Practice Guideline) โดยแนะน าให้
ตรวจซีร่ัม 25 ไฮดรอกซีวิตามนิดใีนผู้ป่วยที่มคีวามเสี่ยงต่อการขาดวิตามนิด ีและไม่แนะน าให้ตรวจในประชากรที่ไม่มี
ความเสี่ยง (Holick et al., 2011) ในปัจจุบนัปัญหาการขาดวิตามนิดไีด้กลายเป็นปัญหาที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก ไม่ได้
จ ากดัแค่ที่ใดที่หนึ่ง หรือเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงใดกลุ่มหนึ่ง (Holick, 2007a; Wacker & Holick, 2013b) มีการศึกษา
พบว่า ประชากรประมาณ 1 พันล้านคนทั่วโลกมีภาวะการขาดวิตามินดีหรือมีไม่เพียงพอ (Holick, 2007a; Holick, 
2007b) อุบัติการณ์นี้ สามารถพบได้แม้กระทั่งคนที่มีสขุภาพเป็นปกติโดยทั่วไป (Gozdzik et al., 2008)  วิตามินดี
นั้นแตกต่างจากวิตามนิอื่น ๆ นอกจากจะเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งแล้ว (Holick, 2007b; Tsiaras & Weinstock, 2011) 
วิตามินดีไม่ได้มาจากการกนิอาหารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น มีอาหารตามธรรมชาติน้อยชนิดที่ประกอบด้วยวิตามินดี 
โดยปกติประมาณ 90% ของวิตามินดี 3 สามารถสังเคราะห์ได้ทางผิวหนังของมนุษย์ โดยการกระตุ้นของรังสยูีวีใน
แสงแดด (Holick, 2007b) อทิธพิลใดที่มีผลต่อรังสยูีวีบีกจ็ะมีผลกระทบทนัทีต่อการสงัเคราะห์ พรีวิตามินดี 3 ซึ่งได้แก่ 
มุมเซนนิท (zenith angle) โดยหมายถึง มุมอ้างองิที่เกดิจากแสงแดดที่ตกกระทบท ามุมกบัเส้นสมมติในแนวตั้งตรงที่
ลากผ่านศีรษะของคนขึ้นไป การเพ่ิมความยาวของทางผ่านรังสยูีวีบใีนแสงแดดที่ผ่านชั้นของโอโซนมาถึงพ้ืนโลกจะมีผลลด
จ านวนโฟตอนของรังสยูีวีบลีงและท าให้มุมเซนนิทเพ่ิมขึ้นด้วย (Holick, Chen, & Sauter,  2007; Wacker & Holick, 
2013a) จ านวนโฟตอนของรังสียูวีบีจึงแปรผกผันกับมุมเซนนิทที่เพ่ิมขึ้ น การเพ่ิมขึ้ นของมุมเซนนิทท าให้การ
สงัเคราะห์วิตามนิดทีี่ผวิหนังลดลง โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัมุมเซนนิทคอื ช่วงเวลาของวัน (Time of the day) เมื่อพระ
อาทติย์อยู่ที่ต าแหน่งต ่าในท้องฟ้าทางเดนิของรังสยูีวีบีที่มาถงึพ้ืนผวิโลกจะยาวขึ้น ท าให้เกดิการกระจายและถูกดูดซับที่
ชั้นบรรยากาศมากกว่าที่พระอาทิตย์อยู่ตรงจุดเซนนิท (จุดที่พระอาทิตย์อยู่เหนือศีรษะพอดี) (Harinarayan, Holick, 
Prasad, Vani, & Himabindu,  2013) ดังนั้นเวลาเช้าตรู่และช่วงเวลาบ่ายคล้อยแม้กระทั่งในหน้าร้อน มุมเซนนิทจะมี
ค่ามาก จึงเกดิการสงัเคราะห์วิตามินดีได้น้อยหรือไม่ได้เลย (Harinarayan et al., 2013; Wacker & Holick, 2013a) 
รายงานการศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา (Holick, 2007b; Wacker & Holick, 2013a) แนะน าช่วงเวลาที่เหมาะสม
เพ่ือให้เกดิการสงัเคราะห์วิตามนิดีคือ 10:00 น.-15:00 น. แต่ Harinarayan et al. (2013) ได้ท าการทดลองที่เมืองทิ
รูปาติ (Tirupati) ประเทศอินเดียซึ่งตั้งอยู่ที่ละติจูดที่ 13.4  เหนือใกล้เคียงกับละติจูดของประเทศไทยแนะน าว่า
ช่วงเวลาที่ท าให้เกดิการผลิตวิตามนิด ี3 ได้มากที่สดุคอื 11:00 น.-14:00 น.  นอกจากนี้การทาครีมกนัแดดกม็อีิทธพิล
ต่อรังสยูีวีบด้ีวย โดยครีมกนัแดดที่มค่ีาป้องกนัแสงยูวีเท่ากบั 30 (SPF 30) สามารถดูดซับรังสยูีวีบไีด้ถงึ 95 – 98% การ
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ทาครีมกันแดดที่ SPF 30 สามารถลดประสิทธิภาพการผลิตวิตามินดี 3 ของผิวหนังลงเป็นปริมาณเดียวกัน (95 – 
98%) (Holick, 2007b) อายุมีผลต่อการผลิตวิตามินดี 3 ทางผิวหนังด้วยเหมือนกันโดยการผลิตวิตามินดีลดลงตาม
อายุที่เพ่ิมขึ้น (Nimitphong & Holick, 2013) อายุที่เพ่ิมขึ้นท าให้เกดิการลดลงของ 7-ดีไฮโดรคลอเลสเตอรอลใน
ชั้นหนังก าพร้า  (Wacker & Holick, 2013a) ส่วนปัจจัยทางเพศเป็นอีกปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณซีร่ัมวิตามินดี มี
การศึกษาพบว่าเพศหญิงมีปริมาณซีรั่มวิตามินดีต ่ากว่าเพศชาย (Chailurkit, Aekplakorn, & Ongphiphadhanakul, 
2011; Hilger et al., 2014; Nimitphong & Holick, 2013) ความแตกต่างทางด้านเพศอาจมีผลเนื่องมาจากการ
แต่งกายใส่เสื้ อผ้ามิดชิดและพฤติกรรมการป้องกันแสงแดดซึ่งมักเกี่ยวข้องกับความสวยงาม หรือเกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมความเชื่อและศาสนาโดยเฉพาะในกุล่มผู้หญิงมุสลิมที่ต้องแต่งกายอย่างมิดชิด Lagunova, Porojnicu, 
Lindberg, Hexeberg, & Moan (2009) ยังแนะน าว่า เพศหญิงมีปริมาณไขมันใต้ผิวหนังที่มากกว่า วิตามินดีจึงอาจถูก
เกบ็สะสมไว้ที่ไขมันมากกว่าเพศชาย ท าให้ปริมาณซีรั่มวิตามินดีน้อยกว่าเพศชาย นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาพบว่าความ
อ้วนมคีวามสมัพันธแ์บบผกผนักบัปริมาณซีรั่มวิตามนิด ี(Al Hayek, Mosleh, Ghadieh, & Fares, 2018; Nimitphong 
Chailurkit, Chanprasertyothin, Sritara, & Ongphiphadhanakul et al. , 2013; Pereira-Santos, Costa, Assis, Santos, 
& Santos, 2015; Shantavasinkul et al., 2015; Wortsman, Matsuoka, Chen, Lu, & Holick, 2000) โดยความอ้วน
ส่วนใหญ่หลายการศึกษาจะวัดโดยใช้ค่าดชันีมวลกาย  (Al Hayek et al., 2018; Lagunova et al., 2009; Wortsman et 
al., 2000) หรือมวลไขมัน (total body fat mass) (Nimitphong et al., 2013) หรือเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย (% 
body fat mass) (Shantavasinkul et al., 2015) เหตุผลที่ความอ้วนมีความสัมพันธ์ผกผันกับระดับของวิตามินดี ได้
อธบิายว่าเกดิจากการจับตัวอย่างแน่น (sequestration) ของวิตามินดี 3 หรือโคลีแคลซิเฟอรอล (cholecalciferol) ใน
เซลล์ไขมัน และเกดิการเจือจางของวิตามินด ี(volumetric dilution) เนื่องจากความสามารถของวิตามินดีในการละลาย
ในเซลล์ไขมนั จึงท าให้ปริมาณของซีรั่มวิตามนิดรีวมลดลง (Drincic, Armas, Van Diest, & Heaney, 2012) 

เมื่อพิจารณาภาวะวิตามินดีกับความสัมพันธ์ในอาชีพที่แตกต่างกัน พบว่า อาชีพที่ท างานในเวลากลางวัน 
(Alefishat & Farha, 2016; Mahdy et al., 2010) กม็ีปัจจัยเสี่ยงสูงที่จะเกิดการขาดวิตามินดีได้ไม่แตกต่างจาก
พนักงานที่ท างานกะกลางคนื เนื่องจากบุคคลเหล่านี้มวีิถกีารด าเนินชีวิตที่เปล่ียนไป โดยใช้เวลาในการท างานตดิต่อกนั
หลายชั่วโมง มีกจิกรรมกลางแจ้งน้อยลง จึงขาดการสมัผัสแดดที่เหมาะสม ผลกระทบของการมีปริมาณซีรั่มวิตามนิดี
ต ่านั้นไม่เพียงแต่จะส่งผลเสียแต่สุขภาพและความเจ็บป่วยอื่น ๆ (Gröber et al., 2013; Holick, 2007b) เช่น 
โรคมะเรง็บางชนิด, โรคภมูต้ิานเนื้อเยื่อของตนเอง (Autoimmune disease), ภาวะอ้วนลงพุง (Metabolic syndrome) 
และโรคทางทางจิตเวช (Psychiatric disorder) แต่ยังมีผลกระทบอย่างหนึ่งที่อาจถูกมองข้ามไปกค็ือ ผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการท างาน การศึกษาของ Plotnikoff, Finch, & Dusek (2012) พบว่า การมีภาวะวิตามินดีต ่ามีส่วน
เกี่ยวข้องกับการลดลงของประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานเงินเดือนด้วย และได้เสนอแนะว่า ปริมาณซีร่ัม
วิตามินดีที่ท  าให้การท างานมีประสทิธภิาพดีอย่างมีนัยส าคัญคือ ปริมาณซีรั่มวิตามินดีรวม  มากกว่า 100 นาโนโมล/
ลิตร (nmol/L)  ส่วนการศึกษาของ Virgin Pulse, (2020) ยังให้ความส าคัญของการมาท างานของลูกจ้างแต่ไม่มี
ประสิทธิภาพจากการมีปัญหาด้านสุขภาพ (Presenteeism) มากกว่าการลาป่วย (Absenteeism) โดยพบว่า
ปรากฏการณ์ที่ลูกจ้างมาท างานแต่ไม่มีประสทิธภิาพคิดเป็น 3 เดือนของวันท างาน ในขณะที่การลาป่วยเฉล่ียแล้วคดิ
เป็น 4 วันต่อปีต่อลูกจ้าง 1 คน ส่วนค่าใช้จ่ายของนายจ้างที่เสยีไปจากการมาท างานแต่ไม่มีประสทิธภิาพนี้ จะสงูกว่า
การลาป่วยถึง 10 เท่า ซึ่ งค่าใช้จ่ายของปรากฏการณ์เพรเซนทีอิสซึม (Presenteeism) เป็นสิ่งที่นายจ้างควรเห็น
ความส าคญัร่วมกบัค่าใช้จ่ายในระบบประกนัสขุภาพของลูกจ้างด้วย  

จากข้อมูลการศึกษาข้างต้นจึงเป็นที่มาของการวิจัยนี้  โดยจะศึกษาว่ามปัีจจัยอสิระอะไรบ้างที่มอีทิธพิลและสามารถ
ท านายปริมาณซีรั่มวิตามินดีรวมของพนักงานที่ท างานประจ าในตอนกลางวัน โดยเลือกพนักงานในโรงงานที่ท างาน
ตอนกลางวันเป็นประชากรที่ศึกษาเนื่องจากเป็นกลุ่มที่ควบคุมได้ง่ายเข้าออกงานตรงเวลาสม ่าเสมอทุกวัน และมี
จุดมุ่งหมายที่จะให้นายจ้างเหน็ความส าคัญของสขุภาพของพนักงาน โดยเฉพาะส่งเสริมให้มีมาตรการหรือกจิกรรมที่
ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ  ที่มผีลท าให้ปริมาณซีร่ัมวิตามนิดใีนของพนกังานต ่าจนส่งผลเสยีต่อสขุภาพและประสทิธภิาพ
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ในการท างาน การให้ความส าคญัของการมปีริมาณซีร่ัมวิตามนิดีที่เพียงพอในพนักงานจะเป็นหนึ่งในโครงการต้นแบบ
ให้บริษัทต่าง ๆ ได้น าไปใช้เพ่ือช่วยเพ่ิมประสทิธภิาพในการท างานของพนักงาน และได้ผลตอบแทนที่สงูขึ้นกลับคนืมา 

การวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท านายด้านอายุ เพศ ค่าดัชนีมวลกาย ระยะเวลาที่ผิวหนังสมัผัสแดด
ต่อสัปดาห์ในช่วงเวลา 11:00-14:00 น. และดัชนีการทาครีมกันแดด ที่มีผลต่อปริมาณซีร่ัมวิตามินดีรวมของ
พนักงานในโรงงาน 

วิธีการศึกษาและวสัดุ อุปกรณ ์

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์โดยท าการสุ่มตัวอย่างจากพนักงานในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมอาหารบางชัน 
จังหวัดกรุงเทพมหานครที่มีอายุตั้งแต่ 20 – 55 ปี ทั้งเพศชายและหญิงที่ท  างานประจ าในตอนกลางวัน ใช้วิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multistage sampling) ได้จ านวนตามสูตรการค านวณขนาดตัวอย่าง (𝑛𝑛) จากค่า
สหสัมพันธ์ (r) โดย r=-0.56 (Yin et al., 2012) และ 𝑛𝑛 = [(𝑧𝑧𝛼𝛼 2⁄  +  𝑧𝑧𝛽𝛽) 𝐶𝐶⁄ ]

2
+ 3 โดยก าหนดให้ α=0.05,

β=0.10 และ ∁= 0.5 × In [(1+𝑟𝑟)
(1−𝑟𝑟)]   ค านวณได้จ านวนอย่างน้อย 30 ราย จึงใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 40 ราย ซึ่งกลุ่ม

ตัวอย่างที่คัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่ปราศจากโรคประจ าตัวใด ๆ และต้องไม่เป็นผู้รับประทานวิตามินดี หรือ
แคลเซียมเสริม 30หรือรับประทานทั้งสองชนิด รวมถงึไม่รับประทานยาที่มผีลต่อเมตาบอลิซึมของวิตามนิด ี(vitamin D 
metabolism) และถ้าเป็นหญิงต้องไม่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดยินยอมเข้าร่วมโครงการด้วยความ
สมคัรใจ และลงลายมอืชื่อเป็นลายลักษณอ์กัษรในหนังสอืยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย การศึกษานี้ ผ่านความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รหัสโครงการวิจัย EC 20104-20  จึงท าการ
เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม การวัดสดัส่วนร่างกายเพ่ือหาค่าดชันีมวลกายด้วยสตูรน า้หนัก (กโิลกรัม) 
หารด้วย ส่วนสงูยกก าลังสอง (เมตร) และเจาะเลือด 1 ครั้ง บริเวณข้อพับแขนปริมาณ 3 มิลลิลิตร โดยนักเทคนิค
การแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพจากศูนย์ตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ เอน็เฮลท์ (NHealth) เป็น
ผู้ ด า เนินการเจาะเลือดและเก็บตัวอย่างเลือดรวบรวมส่งห้องปฏิบัติการ ใ ช้วิธีการซี เอ็มไอเอ ( CMIA: 
Chemiluminescence Microparticle Immunoassay) เพ่ือตรวจหาปริมาณซีรั่มวิตามินดรีวม ด้วยเครื่องอตัโนมัติ แอบ็
บอท อัลลิมิตี (Abbot Alimity analyzer) ซึ่ งท าให้การวิ เคราะห์มีความสะดวกและรวดเร็ว เหมาะส าหรับ
ห้องปฏบิตักิารโดยทั่วไป (สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย, 2017) ศูนย์นี้ ผ่านการรับรองมาตรฐานห้องปฏบิตักิาร
ทางการแพทย์ตามโครงการการตรวจสอบเวสท์การ์ด ซิกม่า (Westgard sigma verification) ของสถาบันเวสท์การ์ด 
ควิซี (Westgard QC Inc.) 

แบบสอบถามในการวิจัยใช้เพ่ือสอบถามพฤติกรรมการออกแดดและการใช้ครีมกนัแดดเพ่ือหาระยะเวลาที่สมัผสั
แดดต่อสัปดาห์ในช่วงเวลา 11:00 น.-14:00 น. (Weekly sun exposure from 11:00 a.m.-14:00 p.m.) หน่วย
เป็นนาท/ีสปัดาห์ และดัชนีการทาครีมกนัแดด (Sun application index) ซึ่งหมายถึง บริเวณผวิหนังที่ทาครีมกนัแดด
เป็นประจ าอย่างน้อยหนึ่งคร้ังในตอนเช้า คดิเป็นเปอร์เซน็ตข์องปริมาณพ้ืนที่ผวิของร่างกายคูณจ านวนวันที่ทาครีมกนั
แดดต่อสปัดาห์ แล้วน ามาหารจ านวน 7 วันอกีคร้ัง ค่าที่ได้แสดงถงึค่าเฉล่ียของเปอร์เซน็ตพ้ื์นที่ผวิของร่างกายต่อวันที่
ถูกครีมกนัแดดปกคลุม บริเวณผวิหนังที่ทาครีมกนัแดดคดิเป็นเปอร์เซน็ตข์องปริมาณพ้ืนที่ผวิของร่างกายก าหนดโดย
ใช้หลักเลขเก้า (Knaysi, Crikelair, & Cosman, 1968) โดยพ้ืนที่ผวิของหน้าคดิเป็น 9% ของพ้ืนที่ผวิร่างกายทั้งหมด 
แขนคดิเป็นข้างละ 9% ขาคดิเป็นข้างละ 18% ท้องและหลังคดิเป็นด้านละ 18% เมื่อหาค่าเปอร์เซน็ตข์องพ้ืนที่ผวิหนัง
ที่ทาครีมกนัแดดได้กน็ ามาหาค่าเฉล่ียของพ้ืนที่ผวิที่ทาครีมกนัแดดต่อวัน โดยเรียกนิยามนี้ ว่า ดชันีการทาครีมกนัแดด 
ค่าดัชนีมวลกายใช้เกณฑก์ารแบ่งส าหรับประชากรในเอเชีย (กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, 2021; Lim et al., 
2017; Shantavasinkul et al., 2015) ซึ่งประชากรไทยอยู่ในเกณฑ์นี้  ส่วนเกณฑ์การแบ่งสภาวะวิตามินดีในร่างกาย 
การศึกษานี้ ใช้เกณฑข์องสมาคมต่อมไร้ท่อประเทศสหรัฐอเมริกา (US Endocrine Society) (Holick et al., 2011)   
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สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถติเิชิงพรรณนาแสดงในรปูจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติเชิงอ้างอิงในการเปรียบเทียบเพ่ือหาความแตกต่างระหว่างข้อมูลโดยใช้สถิติค่าที (Independent t-test) และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Analysis of Variance: one-way ANOVA) รวมถึงใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิง
พหุโดยวิธกีารถดถอยแบบขั้นตอน (Multiple regression analysis with the stepwise method) เพ่ือหาสมการท านายปริมาณ
ซีรั่มวิตามนิด ีก าหนดให้ค่า P-value  0.05 มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ 

ผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มอาสาสมัครจ านวน 40 คน (ตารางที่ 1) พบว่า กลุ่มอาสาสมัครส่วน
ใหญ่อยู่ในช่วงอายุตั้งแต่ 25 ถึง 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.5 มากกว่าคร่ึงหนึ่งของกลุ่มอาสาสมัครมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ที่
ระดับปกติ และโรคอ้วนระดับที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 27.5 และ 30.0 ตามล าดับ ช่วงเวลาที่กลุ่มอาสาสมัครสัมผัสแดดมาก
ที่สุดต่อสัปดาห์ คือ ตอนเช้าในเวลา 8:00-10:00 น.ส่วนใหญ่ของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่สัมผัสแดดจะมีระยะเวลาที่
สมัผสัแดดของทุกช่วงเวลาอยู่ที่ 1-30 นาทต่ีอสปัดาห์ ส าหรับการใช้ครีมกนัแดด อาสาสมัครใช้ครีมกนัแดด ร้อยละ 62.5 
ดชันีการทาครีมกนัแดดสงูที่สดุคือ 63.00% ของพ้ืนที่ผวิร่างกายต่อวัน ซึ่งหมายถงึมีการทาครีมกนัแดดที่บริเวณหน้า 9%, 
แขนทั้งสองข้าง 18%, ขาข้างละ 18% รวมเป็น 63% ของพ้ืนที่ผวิร่างกาย อาสาสมคัรส่วนใหญ่มดีชันีการทาครีมกนัแดดอยู่
ที่ 1.00-10.00 % ของพ้ืนที่ผวิร่างกายต่อวัน ซึ่ง 10 ใน 16 คน ทาครีมกนัแดดที่หน้าทุกวัน คดิเป็นค่าดชันีการทาครีมกนั
แดดเท่ากบั 9 % ของพ้ืนที่ผิวร่างกายต่อวัน เมื่อพิจารณาปริมาณซีร่ัมวิตามินดีรวมพบว่า อาสาสมัครส่วนใหญ่มีภาวะการ
ขาดวิตามนิด ีคดิเป็นร้อยละ 75.0 

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมวิจยั (จ านวน 40 คน) 
ขอ้มูลทัว่ไป จ านวน รอ้ยละ

เพศ
ชาย 20 50.0
หญิง 20 50.0 

อายุ (ปี)
25-30 17 42.5 
31-35 4 10.0
36-40  8 20.0 
41-45  5 12.5 
46-50 4 10.0
51-55  2  5.0 

Mean = 35.28, S.D. = 8.48, Min = 25, Max = 53
ดัชนีมวลกาย (kg/m2) 
        น า้หนักต ่ากว่าเกณฑ ์( 18.5)  4 10.0 

ปกติ (18.5-22.9) 11 27.5
        น า้หนักเกนิ (23.0-24.9)  6 15.0 

โรคอ้วนระดับที่ 1 (25.0-29.9) 12 30.0
โรคอ้วนระดับที่ 2 (30)  7 17.5 

Mean = 24.86, S.D. = 4.81, Min = 17.0, Max = 34.7
ช่วงเวลาที่ผวิหนังสมัผสัแดดใน 1 สปัดาห์ 
08:00-10:00 น. 

ไม่สมัผสัแดด 15 37.5
             สมัผสัแดด (นาท/ีสปัดาห์) 25 62.5 

1-30 15 37.5
31-60  3  7.5 
61-90  2  5.0 
91-120 4 10.0
 121  1  2.5 

Mean = 45.08, S.D. = 8.74, Min = 1, Max = 140
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
ขอ้มูลทัว่ไป จ านวน รอ้ยละ 

11:00-14:00 น.
ไม่สมัผสัแดด 18 45.0

             สมัผสัแดด (นาท/ีสปัดาห์) 22 55.0 
 1-30 15 37.5 
31-60 3 7.5
61-90  1  2.5 
91-120 2 5.0
 121  1  2.5 

Mean = 34.68, S.D. = 8.99, Min = 3, Max = 140 
15:00-17:00 น.
             ไม่สมัผสัแดด 22 55.0 

สมัผสัแดด (นาท/ีสปัดาห์) 18 45.0
 1-30 15 37.5 
31-60 0 0.0
61-90  0 0.0 

  91-120  2 5.0 
 121 1 2.5

Mean = 45.06, S.D. = 20.34, Min = 1, Max = 360 
การใช้ครีมกนัแดด
        ไม่ใช้ 15 37.5 
        ใช้ 25 62.5 
        ดัชนีการทาครีมกนัแดดของผู้ใช้ 

(%พ้ืนที่ผวิ/วัน) 
01.00-10.00 16 64.0
11.00-20.00  1  4.0 
21.00-30.00  4 16.0 
31.00-40.00 0 0.0
41.00-50.00  2  8.0 
 51.00 2 8.0

Mean = 18.26, S.D. = 3.55, Min = 1.29, Max = 63.00 
ปริมาณซีร่ัมวิตามินดี (ng/mL)

ภาวะการขาดวิตามินดี (< 20) 30 75.0 
ภาวะการมีวิตามินดีไม่เพียงพอ (21-29) 8 20.0
ภาวะการมีวิตามินดีที่เพียงพอ (30-100)  2  5.0 

Mean = 18.08, S.D. = 7.13, Min = 9, Max = 47 

ผลการเปรียบเทยีบปริมาณซีรั่มวิตามินดีรวมของพนักงานในโรงงานจ าแนกตามเพศ และการใช้ครีมกนัแดด โดย
ใช้ค่าสถิติค่าที (Independent t-test) และจ าแนกตามดัชนีมวลกาย โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One way analysis of variance: One-way ANOVA) ดงัแสดงตามตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉล่ียของปริมาณซีร่ัมวิตามนิ
ดีรวมของเพศชายและเพศหญิงในกลุ่มอาสาสมัครไม่มีความแตกต่างกนั (p = 0.088) เมื่อพิจารณาการใช้ครีมกัน
แดดพบว่า ค่าเฉล่ียของปริมาณซีรั่มวิตามินดีรวมของพนักงานในโรงงานเมื่อจ าแนกตามการใช้และไม่ใช้ครีมกนัแดด
ไม่มีความแตกต่างกนั (p = 0.933) และความแตกต่างของปริมาณซีรั่มวิตามินดีรวมของพนักงานในโรงงานจ าแนก
ตามดัชนีมวลกายโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบว่า ปริมาณซีรั่มวิตามินดี
รวมกไ็ม่มคีวามแตกต่างกนั (p = 0.765) 
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ตารางที่ 2  เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณซีร่ัมวิตามินดีรวมของพนักงานในโรงงาน จ าแนกตามเพศ การใช้
ครีมกนัแดด และดัชนีมวลกาย 

ปัจจัย จ านวน 
ปริมาณซีรัม่
วิตามินดีรวม

(ng/mL) 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน t-test 

p-value 
 (2-tailed) 

เพศ
ชาย 20 20.00 8.448 1.751 0.088 หญิง 20 16.15 5.029 

การใช้ครีมกนัแดด 
ใช้ 25 18.00 8.451 -0.085 0.933 
ไม่ใช้ 15 18.20 4.395

ดัชนีมวลกาย (kg/m2) F test p-value 
น า้หนักต ่ากว่าเกณฑ ์(< 18.5) 4 16.75 5.377

0.459 0.765 
     ปกติ (18.5-22.9) 11 15.91 7.077 

น า้หนักเกนิ (23.0-24.9) 6 19.50 4.135
โรคอ้วนระดับที่ 1 (25.0-29.9) 12 19.58 9.793 

     โรคอ้วนระดับท ี2 ( 30)  7 18.43 5.127 

ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นทั้ง 4 ตัวคือ อายุ (Age) ดัชนีมวลกาย 
(BMI) ระยะเวลาที่ผิวหนังสมัผัสแดดต่อสปัดาห์ ในช่วงเวลา 11:00-14:00 (Weekly sun exposure: WSE) ดัชนี
การทาครีมกนัแดด (Sun application index: SAI) และตัวแปรตามปริมาณซีรั่มวิตามินดีรวม (Serum total vitamin 
D) ของพนักงานในโรงงาน และน าเสนอในรูปเมทริกซ์สหสัมพันธ์ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร ดังแสดงตามตารางที่ 3 พบว่า ค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธร์ะหว่างตวัแปรที่มีค่าสงูสดุ คือ สมัประสทิธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปริมาณซีรั่มวิตามินดีรวมกับตัวแปรอายุ ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 0.559 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกล่าวคือ ถ้าอายุของพนักงานในโรงงานมีค่าเพ่ิมขึ้นปริมาณซีรั่มวิตามินดีรวมกจ็ะเพ่ิมขึ้นตาม 
และเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกที่มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ส่วน
สมัประสทิธิ์สหสมัพันธร์ะหว่างตวัแปรปริมาณซีร่ัมวิตามนิดรีวมกบัตวัแปรดชันีมวลกาย มค่ีาเท่ากบั 0.071 ขนาดของ
ความสมัพันธต์ ่ามากและไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p = 0.333) ส าหรับสมัประสทิธิ์สหสมัพันธร์ะหว่างตัวแปรปริมาณ
ซีรั่มวิตามินดีรวมกบัตัวแปรระยะเวลาที่ผิวหนังสมัผัสแดดต่อสปัดาห์ในช่วงเวลา 11:00-14:00 น. และดัชนีการทา
ครีมกนัแดดต่อสปัดาห์ มค่ีาเท่ากบั - 0.096 และ - 0.061 ตามล าดบั ซ่ึงเป็นความสมัพันธเ์ชิงลบ กล่าวคอื ถ้าใช้ระยะเวลา
ที่ผวิหนังสมัผสัแดดต่อสปัดาห์ในช่วงเวลา 11:00-14:00 มากขึ้น ปริมาณซีรั่มวิตามนิดีรวมกจ็ะลดลง หรือถ้าค่าดชันี
การทาครีมกนัแดดเพ่ิมขึ้นปริมาณซีรั่มวิตามินดีรวมกจ็ะลดลง และขนาดของความสมัพันธข์องตัวแปรท านายทั้งสอง
กับตัวแปรปริมาณซีรั่มวิตามินดีรวมกม็ีขนาดต ่ามากและไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p = 0.278 และ p = 0.354 
ตามล าดับ) จึงสรุปได้ว่า ตัวแปรท านายทั้ง 4 ตัวมีตัวแปรอายุเป็นตัวแปรท านายที่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.001) 
โดยมอีทิธพิลเชิงบวกระดบัปานกลางต่อปริมาณซีรั่มวิตามนิดีรวมของพนักงานในโรงงานตามที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น 

ตารางที่ 3  สหสมัพันธ์ตัวแปรด้านอายุ ดัชนีมวลกาย ระยะเวลาที่ผิวหนังสมัผัสแดด/สปัดาห์ในช่วงเวลา 11:00-14:00 และ ดัชนีการ
ทาครีมกนัแดด กบัปริมาณซีร่ัมวิตามินดีรวมของพนักงานในโรงงาน 

Serum total vitamin D Age BMI WSE SAI 
Serum total vitamin D 1.000 
Age 0.559* 

(< 0.001)

1.000 

BMI 0.071 

(0.333)

0.158 

(0.166)

1.000 

WSE -0.096 

(0.278)

-0.059 

(0.358)

0.096 

(0.279)

1.000 

SAI -0.061 

(0.354)

-0.021 

(0.448)

-0.087 

(0.296)

-0.186 

(0.125)

1.000 
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BMI = Body mass index 
WSE = Weekly sun exposure from 11:00 a.m.-14:00 p.m. 
SAI = Sun application index 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression analysis) ของปริมาณซีรั่มวิตามนิดีรวมของพนักงานใน
โรงงานโดยวิธกีารถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise regression) ดังแสดงตามตารางที่ 4 พบว่าตัวแปรอายุตัวเดียวที่มี
ความสมัพันธก์บัตัวแปรปริมาณซีรั่มวิตามินดีรวมของพนักงานในโรงงานและเป็นความสมัพันธใ์นเชิงบวก สามารถ
อธบิายได้ว่า ถ้าอายุเพ่ิมขึ้น 1 ปี ปริมาณซีรั่มวิตามนิดรีวมกจ็ะเพ่ิมขึ้น 0.471 ng/mL โดยค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธม์ี
ค่าเท่ากบั 0.559 รวมทั้งเป็นตวัแปรที่อยู่ในสมการที่สามารถท านายตัวแปรปริมาณซีร่ัมวิตามินดีรวมได้ 31.3% (ค่า
สมัประสทิธิ์การพยากรณ์ R2 เท่ากบั 0.313) และมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.001) เมื่อน ามาเขียนสมการพยากรณ์
จะสามารถได้สมการดงันี้    

Serum total 25(OH)D = 1.467 + 0.471(Age) 

ตารางที่ 4  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปริมาณซีร่ัมวิตามินดีรวมของพนักงานในโรงงาน 

ตวัแปร Unstandardized 
B

Coefficients Std. 
Error

Standardized 
Coefficients

Beta

t Sig. 

ค่าคงที่ 1.467 4.103  0.358 0.723 
อายุ 0.471 0.113 0.559 4.160 <0.001*

Multiple R = 0.559a, R Square = 0.313, Adjust R Square = 0.295 Std. Error = 5.991 
F = 17.306, df = 1,38 p < 0.001

อภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณซีร่ัมวิตามินดีรวมของพนักงานในโรงงานนี้ แสดงให้เห็นว่า กลุ่ม
อาสาสมคัรของพนักงานในโรงงานส่วนใหญ่มภีาวะการขาดวติามนิด ี(< 20 ng/mL) ซึ่งคดิเป็นร้อยละ 75 อบุตักิารณ์
การขาดวิตามินดีนี้ ได้กลายมาเป็นปัญหาส าคัญของประเทศไทยซึ่งมีแสงแดดส่องถงึตลอดปี (Chailurkit et al., 2011; 
Nimitphong & Holick, 2013)  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณซีร่ัมวิตามินดีได้แก่ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ของวิตามินดีที่ผิวหนัง ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น รังสยูีวีในแสงแดด มลภาวะอากาศเป็นพิษ ระดบัความสงูจากผวิโลก ช่วงระยะเวลาที่สมัผสัแดด การทาครีม
กนัแดด เมด็สขีองผวิหนังและอายุ รวมทั้งปัจจัยทางด้านเพศและความอ้วนด้วย ซึ่ งในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ได้น าปัจจัย
ทางด้านอายุ เพศ ค่าดัชนีมวลกาย ระยะเวลาที่ผิวหนังสมัผัสแดดต่อสปัดาห์ในช่วงเวลา 11:00-14:00 น.และดัชนี
การทาครีมกันแดด มาศึกษาผลที่มีต่อปริมาณซีร่ัมวิตามินดีรวมของพนักงานในโรงงาน พบว่าปัจจัยด้านอายุปัจจัย
เดยีวที่มคีวามสมัพันธก์บัปริมาณซีรั่มวิตามนิดีรวมของพนักงานในโรงงานและเป็นความสมัพันธใ์นเชิงบวกระดับปาน
กลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.001) ซึ่งได้ผลที่แตกต่างจากการวิจัยก่อนหน้าโดยการศึกษาของ Nimitphong 
and Holick (2013) พบว่าการผลิตวิตามินดีลดลงตามอายุที่เพ่ิมขึ้ น ซึ่งอายุที่มากขึ้ นท าให้เกดิการลดลงของ 7-ดี
ไฮโดรคลอเลสเตอรอลในชั้นหนังก าพร้า (Wacker & Holick, 2013a)  สาเหตุที่ได้ผลการศึกษาที่แตกต่างเนื่องมาจาก
การศึกษานี้ มีช่วงอายุของอาสาสมัครค่อนข้างแคบอยู่ในช่วงวัยท างาน 25-55 ปี และช่วงอายุที่มากที่สุดอยู่ในช่วง 
51-55 ปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.0 เท่านั้น ท าให้ไม่สามารถเป็นตัวแทนของคนสูงอายุได้ และอาจเป็นเพราะ คนอายุ
น้อยยังอยู่ในวัยท างาน ไม่มีเวลาสมัผัสแดด รวมถึงมพีฤติกรรมหลีกเล่ียงแสงแดดเนื่องจากแสงแดดท าให้ผวิคล า้เสยี 
ส่วนคนสงูอายุโดยเฉพาะในวัยเกษียณมีเวลาอิสระในการท ากิจกรรมนอกบ้านมากขึ้น ท าให้มีโอกาสได้รับแสงแดด
เพ่ิมขึ้น (Chailurkit et al., 2011)    



Graduate Studies and Personalized Education

ผลงานวิจัยภาคบรรยาย Health Science 93

เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านเพศที่มีผลต่อปริมาณซีร่ัมวิตามินดีรวม มีหลายการศึกษา (Chailurkit et al., 2011; 
Hilger et al., 2014; Nimitphong & Holick, 2013) ที่พบว่าเพศหญิงมีปริมาณซรรั่มวิตามินดีรวมต ่ากว่าเพศชาย 
ซึ่งความแตกต่างดังกล่าวขึ้นอยู่กบัอาชีพที่แตกต่างกนั การแต่งกาย พฤติกรรมด้านความสวยงาม การทาครีมกนัแดด 
และวัฒนธรรมความเชื่ อและศาสนา (Chailurkit et al., 2011; Hilger et al., 2014) แต่จากการศึกษานี้ พบว่า 
ปริมาณซีรั่มวิตามนิดรีวมของพนักงานในโรงงานทั้งเพศหญิงและเพศชายไม่แตกต่างกนั นอกจากนี้แล้วพฤตกิรรมการ
ทาครีมกันแดด และดัชนีการทาครีมกันแดดกับปริมาณซีรั่มวิตามินดีรวมของพนักงานในโรงงานกไ็ม่แตกต่างกัน 
เนื่องมาจากว่า พนักงานในโรงงานมวีิถชีีวิตไม่แตกต่างกนั ไม่ว่าจะเป็นพฤตกิรรมการมาท างาน การรับประทานอาหาร
ที่เดียวกันในโรงงาน การทาครีมกันแดดที่ถึงแม้แต่ละคนจะทามาแต่กม็ีเวลาไม่เพียงพอที่จะสัมผัสแดดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในวันที่มาท างาน หรือแม้กระทั่งการแต่งกายกเ็ป็นยูนิฟอร์มแบบเดียวกันทั้ง 5 วันต่อสัปดาห์ท าให้มี
พ้ืนที่ที่สัมผัสแดดใกล้เคียงกัน จึงพบว่าปัจจัยทางด้านเพศ การทาครีมกันแดด และดัชนีการทาครีมกันแดดไม่มี
อทิธพิลต่อปริมาณซีรั่มวิตามนิดรีวมของพนักงานในโรงงานในการศึกษานี้  

ส่วนปัจจัยทางด้านดัชนีมวลกาย ในงานวิจัยนี้พบว่า ดัชนีมวลกายที่แตกต่างกันมีปริมาณซีร่ัมวิตามินดีรวมไม่
แตกต่างกัน ซึ่ งการศึกษาของ Lagunova et al., 2009 และ Wortsman et al., 2000 แสดงว่าดัชนีมวลกายมี
ความสัมพันธ์แบบผกผันกับปริมาณซีรั่มวิตามินดี สาเหตุที่ผลการศึกษาต่างกันเนื่องมาจาก ดัชนีมวลกายของกลุ่ม
อาสาสมัครพนักงานในโรงงานของการศึกษานี้ ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในช่วงดชันีมวลกายที่ปกติ และโรคอ้วนระดับที่ 1 ท าให้
ช่วงของดชันีมวลกายแคบ ส่งผลให้หาความสมัพันธใ์นเชิงสถติไิม่ได้  

ปัจจัยด้านระยะเวลาที่ใช้ในการสมัผสัแดดในช่วงเวลา 11.00-14.00 น. ต่อสปัดาห์ กบัปริมาณซีรั่มวิตามนิดีรวม
ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p = 0.278) ซ่ึงตรงกันข้ามกับการศึกษาอื่น ๆ (Harinarayan, 
Chailurkit, Chanprasertyothin, Sritara, & Ongphiphadhanakul, 2013; Rhodes et al. , 2010) เนื่ องมาจากว่ามี
ปัจจัยหลายอย่างที่มีผลกระทบต่อการสงัเคราะห์ของวิตามินดีทางผิวหนังและชีวปริมาณออกฤทธิ์ (Bioavailability) 
ของวิตามินดี เช่นช่วงเวลาของการสัมผัสแดด (Harinarayan et al., 2013; Holick, 2007b; Wacker & Holick, 
2013a) การทาครีมกันแดด (Holick, 2007b) และเมด็สีของผิวหนัง (Tsiaras & Weinstock, 2011; Wacker & 
Holick, 2013a) นอกจากนี้ แล้ววิถีการด าเนินชีวิตที่ไม่แตกต่างกนัมากของพนักงานในโรงงานตลอดการท างานทั้ง 5 
วัน ที่เข้างานตั้งแต่เช้าและเลิกงานตอนเย็นเป็นเวลาเดียวกัน ท าให้มีโอกาสน้อยที่จะสัมผัสแสงแดดได้อย่างมี
ประสทิธภิาพในการสงัเคราะห์วิตามนิดทีางผวิหนัง  

เมื่อพิจารณาสมการในการท านายปริมาณซีรั่มวิตามินดีรวม ซึ่งมีปัจจัยด้านอายุที่มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกมา
เกี่ยวข้อง พบว่า การท านายปริมาณซีร่ัมวิตามนิดรีวมบางค่ามคีวามคลาดเคลื่อนจากปริมาณซีรั่มวิตามนิดรีวมจริงที่ได้
จากการตรวจทางห้องปฏบิตัิการเมื่อเทยีบกบัการค านวณจากสมการท านาย เมื่อน าอายุของอาสาสมคัรตามข้อมูลจริงที่
สุ่มมารายที่ 4 และ รายที่ 31 มาแทนในสมการการท านายปริมาณซีรั่มวิตามินดีรวม ทั้งนี้ เนื่องมาจาก สมการในการ
ท านายนี้สามารถอธบิายปรากฏการณไ์ด้ 31%  (p < 0.001)  ส่วนอกี 69 % มปัีจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะวถิี
การด าเนินชีวิตด้านการออกก าลังกายและการสมัผสัแดดในช่วงวันหยุดสดุสปัดาห์ การบริโภคอาหารที่แตกต่างกนัเมื่อ
อยู่ที่บ้าน เนื่องจากวิตามินดีสามารถได้รับมาจาก 2 ทางคือ ทางการสมัผัสแดดและทางอาหาร ซึ่งในกรณนีี้อาจส่งผล
ให้การรับประทานอาหารที่บ้านมอีทิธพิลต่อปริมาณซีรั่มวิตามนิดีรวมของพนักงานในโรงงานอย่างมาก กลุ่มตวัอย่างที่
รับประทานปลาที่มไีขมนัและเหด็โดยเฉพาะเหด็หอมตากแห้งมแีนวโน้มที่จะมปีริมาณซีร่ัมวิตามนิดรีวมสงูกว่าคนอื่น  

สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 

ร้อยละ 75 ของกลุ่มอาสาสมัครสมัครพนักงานในโรงงานมีภาวะการขาดวิตามินดี และปัจจัยทางด้านอายุปัจจัย
เดยีวมคีวามสมัพันธก์บัปริมาณซีรั่มวิตามนิดีรวม โดยมคีวามสมัพันธใ์นเชิงบวกระดบัปานกลาง สามารถน าปัจจัยนี้ ไป
ท านายหาค่าปริมาณซีรั่มวิตามินดีรวมได้ร้อยละ 31.3 % อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยสมการนี้
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น ามาใช้ได้กบักลุ่มประชากรที่มีลักษณะเดียวกับกลุ่มประชากรที่ได้ศึกษา คือเป็นพนักงานในโรงงานท างานกลางวัน 
โดยมอีายุ ตั้งแต่ 25 ถงึ 55 ปี 

งานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยต้นแบบที่มีการใช้ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อปริมาณซีร่ัมวิตามินดีในร่างกาย มาใช้สร้างเป็น
สมการอย่างง่ายเพ่ือใช้ท านายปริมาณซีรั่มวิตามนิด ีสามารถน าข้อมูลนี้ ไปปรับปรงุและพัฒนาในการวิจัยต่อไป เพ่ือให้
ได้สมการที่ท านายค่าปริมาณซีร่ัมวิตามนิดีรวมของพนักงานในโรงงานได้แม่นย าขึ้น โดยการใช้แบบสอบถามที่จ าเพาะ
เจาะจงต่อวิถกีารด าเนินชีวิตในช่วงวันหยุดสดุสปัดาห์ที่แตกต่างจากวันท างานทั่วไป เช่นในด้านการออกก าลังกาย การ
สัมผัสแดด การรับประทานอาหาร และมีการวัดเปอร์เซน็ต์ไขมันในร่างกาย (% Body fat mass) การวัดรอบเอว 
(Waist circumference) และเปอร์เซน็ต์มวลกล้ามเนื้ อติดกระดูก (% Skeletal muscle mass) เทยีบกบัดัชนีมวลกาย 
(BMI) เพ่ือพิจารณาปัจจัยด้านความอ้วนกบัปริมาณซีรั่มวิตามินดีรวม ซึ่งน่าจะเป็นประโชน์ต่อการสร้างความเข้าใจ
ต่อปัจจัยที่มอีทิธพิลกบัปริมาณซีร่ัมวิตามนิดรีวมได้มากขึ้น 
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บทคดัย่อ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรอบรู้ ด้านสขุภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับ

น า้ตาลไม่ได้ ในอ าเภอเมืองพิษณโุลก จังหวัดพิษณโุลก รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 432 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ ค่าสงูสดุ และค่าต ่าสดุ และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Multiple 
Linear Regression Variable แบบ Stepwise ก าหนดค่านัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับความ
รอบรู้ ด้านสขุภาพในระดับยังไม่เพียงพอ (ร้อยละ 47.9) รองลงมา มีความรอบรู้ ด้านสขุภาพในระดับเพียงพอ (ร้อยละ 44.9) และมี
ระดับความรอบรู้ ด้านสุขภาพในระดับมากเพียงพอ (ร้อยละ 8.1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมด้านก าลังใจ 
ค าแนะน า ข้อมูลข่าวสาร และการช่วยเหลือดูแล จากบุคคลในครอบครัว เพ่ือน เจ้าหน้าที่สาธารณสขุ และอาสาสมัครสาธารณสขุประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) ในภาพรวม อยู่ในระดับสงูที่สดุ (ร้อยละ 71.1) รองลงมาในระดับปานกลาง (ร้อยละ 27.3) และในระดับต ่าที่สดุ (ร้อย
ละ 1.6) ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อความรอบรู้ ด้านสขุภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน า้ตาลไม่ได้ ได้แก่ 1) สามารถเข้า
ใช้งานอนิเทอร์เนต็ได้ด้วยตนเอง (Beta = 0.499, P-value < 0.001) 2) ระดับการศกึษาปริญญาตรีขึ้ นไป (Beta = 0.497, P-value < 
0.001) 3) ระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี (Beta = 0.360, P-value < 0.001) 4) มีคนอื่นช่วยในการใช้งานอนิเทอร์เนต็ (Beta = 
0.218, P-value < 0.001) 5) ได้รับแรงสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (Beta = 0.158, P-value < 0.001) 6) รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 15,001 บาทขึ้ นไป (Beta = 0.108, P-value = 0.002) 7) มีอุปกรณ์ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Beta = 0.085, P-value = 
0.028) และ 8) ได้รับแรงสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว (Beta = 0.082, P-value = 0.013) ตัวแปรทั้ง 8 ตัวมีอ านาจในการร่วม
พยากรณ์ระดับความรอบรู้ ด้านสขุภาพของผู้ ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน า้ตาลไม่ได้ ได้ร้อยละ 55.60 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ค าส าคญั: ความรอบรู้ ด้านสขุภาพ แรงสนับสนุนทางสงัคม ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน า้ตาลไม่ได้ 

Abstract 
The main objective of predictive research was to study factors predicting health literacy among patients with uncontrolled type 

2 diabetes in Mueang District Phitsanulok Province. Data were collected with questionnaires from 432 subjects and analyzed with 
descriptive statistics as a mean, standard deviation, percentage, maximum, and minimum. The inference statistics such as Multiple 
Linear Regression ( stepwise)  for hypothesis testing at a significant level of 0. 05.  The results showed that health literacy of the 
majority samples as followed: insufficient (47.9%), sufficient (44.9%) and more sufficient level of health literacy (8.1%). The 
sample received social support in terms of encouragement, advice, information. and care assistance from family members, friends, 
health workers and village health volunteers (VHV). In general, was found that most of the samples received social support highest 
level (71.1%) , moderate level (27.3%)  and lowest level (1.6%) .  The results of analysis were found factors influencing the 
health literacy of uncontrolled  type 2 diabetic patients: 1) Able to access the Internet by self (Beta = 0.499, P-value < 0.001) 
2) level of education bachelor's degree or higher (Beta = 0.497, P-value < 0.001)  3)  level of education below a bachelor's
degree (Beta = 0.360, P-value < 0.001) 4) Someone helps to use the Internet (Beta = 0.218, P-value < 0.001) 5) Support 
from health workers (Beta = 0.158, P-value < 0.001) 6) Average monthly income 15,001 baht or more (Beta = 0.108, P-
value = 0.002) 7) Have a device to access the Internet (Beta = 0.085, P-value = 0.028) and 8) Support from family members 
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(Beta = 0.082, P-value = 0.013). Eight factors can predict health literacy among patients with uncontrolled type 2 diabetes at 
55.60 percent with a significant level of 0.05.  

Keywords: Health literacy, Social support, Patients with uncontrolled type 2 diabetes 

บทน า 

โรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเร้ือรังที่เป็นปัญหาต่อสขุภาพของผู้ป่วย รวมถงึระบบการดูแลสขุภาพและเศรษฐกจิ
ของประเทศ สถานการณ์ของโรคเบาหวานทั่วโลกมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น จากรายงานของสหพันธ์เบาหวานนานาชาติ 
(The International Diabetes Federation; IDF) มีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นจาก 285 ล้านคนเป็น 415 ล้านคน และมีการ
คาดการณ์เพ่ิมขึ้นเป็น 592 และ 612 ล้านคน ตามล าดับ ในจ านวนนี้มีผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มสีดัส่วน
มากถงึร้อยละ 85-95 ของโรคเบาหวานทั้งหมด หรือมปีระมาณ 316 ล้านคน หากยังไม่มกีารด าเนินการควบคุมและ
ป้องกนัอย่างมีประสทิธภิาพจะส่งผลเสยีต่อภาวะสขุภาพของประชากรโลก ซึ่งโรคเบาหวานก่อให้เกดิความพิการด้าน
ต่าง ๆ เช่น ตาบอด ไตวาย ตดัแขนตดัขา เป็นต้น (วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี, 2560; วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี, 2561) จาก
รายงานข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบประชากรชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 38 
ล้านคนในปี พ.ศ. 2555 เป็น 41 ล้านคนในปี พ.ศ. 2559 และพบว่าเสียชีวิตจากโรคเบาหวานสงูถึง 1.6 ล้านคน 
โดยร้อยละ 85 เกดิขึ้นในกลุ่มประเทศที่มรีายได้ต ่าและกลุ่มประเทศที่มรีายได้ปานกลาง ปัญหาดงักล่าวก่อให้เกดิการ
สญูเสยีปีสขุภาวะและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมอย่างรนุแรง ในประเทศไทยโรคเบาหวานจัดเป็น
โรคที่เป็นปัญหากับประชากรไทยมายาวนาน โดยเป็นปัญหาต่อสุขภาพของประชากรไทย รวมถึงเป็นปัญหาทาง
เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ (อรรถเกยีรต ิกาญจนพิบูลวงศ์, 2563)    
 สถานการณโ์รคเบาหวานในประเทศไทยพบว่าอตัราความชุกของโรคเบาหวานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2534, 
2539, 2547, 2552 และ 2557 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 2.3 เป็น 4.6 , 6.8, 6.9 และ 8.9 ตามล าดับ ซึ่งเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับความชุกของผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547, 2548, 
2550, 2553, 2558 และ 2561 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 3 เป็น 3.7, 3.9, 7.6, 8.3 และ 11.6 ตามล าดบั (อรรถเกยีรติ 
กาญจนพิบูลวงศ์, 2563) และข้อมูลจากส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ พบว่า ในปี พ.ศ. 2555 
มีจ านวนผู้ ป่วยโรคเบาหวานประมาณ 7,749 คนต่อแสนประชากรและมีอตัราการเสยีชีวิตด้วยโรคเบาหวานประมาณ 
12.06 คนต่อแสนประชากร และในระหว่างปี พ.ศ. 2542-2552 มีคนไทยที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสขุด้วยโรคเบาหวานเพ่ิมขึ้น 4.02 เท่า โดยในปี พ.ศ. 2552 มีผู้นอนรักษาด้วยโรคเบาหวานเป็น
จ านวนมาก ซึ่งคดิเป็นค่าใช้จ่ายรวมโดยประมาณ 540 ล้านบาท และจากการส ารวจภาวะสขุภาพอนามยัของประชาชน
ไทยปี พ.ศ. 2539, 2547, 2552 และ 2557 ตามล าดับ พบความชุกของผู้ ป่วยโรคเบาหวานเพ่ิมขึ้นตามล าดับเป็น
ร้อยละ 4.4, 6.9, 6.9 และ 8.9 (องัศินันท ์อนิทรก าแหง, 2560) ส าหรับจังหวัดพิษณโุลกมีการรายงานอตัราความ
ชุกโรคเบาหวานในปี พ.ศ. 2558-2560 ร้อยละ 7.64, 7.64, 8.64 ตามล าดับ ซ่ึงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเช่นกนั (วิรัช 
ประวันเตา และสปุระวีณ ์ปภาดากุล, 2561)  
 ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่คุมระดับน า้ตาลไม่ได้เป็นผลท าให้เกดิโรคแทรกซ้อนตามมาหลายอย่าง อาทเิช่น โรคแทรก
ซ้อนทางตาท าให้ผู้ป่วยสูญเสียการมองเห็น โรคแทรกซ้อนทางไตท าให้ไตเสื่อม โรคแทรกซ้อนทางเท้าซึ่งมีความ
ผิดปกติทางระบบเส้นประสาท เป็นต้น นอกจากนี้ ยังส่งผลให้เกิดโรคกล้ามเนื้ อหัวใจและหลอดเลือด และโรคอัม
พฤกษ์ อมัพาต ได้อกีด้วย (ธนาลักษณ์ สขุประสาน, 2561) ซ่ึงท าให้เกดิการป่วยและการตายก่อนวัยอนัสมควรของ
ประชากร จากรายงานการส ารวจภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยปี พ.ศ. 2552 และ 2557 พบว่าผู้ ป่วย
เบาหวานที่คุมระดบัน า้ตาลไม่ได้ (HbA1c ≥ 7 mg%) รวมทั้งประเทศคดิเป็นร้อยละ 37 และร้อยละ 30.6 ตามล าดบั 
(วิชัย เอกพลากร และคณะ, 2553; วิชัย เอกพลากร คณะ, 2559) ส าหรับจังหวัดพิษณุโลกมีการรายงานผู้ป่วย
เบาหวานที่ คุมระดับน ้าตาลไม่ได้ (HbA1c ≥ 7 mg%) ทั้งจังหวัดคิดเป็นร้อยละ 60.5 ซึ่ งสูงกว่าในภาพรวม
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ระดบัประเทศ ส าหรับอ าเภอที่มผู้ีป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดบัน า้ตาลไม่ได้ 3 ล าดบัแรกคอื อ าเภอเมอืง 11,201 
คน อ าเภอพรหมพิราม 3,647 คน และอ าเภอชาติตระการ 1,115 คน (วิรัช ประวันเตา และสปุระวีณ์ ปภาดากุล , 
2561) 
 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า สาเหตุของการควบคุมระดับน า้ตาลในเลือดไม่ได้นั้นเกดิจากผู้ ป่วยยังไม่เข้าใจ 
หรือมีความรู้ที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ร่วมกับการปฏิบัติพฤติกรรมสขุภาพที่ไม่เหมาะสมกบัโรค เช่น การ
รับประทานอาหาร การออกก าลังกาย การรับประทานยา และการจัดการความเครียด เป็นต้น ซึ่งสาเหตเุหล่านี้ เป็นสว่น
หนึ่งของความรอบรู้ทางด้านสขุภาพ (พรวิจิตร ปานนาค, 2560)  
 จากการศึกษาของ ปัทมาพร ธรรมผล และคณะ (2559), Shahnaz, Fatemeh, Gholamreza, and Alireza (2016) 
และ Monica O. Ferguson et al. (2016) พบว่า บุคคลที่มีความรอบรู้ ด้านสุขภาพในระดับดีมากจะมีพฤติกรรม
สขุภาพที่เหมาะสมท าให้สามารถป้องกนัและความคุมโรคได้ รวมถงึการความคุมระดบัผลการตรวจเลือดได้ เช่น ระดบั
น า้ตาลในเลือด ระดบัไขมนัในเลือด และระดบักรดยูริกในเลือด เป็นต้น แนวคดิความรอบรู้ ด้านสขุภาพของ Nutbeam 
(2008) ประกอบด้วย 3 ระดับคือ ระดับพ้ืนฐาน (Basic level) ระดับปฏิสัมพันธ์ (Interaction level) และระดับ
วิจารณญาน (Critical level) ซึ่งมีทั้งหมด 6 องค์ประกอบได้แก่ 1) ความรู้และความเข้าใจทางสขุภาพ 2) การเข้าถงึ
ข้อมูลและบริการ 3) การสื่อสารเพ่ิมความเชี่ยวชาญ 4) การจัดเงื่อนไขทางสุขภาพตนเอง 5) การรู้ เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศ และ 6) การตัดสนิใจเลือกปฏบิัติที่ถูกต้อง  แบ่งการประเมินเป็น 3 ระดับคือ ความรอบรู้ ด้านสขุภาพใน
ระดับไม่ดี ระดับพอใช้ และระดับดีมาก จากการส ารวจระดับความรอบรู้ ด้านสขุภาพของคนไทยวัยผู้ใหญ่ในปี พ.ศ. 
2557 พบว่า ส่วนมากมีความรอบรู้ ด้านสขุภาพอยู่ในระดับไม่ดี รองลงมาอยู่ในระดับพอใช้ และระดับดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ 59.4, 39.0 และ 1.6 ตามล าดับ และการส ารวจความรอบรู้ ด้านสขุภาพของคนไทยอกีครั้งในปี พ.ศ. 2559 
จ านวน 15,278 คน โดยใช้แบบสอบถามชุดเดิม พบว่าระดับความรอบรู้ ด้านสขุภาพสงูขึ้นเพียงเลก็น้อยเท่านั้นส่วน
ใหญ่ยังคงมีความรอบรู้สุขภาพอยู่ในระดับไม่ดี รองลงมาอยู่ในระดับพอใช้ และระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 49.0 , 
45.50 และ 5.5 ตามล าดบั จะเหน็ได้ว่าระดบัความรอบรู้ทางด้านสขุภาพของคนไทยวัยผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับ
ไม่ด ี(องัศินันท ์อนิทรก าแหง, 2560) 
 จากการศึกษาผลของความรอบรู้ ด้านสขุภาพในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ของ วรรณรัตน์ รัตนวรางค ์และคณะ 
(2561) ที่ศึกษาความสมัพันธข์องความรอบรู้ ด้านสขุภาพกบัพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 
2 พบว่า ความรู้ความเข้าใจและการแปลความหมาย การจัดการเงื่อนไขทางสขุภาพ และการตัดสนิใจเลือกปฏบิัติ มี
ความสมัพันธก์บัพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และ ธนวัฒน์ สวุัฒนกุล (2561) พบว่า 
พฤติกรรมการดูแลตนเองมีความสัมพันธ์กบัการควบคุมระดับน า้ตาลในเลือด โดยผู้ที่มพีฤติกรรมการดูแลตนเองที่
เหมาะสมสามารถควบคุมระดบัน า้ตาลในเลือดได้ดกีว่า 1.85 เท่าของผู้ที่มพีฤตกิรรมการดูแลตนเองที่ไม่เหมาะสม  
  จากการศึกษาของ ขวัญเมอืง แก้วด าเกงิ และดวงเนตร ธรรมกุล (2558) พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานจ าเป็นต้องใช้
ทกัษะขั้นพ้ืนฐานในการอ่านฉลากยา (medical label) อ่านใบยินยอม (consent form) วิธรีับประทานยา ก าหนดนัด
หมาย เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ป่วยรับประทานยาควบคุมระดับน า้ตาลในเลือดได้อย่างถูกต้อง และสามารถเข้าพบแพทย์เพ่ือ
ติดตามการรักษาโรคเบาหวานอย่างสม ่าเสมอ (ขวัญเมือง แก้วด าเกงิ, 2558) การควบคุมระดบัน า้ตาลเป็นการรักษา
ขั้นพ้ืนฐานของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2  จึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องได้รับการประเมินความรอบรู้ ด้าน
สุขภาพขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือประเมินความสามารถในการอ่าน เข้าใจ ใช้ทักษะด้านการอ่านและคิดค านวณในการดูแล
สุขภาพของตนเอง เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ และน าไปใช้ในการตัดสินใจในการปฏบิัติพฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสม (ธนาลักษณ ์สขุประสาน และคณะ, 2561) ดงันั้นผู้วิจยัจึงมคีวามสนใจที่จะศกึษาปัจจัยที่มอีทิธพิลต่อความ
รอบรู้ ด้านสขุภาพ และระดับของความรอบรู้ ด้านสขุภาพขั้นพ้ืนฐานของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับ
น า้ตาลไม่ได้ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาใช้พัฒนารูปแบบการส่งเสริมความรอบรู้ ด้านสขุภาพของผู้ ป่วย รวมถึง
การให้ความรู้  ความเข้าใจ การประเมินข้อมูลข่าวสารและบริการด้านสุขภาพจากสื่อต่าง ๆ ของตัวผู้ ป่วยเอง ซึ่งจะท า

(Beta = 0.082, P-value = 0.013). Eight factors can predict health literacy among patients with uncontrolled type 2 diabetes at 
55.60 percent with a significant level of 0.05.  

Keywords: Health literacy, Social support, Patients with uncontrolled type 2 diabetes 

บทน า 

โรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเร้ือรังที่เป็นปัญหาต่อสขุภาพของผู้ป่วย รวมถงึระบบการดูแลสขุภาพและเศรษฐกจิ
ของประเทศ สถานการณ์ของโรคเบาหวานทั่วโลกมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น จากรายงานของสหพันธ์เบาหวานนานาชาติ 
(The International Diabetes Federation; IDF) มีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นจาก 285 ล้านคนเป็น 415 ล้านคน และมีการ
คาดการณ์เพ่ิมขึ้นเป็น 592 และ 612 ล้านคน ตามล าดับ ในจ านวนนี้มีผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มสีดัส่วน
มากถงึร้อยละ 85-95 ของโรคเบาหวานทั้งหมด หรือมปีระมาณ 316 ล้านคน หากยังไม่มกีารด าเนินการควบคุมและ
ป้องกนัอย่างมีประสทิธภิาพจะส่งผลเสยีต่อภาวะสขุภาพของประชากรโลก ซึ่งโรคเบาหวานก่อให้เกดิความพิการด้าน
ต่าง ๆ เช่น ตาบอด ไตวาย ตดัแขนตดัขา เป็นต้น (วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี, 2560; วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี, 2561) จาก
รายงานข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบประชากรชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 38 
ล้านคนในปี พ.ศ. 2555 เป็น 41 ล้านคนในปี พ.ศ. 2559 และพบว่าเสียชีวิตจากโรคเบาหวานสงูถึง 1.6 ล้านคน 
โดยร้อยละ 85 เกดิขึ้นในกลุ่มประเทศที่มรีายได้ต ่าและกลุ่มประเทศที่มรีายได้ปานกลาง ปัญหาดงักล่าวก่อให้เกดิการ
สญูเสยีปีสขุภาวะและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมอย่างรนุแรง ในประเทศไทยโรคเบาหวานจัดเป็น
โรคที่เป็นปัญหากับประชากรไทยมายาวนาน โดยเป็นปัญหาต่อสุขภาพของประชากรไทย รวมถึงเป็นปัญหาทาง
เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ (อรรถเกยีรต ิกาญจนพิบูลวงศ์, 2563)    
 สถานการณโ์รคเบาหวานในประเทศไทยพบว่าอตัราความชุกของโรคเบาหวานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2534, 
2539, 2547, 2552 และ 2557 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 2.3 เป็น 4.6 , 6.8, 6.9 และ 8.9 ตามล าดับ ซึ่งเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับความชุกของผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคเบาหวานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547, 2548, 
2550, 2553, 2558 และ 2561 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 3 เป็น 3.7, 3.9, 7.6, 8.3 และ 11.6 ตามล าดบั (อรรถเกยีรติ 
กาญจนพิบูลวงศ์, 2563) และข้อมูลจากส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ พบว่า ในปี พ.ศ. 2555 
มีจ านวนผู้ ป่วยโรคเบาหวานประมาณ 7,749 คนต่อแสนประชากรและมีอตัราการเสยีชีวิตด้วยโรคเบาหวานประมาณ 
12.06 คนต่อแสนประชากร และในระหว่างปี พ.ศ. 2542-2552 มีคนไทยที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสขุด้วยโรคเบาหวานเพ่ิมขึ้น 4.02 เท่า โดยในปี พ.ศ. 2552 มีผู้นอนรักษาด้วยโรคเบาหวานเป็น
จ านวนมาก ซึ่งคดิเป็นค่าใช้จ่ายรวมโดยประมาณ 540 ล้านบาท และจากการส ารวจภาวะสขุภาพอนามยัของประชาชน
ไทยปี พ.ศ. 2539, 2547, 2552 และ 2557 ตามล าดับ พบความชุกของผู้ป่วยโรคเบาหวานเพ่ิมขึ้นตามล าดับเป็น
ร้อยละ 4.4, 6.9, 6.9 และ 8.9 (องัศินันท ์อนิทรก าแหง, 2560) ส าหรับจังหวัดพิษณโุลกมีการรายงานอตัราความ
ชุกโรคเบาหวานในปี พ.ศ. 2558-2560 ร้อยละ 7.64, 7.64, 8.64 ตามล าดับ ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเช่นกนั (วิรัช 
ประวันเตา และสปุระวีณ ์ปภาดากุล, 2561)  
 ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่คุมระดับน า้ตาลไม่ได้เป็นผลท าให้เกดิโรคแทรกซ้อนตามมาหลายอย่าง อาทเิช่น โรคแทรก
ซ้อนทางตาท าให้ผู้ ป่วยสูญเสียการมองเห็น โรคแทรกซ้อนทางไตท าให้ไตเสื่อม โรคแทรกซ้อนทางเท้าซ่ึงมีความ
ผิดปกติทางระบบเส้นประสาท เป็นต้น นอกจากนี้ ยังส่งผลให้เกิดโรคกล้ามเนื้ อหัวใจและหลอดเลือด และโรคอัม
พฤกษ์ อมัพาต ได้อกีด้วย (ธนาลักษณ์ สขุประสาน, 2561) ซึ่งท าให้เกดิการป่วยและการตายก่อนวัยอนัสมควรของ
ประชากร จากรายงานการส ารวจภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยปี พ.ศ. 2552 และ 2557 พบว่าผู้ ป่วย
เบาหวานที่คุมระดบัน า้ตาลไม่ได้ (HbA1c ≥ 7 mg%) รวมทั้งประเทศคดิเป็นร้อยละ 37 และร้อยละ 30.6 ตามล าดบั 
(วิชัย เอกพลากร และคณะ, 2553; วิชัย เอกพลากร คณะ, 2559) ส าหรับจังหวัดพิษณุโลกมีการรายงานผู้ป่วย
เบาหวานที่ คุมระดับน ้าตาลไม่ได้ (HbA1c ≥ 7 mg%) ทั้งจังหวัดคิดเป็นร้อยละ 60.5 ซึ่ งสูงกว่าในภาพรวม
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ให้ผู้ป่วยเกดิแรงจูงใจและตัดสนิใจในการปฏบิัติพฤติกรรมสขุภาพด้วยตนเอง เพ่ือการควบคุมระดับน า้ตาลในเลือด 
สามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกวิธ ีและการรักษาสขุภาพที่ดขีองตนเอง ครอบครัว รวมถงึชุมชน 

วิธีการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
 เนื่องจากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้นที่จะศึกษาอ านาจการพยากรณ์ของปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อความรอบรู้ ด้าน
สขุภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดบัน า้ตาลไม่ได้ ในอ าเภอเมอืงพิษณโุลก จังหวัดพิษณโุลก ผู้วิจัย
ใช้กรอบการก าหนดขนาดตัวอย่างภายใต้ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) โดย
ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างมากกว่าหรือเท่ากบั 30 เท่าของจ านวนตัวแปรพยากรณ์ (Knofczynski & Mundfrom, 2008) 
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้มีจ านวนตัวแปรพยากรณ ์11 ตัว ขนาดกลุ่มตัวอย่างจึงมีจ านวนเท่ากบั 330 คน และเพ่ือป้องกนั
ความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะเกบ็ข้อมูลในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อ Covid-19 ผู้วิจัยจึงเพ่ิม
ขนาดกลุ่มตัวอย่างอีก 40 เปอร์เซน็ต์ ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างจึงมีจ านวนเท่ากับ 462 คน ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างด้วย
วิธกีารสุ่มตวัอย่างแบบมรีะบบ (Systematic sampling) 
ผู้วิจัยก าหนดเกณฑก์ารคดัเข้า และคดัออกของอาสาสมคัรไว้ดงัต่อไปนี้  

1. เกณฑ์การคัดเข้า ประชากรที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าป่วยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับ
น า้ตาลไม่ได้ ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลในอ าเภอเมืองพิษณโุลก 
และเป็นผู้ที่ยินยอมให้ความร่วมมอืในการวิจัย 

2. เกณฑ์การคัดออก อาสาสมัครมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงกะทันหัน อาสาสมัครเสียชีวิตขณะด าเนินการวิจัย
อาสาสมคัรเดนิทางออกนอกพ้ืนที่ขณะด าเนินการวิจัย และเป็นผู้ที่ขอถอนตวัระหว่างการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั    

เคร่ืองมอืได้แก่ แบบสอบถาม จ าแนกออกเป็น 3 ส่วน คอื 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต และ
ความสามารถในการเข้าถงึอนิเทอร์เนต็ จ านวน 7 ข้อ 

ส่วนที่ 2 แรงสนับสนุนทางสงัคม จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนด้านก าลังใจ การสนับสนุนด้านการค าแนะน า 
การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร และการสนับสนุนด้านการช่วยเหลือดูแล จากบุคคลทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ บุคคลใน
ครอบครัว เพ่ือน เจ้าหน้าที่สาธารณสขุ และอาสาสมัครสาธารณสขุ (อสม.) ซึ่งเป็นค าถามแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก 
ได้แก่ ได้รับประจ า ได้รับบางคร้ัง และไม่เคยได้รับ 
 ส่วนที่ 3 ความรอบรู้ ด้านสขุภาพ 6 องคป์ระกอบ จ านวน 30 ข้อ ประกอบด้วย 1) ด้านการเข้าถงึข้อมูลและบริการ
สขุภาพ 2) ด้านความรู้และความเข้าใจทางสขุภาพ 3) ด้านทกัษะการสื่อสาร 4) ด้านการจัดการตนเอง  5) ด้านทกัษะ
การตัดสนิใจ  6) ด้านการรู้ เท่าทนัสื่อและสารสนเทศ เป็นแบบสอบถามความเป็นจริง 5 ตัวเลือก ได้แก่ เป็นจริงมาก
ที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สดุ 
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

1. การตรวจสอบความตรง (Validity) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้น าไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน มค่ีา IOC ระหว่าง 0.67 – 1.00 

2. การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ผู้วิจัยน าเคร่ืองมือที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหาแล้ว ไป
ทดลองใช้กับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน ้าตาลในเลือดไม่ได้ ในเขตอ าเภอบางระก า จังหวัด
พิษณุโลก จ านวน 30 คน ตรวจสอบความเที่ยง ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
coefficient) ของแบบสอบถาม แรงสนับสนุนทางสงัคม เท่ากบั 0.87 ความรอบรู้ ด้านสขุภาพ เท่ากบั 0.97 และทั้ง
แบบสอบถาม เท่ากบั 0.96 
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การเก็บรวมรวมขอ้มูล 
การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยท าการเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมขีั้นตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูล ดงันี้  
1. ผู้วิจัยด าเนินการขออนุมัติ หนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ถึง

โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลในเขตอ าเภอเมอืงพิษณโุลก จังหวัดพิษณโุลก เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค ์ท าความเข้าใจ 
และอธบิายรายละเอยีดการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และท าการขออนุญาตเกบ็รวบรวมข้อมูล 

2. เข้าพบผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลในเขตอ าเภอเมืองพิษณโุลก จังหวัดพิษณโุลก แต่ละแห่ง
เพ่ือชี้ แจงวัตถุประสงคข์องการวิจัย ขออนุญาตเกบ็รวบรวมข้อมูลในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดบั
น า้ตาลไม่ได้ และขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่าง พร้อมนัดหมายวันและเวลาในการเกบ็รวมรวบข้อมูลตามความ
สะดวกของกลุ่มตวัอย่าง พร้อมทั้งให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน จนกลุ่มตวัอย่างเข้าใจเป็นอย่างด ีและตดัสนิใจอย่างอสิระใน
การให้ความยินยอมเข้าร่วมงานวิจัย และตอบแบบสอบถาม โดยมกีารให้ค าชี้แจง 

3. ผู้วิจัยได้ท าการเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม โดยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดบัน า้ตาล
ไม่ได้เป็นผู้ตอบสอบถามด้วยตนเอง หากผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน า้ตาลไม่ได้ไม่สามารถกรอก
แบบสอบถามได้ด้วยตนเองผู้วิจัยจะเป็นผู้ท าการซักถามและกรอกแบบสอบถามด้วยตนเองตามข้อมูลที่ได้จากผู้ป่วย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน า้ตาลไม่ได้ พร้อมทั้งตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบทุกฉบับ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ครบถ้วน 

4. น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาท าการกรอกข้อมูล และด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติต่ิอไป
การวิเคราะหข์อ้มูล 

ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS 
1. สถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistics) ในการน าเสนอข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่

ควบคุมระดบัน า้ตาลไม่ได้ ในเขตอ าเภอเมอืงพิษณโุลก จังหวัดพิษณโุลก ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าสงูสดุ ค่าต ่าสดุ 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple linear regression analysis) ด้วยวิธ ีStepwise ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอทิธพิล
ต่อความรอบรู้ ด้านสขุภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน า้ตาลไม่ได้ ในเขตอ าเภอเมืองพิษณโุลก 
จังหวัดพิษณโุลก ก าหนดค่านัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 

ผลการศึกษา 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของของผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีควบคุมระดบัน ้ าตาลไม่ได ้ในเขตอ าเภอเมืองพษิณุโลก
จงัหวดัพษิณุโลก 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน ้าตาลไม่ได้ ในเขตอ าเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 71.1 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 28.9 
อายุในช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป อายุระหว่าง 50 - 59 ปี อายุระหว่าง 40 - 49 ปี และอยู่ในช่วงอายุน้อยกว่า 39 ปี ร้อย
ละ 57.6, 26.4, 12.5 และ 3.5 ตามล าดบั ระดบัการศึกษาอยู่ระดบัประถมศึกษา อยู่ระดบัมธัยมศึกษา ระดบั ปวช./
ปวส. ระดับปริญญาตรี ไม่ได้รับการศึกษา และระดับปริญญาโท ร้อยละ 66.7, 17.6, 6.0, 4.9 4.4 และ 0.5 
ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างว่างงาน มีอาชีพท าไร/ท านา รับจ้างทั่วไป ค้าขาย พนักงานรัฐ และพนักงานเอกชน ร้อยละ 
38.0, 23.1, 19.9, 12.0, 3.9 และ 3.0 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 73.1 รองลงมา หม้าย/
หย่า/แยก ร้อยละ 19.7 และโสด ร้อยละ 7.2 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่าง มีรายได้ต่อเดือน เฉล่ียอยู่ที่ 5,883.82 บาท
ต่อเดือน (�̅�𝑥 = 5,883.82, S.D. = 7,028.53, Min = 500, Max = 70,000) กลุ่มตัวอย่าง มีระยะเวลาที่ป่วยเป็น
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เฉล่ียอยู่ที่ 10.35 ปี (�̅�𝑥 = 10.35, S.D. = 7.04, Min = 1, Max = 35) กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ไม่มีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ร้อยละ 56.5 และมีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็น

ให้ผู้ ป่วยเกดิแรงจูงใจและตัดสนิใจในการปฏบิัติพฤติกรรมสขุภาพด้วยตนเอง เพ่ือการควบคุมระดับน า้ตาลในเลือด 
สามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกวิธ ีและการรักษาสขุภาพที่ดขีองตนเอง ครอบครัว รวมถงึชุมชน 

วิธีการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
 เนื่องจากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้นที่จะศึกษาอ านาจการพยากรณ์ของปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อความรอบรู้ ด้าน
สขุภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดบัน า้ตาลไม่ได้ ในอ าเภอเมอืงพิษณโุลก จังหวัดพิษณโุลก ผู้วิจัย
ใช้กรอบการก าหนดขนาดตัวอย่างภายใต้ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) โดย
ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างมากกว่าหรือเท่ากบั 30 เท่าของจ านวนตัวแปรพยากรณ์ (Knofczynski & Mundfrom, 2008) 
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้มีจ านวนตัวแปรพยากรณ ์11 ตัว ขนาดกลุ่มตัวอย่างจึงมีจ านวนเท่ากบั 330 คน และเพ่ือป้องกนั
ความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะเกบ็ข้อมูลในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อ Covid-19 ผู้วิจัยจึงเพ่ิม
ขนาดกลุ่มตัวอย่างอีก 40 เปอร์เซน็ต์ ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างจึงมีจ านวนเท่ากับ 462 คน ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างด้วย
วิธกีารสุ่มตวัอย่างแบบมรีะบบ (Systematic sampling) 
ผู้วิจัยก าหนดเกณฑก์ารคดัเข้า และคดัออกของอาสาสมคัรไว้ดงัต่อไปนี้  

1. เกณฑ์การคัดเข้า ประชากรที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าป่วยด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับ
น า้ตาลไม่ได้ ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลในอ าเภอเมืองพิษณโุลก 
และเป็นผู้ที่ยินยอมให้ความร่วมมอืในการวิจัย 

2. เกณฑ์การคัดออก อาสาสมัครมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงกะทันหัน อาสาสมัครเสียชีวิตขณะด าเนินการวิจัย
อาสาสมคัรเดนิทางออกนอกพ้ืนที่ขณะด าเนินการวิจัย และเป็นผู้ที่ขอถอนตวัระหว่างการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั    

เคร่ืองมอืได้แก่ แบบสอบถาม จ าแนกออกเป็น 3 ส่วน คอื 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต และ
ความสามารถในการเข้าถงึอนิเทอร์เนต็ จ านวน 7 ข้อ 

ส่วนที่ 2 แรงสนับสนุนทางสงัคม จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนด้านก าลังใจ การสนับสนุนด้านการค าแนะน า 
การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร และการสนับสนุนด้านการช่วยเหลือดูแล จากบุคคลทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ บุคคลใน
ครอบครัว เพ่ือน เจ้าหน้าที่สาธารณสขุ และอาสาสมัครสาธารณสขุ (อสม.) ซึ่งเป็นค าถามแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก 
ได้แก่ ได้รับประจ า ได้รับบางคร้ัง และไม่เคยได้รับ 
 ส่วนที่ 3 ความรอบรู้ ด้านสขุภาพ 6 องคป์ระกอบ จ านวน 30 ข้อ ประกอบด้วย 1) ด้านการเข้าถงึข้อมูลและบริการ
สขุภาพ 2) ด้านความรู้และความเข้าใจทางสขุภาพ 3) ด้านทกัษะการสื่อสาร 4) ด้านการจัดการตนเอง  5) ด้านทกัษะ
การตัดสนิใจ  6) ด้านการรู้ เท่าทนัสื่อและสารสนเทศ เป็นแบบสอบถามความเป็นจริง 5 ตัวเลือก ได้แก่ เป็นจริงมาก
ที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สดุ 
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

1. การตรวจสอบความตรง (Validity) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้น าไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน มค่ีา IOC ระหว่าง 0.67 – 1.00 

2. การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ผู้วิจัยน าเคร่ืองมือที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหาแล้ว ไป
ทดลองใช้กับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน ้าตาลในเลือดไม่ได้ ในเขตอ าเภอบางระก า จังหวัด
พิษณุโลก จ านวน 30 คน ตรวจสอบความเที่ยง ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
coefficient) ของแบบสอบถาม แรงสนับสนุนทางสงัคม เท่ากบั 0.87 ความรอบรู้ ด้านสขุภาพ เท่ากบั 0.97 และทั้ง
แบบสอบถาม เท่ากบั 0.96 



ผลงานวิจัยภาคบรรยาย Health Science102

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ร้อยละ 43.5 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ร้อยละ 
89.4 และมีภาวะแทรกซ้อน คิดเป็นร้อยละ 10.6 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ด้วยวิธกีนิยา 
ร้อยละ 86.8 กนิยาและฉีดยา ร้อยละ 10.6 และฉีดยา ร้อยละ 2.5 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ในเขตกึ่งเมือง 
ร้อยละ 52.1 รองลงมาอยู่ในเขตเมอืง ร้อยละ 29.4 และเขตชนบท ร้อยละ 18.5 ตามล าดบั กลุ่มตวัอย่างมอีปุกรณ์ที่
สามารถเข้าถงึอนิเทอร์เนต็ได้ ร้อยละ 81.3 และไม่มอีปุกรณท์ี่สามารถเข้าถงึอนิเทอร์เนต็ได้ ร้อยละ 18.8 ตามล าดับ 
ส าหรับอุปกรณ์ที่มีมากที่สุด ได้แก่ โทรศัพทม์ือถือ ร้อยละ 81.3 รองลงมา คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 3.0 และแทบ็เลต็ 
ร้อยละ 0.9 ตามล าดับ ความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เนต็ส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เนต็ได้ ร้อยละ 
44.0 รองลงมา สามารถเข้าใช้งานอนิเทอร์เนต็ได้ด้วยตนเอง ร้อยละ 32.9 และมคีนอื่นช่วยในการใช้งานอนิเทอร์เนต็ 
ร้อยละ 23.1 ตามล าดบั 

2. แรงสนบัสนุนทางสงัคมของผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีควบคุมระดบัน ้ าตาลไม่ได ้ในเขตอ าเภอเมือง
พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 

แรงสนับสนุนทางสงัคม พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัวมากที่สุด มี
คะแนนเฉล่ีย (�̅�𝑥 = 7.23, S.D. = 1.37) รองลงมาได้รับแรงสนับสนุนจากอาสาสมัครสาธารณสขุ (อสม.) มีคะแนน
เฉล่ีย (�̅�𝑥 = 6.10, S.D. = 1.90) ได้รับแรงสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ มีคะแนนเฉล่ีย (�̅�𝑥 = 6.08, S.D. = 
2.22) และได้รับแรงสนับสนุนทางสงัคมจากเพ่ือนน้อยที่สดุ มคีะแนนเฉล่ีย (�̅�𝑥 = 4.28, S.D. = 2.41) 

3. ความรอบรูด้า้นสุขภาพของผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีควบคุมระดบัน ้ าตาลไม่ได ้ในเขตอ าเภอเมือง
พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มคีวามรอบรู้ ด้านสขุภาพในระดับไม่เพียงพอ ร้อยละ 47.9 รองลงมามคีวามรอบรู้ ด้าน
สุขภาพในระดับเพียงพอ ร้อยละ 44.9 และมีความรอบรู้ ด้านสุขภาพในระดับมากเพียงพอ เพียงร้อยละ 8.1 
ตามล าดบั (�̅�𝑥 = 91.38, S.D. = 21.38, Min = 34, Max = 150)  

4. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความรอบรูด้า้นสุขภาพของผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีควบคุมระดบัน ้ าตาลไม่ได้
ในอ าเภอเมืองพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 

ปัจจัยร่วมพยากรณ์ความรอบรู้ ด้านสขุภาพของกลุ่มตัวอย่างมี 8 ปัจจัย 1) สามารถเข้าใช้งานอนิเทอร์เนต็ได้
ด้วยตนเอง (Beta = 0.499, P-value < 0.001) 2) ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (Beta = 0.497, P-value < 
0.001) 3) ระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี (Beta = 0.360, P-value < 0.001) 4) มีคนอื่นช่วยในการใช้งาน
อนิเทอร์เนต็ (Beta = 0.218, P-value < 0.001) 5) ได้รับแรงสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ (Beta = 0.158, 
P-value < 0.001) 6) รายได้เฉล่ียต่อเดอืน 15,001 บาทขึ้นไป (Beta = 0.108, P-value = 0.002) 7) มอีปุกรณ์
ในการเข้าถึงอนิเทอร์เนต็ (Beta = 0.085, P-value = 0.028) และ 8) ได้รับแรงสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว 
(Beta = 0.082, P-value = 0.013) ตัวแปรทั้ง 8 ตัวมีอ านาจในการร่วมพยากรณ์ระดับความรอบรู้ ด้านสขุภาพของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดบัน า้ตาลไม่ได้ ได้ร้อยละ 55.60 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ดงั
ตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อความรอบรู้ ด้านสขุภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคมุระดับน า้ตาลไม่ได้ 
ตวัแปรที่ศึกษา B Beta t P-value 

1. สามารถเข้าใช้งานอนิเทอร์เนต็ได้ด้วยตนเอง (X1)
(ไม่สามารถใช้งานอนิเทอร์เนต็ได้ เป็นตัวอ้างองิ)

22.703 0.499 11.627 <0.001* 

2. มีคนอื่นช่วยในการใช้งานอนิเทอร์เนต็ (X2)
(ไม่สามารถใช้งานอนิเทอร์เนต็ได้ เป็นตัวอ้างองิ)

11.037 0.218 5.500 <0.001* 

3. ระดับการศกึษาปริญญาตรีขึ้นไป (X3)
(ไม่ได้รับการศกึษา เป็นตัวอ้างองิ)

33.464 0.497 7.924 <0.001* 

4. ระดับการศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรี (X4)
(ไม่ได้รับการศกึษา เป็นตัวอ้างองิ)

21.100 0.360 6.102 <0.001* 

5. ได้รับแรงสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ (X5) 1.522 0.158 4.772 <0.001* 
6. รายได้เฉล่ียต่อเดอืน 15,001 บาทขึ้นไป (X6)
(รายได้เฉล่ียต ่ากว่า 5,000 บาท เป็นตัวอ้างองิ)

9.409 0.108 3.131 0.002* 

7. ได้รับแรงสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว (X7) 1.283 0.082 2.498 0.013* 
8. มีอุปกรณ์ในการเข้าถึงอนิเทอร์เนต็ (X8)
(ไม่มีอุปกรณ์ในการเข้าถึงอนิเทอร์เนต็ เป็นตัวอ้างองิ)

4.659 0.085 2.203 0.028* 

*P-value < 0.05, Constant = 36.853, Adjust R-Square = 0.556, F = 68.499

จากผลการวิเคราะห์ น ามาเขยีนสมการพยากรณไ์ด้ดงันี้  
สมการพยากรณ ์Y = b0 + b1X1 + b2X2 + ... + bnXn 

ระดับความรอบรู้ ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน า้ตาลไม่ได้ = 36.853 + 22.703 
(สามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เนต็ได้ด้วยตนเอง) + 11.037 (มีคนอื่นช่วยในการใช้งานอินเทอร์เนต็) + 33.464 
(ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป) + 21.100 (ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี) + 1.522 (ได้รับแรงสนับสนุน
จากเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ) + 9.409 (รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 บาทขึ้นไป) + 1.283 (ได้รับแรงสนับสนุนจาก
บุคคลในครอบครัว) + 4.659 (มอีปุกรณใ์นการเข้าถงึอนิเทอร์เนต็)  

อภิปรายผลการศึกษา 

1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรอบรู้ ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน ้าตาลไม่ได้
ได้แก่ 1) ระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี 2) ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป 3) รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 
บาทขึ้นไป 4) มีอุปกรณ์ในการเข้าถึงอนิเทอร์เนต็ 5) มีคนอื่นช่วยในการใช้งานอนิเทอร์เนต็ 6) สามารถเข้าใช้งาน
อนิเทอร์เนต็ได้ด้วยตนเอง 7) ได้รับแรงสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว และ 8) ได้รับแรงสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสขุ อภิปรายรายตวัแปรได้ดงันี้  

ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน า้ตาลไม่ได้ ที่มีระดับการศึกษาที่สงูขึ้นส่งผลท าให้ผู้ป่วยมีระดบั
ความรอบรู้ทางด้านสขุภาพที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากการศึกษาจะช่วยให้บุคคลมีการพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน การเขยีน 
การท าความเข้าใจ การค้นหา การเข้าถงึข้อมูลทางด้านสขุภาพ มทีกัษะด้านการสื่อสาร การจัดการตนเอง การรู้ เท่าทนั
สื่อและสารสนเทศข้อมูลต่าง ๆ  นอกจากนี้ ยังสามารถน าข้อมูลที่ได้มาตัดสินใจในการปฏิบัติอย่างเหมาะสม ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจัยของ วรรณรัตน์ รัตนวรางค ์และคณะ (2561) พบว่า บุคคลที่มรีะดบัการศกึษาเพ่ิมขึ้นส่งผลให้
มรีะดบัความรอบรู้ ด้านสขุภาพที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากการศึกษาจะช่วยให้บุคคลสามารถพัฒนาตนเองได้ งานวิจัยของ ธนา
ลักษณ์ สขุประสาน และคณะ (2561) พบว่า การศึกษาในระดับที่สงูขึ้นมีผลต่อความสามารถในการอ่าน ท าความ
เข้าใจ ค้นหา ประเมิน ใช้ข้อมูลและแนวคิดด้านสขุภาพให้ได้ทางเลือกที่เหมาะสมที่จะน าไปปฏบิัติ และงานวิจัยของ 
Liu et al. (2015) กล่าวว่า การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดอย่างหนึ่ง เนื่องจากท าให้บุคคลมีการเรียนรู้ทางด้าน

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ร้อยละ 43.5 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ร้อยละ 
89.4 และมีภาวะแทรกซ้อน คิดเป็นร้อยละ 10.6 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ด้วยวิธกีนิยา 
ร้อยละ 86.8 กนิยาและฉีดยา ร้อยละ 10.6 และฉีดยา ร้อยละ 2.5 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ในเขตกึ่งเมือง 
ร้อยละ 52.1 รองลงมาอยู่ในเขตเมอืง ร้อยละ 29.4 และเขตชนบท ร้อยละ 18.5 ตามล าดบั กลุ่มตวัอย่างมอีปุกรณ์ที่
สามารถเข้าถงึอนิเทอร์เนต็ได้ ร้อยละ 81.3 และไม่มอีปุกรณท์ี่สามารถเข้าถงึอนิเทอร์เนต็ได้ ร้อยละ 18.8 ตามล าดับ 
ส าหรับอุปกรณ์ที่มีมากที่สุด ได้แก่ โทรศัพทม์ือถือ ร้อยละ 81.3 รองลงมา คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 3.0 และแทบ็เลต็ 
ร้อยละ 0.9 ตามล าดับ ความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เนต็ส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เนต็ได้ ร้อยละ 
44.0 รองลงมา สามารถเข้าใช้งานอนิเทอร์เนต็ได้ด้วยตนเอง ร้อยละ 32.9 และมคีนอื่นช่วยในการใช้งานอนิเทอร์เนต็ 
ร้อยละ 23.1 ตามล าดบั 

2. แรงสนบัสนุนทางสงัคมของผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีควบคุมระดบัน ้ าตาลไม่ได ้ในเขตอ าเภอเมือง
พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 

แรงสนับสนุนทางสงัคม พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัวมากที่สุด มี
คะแนนเฉล่ีย (�̅�𝑥 = 7.23, S.D. = 1.37) รองลงมาได้รับแรงสนับสนุนจากอาสาสมัครสาธารณสขุ (อสม.) มีคะแนน
เฉล่ีย (�̅�𝑥 = 6.10, S.D. = 1.90) ได้รับแรงสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ มีคะแนนเฉล่ีย (�̅�𝑥 = 6.08, S.D. = 
2.22) และได้รับแรงสนับสนุนทางสงัคมจากเพ่ือนน้อยที่สดุ มคีะแนนเฉล่ีย (�̅�𝑥 = 4.28, S.D. = 2.41) 

3. ความรอบรูด้า้นสุขภาพของผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีควบคุมระดบัน ้ าตาลไม่ได ้ในเขตอ าเภอเมือง
พษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มคีวามรอบรู้ ด้านสขุภาพในระดับไม่เพียงพอ ร้อยละ 47.9 รองลงมามคีวามรอบรู้ ด้าน
สุขภาพในระดับเพียงพอ ร้อยละ 44.9 และมีความรอบรู้ ด้านสุขภาพในระดับมากเพียงพอ เพียงร้อยละ 8.1 
ตามล าดบั (�̅�𝑥 = 91.38, S.D. = 21.38, Min = 34, Max = 150)  

4. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความรอบรูด้า้นสุขภาพของผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีควบคุมระดบัน ้ าตาลไม่ได้
ในอ าเภอเมืองพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 

ปัจจัยร่วมพยากรณ์ความรอบรู้ ด้านสขุภาพของกลุ่มตัวอย่างมี 8 ปัจจัย 1) สามารถเข้าใช้งานอนิเทอร์เนต็ได้
ด้วยตนเอง (Beta = 0.499, P-value < 0.001) 2) ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (Beta = 0.497, P-value < 
0.001) 3) ระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี (Beta = 0.360, P-value < 0.001) 4) มีคนอื่นช่วยในการใช้งาน
อนิเทอร์เนต็ (Beta = 0.218, P-value < 0.001) 5) ได้รับแรงสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ (Beta = 0.158, 
P-value < 0.001) 6) รายได้เฉล่ียต่อเดอืน 15,001 บาทขึ้นไป (Beta = 0.108, P-value = 0.002) 7) มอีปุกรณ์
ในการเข้าถึงอนิเทอร์เนต็ (Beta = 0.085, P-value = 0.028) และ 8) ได้รับแรงสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว 
(Beta = 0.082, P-value = 0.013) ตัวแปรทั้ง 8 ตัวมีอ านาจในการร่วมพยากรณ์ระดับความรอบรู้ ด้านสขุภาพของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดบัน า้ตาลไม่ได้ ได้ร้อยละ 55.60 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ดงั
ตารางที่ 1 
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สุขภาพ มีแนวโน้มที่จะแสวงหาความรอบรู้ ด้านสุขภาพและการดูแลสุขภาพมากขึ้น และท าให้มีการสื่อสารอย่างมี
ประสทิธภิาพกบับุคคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาตนเอง 

ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน า้ตาลไม่ได้ที่มีรายได้สูงส่งผลให้มีความรอบรู้ทางด้านสขุภาพ
เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากผู้ที่มีรายได้สงูมีโอกาสที่จะได้รับการศึกษามากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย ท าให้มีโอกาสได้รับข้อมูล
ข่าวสารด้านสขุภาพที่ดีกว่า สามารถเข้าถึงทรัพยากรทางด้านสขุภาพได้อย่างรวดเรว็ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ ปัท
มาพร ธรรมผล และคณะ (2559) พบว่า ผู้ที่มีรายได้สูงจะมีความรอบรู้ทางด้านสุขภาพที่สูง เนื่องจากรายได้ที่
เพียงพอและมีฐานะทางเศรษฐกจิที่ดี ท าให้สามารถเข้าถึงแหล่งประโยชน์ทางสขุภาพได้สะดวกและรวดเรว็ งานวิจัย
ของ วรรณรัตน์ รัตนวรางค ์และคณะ (2561) พบว่า ผู้ที่มรีายได้เพ่ิมขึ้นส่งผลให้มคีวามรอบรู้ทางด้านสขุภาพเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจาก ผู้ที่มีรายได้สูงจะมีฐานะทางสังคมที่ดีกว่า เปิดโอกาสและการรับรู้ ด้านสุขภาพมากกว่า รวมถึงการมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีมีแนวโน้มท าให้มีความรอบรู้ทางด้านสขุภาพที่ดี และงานวิจัยของ ธนาลักษณ์ สุขประสาน และคณะ 
(2561) พบว่า ผู้ที่มีรายได้น้อยจะไม่ได้รับการศึกษาหรือมีระดับการศึกษาที่ต ่ากว่า ท าให้การได้รับรู้ ข้อมูลข่าวสาร
ด้านสขุภาพมอีปุสรรคต่อความรอบรู้ 

ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดบัน า้ตาลไม่ได้ ที่มอีปุกรณก์ารเข้าถงึอนิเทอร์เนต็ และสามารถเข้าใช้
งานอินเทอร์เนต็ได้ จะมีความรอบรู้ทางด้านสุขภาพมากขึ้น เนื่องจากในยุคปัจจุบันมีการใช้งานอินเทอร์เนต็อย่าง
แพร่หลาย ผู้คนสามารถสบืค้นข้อมูลทางด้านสขุภาพได้จากช่องทางออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น ท าให้เกดิความรู้  ความเข้าใจ
ทางด้านสขุภาพ อกีทั้งการเข้าถงึข้อมูลและบริการทางสขุภาพมีการปรับตวัเข้าสู่โลกออนไลน์เพ่ิมมากขึ้ น เพ่ือให้ผู้ป่วย
สามารถค้นหาข้อมูลที่จ าเป็นต่อการดูแลรักษาตนเองได้ โดยเฉพาะผู้ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เนต็ได้ด้วยตนเอง มี
โอกาสที่จะเข้าถึงข้อมูลทางด้านสขุภาพได้มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ เพราะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาตามที่ต้องการ 
สอดคล้องกบังานวิจัยของ Protheroe et al. (2017) พบว่า ผู้ที่เข้าถึงอนิเทอร์เนต็ได้มีระดับความรอบรู้ ด้านสุขภาพ
มากกว่าผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เนต็ได้เกือบ 3 เท่า และกล่าวว่าปัจจุบันสงัคมเราเข้าสู่สังคมดิจิตัล จึงมีการ
ปรับปรุงยุทธศาสตร์ทางด้านสุขภาพให้มีการเช่ือมโยงกับอุปกรณ์ดิจิตัลมากขึ้น โดยเฉพาะการปรับปรุงการเข้าถึง
อนิเทอร์เนต็ และการใช้งานระหว่างประชากรผู้สงูอายุ 

ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน ้าตาลไม่ได้ ที่ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม ได้รับก าลังใจ 
ค าแนะน า ข้อมูลข่าวสาร และการช่วยเหลือดูแล จากบุคคลในครอบครัว เพ่ือน เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครสาธารณสขุ 
(อสม.) มรีะดบัความรอบรู้ทางด้านสขุภาพมากกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้รับแรงสนับสนุนทางสงัคมดงักล่าว เนื่องจากผู้ที่ได้รับ
แรงสนับสนุนทางสงัคมจะมีปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน เกดิการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ด้านข้อมูลข่าวสาร ได้รับค าแนะน า
เกี่ยวกบัการดูแลสขุภาพที่ถูกต้องจากผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองสขุภาพ สอดคล้องกบังานวิจัยของ ธญัชนก ขุมทอง 
และคณะ (2559) พบว่า การให้บริการเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ ครอบครัว เพ่ือน และญาติ ท าให้ผู้ป่วยมีความรอบรู้
ทางด้านสขุภาพเพ่ิมขึ้น การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร และการมปีฏสิมัพันธแ์ลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารด้านสขุภาพซึ่ง
กนัและกนัเป็นการเพ่ิมความรอบรู้ ด้านสขุภาพ 

2. ปัจจัยที่ไม่มอีทิธพิลต่อความรอบรู้ ด้านสขุภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดบัน า้ตาลไม่ได้
ได้แก่ 1) เพศ 2) อายุ และ 3) อาชีพ อภิปรายรายตวัแปรได้ดงันี้  

อาสาสมัครผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน า้ตาลไม่ได้ ที่เข้าร่วมงานวิจัยนี้มีเพศชาย 135 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.9 และเพศหญิง 307 คน คิดเป็นร้อยละ 71.1 ซึ่งมีจ านวนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เนื่องจากใน
ปัจจุบันบุคคลสามารถเข้าถึงระดับการศึกษาได้อย่างเท่าเทยีมกัน ท าให้ผู้ ป่วยทุกคนไม่ว่าเพศชายหรือเพศหญิงมี
โอกาสที่จะเข้าถึงการศึกษาได้ จึงท าให้ตัวแปรเพศไม่มีอ านาจพยากรณ์ระดับความรอบรู้ ด้านสุขภาพได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัทมาพร ธรรมผล และคณะ (2559) พบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์
ระดับความรอบรู้ ด้านสุขภาพของอาสาสมัคร แต่ขัดแย้งกับงานวิจัยของ ธนาลักษณ์ สุขประสาน และคณะ (2561) 
พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับระดับความรอบรู้ ด้านสุขภาพ เนื่องจาก เพศชายและเพศหญิง มีระดับการศึกษาที่
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แตกต่างกนั โดยเพศหญิงส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในกลุ่มไม่ได้รับการศึกษาและประถมศึกษาสงูกว่าเพศชายที่
อยู่ในกลุ่มเดยีวกนั 

อาสาสมัครผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน า้ตาลไม่ได้ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ 57.6 ของอาสาสมัครทั้งหมด และอาสาสมัครส่วนใหญ่มีระดับความรอบรู้ ด้านสุขภาพอยู่ในระดับไม่
เพียงพอ สอดคล้องกบังานวิจัยของ Protheroe et al. (2017) พบว่า บุคคลที่มอีายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไปมแีนวโน้มที่จะ
มรีะดบัความรอบรู้ ด้านสขุภาพลดลง อย่างไรกต็ามปัจจัยด้านอายุของงานวิจัยนี้ยังไม่สามารถพยากรณร์ะดบัความรอบ
รู้ ด้านสขุภาพได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งเราควรจะมีการศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ของผู้สงูอายุร่วมด้วย เช่น สถานะทาง
เศรษฐกจิและสงัคม รวมถงึการเปล่ียนแปลงด้านความรู้  ความคดิ และความรู้สกึ เมื่อระยะเวลาผ่านไป 

อาชีพไม่สามารถพยากรณ์ระดับความรอบรู้ ด้านสขุภาพได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จากงานวิจัยของ วรรณ
รัตน์ รัตนวรางค์ และคณะ (2561) พบว่า คนที่ประกอบอาชีพจะมีระดบัความรอบรู้ ด้านสขุภาพที่ดกีว่าคนที่ว่างงาน 
เนื่องจากคนว่างงานส่วนใหญ่อยู่แต่บ้าน แต่คนประกอบอาชีพจะมีการปฏสิมัพันธใ์นชุมชน ส่งผลต่อโอกาสและการ
รับรู้ ด้านสขุภาพ จากงานวิจัยของ ปัทมาพร ธรรมผล และคณะ (2559) กล่าวว่า ผู้ที่ประกอบอาชีพที่ดจีะมปัีจจัยและ
สิ่งอ านวยความสะดวกมากกว่า และงานวิจัยของ ธนาลักษณ์ สุขประสาน และคณะ (2561) พบว่า อาชีพมี
ความสมัพันธก์บัระดบัความรอบรู้ ด้านสขุภาพ โดยอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกจิ มรีะดบัความรอบรู้ ด้านสขุภาพใน
ระดบัเพียงพอมากกว่ากลุ่มอื่น อย่างไรกต็ามในปัจจุบนั ทุก ๆ อาชีพสามารถสร้างช่องทางการปฏสิมัพันธแ์ลกเปล่ียน
เรียนรู้  มีการเข้าถึงข้อมูลทางด้านสขุภาพได้มากขึ้นผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ ส่งผลให้อาชีพไม่สามารถพยากรณร์ะดบั
ความรอบรู้ ด้านสขุภาพได้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ 

สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรอบรู้ ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน ้าตาลไม่ได้ 
ได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้ การมีอุปกรณ์และมีผู้อื่นช่วยในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ความสามารถเข้าใช้งาน
อนิเทอร์เนต็ได้ด้วยตนเอง การได้รับแรงสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว และจากเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ  

ขอ้เสนอแนะการน าผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน ์
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานสาธารณสขุจังหวัด ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริม

สขุภาพต าบล ในเขตอ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สามารถน าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างนโยบาย
เกี่ยวกับการควบคุมระดับน า้ตาลในเลือดส าหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน กลุ่มที่เป็นเบาหวาน และกลุ่มที่เป็น
เบาหวานแล้วควบคุมระดบัน า้ตาลในเลือดไม่ได้ 

2. บุคคลากรทางการแพทย์ เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสขุ สามารถน าผลการวิจัยที่ได้มาจัดท าโปรแกรมสร้างเสริม
สุขภาพเพ่ือสร้างความรอบรู้ ด้านสขุภาพให้กับผู้ป่วย โดยเน้นสร้างโปรแกรมให้สอดคล้องกบัตัวแปรที่มีอิทธพิลต่อ
ความรอบรู้ ด้านสขุภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดบัน า้ตาลไม่ได้ 

3. บุคคลากรทางการแพทย์สามารถน าผลการวิจัยไปประยุกตใ์ช้กบัผู้ป่วยกลุ่มอื่น ๆ ได้
ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัครั้งต่อไป 

1. การศึกษาคร้ังนี้ เป็นเพียงการศึกษาปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อความรอบรู้ ด้านสขุภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่
2 ที่ควบคุมระดับน า้ตาลไม่ได้ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัคร และแรงสนับสนุนทางสงัคม ควรท าการศึกษาในตวั
แปรอื่น ๆ ที่มคีวามหลากหลายและอาจส่งผลต่อระดบัความรอบรู้ทางด้านสขุภาพมากขึ้น 

2. ท าการศึกษางานวิจัยเชิงคุณภาพ หรืองานวิจัยเชิงกึ่งทดลอง  โดยการน าผลการวิจัยที่ได้ไปพัฒนาเป็น
โปรแกรมต่าง ๆ 

สุขภาพ มีแนวโน้มที่จะแสวงหาความรอบรู้ ด้านสุขภาพและการดูแลสุขภาพมากขึ้น และท าให้มีการสื่อสารอย่างมี
ประสทิธภิาพกบับุคคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาตนเอง 

ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน า้ตาลไม่ได้ที่มีรายได้สูงส่งผลให้มีความรอบรู้ทางด้านสขุภาพ
เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากผู้ที่มีรายได้สงูมีโอกาสที่จะได้รับการศึกษามากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย ท าให้มีโอกาสได้รับข้อมูล
ข่าวสารด้านสขุภาพที่ดีกว่า สามารถเข้าถึงทรัพยากรทางด้านสขุภาพได้อย่างรวดเรว็ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ ปัท
มาพร ธรรมผล และคณะ (2559) พบว่า ผู้ที่มีรายได้สูงจะมีความรอบรู้ทางด้านสุขภาพที่สูง เนื่องจากรายได้ที่
เพียงพอและมีฐานะทางเศรษฐกจิที่ดี ท าให้สามารถเข้าถึงแหล่งประโยชน์ทางสขุภาพได้สะดวกและรวดเรว็ งานวิจัย
ของ วรรณรัตน์ รัตนวรางค ์และคณะ (2561) พบว่า ผู้ที่มรีายได้เพ่ิมขึ้นส่งผลให้มคีวามรอบรู้ทางด้านสขุภาพเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจาก ผู้ที่มีรายได้สูงจะมีฐานะทางสังคมที่ดีกว่า เปิดโอกาสและการรับรู้ ด้านสุขภาพมากกว่า รวมถึงการมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีมีแนวโน้มท าให้มีความรอบรู้ทางด้านสขุภาพที่ดี และงานวิจัยของ ธนาลักษณ์ สุขประสาน และคณะ 
(2561) พบว่า ผู้ที่มีรายได้น้อยจะไม่ได้รับการศึกษาหรือมีระดับการศึกษาที่ต ่ากว่า ท าให้การได้รับรู้ ข้อมูลข่าวสาร
ด้านสขุภาพมอีปุสรรคต่อความรอบรู้ 

ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดบัน า้ตาลไม่ได้ ที่มอีปุกรณก์ารเข้าถงึอนิเทอร์เนต็ และสามารถเข้าใช้
งานอินเทอร์เนต็ได้ จะมีความรอบรู้ทางด้านสุขภาพมากขึ้น เนื่องจากในยุคปัจจุบันมีการใช้งานอินเทอร์เนต็อย่าง
แพร่หลาย ผู้คนสามารถสบืค้นข้อมูลทางด้านสขุภาพได้จากช่องทางออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น ท าให้เกดิความรู้  ความเข้าใจ
ทางด้านสขุภาพ อกีทั้งการเข้าถงึข้อมูลและบริการทางสขุภาพมีการปรับตวัเข้าสู่โลกออนไลน์เพ่ิมมากขึ้ น เพ่ือให้ผู้ป่วย
สามารถค้นหาข้อมูลที่จ าเป็นต่อการดูแลรักษาตนเองได้ โดยเฉพาะผู้ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เนต็ได้ด้วยตนเอง มี
โอกาสที่จะเข้าถึงข้อมูลทางด้านสขุภาพได้มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ เพราะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาตามที่ต้องการ 
สอดคล้องกบังานวิจัยของ Protheroe et al. (2017) พบว่า ผู้ที่เข้าถึงอนิเทอร์เนต็ได้มีระดับความรอบรู้ ด้านสุขภาพ
มากกว่าผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เนต็ได้เกือบ 3 เท่า และกล่าวว่าปัจจุบันสงัคมเราเข้าสู่สังคมดิจิตัล จึงมีการ
ปรับปรุงยุทธศาสตร์ทางด้านสุขภาพให้มีการเช่ือมโยงกับอุปกรณ์ดิจิตัลมากขึ้น โดยเฉพาะการปรับปรุงการเข้าถึง
อนิเทอร์เนต็ และการใช้งานระหว่างประชากรผู้สงูอายุ 

ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน ้าตาลไม่ได้ ที่ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม ได้รับก าลังใจ 
ค าแนะน า ข้อมูลข่าวสาร และการช่วยเหลือดูแล จากบุคคลในครอบครัว เพ่ือน เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครสาธารณสขุ 
(อสม.) มรีะดบัความรอบรู้ทางด้านสขุภาพมากกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้รับแรงสนับสนุนทางสงัคมดงักล่าว เนื่องจากผู้ที่ได้รับ
แรงสนับสนุนทางสงัคมจะมีปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน เกดิการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ด้านข้อมูลข่าวสาร ได้รับค าแนะน า
เกี่ยวกบัการดูแลสขุภาพที่ถูกต้องจากผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองสขุภาพ สอดคล้องกบังานวิจัยของ ธญัชนก ขุมทอง 
และคณะ (2559) พบว่า การให้บริการเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ ครอบครัว เพ่ือน และญาติ ท าให้ผู้ป่วยมีความรอบรู้
ทางด้านสขุภาพเพ่ิมขึ้น การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร และการมปีฏสิมัพันธแ์ลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารด้านสขุภาพซึ่ง
กนัและกนัเป็นการเพ่ิมความรอบรู้ ด้านสขุภาพ 

2. ปัจจัยที่ไม่มอีทิธพิลต่อความรอบรู้ ด้านสขุภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดบัน า้ตาลไม่ได้
ได้แก่ 1) เพศ 2) อายุ และ 3) อาชีพ อภิปรายรายตวัแปรได้ดงันี้  

อาสาสมัครผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน า้ตาลไม่ได้ ที่เข้าร่วมงานวิจัยนี้มีเพศชาย 135 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.9 และเพศหญิง 307 คน คิดเป็นร้อยละ 71.1 ซึ่งมีจ านวนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เนื่องจากใน
ปัจจุบันบุคคลสามารถเข้าถึงระดับการศึกษาได้อย่างเท่าเทยีมกัน ท าให้ผู้ป่วยทุกคนไม่ว่าเพศชายหรือเพศหญิงมี
โอกาสที่จะเข้าถึงการศึกษาได้ จึงท าให้ตัวแปรเพศไม่มีอ านาจพยากรณ์ระดับความรอบรู้ ด้านสุขภาพได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัทมาพร ธรรมผล และคณะ (2559) พบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์
ระดับความรอบรู้ ด้านสุขภาพของอาสาสมัคร แต่ขัดแย้งกับงานวิจัยของ ธนาลักษณ์ สุขประสาน และคณะ (2561) 
พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับระดับความรอบรู้ ด้านสุขภาพ เนื่องจาก เพศชายและเพศหญิง มีระดับการศึกษาที่
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ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้านที่เกี่ยวข้อง ที่กรณุาอนุเคราะห์อนุญาตพ้ืนที่ส  าหรับศึกษา
และเกบ็รวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยในคร้ังนี้  และที่ส  าคญัอย่างยิ่ง ขอขอบคุณกลุ่มประชากรผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิด
ที่ 2 ที่ควบคุมระดบัน า้ตาลไม่ได้ ผู้เข้าร่วมการวิจัย ที่ให้ความร่วมมอืเป็นอย่างดใีนการตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้  
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มะเรง็เต้านมเป็นมะเรง็ที่พบมากที่สุดในผู้หญิงทั่วโลก มีผู้ป่วยมะเรง็เต้านมรายใหม่มากกว่า 1.2 ล้านคนต่อปี 
(องคก์ารอนามยัโลก, 2020) ในปี 2561 องคก์ารอนามยัโลก พบผู้ป่วยโรคมะเรง็เต้านมรายใหม่ทั่วโลก 2,088,849 
ล้านคน เสยีชีวิตถงึ 626,679 ราย (สถาบนัมะเรง็แห่งชาต,ิ2561) มะเรง็เต้านมเป็นสาเหตกุารเสยีชีวิตอนัดบั 5 ของ
โรคมะเรง็ มีผู้ เสยีชีวิตด้วยโรคมะเรง็เต้านม คิดเป็นร้อยละ 6.9 ของโรคมะเรง็ทั้งหมด (องค์การอนามัยโลก, 2020) 
อตัราการรอดชีวิตของมะเรง็เต้านม ส าหรับผู้หญิงที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเรง็เต้านมระยะที่ 1 และ 2 อตัราการ
รอดชีวิตร้อยละ  80–90 แต่ส าหรับมะเรง็เต้านมระยะที่ 3 และ 4 อตัราการรอดชีวิตจะลดลงเหลือร้อยละ 24 เท่านั้น 
(องค์การอนามัยโลก, 2020) ดังนั้นมะเรง็เต้านมถือเป็นปัญหาสาธารณสขุที่เป็นสาเหตใุห้ผู้หญิงทั่วโลกเสยีชีวิต และ
ท าให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีป
ยุโรป พบอบุตักิารณเ์กดิมะเรง็เต้านมสงูกว่าประเทศไทยหลายเท่า (องคก์ารอนามยัโลก, 2021) 

มะเรง็เต้านมในประเทศไทยนั้น มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทั่วทุกภาค จากข้อมูลอุบัติการณ์ผู้ ป่วยมะเรง็เต้านมเมื่อจ าแนก
รายภาค พบมากที่สดุ คอื ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมา ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันตก และ
ภาคตะวันออก คิดเป็นอัตรา 285, 134.58, 109.98, 106.67, 104.82, 103.60 ต่อประชากร 100,000 คน 
ตามล าดับ (คลังข้อมูลสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ, 2563) และผู้ป่วยมะเรง็เต้านมพบมากที่สดุ คือ อายุ 60 ปีขึ้น
ไป รองลงมา ได้แก่ อายุ 50-59 ปี อายุ 40-49 ปี และอายุ 15-39 ปี คิดเป็นอตัรา 406.09, 275.56, 124.54, 
32.53 ต่อประชากร 100,000 คน ตามล าดบั (คลังข้อมูลสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ, 2563) เขตบริการสขุภาพที่ 
2 เป็นเขตบริการที่อยู่ในเขตภาคเหนือ ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ ์สโุขทยั อตุรดติถ ์พิษณโุลก และตาก 
จากประชากรหญิงทั้งหมด 1,285,249 คน พบผู้ป่วยมะเรง็เต้านม จ านวน 1,820 คน คิดเป็นอัตรา 141.61 ต่อ
ประชากร 100,000 คน อัตราป่วยมะเรง็เต้านมพบมากที่สดุ คือ อายุ 60 ปีขึ้นไป รองลงมา ได้แก่ อายุ 50-59 ปี 
อายุ 40-49 ปี และอายุ 15-39 ปี คิดเป็นอัตรา 70.49, 49.17, 18.21, 3.66 ต่อประชากร 100,000 คน 
ตามล าดับ (คลังข้อมูลสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ, 2563) พบผู้ป่วยมะเรง็เต้านมมากที่สดุ คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
รองลงมา ได้แก่ พิษณุโลก ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ คิดเป็นอัตรา 58.43, 41, 19.68, 12.76, 9.73 ตามล าดับ 
(คลังข้อมูลสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ, 2563)   

จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย 11 อ าเภอ 117 ต าบล และ 1,430 หมู่บ้าน ในปี 2563 จากประชากรหญิง
จ านวน 351,827 คน พบอตัราการป่วยมะเรง็เต้านม จ านวน 751 คน คิดเป็น 213.46 ต่อประชากร 100,000 คน 
ผู้ป่วยมะเรง็เต้านมจ าแนกตามอ าเภอ พบมากที่สดุ คอื อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ ์รองลงมา ได้แก่ อ าเภอหล่มสกั อ าเภอ
หล่มเก่า อ าเภอชนแดน และอ าเภอหนองไผ่ คดิเป็น 77.31, 62.81, 15.63, 12.22, 11.08 ต่อประชากร 100,000 
คน ตามล าดบั (คลังข้อมูลสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ, 2563) อ าเภอหนองไผ่เป็นอ าเภอหนึ่งที่พบผู้ป่วยมะเรง็ 
เต้านมเช่นเดยีวกบัอ าเภออื่น แม้ว่าอตัราป่วยมะเรง็เต้านมจะไม่ใช่อ าเภอที่พบผู้ป่วยมะเรง็เต้านมสงูสดุ แต่ในปี 2563 
พบจ านวนผู้ป่วยมะเรง็เต้านมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 14.71 (คลังข้อมูลสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข, 2563) อ าเภอหนองไผ่มีพ้ืนที่เขตรับผิดชอบทั้งหมด 13 ต าบล 142 หมู่บ้าน ประชากรหญิงจ านวน 
35,753 คน พบผู้ ป่วยมะเรง็เต้านม จ านวน 39 คน คิดเป็น 109.08 ต่อประชากร 100,000 คน ต าบลที่พบมะเรง็
เต้านมมากที่สดุ คอื ต าบลบ่อไทย จ านวน 9 คน คดิเป็นอตัรา 25.17 ต่อประชากร 100,000 คน (คลังข้อมูลสขุภาพ 
กระทรวงสาธารณสขุ, 2563) ผู้ ป่วยมะเรง็เต้านมทั้งหมดได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดเต้านมและฉายรังส ีและในปี
เดยีวกนัต าบลบ่อไทย มผีู้ป่วยเสยีชีวิตด้วยโรคมะเรง็เต้านมจ านวน 1 ราย คดิเป็นอตัรา 2.80 ต่อประชากร 100,000 
คน (คลังข้อมูลสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ, 2563) แม้ว่ามะเรง็เต้านมจะพบมากขึ้นและเป็นสาเหตกุารเสยีชีวิตของ
สตรี แต่มะเรง็เต้านมเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้เมื่อค้นหาความผิดปกติของเต้านมได้เรว็ และให้การรักษาใน
ระยะเริ่มแรก ด้วยการตรวจคัดกรองเต้านมเป็นการค้นหามะเรง็เต้านมในระยะแรกตั้งแต่ยังไม่มีอาการ ปัจจุบันการ
ตรวจคัดกรองเต้านมมี 3 วิธี ได้แก่ การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (clinical breast 
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บทคดัย่อ 
การวิจัยเชิงพยากรณ์นี้  มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศกึษาปัจจัยท านายพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีวัยเจริญพันธุ ์ต าบล

บ่อไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 300 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ความถี่ ค่าสงูสดุ และค่าต ่าสดุ และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Multiple Regression Analysis แบบ Stepwise ก าหนดค่า
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า สตรีวัยเจริญพันธุ์ส่วนใหญ่ มีความรู้ เกี่ยวกับมะเรง็เต้านม มีทศันคติต่อการตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง และมีการคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ อยู่ในระดับดี ร้อยละ 68.0, 50.3, 75.7 ตามล าดับ  การรับรู้ความสามารถในการตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง อยู่ระดับปานกลาง ร้อยละ 49.7 ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ อสม. เพ่ือน สื่อต่างๆ และคนใน
ครอบครัว อยู่ระดับน้อย มากถึงร้อยละ 98.7 ปัจจัยร่วมท านายพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีวัยเจริญพันธุ ์(20-49 ปี)
ที่มีอ านาจการพยากรณ์สงูที่สดุ ได้แก่ การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ (Beta = 0.300, P-value < 0.001) รองลงมา ได้แก่ แรงสนับสนุนจาก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (Beta = 0.222, P-value < 0.001) แรงสนับสนุนจาก อสม. (Beta = 0.239, P-value < 0.001)  การรับรู้
ความสามารถในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Beta = 0.177, P-value = 0.010) และแรงสนับสนุนจากเพ่ือน (Beta = 0.113, P-value 
= 0.024) ตามล าดับ ตัวแปรทั้ง 5 ตัวมีอ านาจในการพยากรณ์พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีวัยเจริญพันธุ ์(อายุ 20-49 
ปี) ได้ร้อยละ 36.1  
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Abstract 
 

The main objective of predictive research was to study the factors predicting the behavior of self-examination of mammograms 
among women of reproductive age (20-49 years old), Bo Thai Sub-district, Phetchabun Province. Data were collected with 300 
subjects and analyzed with descriptive statistics as a percentage, frequency, mean, standard deviation maximum, and minimum, 
and Multiple Regression Analysis (stepwise) at a significant level of 0.05. The results found that most women of reproductive age 
had knowledge about breast cancer, attitude towards self- examination, and subjective norm at a good level of 50. 3, 75. 7, and 
68.0 percent, respectively. Women of reproductive age perceived the ability to self-examine mammograms at a moderate level of 
49. 7 percent.  They received social support from public health workers, Village Health Volunteers (VHVs) , friends, media, and 
family members at a low level of 98.7 percent. The results of the analysis found that Subjective norm was the strongest predictor 
of mammography self-examination behavior (Beta = 0.300, P-value < 0.001), followed by support from public health worker 
(Beta = 0.222, P-value < 0.001), support from the VHVs (Beta = 0.239, P-value < 0.001). Perceived ability to breast self-
examination (Beta = 0.177, P-value = 0.010) and friend support (Beta = 0.113, P-value = 0.024), respectively. Five factors 
can predict mammography self- examination behavior among women of reproductive age at 36. 1 percent with a significant level 
of 0.05. 
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บทน ำ 
 

มะเรง็เต้านมเป็นมะเรง็ที่พบมากที่สุดในผู้หญิงทั่วโลก มีผู้ป่วยมะเรง็เต้านมรายใหม่มากกว่า 1.2 ล้านคนต่อปี 
(องคก์ารอนามยัโลก, 2020) ในปี 2561 องคก์ารอนามยัโลก พบผู้ป่วยโรคมะเรง็เต้านมรายใหม่ทั่วโลก 2,088,849 
ล้านคน เสยีชีวิตถงึ 626,679 ราย (สถาบนัมะเรง็แห่งชาต,ิ2561) มะเรง็เต้านมเป็นสาเหตกุารเสยีชีวิตอนัดบั 5 ของ
โรคมะเรง็ มีผู้ เสยีชีวิตด้วยโรคมะเรง็เต้านม คิดเป็นร้อยละ 6.9 ของโรคมะเรง็ทั้งหมด (องค์การอนามัยโลก, 2020) 
อตัราการรอดชีวิตของมะเรง็เต้านม ส าหรับผู้หญิงที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเรง็เต้านมระยะที่ 1 และ 2 อตัราการ
รอดชีวิตร้อยละ  80–90 แต่ส าหรับมะเรง็เต้านมระยะที่ 3 และ 4 อตัราการรอดชีวิตจะลดลงเหลือร้อยละ 24 เท่านั้น 
(องค์การอนามัยโลก, 2020) ดังนั้นมะเรง็เต้านมถือเป็นปัญหาสาธารณสขุที่เป็นสาเหตใุห้ผู้หญิงทั่วโลกเสยีชีวิต และ
ท าให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีป
ยุโรป พบอบุตักิารณเ์กดิมะเรง็เต้านมสงูกว่าประเทศไทยหลายเท่า (องคก์ารอนามยัโลก, 2021) 

มะเรง็เต้านมในประเทศไทยนั้น มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทั่วทุกภาค จากข้อมูลอุบัติการณ์ผู้ ป่วยมะเรง็เต้านมเมื่อจ าแนก
รายภาค พบมากที่สดุ คอื ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมา ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันตก และ
ภาคตะวันออก คิดเป็นอัตรา 285, 134.58, 109.98, 106.67, 104.82, 103.60 ต่อประชากร 100,000 คน 
ตามล าดับ (คลังข้อมูลสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ, 2563) และผู้ป่วยมะเรง็เต้านมพบมากที่สดุ คือ อายุ 60 ปีขึ้น
ไป รองลงมา ได้แก่ อายุ 50-59 ปี อายุ 40-49 ปี และอายุ 15-39 ปี คิดเป็นอตัรา 406.09, 275.56, 124.54, 
32.53 ต่อประชากร 100,000 คน ตามล าดบั (คลังข้อมูลสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ, 2563) เขตบริการสขุภาพที่ 
2 เป็นเขตบริการที่อยู่ในเขตภาคเหนือ ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ ์สโุขทยั อตุรดติถ ์พิษณโุลก และตาก 
จากประชากรหญิงทั้งหมด 1,285,249 คน พบผู้ป่วยมะเรง็เต้านม จ านวน 1,820 คน คิดเป็นอัตรา 141.61 ต่อ
ประชากร 100,000 คน อัตราป่วยมะเรง็เต้านมพบมากที่สดุ คือ อายุ 60 ปีขึ้นไป รองลงมา ได้แก่ อายุ 50-59 ปี 
อายุ 40-49 ปี และอายุ 15-39 ปี คิดเป็นอัตรา 70.49, 49.17, 18.21, 3.66 ต่อประชากร 100,000 คน 
ตามล าดับ (คลังข้อมูลสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ, 2563) พบผู้ป่วยมะเรง็เต้านมมากที่สดุ คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
รองลงมา ได้แก่ พิษณุโลก ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ คิดเป็นอัตรา 58.43, 41, 19.68, 12.76, 9.73 ตามล าดับ 
(คลังข้อมูลสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ, 2563)   

จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย 11 อ าเภอ 117 ต าบล และ 1,430 หมู่บ้าน ในปี 2563 จากประชากรหญิง
จ านวน 351,827 คน พบอตัราการป่วยมะเรง็เต้านม จ านวน 751 คน คิดเป็น 213.46 ต่อประชากร 100,000 คน 
ผู้ป่วยมะเรง็เต้านมจ าแนกตามอ าเภอ พบมากที่สดุ คอื อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ ์รองลงมา ได้แก่ อ าเภอหล่มสกั อ าเภอ
หล่มเก่า อ าเภอชนแดน และอ าเภอหนองไผ่ คดิเป็น 77.31, 62.81, 15.63, 12.22, 11.08 ต่อประชากร 100,000 
คน ตามล าดบั (คลังข้อมูลสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ, 2563) อ าเภอหนองไผ่เป็นอ าเภอหนึ่งที่พบผู้ป่วยมะเรง็ 
เต้านมเช่นเดยีวกบัอ าเภออื่น แม้ว่าอตัราป่วยมะเรง็เต้านมจะไม่ใช่อ าเภอที่พบผู้ป่วยมะเรง็เต้านมสงูสดุ แต่ในปี 2563 
พบจ านวนผู้ป่วยมะเรง็เต้านมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 14.71 (คลังข้อมูลสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข, 2563) อ าเภอหนองไผ่มีพ้ืนที่เขตรับผิดชอบทั้งหมด 13 ต าบล 142 หมู่บ้าน ประชากรหญิงจ านวน 
35,753 คน พบผู้ ป่วยมะเรง็เต้านม จ านวน 39 คน คิดเป็น 109.08 ต่อประชากร 100,000 คน ต าบลที่พบมะเรง็
เต้านมมากที่สดุ คอื ต าบลบ่อไทย จ านวน 9 คน คดิเป็นอตัรา 25.17 ต่อประชากร 100,000 คน (คลังข้อมูลสขุภาพ 
กระทรวงสาธารณสขุ, 2563) ผู้ ป่วยมะเรง็เต้านมทั้งหมดได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดเต้านมและฉายรังส ีและในปี
เดยีวกนัต าบลบ่อไทย มผีู้ป่วยเสยีชีวิตด้วยโรคมะเรง็เต้านมจ านวน 1 ราย คดิเป็นอตัรา 2.80 ต่อประชากร 100,000 
คน (คลังข้อมูลสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ, 2563) แม้ว่ามะเรง็เต้านมจะพบมากขึ้นและเป็นสาเหตกุารเสยีชีวิตของ
สตรี แต่มะเรง็เต้านมเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้เมื่อค้นหาความผิดปกติของเต้านมได้เรว็ และให้การรักษาใน
ระยะเริ่มแรก ด้วยการตรวจคัดกรองเต้านมเป็นการค้นหามะเรง็เต้านมในระยะแรกตั้งแต่ยังไม่มีอาการ ปัจจุบันการ
ตรวจคัดกรองเต้านมมี 3 วิธี ได้แก่ การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (clinical breast 
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บ่อไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 300 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ความถี่ ค่าสงูสดุ และค่าต ่าสดุ และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Multiple Regression Analysis แบบ Stepwise ก าหนดค่า
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า สตรีวัยเจริญพันธุ์ส่วนใหญ่ มีความรู้ เกี่ยวกับมะเรง็เต้านม มีทศันคติต่อการตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง และมีการคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ อยู่ในระดับดี ร้อยละ 68.0, 50.3, 75.7 ตามล าดับ  การรับรู้ความสามารถในการตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง อยู่ระดับปานกลาง ร้อยละ 49.7 ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ อสม. เพ่ือน สื่อต่างๆ และคนใน
ครอบครัว อยู่ระดับน้อย มากถึงร้อยละ 98.7 ปัจจัยร่วมท านายพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีวัยเจริญพันธุ ์(20-49 ปี)
ที่มีอ านาจการพยากรณ์สงูที่สดุ ได้แก่ การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ (Beta = 0.300, P-value < 0.001) รองลงมา ได้แก่ แรงสนับสนุนจาก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (Beta = 0.222, P-value < 0.001) แรงสนับสนุนจาก อสม. (Beta = 0.239, P-value < 0.001)  การรับรู้
ความสามารถในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Beta = 0.177, P-value = 0.010) และแรงสนับสนุนจากเพ่ือน (Beta = 0.113, P-value 
= 0.024) ตามล าดับ ตัวแปรทั้ง 5 ตัวมีอ านาจในการพยากรณ์พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีวัยเจริญพันธุ ์(อายุ 20-49 
ปี) ได้ร้อยละ 36.1  
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The main objective of predictive research was to study the factors predicting the behavior of self-examination of mammograms 
among women of reproductive age (20-49 years old), Bo Thai Sub-district, Phetchabun Province. Data were collected with 300 
subjects and analyzed with descriptive statistics as a percentage, frequency, mean, standard deviation maximum, and minimum, 
and Multiple Regression Analysis (stepwise) at a significant level of 0.05. The results found that most women of reproductive age 
had knowledge about breast cancer, attitude towards self- examination, and subjective norm at a good level of 50. 3, 75. 7, and 
68.0 percent, respectively. Women of reproductive age perceived the ability to self-examine mammograms at a moderate level of 
49. 7 percent.  They received social support from public health workers, Village Health Volunteers (VHVs) , friends, media, and 
family members at a low level of 98.7 percent. The results of the analysis found that Subjective norm was the strongest predictor 
of mammography self-examination behavior (Beta = 0.300, P-value < 0.001), followed by support from public health worker 
(Beta = 0.222, P-value < 0.001), support from the VHVs (Beta = 0.239, P-value < 0.001). Perceived ability to breast self-
examination (Beta = 0.177, P-value = 0.010) and friend support (Beta = 0.113, P-value = 0.024), respectively. Five factors 
can predict mammography self- examination behavior among women of reproductive age at 36. 1 percent with a significant level 
of 0.05. 
 
Keywords: Breast Self-Examination Behavior, Social support 
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ค านวณขนาดตัวอย่างของงานวิจัยนี้  ผู้วิจัยค านวณจากค่า 30 เท่าของตัวแปรอสิระ หรือตัวแปร (Kline, 2011) ใน
การศึกษาคร้ังนี้มตีวัแปรท านาย จ านวน 10 ตวัแปร จ านวนกลุ่มตวัอย่าง จึงมทีั้งสิ้น 300 คน  
ผู้วิจัยก าหนดเกณฑก์ารคดัเข้า และคดัออกของอาสาสมคัรไว้ดงัต่อไปนี้  
 1. เกณฑก์ารคดัเข้า สตรีวัยเจริญพันธุ ์อายุ 20-49 ปี สามารถอ่าน ฟัง เขยีน สื่อสารภาษาไทยได้ และยินยอมเข้า
ร่วมการวิจัย 
 2. เกณฑก์ารคัดออก ขอถอนตัวระหว่างการด าเนินการเกบ็ข้อมูล เจบ็ป่วยกะทนัหัน และย้ายออกนอกพ้ืนที่การ
วิจัย  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวิจยั    

เคร่ืองมอืได้แก่ แบบสอบถาม จ าแนกออกเป็น 4 ส่วน คอื 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดบัการศึกษาสงูสดุ อาชีพหลัก สถานภาพสมรส รายได้เฉล่ียต่อเดอืน 
    ส่วนที่ 2 ความรู้ เกี่ยวกบัมะเรง็เต้านม ทศันคตต่ิอการตรวจเต้านมด้วยตนเอง การคล้อยตามของกลุ่มอ้างองิ การ
รับรู้ความสามารถในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และแรงสนับสนุนทางสงัคม ดงันี้ 

2.1 ความรู้ เกี่ยวกบัมะเรง็เต้านม จ านวน 12 ข้อ เป็นแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจ 2 ค าตอบ คอืใช่ และ ไม่ใช่ 
2.2 ทศันคตต่ิอการตรวจเต้านมด้วยตนเอง จ านวน 7 ข้อ เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็  

3 ระดบั ได้แก่ เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ และไม่เหน็ด้วย 
2.3 การคล้อยตามของกลุ่มอ้างองิ จ านวน 7 ข้อ เป็นแบบสอบถามความเป็นจรงิ 3 ระดบั ได้แก่ เป็นจริง ไม่

แน่ใจ และไม่เป็นจรงิ 
2.4 การรับรู้ความสามารถในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง จ านวน 10 ข้อ เป็นแบบสอบถามการรับรู้  3 ระดบั 

ได้แก่ เป็นจรงิ ไม่แน่ใจ และไม่เป็นจรงิ 
2.5 แรงสนับสนุนทางสงัคม จ านวน 4 ข้อหลัก 20 ข้อย่อย เป็นแบบสอบถามการสนับสนุน  

3 ระดบั ได้แก่ เคยได้รับประจ า บางคร้ัง และไม่เคยได้รับ 
ส่วนที่ 3 พฤตกิรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง จ านวน 6 ข้อหลัก 11 ข้อย่อย เป็นแบบสอบการปฏบิตั ิ 

3 ระดบั ได้แก่ ปฏบิตัปิระจ า ปฏบิตับิางคร้ัง และไม่เคยปฏบิตัเิลย 
ส่วนที่ 4 ปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะ เป็นลักษณะค าถามแบบปลายเปิด (Open-Ended Response Question) 

กำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ 
 1. การตรวจสอบความตรง (Validity) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้น าไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน โดยมค่ีา IOC ระหว่าง 0.67 – 1.00 
 2. การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) น าเคร่ืองมอืที่ปรับปรงุแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กบัสตรีวัยเจริญพันธุ ์อายุ 
20-49 ปี กลุ่มตัวอย่าง ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกบักลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาจ านวน 30 คน คือ ต าบลบ้านโภชน์ อ าเภอ
หนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ ์จากนั้นใช้สตูรสมัประสทิธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) ในการ
ตรวจสอบความเที่ยงค่าสมัประสทิธิ์แอลฟา ที่มสี  าหรับการศึกษาเชิงพยากรณม์ค่ีา 0.87 
กำรเก็บรวมรวมขอ้มูล     
 หลังจากได้รับรองจริยธรรมในมนุษย์หมายเลข IRB No. P2-0400/2564 ลงวันที่  7 กุมภาพันธ์ 2565 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยในเขตต าบลบ่อไทย อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยท าหนังสือขออนุญาต เพ่ือเกบ็
รวบรวมข้อมูลต่อนายสาธารณสขุอ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ ์ชี้แจงรายละเอยีดของการวิจัยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัย
รับทราบและยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย โดยการลงนามยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจั ย แล้วจึงเกบ็ข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามจนครบจ านวนกลุ่มตวัอย่าง 300 ชุด ก่อนน าไปวิเคราะห์ข้อมูลในล าดบัต่อไป 
กำรวิเครำะหข์อ้มูล    
 1. ใช้สถติเิชิงพรรณนา (Descriptive statistics) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ความรู้ เกี่ยวกบัมะเรง็เต้านม ทศันคตต่ิอการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ การรับรู้ความสามารถในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง  

examination: CBE) การตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรม (mammogram) และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (breast 
self-examination: BSE)  

โรคมะเรง็เต้านมในระยะแรกมกัจะไม่แสดงอาการ โดยสตรีส่วนใหญ่มาพบแพทย์ด้วยอาการคล าพบก้อนที่เต้านม
หรือมีอาการเจบ็เต้านม ซึ่งการป้องกนัที่ดี คือ การค้นหาความผิดปกติของเต้านมให้เรว็ที่สดุ เพ่ือโอกาสในการรักษา
และรอดชีวิต และยังพบว่า ผลการรักษามะเร็งเต้านมระยะแรก อัตราการรอดชีวิตที่ 5 ปี สูงมากกว่าร้อยละ 95 
(สถาบันมะเรง็แห่งชาติ, 2561) สอดคล้องกบัการศึกษาประสทิธผิลของการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม ่าเสมอ
ร่วมกบัการใช้สมุดบนัทกึการตรวจเต้านมด้วยตนเองในการคดักรองมะเรง็เต้านมในประเทศไทย (ชลทศิ อไุรฤกษ์กุล, 
2559) จากข้อมูลดังกล่าวจะเหน็ได้ว่า การตรวจเต้านมด้วยตนเองเพ่ือค้นหามะเรง็เต้านมให้พบตั้งแต่ระยะเริ่มแรก
นั้น เป็นวิธทีี่ง่าย ค่าใช้จ่ายน้อยที่สดุ เป็นการเพ่ิมความตระหนักต่อสขุภาพเต้านม จะช่วยในการวินิจฉัยมะเรง็ได้ตั้งแต่
ระยะแรกๆ และช่วยลดอตัราการเสยีชีวิตของสตรีไทยจากโรคมะเรง็เต้านมได้  
จากผลการด าเนินงานควบคุมป้องกันโรคมะเร็งเต้านมของจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2563 อัตราผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 
จ านวน 751 ราย พบมากที่สดุ คอื อายุ 60 ปีขึ้นไป รองลงมา อายุ 50-59 ปี อายุ 40-49 ปี และอายุ 15-39 ปี คดิ
เป็นอัตรา 111.42, 73.90, 24.16, 3.98 ต่อประชากร 100,000 คน ตามล าดับ (คลังข้อมูลสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสขุ, 2563) จากสถานการณ์ดังกล่าว ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผู้ป่วยด้วยโรคมะเรง็เต้า
นมที่มีอายุน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นมะเรง็เต้านมที่มีความรุนแรงมากกว่าผู้ป่วยด้วยโรคมะเรง็เต้านมที่มีอายุมาก (ชลทศิ 
อุไรฤกษ์กุล, 2559) และการคัดกรองมะเรง็เต้านม พบว่า สตรีเมื่อมีอายุมากขึ้นส่งผลให้การตรวจเต้านมด้วยตนเอง
ลดลง (Dadzi & Adam, 2019) จะเหน็ได้ว่า มะเรง็เต้านมพบได้ในสตรีอายุน้อยตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป โดยมช่ีวงอายุพบ
ได้สูงสุดในสตรีอายุ 50 ปีขึ้นไป  แต่ในระยะหลังพบว่ามีสตรีวัยรุ่นอายุน้อยกส็ามารถป่วยเป็นมะเรง็เต้านมได้และ
ความรุนแรงของโรคยังมากกว่าสตรีที่อายุมาก อาจจะอธบิายได้จากรูปแบบชีวิตที่เปล่ียนไปตามความเจริญของสงัคม
เมอืงและอตุสาหกรรมจึงท าให้มโีอกาสสมัผสัสารก่อมะเรง็หรือปัจจัยเสี่ยงของการเกดิโรคมะเรง็ได้มากขึ้น  

ฉะนั้นการคัดกรองมะเรง็เต้านมด้วยวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเองตามค าแนะน าของสถาบันมะเรง็แห่งชาติ ปี 
2555 กล่าวไว้ว่า สตรีกลุ่มอายุ 20 ปีขึ้นไป ควรตรวจคัดกรองมะเรง็เต้านมด้วยตนเองเดือนละครั้ง (ชลทศิ อุไรฤกษ์
กุล, 2559) จากข้อความดงักล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤตกิรรมตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีวัยเจริญพันธุ ์
(อายุ 20-49 ปี) และปัจจัยท านายพฤตกิรรมดงักล่าวของสตรีวัยเจริญพันธุ ์ต าบลบ่อไทย จังหวัดเพชรบูรณ ์จากการ
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกบัปัจจัยที่สมัพันธก์บัการตรวจเต้านมด้วยตนเองในสตรีวัยเจริญพันธุ ์พบว่า อายุ สถานภาพ
สมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ีย ความรู้ เกี่ยวกบัมะเรง็เต้านม และแรงสนับสนุนทางสงัคม ที่มคีวามสมัพันธ์
กับพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ วิจัยจะน าทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of 
Planned Behavior : TPB) Ajzen (2002) มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยร่วมกับตัวแปรอื่นๆ ได้แก่ 
ทศันคติต่อการตรวจเต้านมด้วยตนเอง การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ และการรับรู้ความสามารถในการตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง เพ่ือศึกษาปัจจัยท านายพฤติกรรมตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีวัยเจริญพันธุ์ ต าบลบ่อไทย จังหวัด
เพชรบูรณ ์ทั้งนี้ เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรงุวางแผนพัฒนางาน ด้านการประชาสมัพันธ ์การติดตามเฝ้าระวัง และป้องกนั
มะเรง็เต้านมในสตรีวัยเจริญพันธุร์ะยะเริ่มแรกให้มีประสทิธภิาพยิ่งขึ้น อนัจะน าไปสู่การลดอุบัติการณ์และอตัราการ
เสยีชีวิตจากโรคมะเรง็เต้านมต่อไป 
 

วิธีกำรศึกษำ 
 
ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง    

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดขนาดตวัอย่าง โดยวิธกีารค านวณจากจ านวนเท่าของตวัแปรพยากรณ์ หรือตัวแปร
ที่มีอทิธพิลต่อตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีวัยเจริญพันธุ ์อายุ 20-49 ปี ในการ



Graduate Studies and Personalized Education

ผลงานวิจัยภาคบรรยาย Health Science 111

ค านวณขนาดตัวอย่างของงานวิจัยนี้  ผู้วิจัยค านวณจากค่า 30 เท่าของตัวแปรอสิระ หรือตัวแปร (Kline, 2011) ใน
การศึกษาคร้ังนี้มตีวัแปรท านาย จ านวน 10 ตวัแปร จ านวนกลุ่มตวัอย่าง จึงมทีั้งสิ้น 300 คน  
ผู้วิจัยก าหนดเกณฑก์ารคดัเข้า และคดัออกของอาสาสมคัรไว้ดงัต่อไปนี้  
 1. เกณฑก์ารคดัเข้า สตรีวัยเจริญพันธุ ์อายุ 20-49 ปี สามารถอ่าน ฟัง เขยีน สื่อสารภาษาไทยได้ และยินยอมเข้า
ร่วมการวิจัย 
 2. เกณฑก์ารคัดออก ขอถอนตัวระหว่างการด าเนินการเกบ็ข้อมูล เจบ็ป่วยกะทนัหัน และย้ายออกนอกพ้ืนที่การ
วิจัย  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวิจยั    

เคร่ืองมอืได้แก่ แบบสอบถาม จ าแนกออกเป็น 4 ส่วน คอื 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดบัการศึกษาสงูสดุ อาชีพหลัก สถานภาพสมรส รายได้เฉล่ียต่อเดอืน 
    ส่วนที่ 2 ความรู้ เกี่ยวกบัมะเรง็เต้านม ทศันคตต่ิอการตรวจเต้านมด้วยตนเอง การคล้อยตามของกลุ่มอ้างองิ การ
รับรู้ความสามารถในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และแรงสนับสนุนทางสงัคม ดงันี้ 

2.1 ความรู้ เกี่ยวกบัมะเรง็เต้านม จ านวน 12 ข้อ เป็นแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจ 2 ค าตอบ คอืใช่ และ ไม่ใช่ 
2.2 ทศันคตต่ิอการตรวจเต้านมด้วยตนเอง จ านวน 7 ข้อ เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็  

3 ระดบั ได้แก่ เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ และไม่เหน็ด้วย 
2.3 การคล้อยตามของกลุ่มอ้างองิ จ านวน 7 ข้อ เป็นแบบสอบถามความเป็นจรงิ 3 ระดบั ได้แก่ เป็นจริง ไม่

แน่ใจ และไม่เป็นจรงิ 
2.4 การรับรู้ความสามารถในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง จ านวน 10 ข้อ เป็นแบบสอบถามการรับรู้  3 ระดบั 

ได้แก่ เป็นจรงิ ไม่แน่ใจ และไม่เป็นจรงิ 
2.5 แรงสนับสนุนทางสงัคม จ านวน 4 ข้อหลัก 20 ข้อย่อย เป็นแบบสอบถามการสนับสนุน  

3 ระดบั ได้แก่ เคยได้รับประจ า บางคร้ัง และไม่เคยได้รับ 
ส่วนที่ 3 พฤตกิรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง จ านวน 6 ข้อหลัก 11 ข้อย่อย เป็นแบบสอบการปฏบิตั ิ 

3 ระดบั ได้แก่ ปฏบิตัปิระจ า ปฏบิตับิางคร้ัง และไม่เคยปฏบิตัเิลย 
ส่วนที่ 4 ปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะ เป็นลักษณะค าถามแบบปลายเปิด (Open-Ended Response Question) 

กำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ 
 1. การตรวจสอบความตรง (Validity) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้น าไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน โดยมค่ีา IOC ระหว่าง 0.67 – 1.00 
 2. การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) น าเคร่ืองมอืที่ปรับปรงุแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กบัสตรีวัยเจริญพันธุ ์อายุ 
20-49 ปี กลุ่มตัวอย่าง ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกบักลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาจ านวน 30 คน คือ ต าบลบ้านโภชน์ อ าเภอ
หนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ ์จากนั้นใช้สตูรสมัประสทิธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) ในการ
ตรวจสอบความเที่ยงค่าสมัประสทิธิ์แอลฟา ที่มสี  าหรับการศึกษาเชิงพยากรณม์ค่ีา 0.87 
กำรเก็บรวมรวมขอ้มูล     
 หลังจากได้รับรองจริยธรรมในมนุษย์หมายเลข IRB No. P2-0400/2564 ลงวันที่  7 กุมภาพันธ์ 2565 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยในเขตต าบลบ่อไทย อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยท าหนังสือขออนุญาต เพ่ือเกบ็
รวบรวมข้อมูลต่อนายสาธารณสขุอ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ ์ชี้แจงรายละเอยีดของการวิจัยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัย
รับทราบและยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย โดยการลงนามยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจั ย แล้วจึงเกบ็ข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามจนครบจ านวนกลุ่มตวัอย่าง 300 ชุด ก่อนน าไปวิเคราะห์ข้อมูลในล าดบัต่อไป 
กำรวิเครำะหข์อ้มูล    
 1. ใช้สถติเิชิงพรรณนา (Descriptive statistics) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ความรู้ เกี่ยวกบัมะเรง็เต้านม ทศันคตต่ิอการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ การรับรู้ความสามารถในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง  

examination: CBE) การตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรม (mammogram) และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (breast 
self-examination: BSE)  

โรคมะเรง็เต้านมในระยะแรกมกัจะไม่แสดงอาการ โดยสตรีส่วนใหญ่มาพบแพทย์ด้วยอาการคล าพบก้อนที่เต้านม
หรือมีอาการเจบ็เต้านม ซึ่งการป้องกนัที่ดี คือ การค้นหาความผิดปกติของเต้านมให้เรว็ที่สดุ เพ่ือโอกาสในการรักษา
และรอดชีวิต และยังพบว่า ผลการรักษามะเร็งเต้านมระยะแรก อัตราการรอดชีวิตที่ 5 ปี สูงมากกว่าร้อยละ 95 
(สถาบันมะเรง็แห่งชาติ, 2561) สอดคล้องกบัการศึกษาประสทิธผิลของการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม ่าเสมอ
ร่วมกบัการใช้สมุดบนัทกึการตรวจเต้านมด้วยตนเองในการคดักรองมะเรง็เต้านมในประเทศไทย (ชลทศิ อไุรฤกษ์กุล, 
2559) จากข้อมูลดังกล่าวจะเหน็ได้ว่า การตรวจเต้านมด้วยตนเองเพ่ือค้นหามะเรง็เต้านมให้พบตั้งแต่ระยะเริ่มแรก
นั้น เป็นวิธทีี่ง่าย ค่าใช้จ่ายน้อยที่สดุ เป็นการเพ่ิมความตระหนักต่อสขุภาพเต้านม จะช่วยในการวินิจฉัยมะเรง็ได้ตั้งแต่
ระยะแรกๆ และช่วยลดอตัราการเสยีชีวิตของสตรีไทยจากโรคมะเรง็เต้านมได้  
จากผลการด าเนินงานควบคุมป้องกันโรคมะเร็งเต้านมของจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2563 อัตราผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 
จ านวน 751 ราย พบมากที่สดุ คอื อายุ 60 ปีขึ้นไป รองลงมา อายุ 50-59 ปี อายุ 40-49 ปี และอายุ 15-39 ปี คดิ
เป็นอัตรา 111.42, 73.90, 24.16, 3.98 ต่อประชากร 100,000 คน ตามล าดับ (คลังข้อมูลสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสขุ, 2563) จากสถานการณ์ดังกล่าว ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผู้ป่วยด้วยโรคมะเรง็เต้า
นมที่มีอายุน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นมะเรง็เต้านมที่มีความรุนแรงมากกว่าผู้ป่วยด้วยโรคมะเรง็เต้านมที่มีอายุมาก (ชลทศิ 
อุไรฤกษ์กุล, 2559) และการคัดกรองมะเรง็เต้านม พบว่า สตรีเมื่อมีอายุมากขึ้นส่งผลให้การตรวจเต้านมด้วยตนเอง
ลดลง (Dadzi & Adam, 2019) จะเหน็ได้ว่า มะเรง็เต้านมพบได้ในสตรีอายุน้อยตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป โดยมช่ีวงอายุพบ
ได้สูงสุดในสตรีอายุ 50 ปีขึ้นไป  แต่ในระยะหลังพบว่ามีสตรีวัยรุ่นอายุน้อยกส็ามารถป่วยเป็นมะเรง็เต้านมได้และ
ความรุนแรงของโรคยังมากกว่าสตรีที่อายุมาก อาจจะอธบิายได้จากรูปแบบชีวิตที่เปล่ียนไปตามความเจริญของสงัคม
เมอืงและอตุสาหกรรมจึงท าให้มโีอกาสสมัผสัสารก่อมะเรง็หรือปัจจัยเสี่ยงของการเกดิโรคมะเรง็ได้มากขึ้น  

ฉะนั้นการคัดกรองมะเรง็เต้านมด้วยวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเองตามค าแนะน าของสถาบันมะเรง็แห่งชาติ ปี 
2555 กล่าวไว้ว่า สตรีกลุ่มอายุ 20 ปีขึ้นไป ควรตรวจคัดกรองมะเรง็เต้านมด้วยตนเองเดือนละครั้ง (ชลทศิ อุไรฤกษ์
กุล, 2559) จากข้อความดงักล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤตกิรรมตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีวัยเจริญพันธุ ์
(อายุ 20-49 ปี) และปัจจัยท านายพฤตกิรรมดงักล่าวของสตรีวัยเจริญพันธุ ์ต าบลบ่อไทย จังหวัดเพชรบูรณ ์จากการ
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกบัปัจจัยที่สมัพันธก์บัการตรวจเต้านมด้วยตนเองในสตรีวัยเจริญพันธุ ์พบว่า อายุ สถานภาพ
สมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ีย ความรู้ เกี่ยวกบัมะเรง็เต้านม และแรงสนับสนุนทางสงัคม ที่มคีวามสมัพันธ์
กับพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ วิจัยจะน าทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of 
Planned Behavior : TPB) Ajzen (2002) มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยร่วมกับตัวแปรอื่นๆ ได้แก่ 
ทศันคติต่อการตรวจเต้านมด้วยตนเอง การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ และการรับรู้ความสามารถในการตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง เพ่ือศึกษาปัจจัยท านายพฤติกรรมตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีวัยเจริญพันธุ์ ต าบลบ่อไทย จังหวัด
เพชรบูรณ ์ทั้งนี้ เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรงุวางแผนพัฒนางาน ด้านการประชาสมัพันธ ์การติดตามเฝ้าระวัง และป้องกนั
มะเรง็เต้านมในสตรีวัยเจริญพันธุร์ะยะเริ่มแรกให้มปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น อนัจะน าไปสู่การลดอุบัติการณ์และอตัราการ
เสยีชีวิตจากโรคมะเรง็เต้านมต่อไป 
 

วิธีกำรศึกษำ 
 
ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง    

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดขนาดตวัอย่าง โดยวิธกีารค านวณจากจ านวนเท่าของตวัแปรพยากรณ์ หรือตัวแปร
ที่มีอทิธพิลต่อตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีวัยเจริญพันธุ ์อายุ 20-49 ปี ในการ
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 4. ปัจจัยท ำนำยพฤติกรรมกำรตรวจเตำ้นมดว้ยตนเองของสตรีวยัเจริญพนัธุ ์(20-49 ปี) ต ำบลบ่อไทย 
จงัหวดัเพชรบูรณ ์

ปัจจัยร่วมท านายพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีวัยเจริญพันธุ์ (20-49 ปี)ที่มีอ านาจการ
พยากรณส์งูที่สดุ ได้แก่ การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ (Beta = 0.300, P-value < 0.001) รองลงมา ได้แก่ แรงสนับสนุน
จากเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ (Beta = 0.222, P-value < 0.001) แรงสนับสนุนจาก อสม. (Beta = 0.239, P-value  
< 0.001) การรับรู้ความสามารถในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Beta = 0.177, P-value = 0.010) และแรง
สนับสนุนจากเพ่ือน (Beta = 0.113, P-value = 0.024) ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 ตัวแปร
ทั้ง 5 ตัวมีอ านาจในการพยากรณ์พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีวัยเจริญพันธุ ์(อายุ 20-49 ปี) ได้
ร้อยละ 36.1 ดงัตารางที่ 1 
 
ตำรำงท่ี 1  แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยท านายพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีวัยเจริญพันธุ์ (อายุ 20-49 ปี) ต าบลบ่อ

ไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ตวัแปรที่ศึกษำ Β Beta P-value 

1. การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ 0.566 0.300 <0.001* 
2. แรงสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ 0.436 0.222 <0.001* 
3. แรงสนับสนุนจากอสม. 
4. การรับรู้ความสามารถในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 
5. แรงสนับสนุนจากเพ่ือน 

0.495 
0.212 
0.260 

0.239 
0.177 
0.113 

<0.001* 
0.010* 
0.024* 

*P-value < 0.05, Constant = -4.149, Adjust R2 = 36.1 
 
จากผลการวิเคราะห์ น ามาเขยีนสมการพยากรณไ์ด้ดงันี้  

สมการพยากรณ ์  𝑌𝑌′ = 𝑏𝑏0 + 𝑏𝑏1𝑥𝑥1 + 𝑏𝑏2𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏3𝑥𝑥3 + 𝑏𝑏4𝑥𝑥4 + 𝑏𝑏5𝑥𝑥5   
โดย  𝑌𝑌′ = พฤตกิรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีวัยเจริญพันธุ ์(อายุ 20-49 ปี) 
 𝑏𝑏0 = ค่าคงที่ 
 𝑏𝑏1 = ค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธถ์ดถอยของการคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ 

𝑥𝑥1 = การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ 
𝑏𝑏2 = ค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธถ์ดถอยของแรงสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ 
𝑥𝑥2 = แรงสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ 
𝑏𝑏3 = ค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธถ์ดถอยของแรงสนับสนุนจาก อสม. 
𝑥𝑥3 = แรงสนับสนุนจาก อสม. 
𝑏𝑏4 = ค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธถ์ดถอยของการรับรู้ความสามารถในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 
𝑥𝑥4 = การรับรู้ความสามารถในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 
𝑏𝑏5 = ค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธถ์ดถอยของแรงสนับสนุนจากเพ่ือน 
𝑥𝑥5 = แรงสนับสนุนจากเพ่ือน 

พฤตกิรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง = -4.149 + 0.566 (การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ) +0.436  
(แรงสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ) + 0.495 (แรงสนับสนุนจาก อสม.)+ 0.212 (การรับรู้ความสามารถในการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง)+ 0.260 (แรงสนับสนุนจากเพ่ือน) 
 
 
 
 

แรงสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองในรูปแบบค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ความถี่ ค่าสูงสุด 
และค่าต ่าสดุ  
 2. ใช้สถติเิชิงอนุมาน (Inferential statistics) วิเคราะห์ปัจจัย ได้แก่ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเชิงเส้น (Multiple 
Regression Analysis) แบบขั้นตอน Stepwise ที่ระดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 (ปัทมา สพุรรณกุล, 2563) 
 

ผลกำรศึกษำ 
   

1.  ขอ้มูลส่วนบุคคล 
สตรีวัยเจริญพันธุ์ จ านวน 300 คน อายุเฉล่ีย อยู่ระหว่าง 40-49 ปี ร้อยละ 55.7 ส่วนใหญ่สถานภาพสมรส 

ร้อยละ 79.0 รองลงมาสถานภาพโสด ร้อยละ 15.0 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่จบมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 
30.0 รองลงมาจบระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 28.0 มอีาชีพรับจ้างส่วนใหญ่ ร้อยละ 30.3 รองลงมาเกษตรกรรม  
ร้อยละ 29.0 มรีายได้เฉล่ียต่อเดอืนส่วนใหญ่ ต ่ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 48.3 รองลงมาอยู่ที่ 5,001-10,000 บาท 
ร้อยละ 35.0 (x̅ = 8,431.00, S.D. = 9461.671, Min = 0, Max = 100,000) 

2. ควำมรูเ้กี่ยวกบัมะเร็งเตำ้นม ทศันคติต่อกำรตรวจเตำ้นมดว้ยตนเอง กำรคลอ้ยตำมกลุ่มอำ้งอิง กำรรบัรู ้
ควำมสำมำรถในกำรตรวจเตำ้นมดว้ยตนเอง และแรงสนบัสนุนทำงสงัคม 

ควำมรูเ้กี่ยวกบัมะเร็งเตำ้นม พบว่า สตรีวัยเจริญพันธุ ์จ านวน 300 คน ส่วนใหญ่มีความรู้ เกี่ยวกบัมะเรง็เต้า
นม อยู่ระดบัด ีร้อยละ 50.3 รองลงมามคีวามรู้ เกี่ยวกบัมะเรง็เต้านม อยู่ระดบัปานกลาง ร้อยละ 30.7  
(x̅ = 9.39, S.D. = 2.041, Min = 2, Max = 12) 
 ทศันคติต่อกำรตรวจเตำ้นมดว้ยตนเอง พบว่า สตรีวัยเจริญพันธุ ์จ านวน 300 คน ส่วนใหญ่มทีศันคตต่ิอการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง อยู่ระดับดี ร้อยละ 75.7 รองลงมามีทศันคติต่อการตรวจเต้านมด้วยตนเองอยู่ในระดับปาน
กลาง ร้อยละ 23.3 (x̅ = 11.07, S.D. = 2.508, Min = 3, Max = 14) 

กำรคลอ้ยตำมกลุ่มอำ้งอิง พบว่า สตรีวัยเจริญพันธุ ์จ านวน 300 คน ส่วนใหญ่มกีารคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 
อยู่ในระดับดี ร้อยละ 68.0 รองลงมามีการคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 31.3 (x̅ = 10.82, 
S.D. = 2.710, Min = 3, Max = 14) 

กำรรบัรูค้วำมสำมำรถในกำรตรวจเตำ้นมดว้ยตนเอง พบว่า สตรีวัยเจริญพันธุ ์จ านวน 300 คน  
ส่วนใหญ่มีการรับรู้ความสามารถในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง อยู่ระดับปานกลาง ร้อยละ 49.7 รองลงมามกีารรับรู้
ความสามารถในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง อยู่ในระดับดี ร้อยละ 48.3 ( x̅ = 13.88, S.D. = 4.267, Min = 0, 
Max = 20) 

แรงสนบัสนุนทำงสงัคม พบว่า สตรีวัยเจริญพันธุ ์จ านวน 300 คน ส่วนใหญ่ได้รับแรงสนับสนุนทางสงัคม อยู่
ระดบัน้อย ร้อยละ 98.7 และได้รับแรงสนับสนุนทางสงัคม อยู่ในระดบัด ีเพียงร้อยละ 1.3 (x̅ = 18.82,  
S.D. = 8.446, Min = 0, Max = 40) 

3. พฤติกรรมกำรตรวจเตำ้นมดว้ยตนเอง  
พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีวัยเจริญพันธุ ์(20-49 ปี) จ านวน 300 คน พบว่า พฤติกรรม

การตรวจเต้านมด้วยตนเอง อยู่ในระดบัพอใช้ ร้อยละ 50.3 รองลงมา อยู่ระดบัปรับปรงุ ร้อยละ 25.7 
 (x̅ = 10.47, S.D. = 5.116, Min = 0, Max = 22) 
 
 
 



Graduate Studies and Personalized Education

ผลงานวิจัยภาคบรรยาย Health Science 113

 4. ปัจจัยท ำนำยพฤติกรรมกำรตรวจเตำ้นมดว้ยตนเองของสตรีวยัเจริญพนัธุ ์(20-49 ปี) ต ำบลบ่อไทย 
จงัหวดัเพชรบูรณ ์

ปัจจัยร่วมท านายพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีวัยเจริญพันธุ์ (20-49 ปี)ที่มีอ านาจการ
พยากรณส์งูที่สดุ ได้แก่ การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ (Beta = 0.300, P-value < 0.001) รองลงมา ได้แก่ แรงสนับสนุน
จากเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ (Beta = 0.222, P-value < 0.001) แรงสนับสนุนจาก อสม. (Beta = 0.239, P-value  
< 0.001) การรับรู้ความสามารถในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Beta = 0.177, P-value = 0.010) และแรง
สนับสนุนจากเพ่ือน (Beta = 0.113, P-value = 0.024) ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 ตัวแปร
ทั้ง 5 ตัวมีอ านาจในการพยากรณ์พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีวัยเจริญพันธุ ์(อายุ 20-49 ปี) ได้
ร้อยละ 36.1 ดงัตารางที่ 1 
 
ตำรำงที่ 1  แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยท านายพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีวัยเจริญพันธุ์ (อายุ 20-49 ปี) ต าบลบ่อ

ไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ตวัแปรที่ศึกษำ Β Beta P-value 

1. การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ 0.566 0.300 <0.001* 
2. แรงสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ 0.436 0.222 <0.001* 
3. แรงสนับสนุนจากอสม. 
4. การรับรู้ความสามารถในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 
5. แรงสนับสนุนจากเพ่ือน 

0.495 
0.212 
0.260 

0.239 
0.177 
0.113 

<0.001* 
0.010* 
0.024* 

*P-value < 0.05, Constant = -4.149, Adjust R2 = 36.1 
 
จากผลการวิเคราะห์ น ามาเขยีนสมการพยากรณไ์ด้ดงันี้  

สมการพยากรณ ์  𝑌𝑌′ = 𝑏𝑏0 + 𝑏𝑏1𝑥𝑥1 + 𝑏𝑏2𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏3𝑥𝑥3 + 𝑏𝑏4𝑥𝑥4 + 𝑏𝑏5𝑥𝑥5   
โดย  𝑌𝑌′ = พฤตกิรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีวัยเจริญพันธุ ์(อายุ 20-49 ปี) 
 𝑏𝑏0 = ค่าคงที่ 
 𝑏𝑏1 = ค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธถ์ดถอยของการคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ 

𝑥𝑥1 = การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ 
𝑏𝑏2 = ค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธถ์ดถอยของแรงสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ 
𝑥𝑥2 = แรงสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ 
𝑏𝑏3 = ค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธถ์ดถอยของแรงสนับสนุนจาก อสม. 
𝑥𝑥3 = แรงสนับสนุนจาก อสม. 
𝑏𝑏4 = ค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธถ์ดถอยของการรับรู้ความสามารถในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 
𝑥𝑥4 = การรับรู้ความสามารถในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 
𝑏𝑏5 = ค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธถ์ดถอยของแรงสนับสนุนจากเพ่ือน 
𝑥𝑥5 = แรงสนับสนุนจากเพ่ือน 

พฤตกิรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง = -4.149 + 0.566 (การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ) +0.436  
(แรงสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ) + 0.495 (แรงสนับสนุนจาก อสม.)+ 0.212 (การรับรู้ความสามารถในการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง)+ 0.260 (แรงสนับสนุนจากเพ่ือน) 
 
 
 
 

แรงสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองในรูปแบบค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ความถี่ ค่าสูงสุด 
และค่าต ่าสดุ  
 2. ใช้สถติเิชิงอนุมาน (Inferential statistics) วิเคราะห์ปัจจัย ได้แก่ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเชิงเส้น (Multiple 
Regression Analysis) แบบขั้นตอน Stepwise ที่ระดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 (ปัทมา สพุรรณกุล, 2563) 
 

ผลกำรศึกษำ 
   

1.  ขอ้มูลส่วนบุคคล 
สตรีวัยเจริญพันธุ์ จ านวน 300 คน อายุเฉล่ีย อยู่ระหว่าง 40-49 ปี ร้อยละ 55.7 ส่วนใหญ่สถานภาพสมรส 

ร้อยละ 79.0 รองลงมาสถานภาพโสด ร้อยละ 15.0 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่จบมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 
30.0 รองลงมาจบระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 28.0 มอีาชีพรับจ้างส่วนใหญ่ ร้อยละ 30.3 รองลงมาเกษตรกรรม  
ร้อยละ 29.0 มรีายได้เฉล่ียต่อเดอืนส่วนใหญ่ ต ่ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 48.3 รองลงมาอยู่ที่ 5,001-10,000 บาท 
ร้อยละ 35.0 (x̅ = 8,431.00, S.D. = 9461.671, Min = 0, Max = 100,000) 

2. ควำมรูเ้กี่ยวกบัมะเร็งเตำ้นม ทศันคติต่อกำรตรวจเตำ้นมดว้ยตนเอง กำรคลอ้ยตำมกลุ่มอำ้งอิง กำรรบัรู ้
ควำมสำมำรถในกำรตรวจเตำ้นมดว้ยตนเอง และแรงสนบัสนุนทำงสงัคม 

ควำมรูเ้กี่ยวกบัมะเร็งเตำ้นม พบว่า สตรีวัยเจริญพันธุ ์จ านวน 300 คน ส่วนใหญ่มีความรู้ เกี่ยวกบัมะเรง็เต้า
นม อยู่ระดบัด ีร้อยละ 50.3 รองลงมามคีวามรู้ เกี่ยวกบัมะเรง็เต้านม อยู่ระดบัปานกลาง ร้อยละ 30.7  
(x̅ = 9.39, S.D. = 2.041, Min = 2, Max = 12) 
 ทศันคติต่อกำรตรวจเตำ้นมดว้ยตนเอง พบว่า สตรีวัยเจริญพันธุ ์จ านวน 300 คน ส่วนใหญ่มทีศันคตต่ิอการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง อยู่ระดับดี ร้อยละ 75.7 รองลงมามีทศันคติต่อการตรวจเต้านมด้วยตนเองอยู่ในระดับปาน
กลาง ร้อยละ 23.3 (x̅ = 11.07, S.D. = 2.508, Min = 3, Max = 14) 

กำรคลอ้ยตำมกลุ่มอำ้งอิง พบว่า สตรีวัยเจริญพันธุ ์จ านวน 300 คน ส่วนใหญ่มกีารคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 
อยู่ในระดับดี ร้อยละ 68.0 รองลงมามีการคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 31.3 (x̅ = 10.82, 
S.D. = 2.710, Min = 3, Max = 14) 

กำรรบัรูค้วำมสำมำรถในกำรตรวจเตำ้นมดว้ยตนเอง พบว่า สตรีวัยเจริญพันธุ ์จ านวน 300 คน  
ส่วนใหญ่มีการรับรู้ความสามารถในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง อยู่ระดับปานกลาง ร้อยละ 49.7 รองลงมามกีารรับรู้
ความสามารถในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง อยู่ในระดับดี ร้อยละ 48.3 ( x̅ = 13.88, S.D. = 4.267, Min = 0, 
Max = 20) 

แรงสนบัสนุนทำงสงัคม พบว่า สตรีวัยเจริญพันธุ ์จ านวน 300 คน ส่วนใหญ่ได้รับแรงสนับสนุนทางสงัคม อยู่
ระดบัน้อย ร้อยละ 98.7 และได้รับแรงสนับสนุนทางสงัคม อยู่ในระดบัด ีเพียงร้อยละ 1.3 (x̅ = 18.82,  
S.D. = 8.446, Min = 0, Max = 40) 

3. พฤติกรรมกำรตรวจเตำ้นมดว้ยตนเอง  
พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีวัยเจริญพันธุ ์(20-49 ปี) จ านวน 300 คน พบว่า พฤติกรรม

การตรวจเต้านมด้วยตนเอง อยู่ในระดบัพอใช้ ร้อยละ 50.3 รองลงมา อยู่ระดบัปรับปรงุ ร้อยละ 25.7 
 (x̅ = 10.47, S.D. = 5.116, Min = 0, Max = 22) 
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     เชิงนโยบาย ผู้บริหารสามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนก าหนดกลยุทธใ์นการป้องกนัมะเรง็ 
เต้านมให้กบัประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
ขอ้เสนอแนะกำรวิจยัครั้งต่อไป  
 การศึกษาคร้ังนี้ เป็นเพียงการศึกษาปัจจัยท านายพฤตกิรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีวัยเจริญพันธุ ์
 (อายุ 20-49 ปี) ได้แก่ ปัจจัยของความรู้ เกี่ยวกบัมะเรง็เต้านม แรงสนับสนุนทางสงัคม และการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
พฤตกิรรมตามแผน ได้แก่ ทศันคตต่ิอการตรวจเต้านมด้วยตนเอง การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ การรับรู้ความสามารถใน
การตรวจเต้านมด้วยตนเองเท่านั้น ควรมีการศึกษาในประชากรกลุ่มอื่น ประยุกต์ใช้ทฤษฎีอื่นที่น่าสนใจ หรือขยาย
ขอบเขตพ้ืนที่การศึกษาอื่นๆ เพ่ือเปรียบเทยีบให้ได้มากกว่านี้   
 

กิตติกรรมประกำศ 
 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณสาธารณสขุอ าเภอหนองไผ่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลบ่อไทย 
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่เกี่ยวข้อง ที่กรุณาอนุเคราะห์พ้ืนที่ส  าหรับศึกษาและเกบ็รวบรวมข้อมูล
ส าหรับการวิจัยในคร้ังนี้และที่ส  าคัญอย่างยิ่ง ขอขอบคุณกลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุผู้์เข้าร่วมการวิจัยที่ให้ความร่วมมอืเป็น
อย่างดใีนการตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้  
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อภิปรำยผลกำรศึกษำ 
 
ผู้วิจัยอภิปรายการวิจัยผลตามล าดบัต่อไปนี้  

     ปัจจัยพยำกรณพ์ฤติกรรมกำรตรวจเตำ้นมดว้ยตนเองของสตรีวัยเจริญพันธุ์ (อายุ 20-49 ปี) จ านวน 5 ตัว
แปร ได้แก่ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Beta = 0.300, P-value < 0.001) รองลงมา ได้แก่ แรงสนับสนุนจาก
เจ้าหน้าที่สาธารณสขุ (Beta = 0.222, P-value < 0.001) แรงสนับสนุนจาก อสม. (Beta = 0.239, P-value  
< 0.001) การรับรู้ความสามารถในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Beta = 0.177, P-value = 0.010) และแรง
สนับสนุนจากเพ่ือน (Beta = 0.113, P-value = 0.024) ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 ตัวแปร
ทั้ง 5 ตัวมีอ านาจในการพยากรณ์พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีวัยเจริญพันธุ ์(อายุ 20-49 ปี) ได้
ร้อยละ 36.1 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 อภิปรายรายตวัแปร ตามล าดบัดงันี้  

กำรคลอ้ยตำมกลุ่มอำ้งอิง แรงสนบัสนุนจำกเจำ้หนำ้ท่ีสำธำรณสุข และแรงสนบัสนุนจำกเพือ่น มคีวามสมัพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง สอดคล้องกับ การศึกษาของ  Mihret et al. (2021) ที่พบว่า 
นักศึกษาหญิงมีการตรวจเต้านมด้วยตนเองระดับต ่า เมื่อได้ข้อมูลจากการสอบถามคนในครอบครัวที่มีประวัติเป็น
มะเร็งเต้านม เพ่ือน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกี่ยวกับการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ท าให้นักศึกษาหญิงมีความรู้
เกี่ยวกบัการตรวจเต้านมด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น และได้รับแรงสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ เพ่ือน และญาตทิี่เคย
มีประวัติเป็นมะเรง็เต้านมในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับการตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง 

แรงสนบัสนุนจำก อสม. มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ประภาธดิา วุฒิชา และคณะ (2560) ที่พบว่า กลุ่มตวัอย่างได้รับความรู้ เกี่ยวกบัวิธกีารตรวจเต้านมด้วย
ตนเองจากอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และคอยย า้เตอืนกลุ่มตวัอย่างให้ตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็น
ประจ าทุกเดอืน พร้อมกบัเชค็สมุดบนัทกึการตรวจมะเรง็เต้านมด้วยตนเองเป็นประจ า การได้รับแรงสนับสนุนจาก 
อสม.ส่งผลให้กลุ่มตวัอย่างมกีารตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจ า อย่างน้อยเดอืนละ 1 ครั้ง 

กำรรบัรูค้วำมสำมำรถในกำรตรวจเตำ้นมดว้ยตนเอง มคีวามสมัพันธท์างบวกกบัพฤตกิรรมการตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง สอดคล้องกบัน า้อ้อย ภักดวีงศ์ และนวรัตน์ โกมลวิภาต. (2561) ศึกษาความรู้  ความเชื่อด้านสขุภาพ การรับรู้
ความสามารถตนเองและพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของนักศึกษาหญิงที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการตรวจ
เต้านมด้วยตนเอง พบว่า นักศึกษาหญิงกลุ่มที่ตรวจเต้านมด้วยตนเอง มีค่าเฉล่ียของอันดับคะแนน การรับรู้
ความสามารถของตนเองของกลุ่มที่ตรวจเต้านมด้วยตนเองสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ตรวจเต้านมด้วยตนเอง หลังเข้าร่วม
โปรแกรม 1 ปี กลุ่มที่ตรวจเต้านมด้วยตนเองมพีฤตกิรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองเพ่ิมขึ้น  

 
สรุปผลกำรศึกษำและขอ้เสนอแนะ 

 
สรุปผลกำรศึกษำ  

พฤติกรรมกำรตรวจเตำ้นมดว้ยตนเองของสตรีวยัเจริญพนัธุ ์(อายุ 20-49 ปี) ต าบลบ่อไทย จังหวัดเพชรบูรณ ์
มคีวามสมัพันธก์บัการคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ แรงสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ แรงสนับสนุนจาก อสม. การรับรู้
ความสามารถในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และแรงสนับสนุนจากเพ่ือน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05  
ขอ้เสนอแนะกำรน ำผลกำรวิจยัไปใชป้ระโยชน ์

เชิงปฏิบัติการ หน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องน าผลการวิจัยเป็นพ้ืนฐานในการสร้างโปรแกรมปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองให้กับสตรีวัยเจริญพันธุ์ได้ หรือกลุ่มวัยอื่นได้ และปรับปรุงวางแผนดูแลสตรี
ไทยจากโรคมะเรง็เต้านมให้มปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น เพ่ือลดอบุตักิารณแ์ละอตัราการเสยีชีวิตจากโรคมะเรง็เต้านม 
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     เชิงนโยบาย ผู้บริหารสามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนก าหนดกลยุทธใ์นการป้องกนัมะเรง็ 
เต้านมให้กบัประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
ขอ้เสนอแนะกำรวิจยัครั้งต่อไป  
 การศึกษาคร้ังนี้ เป็นเพียงการศึกษาปัจจัยท านายพฤตกิรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีวัยเจริญพันธุ ์
 (อายุ 20-49 ปี) ได้แก่ ปัจจัยของความรู้ เกี่ยวกบัมะเรง็เต้านม แรงสนับสนุนทางสงัคม และการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
พฤตกิรรมตามแผน ได้แก่ ทศันคตต่ิอการตรวจเต้านมด้วยตนเอง การคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ การรับรู้ความสามารถใน
การตรวจเต้านมด้วยตนเองเท่านั้น ควรมีการศึกษาในประชากรกลุ่มอื่น ประยุกต์ใช้ทฤษฎีอื่นที่น่าสนใจ หรือขยาย
ขอบเขตพ้ืนที่การศึกษาอื่นๆ เพ่ือเปรียบเทยีบให้ได้มากกว่านี้   
 

กิตติกรรมประกำศ 
 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณสาธารณสขุอ าเภอหนองไผ่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลบ่อไทย 
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่เกี่ยวข้อง ที่กรุณาอนุเคราะห์พ้ืนที่ส  าหรับศึกษาและเกบ็รวบรวมข้อมูล
ส าหรับการวิจัยในคร้ังนี้และที่ส  าคัญอย่างยิ่ง ขอขอบคุณกลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ให้ความร่วมมอืเป็น
อย่างดใีนการตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้  
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อภิปรำยผลกำรศึกษำ 
 
ผู้วิจัยอภิปรายการวิจัยผลตามล าดบัต่อไปนี้  

     ปัจจัยพยำกรณพ์ฤติกรรมกำรตรวจเตำ้นมดว้ยตนเองของสตรีวัยเจริญพันธุ์ (อายุ 20-49 ปี) จ านวน 5 ตัว
แปร ได้แก่ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Beta = 0.300, P-value < 0.001) รองลงมา ได้แก่ แรงสนับสนุนจาก
เจ้าหน้าที่สาธารณสขุ (Beta = 0.222, P-value < 0.001) แรงสนับสนุนจาก อสม. (Beta = 0.239, P-value  
< 0.001) การรับรู้ความสามารถในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Beta = 0.177, P-value = 0.010) และแรง
สนับสนุนจากเพ่ือน (Beta = 0.113, P-value = 0.024) ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 ตัวแปร
ทั้ง 5 ตัวมีอ านาจในการพยากรณ์พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีวัยเจริญพันธุ ์(อายุ 20-49 ปี) ได้
ร้อยละ 36.1 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 อภิปรายรายตวัแปร ตามล าดบัดงันี้  

กำรคลอ้ยตำมกลุ่มอำ้งอิง แรงสนบัสนุนจำกเจำ้หนำ้ท่ีสำธำรณสุข และแรงสนบัสนุนจำกเพือ่น มคีวามสมัพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง สอดคล้องกับ การศึกษาของ  Mihret et al. (2021) ที่พบว่า 
นักศึกษาหญิงมีการตรวจเต้านมด้วยตนเองระดับต ่า เมื่อได้ข้อมูลจากการสอบถามคนในครอบครัวที่มีประวัติเป็น
มะเร็งเต้านม เพ่ือน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกี่ยวกับการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ท าให้นักศึกษาหญิงมีความรู้
เกี่ยวกบัการตรวจเต้านมด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น และได้รับแรงสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ เพ่ือน และญาตทิี่เคย
มีประวัติเป็นมะเรง็เต้านมในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับการตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง 

แรงสนบัสนุนจำก อสม. มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ประภาธดิา วุฒิชา และคณะ (2560) ที่พบว่า กลุ่มตวัอย่างได้รับความรู้ เกี่ยวกบัวิธกีารตรวจเต้านมด้วย
ตนเองจากอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และคอยย า้เตอืนกลุ่มตวัอย่างให้ตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็น
ประจ าทุกเดอืน พร้อมกบัเชค็สมุดบนัทกึการตรวจมะเรง็เต้านมด้วยตนเองเป็นประจ า การได้รับแรงสนับสนุนจาก 
อสม.ส่งผลให้กลุ่มตวัอย่างมกีารตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจ า อย่างน้อยเดอืนละ 1 ครั้ง 

กำรรบัรูค้วำมสำมำรถในกำรตรวจเตำ้นมดว้ยตนเอง มคีวามสมัพันธท์างบวกกบัพฤตกิรรมการตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง สอดคล้องกบัน า้อ้อย ภักดวีงศ์ และนวรัตน์ โกมลวิภาต. (2561) ศึกษาความรู้  ความเชื่อด้านสขุภาพ การรับรู้
ความสามารถตนเองและพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของนักศึกษาหญิงที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการตรวจ
เต้านมด้วยตนเอง พบว่า นักศึกษาหญิงกลุ่มที่ตรวจเต้านมด้วยตนเอง มีค่าเฉล่ียของอันดับคะแนน การรับรู้
ความสามารถของตนเองของกลุ่มที่ตรวจเต้านมด้วยตนเองสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ตรวจเต้านมด้วยตนเอง หลังเข้าร่วม
โปรแกรม 1 ปี กลุ่มที่ตรวจเต้านมด้วยตนเองมพีฤตกิรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองเพ่ิมขึ้น  

 
สรุปผลกำรศึกษำและขอ้เสนอแนะ 

 
สรุปผลกำรศึกษำ  

พฤติกรรมกำรตรวจเตำ้นมดว้ยตนเองของสตรีวยัเจริญพนัธุ ์(อายุ 20-49 ปี) ต าบลบ่อไทย จังหวัดเพชรบูรณ ์
มคีวามสมัพันธก์บัการคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ แรงสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ แรงสนับสนุนจาก อสม. การรับรู้
ความสามารถในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และแรงสนับสนุนจากเพ่ือน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05  
ขอ้เสนอแนะกำรน ำผลกำรวิจยัไปใชป้ระโยชน ์

เชิงปฏิบัติการ หน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องน าผลการวิจัยเป็นพ้ืนฐานในการสร้างโปรแกรมปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองให้กับสตรีวัยเจริญพันธุ์ได้ หรือกลุ่มวัยอื่นได้ และปรับปรุงวางแผนดูแลสตรี
ไทยจากโรคมะเรง็เต้านมให้มปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น เพ่ือลดอบุตักิารณแ์ละอตัราการเสยีชีวิตจากโรคมะเรง็เต้านม 
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ว่าจังหวัดเชียงรายน่าจะมีจ านวนขยะอนัตรายชุมชนกว่า 4,000 ตนั โดยในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงรายได้มีระบบ
ข้อมูลสนับสนุนการจัดการขยะอันตรายชุมชนในจังหวัดเชียงราย หรือ D-ToC (Data supporting system for the 
management to Toxic waste from communities in Chiang Rai Province) ที่พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ภายใต้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.เชียงราย) โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเชียงรายเข้าร่วมทั้ง 143 แห่งซึ่งการท างานของระบบ D-ToC เป็นผลท าให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงราย
สามารถส่งขยะอนัตรายจากชุมชนไปก าจัดได้ในปี 2560 มากถงึ 23 ตนัอย่างปลอดภัยในคร้ังแรก 118 ตนัในปีต่อมา 
และ 53 ตนัในปีที่สาม ซึ่งคดิเป็น 5% ของปริมาณที่คาดการณไ์ว้ 
 อย่างไรกต็ามเนื่องด้วยปริมาณขยะอนัตรายชุมชนที่ส่งไปก าจัดยังคงมีปริมาณที่น้อยกว่าการประมาณการณ์จาก
จ านวนประชากรในจังหวัดเชียงรายอยู่มาก หากได้ทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเกบ็ขยะอันตรายชุมชนของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นที่เกบ็ข้อมูลเข้าสู่ระบบ D-ToC เพ่ือรอน าไปสู่การก าจัด การท านายปริมาณของขยะอนัตราย
ชุมชนที่จะถูกส่งไปก าจัดมคีวามแม่นย าและมีประสทิธภิาพในการบริหารจัดการมากขึ้น ในการวิจัยนี้ จะได้ศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อปริมาณการเกบ็ขยะอนัตรายชุมชนจากข้อมูลในระบบ D-ToC และสร้างแบบจ าลองการพยากรณ์ปริมาณ
ของขยะอนัตรายชุมชนจากระบบ D-ToC จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการเกบ็ขยะอนัตรายชุมชนจากข้อมูล
ในระบบ D-ToC โดยมีสมมติฐานของการวิจัย คือ ปัจจัยทางสังคม ทางเศรษฐกิจ และด้านการบริหารจัดการขยะ
อนัตรายของท้องถิ่น มีผลต่อปริมาณของขยะอนัตรายชุมชน ประเภทหลอดไฟ แบตเตอร่ีและอเิลก็ทรอนิกส ์สารเคีก
ระป๋องสเปรย์ และภาชนะบรรจุสารเคมอีื่น ๆ 
 

วิธีการศึกษาและวสัดุอุปกรณ ์
 

 การศึกษาวิจัยนี้ ได้ท าการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาปัจจัยที่มผีลต่อปริมาณการเกบ็
ขยะอันตรายชุมชน และเพ่ือสร้างแบบจ าลองการพยากรณ์ปริมาณของขยะอันตรายชุมชนจากระบบ D-ToC ของ
จังหวัดเชียงราย โดยมีขอบเขตการศึกษา เร่ิมตั้งแต่การเร่ิมมีการบันทกึข้อมูลปริมาณของขยะอนัตรายชุมชนในพ้ืนที่
ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ลงในระบบ D-ToC เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 
จนกระทั่งการขนส่งขยะอนัตรายชุมชนไปก าจัดคร้ังที่ 3 เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 และพ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษา
ข้อมูลในคร้ังนี้  คอื จังหวัดเชียงราย 18 อ าเภอ 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษาวิจัย โดยปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อปริมาณการเกบ็ขยะ
อนัตรายชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย โดยได้เลือกใช้ตัวแปรอสิระ 12 ตัวแปรที่คาดว่ามี
ผลต่อปริมาณขยะอนัตรายชุมชน โดยแยกเป็นปัจจัยด้านสงัคม เศรษฐกจิ และการบริิหารจัดการ ดงัตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณขยะอนัตรายชุมชน  

ปัจจัย ข้อมูล 
สงัคม จ านวนครัวเรือน (HH) ความหนาแน่นของประชากร (PP) พ้ืนที่หมู่บ้าน (VL) 

เศรษฐกจิ พ้ืนที่ไร่ (FA) พ้ืนที่สวน (GA) พ้ืนที่เล้ียงสตัว์ (RA) พ้ืนที่ตัวเมือง ย่านการค้า (DT) พ้ืนที่อุตสาหกรรม (ID) 
พ้ืนที่สถานที่ราชการ (GO) 

การบริหารจัดการ การจ าหน่ายขยะอนัตรายชุมชน (SA) ความถี่ในการรายงานข้อมูลในระบบ D-ToC และถ่วงน า้หนักด้วยจ านวน
หมู่บ้าน (FR) เดอนที่เข้าร่วมระบบ D-ToC คร้ังแรก (MO) 

 
ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เพ่ือต้องการทราบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ โดยมีตัวแปรอิสระ

ทั้งหมด 12 ตัวแปร ได้แก่ ความหนาแน่นของประชากร (PP) จ านวนครัวเรือน (HH) พ้ืนที่ หมู่บ้าน (VL) พ้ืนที่ไร่ 
(FA) พ้ืนที่สวน (GA) พ้ืนที่เล้ียงสตัว์ (RA) พ้ืนที่ตัวเมอืง ย่านการค้า (DT) พ้ืนที่ อตุสาหกรรม (ID) พ้ืนที่สถานที่
ราชการ (GO) การจ าหน่ายขยะอนัตรายชุมชน (SA) ความถี่ในการ รายงานข้อมูลในระบบ D-ToC (FR) และเดอืน

 
 

 
 
 

การศึกษาปัจจยัทีม่ีอิทธิพลต่อปริมาณการเก็บขยะอนัตรายชุมชนขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดัเชียงราย  
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บทคดัย่อ 
การศกึษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศกึษาปัจจัยและเพ่ือสร้างแบบจ าลองการพยากรณ์ปริมาณของขยะอนัตรายชุมชนจากการศกึษาปัจจัยที่

มีผลต่อปริมาณการเกบ็ขยะอันตรายชุมชนจากข้อมูลในระบบ D-ToC โดยใช้ข้อมูลขยะอันตรายชุมชน จากในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
ในช่วงเวลาต้ังแต่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 จนถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 มาท าการศึกษาความสมัพันธ์จากปัจจัยต่าง ๆ จาก
ปัจจัย 12 ตัวแปร เช่น จ านวนครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากร พ้ืนที่สถานที่ราชการ ความถี่ในการรายงานข้อมูล ซ่ึงแยกตาม
ประเภทของขยะอันตรายชุมชน ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ วิธีแบบทลีะขั้น (stepwise) ท าให้ได้แบบจ าลองที่ใช้ในการท านาย
ปริมาณการเกบ็ขยะอันตรายชุมชนจากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการเกบ็ขยะอนัตรายชุมชนจากข้อมูล และการพยากรณ์แนวโน้ม
กับผลของตัวแปรที่มีนัยส าคัญ เพ่ือเป็นการคาดการณ์ในแนวทางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดการขยะ
อันตรายชุมชน รวมไปถึงการปรับเปล่ียนมาตรการการจัดการขยะอันตรายชุมชนและต้องป้องกันผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมที่
อาจเกดิขึ้นได้ในอนาคตต่อไป  
 
ค าส าคญั: ขยะอนัตรายชุมชน  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ   
 

Abstract 
 

This research studied the factors influencing the collection of household hazardous waste. It used the data from the D-ToC 
System in Chiang Rai Province between May 2017 and September 2019.  Stepwise regression models were used to test the 
influence of 12 factors, such as the number of household population density government office area, the frequency of reporting 
data in the D-ToC system. The results showed a model used to predict the amount of household hazardous waste in the D-ToC 
System and predict factors that significantly influenced the collection.  The prediction can support related agencies.  It outlined 
recommendations to improve the management of household hazardous waste and reduce the negative effects on human health and 
the environment. 

 
Keywords: Household Toxic Waste,  Multiple Regression Analysis   

 
บทน า 

 
 จังหวัดเชียงรายมีประชากรทั้ งหมด 1,292,130 คน ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ปี พ.ศ. 2561  
มีครัวเรือนทั้ งหมด 538,852 ครัวเรือน (กรมการปกครอง , 2562) จังหวัดเชียงรายมีองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นทั้งหมด จ านวน 144 แห่ง (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2562) จากจ านวนประชากรคาดการณ์
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ว่าจังหวัดเชียงรายน่าจะมีจ านวนขยะอนัตรายชุมชนกว่า 4,000 ตนั โดยในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงรายได้มีระบบ
ข้อมูลสนับสนุนการจัดการขยะอันตรายชุมชนในจังหวัดเชียงราย หรือ D-ToC (Data supporting system for the 
management to Toxic waste from communities in Chiang Rai Province) ที่พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ภายใต้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.เชียงราย) โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเชียงรายเข้าร่วมทั้ง 143 แห่งซึ่งการท างานของระบบ D-ToC เป็นผลท าให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงราย
สามารถส่งขยะอนัตรายจากชุมชนไปก าจัดได้ในปี 2560 มากถงึ 23 ตนัอย่างปลอดภัยในคร้ังแรก 118 ตนัในปีต่อมา 
และ 53 ตนัในปีที่สาม ซึ่งคดิเป็น 5% ของปริมาณที่คาดการณไ์ว้ 
 อย่างไรกต็ามเนื่องด้วยปริมาณขยะอนัตรายชุมชนที่ส่งไปก าจัดยังคงมีปริมาณที่น้อยกว่าการประมาณการณ์จาก
จ านวนประชากรในจังหวัดเชียงรายอยู่มาก หากได้ทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเกบ็ขยะอันตรายชุมชนของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นที่เกบ็ข้อมูลเข้าสู่ระบบ D-ToC เพ่ือรอน าไปสู่การก าจัด การท านายปริมาณของขยะอนัตราย
ชุมชนที่จะถูกส่งไปก าจัดมคีวามแม่นย าและมีประสทิธภิาพในการบริหารจัดการมากขึ้น ในการวิจัยนี้ จะได้ศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อปริมาณการเกบ็ขยะอนัตรายชุมชนจากข้อมูลในระบบ D-ToC และสร้างแบบจ าลองการพยากรณ์ปริมาณ
ของขยะอนัตรายชุมชนจากระบบ D-ToC จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการเกบ็ขยะอนัตรายชุมชนจากข้อมูล
ในระบบ D-ToC โดยมีสมมติฐานของการวิจัย คือ ปัจจัยทางสังคม ทางเศรษฐกิจ และด้านการบริหารจัดการขยะ
อนัตรายของท้องถิ่น มีผลต่อปริมาณของขยะอนัตรายชุมชน ประเภทหลอดไฟ แบตเตอร่ีและอเิลก็ทรอนิกส ์สารเคีก
ระป๋องสเปรย์ และภาชนะบรรจุสารเคมอีื่น ๆ 
 

วิธีการศึกษาและวสัดุอุปกรณ ์
 

 การศึกษาวิจัยนี้ ได้ท าการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาปัจจัยที่มผีลต่อปริมาณการเกบ็
ขยะอันตรายชุมชน และเพ่ือสร้างแบบจ าลองการพยากรณ์ปริมาณของขยะอันตรายชุมชนจากระบบ D-ToC ของ
จังหวัดเชียงราย โดยมีขอบเขตการศึกษา เร่ิมตั้งแต่การเร่ิมมีการบันทกึข้อมูลปริมาณของขยะอนัตรายชุมชนในพ้ืนที่
ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ลงในระบบ D-ToC เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 
จนกระทั่งการขนส่งขยะอนัตรายชุมชนไปก าจัดคร้ังที่ 3 เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 และพ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษา
ข้อมูลในคร้ังนี้  คอื จังหวัดเชียงราย 18 อ าเภอ 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษาวิจัย โดยปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อปริมาณการเกบ็ขยะ
อนัตรายชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย โดยได้เลือกใช้ตัวแปรอสิระ 12 ตัวแปรที่คาดว่ามี
ผลต่อปริมาณขยะอนัตรายชุมชน โดยแยกเป็นปัจจัยด้านสงัคม เศรษฐกจิ และการบริิหารจัดการ ดงัตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณขยะอนัตรายชุมชน  

ปัจจัย ข้อมูล 
สงัคม จ านวนครัวเรือน (HH) ความหนาแน่นของประชากร (PP) พ้ืนที่หมู่บ้าน (VL) 

เศรษฐกจิ พ้ืนที่ไร่ (FA) พ้ืนที่สวน (GA) พ้ืนที่เล้ียงสตัว์ (RA) พ้ืนที่ตัวเมือง ย่านการค้า (DT) พ้ืนที่อุตสาหกรรม (ID) 
พ้ืนที่สถานที่ราชการ (GO) 

การบริหารจัดการ การจ าหน่ายขยะอนัตรายชุมชน (SA) ความถี่ในการรายงานข้อมูลในระบบ D-ToC และถ่วงน า้หนักด้วยจ านวน
หมู่บ้าน (FR) เดอนที่เข้าร่วมระบบ D-ToC คร้ังแรก (MO) 

 
ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เพ่ือต้องการทราบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ โดยมีตัวแปรอิสระ

ทั้งหมด 12 ตัวแปร ได้แก่ ความหนาแน่นของประชากร (PP) จ านวนครัวเรือน (HH) พ้ืนที่ หมู่บ้าน (VL) พ้ืนที่ไร่ 
(FA) พ้ืนที่สวน (GA) พ้ืนที่เล้ียงสตัว์ (RA) พ้ืนที่ตัวเมอืง ย่านการค้า (DT) พ้ืนที่ อตุสาหกรรม (ID) พ้ืนที่สถานที่
ราชการ (GO) การจ าหน่ายขยะอนัตรายชุมชน (SA) ความถี่ในการ รายงานข้อมูลในระบบ D-ToC (FR) และเดอืน

 
 

 
 
 

การศึกษาปัจจยัทีม่ีอิทธิพลต่อปริมาณการเก็บขยะอนัตรายชุมชนขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ในจงัหวดัเชียงราย  
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บทคดัย่อ 
การศกึษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศกึษาปัจจัยและเพ่ือสร้างแบบจ าลองการพยากรณ์ปริมาณของขยะอนัตรายชุมชนจากการศกึษาปัจจัยที่

มีผลต่อปริมาณการเกบ็ขยะอันตรายชุมชนจากข้อมูลในระบบ D-ToC โดยใช้ข้อมูลขยะอันตรายชุมชน จากในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
ในช่วงเวลาตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 จนถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 มาท าการศึกษาความสมัพันธ์จากปัจจัยต่าง ๆ จาก
ปัจจัย 12 ตัวแปร เช่น จ านวนครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากร พ้ืนที่สถานที่ราชการ ความถี่ในการรายงานข้อมูล ซ่ึงแยกตาม
ประเภทของขยะอันตรายชุมชน ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ วิธีแบบทลีะขั้น (stepwise) ท าให้ได้แบบจ าลองที่ใช้ในการท านาย
ปริมาณการเกบ็ขยะอันตรายชุมชนจากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการเกบ็ขยะอนัตรายชุมชนจากข้อมูล และการพยากรณ์แนวโน้ม
กับผลของตัวแปรที่มีนัยส าคัญ เพ่ือเป็นการคาดการณ์ในแนวทางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดการขยะ
อันตรายชุมชน รวมไปถึงการปรับเปล่ียนมาตรการการจัดการขยะอันตรายชุมชนและต้องป้องกันผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมที่
อาจเกดิขึ้นได้ในอนาคตต่อไป  
 
ค าส าคญั: ขยะอนัตรายชุมชน  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ   
 

Abstract 
 

This research studied the factors influencing the collection of household hazardous waste. It used the data from the D-ToC 
System in Chiang Rai Province between May 2017 and September 2019.  Stepwise regression models were used to test the 
influence of 12 factors, such as the number of household population density government office area, the frequency of reporting 
data in the D-ToC system. The results showed a model used to predict the amount of household hazardous waste in the D-ToC 
System and predict factors that significantly influenced the collection.  The prediction can support related agencies.  It outlined 
recommendations to improve the management of household hazardous waste and reduce the negative effects on human health and 
the environment. 

 
Keywords: Household Toxic Waste,  Multiple Regression Analysis   
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 จังหวัดเชียงรายมีประชากรทั้ งหมด 1,292,130 คน ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ปี พ.ศ. 2561  
มีครัวเรือนทั้ งหมด 538,852 ครัวเรือน (กรมการปกครอง , 2562) จังหวัดเชียงรายมีองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นทั้งหมด จ านวน 144 แห่ง (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2562) จากจ านวนประชากรคาดการณ์
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ต่าง ๆ ออกมาจะเห็นว่าสัดส่วนของหลอดไฟ (HHW1) แบตเตอร่ีและอิเลก็ทรอนิกส์ (HHW2) สารเคมีกระป๋อง
สเปรย์ (HHW3) และภาชนะบรรจุสารเคมอีื่น ๆ (HHW4) มสีดัส่วนที่มากไปน้อยตามล าดบั ดงัรปูที่ 2  

 
รูปที่ 2 สดัส่วนของน า้หนักขยะอนัตรายชุมชนแต่ละประเภท 

  
การศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อปริมาณการเกบ็ขยะอนัตรายชุมชน ประเภทหลอดไฟ จากข้อมูลในระบบ D-ToC แสดง

ดงัตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  ผลการศกึษาปัจจัยที่มผีลต่อปริมาณการเกบ็ขยะอนัตรายชุมชน ประเภทหลอดไฟ 
ตัวแปรอสิระ B Std. Error t p-value 

ค่าคงที่ (Constant) 45.598 59.945 0.761 0.448 
จ านวนครัวเรือน (HH) 0.095 0.011 8.897 0.000 
พ้ืนที่หมู่บ้าน (VL) 0.270 0.127 0.138 0.036 
พ้ืนที่ไร่ (FA) -0.627 0.180 -0.229 0.001 
พ้ืนที่สถานที่ราชการ (GO) 10.041 4.193 0.158 0.018 
ความถี่ในการรายงานข้อมูลในระบบ D-ToC (FR) 14.281 5.357 0.176 0.009 
หมายเหตุ HHW1: R2 0.516, Adj. R Square 0.495, SEE 305.785, F 24.946, p-value of F 0.000, p < 0.05 

 
จากตารางที่ 2 พบว่าผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการเกบ็ขยะอนัตรายชุมชน ประเภทหลอดไฟ จากข้อมูล

ในระบบ D-ToC พบว่าปริมาณขยะอนัตรายชุมชน ประเภทหลอดไฟ มทีศิทางความสมัพันธเ์ดยีวกบัจ านวนครัวเรือน 
(HH) พ้ืนที่หมู่บ้าน (VL) พ้ืนที่สถานที่ราชการ (GO) และความถี่ในการรายงานข้อมูลในระบบ D-ToC (FR) แต่
ตรงกันข้ามกับพ้ืนที่ไร่ (FA) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p value < 0.05) โดยผลวิเคราะห์มีค่าสัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจ เท่ากับร้อยละ 0.516 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการตัดสินใจ เท่ากับ 305.785 กิโลกรัม ซึ่ง
สามารถเขยีนแบบจ าลองการพยากรณไ์ด้ดงัต่อไปนี้  

 
HHW1 = 45.598 + 0.095(HH) + 0.270(VL) - 0.627 (FA) + 10.041(GO) + 14.281(FR) 

 
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการเกบ็ขยะอนัตรายชุมชน ประเภทแบตเตอร่ีและอเิลก็ทรอนิกส์ จากข้อมูลใน

ระบบ D-ToC แสดงดงัตารางที่ 3 
 
 
 

 
 

 
 
 

ที่เข้าร่วมระบบ D-ToC ครั้งแรก (MO) และเพ่ือพยากรณ์ปริมาณขยะอันตรายชุมชนแต่ละประเภทที่จะเกดิขึ้นได้
ทั้งหมด ตามแบบจ าลองดังสมการ Y = b0 +b1X1 + b2X2 + … + e โดยใช้วิธแีบบทลีะขั้น (stepwise) ซึ่งเป็นการน า
ตัวแปรที่มีสหสมัพันธก์ับตัวแปรตามที่สงูสดุเข้าไป จากนั้นจะน าตัวแปรที่มีสหสมัพันธก์บัตัวแปรที่มีขนาดรองลงมา 
เข้าไปต่อเรื่อย ๆ เพ่ือท าการเลือกแบบก้าวหน้า ในการตรวจระดับนัยส าคัญของอทิธพิลของตวัแปรต้นและท าการตัด
ตวัแปรนั้น ด้วยวิธแีบบถอยหลัง ท าแบบนี้จนกว่าจะสิ้นสดุกระบวนการเมื่ออทิธพิลของตัวแปรต้นที่เหลืออยู่ในสมการ
มนีัยส าคญัทางสถติทุิกตวัแปร 

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นบางพ้ืนที่มีการบริหารในส่วนของต าบลเดียวกนั เนื่องด้วยข้อมูลพ้ืนที่ได้เกบ็รวบรวมมี
การซ า้ซ้อนกนัของพ้ืนที่ จึงได้ท าการรวบรวมองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่มพ้ืีนที่เดยีวกนัเข้าในการค านวณ ซึ่งองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดมีจ านวน 40 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงท าให้จ านวนแถวที่น ามาค านวณในคร้ังนี้
เหลือ 123 พ้ืนที่เท่ากบัจ านวนต าบลในจังหวัดเชียงราย โดยพ้ืนที่ใช้สอยที่มีแหล่งกจิกรรมที่จะท าให้เกดิขยะอนัตราย
ชุมชนขึ้นได้ทั้งหมดนั้น ได้แก่ พ้ืนที่หมู่บ้าน ที่มกีารพักอาศัย และการใช้ชีวิตในประจ าวันของประชาชน พ้ืนที่ไร่ พ้ืนที่
สวน ที่มกีารท าเกษตรกรรมต่าง ๆ พ้ืนที่เล้ียงสตัว์ที่มีการเข้าไปดูแลและจัดการพ้ืนที่เพ่ือให้เหมาะสมกบัการเล้ียงสตัว์
ในแต่ละชนิด พ้ืนที่ตวัเมอืง ย่านการค้า สถานที่ราชการ ส าหรับอุปกรณ์ในการตดิตั้งและดูแลความสะอาดเพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้บริการ โรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการ บางแห่งที่จะเป็นต้องใช้อปุกรณท์ี่มเีมื่อใช้
หมดแล้วจะท าให้เกดิเป็นขยะอนัตรายชุมชนได้ และได้ท าการวิเคราะห์ความเหมาะสมของแบบจ าลอง ด้วย 4 วิธ ีคือ 
(1) ตัวแปรอสิระแต่ละตัวต้องไม่มคีวามสมัพันธก์นั โดยสามารถตรวจสอลด้วยค่าสถติิ Tolerance และค่า  Variance 
Inflation Factor (VIF) โดยพบว่าค่าสถิติ Tolerance ของทุกตัวแปรมีค่าเข้าใกล้ 1 และค่า VIF ทุกตัวมีค่าน้อยกว่า 
10 จึงสรุปได้ว่าตัวแปรอิสระทุกตัวไม่มีความสัมพันธ์กัน  (2) ความคลาดเคลื่ อนสุ่มแต่ละตัวเป็นอิสระกัน 
(Autocorrelation) โดยพิจารณาจากค่าสถติ ิDurbin-Watson ซึ่งค่าสถติ ิDurbin-Watson ของแต่ละแบบจ าลองทุกค่า
อยู่ในช่วง 1.5 - 2.5 จึงสามารถสรุปได้ว่าค่าความคลาดเคลื่อนแต่ละค่าเป็นอิสระต่อกัน โดยที่ค่าสถิติ Durbin-
Watson ของ HHW1, HHW2 และ HHW3 คือ 2.187, 1.971 และ 1.701 ตามล าดบั (3) ค่าความคลาดเคลื่อนมี
การแจกแจงแบบปกต ิโดยพิจารณาจากการทดสอบด้วยวิธ ีKolmogorov-Smirnov Test ในระดับนัยส าคญั 0.05 ซึ่ง
ผลออกมาคือทุกแบบจ าลองมีระดับนัยส าคัญน้อยกว่า 0.05 ทั้งหมด หมายความว่ามีการแจกแจงมีการเบ้ แต่เนื่อง
ด้วยกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่จึงไม่ส่งผลที่รุนแรง (Lumley, Diehr, Emerson, & Chen, 2002) (4) ความคลาด
เคล่ือนสุ่มมีความแปรปรวนเท่ากัน  โดยพิจารณาแผนภาพในรูปที่ 1 ซึ่ งพบว่าค่าความแปรปรวนของความ
คลาดเคล่ือนเป็นค่าคงที่ 

 
รูปที่ 1 ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของแต่ละแบบจ าลอง 

 
ผลการศึกษา 

 
 ในการศึกษาเราได้แยกประเภทของขยะอนัตรายชุมชนออกเป็นทั้งหมด 4 ประเภทได้แก่ หลอดไฟ แบตเตอร่ีและ
อิเล็กทรอนิกส์ สารเคมีกระป๋องสเปรย์ และภาชนะบรรจุสารเคมีอื่ น ๆ จากทั้งหมด 5 ประเภทในระบบ D-ToC 
เนื่องจากปริมาณ ลักษณะและความอนัตรายของขยะอนัตรายมคีวามใกล้เคยีงกนั และท าการแยกสดัส่วนของประเภท
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ต่าง ๆ ออกมาจะเห็นว่าสัดส่วนของหลอดไฟ (HHW1) แบตเตอร่ีและอิเลก็ทรอนิกส์ (HHW2) สารเคมีกระป๋อง
สเปรย์ (HHW3) และภาชนะบรรจุสารเคมอีื่น ๆ (HHW4) มสีดัส่วนที่มากไปน้อยตามล าดบั ดงัรปูที่ 2  

 
รูปที่ 2 สดัส่วนของน า้หนักขยะอนัตรายชุมชนแต่ละประเภท 

  
การศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อปริมาณการเกบ็ขยะอนัตรายชุมชน ประเภทหลอดไฟ จากข้อมูลในระบบ D-ToC แสดง

ดงัตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  ผลการศกึษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการเกบ็ขยะอนัตรายชุมชน ประเภทหลอดไฟ 
ตัวแปรอสิระ B Std. Error t p-value 

ค่าคงที่ (Constant) 45.598 59.945 0.761 0.448 
จ านวนครัวเรือน (HH) 0.095 0.011 8.897 0.000 
พ้ืนที่หมู่บ้าน (VL) 0.270 0.127 0.138 0.036 
พ้ืนที่ไร่ (FA) -0.627 0.180 -0.229 0.001 
พ้ืนที่สถานที่ราชการ (GO) 10.041 4.193 0.158 0.018 
ความถี่ในการรายงานข้อมูลในระบบ D-ToC (FR) 14.281 5.357 0.176 0.009 
หมายเหตุ HHW1: R2 0.516, Adj. R Square 0.495, SEE 305.785, F 24.946, p-value of F 0.000, p < 0.05 

 
จากตารางที่ 2 พบว่าผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการเกบ็ขยะอนัตรายชุมชน ประเภทหลอดไฟ จากข้อมูล

ในระบบ D-ToC พบว่าปริมาณขยะอนัตรายชุมชน ประเภทหลอดไฟ มทีศิทางความสมัพันธเ์ดยีวกบัจ านวนครัวเรือน 
(HH) พ้ืนที่หมู่บ้าน (VL) พ้ืนที่สถานที่ราชการ (GO) และความถี่ในการรายงานข้อมูลในระบบ D-ToC (FR) แต่
ตรงกันข้ามกับพ้ืนที่ไร่ (FA) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p value < 0.05) โดยผลวิเคราะห์มีค่าสัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจ เท่ากับร้อยละ 0.516 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการตัดสินใจ เท่ากับ 305.785 กิโลกรัม ซึ่ง
สามารถเขยีนแบบจ าลองการพยากรณไ์ด้ดงัต่อไปนี้  

 
HHW1 = 45.598 + 0.095(HH) + 0.270(VL) - 0.627 (FA) + 10.041(GO) + 14.281(FR) 

 
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการเกบ็ขยะอนัตรายชุมชน ประเภทแบตเตอร่ีและอเิลก็ทรอนิกส์ จากข้อมูลใน

ระบบ D-ToC แสดงดงัตารางที่ 3 
 
 
 

 
 

 
 
 

ที่เข้าร่วมระบบ D-ToC ครั้งแรก (MO) และเพ่ือพยากรณ์ปริมาณขยะอันตรายชุมชนแต่ละประเภทที่จะเกดิขึ้นได้
ทั้งหมด ตามแบบจ าลองดังสมการ Y = b0 +b1X1 + b2X2 + … + e โดยใช้วิธแีบบทลีะขั้น (stepwise) ซึ่งเป็นการน า
ตัวแปรที่มีสหสมัพันธก์ับตัวแปรตามที่สงูสดุเข้าไป จากนั้นจะน าตัวแปรที่มีสหสมัพันธก์บัตัวแปรที่มีขนาดรองลงมา 
เข้าไปต่อเรื่อย ๆ เพ่ือท าการเลือกแบบก้าวหน้า ในการตรวจระดับนัยส าคัญของอทิธพิลของตวัแปรต้นและท าการตัด
ตวัแปรนั้น ด้วยวิธแีบบถอยหลัง ท าแบบนี้จนกว่าจะสิ้นสดุกระบวนการเมื่ออทิธพิลของตัวแปรต้นที่เหลืออยู่ในสมการ
มนีัยส าคญัทางสถติทุิกตวัแปร 

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นบางพ้ืนที่มีการบริหารในส่วนของต าบลเดียวกนั เนื่องด้วยข้อมูลพ้ืนที่ได้เกบ็รวบรวมมี
การซ า้ซ้อนกนัของพ้ืนที่ จึงได้ท าการรวบรวมองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่มพ้ืีนที่เดยีวกนัเข้าในการค านวณ ซึ่งองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดมีจ านวน 40 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงท าให้จ านวนแถวที่น ามาค านวณในคร้ังนี้
เหลือ 123 พ้ืนที่เท่ากบัจ านวนต าบลในจังหวัดเชียงราย โดยพ้ืนที่ใช้สอยที่มีแหล่งกจิกรรมที่จะท าให้เกดิขยะอนัตราย
ชุมชนขึ้นได้ทั้งหมดนั้น ได้แก่ พ้ืนที่หมู่บ้าน ที่มกีารพักอาศัย และการใช้ชีวิตในประจ าวันของประชาชน พ้ืนที่ไร่ พ้ืนที่
สวน ที่มกีารท าเกษตรกรรมต่าง ๆ พ้ืนที่เล้ียงสตัว์ที่มีการเข้าไปดูแลและจัดการพ้ืนที่เพ่ือให้เหมาะสมกบัการเล้ียงสตัว์
ในแต่ละชนิด พ้ืนที่ตวัเมอืง ย่านการค้า สถานที่ราชการ ส าหรับอุปกรณ์ในการตดิตั้งและดูแลความสะอาดเพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้บริการ โรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการ บางแห่งที่จะเป็นต้องใช้อปุกรณท์ี่มเีมื่อใช้
หมดแล้วจะท าให้เกดิเป็นขยะอนัตรายชุมชนได้ และได้ท าการวิเคราะห์ความเหมาะสมของแบบจ าลอง ด้วย 4 วิธ ีคือ 
(1) ตัวแปรอสิระแต่ละตัวต้องไม่มคีวามสมัพันธก์นั โดยสามารถตรวจสอลด้วยค่าสถติิ Tolerance และค่า  Variance 
Inflation Factor (VIF) โดยพบว่าค่าสถิติ Tolerance ของทุกตัวแปรมีค่าเข้าใกล้ 1 และค่า VIF ทุกตัวมีค่าน้อยกว่า 
10 จึงสรุปได้ว่าตัวแปรอิสระทุกตัวไม่มีความสัมพันธ์กัน  (2) ความคลาดเคลื่ อนสุ่มแต่ละตัวเป็นอิสระกัน 
(Autocorrelation) โดยพิจารณาจากค่าสถติ ิDurbin-Watson ซึ่งค่าสถติ ิDurbin-Watson ของแต่ละแบบจ าลองทุกค่า
อยู่ในช่วง 1.5 - 2.5 จึงสามารถสรุปได้ว่าค่าความคลาดเคลื่อนแต่ละค่าเป็นอิสระต่อกัน โดยที่ค่าสถิติ Durbin-
Watson ของ HHW1, HHW2 และ HHW3 คือ 2.187, 1.971 และ 1.701 ตามล าดบั (3) ค่าความคลาดเคลื่อนมี
การแจกแจงแบบปกต ิโดยพิจารณาจากการทดสอบด้วยวิธ ีKolmogorov-Smirnov Test ในระดับนัยส าคญั 0.05 ซึ่ง
ผลออกมาคือทุกแบบจ าลองมีระดับนัยส าคัญน้อยกว่า 0.05 ทั้งหมด หมายความว่ามีการแจกแจงมีการเบ้ แต่เนื่อง
ด้วยกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่จึงไม่ส่งผลที่รุนแรง (Lumley, Diehr, Emerson, & Chen, 2002) (4) ความคลาด
เคลื่ อนสุ่มมีความแปรปรวนเท่ากัน  โดยพิจารณาแผนภาพในรูปที่ 1 ซึ่ งพบว่าค่าความแปรปรวนของความ
คลาดเคล่ือนเป็นค่าคงที่ 

 
รูปที่ 1 ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของแต่ละแบบจ าลอง 

 
ผลการศึกษา 

 
 ในการศึกษาเราได้แยกประเภทของขยะอนัตรายชุมชนออกเป็นทั้งหมด 4 ประเภทได้แก่ หลอดไฟ แบตเตอร่ีและ
อิเล็กทรอนิกส์ สารเคมีกระป๋องสเปรย์ และภาชนะบรรจุสารเคมีอื่ น ๆ จากทั้งหมด 5 ประเภทในระบบ D-ToC 
เนื่องจากปริมาณ ลักษณะและความอนัตรายของขยะอนัตรายมคีวามใกล้เคยีงกนั และท าการแยกสดัส่วนของประเภท
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ความสมัพันธปั์จจัยใด ๆ ทั้งทางบวกและทางลบ เนื่องจากไม่มีความสัมพันธก์ันดังที่ได้กล่าวมาในผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น 
 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการเกบ็ขยะอนัตรายชุมชนทั้ง 5 ประเภท จากข้อมูลในระบบ D-ToC แสดงดัง
ตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5  ผลการศกึษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการเกบ็ขยะอนัตรายชุมชนทั้ง 5 ประเภท 

ตัวแปรอสิระ B Std. Error t p-value 
ค่าคงที่ (Constant) 88.729 231.7 0.383 0.702 
จ านวนครัวเรือน (HH) 0.357 0.041 8.705 0.000 
พ้ืนที่หมู่บ้าน (VL) 1.836 0.482 3.810 0.000 
ความถี่ในการรายงานข้อมูลในระบบ D-ToC (FR) 69.722 20.291 3.436 0.001 
พ้ืนที่สวน (GA) -4.093 1.431 -2.859 0.005 
หมายเหตุ HHW: R2 0.500, Adj. R Square 0.483, SEE 1,170.812, F 29.454, p-value of F 0.000, p < 0.05 

  
จากตารางที่ 5 ได้ท าการเพ่ิมปัจจัยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน โดยเป็นตัวแปรดัมมี่ ที่แปรผลองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัวอย่างในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน จากข้อมูล
สร้างวัฒนธรรม สงัคมปลอดขยะ Chiang Rai Zero Waste ปีพ.ศ. 2560 โดยมีทั้งหมด 8 พ้ืนที่ที่เป็นชุมชนต้นแบบ
การจัดการขยะอย่างยั่งยืน ภายใต้โมเดล เชียงรายปลอดขยะ หรือ Chiang Rai Zero Waste การศึกษาในครั้งนี้ ได้เพ่ิม
ปัจจัยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเข้ามาเพ่ือต้องการทราบว่าพ้ืนที่ที่มกีารบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
ได้อย่างดนีั้น มผีลต่อปริมาณของขยะอนัตรายชุมชนหรือไม่ แสดงดงัตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6  การศกึษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการเกบ็ขยะอนัตรายชุมชนเมื่อเพ่ิมปัจจัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัวอย่างในการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
ตัวแปรอสิระ B Std. Error t p-value 

ค่าคงที่ (Constant) 88.729 231.7 0.383 0.702 
จ านวนครัวเรือน (HH) 0.357 0.041 8.705 0.000 
พ้ืนที่หมู่บ้าน (VL) 1.836 0.482 3.810 0.000 
ความถี่ในการรายงานข้อมูลในระบบ D-ToC (FR) 69.722 20.291 3.436 0.001 
พ้ืนที่สวน (GA) -4.093 1.431 -2.859 0.005 
หมายเหตุ HHW: R2 0.500, Adj. R Square 0.483, SEE 1,170.812, F 29.454, p-value of F 0.000, p < 0.05 
 

จากตารางที่ 6 พบว่าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการเกบ็ขยะอนัตรายชุมชนทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ ประเภท
หลอดไฟ แบตเตอร่ี อเิลก็ทรอนิกส ์สารเคมีกระป๋องสเปรย์ และภาชนะบรรจุสารเคมีอื่น ๆ จากข้อมูลในระบบ D-
ToC พบว่าปริมาณขยะอันตรายชุมชนทั้ง 5 ประเภท มีทิศทางความสมัพันธเ์ดียวกันจ านวนครัวเรือน (HH) พ้ืนที่
หมู่บ้าน (VL) และความถี่ในการรายงานข้อมูลในระบบ D-ToC (FR) แต่ตรงกันข้ามกับพ้ืนที่สวน (GA) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p value < 0.05) โดยผลวิเคราะห์มีค่าสมัประสทิธิ์การตัดสนิใจ เท่ากับร้อยละ 50 และค่าความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานในการตดัสนิใจ เท่ากบั 1,170.812 กโิลกรัม จะเหน็ได้ว่าการวิเคราะห์ในคร้ังนี้ผลไม่แตกต่าง
จากเดิม และเมื่อท าการเพ่ิมปัจจัยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน พบว่าทุกประเภทผลการวิเคราะห์ทั้งหมด
เหมอืนเดิม ไม่มกีารเปล่ียนแปลงตัวปัจจัยที่มผีลต่อขยะอนัตรายชุมชน นั่นหมายความว่าปัจจัยด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชนเมื่อเพ่ิมปัจจัยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ไม่มีผลต่อปริมาณขยะอนัตรายชุมชน ซึ่ง
เหน็ได้ชัดว่าการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนนั้นไม่ได้เน้นที่ขยะอนัตรายชุมชน แต่เน้นที่ขยะอนิทรีย์ ขยะรีไซเคลิ และ
เมื่อเทยีบกบัค่าเฉล่ียของขยะอนัตรายชุมชนแล้วกไ็ม่ได้พบว่าทุกพ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่ตัวอย่างจะมีปริมาณค่าเฉล่ียที่สงูกว่า
กว่าพ้ืนที่ที่ไม่ได้เป็นพ้ืนที่ตวัอย่างในเร่ืองการจัดการขยะมูลฝอย 

 
 

 
 
 

ตารางที่ 3  ผลการศกึษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการเกบ็ขยะอนัตรายชุมชน ประเภทแบตเตอร่ีและอเิลก็ทรอนิกส ์
ตัวแปรอสิระ B Std. Error t p-value 

ค่าคงที่ (Constant) -4.458 43.032 -0.104 0.918 
ความหนาแน่นของประชากร (PP) 0.251 0.036 6.936 0.000 
จ านวนครัวเรือน (HH) 0.023 0.010 2.295 0.024 
ความถี่ในการรายงานข้อมูลในระบบ D-ToC (FR) 9.469 4.333 2.185 0.031 
หมายเหตุ HHW2: R2 0.450, Adj. R Square 0.436, SEE 252.856, F 32.453, p-value of F 0.000, p < 0.05 

 
จากตารางที่ 3 พบว่าผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการเกบ็ขยะอันตรายชุมชน ประเภทแบตเตอร่ีและ

อเิลก็ทรอนิกส ์จากข้อมูลในระบบ D-ToC พบว่าปริมาณขยะอนัตรายชุมชน ประเภทแบตเตอร่ีและอเิลก็ทรอนิกส ์มี
ทศิทางความสมัพันธเ์ดียวกบัความหนาแน่นของประชากร (PP) จ านวนครัวเรือน (HH) และความถี่ในการรายงาน
ข้อมูลในระบบ D-ToC (FR) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p value < 0.05) โดยผลวิเคราะห์มีค่าสัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจ เท่ากับร้อยละ 0.45 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการตัดสินใจ เท่ากับ 252.856 กิโลกรัม ซึ่ง
สามารถเขยีนแบบจ าลองการพยากรณไ์ด้ดงัต่อไปนี้  

 
HHW2 = - 4.458 + 0.251(PP) + 0.023(HH) + 9.469(FR) 

 
การศึ่กษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการเกบ็ขยะอนัตรายชุมชน ประเภทสารเคมีกระป๋องสเปรย์ จากข้อมูลในระบบ 

D-ToC แสดงดงัตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4  ผลการศกึษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการเกบ็ขยะอนัตรายชุมชน ประเภทสารเคมีกระป๋องสเปรย์ 

ตัวแปรอสิระ B Std. Error t p-value 
ค่าคงที่ (Constant) 57.116 14.841 3.848 0.000 
ความหนาแน่นของประชากร (PP) -0.031 0.012 -2.531 0.013 
จ านวนครัวเรือน (HH) 0.012 0.003 3.664 0.000 
พ้ืนที่สวน (GA) -0.308 0.102 -3.011 0.003 
พ้ืนที่สถานที่ราชการ (GO) 2.460 1.105 2.226 0.028 
หมายเหตุ R2 0.177, Adj. R Square 0.150, SEE 82.468, F 6.365, p-value of F 0.004, p < 0.05 
 

จากตารางที่ 4 ผลการศึ่กษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการเกบ็ขยะอันตรายชุมชน ประเภทสารเคมีกระป๋องสเปรย์
จากข้อมูลในระบบ D-ToC พบว่าปริมาณขยะอนัตรายชุมชน ประเภทสารเคมกีระป๋องสเปรย์ มีทศิทางความสมัพันธ์
เดยีวกบัจ านวนครัวเรือน (HH) และพ้ืนที่สถานที่ราชการ (GO) แต่ตรงกนัข้ามกบัความหนาแน่นของประชากร (PP) 
และพ้ืนที่สวน (GA) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p value < 0.05) โดยผลวิเคราะห์มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 
เท่ากบัร้อยละ 0.177 และค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการตดัสนิใจ เท่ากบั 82.468 กโิลกรัม ซึ่ งสามารถเขียน
เป็นแบบจ าลองการพยากรณไ์ด้ดงัต่อไปนี้   

 
HHW3 = 57.116 - 0.031(PP) + 0.012(HH) - 0.308 (GA) + 2.460(GO) 

 
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการเกบ็ขยะอันตรายชุมชน ประเภทภาชนะบรรจุสารเคมีอื่น ๆ จากข้อมูลใน

ระบบ D-ToC พบว่าผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการเกบ็ขยะอนัตรายชุมชน ประเภทภาชนะบรรจุสารเคมีอื่น ๆ 
จากข้อมูลในระบบ D-ToC พบว่าปริมาณขยะอันตรายชุมชน ประเภทภาชนะบรรจุสารเคมีอื่น ๆ ไม่มีทิศทาง
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ความสมัพันธปั์จจัยใด ๆ ทั้งทางบวกและทางลบ เนื่องจากไม่มีความสัมพันธก์ันดังที่ได้กล่าวมาในผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น 
 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการเกบ็ขยะอนัตรายชุมชนทั้ง 5 ประเภท จากข้อมูลในระบบ D-ToC แสดงดัง
ตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5  ผลการศกึษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการเกบ็ขยะอนัตรายชุมชนทั้ง 5 ประเภท 

ตัวแปรอสิระ B Std. Error t p-value 
ค่าคงที่ (Constant) 88.729 231.7 0.383 0.702 
จ านวนครัวเรือน (HH) 0.357 0.041 8.705 0.000 
พ้ืนที่หมู่บ้าน (VL) 1.836 0.482 3.810 0.000 
ความถี่ในการรายงานข้อมูลในระบบ D-ToC (FR) 69.722 20.291 3.436 0.001 
พ้ืนที่สวน (GA) -4.093 1.431 -2.859 0.005 
หมายเหตุ HHW: R2 0.500, Adj. R Square 0.483, SEE 1,170.812, F 29.454, p-value of F 0.000, p < 0.05 

  
จากตารางที่ 5 ได้ท าการเพ่ิมปัจจัยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน โดยเป็นตัวแปรดัมมี่ ที่แปรผลองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัวอย่างในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน จากข้อมูล
สร้างวัฒนธรรม สงัคมปลอดขยะ Chiang Rai Zero Waste ปีพ.ศ. 2560 โดยมีทั้งหมด 8 พ้ืนที่ที่เป็นชุมชนต้นแบบ
การจัดการขยะอย่างยั่งยืน ภายใต้โมเดล เชียงรายปลอดขยะ หรือ Chiang Rai Zero Waste การศึกษาในครั้งนี้ ได้เพ่ิม
ปัจจัยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเข้ามาเพ่ือต้องการทราบว่าพ้ืนที่ที่มกีารบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
ได้อย่างดนีั้น มผีลต่อปริมาณของขยะอนัตรายชุมชนหรือไม่ แสดงดงัตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6  การศกึษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการเกบ็ขยะอนัตรายชุมชนเมื่อเพ่ิมปัจจัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัวอย่างในการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
ตัวแปรอสิระ B Std. Error t p-value 

ค่าคงที่ (Constant) 88.729 231.7 0.383 0.702 
จ านวนครัวเรือน (HH) 0.357 0.041 8.705 0.000 
พ้ืนที่หมู่บ้าน (VL) 1.836 0.482 3.810 0.000 
ความถี่ในการรายงานข้อมูลในระบบ D-ToC (FR) 69.722 20.291 3.436 0.001 
พ้ืนที่สวน (GA) -4.093 1.431 -2.859 0.005 
หมายเหตุ HHW: R2 0.500, Adj. R Square 0.483, SEE 1,170.812, F 29.454, p-value of F 0.000, p < 0.05 
 

จากตารางที่ 6 พบว่าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการเกบ็ขยะอนัตรายชุมชนทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ ประเภท
หลอดไฟ แบตเตอร่ี อเิลก็ทรอนิกส ์สารเคมีกระป๋องสเปรย์ และภาชนะบรรจุสารเคมีอื่น ๆ จากข้อมูลในระบบ D-
ToC พบว่าปริมาณขยะอันตรายชุมชนทั้ง 5 ประเภท มีทิศทางความสมัพันธเ์ดียวกันจ านวนครัวเรือน (HH) พ้ืนที่
หมู่บ้าน (VL) และความถี่ในการรายงานข้อมูลในระบบ D-ToC (FR) แต่ตรงกันข้ามกับพ้ืนที่สวน (GA) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p value < 0.05) โดยผลวิเคราะห์มีค่าสมัประสทิธิ์การตัดสนิใจ เท่ากับร้อยละ 50 และค่าความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานในการตดัสนิใจ เท่ากบั 1,170.812 กโิลกรัม จะเหน็ได้ว่าการวิเคราะห์ในคร้ังนี้ผลไม่แตกต่าง
จากเดิม และเมื่อท าการเพ่ิมปัจจัยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน พบว่าทุกประเภทผลการวิเคราะห์ทั้งหมด
เหมอืนเดิม ไม่มกีารเปล่ียนแปลงตัวปัจจัยที่มผีลต่อขยะอนัตรายชุมชน นั่นหมายความว่าปัจจัยด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชนเมื่อเพ่ิมปัจจัยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ไม่มีผลต่อปริมาณขยะอนัตรายชุมชน ซึ่ง
เหน็ได้ชัดว่าการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนนั้นไม่ได้เน้นที่ขยะอนัตรายชุมชน แต่เน้นที่ขยะอนิทรีย์ ขยะรีไซเคลิ และ
เมื่อเทยีบกบัค่าเฉล่ียของขยะอนัตรายชุมชนแล้วกไ็ม่ได้พบว่าทุกพ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่ตัวอย่างจะมีปริมาณค่าเฉล่ียที่สงูกว่า
กว่าพ้ืนที่ที่ไม่ได้เป็นพ้ืนที่ตวัอย่างในเร่ืองการจัดการขยะมูลฝอย 

 
 

 
 
 

ตารางที่ 3  ผลการศกึษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการเกบ็ขยะอนัตรายชุมชน ประเภทแบตเตอร่ีและอเิลก็ทรอนิกส ์
ตัวแปรอสิระ B Std. Error t p-value 

ค่าคงที่ (Constant) -4.458 43.032 -0.104 0.918 
ความหนาแน่นของประชากร (PP) 0.251 0.036 6.936 0.000 
จ านวนครัวเรือน (HH) 0.023 0.010 2.295 0.024 
ความถี่ในการรายงานข้อมูลในระบบ D-ToC (FR) 9.469 4.333 2.185 0.031 
หมายเหตุ HHW2: R2 0.450, Adj. R Square 0.436, SEE 252.856, F 32.453, p-value of F 0.000, p < 0.05 

 
จากตารางที่ 3 พบว่าผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการเกบ็ขยะอันตรายชุมชน ประเภทแบตเตอร่ีและ

อเิลก็ทรอนิกส ์จากข้อมูลในระบบ D-ToC พบว่าปริมาณขยะอนัตรายชุมชน ประเภทแบตเตอร่ีและอเิลก็ทรอนิกส ์มี
ทศิทางความสมัพันธเ์ดียวกบัความหนาแน่นของประชากร (PP) จ านวนครัวเรือน (HH) และความถี่ในการรายงาน
ข้อมูลในระบบ D-ToC (FR) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p value < 0.05) โดยผลวิเคราะห์มีค่าสัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจ เท่ากับร้อยละ 0.45 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการตัดสินใจ เท่ากับ 252.856 กิโลกรัม ซึ่ง
สามารถเขยีนแบบจ าลองการพยากรณไ์ด้ดงัต่อไปนี้  

 
HHW2 = - 4.458 + 0.251(PP) + 0.023(HH) + 9.469(FR) 

 
การศึ่กษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการเกบ็ขยะอนัตรายชุมชน ประเภทสารเคมีกระป๋องสเปรย์ จากข้อมูลในระบบ 

D-ToC แสดงดงัตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4  ผลการศกึษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการเกบ็ขยะอนัตรายชุมชน ประเภทสารเคมีกระป๋องสเปรย์ 

ตัวแปรอสิระ B Std. Error t p-value 
ค่าคงที่ (Constant) 57.116 14.841 3.848 0.000 
ความหนาแน่นของประชากร (PP) -0.031 0.012 -2.531 0.013 
จ านวนครัวเรือน (HH) 0.012 0.003 3.664 0.000 
พ้ืนที่สวน (GA) -0.308 0.102 -3.011 0.003 
พ้ืนที่สถานที่ราชการ (GO) 2.460 1.105 2.226 0.028 
หมายเหตุ R2 0.177, Adj. R Square 0.150, SEE 82.468, F 6.365, p-value of F 0.004, p < 0.05 
 

จากตารางที่ 4 ผลการศึ่กษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการเกบ็ขยะอันตรายชุมชน ประเภทสารเคมีกระป๋องสเปรย์
จากข้อมูลในระบบ D-ToC พบว่าปริมาณขยะอนัตรายชุมชน ประเภทสารเคมกีระป๋องสเปรย์ มีทศิทางความสมัพันธ์
เดยีวกบัจ านวนครัวเรือน (HH) และพ้ืนที่สถานที่ราชการ (GO) แต่ตรงกนัข้ามกบัความหนาแน่นของประชากร (PP) 
และพ้ืนที่สวน (GA) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p value < 0.05) โดยผลวิเคราะห์มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 
เท่ากบัร้อยละ 0.177 และค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการตดัสนิใจ เท่ากบั 82.468 กโิลกรัม ซึ่ งสามารถเขียน
เป็นแบบจ าลองการพยากรณไ์ด้ดงัต่อไปนี้   

 
HHW3 = 57.116 - 0.031(PP) + 0.012(HH) - 0.308 (GA) + 2.460(GO) 

 
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการเกบ็ขยะอันตรายชุมชน ประเภทภาชนะบรรจุสารเคมีอื่น ๆ จากข้อมูลใน

ระบบ D-ToC พบว่าผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการเกบ็ขยะอนัตรายชุมชน ประเภทภาชนะบรรจุสารเคมีอื่น ๆ 
จากข้อมูลในระบบ D-ToC พบว่าปริมาณขยะอันตรายชุมชน ประเภทภาชนะบรรจุสารเคมีอื่น ๆ ไม่มีทิศทาง
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ตารางท่ี 7  ปริมาณขยะอนัตรายชุมชนในแต่ละความถี่ของการเข้าจัดเกบ็จากจุดทิ้ งขยะอนัตรายชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่

เกี่ยวข้องกบัการเกบ็ขนและมูลค่าผลกระทบที่เกดิขึ้น 
 ฉากทศันค์วามถีข่องการเขา้จดัเก็บ 

ตามจริง 1 ปี 6 เดือน 4 เดือน 3 เดือน 2 เดือน 1 เดือน 

ประเภทหลอดไฟ (กก.) 52,862 49,032 53,249 55,474 59,183 66,601 88,854 

ประเภทแบตเตอร่ีและอิเลก็ทรอนิกส ์(กก.) 26,361 23,928 26,724 28,200 30,659 35,577 50,332 

รวมขยะอันตราย (กก.) 79,223 72,960 79,973 83,674 89,842 102,178 139,187 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (บาท) 295,200 147,600 246,000 369,000 492,000 738,000 1,476,000 
ค่าใช้จ่ายต่อกิโลกรัม (บาท) 4 2 3 4 5 7 11 
ค่าใช้จ่ายต่อพ้ืนที่ (บาท) 2,400 1,200 2,000 3,000 4,000 6,000 12,000 
ปริมาณปรอทในขยะอันตรายที่เกบ็ได้ (กก.)ก 2.640 2.450 2.660 2.770 2.960 3.330 4.440 
ปริมาณแคดเมียมในขยะอันตรายที่เกบ็ได้ (กก.)ข 0.530 0.480 0.530 0.560 0.610 0.710 1.010 
มูลค่าความเสยีหายจากปรอทและแคดเมียมที่
ลดลง (บาท)ค,ง 

411,511 381,397 414,621 432,153 461,372 519,812 695,129 

ส่วนต่างผลประโยชน์กบัค่าใช้จ่าย (บาท)ง 116,311 233,797 168,621 63,153 -30,628 -218,188 -780,871 
หมายเหตุ  ก. ปรอท 0.4 กก./หลอด และ ปรอท 26 มก./หลอด 

ข. แคดเมียม 20 มก./กก. ต่อแบตเตอร่ี 
ค. PPP conversion factor, GDP (LCU per international $) ของประเทศอังกฤษ ปีพ.ศ. 2560 = 0.69 จากธนาคารโลก (The World Bank Group, 

2021) 
ง. PPP conversion factor, GDP (LCU per international $) ของประเทศไทย ปีพ.ศ. 2560 = 12.85 จากธนาคารโลก (The World Bank Group, 

2021) 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 

จากผลการวิจัยที่กล่าวมาแล้ว สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ ดงัต่อไปนี้  
1. ปัจจัยทางสงัคมมีผลต่อปริมาณของขยะอนัตรายชุมชน ผลการศึกษาปัจจัยทางสงัคมที่มผีลต่อปริมาณการเกบ็

ขยะอันตรายชุมชน ในแต่ละประเภทที่มีผลต่อปริมาณของขยะอันตรายชุมชน ซึ่งได้แก่จ านวนครัวเรือน ความ
หนาแน่นของประชากร และพ้ืนที่หมู่บ้านนั้น พบว่าทั้ง 3 ปัจจัยมีผลต่อปริมาณของขยะอันตรายชุมชน ซึ่งจ านวน
ครัวเรือนมีผลต่อขยะอนัตรายชุมชน ประเภทหลอดไฟ แบตเตอร่ีและอเิลก็ทรอนิกส ์และสารเคมีกระป๋องสเปรย์ ซึ่งมี
ทศิทางความสมัพันธไ์ปในทางทศิเดยีวกนั หมายความว่าเมื่อมจี านวนครัวเรือนที่เพ่ิมมากขึ้น ปริมาณของขยะอนัตราย
ชุมชน ประเภทหลอดไฟ แบตเตอร่ีและอเิลก็ทรอนิกส์ และสารเคมีกระป๋องสเปรย์ กม็ากขึ้นเช่นกนั ตัวอย่างการใช้
สารเคมกีระป๋องสเปรย์จากในระบบ D-ToC ที่พบ นั้นส่วนมากจะเป็นส าหรับการใช้ก าจัดแมลงในบ้าน ดงัรปูที่ 4 

 
รูปที่ 4 ตัวอย่างขยะอนัตรายชุมชน ประเภทสารเคมีกระป๋องสเปรย์ที่พบในระบบ D-ToC 

 
ความหนาแน่นของประชากรมีผลต่อขยะอันตรายชุมชน ประเภทแบตเตอร่ีและอิเล็กทรอนิกส์ และสารเคมี

กระป๋องสเปรย์ ซึ่งมีทิศทางความสัมพันธ์ไปในทางทิศเดียวกันกับขยะอันตรายชุมชน ประเภทแบตเตอร่ีและ
อเิลก็ทรอนิกส ์หมายความว่าเมื่อมคีวามหนาแน่นของประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ปริมาณของขยะอนัตรายชุมชน ประเภท

 
 

 
 
 

ด้านการบริหารจัดการขององคก์รปกครองท้องถิ่นในแต่ละแห่งนั้น พบว่าปัจจัยความถี่ในการเกบ็ข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
D-ToC มอีทิธพิลต่อปริมาณของขยะอนัตรายชุมชนประเภทหลอดไฟ แบตเตอร่ีและอเิลก็ทรอนิกสอ์ย่างชัดเจน หาก
องคก์รปกครองท้องถิ่นในแต่ละแห่งนั้นมีการเกบ็ข้อมูลที่มคีวามถี่เพ่ิมขึ้นอาจท าให้การบริหารจัดการต่อขยะอนัตราย
ชุมชนดีขึ้นได้ด้วยเช่นกนั ดังภาพที่ 3 ได้ท าการพยากรณ์แนวโน้มหากองค์กรปกครองท้องถิ่นในแต่ละแห่งนั้นมีการ
เกบ็ข้อมูลโดยมีความถี่ปีละคร้ัง 6 เดือนคร้ัง 4 เดือนคร้ัง 3 เดือนคร้ัง 2 เดือนคร้ัง และเดือนละคร้ัง ตามล าดับ จะ
เห็นได้ว่าปริมาณขยะอนัตรายชุมชน ประเภทหลอดไฟ แบตเตอร่ีและอิเลก็ทรอนิกสท์ี่เกดิขึ้นนั้นมีปริมาณที่เพ่ิมขึ้น
อย่างเหน็ได้ชัดเจน 

 
รูปที่ 3 ปริมาณขยะอันตรายชุมชน ประเภทหลอดไฟ แบตเตอร่ีและอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละความถี่ของการเข้าจัดเกบ็จากจุดทิ้ งขยะ

อนัตรายชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ 
 

หากเมื่อน าค่าใช้จ่ายในการเกบ็ขนที่ได้อ้างองิจากหนังสอืขยะจากมุมมองการคลังและสิ่งแวดล้อม: ลดต้นทุนที่ต้น
ทาง (ปเนต มโนมัยวิบูลย์ และพรรณนิภา ดอกไม้งาม 2562) จะพบว่าส่วนต้นทุนแปรผันค่าน ้ามันและค่าวัสดุ
สิ้นเปลืองในการเกบ็รวบรวมขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่าตกอยู่ประมาณเที่ยวละ 400 บาท เมื่อน ามา
ค านวณเข้ากบัความถี่ในการจัดเกบ็ พบว่าการเข้าเกบ็ขนบ่อยที่สดุเดอืนละคร้ัง จะมค่ีาใช้จ่ายต่อกโิลกรัมอยู่ที่ 10.60 
บาท และเมื่อค านวณตามระยะเวลา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 จนกระทั่งการขนส่งขยะอนัตรายชุมชนไป
ก าจัดคร้ังที่ 3 เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 พบว่าค่าใช้จ่ายสูงสุดต่อแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ที่ 
12,000 บาท นอกจากนี้  ได้ค านวณหามูลค่าความเสยีหายจากปรอทและแคดเมียมที่เกดิจากขยะอนัตราย ประเภท
หลอดไฟ และ แบตเตอร่ีและอเิลก็ทรอนิกส ์ที่ลดลง โดยมูลค่าความเสยีหายจากปรอทคดิเป็น 0.4กก./หลอด และมี
จ านวนปรอทโดยเฉล่ียอยู่ที่ 26 มก./หลอด(Pacyna et al., 2008) ปริมาณของแคดเมียมคิดเป็น 20 มก./กก. ต่อ
แบตเตอร่ี จะพบว่ามีมูลค่าความเสียหายต่อสุขภาพอยู่ที่ 1518.18 ยูโร/กก. (Pizzol et al., 2014) เมื่อท าการ
ค านวณค่าใช้จ่ายและมูลค่าความเสยีหายให้อยู่ในรปูแบบของ Purchasing Power Parity (PPP) หรือภาวะที่สนิค้าทุก
อย่างในทุกประเทศควรมีมูลค่าเท่ากัน ซ่ึงอยู่ในหน่วยของ International $ ซึ่ง International $ คือค่าเงินที่สามารถ
อ้างอิงการเปรียบเทียบราคาสินค้าและบริการในแต่ละประเทศ โดยอ้างอิงจากข้อมูลภาวะเสมอภาคของอ านาจซื้ อ 
(Purchasing Power Parity) พบว่าเมื่อเปรียบเทียบส่วนต่างผลประโยชน์กบัค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น การเกบ็รวบรวมขยะ
อนัตรายชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นควรจะเข้าเกบ็ในทุก ๆ 4 เดอืน เนื่องจากส่วนต่างผลประโยชน์กบั
ค่าใช้จ่ายเป็นผลในทางบวก ซึ่งหมายความว่ามีปริมาณขยะอนัตรายชุมชนเพ่ิมขึ้น แต่มูลค่าความเสียหายจากปรอท
และแคดเมยีมลดลง รายละเอยีดดงัตารางที่ 7 หากคดิเป็นค่าใช้จ่ายจะพบว่าการเข้าเกบ็ขนทุก 4 เดอืน จะมค่ีาใช้จ่าย
เฉล่ียต่อกโิลกรัมอยู่ที่ 4 บาท หรือเฉล่ียประมาณ 3,000 บาทต่อองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ตารางท่ี 7  ปริมาณขยะอนัตรายชุมชนในแต่ละความถี่ของการเข้าจัดเกบ็จากจุดทิ้ งขยะอนัตรายชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่

เกี่ยวข้องกบัการเกบ็ขนและมูลค่าผลกระทบที่เกดิขึ้น 
 ฉากทศันค์วามถีข่องการเขา้จดัเก็บ 

ตามจริง 1 ปี 6 เดือน 4 เดือน 3 เดือน 2 เดือน 1 เดือน 

ประเภทหลอดไฟ (กก.) 52,862 49,032 53,249 55,474 59,183 66,601 88,854 

ประเภทแบตเตอร่ีและอิเลก็ทรอนิกส ์(กก.) 26,361 23,928 26,724 28,200 30,659 35,577 50,332 

รวมขยะอันตราย (กก.) 79,223 72,960 79,973 83,674 89,842 102,178 139,187 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (บาท) 295,200 147,600 246,000 369,000 492,000 738,000 1,476,000 
ค่าใช้จ่ายต่อกิโลกรัม (บาท) 4 2 3 4 5 7 11 
ค่าใช้จ่ายต่อพ้ืนที่ (บาท) 2,400 1,200 2,000 3,000 4,000 6,000 12,000 
ปริมาณปรอทในขยะอันตรายที่เกบ็ได้ (กก.)ก 2.640 2.450 2.660 2.770 2.960 3.330 4.440 
ปริมาณแคดเมียมในขยะอันตรายที่เกบ็ได้ (กก.)ข 0.530 0.480 0.530 0.560 0.610 0.710 1.010 
มูลค่าความเสยีหายจากปรอทและแคดเมียมที่
ลดลง (บาท)ค,ง 

411,511 381,397 414,621 432,153 461,372 519,812 695,129 

ส่วนต่างผลประโยชน์กบัค่าใช้จ่าย (บาท)ง 116,311 233,797 168,621 63,153 -30,628 -218,188 -780,871 
หมายเหตุ  ก. ปรอท 0.4 กก./หลอด และ ปรอท 26 มก./หลอด 

ข. แคดเมียม 20 มก./กก. ต่อแบตเตอร่ี 
ค. PPP conversion factor, GDP (LCU per international $) ของประเทศอังกฤษ ปีพ.ศ. 2560 = 0.69 จากธนาคารโลก (The World Bank Group, 

2021) 
ง. PPP conversion factor, GDP (LCU per international $) ของประเทศไทย ปีพ.ศ. 2560 = 12.85 จากธนาคารโลก (The World Bank Group, 

2021) 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 

จากผลการวิจัยที่กล่าวมาแล้ว สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ ดงัต่อไปนี้  
1. ปัจจัยทางสงัคมมีผลต่อปริมาณของขยะอนัตรายชุมชน ผลการศึกษาปัจจัยทางสงัคมที่มผีลต่อปริมาณการเกบ็

ขยะอันตรายชุมชน ในแต่ละประเภทที่มีผลต่อปริมาณของขยะอันตรายชุมชน ซึ่งได้แก่จ านวนครัวเรือน ความ
หนาแน่นของประชากร และพ้ืนที่หมู่บ้านนั้น พบว่าทั้ง 3 ปัจจัยมีผลต่อปริมาณของขยะอันตรายชุมชน ซึ่งจ านวน
ครัวเรือนมีผลต่อขยะอนัตรายชุมชน ประเภทหลอดไฟ แบตเตอร่ีและอเิลก็ทรอนิกส ์และสารเคมีกระป๋องสเปรย์ ซึ่งมี
ทศิทางความสมัพันธไ์ปในทางทศิเดยีวกนั หมายความว่าเมื่อมจี านวนครัวเรือนที่เพ่ิมมากขึ้น ปริมาณของขยะอนัตราย
ชุมชน ประเภทหลอดไฟ แบตเตอร่ีและอเิลก็ทรอนิกส์ และสารเคมีกระป๋องสเปรย์ กม็ากขึ้นเช่นกนั ตัวอย่างการใช้
สารเคมกีระป๋องสเปรย์จากในระบบ D-ToC ที่พบ นั้นส่วนมากจะเป็นส าหรับการใช้ก าจัดแมลงในบ้าน ดงัรปูที่ 4 

 
รูปที่ 4 ตัวอย่างขยะอนัตรายชุมชน ประเภทสารเคมีกระป๋องสเปรย์ที่พบในระบบ D-ToC 

 
ความหนาแน่นของประชากรมีผลต่อขยะอันตรายชุมชน ประเภทแบตเตอร่ีและอิเล็กทรอนิกส์ และสารเคมี

กระป๋องสเปรย์ ซึ่งมีทิศทางความสัมพันธ์ไปในทางทิศเดียวกันกับขยะอันตรายชุมชน ประเภทแบตเตอร่ีและ
อเิลก็ทรอนิกส ์หมายความว่าเมื่อมคีวามหนาแน่นของประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ปริมาณของขยะอนัตรายชุมชน ประเภท

 
 

 
 
 

ด้านการบริหารจัดการขององคก์รปกครองท้องถิ่นในแต่ละแห่งนั้น พบว่าปัจจัยความถี่ในการเกบ็ข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
D-ToC มอีทิธพิลต่อปริมาณของขยะอนัตรายชุมชนประเภทหลอดไฟ แบตเตอร่ีและอเิลก็ทรอนิกสอ์ย่างชัดเจน หาก
องคก์รปกครองท้องถิ่นในแต่ละแห่งนั้นมีการเกบ็ข้อมูลที่มคีวามถี่เพ่ิมขึ้นอาจท าให้การบริหารจัดการต่อขยะอนัตราย
ชุมชนดีขึ้นได้ด้วยเช่นกนั ดังภาพที่ 3 ได้ท าการพยากรณ์แนวโน้มหากองค์กรปกครองท้องถิ่นในแต่ละแห่งนั้นมีการ
เกบ็ข้อมูลโดยมีความถี่ปีละคร้ัง 6 เดือนคร้ัง 4 เดือนคร้ัง 3 เดือนคร้ัง 2 เดือนคร้ัง และเดือนละคร้ัง ตามล าดับ จะ
เห็นได้ว่าปริมาณขยะอนัตรายชุมชน ประเภทหลอดไฟ แบตเตอร่ีและอิเลก็ทรอนิกสท์ี่เกดิขึ้นนั้นมีปริมาณที่เพ่ิมขึ้น
อย่างเหน็ได้ชัดเจน 

 
รูปที่ 3 ปริมาณขยะอันตรายชุมชน ประเภทหลอดไฟ แบตเตอร่ีและอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละความถี่ของการเข้าจัดเกบ็จากจุดทิ้ งขยะ

อนัตรายชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ 
 

หากเมื่อน าค่าใช้จ่ายในการเกบ็ขนที่ได้อ้างองิจากหนังสอืขยะจากมุมมองการคลังและสิ่งแวดล้อม: ลดต้นทุนที่ต้น
ทาง (ปเนต มโนมัยวิบูลย์ และพรรณนิภา ดอกไม้งาม 2562) จะพบว่าส่วนต้นทุนแปรผันค่าน ้ามันและค่าวัสดุ
สิ้นเปลืองในการเกบ็รวบรวมขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่าตกอยู่ประมาณเที่ยวละ 400 บาท เมื่อน ามา
ค านวณเข้ากบัความถี่ในการจัดเกบ็ พบว่าการเข้าเกบ็ขนบ่อยที่สดุเดอืนละคร้ัง จะมค่ีาใช้จ่ายต่อกโิลกรัมอยู่ที่ 10.60 
บาท และเมื่อค านวณตามระยะเวลา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 จนกระทั่งการขนส่งขยะอนัตรายชุมชนไป
ก าจัดคร้ังที่ 3 เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 พบว่าค่าใช้จ่ายสูงสุดต่อแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ที่ 
12,000 บาท นอกจากนี้  ได้ค านวณหามูลค่าความเสยีหายจากปรอทและแคดเมียมที่เกดิจากขยะอนัตราย ประเภท
หลอดไฟ และ แบตเตอร่ีและอเิลก็ทรอนิกส ์ที่ลดลง โดยมูลค่าความเสยีหายจากปรอทคดิเป็น 0.4กก./หลอด และมี
จ านวนปรอทโดยเฉล่ียอยู่ที่ 26 มก./หลอด(Pacyna et al., 2008) ปริมาณของแคดเมียมคิดเป็น 20 มก./กก. ต่อ
แบตเตอร่ี จะพบว่ามีมูลค่าความเสียหายต่อสุขภาพอยู่ที่ 1518.18 ยูโร/กก. (Pizzol et al., 2014) เมื่อท าการ
ค านวณค่าใช้จ่ายและมูลค่าความเสยีหายให้อยู่ในรปูแบบของ Purchasing Power Parity (PPP) หรือภาวะที่สนิค้าทุก
อย่างในทุกประเทศควรมีมูลค่าเท่ากัน ซึ่งอยู่ในหน่วยของ International $ ซึ่ง International $ คือค่าเงินที่สามารถ
อ้างอิงการเปรียบเทียบราคาสินค้าและบริการในแต่ละประเทศ โดยอ้างอิงจากข้อมูลภาวะเสมอภาคของอ านาจซื้ อ 
(Purchasing Power Parity) พบว่าเมื่อเปรียบเทียบส่วนต่างผลประโยชน์กบัค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น การเกบ็รวบรวมขยะ
อนัตรายชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นควรจะเข้าเกบ็ในทุก ๆ 4 เดอืน เนื่องจากส่วนต่างผลประโยชน์กบั
ค่าใช้จ่ายเป็นผลในทางบวก ซ่ึงหมายความว่ามีปริมาณขยะอนัตรายชุมชนเพ่ิมขึ้น แต่มูลค่าความเสียหายจากปรอท
และแคดเมยีมลดลง รายละเอยีดดงัตารางที่ 7 หากคดิเป็นค่าใช้จ่ายจะพบว่าการเข้าเกบ็ขนทุก 4 เดอืน จะมค่ีาใช้จ่าย
เฉล่ียต่อกโิลกรัมอยู่ที่ 4 บาท หรือเฉล่ียประมาณ 3,000 บาทต่อองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
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สรุปได้ว่า ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อประมาณขยะอันตรายชุมชน ซึ่งได้แก่ จ านวนครัวเรือน ความหนาแน่นของ
ประชากร และพ้ืนที่หมู่บ้าน 

ปัจจัยทางสังคมทั้งหมดผลต่อปริมาณของขยะอันตรายชุมชน ไม่ว่าจะเป็นจ านวนครัวเรือน ความหนาแน่นของ
ประชากร และพ้ืนที่หมู่บ้าน ล้วนแต่มีความสมัพันธไ์ปกบัปริมาณขยะอนัตรายชุมชนที่เกบ็ได้ในจังหวัดเชียงราย ซึ่ง
สอดคล้องไปกับการศึกษาปัจจัยการรับรู้ของประชาชนในเรื่องของการรีไซเคิลขยะในประเทศจีน โดย Wang et al. 
(2020) ที่ปัจจัยทางด้านที่พักอาศัยมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของประชาชนเช่นกัน ส่วนปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจพบว่า
พ้ืนที่ตัวเมือง ย่านการค้า และพ้ืนที่อุตสาหกรรมไม่มีความสัมพันธ์ใดกับปริมาณขยะอันตรายชุมชน จากที่ (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2562) ได้กล่าวไว้ว่า “...ขยะอนัตรายชุมชนส่วนใหญ่ถูกทิ้งร่วมกบัมูลฝอยทั่วไป...” นั้นเป็นเรื่องจริง
หรือไม่ อาจจะต้องศึกษาเพ่ิมเติมถึงพฤติกรรมการทิ้งขยะอนัตรายชุมชนในจังหวัดเชียงราย ตามพระราชบญัญัต ิการ
สาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบบัที่ 2) 
พ.ศ. 2560 นั้นได้กล่าวว่า หน้าที่การเกบ็ ขน และก าจัดขยะมูลฝอย รวมไปถึงขยะอันตรายชุมชนในประเทศไทย
ปัจจุบันนี้  เป็นหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเห็นได้ว่าทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายได้เข้าร่วมระบบ D-ToC ทั้งหมด หมายความว่าทุกพ้ืนที่ได้ใช้ระบบการจัดการขยะอนัตราย
ท้องถิ่นเหมือนกนั แต่ปัจจัยในการบริหารและจัดการนั้นขึ้นอยู่กบัแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณขยะอนัตราย
ชุมชน คือความถี่ในการรายงานข้อมูลในระบบ D-ToC ที่ถ่วงน า้หนักด้วยจ านวนหมู่บ้าน ซึ่งผลการวิเคราะห์คือ ยิ่งมี
ความถี่มากเท่าไร กย่ิ็งเพ่ิมปริมาณขยะอนัตรายได้มากเท่านั้น การศึกษาในคร้ังนี้ ได้วิเคราะห์ส่วนของข้อมูลที่เป็นทุติย
ภมูเิป็นส่วนใหญ่ เนื่องด้วยระยะเวลาในการจัดเกบ็ข้อมูลและการศึกษาที่จ ากดั ท าให้ไม่สามารถหาตวัแปรที่มีอทิธพิล
โดยตรงที่ท าให้เหน็ผลได้อย่างชัดเจน ควรจะมกีารศึกษาในเชิงลึกมากขึ้น 

 
สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 

 
 วัตถุประสงค์ของการศึกษาในคร้ังนี้  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการเกบ็ขยะอันตรายชุมชนจากข้อมูลใน
ระบบ D-ToC และเพ่ือสร้างแบบจ าลองการพยากรณ์ปริมาณของขยะอันตรายชุมชนจากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ปริมาณการเกบ็ขยะอันตรายชุมชนจากข้อมูลในระบบ D-ToC โดยมีสมมติฐานของการวิจัยว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
สงัคม และด้านการบริหารจัดการขยะอนัตรายชุมชนมีผลต่อปริมาณของขยะอนัตรายชุมชนในแต่ละประเภทหรือไม่ 
โดยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในวิธีแบบทีละขั้น (stepwise) เนื่องจากต้องการทราบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอสิระ และพยากรณป์ริมาณขยะอนัตรายชุมชนแต่ละประเภทที่จะเกดิขึ้น ซึ่งพบว่าปริมาณการเกบ็ขยะ
อนัตรายชุมชน ประเภทหลอดไฟ มีทศิทางความสมัพันธเ์ดียวกบัจ านวนครัวเรือน พ้ืนที่หมู่บ้าน พ้ืนที่สถานที่ราชการ 
และความถี่ในการรายงานข้อมูลในระบบ D-ToC แต่ตรงกนัข้ามกบัพ้ืนที่ไร่ โดยมีค่าสมัประสทิธิ์การตัดสนิใจ เท่ากบั
ร้อยละ 51.6 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการตัดสนิใจ เท่ากับ 305.785 กิโลกรัม ปริมาณขยะอันตราย
ชุมชน ประเภทแบตเตอร่ีและอิเล็กทรอนิกส์ ทิศทางความสัมพันธ์เดียวกับความหนาแน่นของประชากร จ านวน
ครัวเรือน และความถี่ในการรายงานข้อมูลในระบบ D-ToC โดยมค่ีาสมัประสทิธิ์การตดัสนิใจ เท่ากบัร้อยละ 45 และ
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการตัดสินใจ เท่ากับ 252.856 กิโลกรัม ปริมาณขยะอันตรายชุมชน ประเภท
สารเคมีกระป๋องสเปรย์ มีทศิทางความสมัพันธเ์ดียวกบัจ านวนครัวเรือน และพ้ืนที่สถานที่ราชการ แต่ตรงกนัข้ามกับ
ความหนาแน่นของประชากร และพ้ืนที่สวน ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ เท่ากับร้อยละ 17.7 และค่าความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานในการตัดสินใจ เท่ากับ 82.468 กิโลกรัม เนื่องด้วยค่าสัมประสิทธิ์การก าหนดที่ ต่างกัน
ค่อนข้างมากนั้น สามารถอยู่ในเกณฑท์ี่รับได้เนื่องจากการศึกษานี้มีข้อมูลที่มาจากส่วนของสงัคมและเศรษฐกจิ หากมี
ข้อมูลของปีถดั ๆ ไปจากการศึกษามาร่วมวิเคราะห์ด้วยกจ็ะสามารถเหน็ผลที่ชัดเจนย่ิงขึ้น 
 ในส่วนของปริมาณการเกบ็ขยะอนัตรายชุมชน ประเภทภาชนะบรรจุสารเคมีอื่น ๆ ไม่มปัีจจัยใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจาก
การสอบถามเกษตรกร ชาวไร่ ชาวสวน พบว่า ภาชนะบรรจุสารเคมีต่าง ๆ ที่ใช้กนั เมื่อใช้เสรจ็แล้วไม่ได้น าไปทิ้ง แต่

 
 

 
 
 

แบตเตอร่ีและอเิลก็ทรอนิกส ์กม็ากขึ้น ส่วนขยะอนัตรายชุมชน ประเภทสารเคมีกระป๋องสเปรย์มีทศิทางตรงกนัข้าม 
หมายความว่า เมื่อมีความหนาแน่นของประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ปริมาณของขยะอันตรายชุมชน ประเภทสารเคมี
กระป๋องสเปรย์ จะลดลง 

พ้ืนที่หมู่บ้านมีผลต่อขยะอันตรายชุมชน ประเภทหลอดไฟ ซึ่งมีทิศทางความสัมพันธ์ไปในทางทิศเดียวกัน 
หมายความว่าเมื่อมพ้ืีนที่หมู่บ้านเพ่ิมมากขึ้น ปริมาณของขยะอนัตรายชุมชน ประเภทหลอดไฟ กม็ากขึ้น 

2. ปัจจัยทางเศรษฐกจิมีผลต่อปริมาณของขยะอนัตรายชุมชน ผลการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกจิที่มีผลต่อปริมาณ
การเกบ็ขยะอนัตรายชุมชน ในแต่ละประเภทที่มผีลต่อปริมาณของขยะอนัตรายชุมชน ซึ่งได้แก่พ้ืนที่ไร่ พ้ืนที่สวน พ้ืนที่
เล้ียงสตัว์ พ้ืนที่ตัวเมอืง ย่านการค้า พ้ืนที่อตุสาหกรรม และพ้ืนที่สถานที่ราชการ พบว่ามเีพียง 3 ปัจจัยเท่านั้นมผีลต่อ
ปริมาณของขยะอนัตรายชุมชน ซึ่งได้แก่ พ้ืนที่ไร่ พ้ืนที่สวน และพ้ืนที่สถานที่ราชการ ซึ่งพ้ืนที่ไร่มีผลต่อขยะอนัตราย
ชุมชน ประเภทหลอดไฟ ซึ่งมีทิศทางความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม หมายความว่าเมื่อมีพ้ืนที่ไร่เพ่ิมมากขึ้ น 
ปริมาณของขยะอนัตรายชุมชน ประเภทหลอดไฟ กจ็ะลดลง 

พ้ืนที่สวนมีผลต่อขยะอนัตรายชุมชน ประเภทสารเคมีกระป๋องสเปรย์ ซึ่งมีทศิทางความสมัพันธใ์นทศิทางตรงกนั
ข้าม หมายความว่าเมื่อมีพ้ืนที่สวนเพ่ิมมากขึ้น ปริมาณของขยะอันตรายชุมชน ประเภทสารเคมีกระป๋องสเปรย์ กจ็ะ
ลดลง 

พ้ืนที่สถานที่ราชการมีผลต่อขยะอันตรายชุมชน ประเภทหลอดไฟ และสารเคมีกระป๋องสเปรย์ ซึ่งมีทิศทาง
ความสัมพันธ์ไปในทางทิศเดียวกัน หมายความว่าเมื่อมีพ้ืนที่สถานที่ราชการเพ่ิมมากขึ้น ปริมาณของขยะอันตราย
ชุมชน ประเภทหลอดไฟ และสารเคมีกระป๋องสเปรย์ กม็ากขึ้น โดยพ้ืนที่ราชการจะเห็นได้จากในระบบ D-Toc ได้
อย่างชัดเจนว่ามกัจะใช้ส าหรับสเปรย์ในการพ่นส ีเพ่ือพ่นเป็นข้อความตามอปุกรณห์รือสถานที่ต่าง ๆ ดงัรปูที่ 5 

 
รูปที่ 5 ตัวอย่างการใช้ขยะอนัตรายชุมชน ประเภทสารเคมีกระป๋องสเปรย์ที่พบในระบบ D-ToC 

 
3. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการขยะอันตรายของท้องถิ่นมีผลต่อปริมาณของขยะอันตรายชุมชน ผลการศึกษา

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการขยะอนัตรายของท้องถิ่นที่มผีลต่อปริมาณการเกบ็ขยะอนัตรายชุมชน ในแต่ละประเภทที่มี
ผลต่อปริมาณของขยะอนัตรายชุมชน ซึ่งได้แก่ การจ าหน่ายขยะอนัตรายชุมชน ความถี่ในการรายงานข้อมูลในระบบ 
D-ToC และถ่วงน า้หนักด้วยจ านวนหมู่บ้าน และเดอืนที่เข้าร่วมระบบ D-ToC คร้ังแรก พบว่ามคีวามถี่ในการรายงาน
ข้อมูลในระบบ D-ToC เท่านั้นมีผลต่อขยะอนัตรายชุมชน ประเภทหลอดไฟ และแบตเตอร่ีและอเิลก็ทรอนิกส ์ซึ่งมี
ทศิทางความสมัพันธไ์ปในทางทศิเดียวกนั หมายความว่าเมื่อความถี่ในการรายงานข้อมูลในระบบ D-ToC มีมากขึ้น 
ปริมาณของขยะอนัตรายชุมชน ประเภทหลอดไฟ และแบตเตอร่ีและอเิลก็ทรอนิกส ์กจ็ะมากขึ้นด้วยเช่นกนั 

4. การเกดิของขยะอนัตรายในชุมชน เกดิขึ้นจากกจิกรรมทั่วไปของครัวเรือน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวัสดุ ผลิตภัณฑ์
ในครัวเรือน การท าความสะอาดบ้านเรือน รวมไปถึงส าหรับการใช้ชีวิตประจ าวัน ย่ิงชุมชนที่มีจ านวนครัวเรือน และ
จ านวนประชากรที่มากกย่ิ็งมีโอกาสของการเกิดของขยะอันตรายชุมชนมากขึ้ น ดังเช่น นฤมล ดีกัลลาและคณะ 
(2564) ที่ได้ศึกษาปริมาณขยะอนัตรายชุมชน สภาพการจัดการขยะอนัตรายชุมชน การคดัแยก การเกบ็รวบรวม การ
เกบ็ขน และการก าจัดขยะอนัตรายชุมชน และพบว่า มีน า้ยาปรับผ้านุ่ม ผงซักฟอก และหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ทิ้ ง
เยอะที่สดุ โดยมคีวามถี่ในการทิ้งขยะอนัตรายอยู่ที่อาทติย์ละคร้ัง ซึ่งเป็นไปตามการวิเคราะห์ของการศึกษาในคร้ังนี้  ที่
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สรุปได้ว่า ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อประมาณขยะอันตรายชุมชน ซึ่งได้แก่ จ านวนครัวเรือน ความหนาแน่นของ
ประชากร และพ้ืนที่หมู่บ้าน 

ปัจจัยทางสังคมทั้งหมดผลต่อปริมาณของขยะอันตรายชุมชน ไม่ว่าจะเป็นจ านวนครัวเรือน ความหนาแน่นของ
ประชากร และพ้ืนที่หมู่บ้าน ล้วนแต่มีความสมัพันธไ์ปกบัปริมาณขยะอนัตรายชุมชนที่เกบ็ได้ในจังหวัดเชียงราย ซึ่ง
สอดคล้องไปกับการศึกษาปัจจัยการรับรู้ของประชาชนในเรื่องของการรีไซเคิลขยะในประเทศจีน โดย Wang et al. 
(2020) ที่ปัจจัยทางด้านที่พักอาศัยมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของประชาชนเช่นกัน ส่วนปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจพบว่า
พ้ืนที่ตัวเมือง ย่านการค้า และพ้ืนที่อุตสาหกรรมไม่มีความสัมพันธ์ใดกับปริมาณขยะอันตรายชุมชน จากที่ (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2562) ได้กล่าวไว้ว่า “...ขยะอนัตรายชุมชนส่วนใหญ่ถูกทิ้งร่วมกบัมูลฝอยทั่วไป...” นั้นเป็นเรื่องจริง
หรือไม่ อาจจะต้องศึกษาเพ่ิมเติมถึงพฤติกรรมการทิ้งขยะอนัตรายชุมชนในจังหวัดเชียงราย ตามพระราชบญัญัต ิการ
สาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบบัที่ 2) 
พ.ศ. 2560 นั้นได้กล่าวว่า หน้าที่การเกบ็ ขน และก าจัดขยะมูลฝอย รวมไปถึงขยะอันตรายชุมชนในประเทศไทย
ปัจจุบันนี้  เป็นหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเห็นได้ว่าทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายได้เข้าร่วมระบบ D-ToC ทั้งหมด หมายความว่าทุกพ้ืนที่ได้ใช้ระบบการจัดการขยะอนัตราย
ท้องถิ่นเหมือนกนั แต่ปัจจัยในการบริหารและจัดการนั้นขึ้นอยู่กบัแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณขยะอนัตราย
ชุมชน คือความถี่ในการรายงานข้อมูลในระบบ D-ToC ที่ถ่วงน า้หนักด้วยจ านวนหมู่บ้าน ซึ่งผลการวิเคราะห์คือ ยิ่งมี
ความถี่มากเท่าไร กย่ิ็งเพ่ิมปริมาณขยะอนัตรายได้มากเท่านั้น การศึกษาในคร้ังนี้ ได้วิเคราะห์ส่วนของข้อมูลที่เป็นทุติย
ภมูเิป็นส่วนใหญ่ เนื่องด้วยระยะเวลาในการจัดเกบ็ข้อมูลและการศึกษาที่จ ากดั ท าให้ไม่สามารถหาตวัแปรที่มีอทิธพิล
โดยตรงที่ท าให้เหน็ผลได้อย่างชัดเจน ควรจะมกีารศึกษาในเชิงลึกมากขึ้น 

 
สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 

 
 วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการเกบ็ขยะอันตรายชุมชนจากข้อมูลใน
ระบบ D-ToC และเพ่ือสร้างแบบจ าลองการพยากรณ์ปริมาณของขยะอันตรายชุมชนจากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ปริมาณการเกบ็ขยะอันตรายชุมชนจากข้อมูลในระบบ D-ToC โดยมีสมมติฐานของการวิจัยว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
สงัคม และด้านการบริหารจัดการขยะอนัตรายชุมชนมีผลต่อปริมาณของขยะอนัตรายชุมชนในแต่ละประเภทหรือไม่ 
โดยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ในวิธีแบบทีละขั้น (stepwise) เนื่องจากต้องการทราบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอสิระ และพยากรณป์ริมาณขยะอนัตรายชุมชนแต่ละประเภทที่จะเกดิขึ้น ซึ่งพบว่าปริมาณการเกบ็ขยะ
อนัตรายชุมชน ประเภทหลอดไฟ มีทศิทางความสมัพันธเ์ดียวกบัจ านวนครัวเรือน พ้ืนที่หมู่บ้าน พ้ืนที่สถานที่ราชการ 
และความถี่ในการรายงานข้อมูลในระบบ D-ToC แต่ตรงกนัข้ามกบัพ้ืนที่ไร่ โดยมีค่าสมัประสทิธิ์การตัดสนิใจ เท่ากบั
ร้อยละ 51.6 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการตัดสนิใจ เท่ากับ 305.785 กิโลกรัม ปริมาณขยะอันตราย
ชุมชน ประเภทแบตเตอร่ีและอิเล็กทรอนิกส์ ทิศทางความสัมพันธ์เดียวกับความหนาแน่นของประชากร จ านวน
ครัวเรือน และความถี่ในการรายงานข้อมูลในระบบ D-ToC โดยมค่ีาสมัประสทิธิ์การตดัสนิใจ เท่ากบัร้อยละ 45 และ
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการตัดสินใจ เท่ากับ 252.856 กิโลกรัม ปริมาณขยะอันตรายชุมชน ประเภท
สารเคมีกระป๋องสเปรย์ มีทศิทางความสมัพันธเ์ดียวกบัจ านวนครัวเรือน และพ้ืนที่สถานที่ราชการ แต่ตรงกนัข้ามกับ
ความหนาแน่นของประชากร และพ้ืนที่สวน ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ เท่ากับร้อยละ 17.7 และค่าความ
คลาดเคล่ือนมาตรฐานในการตัดสินใจ เท่ากับ 82.468 กิโลกรัม เนื่องด้วยค่าสัมประสิทธิ์การก าหนดที่ ต่างกัน
ค่อนข้างมากนั้น สามารถอยู่ในเกณฑท์ี่รับได้เนื่องจากการศึกษานี้มีข้อมูลที่มาจากส่วนของสงัคมและเศรษฐกจิ หากมี
ข้อมูลของปีถดั ๆ ไปจากการศึกษามาร่วมวิเคราะห์ด้วยกจ็ะสามารถเหน็ผลที่ชัดเจนย่ิงขึ้น 
 ในส่วนของปริมาณการเกบ็ขยะอนัตรายชุมชน ประเภทภาชนะบรรจุสารเคมีอื่น ๆ ไม่มปัีจจัยใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจาก
การสอบถามเกษตรกร ชาวไร่ ชาวสวน พบว่า ภาชนะบรรจุสารเคมีต่าง ๆ ที่ใช้กนั เมื่อใช้เสรจ็แล้วไม่ได้น าไปทิ้ง แต่

 
 

 
 
 

แบตเตอร่ีและอเิลก็ทรอนิกส ์กม็ากขึ้น ส่วนขยะอนัตรายชุมชน ประเภทสารเคมีกระป๋องสเปรย์มีทศิทางตรงกนัข้าม 
หมายความว่า เมื่อมีความหนาแน่นของประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ปริมาณของขยะอันตรายชุมชน ประเภทสารเคมี
กระป๋องสเปรย์ จะลดลง 

พ้ืนที่หมู่บ้านมีผลต่อขยะอันตรายชุมชน ประเภทหลอดไฟ ซึ่งมีทิศทางความสัมพันธ์ไปในทางทิศเดียวกัน 
หมายความว่าเมื่อมพ้ืีนที่หมู่บ้านเพ่ิมมากขึ้น ปริมาณของขยะอนัตรายชุมชน ประเภทหลอดไฟ กม็ากขึ้น 

2. ปัจจัยทางเศรษฐกจิมีผลต่อปริมาณของขยะอนัตรายชุมชน ผลการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกจิที่มีผลต่อปริมาณ
การเกบ็ขยะอนัตรายชุมชน ในแต่ละประเภทที่มผีลต่อปริมาณของขยะอนัตรายชุมชน ซึ่งได้แก่พ้ืนที่ไร่ พ้ืนที่สวน พ้ืนที่
เล้ียงสตัว์ พ้ืนที่ตัวเมอืง ย่านการค้า พ้ืนที่อตุสาหกรรม และพ้ืนที่สถานที่ราชการ พบว่ามเีพียง 3 ปัจจัยเท่านั้นมผีลต่อ
ปริมาณของขยะอนัตรายชุมชน ซึ่งได้แก่ พ้ืนที่ไร่ พ้ืนที่สวน และพ้ืนที่สถานที่ราชการ ซึ่งพ้ืนที่ไร่มีผลต่อขยะอนัตราย
ชุมชน ประเภทหลอดไฟ ซึ่งมีทิศทางความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม หมายความว่าเมื่อมีพ้ืนที่ไร่เพ่ิมมากขึ้ น 
ปริมาณของขยะอนัตรายชุมชน ประเภทหลอดไฟ กจ็ะลดลง 

พ้ืนที่สวนมีผลต่อขยะอนัตรายชุมชน ประเภทสารเคมีกระป๋องสเปรย์ ซึ่งมีทศิทางความสมัพันธใ์นทศิทางตรงกนั
ข้าม หมายความว่าเมื่อมีพ้ืนที่สวนเพ่ิมมากขึ้น ปริมาณของขยะอันตรายชุมชน ประเภทสารเคมีกระป๋องสเปรย์ กจ็ะ
ลดลง 

พ้ืนที่สถานที่ราชการมีผลต่อขยะอันตรายชุมชน ประเภทหลอดไฟ และสารเคมีกระป๋องสเปรย์ ซึ่งมีทิศทาง
ความสัมพันธ์ไปในทางทิศเดียวกัน หมายความว่าเมื่อมีพ้ืนที่สถานที่ราชการเพ่ิมมากขึ้น ปริมาณของขยะอันตราย
ชุมชน ประเภทหลอดไฟ และสารเคมีกระป๋องสเปรย์ กม็ากขึ้น โดยพ้ืนที่ราชการจะเห็นได้จากในระบบ D-Toc ได้
อย่างชัดเจนว่ามกัจะใช้ส าหรับสเปรย์ในการพ่นส ีเพ่ือพ่นเป็นข้อความตามอปุกรณห์รือสถานที่ต่าง ๆ ดงัรปูที่ 5 

 
รูปที่ 5 ตัวอย่างการใช้ขยะอนัตรายชุมชน ประเภทสารเคมีกระป๋องสเปรย์ที่พบในระบบ D-ToC 

 
3. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการขยะอันตรายของท้องถิ่นมีผลต่อปริมาณของขยะอันตรายชุมชน ผลการศึกษา

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการขยะอนัตรายของท้องถิ่นที่มผีลต่อปริมาณการเกบ็ขยะอนัตรายชุมชน ในแต่ละประเภทที่มี
ผลต่อปริมาณของขยะอนัตรายชุมชน ซึ่งได้แก่ การจ าหน่ายขยะอนัตรายชุมชน ความถี่ในการรายงานข้อมูลในระบบ 
D-ToC และถ่วงน า้หนักด้วยจ านวนหมู่บ้าน และเดอืนที่เข้าร่วมระบบ D-ToC คร้ังแรก พบว่ามคีวามถี่ในการรายงาน
ข้อมูลในระบบ D-ToC เท่านั้นมีผลต่อขยะอนัตรายชุมชน ประเภทหลอดไฟ และแบตเตอร่ีและอเิลก็ทรอนิกส ์ซึ่งมี
ทศิทางความสมัพันธไ์ปในทางทศิเดียวกนั หมายความว่าเมื่อความถี่ในการรายงานข้อมูลในระบบ D-ToC มีมากขึ้น 
ปริมาณของขยะอนัตรายชุมชน ประเภทหลอดไฟ และแบตเตอร่ีและอเิลก็ทรอนิกส ์กจ็ะมากขึ้นด้วยเช่นกนั 

4. การเกดิของขยะอนัตรายในชุมชน เกดิขึ้นจากกจิกรรมทั่วไปของครัวเรือน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวัสดุ ผลิตภัณฑ์
ในครัวเรือน การท าความสะอาดบ้านเรือน รวมไปถึงส าหรับการใช้ชีวิตประจ าวัน ย่ิงชุมชนที่มีจ านวนครัวเรือน และ
จ านวนประชากรที่มากกย่ิ็งมีโอกาสของการเกิดของขยะอันตรายชุมชนมากขึ้ น ดังเช่น นฤมล ดีกัลลาและคณะ 
(2564) ที่ได้ศึกษาปริมาณขยะอนัตรายชุมชน สภาพการจัดการขยะอนัตรายชุมชน การคดัแยก การเกบ็รวบรวม การ
เกบ็ขน และการก าจัดขยะอนัตรายชุมชน และพบว่า มีน า้ยาปรับผ้านุ่ม ผงซักฟอก และหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ทิ้ ง
เยอะที่สดุ โดยมคีวามถี่ในการทิ้งขยะอนัตรายอยู่ที่อาทติย์ละคร้ัง ซึ่งเป็นไปตามการวิเคราะห์ของการศึกษาในคร้ังนี้  ที่
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สามารถน าเกบ็ไว้ส าหรับใช้คร้ังต่อไปได้ เช่น น าไปแบ่งสารเคมีที่ใช้ผสมน า้ส าหรับฉีดยาในพ้ืนที่ต่อ ๆ ไป อกีทั้งยังมี
การน าไปเผาพร้อมกบัเศษขยะที่อยู่ตามพ้ืนที่เกษตรกรรมด้วย และจากการศึกษาพบว่าร้านรับซื้อของเก่าตามพ้ืนที่ต่าง 
ๆ รับซื้อขยะอนัตรายชุมชนทุกประเภท จึงท าให้มีการน าขยะอนัตรายชุมชนที่ใช้แล้วไปจ าหน่าย และท าให้ปริมาณขยะ
อนัตรายชุมชนที่เข้าสู่ระบบ D-ToC มีจ านวนที่น้อยกว่าที่ควรจะเป็น อกีคร้ังจะพบว่ารูปแบบของขยะอนัตรายชุมชน 
ประเภทภาชนะบรรจุสารเคมีอื่น ๆ เป็นการแยกประเภทที่เป็นกลุ่มกว้าง ท าให้มีรูปแบบของขยะอันตรายชุมชน 
ประเภทภาชนะบรรจุสารเคมอีื่น ๆ ที่หลากหลาย มีขนาดแตกต่างกนั ดังรูปที่ 6 อกีทั้งน า้หนักที่ต่างกนั จึงท าให้การ
วิเคราะห์พยากรณค่์อนข้างยากล าบาก 

 
รูปที่ 6 ตัวอย่างขยะอนัตรายชุมชน ประเภทภาชนะบรรจุสารเคมีอื่น ๆ ที่พบในระบบ D-ToC 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ควรเพ่ิมจุดในการทิ้ งขยะอันตรายชุมชน ประเภทหลอดไฟ และแบตเตอร่ีและ

อเิลก็ทรอนิกส ์ที่ใช้ในครัวเรือน พ้ืนที่ชุมชน และหน่วยราชการ และเข้าจัดเกบ็ขยะอนัตรายชุมชนทุก ๆ 2 เดอืนเพ่ือ
เพ่ิมปริมาณขยะอันตรายชุมชนในการน าไปก าจัดอย่างถูกต้อง และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น โดยมี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สงูเกนิไป 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในอนาคต ขยะอนัตรายชุมชน ประเภทภาชนะบรรจุสารเคมีอื่น ๆ ควรมีการเพ่ิม
การเกบ็ข้อมูลโดยแยกลักษณะของขยะอนัตรายชุมชน ประเภทภาชนะบรรจุสารเคมีอื่น ๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพ่ือช่วยใน
การค านวณ อาจจะท าให้ง่ายต่อการวิเคราะห์และพยากรณ์มากขึ้น และเพ่ิมปัจจัยเกี่ยวกบังานวิจัยเชิงคุณภาพในด้าน
การประเมินระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกบัการใช้ขยะอนัตรายชุมชน 
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สามารถน าเกบ็ไว้ส าหรับใช้คร้ังต่อไปได้ เช่น น าไปแบ่งสารเคมีที่ใช้ผสมน า้ส าหรับฉีดยาในพ้ืนที่ต่อ ๆ ไป อกีทั้งยังมี
การน าไปเผาพร้อมกบัเศษขยะที่อยู่ตามพ้ืนที่เกษตรกรรมด้วย และจากการศึกษาพบว่าร้านรับซื้อของเก่าตามพ้ืนที่ต่าง 
ๆ รับซื้อขยะอนัตรายชุมชนทุกประเภท จึงท าให้มีการน าขยะอนัตรายชุมชนที่ใช้แล้วไปจ าหน่าย และท าให้ปริมาณขยะ
อนัตรายชุมชนที่เข้าสู่ระบบ D-ToC มีจ านวนที่น้อยกว่าที่ควรจะเป็น อกีคร้ังจะพบว่ารูปแบบของขยะอนัตรายชุมชน 
ประเภทภาชนะบรรจุสารเคมีอื่น ๆ เป็นการแยกประเภทที่เป็นกลุ่มกว้าง ท าให้มีรูปแบบของขยะอันตรายชุมชน 
ประเภทภาชนะบรรจุสารเคมอีื่น ๆ ที่หลากหลาย มีขนาดแตกต่างกนั ดังรูปที่ 6 อกีทั้งน า้หนักที่ต่างกนั จึงท าให้การ
วิเคราะห์พยากรณค่์อนข้างยากล าบาก 

 
รูปที่ 6 ตัวอย่างขยะอนัตรายชุมชน ประเภทภาชนะบรรจุสารเคมีอื่น ๆ ที่พบในระบบ D-ToC 
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SiO2 ( Vijayalekshmi, Khastgir, 2018)  were used for fabricating composite membranes to enhance their 
performance.  Especially, SiO2 is one of the most promising materials for fabricating the composite membrane 
due to its ability to hold water molecules on the surface inducing better water retention. Several research groups 
utilized sulfonated SiO2 as a filler for developing composite membrane to reduce fuel permeability for direct 
methanol fuel cell ( DMFC)  ( Lin, Yen, Ma, Laio, Lee, Hsiao, Lin, 2007) .  On the other hand, as a proton 
conductor, metal-organic frameworks (MOFs), also known as porous coordination polymer (PCPs), are showing 
progress owing to their highly ordered crystallinity, well- designed and tailorable pores, post- synthetic 
functionalization, and dynamic behavior ( Shalini, Dhavale, Eldho, Kurungo, Ajithkumar, Vaidhyanathan, 
2016). The viability of proton conductive MOFs for fuel cell applications can be enhanced through fabrication 
of a composite with polymer electrolyte membranes ( Sun, Tang, Wu, 2017) .  In this study, we focused on 
selective materials as a conductive filler in composite electrolyte membranes of [Zn(HPO4)(H2PO4)2](ImH2)2 

one-dimensional (1D) MOFs (Horike, Umeyama, Inukai, Itakura, & Kitagawa, 2012), [Zn(H2PO4)2(TzH)2] 
two-dimensional (2D) MOFs (Umeyama, Horike, Inukai, Itakura, & Kitagawa, 2012), and SiO2 functionalized 
with different acids (H2SO4 and H3PO4) to explore improvement in such characteristics as thermal stability and 
ion conductivity 

Methods and Materials 

Materials 
 All chemicals and solvents used in the synthesis were reagent- grade and used without further purification. 
Zinc oxide (ZnO2) (99%) and silica (SiO2) 10-20 NPs (99%) were purchased from Loba Chemie. Phosphoric 
acid (H3PO4) (85%), sulfuric acid (H2SO4) (96%), and ethanol (85%) were purchased from RCI Labscan. 
Imidazole (C3H4N2) (99%) was purchased from Alfa Aesar and 1,2,4-triazole (C2H3N3) (98%) from Sigma-
Aldrich. 
Synthesis 
Metal Organic Frameworks (MOFs) 
[Zn(HPO4)(H2PO4)2](ImH2)2 (1) 
 ZnO2 (81 mg) , imidazole (136 mg) , ethanol (500 µL) , and H2PO4 (205 µL) were placed in a mortar 
and ground for 10 minutes. The powder obtained was evacuated at 100 ºC overnight to get dry pure phase. 
[Zn(H2PO4)2(TzH)2] (2) 
 ZnO2 (81 mg), 1,2,4-triazole (138 mg), and H3PO4 (134 µL) were put into a mortar and ground for 20 
minutes.  The powder obtained was washed with ethanol and evacuated at 100 ºC overnight to get dry pure 
phase. 
Functionalized SiO2 

SiO2/H2SO4 (3) 
 SiO2 (1 g) and H2SO4 (100 ml) were stirred at room temperature (RT) for 24 h. Then, the mixture was 
centrifuged at 6000 rpm. The powder obtained was washed with ethanol three times and dried at 130 ºC for 24 
h to get dry pure phase.  
SiO2/H3PO4 (4) 
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Abstract 
Polymer- based electrolyte membranes are widely used in electrochemical devices because of their chemical and mechanical 

stability.  However, several of them show lower efficiency at high temperature and low humidity.  Above 100 °C, membranes 
undergo difficulties to hold water, which is key to ion transport mechanism.  To improve water retention capability and ion 
conductivity, polymer has been composited with different classes of materials.  In this work, metal organic frameworks (MOFs) 
and acid- functionalized SiO2 were investigated as compositing materials.  Two MOFs were successfully synthesized:  1D and 2D 
Zn-based MOFs having imidazole (ImH2

+) and 1,2,4-triazole (TzH) as ligands, respectively. Additionally, SiO2 functionalized 
with different acids of H2SO4 and H3PO4 were also prepared.  According to the Fourier- transform infrared spectroscopic results, 
both synthesized MOFs exhibited a peak at 2500-3500 cm-1 associated with N-H stretching vibrations in ImH2

+ and bulk TzH. 
In the case of SiO2/H2SO4 and SiO2/H3PO4, there appeared peaks associated with O-H, Si-O-Si and PO2 band. Thermogravimetric 
analysis profile of 1D Zn- based MOFs and both functionalized silicas showed thermal stability up to 100 °C, suitable for use 
under relatively-high-temperature condition. Finally, the Zn-based MOFs show ion conductivity of 1.29 x 10-4 S cm-1 while the 
functionalized SiO2 exhibited lower ion conductivity of 4.72 x 10-5 S cm-1at room temperature.  
 
Keywords: Polymer-based electrolytes, metal organic framework, ion conductive filler 
 

Introduction 
  

Nowadays, the greenhouse effect is a critical problem of mankind.  This is caused by a release of carbon 
dioxide and greenhouse gases (SOx, NOx, CO) initiated from combustion of fossil fuel (Kim, Jo, Nam, 2015). 
The solution of this problem is to find alternative clean energy including solar energy, water energy, wind energy, 
bioenergy, and hydrogen energy to replace fossil energy (Park, Shin, & Kim, 2017). Among alternative energy 
systems, electrochemical devices which include fuel cells and batteries are widely studied.  One of the important 
components of this setup is a polymer electrolyte membrane (PEM) , which indicates its performance (Morgan 
& Datta, 2014) .  Nafion® is one of the most common and commercially available PEM.  This membrane is a 
proton-conductive polymer, also known as electrolyte or ionomer, that allows only protons to cross and has high 
chemical and thermal stability (Krishnan, Henkensmeier, Jang, & Kim, 2014). However, as a low-temperature 
PEM, Nafion® suffers from several shortcomings, such as requirement of high humidification for better 
performance and related water management, catalyst poisoning by carbon monoxide, poor heat management, 
reduced diffusion rate and associated technological costs ( Bose, Kuila, Nguyen, Kim, Lau, Lee, 2011) . 
Therefore, several studies have reported the use of inorganic or composite solids, a common practice to tackle 
those limitations of this polymer membrane.  Compositing membranes with inorganic materials is the most 
common and attractive method ( Wang, Li, Zhuang, Cheng, Wang, Kang, Shi, Li, 2017) .  Several inorganic 
fillers such as ZrO2 (Taghizadeh & Vantanparast, 2016), TiO2 (Ketpang, Son, Lee, Shanmugam, 2015) and 
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and their FTIR spectra was in agreement with the finding of Kasim Mohammed Hello et al.  ( Hello & Hlial, 
2019). 

Chemical structure and Ion conducting mechanism 

Figure 2 (a) Crystal structure of 1D Zn-based MOFs, 1D chains along a axis. Zn, P, O, and H atoms are gray, black, red, and 
pinks, respectively (Satoshi et al., 2012) (b) Crystal structure of 2D Zn-based MOFs along the b axis. Zn, P, O, N, 
C, H are purple, yellow, red, blue, gray, and white, respectively (Daiki et al. , 2012)  ( c)  Chemical structure of 
SiO2/H2SO4, (d) Chemical structure of SiO2/H3PO4 

Figure 3 Ion conducting mechanism (a) Grotthuss mechanism, (b) Vehicle mechanism 

There are two principal mechanisms related to proton transport, which include the Grotthuss mechanism, 
characterized by a high mobility, and the vehicle mechanism with lower mobility (Figure3) (Li, Deng, Wang, 
Xu, 2020). The Grotthuss mechanism (Figure 3 (a)), also known as proton-hopping mechanism, the diffusion 
of a proton through the hydrogen bond network of water molecules or other hydrogen bonded molecules through 
the formation and concomitant cleavage of covalent bonds involving neighboring molecules.  The vehicular 
mechanism ( Figure 3 ( b) )  involves the transport of proton through self- diffusion of proton carriers, H3O+, 
NH4 +, etc., bonded to such “vehicle” as H2O, NH3, etc. The “unladen” vehicles move along opposite direction. 
The vehicle shows a diffusion coefficient corresponding to the proton conduction and acts as a proton acceptor 
towards its crystallographic environment (Escorihuela, Narducci, Compañ, & Costantino, 2018). 

 SiO2 (1 g) and H3PO4 (100 ml) were stirred at RT for 24 h. Then, the mixture was centrifuged at 6000 
rpm.  The powder obtained was washed with ethanol with ethanol three times and dried at 130 ºC for 24 h to 
get dry pure phase. 
Characterization of Materials 
 Morphology of (1) and (2) was characterized using a Desktop scanning electron microscope (MiniSEM) 
(SEC, SNE-4500M). Fourier transform infrared spectroscopic results (FTIR) were obtained using a Bruker 
TENSOR27 operating at ambient temperature. Thermogravimetric analysis (TGA) was conducted using a Hitachi 
STA7200 under flowing N2 from 25 –  500 ºC.  Ion conductivity analysis of the synthesized materials was 
performed. The powders (ca. 200 mg) were pressed at 2 tons for 3 minutes by 12.7-mm die and sandwiched 
between two gold electrodes.  Measurements were performed using an impedance analyser ( KEYSIGHT 
E4990A)  over a frequency range 20 Hz –  1 MHz.   Zview software was used to fit impedance data sets by 
means of an equivalent circuit simulation to obtain the resistance values. The ion conductivity (σ) was calculated 
based on the following equation:  

𝜎𝜎 =  𝐿𝐿
𝐴𝐴 × 𝑅𝑅

where L is the sample thickness, A is the cross-sectional area, and R is the resistance of the sample. 

Results and Discussion 

Chemical composition of MOFs and functional SiO2

Figure 1 FTIR spectrum of (a) 1D Zn-based MOFs, (b) 2D Zn-based MOFs, and (c) functionalized SiO2 

According to the FTIR spectrum of MOFs as displayed in Figure1( a) , absorption peaks at 2500- 
3300 cm-1 were observed, which were assigned to N-H stretching of ImH2

+ (Satoshi et al., 2012) and Figure 
1 ( b)  showed the peak at 2500- 3500 cm- 1 which referred to N- H stretching of TzH ( Daiki 
et al. , 2012) .  In the case of H2SO4- functionalized SiO2 (Figure 1(c)) , a peak at 3100-3600 cm-1 was 
present associated with O- H stretching and a peak at 1000- 1100 cm-1 for Si- O- S stretching.  Considering 
SiO2/H3PO4, there were peaks at 1100-1500 cm-1 ascribed to PO2 band, and peak at 1500-1700 cm-1 was 
present the physical absorbs of water, respectively. Both of the functionalized SiO2 were synthesized successfully 
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and their FTIR spectra was in agreement with the finding of Kasim Mohammed Hello et al.  ( Hello & Hlial, 
2019). 

Chemical structure and Ion conducting mechanism 

Figure 2 (a) Crystal structure of 1D Zn-based MOFs, 1D chains along a axis. Zn, P, O, and H atoms are gray, black, red, and 
pinks, respectively (Satoshi et al., 2012) (b) Crystal structure of 2D Zn-based MOFs along the b axis. Zn, P, O, N, 
C, H are purple, yellow, red, blue, gray, and white, respectively (Daiki et al. , 2012)  ( c)  Chemical structure of 
SiO2/H2SO4, (d) Chemical structure of SiO2/H3PO4 

Figure 3 Ion conducting mechanism (a) Grotthuss mechanism, (b) Vehicle mechanism 

There are two principal mechanisms related to proton transport, which include the Grotthuss mechanism, 
characterized by a high mobility, and the vehicle mechanism with lower mobility (Figure3) (Li, Deng, Wang, 
Xu, 2020). The Grotthuss mechanism (Figure 3 (a)), also known as proton-hopping mechanism, the diffusion 
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the formation and concomitant cleavage of covalent bonds involving neighboring molecules.  The vehicular 
mechanism ( Figure 3 ( b) )  involves the transport of proton through self- diffusion of proton carriers, H3O+, 
NH4 +, etc., bonded to such “vehicle” as H2O, NH3, etc. The “unladen” vehicles move along opposite direction. 
The vehicle shows a diffusion coefficient corresponding to the proton conduction and acts as a proton acceptor 
towards its crystallographic environment (Escorihuela, Narducci, Compañ, & Costantino, 2018). 
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rpm.  The powder obtained was washed with ethanol with ethanol three times and dried at 130 ºC for 24 h to 
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based on the following equation:  

𝜎𝜎 =  𝐿𝐿
𝐴𝐴 × 𝑅𝑅

where L is the sample thickness, A is the cross-sectional area, and R is the resistance of the sample. 

Results and Discussion 

Chemical composition of MOFs and functional SiO2

Figure 1 FTIR spectrum of (a) 1D Zn-based MOFs, (b) 2D Zn-based MOFs, and (c) functionalized SiO2 

According to the FTIR spectrum of MOFs as displayed in Figure1( a) , absorption peaks at 2500- 
3300 cm-1 were observed, which were assigned to N-H stretching of ImH2

+ (Satoshi et al., 2012) and Figure 
1 ( b)  showed the peak at 2500- 3500 cm- 1 which referred to N- H stretching of TzH ( Daiki 
et al. , 2012) .  In the case of H2SO4- functionalized SiO2 (Figure 1(c)) , a peak at 3100-3600 cm-1 was 
present associated with O- H stretching and a peak at 1000- 1100 cm-1 for Si- O- S stretching.  Considering 
SiO2/H3PO4, there were peaks at 1100-1500 cm-1 ascribed to PO2 band, and peak at 1500-1700 cm-1 was 
present the physical absorbs of water, respectively. Both of the functionalized SiO2 were synthesized successfully 
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2012). The temperature profile of SiO2/H2SO4 showed a decreasing trend due to an elimination of the sulfonate 
group from H2SO4 at 200 °C.  Considering the temperature profile of SiO2/ H3PO4, it showed decrease in 
elimination of the phosphate group from H3PO4 at 150 °C (Hello, & Hlial, 2019) .  From the TGA results, it 
can be concluded that the fillers demonstrated a potential to be used at relatively high temperature.  

Table 1 Ion conductivity and fitted resistance data of all filler 

Filler Fitted resistance 
(R1)(S-1) 

Ion conductivity 
(S cm-1) 

1D Zn-based MOFs  797.28 1.29 x 10-4

1D Zn-based MOFs 
(Satoshi et al., 2012) 

- 2.0 x 10-4 at 130 °C

2D Zn-based MOFs  981.24 1.05 x 10-4 
2D Zn-based MOFs 
(Daiki et al., 2012) 

- 1.1 x 10-4 at 130 °C 

SiO2 4044.1 2.55 x 10-5

SiO2/H2SO4 2444.9 4.22 x 10-5 
SiO2/H3PO4 2184.5 4.72 x 10-5 

Table 1 shows ion conductivity of all fillers under fully hydrated and room temperature conditions. The ion 
conductivity was measured via alternating current impedance spectroscopy. As can be seen in Table 1, SiO2 and 
functionalized SiO2 had higher ionic resistances than those of the 1D and 2D Zn-based MOFs. The functionalized 
SiO2 presented higher ion conduction than SiO2 because the ion-conducting property of the sulfonate group and 
phosphate group.  Moreover, both Zn- based MOFs demonstrated ion conductivity comparable with the values 
reported by Satoshi Horike and Daiki Umeyama (Satoshi et al., 2012, Daiki et al., 2012).  

Conclusion 

 We have synthesized an inherent proton conductor of filler-composited membranes. They were successfully 
prepared and confirmed by the FTIR technique that showed an absorption peak associated with N-H stretching 
of ImH2

+ and TzH for the 1D and 2D Zn-based MOFs. In the case of the functionalized SiO2, there were peaks 
ascribed to Si- O- S stretching of the H2SO4- functionalized SiO2 and PO2 band of the H3PO4- functionalized 
SiO2.  Morphology of the 1D and 2D Zn-based MOFs was found to be shape- like long oval with the particle 
size being of around 3-6 µm. For previous result in 2016, Taghizadeh and Vantanparast research group using 
3D Zn-based MOFs composite with Nafion and have a high proton conductivity (1.3 x 10-2 S cm-1) at RT but 
in high temperature (150 °C) has decreases proton conductivity (1.1 x 10-3 S cm-1) and 3D MOFs and takes 
longer to synthesize with 1D and 2D. All the obtained filler had relatively good thermal stability for an electrolyte 
application.  These synthesized fillers, 1D and 2D Zn based- MOFs showed a good ion conductivity of up to 
1.05 x 10-4 S cm-1 at room temperature that could potentially be used as a conductive filler for compositing
with the electrolyte membrane.  Although 1D and 2D MOFs have less proton conductivity than 3D MOFs, for 
the future work we will be acid binding to increase the proton conductivity of 1D and 2D MOFs. 

Morphology 

Figure 4 SEM image of (a) 1D Zn-based MOFs and (b) 2D Zn-based MOFs 2D 

Precursor silica powder had a particle size in the range of 10-20 nm according to Sigma-Aldrich. Figure 2 
showed the particle size of the 1D and 2D Zn-based MOFs whose particles were relatively large (in a micrometre 
range). SEM images revealed that the 1D and 2D Zn based MOFs displayed a shape-like long oval structure, 
with both MOFs having a similar particle size of about 3-6 µm although the 2D MOFs showed higher degree 
of particle accumulation than the 1D MOFs.  For BET result which is related to water retention in 1D and 2D 
Zn based MOFs.  From BET result surface area 1D MOFs (2.6558 m2/g)  and 2D MOFs (2.0345 m2/g) , 
pore size adsorption average pore diameter 1D MOFs (128.253 Å) and 2D MOFs (78.799 Å) that indicated 
that MOFs can carry water molecule.  
Thermogravimetric analysis 

Figure 5 TGA profile of SiO2, SiO2/H2SO4, SiO2/H3PO4 and 1D Zn-based MOFs from 25 to 500 ºC 

Thermogravimetric analysis profile of the 1D, 2D Zn- based MOFs and SiO2 showed a clear weight loss 
below 200 ºC and a gradual decrease in mass above 200 ºC.  The decrease might be due to the partial 
condensation of orthophosphate to pyrophosphate for 1D MOFs (Satoshi et al., 2012). The decrease might be 
due to the elimination of TzH concurrent with the condensation of phosphates for 2D MOFs ( Daiki et al. , 
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2012). The temperature profile of SiO2/H2SO4 showed a decreasing trend due to an elimination of the sulfonate 
group from H2SO4 at 200 °C.  Considering the temperature profile of SiO2/H3PO4, it showed decrease in 
elimination of the phosphate group from H3PO4 at 150 °C (Hello, & Hlial, 2019) .  From the TGA results, it 
can be concluded that the fillers demonstrated a potential to be used at relatively high temperature.  

Table 1 Ion conductivity and fitted resistance data of all filler 

Filler Fitted resistance 
(R1)(S-1) 

Ion conductivity 
(S cm-1) 

1D Zn-based MOFs  797.28 1.29 x 10-4

1D Zn-based MOFs 
(Satoshi et al., 2012) 

- 2.0 x 10-4 at 130 °C

2D Zn-based MOFs  981.24 1.05 x 10-4 
2D Zn-based MOFs 
(Daiki et al., 2012) 

- 1.1 x 10-4 at 130 °C 

SiO2 4044.1 2.55 x 10-5

SiO2/H2SO4 2444.9 4.22 x 10-5 
SiO2/H3PO4 2184.5 4.72 x 10-5 

Table 1 shows ion conductivity of all fillers under fully hydrated and room temperature conditions. The ion 
conductivity was measured via alternating current impedance spectroscopy. As can be seen in Table 1, SiO2 and 
functionalized SiO2 had higher ionic resistances than those of the 1D and 2D Zn-based MOFs. The functionalized 
SiO2 presented higher ion conduction than SiO2 because the ion-conducting property of the sulfonate group and 
phosphate group.  Moreover, both Zn- based MOFs demonstrated ion conductivity comparable with the values 
reported by Satoshi Horike and Daiki Umeyama (Satoshi et al., 2012, Daiki et al., 2012).  

Conclusion 

 We have synthesized an inherent proton conductor of filler-composited membranes. They were successfully 
prepared and confirmed by the FTIR technique that showed an absorption peak associated with N-H stretching 
of ImH2

+ and TzH for the 1D and 2D Zn-based MOFs. In the case of the functionalized SiO2, there were peaks 
ascribed to Si- O- S stretching of the H2SO4- functionalized SiO2 and PO2 band of the H3PO4- functionalized 
SiO2.  Morphology of the 1D and 2D Zn-based MOFs was found to be shape- like long oval with the particle 
size being of around 3-6 µm. For previous result in 2016, Taghizadeh and Vantanparast research group using 
3D Zn-based MOFs composite with Nafion and have a high proton conductivity (1.3 x 10-2 S cm-1) at RT but 
in high temperature (150 °C) has decreases proton conductivity (1.1 x 10-3 S cm-1) and 3D MOFs and takes 
longer to synthesize with 1D and 2D. All the obtained filler had relatively good thermal stability for an electrolyte 
application.  These synthesized fillers, 1D and 2D Zn based- MOFs showed a good ion conductivity of up to 
1.05 x 10-4 S cm-1 at room temperature that could potentially be used as a conductive filler for compositing
with the electrolyte membrane.  Although 1D and 2D MOFs have less proton conductivity than 3D MOFs, for 
the future work we will be acid binding to increase the proton conductivity of 1D and 2D MOFs. 

Morphology 

Figure 4 SEM image of (a) 1D Zn-based MOFs and (b) 2D Zn-based MOFs 2D 

Precursor silica powder had a particle size in the range of 10-20 nm according to Sigma-Aldrich. Figure 2 
showed the particle size of the 1D and 2D Zn-based MOFs whose particles were relatively large (in a micrometre 
range). SEM images revealed that the 1D and 2D Zn based MOFs displayed a shape-like long oval structure, 
with both MOFs having a similar particle size of about 3-6 µm although the 2D MOFs showed higher degree 
of particle accumulation than the 1D MOFs.  For BET result which is related to water retention in 1D and 2D 
Zn based MOFs.  From BET result surface area 1D MOFs (2.6558 m2/g)  and 2D MOFs (2.0345 m2/g) , 
pore size adsorption average pore diameter 1D MOFs (128.253 Å) and 2D MOFs (78.799 Å) that indicated 
that MOFs can carry water molecule.  
Thermogravimetric analysis 

Figure 5 TGA profile of SiO2, SiO2/H2SO4, SiO2/H3PO4 and 1D Zn-based MOFs from 25 to 500 ºC 

Thermogravimetric analysis profile of the 1D, 2D Zn- based MOFs and SiO2 showed a clear weight loss 
below 200 ºC and a gradual decrease in mass above 200 ºC.  The decrease might be due to the partial 
condensation of orthophosphate to pyrophosphate for 1D MOFs (Satoshi et al., 2012). The decrease might be 
due to the elimination of TzH concurrent with the condensation of phosphates for 2D MOFs ( Daiki et al. , 
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or refer patients to modern medicine facilities, and 3) to study efficiency of this clinical decision-making assistance prototype. 
Researcher applied data mining classification technique and reproduced data training set using some medical treatment 
evaluations such as 255 instances of acute diarrhea, 1,023 instances of constipation, 255 instances of upper airway allergic 
reaction, 255 instances of degenerative knee disorders and 1023 instances of migraine based on clinical practice guideline of 
Thai traditional medicine then used Weka program version 3. 9. 5 to develop classifier model.  Efficiency of the model was 
verified using Use Training Set and Supplied Test Set method. Efficiency was analyzed using Confusion Matrix table. Results 
showed that the classifier model developed from RandomTree algorithm had highest efficiency comparing to other algorithms. 
Average accuracy was 100%, precision, recall and overall F-measure efficiency were 1.00, 1.00 and 1.00, respectively. J48 
algorithm showed average accuracy, precision, recall and overall F-measure efficiency of 98. 63% , 0. 98, 0. 98 and 0. 98, 
respectively whereas HoeffdingTree algorithm showed average accuracy, precision, recall and overall F-measure efficiency of 
97.49% , 0.96, 0.97 and 0.96, respectively.  Accordingly, researcher selected RandomTree algorithm classifier model plus 
core knowledge, rules and visualized Decision Tree Model to develop web application to be utilized as clinical decision-making 
assistance tool for Thai traditional medicine.  Results from efficiency testing showing accuracy 99.71%, were high efficiency 
for development in next step and practical use. 
 
Keywords: Decision-Making Support Tool, Prognostic Model, Thai Traditional Medicine 

 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ในยุคแห่งเทคโนโลยีดิจิทลั ได้ส่งผลให้เทคโนโลยีดิจิทลัเข้ำมำมีบทบำทเป็นอย่ำงยิ่งในทุกองคำพยพ รวมไป
จนถึงระบบสขุภำพโลก ขณะที่กระทรวงสำธำรณสขุของประเทศไทยกไ็ด้มุ่งเน้นกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
โดยออกกรอบนโยบำยปี พ.ศ. 2556-2565 เพ่ือมุ่งเน้นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำระบบสขุภำพของประเทศไทย เพ่ิมประสทิธภิำพระบบบริกำรสำธำรณสุข 
ตลอดจนกำรพัฒนำบุคลำกรทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (กระทรวงสำธำรณสุข, 2555) ในปัจจุบันระบบ
บริกำรสขุภำพทั่วโลกต่ำงกไ็ด้ให้ควำมส ำคญักบัควำมปลอดภัยของผู้ป่วย และมกีำรพัฒนำระบบสขุภำพเพ่ือควำม
ปลอดภัยของผู้ ป่วยอย่ำงสม ่ำเสมอ เนื่องด้วยควำมไม่ปลอดภัยหรือกำรเกิดเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์จะน ำไปสู่
ควำมทุกขท์รมำนแก่ผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วยนอกจำกนี้ยังสร้ำงควำมสญูเสยีทำงด้ำนเศรษฐกจิจำกค่ำใช้จ่ำย
ที่เพ่ิมมำกขึ้น (มำลี ค ำคง, 2562)  

ในปัจจุบันกำรแพทย์แผนไทยได้กลับมำรับควำมสนใจอกีคร้ังหนึ่งจำกกำรตื่นตัวของกระแสแพทย์ทำงเลือกที่
นับวันเพ่ิมมำกยิ่งขึ้น (วิชัย โชควิวัฒน์, 2546) และจำกข้อมูลทำงสถิติที่ผ่ำนมำประเทศไทยต้องใช้จ่ำยเงินเป็น
จ ำนวนมำกในกำรน ำเข้ำยำประเภทต่ำง ๆ รวมไปจนถึงค่ำใช้จ่ำยทำงด้ำนสำธำรณสขุ แต่กลับพบว่ำโรคภัยไข้เจบ็
กลับมไิด้ลดน้อยลง ท ำให้เกดิควำมคดิที่ว่ำกำรแพทย์แผนตะวันตกหรือแผนปัจจุบนันั้นจะยังเป็นค ำตอบสดุท้ำยได้
หรือไม่ ล ำพังเพียงกำรใช้ยำหรือกำรผ่ำตัดที่เคยเป็นเคร่ืองมืออนัแสนวิเศษนั้นอำจไม่สำมำรถที่จะรับมือกับกำร
เปล่ียนแปลงที่เกดิขึ้นได้รวมถึงอันตรำยจำกกำรใช้ยำเคมีสงัเครำะห์ เป็นต้น ส่งผลให้ภำครัฐได้มีกำรขับเคลื่อน
นโยบำยในกำรผลักดนักำรแพทย์แผนไทยที่เป็นรปูธรรมมำกย่ิงขึ้น  

จำกปัญหำในเรื่องของกำรคัดกรองอำกำรหรือโรคในเบื้องต้นของผู้ ป่วยในสถำนพยำบำลแพทย์แผนไทย ซึ่ง
พบว่ำผู้ ป่วยบำงรำยมีลักษณะอำกำรที่รุนแรงหรือมีข้อห้ำมในกำรรักษำด้วยแพทย์แผนไทย แต่ไม่ได้รับกำรส่ง
ต่อไปรับกำรรักษำยังแพทย์แผนปัจจุบันจึงท ำให้ผู้ป่วยเสียโอกำสในกำรเข้ำรับกำรรักษำที่เหมำะสมได้อย่ำง
ทนัท่วงท ีส่งผลให้อำกำรของโรคพัฒนำและรุนแรงมำกยิ่งขึ้นหรือจนถึงแก่ชีวิต จำกกำรศึกษำของ ภรณ์ทพิย์ ขุน
พิทกัษ์ (2562) ได้ให้ค ำแนะน ำไว้ว่ำกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรควรมกีำรพัฒนำในเรื่องของระบบกำรคดักรองเพ่ือ
ส่งต่อผู้ป่วยได้อย่ำงทนัท่วงท ีเช่น มกีำรก ำหนดโรคหรือภำวะไว้อย่ำงชัดเจน 

 
 

การพฒันาโมเดลตน้แบบเครือ่งมือสนบัสนุนการตดัสินใจ 
การพยากรณท์างคลินกิในแพทยแ์ผนไทย 

จักรพันธุ ์จ ำปำแก้ว*, สขุฤดี สขุใจ และสหัถยำ ทองสำร 
 

Development of Prototype Model for Decision-Making Support Tool of Clinical 
Prognoses in Thai Traditional Medicine 

Jakrapun Jumpakaew*, Sukruedee Sukchai and Sahataya Thongsan 
 
วิทยำลัยพลังงำนทดแทนและสมำร์ตกริดเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยนเรศวร พิษณโุลก 65000 
School of Renew Able Energy and Smart Grid Technology, Naresuan University, Phitsanulok, 65000 
Corresponding author. E-mail address: Jak_pharcy@hotmail.com  

บทคดัย่อ 
กำรวิจัยและพัฒนำ เรื่อง “กำรพัฒนำโมเดลต้นแบบเคร่ืองมือสนับสนุนกำรตัดสนิใจกำรพยำกรณ์ทำงคลินิกในแพทย์แผนไทย” 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1.) ศกึษำถึงประสทิธิภำพของโมเดลกำรพยำกรณ์ (Classifier Model) ที่สร้ำงจำกอลักอริทมึต้นไม้ตัดสนิใจชนิด 
J48 RandomTree และ HoeffdingTree 2.) เพ่ือพัฒนำเคร่ืองมือสนับสนุนกำรตัดสินใจกำรพยำกรณ์ทำงคลินิกต้นแบบ (Clinical 
Decision-Making Support Tool) ในกำรคัดกรองและวินิจฉัยโรคในเบื้ องต้น เพ่ือช่วยตัดสินใจรับผู้ป่วยเข้ำรับกำรรักษำพร้อม
น ำเสนอข้อมูลและแนวทำงในกำรรักษำโรคเบ้ืองต้นในศำสตร์ทำงกำรแพทย์แผนไทย หรือตัดสินใจส่งต่อผู้ ป่วยไปยังแพทย์แผน
ปัจจุบันหำกคัดกรองพบลักษณะอำกำรที่มีควำมเสี่ยงสูง และ 3.) ศึกษำประสิทธิภำพเคร่ืองมือสนับสนุนกำรตัดสินใจทำงคลินิก
ต้นแบบที่ได้พัฒนำขึ้ น โดยกำรวิจัยและพัฒนำคร้ังน้ี เป็นกำรประยุกต์ใช้เทคนิค Classification ของกำรท ำเหมืองข้อมูล (Data 
Mining) ซ่ึงผู้วิจัยท ำกำรจ ำลองชุดข้อมูลกรณีควำมน่ำจะเป็นแบบมีเงื่อนไข (Data Training Set) ที่ใช้ในกำรคัดกรองโรค ในอำกำร
ท้องร่วงฉับพลัน 255 ข้อมูล อำกำรท้องผูก 1,023 ข้อมูล โรคภมูิแพ้ทำงเดินหำยใจส่วนต้น 255 ข้อมูล โรคข้อเข่ำเสื่อม 255 ข้อมูล 
และโรคไมเกรน 1,023 ข้อมูล โดยอ้ำงอิงตำมแนวเวชปฏิบัติในศำสตร์กำรแพทย์แผนไทย และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Weka 
Version 3.9.5 เพ่ือสร้ำงโมเดลกำรพยำกรณ์ด้วยวิธ ีUse Training Set และทดสอบด้วยวิธ ีSupplied Test Set วิเครำะห์ประสทิธิภำพ
ด้วยตำรำง Confusion Matrix ผลกำรวิจัยและพัฒนำ พบว่ำ โมเดลกำรพยำกรณ์ที่สร้ำงจำกอัลกอริทึมชนิด RandomTree มี
ประสิทธิภำพสูงสุดเมื่อเทียบกับอัลกอริทึมชนิดอื่น ๆ โดยเฉล่ียมีค่ำควำมถูกต้อง (Accuracy) เท่ำกับ 100% ค่ำควำมแม่นย ำ 
(Precision) เท่ำกับ 1.00 ค่ำควำมครบถ้วน (Recall) เท่ำกับ 1.00 และค่ำประสทิธิภำพโดยรวม (F- Measure) เท่ำกับ 1.00 ใน
ส่วนของอัลกอริทมึชนิด J48 โดยเฉล่ียมีค่ำควำมถูกต้อง (Accuracy) เท่ำกับ 98.63% ค่ำควำมแม่นย ำ (Precision) เท่ำกับ 0.98 
ค่ำควำมครบถ้วน (Recall) เท่ำกับ 0.98 และค่ำประสิทธิภำพโดยรวม (F-Measure) เท่ำกับ 0.98 และอัลกอริทึมชนิด 
HoeffdingTree โดยเฉล่ียมีค่ำควำมถูกต้อง (Accuracy) เท่ำกับ 97.49% ค่ำควำมแม่นย ำ (Precision) เท่ำกับ 0.96 ค่ำควำม
ครบถ้วน (Recall) เท่ำกับ 0.97 และค่ำประสิทธิภำพโดยรวม (F-Measure) เท่ำกับ 0.96 จำกผลกำรทดสอบประสิทธิภำพของ
โมเดลกำรพยำกรณ์ดังกล่ำว ผู้วิจัยจึงคัดเลือกโมเดลกำรพยำกรณ์ที่สร้ำงจำกอัลกอริทึมชนิด RandomTree โดยน ำองค์ควำมรู้  
กฎเกณฑ์ (Rules) และแผนภำพต้นไม้ตัดสินใจ(Visualized Decision Tree Model) ที่ได้ ไปใช้ในกำรพัฒนำต่อยอดเป็นเว็บแอป
พลิเคชันในรูปแบบเคร่ืองมือสนับสนุนกำรตัดสินใจกำรพยำกรณ์ทำงคลินิกในแพทย์แผนไทย โดยผลกำรทดสอบประสทิธิภำพใน
อัลกอริทึมของเคร่ืองมือสนับสนุนกำรตัดสินใจทำงคลินิกที่ได้พัฒนำขึ้ นดังกล่ำวน้ัน พบว่ำ โดยเฉล่ียมีค่ำควำมถูกต้อง Accuracy 
เท่ำกับ 99.71%  ซ่ึงโดยรวมเวบ็แอปพลิเคชันมีประสิทธิภำพอยู่ในระดับสูง สำมำรถน ำไปปรับปรุง พัฒนำ และทดลองใช้ในทำง
ปฏบิัติได้ในล ำดับต่อไป  
 
ค าส าคญั: เคร่ืองมือสนับสนุนกำรตัดสนิใจ, โมเดลกำรพยำกรณ์, กำรท ำเหมืองข้อมูล, แพทย์แผนไทย    
 

Abstract 
Objectives of this research and development entitled “Development of Prototype Model for Decision-Making Support Tool 

of Clinical Prognoses in Thai Traditional Medicine” include 1) to study efficiency of classifier model designed from algorithm 
J48, RandomTree, and HoeffdingTree 2) to develop a prototype of clinical decision-making assistance tool supporting clinical 
diagnosis and patients’  hospital admission plus, offer information and guideline for initial Thai traditional medicine treatment 
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or refer patients to modern medicine facilities, and 3) to study efficiency of this clinical decision-making assistance prototype. 
Researcher applied data mining classification technique and reproduced data training set using some medical treatment 
evaluations such as 255 instances of acute diarrhea, 1,023 instances of constipation, 255 instances of upper airway allergic 
reaction, 255 instances of degenerative knee disorders and 1023 instances of migraine based on clinical practice guideline of 
Thai traditional medicine then used Weka program version 3. 9. 5 to develop classifier model.  Efficiency of the model was 
verified using Use Training Set and Supplied Test Set method. Efficiency was analyzed using Confusion Matrix table. Results 
showed that the classifier model developed from RandomTree algorithm had highest efficiency comparing to other algorithms. 
Average accuracy was 100%, precision, recall and overall F-measure efficiency were 1.00, 1.00 and 1.00, respectively. J48 
algorithm showed average accuracy, precision, recall and overall F-measure efficiency of 98. 63% , 0. 98, 0. 98 and 0. 98, 
respectively whereas HoeffdingTree algorithm showed average accuracy, precision, recall and overall F-measure efficiency of 
97.49% , 0.96, 0.97 and 0.96, respectively.  Accordingly, researcher selected RandomTree algorithm classifier model plus 
core knowledge, rules and visualized Decision Tree Model to develop web application to be utilized as clinical decision-making 
assistance tool for Thai traditional medicine.  Results from efficiency testing showing accuracy 99.71%, were high efficiency 
for development in next step and practical use. 
 
Keywords: Decision-Making Support Tool, Prognostic Model, Thai Traditional Medicine 

 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ในยุคแห่งเทคโนโลยีดิจิทลั ได้ส่งผลให้เทคโนโลยีดิจิทลัเข้ำมำมีบทบำทเป็นอย่ำงยิ่งในทุกองคำพยพ รวมไป
จนถึงระบบสขุภำพโลก ขณะที่กระทรวงสำธำรณสขุของประเทศไทยกไ็ด้มุ่งเน้นกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
โดยออกกรอบนโยบำยปี พ.ศ. 2556-2565 เพ่ือมุ่งเน้นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำระบบสขุภำพของประเทศไทย เพ่ิมประสทิธภิำพระบบบริกำรสำธำรณสุข 
ตลอดจนกำรพัฒนำบุคลำกรทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (กระทรวงสำธำรณสุข, 2555) ในปัจจุบันระบบ
บริกำรสขุภำพทั่วโลกต่ำงกไ็ด้ให้ควำมส ำคญักบัควำมปลอดภัยของผู้ป่วย และมกีำรพัฒนำระบบสขุภำพเพ่ือควำม
ปลอดภัยของผู้ป่วยอย่ำงสม ่ำเสมอ เนื่องด้วยควำมไม่ปลอดภัยหรือกำรเกิดเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์จะน ำไปสู่
ควำมทุกขท์รมำนแก่ผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วยนอกจำกนี้ยังสร้ำงควำมสญูเสยีทำงด้ำนเศรษฐกจิจำกค่ำใช้จ่ำย
ที่เพ่ิมมำกขึ้น (มำลี ค ำคง, 2562)  

ในปัจจุบันกำรแพทย์แผนไทยได้กลับมำรับควำมสนใจอกีคร้ังหนึ่งจำกกำรตื่นตัวของกระแสแพทย์ทำงเลือกที่
นับวันเพ่ิมมำกยิ่งขึ้น (วิชัย โชควิวัฒน์, 2546) และจำกข้อมูลทำงสถิติที่ผ่ำนมำประเทศไทยต้องใช้จ่ำยเงินเป็น
จ ำนวนมำกในกำรน ำเข้ำยำประเภทต่ำง ๆ รวมไปจนถึงค่ำใช้จ่ำยทำงด้ำนสำธำรณสขุ แต่กลับพบว่ำโรคภัยไข้เจบ็
กลับมไิด้ลดน้อยลง ท ำให้เกดิควำมคดิที่ว่ำกำรแพทย์แผนตะวันตกหรือแผนปัจจุบนันั้นจะยังเป็นค ำตอบสดุท้ำยได้
หรือไม่ ล ำพังเพียงกำรใช้ยำหรือกำรผ่ำตัดที่เคยเป็นเคร่ืองมืออนัแสนวิเศษนั้นอำจไม่สำมำรถที่จะรับมือกับกำร
เปล่ียนแปลงที่เกดิขึ้นได้รวมถึงอันตรำยจำกกำรใช้ยำเคมีสงัเครำะห์ เป็นต้น ส่งผลให้ภำครัฐได้มีกำรขับเคลื่อน
นโยบำยในกำรผลักดนักำรแพทย์แผนไทยที่เป็นรปูธรรมมำกย่ิงขึ้น  

จำกปัญหำในเรื่องของกำรคัดกรองอำกำรหรือโรคในเบื้องต้นของผู้ ป่วยในสถำนพยำบำลแพทย์แผนไทย ซึ่ง
พบว่ำผู้ ป่วยบำงรำยมีลักษณะอำกำรที่รุนแรงหรือมีข้อห้ำมในกำรรักษำด้วยแพทย์แผนไทย แต่ไม่ได้รับกำรส่ง
ต่อไปรับกำรรักษำยังแพทย์แผนปัจจุบันจึงท ำให้ผู้ป่วยเสียโอกำสในกำรเข้ำรับกำรรักษำที่เหมำะสมได้อย่ำง
ทนัท่วงท ีส่งผลให้อำกำรของโรคพัฒนำและรุนแรงมำกยิ่งขึ้นหรือจนถึงแก่ชีวิต จำกกำรศึกษำของ ภรณ์ทพิย์ ขุน
พิทกัษ์ (2562) ได้ให้ค ำแนะน ำไว้ว่ำกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรควรมกีำรพัฒนำในเรื่องของระบบกำรคดักรองเพ่ือ
ส่งต่อผู้ป่วยได้อย่ำงทนัท่วงท ีเช่น มกีำรก ำหนดโรคหรือภำวะไว้อย่ำงชัดเจน 
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บทคดัย่อ 
กำรวิจัยและพัฒนำ เรื่อง “กำรพัฒนำโมเดลต้นแบบเคร่ืองมือสนับสนุนกำรตัดสนิใจกำรพยำกรณ์ทำงคลินิกในแพทย์แผนไทย” 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1.) ศกึษำถึงประสทิธิภำพของโมเดลกำรพยำกรณ์ (Classifier Model) ที่สร้ำงจำกอลักอริทมึต้นไม้ตัดสนิใจชนิด 
J48 RandomTree และ HoeffdingTree 2.) เพ่ือพัฒนำเคร่ืองมือสนับสนุนกำรตัดสินใจกำรพยำกรณ์ทำงคลินิกต้นแบบ (Clinical 
Decision-Making Support Tool) ในกำรคัดกรองและวินิจฉัยโรคในเบื้ องต้น เพ่ือช่วยตัดสินใจรับผู้ป่วยเข้ำรับกำรรักษำพร้อม
น ำเสนอข้อมูลและแนวทำงในกำรรักษำโรคเบื้ องต้นในศำสตร์ทำงกำรแพทย์แผนไทย หรือตัดสินใจส่งต่อผู้ป่วยไปยังแพทย์แผน
ปัจจุบันหำกคัดกรองพบลักษณะอำกำรที่มีควำมเสี่ยงสูง และ 3.) ศึกษำประสิทธิภำพเคร่ืองมือสนับสนุนกำรตัดสินใจทำงคลินิก
ต้นแบบที่ได้พัฒนำขึ้ น โดยกำรวิจัยและพัฒนำคร้ังน้ี เป็นกำรประยุกต์ใช้เทคนิค Classification ของกำรท ำเหมืองข้อมูล (Data 
Mining) ซ่ึงผู้วิจัยท ำกำรจ ำลองชุดข้อมูลกรณีควำมน่ำจะเป็นแบบมีเงื่อนไข (Data Training Set) ที่ใช้ในกำรคัดกรองโรค ในอำกำร
ท้องร่วงฉับพลัน 255 ข้อมูล อำกำรท้องผูก 1,023 ข้อมูล โรคภมูิแพ้ทำงเดินหำยใจส่วนต้น 255 ข้อมูล โรคข้อเข่ำเสื่อม 255 ข้อมูล 
และโรคไมเกรน 1,023 ข้อมูล โดยอ้ำงอิงตำมแนวเวชปฏิบัติในศำสตร์กำรแพทย์แผนไทย และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Weka 
Version 3.9.5 เพ่ือสร้ำงโมเดลกำรพยำกรณ์ด้วยวิธ ีUse Training Set และทดสอบด้วยวิธ ีSupplied Test Set วิเครำะห์ประสทิธิภำพ
ด้วยตำรำง Confusion Matrix ผลกำรวิจัยและพัฒนำ พบว่ำ โมเดลกำรพยำกรณ์ที่สร้ำงจำกอัลกอริทึมชนิด RandomTree มี
ประสิทธิภำพสูงสุดเมื่อเทียบกับอัลกอริทึมชนิดอื่น ๆ โดยเฉล่ียมีค่ำควำมถูกต้อง (Accuracy) เท่ำกับ 100% ค่ำควำมแม่นย ำ 
(Precision) เท่ำกับ 1.00 ค่ำควำมครบถ้วน (Recall) เท่ำกับ 1.00 และค่ำประสทิธิภำพโดยรวม (F- Measure) เท่ำกับ 1.00 ใน
ส่วนของอัลกอริทมึชนิด J48 โดยเฉล่ียมีค่ำควำมถูกต้อง (Accuracy) เท่ำกับ 98.63% ค่ำควำมแม่นย ำ (Precision) เท่ำกับ 0.98 
ค่ำควำมครบถ้วน (Recall) เท่ำกับ 0.98 และค่ำประสิทธิภำพโดยรวม (F-Measure) เท่ำกับ 0.98 และอัลกอริทึมชนิด 
HoeffdingTree โดยเฉล่ียมีค่ำควำมถูกต้อง (Accuracy) เท่ำกับ 97.49% ค่ำควำมแม่นย ำ (Precision) เท่ำกับ 0.96 ค่ำควำม
ครบถ้วน (Recall) เท่ำกับ 0.97 และค่ำประสิทธิภำพโดยรวม (F-Measure) เท่ำกับ 0.96 จำกผลกำรทดสอบประสทิธิภำพของ
โมเดลกำรพยำกรณ์ดังกล่ำว ผู้วิจัยจึงคัดเลือกโมเดลกำรพยำกรณ์ที่สร้ำงจำกอัลกอริทึมชนิด RandomTree โดยน ำองค์ควำมรู้  
กฎเกณฑ์ (Rules) และแผนภำพต้นไม้ตัดสินใจ(Visualized Decision Tree Model) ที่ได้ ไปใช้ในกำรพัฒนำต่อยอดเป็นเว็บแอป
พลิเคชันในรูปแบบเคร่ืองมือสนับสนุนกำรตัดสินใจกำรพยำกรณ์ทำงคลินิกในแพทย์แผนไทย โดยผลกำรทดสอบประสทิธิภำพใน
อัลกอริทึมของเคร่ืองมือสนับสนุนกำรตัดสินใจทำงคลินิกที่ได้พัฒนำขึ้ นดังกล่ำวน้ัน พบว่ำ โดยเฉล่ียมีค่ำควำมถูกต้อง Accuracy 
เท่ำกับ 99.71%  ซ่ึงโดยรวมเวบ็แอปพลิเคชันมีประสิทธิภำพอยู่ในระดับสูง สำมำรถน ำไปปรับปรุง พัฒนำ และทดลองใช้ในทำง
ปฏบิัติได้ในล ำดับต่อไป  
 
ค าส าคญั: เคร่ืองมือสนับสนุนกำรตัดสนิใจ, โมเดลกำรพยำกรณ์, กำรท ำเหมืองข้อมูล, แพทย์แผนไทย    
 

Abstract 
Objectives of this research and development entitled “Development of Prototype Model for Decision-Making Support Tool 

of Clinical Prognoses in Thai Traditional Medicine” include 1) to study efficiency of classifier model designed from algorithm 
J48, RandomTree, and HoeffdingTree 2) to develop a prototype of clinical decision-making assistance tool supporting clinical 
diagnosis and patients’  hospital admission plus, offer information and guideline for initial Thai traditional medicine treatment 
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ตารางที่ 1 แสดงจ ำนวนชุดข้อมูลส ำหรับใช้ในกำรฝึกฝน (Data Training Set) 

อาการ/โรคในแพทยแ์ผนไทย 
จ านวนกรณีความน่าจะเป็นของลกัษณะอาการ 

ทีใ่ชส้ าหรบัการประเมินเพือ่คดักรองโรคในเบื้ องตน้ 

DATA TRAINING SET 
1.  อาการทอ้งร่วงฉบัพลนั 255 

2.  อาการทอ้งผูก 1,023 

3.  โรคภมิูแพท้างเดินหายใจส่วนตน้ 255 

4.  โรคขอ้เข่าเสือ่ม 255 
5.  โรคไมเกรน 1,023 

 
ตารางที่ 2 แสดงจ ำนวนข้อมูลส ำหรับใช้ในกำรทดสอบ (Data Testing Set) 

อาการ/โรคในแพทยแ์ผนไทย 

จ านวนชุดขอ้มูลส าหรบัใชใ้นการทดสอบ 

DATA TESTING SET (RANDOM) 

20% 40% 60% 80% 100% 

1.  อาการทอ้งร่วงฉบัพลนั 51 102 153 204 255 

2.  อาการทอ้งผูก 205 410 614 819 1,023 

3.  โรคภมิูแพท้างเดินหายใจส่วนตน้ 51 102 153 204 255 

4.  โรคขอ้เข่าเสือ่ม 51 102 153 204 255 

5.  โรคไมเกรน 205 410 614 819 1,023 

 
เคร่ืองมือและการพฒันาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจัยท ำกำรสร้ำงโมเดลกำรพยำกรณ์จำกอลักอริทมึชนิด J48 RandomTree และ HoeffdingTree จำกชุดของ
ข้อมูลที่ใช้ส ำหรับกำรฝึกฝน ที่สร้ำงขึ้นโดยอ้ำงอิงตำมแนวทำงเวชปฏิบัติในกำรคัดกรองโรคในแพทย์แผนไทย 
(คณะกรรมกำรพัฒนำแนวทำงเวชปฏบิัติกำรดูแลรักษำผู้ ป่วยด้วยศำสตร์กำรแพทย์แผนไทยและแพทย์ทำงเลือก 
เขตสขุภำพที่ 10, ม.ป.ป.) (ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวัดสกลนคร, 2556) (สถำบันกำรแพทย์แผนไทย, 2544) 
ซึ่งท ำกำรเข้ำรหัสข้อค ำถำมส ำหรับกำรคดักรองด้วยสญัลักษณต์วัอกัษรภำษำองักฤษ ดงัแสดงในตำรำงที่ 3  
 
ตารางที่ 3 แสดงกำรเข้ำรหัสตัวแปรลักษณะอำกำรเพ่ือใช้ในกำรคัดกรองโรคเบื้องต้นในแพทย์แผนไทย 

1.)  อาการทอ้งร่วงฉบัพลนั 

เกณฑก์ารคดักรองและวินิจฉยัโรค 
เพือ่รบัผูป่้วยเขา้รกัษา 

เขา้ 
รหสั 

เกณฑก์ารคดักรองและวินิจฉยัโรค 
เพือ่ส่งต่อแพทยแ์ผนปัจจุบนั 

เขา้ 
รหสั 

1.  มีอำกำรถ่ำยอุจจำระเหลว A 1.   อุจจำระเหลวนำนเกินกว่ำ 7 วัน หรือ ถ่ำยด ำ มีมูกเลือด
ปน 

C 

2.  ถ่ำยอุจจำระเหลวตั้งแต่ 3 คร้ังต่อวัน ขึ้นไป B 2.   มีไข้สงู > 37 องศำเซลเซียส D 

  3.  มีสญัญำณชีพผิดปกติ SBP < 90 mmHg E 

  4.  มีอำเจียนติดต่อกัน กลืนอำหำรไม่ได้ F 

  5.  ปำกแห้ง ซีด วิงเวียนศีรษะ G 

  6.  อำยุ < 6 ปี H 

2.)  อาการทอ้งผูก 
เกณฑก์ารคดักรองและวินิจฉยัโรค 

เพือ่รบัผูป่้วยเขา้รกัษา 
เขา้ 
รหสั 

เกณฑก์ารคดักรองและวินิจฉยัโรค 
เพือ่ส่งต่อแพทยแ์ผนปัจจุบนั 

เขา้ 
รหสั 

*ตรวจพบ 2 ใน 6 ข้อ ดังต่อไปน้ี 
1.  ถ่ำยอุจจำระน้อยกว่ำ 3  คร้ังต่อสปัดำห์ 

 
A 

1.   มีอำกำรท้องผูกสลับกับท้องเสยี อุจจำระก้อนเลก็ลง หรือ
อุจจำระมีมูกเลือดปน  

G 

 

 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท ำกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำงเคร่ืองมือที่ช่วยในกำรสนับสนุนกำรตัดสนิใจส ำหรับ
กำรคัดกรองและวินิจฉัยโรคในเบื้องต้นทำงกำรแพทย์แผนไทย โดยน ำเทคโนโลยีดิจิทลัเข้ำมำประยุกต์ใช้ เพ่ือให้
กำรปฏิบัติงำนของแพทย์แผนไทยหรือบุคลำกรที่เกี่ยวข้องสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจะช่วยให้
กระบวนกำรประเมินผู้ป่วยในกำรรับเข้ำรักษำยังสถำนแพทย์แผนไทยมีควำมรวดเรว็มำกย่ิงขึ้น ลักษณะอำกำรที่
ผู้ ป่วยมีควำมรุนแรงจะสำมำรถถูกคัดกรองและส่งต่อผู้ ป่วยไปยังแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ ป่วยได้รับกำร
รักษำหรือกำรป้องกันได้อย่ำงทันท่วงที  โดยผู้ วิจัยได้ท ำกำรประยุกต์ใช้โมเดลกำรพยำกรณ์จำกเทคนิค 
Classification ของกำรท ำเหมืองข้อมูล (Data Mining) น ำมำสร้ำงอลักอริทมึในกำรคัดกรองอำกำรและโรค โดย
ท ำกำรศึกษำเปรียบเทียบประสิทธิภำพของโมเดลกำรพยำกรณ์จำกอัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจชนิด  J48 
RandomTree และ HoeffdingTree ซึ่งเป็นที่นิยมในกำรน ำมำสร้ำงโมเดลกำรพยำกรณ์ ซึ่งผู้วิจัยได้ท ำกำรสร้ำงชุด
ข้อมูลกรณีควำมน่ำจะเป็นของเหตุกำรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในกำรคัดกรองโรคเบื้ องต้นจำกข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) ได้แก่ ลักษณะอำกำรหรือโรคที่ใช้เป็นเกณฑใ์นกำรคัดกรองผู้ ป่วยเพ่ือรับไว้รักษำยังสถำนพยำบำลแพทย์
แผนไทยหรือส่งต่อผู้ ป่วยไปยังแพทย์แผนปัจจุบัน ในอำกำรท้องร่วงฉับพลัน อำกำรท้องผูก โรคภูมิแพ้ทำงเดิน
หำยใจส่วนต้น โรคข้อเข่ำเสื่อม และโรคไมเกรน โดยใช้ข้อมูลดังกล่ำวจำกแนวเวชปฏบิัตทิำงกำรแพทย์แผนไทย
(Thai Traditional Medicine Guideline) เพ่ือใช้เป็นชุดข้อมูลส ำหรับกำรฝึกฝน (Data Training Set) ในกำรสร้ำง
โมเดลกำรพยำกรณ์ จำกนั้นคัดเลือกโมเดลกำรพยำกรณ์ที่มีประสิทธิภำพสงูที่สดุ โดยน ำกฎเกณฑแ์ละแผนภำพ
ต้นไม้ตัดสนิใจที่ได้ไปพัฒนำต่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนกำรตัดสนิใจทำงคลินิกในรูปแบบเวบ็แอปพลิเคชัน และ
ขั้นตอนสดุท้ำยท ำกำรทดสอบควำมถูกต้องของอัลกอริทมึของเคร่ืองมือที่ได้พัฒนำขึ้น โดยก ำหนดสมมติฐำนค่ำ
ควำมถูกต้อง (Accuracy) มำกกว่ำร้อยละ 95     
 

วิธีการศึกษาและวสัดุอุปกรณ ์
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง   
 ผู้วิจัยท ำกำรจ ำลองชุดข้อมูลควำมน่ำจะเป็นของเหตกุำรณจ์ำกลักษณะอำกำรหรือโรคที่ใช้ในกำรคดักรองผู้ป่วย
เพ่ือตดัสนิใจรับเข้ำรับกำรรักษำหรือตดัสนิใจส่งต่อผู้ป่วยไปรักษำยังแพทย์แผนปัจจุบนั ในอำกำรและโรคที่พบได้
บ่อย ได้แก่ 1) อำกำรท้องร่วงฉับพลัน จ ำนวน 255 ข้อมูล 2) อำกำรท้องผูก จ ำนวน 1,023 ข้อมูล 3) โรคภมูแิพ้
ทำงเดินหำยใจส่วนต้น จ ำนวน 255 ข้อมูล 4) โรคข้อเข่ำเสื่อม จ ำนวน 255 ข้อมูล และ 5) โรคไมเกรน จ ำนวน 
1,023 ข้อมูล ซึ่งอ้ำงอิงตำมแนวทำงเวชปฏิบัติในกำรคัดกรองโรคในแพทย์แผนไทย(คณะกรรมกำรพัฒนำ
แนวทำงเวชปฏิบัติกำรดูแลรักษำผู้ป่วยด้วยศำสตร์กำรแพทย์แผนไทยและแพทย์ทำงเลือก เขตสุขภำพที่ 10, 
ม.ป.ป.) (ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวัดสกลนคร, 2556) (สถำบนักำรแพทย์แผนไทย, 2544)  โดยท ำกำรจัดแบ่ง
ชุดของข้อมูลออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 คอื ชุดข้อมูลที่ใช้ส ำหรับกำรฝึกฝน แสดงดงัตำรำงที่ 1 และชุดที่ 2 คอื 
ชุดข้อมูลที่ใช้ส ำหรับกำรทดสอบ ซึ่งประกอบไปด้วยชุดข้อมูลส ำหรับทดสอบ 5 ชุดย่อย โดยท ำกำรสุ่ม (Random) 
อนัดบัและสดัส่วนในจ ำนวน 20%, 40%, 60%, 80% และ 100% โดยแสดงดงัตำรำงที่ 2  
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ตารางที่ 1 แสดงจ ำนวนชุดข้อมูลส ำหรับใช้ในกำรฝึกฝน (Data Training Set) 

อาการ/โรคในแพทยแ์ผนไทย 
จ านวนกรณีความน่าจะเป็นของลกัษณะอาการ 

ทีใ่ชส้ าหรบัการประเมินเพือ่คดักรองโรคในเบื้ องตน้ 

DATA TRAINING SET 
1.  อาการทอ้งร่วงฉบัพลนั 255 

2.  อาการทอ้งผูก 1,023 

3.  โรคภมิูแพท้างเดินหายใจส่วนตน้ 255 

4.  โรคขอ้เข่าเสือ่ม 255 
5.  โรคไมเกรน 1,023 

 
ตารางที่ 2 แสดงจ ำนวนข้อมูลส ำหรับใช้ในกำรทดสอบ (Data Testing Set) 

อาการ/โรคในแพทยแ์ผนไทย 

จ านวนชุดขอ้มูลส าหรบัใชใ้นการทดสอบ 

DATA TESTING SET (RANDOM) 

20% 40% 60% 80% 100% 

1.  อาการทอ้งร่วงฉบัพลนั 51 102 153 204 255 

2.  อาการทอ้งผูก 205 410 614 819 1,023 

3.  โรคภมิูแพท้างเดินหายใจส่วนตน้ 51 102 153 204 255 

4.  โรคขอ้เข่าเสือ่ม 51 102 153 204 255 

5.  โรคไมเกรน 205 410 614 819 1,023 

 
เคร่ืองมือและการพฒันาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจัยท ำกำรสร้ำงโมเดลกำรพยำกรณ์จำกอลักอริทมึชนิด J48 RandomTree และ HoeffdingTree จำกชุดของ
ข้อมูลที่ใช้ส ำหรับกำรฝึกฝน ที่สร้ำงขึ้นโดยอ้ำงอิงตำมแนวทำงเวชปฏิบัติในกำรคัดกรองโรคในแพทย์แผนไทย 
(คณะกรรมกำรพัฒนำแนวทำงเวชปฏบิัติกำรดูแลรักษำผู้ ป่วยด้วยศำสตร์กำรแพทย์แผนไทยและแพทย์ทำงเลือก 
เขตสขุภำพที่ 10, ม.ป.ป.) (ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวัดสกลนคร, 2556) (สถำบันกำรแพทย์แผนไทย, 2544) 
ซึ่งท ำกำรเข้ำรหัสข้อค ำถำมส ำหรับกำรคดักรองด้วยสญัลักษณต์วัอกัษรภำษำองักฤษ ดงัแสดงในตำรำงที่ 3  
 
ตารางที่ 3 แสดงกำรเข้ำรหัสตัวแปรลักษณะอำกำรเพ่ือใช้ในกำรคัดกรองโรคเบื้องต้นในแพทย์แผนไทย 

1.)  อาการทอ้งร่วงฉบัพลนั 

เกณฑก์ารคดักรองและวินิจฉยัโรค 
เพือ่รบัผูป่้วยเขา้รกัษา 

เขา้ 
รหสั 

เกณฑก์ารคดักรองและวินิจฉยัโรค 
เพือ่ส่งต่อแพทยแ์ผนปัจจุบนั 

เขา้ 
รหสั 

1.  มีอำกำรถ่ำยอุจจำระเหลว A 1.   อุจจำระเหลวนำนเกินกว่ำ 7 วัน หรือ ถ่ำยด ำ มีมูกเลือด
ปน 

C 

2.  ถ่ำยอุจจำระเหลวตั้งแต่ 3 คร้ังต่อวัน ขึ้นไป B 2.   มีไข้สงู > 37 องศำเซลเซียส D 

  3.  มีสญัญำณชีพผิดปกติ SBP < 90 mmHg E 

  4.  มีอำเจียนติดต่อกัน กลืนอำหำรไม่ได้ F 

  5.  ปำกแห้ง ซีด วิงเวียนศีรษะ G 

  6.  อำยุ < 6 ปี H 

2.)  อาการทอ้งผูก 
เกณฑก์ารคดักรองและวินิจฉยัโรค 

เพือ่รบัผูป่้วยเขา้รกัษา 
เขา้ 
รหสั 

เกณฑก์ารคดักรองและวินิจฉยัโรค 
เพือ่ส่งต่อแพทยแ์ผนปัจจุบนั 

เขา้ 
รหสั 

*ตรวจพบ 2 ใน 6 ข้อ ดังต่อไปน้ี 
1.  ถ่ำยอุจจำระน้อยกว่ำ 3  คร้ังต่อสปัดำห์ 

 
A 

1.   มีอำกำรท้องผูกสลับกับท้องเสยี อุจจำระก้อนเลก็ลง หรือ
อุจจำระมีมูกเลือดปน  

G 

 

 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท ำกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำงเคร่ืองมือที่ช่วยในกำรสนับสนุนกำรตัดสนิใจส ำหรับ
กำรคัดกรองและวินิจฉัยโรคในเบื้องต้นทำงกำรแพทย์แผนไทย โดยน ำเทคโนโลยีดิจิทลัเข้ำมำประยุกต์ใช้ เพ่ือให้
กำรปฏิบัติงำนของแพทย์แผนไทยหรือบุคลำกรที่เกี่ยวข้องสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจะช่วยให้
กระบวนกำรประเมินผู้ป่วยในกำรรับเข้ำรักษำยังสถำนแพทย์แผนไทยมีควำมรวดเรว็มำกย่ิงขึ้น ลักษณะอำกำรที่
ผู้ ป่วยมีควำมรุนแรงจะสำมำรถถูกคัดกรองและส่งต่อผู้ ป่วยไปยังแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ ป่วยได้รับกำร
รักษำหรือกำรป้องกันได้อย่ำงทันท่วงที  โดยผู้ วิจัยได้ท ำกำรประยุกต์ใช้โมเดลกำรพยำกรณ์จำกเทคนิค 
Classification ของกำรท ำเหมืองข้อมูล (Data Mining) น ำมำสร้ำงอลักอริทมึในกำรคัดกรองอำกำรและโรค โดย
ท ำกำรศึกษำเปรียบเทียบประสิทธิภำพของโมเดลกำรพยำกรณ์จำกอัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจชนิด  J48 
RandomTree และ HoeffdingTree ซึ่งเป็นที่นิยมในกำรน ำมำสร้ำงโมเดลกำรพยำกรณ์ ซึ่งผู้วิจัยได้ท ำกำรสร้ำงชุด
ข้อมูลกรณีควำมน่ำจะเป็นของเหตุกำรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในกำรคัดกรองโรคเบื้ องต้นจำกข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) ได้แก่ ลักษณะอำกำรหรือโรคที่ใช้เป็นเกณฑใ์นกำรคัดกรองผู้ป่วยเพ่ือรับไว้รักษำยังสถำนพยำบำลแพทย์
แผนไทยหรือส่งต่อผู้ ป่วยไปยังแพทย์แผนปัจจุบัน ในอำกำรท้องร่วงฉับพลัน อำกำรท้องผูก โรคภูมิแพ้ทำงเดิน
หำยใจส่วนต้น โรคข้อเข่ำเสื่อม และโรคไมเกรน โดยใช้ข้อมูลดังกล่ำวจำกแนวเวชปฏบิัตทิำงกำรแพทย์แผนไทย
(Thai Traditional Medicine Guideline) เพ่ือใช้เป็นชุดข้อมูลส ำหรับกำรฝึกฝน (Data Training Set) ในกำรสร้ำง
โมเดลกำรพยำกรณ์ จำกนั้นคัดเลือกโมเดลกำรพยำกรณ์ที่มีประสิทธิภำพสงูที่สดุ โดยน ำกฎเกณฑแ์ละแผนภำพ
ต้นไม้ตัดสนิใจที่ได้ไปพัฒนำต่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนกำรตัดสนิใจทำงคลินิกในรูปแบบเวบ็แอปพลิเคชัน และ
ขั้นตอนสดุท้ำยท ำกำรทดสอบควำมถูกต้องของอัลกอริทมึของเคร่ืองมือที่ได้พัฒนำขึ้น โดยก ำหนดสมมติฐำนค่ำ
ควำมถูกต้อง (Accuracy) มำกกว่ำร้อยละ 95     
 

วิธีการศึกษาและวสัดุอุปกรณ ์
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง   
 ผู้วิจัยท ำกำรจ ำลองชุดข้อมูลควำมน่ำจะเป็นของเหตกุำรณจ์ำกลักษณะอำกำรหรือโรคที่ใช้ในกำรคดักรองผู้ป่วย
เพ่ือตดัสนิใจรับเข้ำรับกำรรักษำหรือตดัสนิใจส่งต่อผู้ป่วยไปรักษำยังแพทย์แผนปัจจุบนั ในอำกำรและโรคที่พบได้
บ่อย ได้แก่ 1) อำกำรท้องร่วงฉับพลัน จ ำนวน 255 ข้อมูล 2) อำกำรท้องผูก จ ำนวน 1,023 ข้อมูล 3) โรคภมูแิพ้
ทำงเดินหำยใจส่วนต้น จ ำนวน 255 ข้อมูล 4) โรคข้อเข่ำเสื่อม จ ำนวน 255 ข้อมูล และ 5) โรคไมเกรน จ ำนวน 
1,023 ข้อมูล ซึ่งอ้ำงอิงตำมแนวทำงเวชปฏิบัติในกำรคัดกรองโรคในแพทย์แผนไทย(คณะกรรมกำรพัฒนำ
แนวทำงเวชปฏิบัติกำรดูแลรักษำผู้ป่วยด้วยศำสตร์กำรแพทย์แผนไทยและแพทย์ทำงเลือก เขตสุขภำพที่ 10, 
ม.ป.ป.) (ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวัดสกลนคร, 2556) (สถำบนักำรแพทย์แผนไทย, 2544)  โดยท ำกำรจัดแบ่ง
ชุดของข้อมูลออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 คอื ชุดข้อมูลที่ใช้ส ำหรับกำรฝึกฝน แสดงดงัตำรำงที่ 1 และชุดที่ 2 คอื 
ชุดข้อมูลที่ใช้ส ำหรับกำรทดสอบ ซึ่งประกอบไปด้วยชุดข้อมูลส ำหรับทดสอบ 5 ชุดย่อย โดยท ำกำรสุ่ม (Random) 
อนัดบัและสดัส่วนในจ ำนวน 20%, 40%, 60%, 80% และ 100% โดยแสดงดงัตำรำงที่ 2  
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จำกนั้นท ำกำรจัดกลุ่มควำมน่ำจะเป็นของรหัสต่ำง ๆ ในแต่ละอำกำรหรือโรคซึ่งเป็นเหตุกำรณ์ที่จะสำมำรถ

เป็นไปได้ในกำรท ำแบบประเมนิของเกณฑก์ำรคัดกรองผู้ป่วย โดยใช้หลักควำมน่ำจะเป็น (Probability) แบบกำร
จัดหมู่ (Combination) (Frost, 2021) เพ่ือควำมถูกต้องสมบูรณ์และลดควำมผิดพลำดของกำรจัดหมู่ชุดข้อมูล 
ผู้ วิจัยจะใช้เว็บแอปพลิเคชันโดยเฉพำะส ำหรับกำรจัดหมู่ จำกเว็บไซต์ https://www.mathsisfun.com (Fun, 
2022) โดยหำกอำกำรหรือโรคมลัีกษณะอำกำรทั้งหมดที่ใช้เป็นเกณฑใ์นกำรประเมนิ 8 ลักษณะอำกำร จะได้ควำม
น่ำจะเป็นของข้อมูลเหตุกำรณ์ในกำรประเมินกำรคัดกรองโรคทั้งสิ้น 255 ข้อมูล หำกมี 10 ลักษณะอำกำร จะได้
ควำมน่ำจะเป็นของข้อมูลเหตกุำรณ์ในกำรประเมินกำรคัดกรองโรคทั้งสิ้น 1,023 ข้อมูล เมื่อได้ชุดกรณเีหตกุำรณ์
ควำมน่ำจะเป็นในกำรท ำแบบประเมินกำรคัดกรองโรคครบทุกเหตุกำรณ์กจ็ะน ำไปสร้ำงเป็นไฟล์ตำรำงนำมทสกุล 
*Csv ในโปรแกรม Microsoft Excel โดยท ำกำรก ำหนดผลลัพธ์ตำมแนวเวชปฏิบัติทำงกำรแพทย์แผนไทยที่
สอดคล้องกบัแต่ละเหตกุำรณใ์นกำรคัดกรองโรค ได้แก่ “ผลกำรท ำนำยโรค” กรณทีี่รับเข้ำรักษำยังสถำนพยำบำล
แพทย์แผนไทย หรือ “กำรวินิจฉัยเพ่ิมเตมิ Further Diagnosis” กรณทีี่เหตกุำรณล์ักษณะอำกำรไม่เพียงพอต่อกำร
วินิจฉัยโรค และ “กำรส่งต่อไปยังแพทย์แผนปัจจุบนั Refer” กรณทีี่เหตกุำรณม์ลัีกษณะอำกำรที่มคีวำมเสี่ยงสงู ซึ่ง
จะก ำหนดไว้ในคอลัมสดุท้ำยของแต่ละเหตุกำรณ์ กจ็ะได้ชุดของข้อมูลในแต่ละอำกำรหรือโรคเพ่ือใช้ในกำรฝึกฝน 
จ ำนวน 5 ชุดข้อมูล ดังตัวอย่ำงในรูปที่ 1 ส ำหรับกำรเตรียมชุดข้อมูลที่ใช้ในกำรฝึกฝนทั้ง 5 อำกำรหรือโรค มี
ขั้นตอนในลักษณะเดยีวกนั โดยจัดเตรียมแยกชุดละ 1 อำกำรหรือโรค ในส่วนของชุดข้อมูลที่ใช้ส ำหรับกำรทดสอบ 
ผู้วิจัยจะท ำกำรสุ่ม (Random) อนัดบัและสดัส่วนจ ำนวนดงัที่ได้กล่ำวไปข้ำงต้น 

 

 
รูปท่ี 1  แสดงตัวอย่ำงกำรสร้ำงชุดข้อมูลที่ใช้ส ำหรับกำรฝึกฝน (Data Training Set) และส ำหรับกำรทดสอบ (Data Testing Set) ใน 
           กำรสร้ำงโมเดลกำรพยำกรณ์ของอำกำรท้องร่วงฉับพลัน 
 

ในขั้นตอนต่อไปน ำข้อมูลส ำหรับกำรฝึกฝน ที่ได้จัดเตรียมไว้ทั้ง 5 อำกำรหรือโรค เข้ำโปรแกรมส ำเรจ็รปูชนิด
ให้ฟรี Weka Version 3.9.5 เพ่ือให้โปรแกรมได้เรียนรู้ ในเงื่อนไขต่ำง ๆ จำกชุดข้อมูลส ำหรับฝึกฝนที่ได้กล่ำวไป
ข้ำงต้น (รจุิรำ ธรรมสมบตั,ิ 2555) หรือเรียกกำรเรียนรู้ชนิดนี้ ว่ำ กำรเรียนรู้แบบมผีู้สอน (Supervised Learning) 
(สำยชล สนิสมบูรณท์อง, 2558) จำกนั้นโปรแกรมจะท ำกำรสร้ำงโมเดลกำรพยำกรณ์โดยใช้อลักอริทมึชนิด J48, 
RandomTree และ HoeffdingTree ตัวอย่ำงกำรสร้ำงโมเดลพยำกรณ์ของอำกำรท้องร่วงฉับพลันด้วยโปแกรม 
Weka Version 3.9.5 ดังแสดงในรูปที่ 2 และตัวอย่ำงแสดงกำรทดสอบประสิทธิภำพของโมเดลพยำกรณ์ของ
อำกำรท้องร่วงฉับพลัน ดงัแสดงในรปูที่ 3  

ตารางที่ 3 (ต่อ) 
 2.   น ำ้หนักลดลง เบื่ออำหำร H 

2.  ต้องใช้แรงในกำรเบ่งอุจจำระมำกกว่ำปกติ B 3.  คล ำต่อมน ำ้เหลืองเหนือไหปลำร้ำข้ำงซ้ำยโต I 

3.  อุจจำระเป็นก้อนแขง็ C 4.  คล ำพบก้อนในช่องท้อง หรือตรวจพบก้อนทำงทวำรหนัก J 

4.  รู้สกึถ่ำยอุจจำระไม่สดุ D   

5.  รู้สกึถ่ำยไม่ออกเน่ืองจำกมีสิ่งอุดกั้นบริเวณทวำร
หนัก 

E   

6.  ต้องใช้น้ิวมือช่วยในกำรถ่ำยอุจจำระ  F   

3.)  โรคภูมิแพท้างเดินหายใจส่วนตน้ 
เกณฑก์ารคดักรองและวินิจฉยัโรค 

เพือ่รบัผูป่้วยเขา้รกัษา 
เขา้ 
รหสั 

เกณฑก์ารคดักรองและวินิจฉยัโรค 
เพือ่ส่งต่อแพทยแ์ผนปัจจุบนั 

เขา้ 
รหสั 

1.  ผู้ป่วยมีอำกำรทำงจมูก ได้แก่ คันจมูก จำม และมี
น ำ้มูกสใีส 

A 1.   มีอำกำรเหน่ือยหอบ หำยใจล ำบำกหรือมีภำวะพร่อง
ออกซิเจน 

D 

2.  อำกำรดังกล่ำวมักมีควำมสมัพันธก์ับอำกำศที่
เปล่ียนแปลง กล่ิน ควันบุหร่ี และน ำ้หอม หรือกำร
สมัผัสเกสรดอกไม้ ขนสตัว์ ฝุ่ น ไรฝุ่ น เป็นต้น 

B 2.   มีไข้ อุณหภมิูร่ำงกำย ≥ 38 องศำเซลเซียส  E 

3.  มีอำกำรน้อยกว่ำ 4  วันต่อสปัดำห์หรือมีอำกำร
ติดต่อกันน้อยกว่ำ 4 สปัดำห์  

C 3.  มีเลือดก ำเดำไหล F 

  4.  หำยใจทำงจมูกไม่ได้ น ำ้มูกมีสเีหลือง หรือสเีขียวข้น หูอื้อ 
ปวดหู หูน ำ้หนวก หรือปวดบริเวณหน้ำผำกและโหนกแก้ม 

G 

  5.  มีภำวะแทรกซ้อน เช่น ปวดศีรษะอย่ำงรุนแรง  H 

4.)  โรคขอ้เข่าเสือ่ม 
เกณฑก์ารคดักรองและวินิจฉยัโรค 

เพือ่รบัผูป่้วยเขา้รกัษา 
เขา้ 
รหสั 

เกณฑก์ารคดักรองและวินิจฉยัโรค 
เพือ่ส่งต่อแพทยแ์ผนปัจจุบนั 

เขา้ 
รหสั 

1.  มีอำกำรปวดตื้อ ๆ บริเวณข้อเข่ำอำจไม่สำมำรถ
ระบุต ำแหน่งที่ปวดได้ชัดเจน 

A 1.  มีอำกำรอักเสบเฉียบพลันบริเวณข้อเข่ำ ได้แก่ อำกำรปวด 
บวม แดง ร้อน  

E 

2.  มีเสยีงดังกรอบแกรบในข้อเข่ำขณะเคล่ือนไหว B 2.  ตรวจพบก้อนบริเวณข้อเข่ำ F 

3.  มีอำกำรข้อฝืดในตอนเช้ำนำนน้อยกว่ำ 30 นำท ี
และมีข้อจ ำกัดในกำรเคล่ือนไหว 

C 3.  ตรวจพบกำรฉีกขำดของผิวหนัง กล้ำมเน้ือ หรือเส้นเอน็ 
บริเวณข้อเข่ำ 

G 

4.  ผู้ป่วยมีอำยุ ≥ 40 ปี  D 4.  ตรวจพบโรค/ภำวะ ควำมผิดปกติของข้อจำกสำเหตุอื่น ๆ 
เช่น เกำต์ รูมำตอยด์ เป็นต้น  

H 

5.)  โรคไมเกรน 
เกณฑก์ารคดักรองและวินิจฉยัโรค 

เพือ่รบัผูป่้วยเขา้รกัษา 
เขา้ 
รหสั 

เกณฑก์ารคดักรองและวินิจฉยัโรค 
เพือ่ส่งต่อแพทยแ์ผนปัจจุบนั 

เขา้ 
รหสั 

1.  ผู้ป่วยมีลักษณะอำกำร 2 ใน 4 ข้อต่อไปน้ี 
     1.1  ปวดศีรษะข้ำงเดียว 
     1.2  ปวดศีรษะตุบ๊ ๆ ตำมจังหวะชีพจร 
     1.3  ปวดศีรษะปำนกลำงถึงรุนแรง 
     1.4  ปวดศีรษะมำกขึ้นหำกเคล่ือนไหวหรือออก
แรง 

 
A 
B 
C 
D 

1.  มีประวัติกำรเกิดอุบัติเหตุทำงศีรษะ F 

2.  อำจมีอำกำรคล่ืนไส้อำเจียนกลัวแสง หรือกลัว
เสยีงร่วมด้วย 

E 2.  มีอำกำรปวดศีรษะรุนแรง หรือปวดศีรษะต่อเน่ืองมำกกว่ำ 
72 ชั่วโมง หรือมีอำกำรเร้ือรังนำนกว่ำ 
1 สปัดำห์ 

G 

  3.  มีอำกำรภำวะสมองขำดเลือด เช่น มีควำมผิดปกติทำงกำร
มองเหน็ ตำพร่ำมัว อำกำรอ่อนแรงของน้ิวมือ มือ หรือทั้งแขน
และขำ มีควำมบกพร่องทำงกำรพูดชั่วครำว หรือพบอำกำร
แทรกซ้อนทำงระบบประสำท เช่น ชัก ซึมลง อำเจียนพุ่ง 
ควบคุมกำรขับถ่ำยไม่ได้ เป็นต้น หรือมีภำวะแทรกซ้อนอื่น ๆ 
ตำมดุลยพินิจของแพทย์แผนไทย 

H 

  4.  มีไข้ อุณหภูมิ ≥ 38 องศำเซลเซียส I 

  5.  ควำมดันโลหิต SBP ≥ 160 mmHg หรือ DBP ≥ 100 
mmHg หลังจำกนอนพักแล้ว 30 นำท/ีวัดชีพจร < 60 คร้ัง
ต่อนำท ีหรือ > 100 คร้ังต่อนำท ีหรือชีพจรเบำกว่ำปกติ  

J 
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จำกนั้นท ำกำรจัดกลุ่มควำมน่ำจะเป็นของรหัสต่ำง ๆ ในแต่ละอำกำรหรือโรคซึ่งเป็นเหตุกำรณ์ที่จะสำมำรถ

เป็นไปได้ในกำรท ำแบบประเมนิของเกณฑก์ำรคัดกรองผู้ป่วย โดยใช้หลักควำมน่ำจะเป็น (Probability) แบบกำร
จัดหมู่ (Combination) (Frost, 2021) เพ่ือควำมถูกต้องสมบูรณ์และลดควำมผิดพลำดของกำรจัดหมู่ชุดข้อมูล 
ผู้ วิจัยจะใช้เว็บแอปพลิเคชันโดยเฉพำะส ำหรับกำรจัดหมู่ จำกเว็บไซต์ https://www.mathsisfun.com (Fun, 
2022) โดยหำกอำกำรหรือโรคมลัีกษณะอำกำรทั้งหมดที่ใช้เป็นเกณฑใ์นกำรประเมนิ 8 ลักษณะอำกำร จะได้ควำม
น่ำจะเป็นของข้อมูลเหตุกำรณ์ในกำรประเมินกำรคัดกรองโรคทั้งสิ้น 255 ข้อมูล หำกมี 10 ลักษณะอำกำร จะได้
ควำมน่ำจะเป็นของข้อมูลเหตกุำรณ์ในกำรประเมินกำรคัดกรองโรคทั้งสิ้น 1,023 ข้อมูล เมื่อได้ชุดกรณเีหตกุำรณ์
ควำมน่ำจะเป็นในกำรท ำแบบประเมินกำรคัดกรองโรคครบทุกเหตุกำรณ์กจ็ะน ำไปสร้ำงเป็นไฟล์ตำรำงนำมทสกุล 
*Csv ในโปรแกรม Microsoft Excel โดยท ำกำรก ำหนดผลลัพธ์ตำมแนวเวชปฏิบัติทำงกำรแพทย์แผนไทยที่
สอดคล้องกบัแต่ละเหตกุำรณใ์นกำรคัดกรองโรค ได้แก่ “ผลกำรท ำนำยโรค” กรณทีี่รับเข้ำรักษำยังสถำนพยำบำล
แพทย์แผนไทย หรือ “กำรวินิจฉัยเพ่ิมเตมิ Further Diagnosis” กรณทีี่เหตกุำรณล์ักษณะอำกำรไม่เพียงพอต่อกำร
วินิจฉัยโรค และ “กำรส่งต่อไปยังแพทย์แผนปัจจุบนั Refer” กรณทีี่เหตกุำรณม์ลัีกษณะอำกำรที่มคีวำมเสี่ยงสงู ซึ่ง
จะก ำหนดไว้ในคอลัมสดุท้ำยของแต่ละเหตุกำรณ์ กจ็ะได้ชุดของข้อมูลในแต่ละอำกำรหรือโรคเพ่ือใช้ในกำรฝึกฝน 
จ ำนวน 5 ชุดข้อมูล ดังตัวอย่ำงในรูปที่ 1 ส ำหรับกำรเตรียมชุดข้อมูลที่ใช้ในกำรฝึกฝนทั้ง 5 อำกำรหรือโรค มี
ขั้นตอนในลักษณะเดยีวกนั โดยจัดเตรียมแยกชุดละ 1 อำกำรหรือโรค ในส่วนของชุดข้อมูลที่ใช้ส ำหรับกำรทดสอบ 
ผู้วิจัยจะท ำกำรสุ่ม (Random) อนัดบัและสดัส่วนจ ำนวนดงัที่ได้กล่ำวไปข้ำงต้น 

 

 
รูปท่ี 1  แสดงตัวอย่ำงกำรสร้ำงชุดข้อมูลที่ใช้ส ำหรับกำรฝึกฝน (Data Training Set) และส ำหรับกำรทดสอบ (Data Testing Set) ใน 
           กำรสร้ำงโมเดลกำรพยำกรณ์ของอำกำรท้องร่วงฉับพลัน 
 

ในขั้นตอนต่อไปน ำข้อมูลส ำหรับกำรฝึกฝน ที่ได้จัดเตรียมไว้ทั้ง 5 อำกำรหรือโรค เข้ำโปรแกรมส ำเรจ็รปูชนิด
ให้ฟรี Weka Version 3.9.5 เพ่ือให้โปรแกรมได้เรียนรู้ ในเงื่อนไขต่ำง ๆ จำกชุดข้อมูลส ำหรับฝึกฝนที่ได้กล่ำวไป
ข้ำงต้น (รจุิรำ ธรรมสมบตั,ิ 2555) หรือเรียกกำรเรียนรู้ชนิดนี้ ว่ำ กำรเรียนรู้แบบมผีู้สอน (Supervised Learning) 
(สำยชล สนิสมบูรณท์อง, 2558) จำกนั้นโปรแกรมจะท ำกำรสร้ำงโมเดลกำรพยำกรณ์โดยใช้อลักอริทมึชนิด J48, 
RandomTree และ HoeffdingTree ตัวอย่ำงกำรสร้ำงโมเดลพยำกรณ์ของอำกำรท้องร่วงฉับพลันด้วยโปแกรม 
Weka Version 3.9.5 ดังแสดงในรูปที่ 2 และตัวอย่ำงแสดงกำรทดสอบประสิทธิภำพของโมเดลพยำกรณ์ของ
อำกำรท้องร่วงฉับพลัน ดงัแสดงในรปูที่ 3  

ตารางที่ 3 (ต่อ) 
 2.   น ำ้หนักลดลง เบื่ออำหำร H 

2.  ต้องใช้แรงในกำรเบ่งอุจจำระมำกกว่ำปกติ B 3.  คล ำต่อมน ำ้เหลืองเหนือไหปลำร้ำข้ำงซ้ำยโต I 

3.  อุจจำระเป็นก้อนแขง็ C 4.  คล ำพบก้อนในช่องท้อง หรือตรวจพบก้อนทำงทวำรหนัก J 

4.  รู้สกึถ่ำยอุจจำระไม่สดุ D   

5.  รู้สกึถ่ำยไม่ออกเน่ืองจำกมีสิ่งอุดกั้นบริเวณทวำร
หนัก 

E   

6.  ต้องใช้น้ิวมือช่วยในกำรถ่ำยอุจจำระ  F   

3.)  โรคภูมิแพท้างเดินหายใจส่วนตน้ 
เกณฑก์ารคดักรองและวินิจฉยัโรค 

เพือ่รบัผูป่้วยเขา้รกัษา 
เขา้ 
รหสั 

เกณฑก์ารคดักรองและวินิจฉยัโรค 
เพือ่ส่งต่อแพทยแ์ผนปัจจุบนั 

เขา้ 
รหสั 

1.  ผู้ป่วยมีอำกำรทำงจมูก ได้แก่ คันจมูก จำม และมี
น ำ้มูกสใีส 

A 1.   มีอำกำรเหน่ือยหอบ หำยใจล ำบำกหรือมีภำวะพร่อง
ออกซิเจน 

D 

2.  อำกำรดังกล่ำวมักมีควำมสมัพันธก์ับอำกำศที่
เปล่ียนแปลง กล่ิน ควันบุหร่ี และน ำ้หอม หรือกำร
สมัผัสเกสรดอกไม้ ขนสตัว์ ฝุ่ น ไรฝุ่ น เป็นต้น 

B 2.   มีไข้ อุณหภมิูร่ำงกำย ≥ 38 องศำเซลเซียส  E 

3.  มีอำกำรน้อยกว่ำ 4  วันต่อสปัดำห์หรือมีอำกำร
ติดต่อกันน้อยกว่ำ 4 สปัดำห์  

C 3.  มีเลือดก ำเดำไหล F 

  4.  หำยใจทำงจมูกไม่ได้ น ำ้มูกมีสเีหลือง หรือสเีขียวข้น หูอื้อ 
ปวดหู หูน ำ้หนวก หรือปวดบริเวณหน้ำผำกและโหนกแก้ม 

G 

  5.  มีภำวะแทรกซ้อน เช่น ปวดศีรษะอย่ำงรุนแรง  H 

4.)  โรคขอ้เข่าเสือ่ม 
เกณฑก์ารคดักรองและวินิจฉยัโรค 

เพือ่รบัผูป่้วยเขา้รกัษา 
เขา้ 
รหสั 

เกณฑก์ารคดักรองและวินิจฉยัโรค 
เพือ่ส่งต่อแพทยแ์ผนปัจจุบนั 

เขา้ 
รหสั 

1.  มีอำกำรปวดตื้อ ๆ บริเวณข้อเข่ำอำจไม่สำมำรถ
ระบุต ำแหน่งที่ปวดได้ชัดเจน 

A 1.  มีอำกำรอักเสบเฉียบพลันบริเวณข้อเข่ำ ได้แก่ อำกำรปวด 
บวม แดง ร้อน  

E 

2.  มีเสยีงดังกรอบแกรบในข้อเข่ำขณะเคล่ือนไหว B 2.  ตรวจพบก้อนบริเวณข้อเข่ำ F 

3.  มีอำกำรข้อฝืดในตอนเช้ำนำนน้อยกว่ำ 30 นำท ี
และมีข้อจ ำกัดในกำรเคล่ือนไหว 

C 3.  ตรวจพบกำรฉีกขำดของผิวหนัง กล้ำมเน้ือ หรือเส้นเอน็ 
บริเวณข้อเข่ำ 

G 

4.  ผู้ป่วยมีอำยุ ≥ 40 ปี  D 4.  ตรวจพบโรค/ภำวะ ควำมผิดปกติของข้อจำกสำเหตุอื่น ๆ 
เช่น เกำต์ รูมำตอยด์ เป็นต้น  

H 

5.)  โรคไมเกรน 
เกณฑก์ารคดักรองและวินิจฉยัโรค 

เพือ่รบัผูป่้วยเขา้รกัษา 
เขา้ 
รหสั 

เกณฑก์ารคดักรองและวินิจฉยัโรค 
เพือ่ส่งต่อแพทยแ์ผนปัจจุบนั 

เขา้ 
รหสั 

1.  ผู้ป่วยมีลักษณะอำกำร 2 ใน 4 ข้อต่อไปน้ี 
     1.1  ปวดศีรษะข้ำงเดียว 
     1.2  ปวดศีรษะตุบ๊ ๆ ตำมจังหวะชีพจร 
     1.3  ปวดศีรษะปำนกลำงถึงรุนแรง 
     1.4  ปวดศีรษะมำกขึ้นหำกเคล่ือนไหวหรือออก
แรง 

 
A 
B 
C 
D 

1.  มีประวัติกำรเกิดอุบัติเหตุทำงศีรษะ F 

2.  อำจมีอำกำรคล่ืนไส้อำเจียนกลัวแสง หรือกลัว
เสยีงร่วมด้วย 

E 2.  มีอำกำรปวดศีรษะรุนแรง หรือปวดศีรษะต่อเน่ืองมำกกว่ำ 
72 ชั่วโมง หรือมีอำกำรเร้ือรังนำนกว่ำ 
1 สปัดำห์ 

G 

  3.  มีอำกำรภำวะสมองขำดเลือด เช่น มีควำมผิดปกติทำงกำร
มองเหน็ ตำพร่ำมัว อำกำรอ่อนแรงของน้ิวมือ มือ หรือทั้งแขน
และขำ มีควำมบกพร่องทำงกำรพูดชั่วครำว หรือพบอำกำร
แทรกซ้อนทำงระบบประสำท เช่น ชัก ซึมลง อำเจียนพุ่ง 
ควบคุมกำรขับถ่ำยไม่ได้ เป็นต้น หรือมีภำวะแทรกซ้อนอื่น ๆ 
ตำมดุลยพินิจของแพทย์แผนไทย 

H 

  4.  มีไข้ อุณหภูมิ ≥ 38 องศำเซลเซียส I 

  5.  ควำมดันโลหิต SBP ≥ 160 mmHg หรือ DBP ≥ 100 
mmHg หลังจำกนอนพักแล้ว 30 นำท/ีวัดชีพจร < 60 คร้ัง
ต่อนำท ีหรือ > 100 คร้ังต่อนำท ีหรือชีพจรเบำกว่ำปกติ  

J 
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วิเคราะหป์ระสิทธิภาพของโมเดลการพยากรณแ์ละเว็บแอปพลิเคชนั  
ผู้วิจัยใช้วิธีวิเครำะห์ประสทิธิภำพของโมเดลกำรพยำกรณ์โดยใช้วิธี Use Training Set และวิธ ีSupplied Test 

Set และค ำนวณค่ำควำมถูกต้อง (Accuracy) ควำมแม่นย ำ (Precision) ควำมครบถ้วน (Recall) และค่ำ
ประสทิธภิำพโดยรวม (F-Measure) จำกตำรำง Confusion Matrix (ขวัญตำ ศิลปไพบูลย์พำนิช, 2562) 

 
ผลการศึกษา 

 
จำกกระบวนกำรสร้ำงและทดสอบโมเดลกำรพยำกรณ์ด้วยอัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) จำก

อลักอริทมึชนิด J48 RandomTree และ HoeffdingTree ซึ่งจำกกำรสร้ำงโมเดลกำรพยำกรณ์ (Classifier Model) 
ด้วยวิธ ีUse Training Set โดยใช้ชุดข้อมูลส ำหรับฝึกฝน และกำรทดสอบประสทิธภิำพของโมเดลกำรพยำกรณด้์วย
วิธี Supplied Test Set ด้วยชุดข้อมูลส ำหรับทดสอบทั้ง 5 ชุดที่ได้จัดเตรียมไว้ พบว่ำ โมเดลกำรพยำกรณ์ที่สร้ำง
จำกอลักอริทมึชนิด RandomTree มีประสทิธภิำพสงูสดุเมื่อเทยีบกบัอลักอริทึมชนิดอื่น ๆ โดยเฉล่ียทั้ง 5 โรค มี
ค่ำควำมถูกต้อง เท่ำกบั 100% ค่ำควำมแม่นย ำ เท่ำกบั 1.00 ค่ำควำมครบถ้วน เท่ำกบั 1.00 และค่ำประสทิธภิำพ
โดยรวม (F-Measure) เท่ำกับ 1.00 ในส่วนของอัลกอริทึมชนิด J48 โดยเฉล่ียทั้ง 5 โรค มีค่ำควำมถูกต้อง 
เท่ำกบั 98.63% ค่ำควำมแม่นย ำ เท่ำกบั 0.98 ค่ำควำมครบถ้วน เท่ำกบั 0.98 และค่ำประสทิธภิำพโดยรวม (F-
Measure) เท่ำกบั 0.98 และล ำดับสดุท้ำยอลักอริทึมชนิด HoeffdingTree โดยเฉล่ียทั้ง 5 โรค มีค่ำควำมถูกต้อง 
(Accuracy) เท่ำกับ 97.49% ค่ำควำมแม่นย ำ (Precision) เท่ำกับ 0.96 ค่ำควำมครบถ้วน (Recall) เท่ำกับ 
0.97 และค่ำประสทิธภิำพโดยรวม (F-Measure) เท่ำกบั 0.96 แสดงได้ดงัตำรำงที่ 4 
 
ตารางที่ 4  แสดงผลกำรทดสอบประสทิธภิำพโดยเฉล่ียของโมเดลกำรพยำกรณ์ที่สร้ำงจำกอลักอริทมึชนิด J48 RandomTree และ 

HoeffdingTree ของทั้ง 5 อำกำรหรือโรคในแพทย์แผนไทย 
ประสิทธิภาพโดยเฉลีย่ของโมเดลการพยากรณ ์ J48 RandomTree HoeffdingTree 

1. อำกำรท้องร่วงฉับพลัน  -Accuracy 94.84% 100% 94.84% 
- Precision 0.94 1.00 0.94 

- Recall 0.95 1.00 0.95 
- F-Measure 0.94 1.00 0.94 

2. อำกำรท้องผูก  - Accuracy 99.34% 100% 97.78% 
- Precision 0.98 1.00 0.97 

- Recall 0.99 1.00 0.97 
- F-Measure 0.98 1.00 0.97 

3. โรคภมิูแพ้ทำงเดินหำยใจส่วนต้น  - Accuracy 99.78% 100% 99.78% 
- Precision 0.99 1.00 0.95 

- Recall 0.99 1.00 0.98 
- F-Measure 0.99 1.00 0.96 

4. โรคข้อเข่ำเสื่อม   - Accuracy 99.38% 100% 99.38% 
- Precision 0.98 1.00 0.98 

- Recall 0.99 1.00 0.99 
- F-Measure 0.98 1.00 0.98 

5. โรคไมเกรน   - Accuracy 99.83% 100% 97.69% 
- Precision 0.99 1.00 0.97 

- Recall 0.99 1.00 0.97 
- F-Measure 0.99 1.00 0.97 

 
 
 

   

 
รูปท่ี 2 ตัวอย่ำงกำรสร้ำงโมเดลกำรพยำกรณ์โดยใช้โปรแกรม Weka Version 3.9.5 ในอำกำรท้องร่วงฉับพลัน 

 

 
รูปท่ี 3 ตัวอย่ำงกำรทดสอบโมเดลกำรพยำกรณ์โดยใช้โปรแกรม Weka Version 3.9.5 ในอำกำรท้องร่วงฉับพลัน 
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วิเคราะหป์ระสิทธิภาพของโมเดลการพยากรณแ์ละเว็บแอปพลิเคชนั  
ผู้วิจัยใช้วิธีวิเครำะห์ประสทิธิภำพของโมเดลกำรพยำกรณ์โดยใช้วิธี Use Training Set และวิธ ีSupplied Test 

Set และค ำนวณค่ำควำมถูกต้อง (Accuracy) ควำมแม่นย ำ (Precision) ควำมครบถ้วน (Recall) และค่ำ
ประสทิธภิำพโดยรวม (F-Measure) จำกตำรำง Confusion Matrix (ขวัญตำ ศิลปไพบูลย์พำนิช, 2562) 

 
ผลการศึกษา 

 
จำกกระบวนกำรสร้ำงและทดสอบโมเดลกำรพยำกรณ์ด้วยอัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) จำก

อลักอริทมึชนิด J48 RandomTree และ HoeffdingTree ซึ่งจำกกำรสร้ำงโมเดลกำรพยำกรณ์ (Classifier Model) 
ด้วยวิธ ีUse Training Set โดยใช้ชุดข้อมูลส ำหรับฝึกฝน และกำรทดสอบประสทิธภิำพของโมเดลกำรพยำกรณด้์วย
วิธี Supplied Test Set ด้วยชุดข้อมูลส ำหรับทดสอบทั้ง 5 ชุดที่ได้จัดเตรียมไว้ พบว่ำ โมเดลกำรพยำกรณ์ที่สร้ำง
จำกอลักอริทมึชนิด RandomTree มีประสทิธภิำพสงูสดุเมื่อเทยีบกบัอลักอริทึมชนิดอื่น ๆ โดยเฉล่ียทั้ง 5 โรค มี
ค่ำควำมถูกต้อง เท่ำกบั 100% ค่ำควำมแม่นย ำ เท่ำกบั 1.00 ค่ำควำมครบถ้วน เท่ำกบั 1.00 และค่ำประสทิธภิำพ
โดยรวม (F-Measure) เท่ำกับ 1.00 ในส่วนของอัลกอริทึมชนิด J48 โดยเฉล่ียทั้ง 5 โรค มีค่ำควำมถูกต้อง 
เท่ำกบั 98.63% ค่ำควำมแม่นย ำ เท่ำกบั 0.98 ค่ำควำมครบถ้วน เท่ำกบั 0.98 และค่ำประสทิธภิำพโดยรวม (F-
Measure) เท่ำกบั 0.98 และล ำดับสดุท้ำยอลักอริทึมชนิด HoeffdingTree โดยเฉล่ียทั้ง 5 โรค มีค่ำควำมถูกต้อง 
(Accuracy) เท่ำกับ 97.49% ค่ำควำมแม่นย ำ (Precision) เท่ำกับ 0.96 ค่ำควำมครบถ้วน (Recall) เท่ำกับ 
0.97 และค่ำประสทิธภิำพโดยรวม (F-Measure) เท่ำกบั 0.96 แสดงได้ดงัตำรำงที่ 4 
 
ตารางที่ 4  แสดงผลกำรทดสอบประสทิธภิำพโดยเฉล่ียของโมเดลกำรพยำกรณ์ที่สร้ำงจำกอลักอริทมึชนิด J48 RandomTree และ 

HoeffdingTree ของทั้ง 5 อำกำรหรือโรคในแพทย์แผนไทย 
ประสิทธิภาพโดยเฉลีย่ของโมเดลการพยากรณ ์ J48 RandomTree HoeffdingTree 

1. อำกำรท้องร่วงฉับพลัน  -Accuracy 94.84% 100% 94.84% 
- Precision 0.94 1.00 0.94 

- Recall 0.95 1.00 0.95 
- F-Measure 0.94 1.00 0.94 

2. อำกำรท้องผูก  - Accuracy 99.34% 100% 97.78% 
- Precision 0.98 1.00 0.97 

- Recall 0.99 1.00 0.97 
- F-Measure 0.98 1.00 0.97 

3. โรคภมิูแพ้ทำงเดินหำยใจส่วนต้น  - Accuracy 99.78% 100% 99.78% 
- Precision 0.99 1.00 0.95 

- Recall 0.99 1.00 0.98 
- F-Measure 0.99 1.00 0.96 

4. โรคข้อเข่ำเสื่อม   - Accuracy 99.38% 100% 99.38% 
- Precision 0.98 1.00 0.98 

- Recall 0.99 1.00 0.99 
- F-Measure 0.98 1.00 0.98 

5. โรคไมเกรน   - Accuracy 99.83% 100% 97.69% 
- Precision 0.99 1.00 0.97 

- Recall 0.99 1.00 0.97 
- F-Measure 0.99 1.00 0.97 

 
 
 

   

 
รูปท่ี 2 ตัวอย่ำงกำรสร้ำงโมเดลกำรพยำกรณ์โดยใช้โปรแกรม Weka Version 3.9.5 ในอำกำรท้องร่วงฉับพลัน 

 

 
รูปท่ี 3 ตัวอย่ำงกำรทดสอบโมเดลกำรพยำกรณ์โดยใช้โปรแกรม Weka Version 3.9.5 ในอำกำรท้องร่วงฉับพลัน 
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รูปท่ี 5 แสดงแผนภำพต้นไม้ตัดสนิใจจำกอลักอริทมึชนิด RandomTree ในอำกำรท้องผกู 

 

รูปท่ี 6 แสดงแผนภำพต้นไม้ตัดสนิใจจำกอลักอริทมึชนิด RandomTree ในโรคภมูิแพ้ทำงเดินหำยใจส่วนต้น 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4  (ต่อ) 
ค่าเฉลีย่ของประสิทธิภาพโดยรวม   - Accuracy 98.63% 100% 97.49% 

- Precision 0.98 1.00 0.96 
- Recall 0.98 1.00 0.97 

- F-Measure 0.98 1.00 0.96 
 

ในส่วนของกฎเกณฑ ์(Rule) ที่ได้จำกโมเดลกำรพยำกรณท์ี่สร้ำงจำกอลักอริทมึชนิด RandomTree ให้กฎเกณฑ ์
ส ำหรับอำกำรท้องร่วงฉับพลัน จ ำนวน 20 กฎ อำกำรท้องผูก จ ำนวน 35 กฎ โรคภูมิแพ้ทำงเดินหำยใจส่วนต้น 
จ ำนวน 12 กฎ โรคข้อเข่ำเสื่อม จ ำนวน 12 กฎ และโรคไมเกรน จ ำนวน 21 กฎ และให้แผนภำพต้นไม้ตัดสนิใจ 
(Decision Tree) ดงัแสดงในรปูที่ 4-8 

รูปท่ี 4 แสดงแผนภำพต้นไม้ตัดสนิใจจำกอลักอริทมึชนิด RandomTree ในอำกำรท้องร่วงฉับพลัน 
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รูปท่ี 5 แสดงแผนภำพต้นไม้ตัดสนิใจจำกอลักอริทมึชนิด RandomTree ในอำกำรท้องผกู 

 

รูปท่ี 6 แสดงแผนภำพต้นไม้ตัดสนิใจจำกอลักอริทมึชนิด RandomTree ในโรคภมูิแพ้ทำงเดินหำยใจส่วนต้น 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4  (ต่อ) 
ค่าเฉลีย่ของประสิทธิภาพโดยรวม   - Accuracy 98.63% 100% 97.49% 

- Precision 0.98 1.00 0.96 
- Recall 0.98 1.00 0.97 

- F-Measure 0.98 1.00 0.96 
 

ในส่วนของกฎเกณฑ ์(Rule) ที่ได้จำกโมเดลกำรพยำกรณท์ี่สร้ำงจำกอลักอริทมึชนิด RandomTree ให้กฎเกณฑ ์
ส ำหรับอำกำรท้องร่วงฉับพลัน จ ำนวน 20 กฎ อำกำรท้องผูก จ ำนวน 35 กฎ โรคภูมิแพ้ทำงเดินหำยใจส่วนต้น 
จ ำนวน 12 กฎ โรคข้อเข่ำเสื่อม จ ำนวน 12 กฎ และโรคไมเกรน จ ำนวน 21 กฎ และให้แผนภำพต้นไม้ตัดสนิใจ 
(Decision Tree) ดงัแสดงในรปูที่ 4-8 

รูปท่ี 4 แสดงแผนภำพต้นไม้ตัดสนิใจจำกอลักอริทมึชนิด RandomTree ในอำกำรท้องร่วงฉับพลัน 
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ประสทิธภิำพต่ำง ๆ ซึ่งพบว่ำ เวบ็แอปพลิเคชันเครื่องมือสนับสนุนกำรตัดสนิใจกำรพยำกรณ์ทำงคลินิกต้นแบบ 
ในแพทย์แผนไทย มีค่ำเฉล่ียควำมถูกต้องของอัลกอริทึม ในอำกำรท้องร่วงฉับพลัน อำกำรท้องผูก โรคภูมิแพ้
ทำงเดินหำยใจส่วนต้น โรคข้อเข่ำเสื่อม และโรคไมเกรน เท่ำกับ 100%, 98.54%, 100%, 100%, 100% 
ตำมล ำดบั และมค่ีำเฉล่ียควำมถูกต้องโดยรวมของอลักอริทมึ เท่ำกบั 99.71% ซึ่งเป็นไปตำมสมมตฐิำนที่ตั้งไว้คอื
มำกกว่ำ 95% ดงัแสดงในตำรำงที่ 5 
 
ตารางท่ี 5  แสดงผลกำรทดสอบประสทิธิภำพอัลกอริทมึของเวบ็แอปพลิเคชันเคร่ืองมือสนับสนุนกำรตัดสนิใจทำงคลินิกในแพทย์

แผนไทย 
การทดสอบประสิทธิภาพเว็บแอปพลิเคชนัตน้แบบ 

เครื่องมือสนบัสนุนการตดัสินใจการพยากรณท์างคลินิกในแพทยแ์ผนไทย 
ค่าความถูกตอ้ง 
 (ACCURACY) 

1.  อาการทอ้งร่วงฉบัพลนั 100% 

2.  อาการทอ้งผกู 98.54% 

3.  โรคภมิูแพท้างเดินหายใจสว่นตน้ 100% 

4.  โรคขอ้เข่าเสือ่ม 100% 

5.  โรคไมเกรน 100% 

ค่าเฉลีย่ 99.71% 

 
จำกผลกำรวิจัยและพัฒนำได้แสดงให้เหน็ว่ำเคร่ืองมอืสนับสนุนกำรตดัสนิใจกำรพยำกรณท์ำงคลินิกต้นแบบใน

แพทย์แผนไทยที่ได้พัฒนำขึ้ นนั้นมีประสิทธิภำพสูง โดยสำมำรถน ำไปปรับปรุง พัฒนำต่อยอดเพ่ือให้มีควำม
เหมำะสม ครอบคลุม ในศำสตร์ทำงกำรแพทย์แผนไทยมำกยิ่งขึ้น และสำมำรถน ำไปทดลองใช้ได้จริงในทำงกำร
ปฏบิตัไิด้ในล ำดบัต่อไป ตวัอย่ำงเวบ็แอปพลิเคชันที่ได้พัฒนำขึ้นแสดงดงัรปูที่ 9-12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 9 แสดงตัวอย่ำงหน้ำหลักของเวบ็แอปพลิเคชันเคร่ืองมอืสนับสนุนกำรตัดสนิใจกำรพยำกรณ์ทำงคลินิกในแพทย์แผนไทย 
 
 
 

 

 

 
รูปท่ี 7 แสดงแผนภำพต้นไม้ตัดสนิใจจำกอลักอริทมึชนิด RandomTree ในโรคข้อเข่ำเสื่อม 

รูปท่ี 8 แสดงแผนภำพต้นไม้ตัดสนิใจจำกอลักอริทมึชนิด RandomTree ในโรคไมเกรน 
 

จำกผลกำรศึกษำที่ได้ ผู้ วิจัยจึงน ำองค์ควำมรู้  กฎเกณฑ์และแผนภำพต้นไม้ตัดสินใจที่ได้จำกโมเดลกำร
พยำกรณ์ที่สร้ำงจำกอลักอริทมึชนิด RandomTree ซึ่งมีประสทิธภิำพสงูที่สดุไปพัฒนำต่อเป็นเคร่ืองมือสนับสนุน
กำรตดัสนิใจกำรพยำกรณท์ำงคลินิกต้นแบบ (Prototype) ในแพทย์แผนไทย ในรปูแบบของเวบ็แอปพลิเคชัน โดย
ใช้ภำษำ PHP ร่วมกบักำรสร้ำงฐำนข้อมูลด้วย MySQL ซึ่งโปรเวบ็แอปพลิเคชันที่พัฒนำขึ้นประกอบด้วยฟังกช์ัน
กำรท ำงำน ได้แก่ แบบประเมนิกำรคดักรองโรค ผลกำรคดักรองและกำรพยำกรณ์โรคในเบื้องต้น ข้อมูลสนับสนุน
ประกอบกำรวินิจฉัยโรคเพ่ิมเตมิ ได้แก่ สมุฐำนแห่งกำรเกดิโรคต่ำง ๆ ที่มคีวำมสมัพันธก์บัอำกำรหรือโรคดงักล่ำว 
น ำเสนอแนวทำงกำรรักษำด้วยยำแผนโบรำณ กำรแสดงผลกำรประเมินให้ซักประวัติผู้ ป่วยเพ่ิมเติม  “Further 
Diagnosis” กำรแสดงผลกำรประเมนิให้ส่งต่อแพทย์แผนปัจจุบนั “Refer”  

จำกนั้นท ำกำรทดสอบประสิทธิภำพอัลกอริทึมของเวบ็แอปพลิเคชันด้วยวิธี Supplied Test Set จำกชุดของ
ข้อมูลที่ใช้ในกำรทดสอบ โดยเปรียบเทียบระหว่ำงค่ำจริงจำกชุดของข้อมูลทดสอบกับค่ำที่โมเดลพยำกรณ์ได้ซึ่ง
โปรแกรมจะท ำกำรสร้ำงตำรำง Confusion Matrix ชนิด Actual-Predicted Matrix และท ำกำรค ำนวณค่ำ
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ประสทิธภิำพต่ำง ๆ ซึ่งพบว่ำ เวบ็แอปพลิเคชันเครื่องมือสนับสนุนกำรตัดสนิใจกำรพยำกรณ์ทำงคลินิกต้นแบบ 
ในแพทย์แผนไทย มีค่ำเฉล่ียควำมถูกต้องของอัลกอริทึม ในอำกำรท้องร่วงฉับพลัน อำกำรท้องผูก โรคภูมิแพ้
ทำงเดินหำยใจส่วนต้น โรคข้อเข่ำเสื่อม และโรคไมเกรน เท่ำกับ 100%, 98.54%, 100%, 100%, 100% 
ตำมล ำดบั และมค่ีำเฉล่ียควำมถูกต้องโดยรวมของอลักอริทมึ เท่ำกบั 99.71% ซึ่งเป็นไปตำมสมมตฐิำนที่ตั้งไว้คอื
มำกกว่ำ 95% ดงัแสดงในตำรำงที่ 5 
 
ตารางที่ 5  แสดงผลกำรทดสอบประสทิธิภำพอัลกอริทมึของเวบ็แอปพลิเคชันเคร่ืองมือสนับสนุนกำรตัดสนิใจทำงคลินิกในแพทย์

แผนไทย 
การทดสอบประสิทธิภาพเว็บแอปพลิเคชนัตน้แบบ 

เครื่องมือสนบัสนุนการตดัสินใจการพยากรณท์างคลินิกในแพทยแ์ผนไทย 
ค่าความถูกตอ้ง 
 (ACCURACY) 

1.  อาการทอ้งร่วงฉบัพลนั 100% 

2.  อาการทอ้งผกู 98.54% 

3.  โรคภมิูแพท้างเดินหายใจสว่นตน้ 100% 

4.  โรคขอ้เข่าเสือ่ม 100% 

5.  โรคไมเกรน 100% 

ค่าเฉลีย่ 99.71% 

 
จำกผลกำรวิจัยและพัฒนำได้แสดงให้เหน็ว่ำเคร่ืองมอืสนับสนุนกำรตดัสนิใจกำรพยำกรณท์ำงคลินิกต้นแบบใน

แพทย์แผนไทยที่ได้พัฒนำขึ้ นนั้นมีประสิทธิภำพสูง โดยสำมำรถน ำไปปรับปรุง พัฒนำต่อยอดเพ่ือให้มีควำม
เหมำะสม ครอบคลุม ในศำสตร์ทำงกำรแพทย์แผนไทยมำกยิ่งขึ้น และสำมำรถน ำไปทดลองใช้ได้จริงในทำงกำร
ปฏบิตัไิด้ในล ำดบัต่อไป ตวัอย่ำงเวบ็แอปพลิเคชันที่ได้พัฒนำขึ้นแสดงดงัรปูที่ 9-12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 9 แสดงตัวอย่ำงหน้ำหลักของเวบ็แอปพลิเคชันเคร่ืองมอืสนับสนุนกำรตัดสนิใจกำรพยำกรณ์ทำงคลินิกในแพทย์แผนไทย 
 
 
 

 

 

 
รูปท่ี 7 แสดงแผนภำพต้นไม้ตัดสนิใจจำกอลักอริทมึชนิด RandomTree ในโรคข้อเข่ำเสื่อม 

รูปท่ี 8 แสดงแผนภำพต้นไม้ตัดสนิใจจำกอลักอริทมึชนิด RandomTree ในโรคไมเกรน 
 

จำกผลกำรศึกษำที่ได้ ผู้ วิจัยจึงน ำองค์ควำมรู้  กฎเกณฑ์และแผนภำพต้นไม้ตัดสินใจที่ได้จำกโมเดลกำร
พยำกรณ์ที่สร้ำงจำกอลักอริทมึชนิด RandomTree ซึ่งมีประสทิธภิำพสงูที่สดุไปพัฒนำต่อเป็นเคร่ืองมือสนับสนุน
กำรตดัสนิใจกำรพยำกรณท์ำงคลินิกต้นแบบ (Prototype) ในแพทย์แผนไทย ในรปูแบบของเวบ็แอปพลิเคชัน โดย
ใช้ภำษำ PHP ร่วมกบักำรสร้ำงฐำนข้อมูลด้วย MySQL ซึ่งโปรเวบ็แอปพลิเคชันที่พัฒนำขึ้นประกอบด้วยฟังกช์ัน
กำรท ำงำน ได้แก่ แบบประเมนิกำรคดักรองโรค ผลกำรคดักรองและกำรพยำกรณ์โรคในเบื้องต้น ข้อมูลสนับสนุน
ประกอบกำรวินิจฉัยโรคเพ่ิมเตมิ ได้แก่ สมุฐำนแห่งกำรเกดิโรคต่ำง ๆ ที่มคีวำมสมัพันธก์บัอำกำรหรือโรคดงักล่ำว 
น ำเสนอแนวทำงกำรรักษำด้วยยำแผนโบรำณ กำรแสดงผลกำรประเมินให้ซักประวัติผู้ป่วยเพ่ิมเติม  “Further 
Diagnosis” กำรแสดงผลกำรประเมนิให้ส่งต่อแพทย์แผนปัจจุบนั “Refer”  

จำกนั้นท ำกำรทดสอบประสิทธิภำพอัลกอริทึมของเวบ็แอปพลิเคชันด้วยวิธี Supplied Test Set จำกชุดของ
ข้อมูลที่ใช้ในกำรทดสอบ โดยเปรียบเทียบระหว่ำงค่ำจริงจำกชุดของข้อมูลทดสอบกับค่ำที่โมเดลพยำกรณ์ได้ซ่ึง
โปรแกรมจะท ำกำรสร้ำงตำรำง Confusion Matrix ชนิด Actual-Predicted Matrix และท ำกำรค ำนวณค่ำ
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รูปท่ี 12  แสดงตัวอย่ำงกำรเสนอให้วินิจฉัยเพ่ิมเติมและกำรส่งต่อผู้ ป่วยไปยังแพทย์แผนปัจจุบันจำกเวบ็แอปพลิเคชันเคร่ืองมือ
สนับสนุนกำรตัดสนิใจกำรพยำกรณ์ทำงคลินิกในโรคภมูิแพ้ทำงเดินหำยใจส่วนต้น 

  
อภิปรายผลการศึกษา 

 
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

จำกกระบวนกำรสร้ำงชุดข้อมูลกรณีควำมน่ำจะเป็นของเหตุกำรณ์ทั้งหมดในกำรคัดกรองโรคเบื้ องต้นของ
ผู้ ป่วย หรือเรียกชุดข้อมูลนี้ ว่ำชุดข้อมูลส ำหรับฝึกฝน (Data Training Set) โดยใช้ทฤษฎีคณิตศำสตร์ควำมน่ำจะ
เป็น (Probability) แบบกำรจัดหมู่ (Combination) เมื่อน ำไปทดสอบประสทิธภิำพของโมเดลกำรพยำกรณ์ที่สร้ำง
จำกอลักอริทมึชนิด J48 RandomTree และ HoeffdingTree ผู้วิจัยพบว่ำ โมเดลกำรพยำกรณท์ี่สร้ำงจำกอลักอริทมึ
ชนิด RandomTree มปีระสทิธภิำพสงูสดุ โดยมค่ีำควำมถูกต้องโดยเฉล่ียเท่ำกบั 100% มค่ีำควำมแม่นย ำโดยเฉล่ีย
เท่ำกับ 1.00 มีค่ำควำมครบถ้วนหรือค่ำกำรระลึกโดยเฉล่ียเท่ำกับ 1.00 และมีค่ำประสิทธิภำพโดยรวมของค่ำ
ควำมแม่นย ำและค่ำควำมครบถ้วนโดยเฉล่ียเท่ำกบั 1.00 ในส่วนของโมเดลที่สร้ำงจำกอลักอริทมึชนิด J48 มีค่ำ
ควำมถูกต้องโดยเฉล่ียเท่ำกบั 98.63 และโมเดลที่สร้ำงจำกอลักอริทมึชนิด HoeffdingTree มีค่ำควำมถูกต้องโดย
เฉล่ียเท่ำกบั 97.49% ดังนั้นสรุปได้ว่ำโมเดลที่สร้ำงจำกอลักอริทมึชนิด Randomtree มีประสทิธภิำพสงูสดุและให้
กฏเกณฑใ์นอำกำรท้องร่วงฉับพลันจ ำนวน 20 กฎเกณฑ ์อำกำรท้องผูก จ ำนวน 35 กฎเกณฑ ์โรคภมูิแพ้ทำงเดนิ
หำยใจส่วนต้น จ ำนวน 12 กฎเกณฑ ์โรคข้อเข่ำเสื่อม จ ำนวน 12 กฎเกณฑ ์และโรคไมเกรน จ ำนวน 21 กฎเกณฑ ์
ผู้วิจัยขอหยิบยกตัวอย่ำงกฎเกณฑ์ที่ได้จำกอำกำรท้องร่วงฉับพลันซึ่งมีกฎเกณฑท์ั้งสิ้นจ ำนวน 20 กฎเกณฑ ์โดย
แสดงได้ดังต่อไปนี้  ได้แก่ กฎเกณฑท์ี่ 1 C=y (Refer) กฎเกณฑท์ี่ 2 C=n and H=y (Refer) กฎเกณฑท์ี่ 3 C=n 
and H=n and E=y (Refer) กฎเกณฑ์ที่ 4 C=n and H=n and E=n and G=y and D=y (Refer) กฎเกณฑ์ที่ 5 
C=n and H=n and E=n and G=y and D=n and A=n and B=y (Refer) กฎเกณฑ์ที่ 6 C=n and H=n and E=n 
and G=y and D=n and A=n and B=n and F=y (Refer) กฎเกณฑ์ที่ 7 C=n and H=n and E=n and G=y and 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 10  แสดงตัวอย่ำงกำรประเมินและกำรคัดกรองโรคจำกเวบ็แอปพลิเคชันเคร่ืองมือสนับสนุนกำรตัดสนิใจกำรพยำกรณ์ทำง
คลินิกในโรคภมูิแพ้ทำงเดินหำยใจส่วนต้น 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 11  แสดงตัวอย่ำงกำรเสนอแนวทำงกำรจ่ำยยำแผนโบรำณจำกเวบ็แอปพลิเคชันเคร่ืองมือสนับสนุนกำรตัดสนิใจกำรพยำกรณ์
ทำงคลินิกในโรคภมูิแพ้ทำงเดินหำยใจส่วนต้น 
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รูปที่ 12  แสดงตัวอย่ำงกำรเสนอให้วินิจฉัยเพ่ิมเติมและกำรส่งต่อผู้ ป่วยไปยังแพทย์แผนปัจจุบันจำกเวบ็แอปพลิเคชันเคร่ืองมือ
สนับสนุนกำรตัดสนิใจกำรพยำกรณ์ทำงคลินิกในโรคภมูิแพ้ทำงเดินหำยใจส่วนต้น 

  
อภิปรายผลการศึกษา 

 
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

จำกกระบวนกำรสร้ำงชุดข้อมูลกรณีควำมน่ำจะเป็นของเหตุกำรณ์ทั้งหมดในกำรคัดกรองโรคเบื้ องต้นของ
ผู้ป่วย หรือเรียกชุดข้อมูลนี้ ว่ำชุดข้อมูลส ำหรับฝึกฝน (Data Training Set) โดยใช้ทฤษฎีคณิตศำสตร์ควำมน่ำจะ
เป็น (Probability) แบบกำรจัดหมู่ (Combination) เมื่อน ำไปทดสอบประสทิธภิำพของโมเดลกำรพยำกรณ์ที่สร้ำง
จำกอลักอริทมึชนิด J48 RandomTree และ HoeffdingTree ผู้วิจัยพบว่ำ โมเดลกำรพยำกรณท์ี่สร้ำงจำกอลักอริทมึ
ชนิด RandomTree มปีระสทิธภิำพสงูสดุ โดยมค่ีำควำมถูกต้องโดยเฉล่ียเท่ำกบั 100% มค่ีำควำมแม่นย ำโดยเฉล่ีย
เท่ำกับ 1.00 มีค่ำควำมครบถ้วนหรือค่ำกำรระลึกโดยเฉล่ียเท่ำกับ 1.00 และมีค่ำประสิทธิภำพโดยรวมของค่ำ
ควำมแม่นย ำและค่ำควำมครบถ้วนโดยเฉล่ียเท่ำกบั 1.00 ในส่วนของโมเดลที่สร้ำงจำกอลักอริทมึชนิด J48 มีค่ำ
ควำมถูกต้องโดยเฉล่ียเท่ำกบั 98.63 และโมเดลที่สร้ำงจำกอลักอริทมึชนิด HoeffdingTree มีค่ำควำมถูกต้องโดย
เฉล่ียเท่ำกบั 97.49% ดังนั้นสรุปได้ว่ำโมเดลที่สร้ำงจำกอลักอริทมึชนิด Randomtree มีประสทิธภิำพสงูสดุและให้
กฏเกณฑใ์นอำกำรท้องร่วงฉับพลันจ ำนวน 20 กฎเกณฑ ์อำกำรท้องผูก จ ำนวน 35 กฎเกณฑ ์โรคภมูิแพ้ทำงเดนิ
หำยใจส่วนต้น จ ำนวน 12 กฎเกณฑ ์โรคข้อเข่ำเสื่อม จ ำนวน 12 กฎเกณฑ ์และโรคไมเกรน จ ำนวน 21 กฎเกณฑ ์
ผู้วิจัยขอหยิบยกตัวอย่ำงกฎเกณฑ์ที่ได้จำกอำกำรท้องร่วงฉับพลันซึ่งมีกฎเกณฑท์ั้งสิ้นจ ำนวน 20 กฎเกณฑ ์โดย
แสดงได้ดังต่อไปนี้  ได้แก่ กฎเกณฑท์ี่ 1 C=y (Refer) กฎเกณฑท์ี่ 2 C=n and H=y (Refer) กฎเกณฑท์ี่ 3 C=n 
and H=n and E=y (Refer) กฎเกณฑ์ที่ 4 C=n and H=n and E=n and G=y and D=y (Refer) กฎเกณฑ์ที่ 5 
C=n and H=n and E=n and G=y and D=n and A=n and B=y (Refer) กฎเกณฑ์ที่ 6 C=n and H=n and E=n 
and G=y and D=n and A=n and B=n and F=y (Refer) กฎเกณฑ์ที่ 7 C=n and H=n and E=n and G=y and 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 10  แสดงตัวอย่ำงกำรประเมินและกำรคัดกรองโรคจำกเวบ็แอปพลิเคชันเคร่ืองมือสนับสนุนกำรตัดสนิใจกำรพยำกรณ์ทำง
คลินิกในโรคภมูิแพ้ทำงเดินหำยใจส่วนต้น 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 11  แสดงตัวอย่ำงกำรเสนอแนวทำงกำรจ่ำยยำแผนโบรำณจำกเวบ็แอปพลิเคชันเคร่ืองมือสนับสนุนกำรตัดสนิใจกำรพยำกรณ์
ทำงคลินิกในโรคภมูิแพ้ทำงเดินหำยใจส่วนต้น 
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ซึ่งผลกำรทดสอบควำมถูกต้องในคร้ังที่ 1 พบว่ำอัลกอริทึมของแอปพลิเคชันมีควำมถูกต้องตำมเงื่อนไขคิดเป็น 
98.9% จำกทั้งหมด 2,811 เงื่อนไข ซึ่งพบว่ำผิดพลำดเพียง 32 เงื่อนไขเท่ำนั้น จำกนั้นแก้ไขและทดสอบ
ประสิทธิภำพของอัลกอริทึมจนมีควำมถูกต้อง 99.71% ซึ่งพบ Error Code เพียงจ ำนวน 3 Code บนต้นไม้
ตัดสนิใจที่ต ำแหน่ง 26:Ey“Refer”, 27:By“Refer”, 28:Fy“Refer” จำกกำรเรียนรู้ที่ได้ดังกล่ำว ผู้วิจัยวิเครำะห์
ได้ว่ำ กำรน ำเอำองค์ควำมรู้  กฎเกณฑ์ แผนภำพต้นไม้ตัดสนิใจดังกล่ำวไปพัฒนำต่อนั้นจะช่วยให้สำมำรถเขียน
อัลกอริทึมได้ถูกต้อง สร้ำงล ำดับกำรตรวจสอบของข้อมูลได้อย่ำงมีควำมเหมำะสม ลดข้อผิดพลำดในกำรเขียน
โปรแกรม มคีวำมเป็นสำกล โดยสำมำรถพิสจูน์ได้ในควำมถูกต้อง ควำมแม่นย ำ ควำมครบถ้วนหรือค่ำควำมระลึก 
จึงท ำให้ช่วยลดระยะเวลำ ลดขั้นตอน ประหยัดค่ำใช้จ่ำย และช่วยลดควำมผดิพลำดต่ำง ๆ ที่จะตำมมำได้  

จำกผลกำรวิจัยและพัฒนำที่ได้พบว่ำมีควำมสอดคล้องกับกำรศึกษำของ นิตยำ เกิดประสพ (2547) ที่
ท ำกำรศึกษำในเรื่อง “อัลกอริทึมและเทคนิคที่เหมำะสมกบักำรสงัเครำะห์โมเดลที่ช่วยวินิจฉัยโรคได้อัตโนมัติ” 
จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ อลักอริทมึที่ใช้หลักกำรต้นไม้ตดัสนิใจท ำงำนได้ดกีบัข้อมูลประเภทข้อควำมและสญัลักษณ์
ที่มีจ ำนวนคลำสไม่มำก และเพ่ือประสิทธภิำพสูงสดุควรท ำกำรทดสอบชุดของข้อมูลกับโมเดลกำรพยำกรณ์เพ่ือ
คัดเ ลือกอัลกอริทึมที่ เหมำะสมกับลักษณะของข้อมูลมำกที่ สุด  และยังสอดคล้องกับกำรศึกษำของ  
วิธวินท ์แสงมณี, วีระวุฑ รัตนเจริญเลิศ, ณัฏฐภพ โพธรัิชต์ และ เพียงฤทยั หนูสวัสดิ์ (2560) ที่ท ำกำรศึกษำใน
เรื่อง “กำรสร้ำงโมเดลท ำนำยโอกำสกำรกลับมำรักษำตวัซ ำ้ของผู้ป่วยเบำหวำนโดยใช้เทคนิคกำรท ำเหมืองข้อมูล” 
จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ กำรสร้ำงโมเดลกำรพยำกรณ์โอกำสกำรกลับมำรักษำตัวซ ำ้ของผู้ ป่วยโรคเบำหวำน โดยใช้
เทคนิคกำรท ำเหมืองข้อมูล โมเดลที่สร้ำงโดยใช้อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ มีประสิทธิภำพสูงสุดเท่ำกับ 85.5% 
และนอกจำกนี้ยังพบว่ำยังเป็นไปในทศิทำงเดยีวกนักบักำรศึกษำในกำรวินิจฉัยโรคทำงปศุสตัว์ ซึ่ง ณฐัวด ีหงสบุ์ญ
มี และ พงศ์นรินทร์ ศรรุ่ง (2561) ได้ท ำกำรศึกษำในเร่ือง “กำรประยุกต์ใช้เทคนิคจ ำแนกข้อมูลแบบต้นไม้
ตัดสินใจเพ่ือกำรวินิจฉัยโรคในโคเบื้ องต้นบนโทรศัพท์มือถือ” จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ ต้นไม้ตัดสินใจแบบ
อัลกอริทึม RandomTree มีประสิทธิภำพดีที่สุด โดยมีค่ำควำมถูกต้องเท่ำกับ 99.47 % ค่ำควำมคำดเคลื่อน
ระหว่ำงค่ำจริงและค่ำที่พยำกรณ์ได้เท่ำกับ 0.020 ค่ำควำมแม่นย ำเท่ำกับ 0.995 ค่ำควำมระลึกเท่ำกับ 0.995 
และค่ำควำมถ่วงดุลเท่ำกบั 0.995  
ขอ้เสนอแนะ 

1.  ในกำรศึกษำครั้งต่อไป ควรมีกำรน ำตัวแปรในเรื่อง ธำตุเจ้ำเรือน และสมุฏฐำนแห่งโรคต่ำง ๆ เช่น ธำตุ
สมุฏฐำน อำยุสมุฏฐำน กำลสมุฏฐำน อตุสุมุกฐำน ประเทศสมุฏฐำน และมูลเหตแุห่งกำรณเ์กดิโรค เป็นต้น เข้ำมำ
ใช้ในกำรเป็นข้อมูลส ำหรับกำรฝึกฝน (Data Training Set) ซึ่งจะท ำให้กำรพยำกรณ์มคีวำมสมบูรณส์อดคล้องกบั
ศำสตร์ทำงกำรแพทย์แผนไทย และจะช่วยให้กำรวินิจฉัยโรคมีควำมรวดเรว็มำกย่ิงขึ้น รวมไปจนถึงควรมีกำร
ค ำนวณค่ำคะแนนในข้อกำรส่งต่อไปยังแพทย์แผนปัจจุบัน ว่ำคะแนนเท่ำไหร่ควรส่งต่อ หรือสำมำรถบอกได้ว่ำค่ำ
คะแนนที่ได้ของผู้ป่วยมคีวำมรนุแรงอยู่ในระดบัไหน เช่น ระดบัน้อย ระดบัปำนกลำง ระดบัรนุแรง เป็นต้น  

2.  ในกำรศึกษำครั้งต่อไป ควรท ำกำรคัดเลือกเพียงแค่อำกำรหรือโรคใดโรคหนึ่ง และท ำกำรศึกษำเชิงลึกลง
ไป โดยควรมีกำรลงภำคสนำมเพ่ือเกบ็ข้อมูลในส่วนที่เป็นข้อค ำถำมส ำหรับใช้ในกำรสร้ำงแบบประเมินเพ่ือน ำมำ
สร้ำงเป็นโมเดลกำรพยำกรณก์บัแพทย์แผนไทยโดยตรง ทั้งนี้จะต้องมกีำรเกบ็ข้อมูลจำกแพทย์แผนปัจจุบนัในเรื่อง
ข้อค ำถำมด้วยเช่นกัน ข้อมูลที่เกบ็มำจะต้องมีจ ำนวนที่มำกพอส ำหรับกำรเป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งหมด เพ่ือน ำ
ข้อมูลซึ่งเป็นข้อค ำถำมดงักล่ำวมำวิเครำะห์และสงัเครำะห์จนได้เป็นข้อค ำถำมที่มคีวำมเหมำะสมมำกที่สดุ จำกนั้น
จึงน ำไปใช้ในกำรสร้ำงเป็นชุดของข้อมูลส ำหรับกำรฝึกฝน ในล ำดบัต่อไป   

3.  ในกำรศึกษำคร้ังต่อไป ข้อค ำถำมส ำหรับกำรคัดกรองควรมีกำรแยกข้อค ำถำมออกเป็นข้อย่อย ไม่ควรรวม
หลำยตัวแปรไว้ในข้อเดียวกัน และควรเพ่ิมคลำสในกำรท ำนำยโรคให้ละเอียดมำกยิ่งขึ้น เนื่องจำกบำงลักษณะ
อำกำรอำจมสีำเหตทุี่แท้จริงมำจำกโรคอื่น ๆ ดงันั้นแนวทำงในกำรรักษำโรคอำจไม่เหมอืนกนั  

4.  ในกำรศึกษำครั้งต่อไป กำรสร้ำงโมเดลพยำกรณ์จำกชุดของข้อมูลส ำหรับใช้ฝึกฝน จะต้องมีกำรทดสอบ
ประสทิธภิำพโดยเปรียบเทยีบในแต่ละชนิดของอลักอริทมึเสมอ เพ่ือท ำกำรคัดเลือกว่ำอลักอริทมึใดสำมำรถสร้ำง

D=n and A=n and B=n and F=n (Further Diagnosis) กฎเกณฑท์ี่ 8 C=n and H=n and E=n and G=y and D=n 
and A=y (Refer) กฎเกณฑท์ี่ 9 C=n and H=n and E=n and G=n and B=y and D=y and F=y (Refer) กฎเกณฑ์
ที่ 10 C=n and H=n and E=n and G=n and B=y and D=y and F=n and A=n (Further Diagnosis) กฎเกณฑท์ี่ 
11 C=n and H=n and E=n and G=n and B=y and D=y and F=n and A=y (Refer) กฎเกณฑ์ที่ 12 C=n and 
H=n and E=n and G=n and B=y and D=n and A=n (Further Diagnosis) กฎเกณฑ์ที่ 13 C=n and H=n and 
E=n and G=n and B=y and D=n and A=y and F=y (Refer) กฎเกณฑท์ี่ 14 C=n and H=n and E=n and G=n 
and B=y and D=n and A=y and F=n (Diarrhea) กฎเกณฑ์ที่ 15 C=n and H=n and E=n and G=n and B=n 
and D=y and A=n and F=y (Refer) กฎเกณฑ์ที่ 16 C=n and H=n and E=n and G=n and B=n and D=y and 
A=n and F=n (Further Diagnosis)  กฎเกณฑ์ที่ 17 C=n and H=n and E=n and G=n and B=n and D=y and 
A=y (Refer) กฎเกณฑท์ี่ 18 C=n and H=n and E=n and G=n and B=n and D=n and A=n (Further Diagnosis) 
กฎเกณฑท์ี่ 19 C=n and H=n and E=n and G=n and B=n and D=n and A=y and F=y (Refer) กฎเกณฑท์ี่ 20 
C=n and H=n and E=n and G=n and B=n and D=n and A=y and F=n (Further Diagnosis) โดยสำมำรถน ำ
กฎเกณฑด์งักล่ำวไปพัฒนำต่อในกำรจัดท ำเวบ็แอปพลิเคชัน  

นอกจำกนี้ ผู้วิจัยวิเครำะห์ได้ว่ำเนื่องจำกชุดข้อมูลส ำหรับกำรฝึกฝนมีลักษณะกำรกระจุกตัวที่ต ่ำของผลลัพธใ์น
คลำสที่ท ำนำยว่ำเป็นโรค หรือชุดของข้อมูลมีลักษณะเบ้ไปทำงคลำสที่ท ำนำยว่ำส่งต่อแพทย์แผนปัจจุบัน “Refer” 
เนื่องจำกเป็นข้อมูลส่วนใหญ่ซึ่งมีปริมำณมำกกว่ำ 90% ของข้อมูลทั้งหมด จำกผลกำรศึกษำพบว่ำชุดข้อมูลที่มี
ลักษณะดังกล่ำวจะมีควำมเหมำะสมกับอลักอริทึมชนิด RandomTree เนื่องจำกผลกำรทดสอบประสทิธิภำพของ
อลักอริทมึชนิดนี้นั้นสำมำรถจ ำแนกหรือ Classified กำรท ำนำยได้ในทุกเงื่อนไข ถึงแม้บำงคลำสของผลลัพธจ์ะมี
กำรกระจุกตวัที่สงูหรือต ่ำกต็ำม ไม่มกีำรตดัผลกำรท ำนำยคลำสใดคลำสหนึ่งหรือคลำสที่ส  ำคญั โดยเฉพำะคลำสที่
เป็นผลกำรท ำนำยโรคออกไป และจำกผลกำรทดสอบประสิทธิภำพซ ำ้อีกครั้งหนึ่ง (Re-Test Method) ด้วยวิธี 
Supplied Test Set ที่ ผู้วิจัยได้ท ำกำรสุ่มชุดข้อมูลในล ำดับและสัดส่วนที่แตกต่ำงกันออกไปเพ่ือลดอคติ หรือ
ต้องกำรทดสอบว่ำโมเดลกำรพยำกรณน์ั้นจะยังสำมำรถจดจ ำและท ำนำยผลลัพธไ์ด้ถูกต้องเหมือนเดิมหรือไม่ โดย
ผู้วิจัยท ำกำรสุ่มชุดของข้อมูลส ำหรับกำรทดสอบออกเป็น 5 ชุด ในแต่ละอำกำรหรือโรค ชุดที่ 1 จ ำนวน 20% ชุดที่ 
2 จ ำนวน 40% ชุดที่ 3 จ ำนวน 60% ชุดที่ 4 จ ำนวน 80% และชุดที่ 5 จ ำนวน 100% ซึ่งเป็นที่พิสูจน์แล้วว่ำ
โมเดลกำรพยำกรณ์ที่สร้ำงจำกอัลกอริทึมชนิด RandomTree สำมำรถจดจ ำหรือจ ำแนกคลำสในทุกเงื่อนไขได้
ทั้งหมดอย่ำงครบถ้วน  

ผู้ วิจัยวิเครำะห์ได้ว่ำอัลกอริทึมชนิด J48 และ HoeffdingTree มีกำรตัดคลำสที่มีผลกำรท ำนำยจ ำนวนน้อย
ออกไป ซึ่งกค็ือคลำสผลลัพธท์ี่ท  ำนำยกำรเกดิโรค ซึ่งเป็นคลำสที่จ ำเป็นส ำหรับกำรท ำนำยผลของโมเดล ดังนั้นจึง
ท ำไม่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ต่อในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้ จำกสำเหตุดังกล่ำวผู้ วิจัยจึงท ำกำรทดสอบโดยกระจำย
ควำมถี่ของคลำสที่แสดงผลกำรวินิจฉัยให้มีควำมถี่และกำรกกระจำยตัว (Distribution) มำกยิ่งขึ้น 15% ในชุด
ข้อมูลส ำหรับกำรฝึกฝน (Data Training Set) ของอำกำรท้องร่วงฉับพลัน ผลปรำกฏว่ำ ประสิทธิภำพในกำร
พยำกรณ์สงูมำกขึ้น (J48 จำก 96.86% ไปเป็น 99.29% และ HoeffdingTree จำก 96.86% ไปเป็น 97.54%) 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่ำ ส ำหรับชุดข้อมูลที่ใช้ในกำรฝึกฝน (Data Training Set) ที่มีโครงสร้ำงเงื่อนไขชัดเจน มี
ผลลัพธ์แน่นอนและมีกำรกระจำยตัวของข้องมูลต ่ำ จะมีควำมเหมำะสมกับกำรใช้อัลกอริทึมชนิด RandomTree 
มำกกว่ำกำรใช้อลักอริทมึชนิด J48 และ HoeffdingTree แต่ถึงอย่ำงไรกต็ำมชุดข้อมูลส ำหรับกำรฝึกฝนที่แตกต่ำง
กันไปอำจมีควำมเหมำะสมกับชนิดอัลกอริทึมที่แตกต่ำงกันไปเช่นกัน จึงจ ำเป็นจะต้องมีกำรทดสอบทุกคร้ังใน
อลักอริทมึชนิดต่ำงๆ เพ่ือท ำกำรคดัเลือกอลักอริทมึที่ให้ประสทิธภิำพสงูที่สดุ  

ในส่วนของกำรน ำองคค์วำมรู้ที่ได้ กฎเกณฑ ์(Rule) และแผนภำพต้นไม้ตดัสนิใจ (Visualize Tree Model) ใน
แต่ละอำกำรหรือโรคดังกล่ำวไปใช้ต่อในกำรพัฒนำเป็นเว็บแอปพลิเคชันในรูปแบบเครื่องมือสนับสนุนกำร
ตัดสนิใจกำรพยำกรณ์ทำงคลินิกต้นแบบ (Clinical Decision-Making Support Tool) พบว่ำ นักพัฒนำโปรแกรม
ใช้เวลำเพียง 2 สปัดำห์ในกำรเขียน Code ตำมกฎเกณฑแ์ละแผนภำพต้นไม้ตดัสนิใจที่ได้จำกโมเดลกำรพยำกรณ์ 
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ซึ่งผลกำรทดสอบควำมถูกต้องในคร้ังที่ 1 พบว่ำอัลกอริทึมของแอปพลิเคชันมีควำมถูกต้องตำมเงื่อนไขคิดเป็น 
98.9% จำกทั้งหมด 2,811 เงื่อนไข ซึ่งพบว่ำผิดพลำดเพียง 32 เงื่อนไขเท่ำนั้น จำกนั้นแก้ไขและทดสอบ
ประสิทธิภำพของอัลกอริทึมจนมีควำมถูกต้อง 99.71% ซึ่งพบ Error Code เพียงจ ำนวน 3 Code บนต้นไม้
ตัดสนิใจที่ต ำแหน่ง 26:Ey“Refer”, 27:By“Refer”, 28:Fy“Refer” จำกกำรเรียนรู้ที่ได้ดังกล่ำว ผู้วิจัยวิเครำะห์
ได้ว่ำ กำรน ำเอำองค์ควำมรู้  กฎเกณฑ์ แผนภำพต้นไม้ตัดสนิใจดังกล่ำวไปพัฒนำต่อนั้นจะช่วยให้สำมำรถเขียน
อัลกอริทึมได้ถูกต้อง สร้ำงล ำดับกำรตรวจสอบของข้อมูลได้อย่ำงมีควำมเหมำะสม ลดข้อผิดพลำดในกำรเขียน
โปรแกรม มคีวำมเป็นสำกล โดยสำมำรถพิสจูน์ได้ในควำมถูกต้อง ควำมแม่นย ำ ควำมครบถ้วนหรือค่ำควำมระลึก 
จึงท ำให้ช่วยลดระยะเวลำ ลดขั้นตอน ประหยัดค่ำใช้จ่ำย และช่วยลดควำมผดิพลำดต่ำง ๆ ที่จะตำมมำได้  

จำกผลกำรวิจัยและพัฒนำที่ได้พบว่ำมีควำมสอดคล้องกับกำรศึกษำของ นิตยำ เกิดประสพ (2547) ที่
ท ำกำรศึกษำในเรื่อง “อัลกอริทึมและเทคนิคที่เหมำะสมกบักำรสงัเครำะห์โมเดลที่ช่วยวินิจฉัยโรคได้อัตโนมัติ” 
จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ อลักอริทมึที่ใช้หลักกำรต้นไม้ตดัสนิใจท ำงำนได้ดกีบัข้อมูลประเภทข้อควำมและสญัลักษณ์
ที่มีจ ำนวนคลำสไม่มำก และเพ่ือประสิทธภิำพสูงสดุควรท ำกำรทดสอบชุดของข้อมูลกับโมเดลกำรพยำกรณ์เพ่ือ
คัดเ ลือกอัลกอริทึมที่ เหมำะสมกับลักษณะของข้อมูลมำกที่ สุด  และยังสอดคล้องกับกำรศึกษำของ  
วิธวินท ์แสงมณี, วีระวุฑ รัตนเจริญเลิศ, ณัฏฐภพ โพธรัิชต์ และ เพียงฤทยั หนูสวัสดิ์ (2560) ที่ท ำกำรศึกษำใน
เรื่อง “กำรสร้ำงโมเดลท ำนำยโอกำสกำรกลับมำรักษำตวัซ ำ้ของผู้ป่วยเบำหวำนโดยใช้เทคนิคกำรท ำเหมืองข้อมูล” 
จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ กำรสร้ำงโมเดลกำรพยำกรณ์โอกำสกำรกลับมำรักษำตัวซ ำ้ของผู้ ป่วยโรคเบำหวำน โดยใช้
เทคนิคกำรท ำเหมืองข้อมูล โมเดลที่สร้ำงโดยใช้อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ มีประสิทธิภำพสูงสุดเท่ำกับ 85.5% 
และนอกจำกนี้ยังพบว่ำยังเป็นไปในทศิทำงเดยีวกนักบักำรศึกษำในกำรวินิจฉัยโรคทำงปศุสตัว์ ซึ่ง ณฐัวด ีหงสบุ์ญ
มี และ พงศ์นรินทร์ ศรรุ่ง (2561) ได้ท ำกำรศึกษำในเรื่อง “กำรประยุกต์ใช้เทคนิคจ ำแนกข้อมูลแบบต้นไม้
ตัดสินใจเพ่ือกำรวินิจฉัยโรคในโคเบื้ องต้นบนโทรศัพท์มือถือ” จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ ต้นไม้ตัดสินใจแบบ
อัลกอริทึม RandomTree มีประสิทธิภำพดีที่สุด โดยมีค่ำควำมถูกต้องเท่ำกับ 99.47 % ค่ำควำมคำดเคลื่อน
ระหว่ำงค่ำจริงและค่ำที่พยำกรณ์ได้เท่ำกับ 0.020 ค่ำควำมแม่นย ำเท่ำกับ 0.995 ค่ำควำมระลึกเท่ำกับ 0.995 
และค่ำควำมถ่วงดุลเท่ำกบั 0.995  
ขอ้เสนอแนะ 

1.  ในกำรศึกษำครั้งต่อไป ควรมีกำรน ำตัวแปรในเรื่อง ธำตุเจ้ำเรือน และสมุฏฐำนแห่งโรคต่ำง ๆ เช่น ธำตุ
สมุฏฐำน อำยุสมุฏฐำน กำลสมุฏฐำน อตุสุมุกฐำน ประเทศสมุฏฐำน และมูลเหตแุห่งกำรณเ์กดิโรค เป็นต้น เข้ำมำ
ใช้ในกำรเป็นข้อมูลส ำหรับกำรฝึกฝน (Data Training Set) ซึ่งจะท ำให้กำรพยำกรณ์มคีวำมสมบูรณส์อดคล้องกบั
ศำสตร์ทำงกำรแพทย์แผนไทย และจะช่วยให้กำรวินิจฉัยโรคมีควำมรวดเรว็มำกย่ิงขึ้น รวมไปจนถึงควรมีกำร
ค ำนวณค่ำคะแนนในข้อกำรส่งต่อไปยังแพทย์แผนปัจจุบัน ว่ำคะแนนเท่ำไหร่ควรส่งต่อ หรือสำมำรถบอกได้ว่ำค่ำ
คะแนนที่ได้ของผู้ป่วยมคีวำมรนุแรงอยู่ในระดบัไหน เช่น ระดบัน้อย ระดบัปำนกลำง ระดบัรนุแรง เป็นต้น  

2.  ในกำรศึกษำครั้งต่อไป ควรท ำกำรคัดเลือกเพียงแค่อำกำรหรือโรคใดโรคหนึ่ง และท ำกำรศึกษำเชิงลึกลง
ไป โดยควรมีกำรลงภำคสนำมเพ่ือเกบ็ข้อมูลในส่วนที่เป็นข้อค ำถำมส ำหรับใช้ในกำรสร้ำงแบบประเมินเพ่ือน ำมำ
สร้ำงเป็นโมเดลกำรพยำกรณก์บัแพทย์แผนไทยโดยตรง ทั้งนี้จะต้องมกีำรเกบ็ข้อมูลจำกแพทย์แผนปัจจุบนัในเรื่อง
ข้อค ำถำมด้วยเช่นกัน ข้อมูลที่เกบ็มำจะต้องมีจ ำนวนที่มำกพอส ำหรับกำรเป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งหมด เพ่ือน ำ
ข้อมูลซึ่งเป็นข้อค ำถำมดงักล่ำวมำวิเครำะห์และสงัเครำะห์จนได้เป็นข้อค ำถำมที่มคีวำมเหมำะสมมำกที่สดุ จำกนั้น
จึงน ำไปใช้ในกำรสร้ำงเป็นชุดของข้อมูลส ำหรับกำรฝึกฝน ในล ำดบัต่อไป   

3.  ในกำรศึกษำคร้ังต่อไป ข้อค ำถำมส ำหรับกำรคัดกรองควรมีกำรแยกข้อค ำถำมออกเป็นข้อย่อย ไม่ควรรวม
หลำยตัวแปรไว้ในข้อเดียวกัน และควรเพ่ิมคลำสในกำรท ำนำยโรคให้ละเอียดมำกยิ่งขึ้น เนื่องจำกบำงลักษณะ
อำกำรอำจมสีำเหตทุี่แท้จริงมำจำกโรคอื่น ๆ ดงันั้นแนวทำงในกำรรักษำโรคอำจไม่เหมอืนกนั  

4.  ในกำรศึกษำครั้งต่อไป กำรสร้ำงโมเดลพยำกรณ์จำกชุดของข้อมูลส ำหรับใช้ฝึกฝน จะต้องมีกำรทดสอบ
ประสทิธภิำพโดยเปรียบเทยีบในแต่ละชนิดของอลักอริทมึเสมอ เพ่ือท ำกำรคัดเลือกว่ำอลักอริทมึใดสำมำรถสร้ำง

D=n and A=n and B=n and F=n (Further Diagnosis) กฎเกณฑท์ี่ 8 C=n and H=n and E=n and G=y and D=n 
and A=y (Refer) กฎเกณฑท์ี่ 9 C=n and H=n and E=n and G=n and B=y and D=y and F=y (Refer) กฎเกณฑ์
ที่ 10 C=n and H=n and E=n and G=n and B=y and D=y and F=n and A=n (Further Diagnosis) กฎเกณฑท์ี่ 
11 C=n and H=n and E=n and G=n and B=y and D=y and F=n and A=y (Refer) กฎเกณฑ์ที่ 12 C=n and 
H=n and E=n and G=n and B=y and D=n and A=n (Further Diagnosis) กฎเกณฑ์ที่ 13 C=n and H=n and 
E=n and G=n and B=y and D=n and A=y and F=y (Refer) กฎเกณฑท์ี่ 14 C=n and H=n and E=n and G=n 
and B=y and D=n and A=y and F=n (Diarrhea) กฎเกณฑ์ที่ 15 C=n and H=n and E=n and G=n and B=n 
and D=y and A=n and F=y (Refer) กฎเกณฑ์ที่ 16 C=n and H=n and E=n and G=n and B=n and D=y and 
A=n and F=n (Further Diagnosis)  กฎเกณฑ์ที่ 17 C=n and H=n and E=n and G=n and B=n and D=y and 
A=y (Refer) กฎเกณฑท์ี่ 18 C=n and H=n and E=n and G=n and B=n and D=n and A=n (Further Diagnosis) 
กฎเกณฑท์ี่ 19 C=n and H=n and E=n and G=n and B=n and D=n and A=y and F=y (Refer) กฎเกณฑท์ี่ 20 
C=n and H=n and E=n and G=n and B=n and D=n and A=y and F=n (Further Diagnosis) โดยสำมำรถน ำ
กฎเกณฑด์งักล่ำวไปพัฒนำต่อในกำรจัดท ำเวบ็แอปพลิเคชัน  

นอกจำกนี้ ผู้วิจัยวิเครำะห์ได้ว่ำเนื่องจำกชุดข้อมูลส ำหรับกำรฝึกฝนมีลักษณะกำรกระจุกตัวที่ต ่ำของผลลัพธใ์น
คลำสที่ท ำนำยว่ำเป็นโรค หรือชุดของข้อมูลมีลักษณะเบ้ไปทำงคลำสที่ท ำนำยว่ำส่งต่อแพทย์แผนปัจจุบัน “Refer” 
เนื่องจำกเป็นข้อมูลส่วนใหญ่ซ่ึงมีปริมำณมำกกว่ำ 90% ของข้อมูลทั้งหมด จำกผลกำรศึกษำพบว่ำชุดข้อมูลที่มี
ลักษณะดังกล่ำวจะมีควำมเหมำะสมกับอลักอริทึมชนิด RandomTree เนื่องจำกผลกำรทดสอบประสทิธิภำพของ
อลักอริทมึชนิดนี้นั้นสำมำรถจ ำแนกหรือ Classified กำรท ำนำยได้ในทุกเงื่อนไข ถึงแม้บำงคลำสของผลลัพธจ์ะมี
กำรกระจุกตวัที่สงูหรือต ่ำกต็ำม ไม่มกีำรตดัผลกำรท ำนำยคลำสใดคลำสหนึ่งหรือคลำสที่ส  ำคญั โดยเฉพำะคลำสที่
เป็นผลกำรท ำนำยโรคออกไป และจำกผลกำรทดสอบประสิทธิภำพซ ำ้อีกครั้งหนึ่ง (Re-Test Method) ด้วยวิธี 
Supplied Test Set ที่ ผู้วิจัยได้ท ำกำรสุ่มชุดข้อมูลในล ำดับและสัดส่วนที่แตกต่ำงกันออกไปเพ่ือลดอคติ หรือ
ต้องกำรทดสอบว่ำโมเดลกำรพยำกรณน์ั้นจะยังสำมำรถจดจ ำและท ำนำยผลลัพธไ์ด้ถูกต้องเหมือนเดิมหรือไม่ โดย
ผู้วิจัยท ำกำรสุ่มชุดของข้อมูลส ำหรับกำรทดสอบออกเป็น 5 ชุด ในแต่ละอำกำรหรือโรค ชุดที่ 1 จ ำนวน 20% ชุดที่ 
2 จ ำนวน 40% ชุดที่ 3 จ ำนวน 60% ชุดที่ 4 จ ำนวน 80% และชุดที่ 5 จ ำนวน 100% ซึ่งเป็นที่พิสูจน์แล้วว่ำ
โมเดลกำรพยำกรณ์ที่สร้ำงจำกอัลกอริทึมชนิด RandomTree สำมำรถจดจ ำหรือจ ำแนกคลำสในทุกเงื่อนไขได้
ทั้งหมดอย่ำงครบถ้วน  

ผู้ วิจัยวิเครำะห์ได้ว่ำอัลกอริทึมชนิด J48 และ HoeffdingTree มีกำรตัดคลำสที่มีผลกำรท ำนำยจ ำนวนน้อย
ออกไป ซึ่งกค็ือคลำสผลลัพธท์ี่ท  ำนำยกำรเกดิโรค ซึ่งเป็นคลำสที่จ ำเป็นส ำหรับกำรท ำนำยผลของโมเดล ดังนั้นจึง
ท ำไม่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ต่อในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้ จำกสำเหตุดังกล่ำวผู้ วิจัยจึงท ำกำรทดสอบโดยกระจำย
ควำมถี่ของคลำสที่แสดงผลกำรวินิจฉัยให้มีควำมถี่และกำรกกระจำยตัว (Distribution) มำกย่ิงขึ้น 15% ในชุด
ข้อมูลส ำหรับกำรฝึกฝน (Data Training Set) ของอำกำรท้องร่วงฉับพลัน ผลปรำกฏว่ำ ประสิทธิภำพในกำร
พยำกรณ์สงูมำกขึ้น (J48 จำก 96.86% ไปเป็น 99.29% และ HoeffdingTree จำก 96.86% ไปเป็น 97.54%) 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่ำ ส ำหรับชุดข้อมูลที่ใช้ในกำรฝึกฝน (Data Training Set) ที่มีโครงสร้ำงเงื่อนไขชัดเจน มี
ผลลัพธ์แน่นอนและมีกำรกระจำยตัวของข้องมูลต ่ำ จะมีควำมเหมำะสมกับกำรใช้อัลกอริทึมชนิด RandomTree 
มำกกว่ำกำรใช้อลักอริทมึชนิด J48 และ HoeffdingTree แต่ถึงอย่ำงไรกต็ำมชุดข้อมูลส ำหรับกำรฝึกฝนที่แตกต่ำง
กันไปอำจมีควำมเหมำะสมกับชนิดอัลกอริทึมที่แตกต่ำงกันไปเช่นกัน จึงจ ำเป็นจะต้องมีกำรทดสอบทุกคร้ังใน
อลักอริทมึชนิดต่ำงๆ เพ่ือท ำกำรคดัเลือกอลักอริทมึที่ให้ประสทิธภิำพสงูที่สดุ  

ในส่วนของกำรน ำองคค์วำมรู้ที่ได้ กฎเกณฑ ์(Rule) และแผนภำพต้นไม้ตดัสนิใจ (Visualize Tree Model) ใน
แต่ละอำกำรหรือโรคดังกล่ำวไปใช้ต่อในกำรพัฒนำเป็นเว็บแอปพลิเคชันในรูปแบบเครื่องมือสนับสนุนกำร
ตัดสนิใจกำรพยำกรณ์ทำงคลินิกต้นแบบ (Clinical Decision-Making Support Tool) พบว่ำ นักพัฒนำโปรแกรม
ใช้เวลำเพียง 2 สปัดำห์ในกำรเขียน Code ตำมกฎเกณฑแ์ละแผนภำพต้นไม้ตดัสนิใจที่ได้จำกโมเดลกำรพยำกรณ์ 
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โมเดลกำรพยำกรณท์ี่มปีระสทิธภิำพสงูที่สดุ ประเภทชุดของข้อมูลที่ใช้ในกำรฝึกฝนที่มคีวำมแตกต่ำงกนัจะมคีวำม
เหมำะสมกบัในแต่ละชนิดอลักอริทมึที่แตกต่ำงกนัไป  

5.  ในกำรศึกษำคร้ังต่อไป อำจพิจำรณำในกำรน ำองค์ควำมรู้ที่ได้ไปพัฒนำต่อเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนกำร
ตัดสนิใจในกำรจ่ำยยำร่วมกนั เพ่ือป้องกนักำรเกดิอนัตรกริิยำระหว่ำงยำสมุนไพร หรือระหว่ำงยำสมุนไพรกับยำ
แผนปัจจุบนั เนื่องจำกในปัจจุบนัผู้ป่วยอำจได้รับทั้งยำสมุนไพรและยำแผนปัจจุบนัในขณะเดยีวกนั 

6.  ในกำรศึกษำครั้งต่อไป อำจพิจำรณำกำรน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรเป็นเครื่องมือสนับสนุนกำรตัดสินใจ
ส ำหรับกำรคัดกรองผู้ ป่วยเบื้ องต้น โดยประยุกต์เป็นระบบแบบประเมินตนเองอัตโนมัติก่อนที่ผู้ป่วยจะมำยัง
สถำนพยำบำลแพทย์แผนไทย เพ่ือที่แพทย์แผนไทยจะได้เตรียมแนวทำงในกำรรักษำกบัผู้ป่วยได้อย่ำงถูกต้องและ
มปีระสทิธภิำพสงูสดุ 

7.  ในกำรศึกษำคร้ังต่อไป เพ่ือให้ได้เคร่ืองมอืสนับสนุนกำรตดัสนิใจทำงคลินิกที่มปีระสทิธภิำพมำกย่ิงขึ้นและ
เหมำะสมกับสถำนพยำบำลแพทย์แผนไทยในแต่ละแห่ง ควรมีกำรปรึกษำหำรือแบบมีส่วนร่วมทั้งกบัผู้ ใช้ User 
และ ผู้พัฒนำ Developer เพ่ือเข้ำใจในปัญหำและสำมำรถสร้ำงเคร่ืองมือที่แก้ปัญหำได้ตรงตำมควำมต้องกำรมำก
ที่สดุ ส ำหรับกำรศึกษำนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งในกำรน ำเสนอแนวทำงและกระบวนกำรในกำรสร้ำงเคร่ืองมอืสนับสนุน
กำรตัดสนิใจโดยประยุกต์ใช้โมเดลกำรพยำกรณ์ที่สร้ำงจำกชุดของข้อมูลฝึกฝนที่น ำมำจำกฐำนข้อมูลทำงวิชำกำร 
(Secondary Data) ที่มีกำรวิเครำะห์ไว้แล้วเท่ำนั้น โดยผู้วิจัยหวังว่ำจะเป็นประโยชน์ให้หน่วยงำนอื่น ๆ ลองน ำ
แนวคดินี้ ไปใช้ในกำรพัฒนำเคร่ืองมอืของตนเองต่อไป 

8.  ในกำรศึกษำครั้งต่อไป ควรมีกำรน ำไปทดลองใช้ในทำงปฏบิัติเพ่ือทดสอบประสทิธภิำพของเครื่องมือกบั
ผู้ ป่วยจริง เพ่ือพิจำรณำถึงข้อบกพร่องหรือข้อควรปรับปรุงซ่ึงให้มีควำมสอดคล้องกับกำรน ำไปใช้จริงได้อย่ำงมี
ประสทิธภิำพมำกย่ิงขึ้น หรือในขณะที่น ำไปทดลองใช้จริงนั้นอำจจุดประกำยไอเดียใหม่ ๆ ที่ท ำให้สำมำรถเหน็ถงึ
ข้อควรปรับปรงุเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะของเคร่ืองมอืสนับสนุนกำรตดัสนิใจทำงคลินิกได้ในอนำคต  
  

กิตติกรรมประกาศ 
 

ผู้ วิจัยขอขอบพระคุณ นอกจำกนี้ ผู้ วิจัยขอขอบพระคุณ พ.อ.รศ.นพ.วิภู ก ำเหนิดดี ผู้เชี่ยวชำญทำงศำสตร์
กำรแพทย์ทำงเลือก และคุณประธำน สำยค ำ นักพัฒนำโปรแกรม ที่ร่วมกนัท ำงำนวิจัยนี้  และสดุท้ำยนี้  ผู้วิจัยของ
ขอบพระคุณ คุณสลักจิต และ คุณประสทิธิ์ เจนลำภวัฒนกุล ผู้ซึ่งคอยให้ค ำปรึกษำและให้ก ำลังใจมำโดยตลอด  
 

เอกสารอา้งอิง 
 
ขวัญตำ ศิลปะไพบูรณ์. (2562). การใชเ้ทคโนโลยีการเรียนรูข้องเครือ่ง เพือ่ท านายผลการเรียนของนักเรียน  

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรงุเทพฯ: มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
คณะกรรมกำรพัฒนำแนวทำงเวชปฏิบัติกำรดูแลรักษำผู้ ป่วยด้วยศำสตร์กำรแพทย์แผนไทยและแพทย์ทำงเลือก  

Service Plan สำขำ กำรแพทย์แผนไทยฯ เขตสขุภำพที่ 10. (ม.ป.ป.). คู่มอืเวชปฏบิตักิำรดูแลรักษำผู้ป่วย
ด้วยศำสตร์กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก. ม.ป.ท. 

ชัย โชควิวัฒน์. (2546). นโยบายและทิศทางการพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือกของประเทศ
ไทย. กระทรวงสำธำรณสขุ: กรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก. 

ณัฐวดี หงสบุ์ญมี และ พงศ์นรินทร์ ศรรุ่ง. (2561). กำรประยุกต์ใช้เทคนิคจ ำแนกข้อมูลแบบต้นไม้ตดัสนิใจเพ่ือ
กำรวินิจฉัยโรคในโค  เบื้ องต้นบนโทรศัพท์มือถือ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี, 20(1), 44-58. 



Graduate Studies and Personalized Education

ผลงานวิจัยภาคบรรยาย Science Technology 155

นิตยำ เกิดประสพ. (2547). อัลกอริทึมและเทคนิคทีเ่หมาะสมกบัการสงัเคราะห์โมเดลทีช่่วยวินิจฉัยโรคได้
อตัโนมติั . นครรำชสมีำ: มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี. 

ภรณ์ทิพย์ ขุนพิทักษ์. (2562). รูปแบบกำรบูรณำกำรของกำรแพทย์แผนไทยในระบบบริกำรสำธำรณสุขระดับ
ตติยภมูิของ โรงพยำบำลศูนย์/โรงพยำบำลทั่วไป ในเขตสขุภำพที่ 12. วารสารเครือข่ายวทิยาลยัพยาบาล
และการสาธารณสขุภาคใต,้ 6(2), 42-52. 

มำลี ค ำคง. (2562). ควำมปลอดภัยของผู้ ป่วย: แนวทำงจัดกำรเรียนรู้ภำคปฏิบัติทำงกำรพยำบำล. วารสาร
เครือข่ายวทิยาลยัพยาบาลและการสาธรณสขุภาคใต,้ 6(1), 216-228. 

รุจิรำ ธรรมสมบัติ. (2555). ระบบสนับสนุนกำรตัดสนิใจในกำรเลือกใช้แพคเกจอนิเทอร์เนต็มือถือโดยใช้ต้นไม้
ตดัสนิใจ. นนทบุรี: มหำวิทยำลัยรำชพฤกษ์. 

วิธวินท ์แสงมณี, วีระวุฑ รัตนเจริญเลิศ, ณัฏฐภพ โพธริัชต์, และ เพียงฤทยั หนูสวัสดิ์. (2560). การสรา้งโมเดล
ท านายโอกาสการกลบัมารกัษาตัวซ า้ของผูป่้วยโรคเบาหวานโดยใชเ้ทคนิคการท าเหมืองขอ้มูล The 5th 
ASEAN Undergraduate Conference in   Computing (AUC2)2017. สบืค้นจำก https://go2rmutr.ac.th/ 
achaporn/wpcontent/uploads/sites/100/2017   /05/275-451-camera-readyn.pdf 

สถำบันกำรแพทย์แผนไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสขุ กระทรวงสำธำรณสขุ. (2544). การแพทยแ์ผน
ไทยกบัการดแูล สขุภาพ. กรงุเทพฯ: โรงพิมพ์องคก์ำรรับส่งสนิค้ำและพัสดุภัณฑ.์ 

สำยชล สนิสมบูรณท์อง. (2558). การท าเหมืองขอ้มลู Data mining (พิมพ์คร้ังที่ 1). กรงุเทพฯ: จำมจุรีโปรดกัส.์  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนครและโรคพยำบำลสมเดจ็พระยุพรำชสว่ำงแดนดิน. (2556). แนวทางเวช

ปฏิบติัและการใชย้า   แพทยแ์ผนไทย จงัหวดัสกลนคร (พิมพ์คร้ังที่ 2). สกลนคร: ร้ำนสมศักดิ์กำรพิมพ์
สกลนคร. 

Frost, J.  (2021) .  Using Combinations to Calculate Probabilities.  Retrieved from https: // statisticsbyjim. 
com/probability/combinations-probabilities 

Fun, M. I. (2022). Combinations and permutations calculator [Web application software]. Retrieved from 
https://mathsisfun.com/combinations-permutations-calculator.html 

 

โมเดลกำรพยำกรณท์ี่มปีระสทิธภิำพสงูที่สดุ ประเภทชุดของข้อมูลที่ใช้ในกำรฝึกฝนที่มคีวำมแตกต่ำงกนัจะมคีวำม
เหมำะสมกบัในแต่ละชนิดอลักอริทมึที่แตกต่ำงกนัไป  

5.  ในกำรศึกษำคร้ังต่อไป อำจพิจำรณำในกำรน ำองค์ควำมรู้ที่ได้ไปพัฒนำต่อเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนกำร
ตัดสนิใจในกำรจ่ำยยำร่วมกนั เพ่ือป้องกนักำรเกดิอนัตรกริิยำระหว่ำงยำสมุนไพร หรือระหว่ำงยำสมุนไพรกับยำ
แผนปัจจุบนั เนื่องจำกในปัจจุบนัผู้ป่วยอำจได้รับทั้งยำสมุนไพรและยำแผนปัจจุบนัในขณะเดยีวกนั 

6.  ในกำรศึกษำครั้งต่อไป อำจพิจำรณำกำรน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรเป็นเครื่องมือสนับสนุนกำรตัดสินใจ
ส ำหรับกำรคัดกรองผู้ ป่วยเบื้ องต้น โดยประยุกต์เป็นระบบแบบประเมินตนเองอัตโนมัติก่อนที่ผู้ป่วยจะมำยัง
สถำนพยำบำลแพทย์แผนไทย เพ่ือที่แพทย์แผนไทยจะได้เตรียมแนวทำงในกำรรักษำกบัผู้ป่วยได้อย่ำงถูกต้องและ
มปีระสทิธภิำพสงูสดุ 

7.  ในกำรศึกษำคร้ังต่อไป เพ่ือให้ได้เคร่ืองมอืสนับสนุนกำรตดัสนิใจทำงคลินิกที่มปีระสทิธภิำพมำกย่ิงขึ้นและ
เหมำะสมกับสถำนพยำบำลแพทย์แผนไทยในแต่ละแห่ง ควรมีกำรปรึกษำหำรือแบบมีส่วนร่วมทั้งกบัผู้ใช้ User 
และ ผู้พัฒนำ Developer เพ่ือเข้ำใจในปัญหำและสำมำรถสร้ำงเคร่ืองมือที่แก้ปัญหำได้ตรงตำมควำมต้องกำรมำก
ที่สดุ ส ำหรับกำรศึกษำนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งในกำรน ำเสนอแนวทำงและกระบวนกำรในกำรสร้ำงเคร่ืองมอืสนับสนุน
กำรตัดสนิใจโดยประยุกต์ใช้โมเดลกำรพยำกรณ์ที่สร้ำงจำกชุดของข้อมูลฝึกฝนที่น ำมำจำกฐำนข้อมูลทำงวิชำกำร 
(Secondary Data) ที่มีกำรวิเครำะห์ไว้แล้วเท่ำนั้น โดยผู้วิจัยหวังว่ำจะเป็นประโยชน์ให้หน่วยงำนอื่น ๆ ลองน ำ
แนวคดินี้ ไปใช้ในกำรพัฒนำเคร่ืองมอืของตนเองต่อไป 

8.  ในกำรศึกษำครั้งต่อไป ควรมีกำรน ำไปทดลองใช้ในทำงปฏบิัติเพ่ือทดสอบประสทิธภิำพของเครื่องมือกบั
ผู้ ป่วยจริง เพ่ือพิจำรณำถึงข้อบกพร่องหรือข้อควรปรับปรุงซ่ึงให้มีควำมสอดคล้องกับกำรน ำไปใช้จริงได้อย่ำงมี
ประสทิธภิำพมำกย่ิงขึ้น หรือในขณะที่น ำไปทดลองใช้จริงนั้นอำจจุดประกำยไอเดียใหม่ ๆ ที่ท ำให้สำมำรถเหน็ถงึ
ข้อควรปรับปรงุเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะของเคร่ืองมอืสนับสนุนกำรตดัสนิใจทำงคลินิกได้ในอนำคต  
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บทคดัย่อ 
การวิจัยในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ อ 1) ศึกษาการท างานเป็นทีมของผู้บริหารในสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสงคราม 2) ศึกษาประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 3) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการท างานเป็นทีมของผู้บริหารกับประสิทธิภาพการท างานของครูสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม ท าการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเกบ็จากครูผู้สอน ในสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
จ านวน 72 โรงเรียน จ านวน 807 คน ได้กลุ่มตัวอย่างโดยสตูรของ Yamane (1973) จ านวน 267 คน ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.96 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
ด้วยวิธีการของเพียร์สนั ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 

ผลการวิจัย พบว่า 1) การท างานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสดุ คือ ด้านการติดต่อสื่อสาร รองลงมา คือ ด้านการร่วมมือ และ
ล าดับสุดท้าย คือ ด้านการประสานงาน ตามล าดับ 2) ระดับประสิทธิภาพการท างานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินงาน รองลงมา คือ ด้านเวลา และล าดับสดุท้าย คือ ด้านคุณภาพของงาน ตามล าดับ 3) ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างการบริหาร
ทีมงานกับประสิทธิภาพของครูสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามในภาพรวมอยู่ในระดับสูง มีความสัมพันธ์
ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
 
ค าส าคญั: ความสมัพันธ์การท างานเป็นทมี  ประสทิธิภาพการท างานของครู  สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
 

Abstract 
The current study aims to investigate (1) teamwork of school principals under Samut Songkram Primary Educational Service 

Area Office, (2) work efficiency of teachers under Samut Songkram Primary Educational Service Area Office, and (3) the 
relationship between principals’ teamwork and teachers’ work efficiency in Samut Songkram Primary Educational Service Area 
Office. Data were collected with a sample of 267 of 807 school teachers in Samut Songkram Primary Educational Service Area 
Office, drawn by Taro Yamane’s formula. A questionnaire with a reliability of .96 was used as a research instrument. Data were 
analyzed through frequency, mean, standard deviation, and Pearson’s correlation coefficient at .01 significant level.  

The findings revealed that (1) the overall teamwork of school principals under Samut Songkram Primary Educational Service 
Area Office was at a high level. When inspecting individual aspects, the highest averaged aspect was communication, followed by 
cooperation, and coordination, respectively, (2) Overall work efficiency of school teachers under Samut Songkram Primary 
Educational Service Area Office was at a high level. When inspecting individual aspects, the highest averaged aspect was operating 
cost, followed by timing and work quality, respectively, (3) Overall relationship between school principals’ teamwork and 
teachers’ work efficiency was positive at a high level, significantly at .01 level as hypothesized. 
 
Keywords: Teamwork Relationship, Teachers’ Work Efficiency, Samut Songkram Primary Educational Service Area Office 
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บทน า 
 

ในยุคปฏริูปการศึกษาของไทย ปัจจัยส าคัญในการเสริมสร้างการเรียนรู้ในโรงเรียน คือ ระบบการบริหารการจัดการ 
ที่มีประสทิธภิาพ ซึ่งจะท าให้โรงเรียนบรรลุความส าเรจ็ตามภารกจิและบทบาทหน้าที่ของโรงเรียน ต้องอาศัยกระบวนการ
บริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายทุกสถาบันและทุกองค์การที่เกี่ยวข้องภายนอกโรงเรียน ซึ่งการบริหาร
โดยองค์คณะของบุคคล รู้จักการท างานเป็นทีม ตลอดทั้งการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นมาตรฐาน (SBM) ตามแนว 
การกระจายอ านาจการบริหาร ซึ่งเน้นผลประโยชน์กับนักเรียนและชุมชนเป็นหลัก (ธรีะ รุณเจริญ, 2545) องค์กรธุรกิจ
เอกชนหรือองค์กรของรัฐจะมีโครงสร้างองค์กรที่สลับซับซ้อนมีการบริหารอย่างเป็นระบบและสัมพันธ์กับองค์กรอื่นๆ  
มีการยอมรับและน าหลักการและรูปแบบการท างานเป็นทีมมาใช้  โดยเน้นการสร้างทีมงานให้แข็งแกร่ง  และ 
ให้บุคลากรทุกคนเห็นความส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเช่ือกันว่าจะส่งผลให้การท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้  องค์กรต่างๆ ย่อมต้องมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยู่เสมอตั้งแต่เรื่องของ
นโยบายลักษณะการท างานกระบวนการบริหารการพัฒนาบุคลากร  ตลอดจนทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้  เพื่อให้
องค์กรอยู่รอด และเจริญก้าวหน้าภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและ
ศาสนา (อยันา เพช็รทองค า, 2551) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 มาตรา 8 ก าหนดให้ 
“สงัคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา” โดยการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงมีความครอบคลุมทั้งการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
การด าเนินงาน (Participate) การเข้ามาร่วมมือร่วมใจเพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพื้ นฐานให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Collaborate) 
และการประสานการประสานงานระหว่างกลุ่มต่างๆ (Coordinate) ซึ่งการมีส่วนร่วมจะต้องเกิดขึ้ นภายในส านักงาน 
คณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน  ทุกระดับ ทั้งส่วนกลางเขตพื้ นที่และโรงเรียน  รวมไปถึงระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับกับองค์กรอื่นๆ ภายนอกอีกด้วย เช่น กระทรวงมหาดไทย องค์กรเอกชน 
องค์กรศาสนา และภาคประชาชน โดยเม่ือถึงระดับพื้ นที่และโรงเรียนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนจะมีบทบาทสูง 
(คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ, 2553) โดยมีเป้าหมายการพัฒนาคนเช่นเดียวกับการด าเนินงานภายในหน่วยงาน ซึ่งถือว่ามนุษย์
เป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดในการควบคุมการท างานสร้างความเจริญก้าวหน้าช่วยท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อ
บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักการท างานร่วมกันเป็นทีมการสร้างทีมงานให้
แข็งแกร่ง โดยเน้นให้บุคลากรทุกคนเห็นความส าคัญของกระบวนการในการท างานร่วมกันเป็นทีม เพื่ อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนอย่างมีประสทิธภิาพ สามารถผลิตคน
ออกสู่สังคม สามารถน าความรู้ที่ตนเองได้รับไปช่วยเหลือตนเองในการด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม  สร้างความ
เจริญเติบโตให้กับประเทศชาติ ดังนั้น ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของประเทศจึงขึ้ นอยู่กับสถานศึกษาเป็นส าคัญ 
ประสิทธิผลเป็นตัวบ่งชี้ ความส าเร็จของสถานศึกษา สถานศึกษาจะอยู่รอดและม่ันคงได้ขึ้ นอยู่กับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา ประสิทธิผลเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจว่าการบริหารงานของสถานศึกษาสามารถด าเนินงานจนบรรลุ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้มากน้อยเพียงใด เป็นการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนดและ 
วัดความส าเรจ็กับวัตถุประสงค์ (ภารดี อนันต์นาวี, 2555) ทั้งนี้  สถานศึกษาที่มีประสทิธิผลสามารถวัดได้จากการบรรลุ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา การพิจารณาความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก 
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม รวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา จนท าให้
เกดิความพึงพอใจในการท างาน (ธร สนุทรายุทธ, 2551) ประสทิธผิลของสถานศึกษาเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับผู้บริหาร 

สถานศึกษาที่ต้องท าให้เกิดขึ้ นในสถานศึกษา โดยผู้ บริหารสถานศึกษาต้องมีความสามารถในการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อให้มีการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม จะก่อให้เกิดผลส าเร็จ
ในการท างานและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
ตลอดจนความสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งความสามารถแก้ปัญหาภายใน
สถานศึกษา จนท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน ซ่ึงเป็นการมองประสิทธิผลในภาพรวมทั้งหมด (วิเชียร วงค์ค า
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ในยุคปฏริูปการศึกษาของไทย ปัจจัยส าคัญในการเสริมสร้างการเรียนรู้ในโรงเรียน คือ ระบบการบริหารการจัดการ 
ที่มีประสทิธภิาพ ซึ่งจะท าให้โรงเรียนบรรลุความส าเรจ็ตามภารกจิและบทบาทหน้าที่ของโรงเรียน ต้องอาศัยกระบวนการ
บริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายทุกสถาบันและทุกองค์การที่เกี่ยวข้องภายนอกโรงเรียน ซึ่งการบริหาร
โดยองค์คณะของบุคคล รู้จักการท างานเป็นทีม ตลอดทั้งการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นมาตรฐาน (SBM) ตามแนว 
การกระจายอ านาจการบริหาร ซึ่งเน้นผลประโยชน์กับนักเรียนและชุมชนเป็นหลัก (ธรีะ รุณเจริญ, 2545) องค์กรธุรกิจ
เอกชนหรือองค์กรของรัฐจะมีโครงสร้างองค์กรที่สลับซับซ้อนมีการบริหารอย่างเป็นระบบและสัมพันธ์กับองค์กรอื่นๆ  
มีการยอมรับและน าหลักการและรูปแบบการท างานเป็นทีมมาใช้  โดยเน้นการสร้างทีมงานให้แข็งแกร่ง  และ 
ให้บุคลากรทุกคนเห็นความส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเชื่อกันว่าจะส่งผลให้การท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้  องค์กรต่างๆ ย่อมต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตั้งแต่เรื่องของ
นโยบายลักษณะการท างานกระบวนการบริหารการพัฒนาบุคลากร  ตลอดจนทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้  เพื่อให้
องค์กรอยู่รอด และเจริญก้าวหน้าภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและ
ศาสนา (อยันา เพช็รทองค า, 2551) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 มาตรา 8 ก าหนดให้ 
“สงัคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา” โดยการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงมีความครอบคลุมทั้งการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
การด าเนินงาน (Participate) การเข้ามาร่วมมือร่วมใจเพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพื้ นฐานให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Collaborate) 
และการประสานการประสานงานระหว่างกลุ่มต่างๆ (Coordinate) ซึ่งการมีส่วนร่วมจะต้องเกิดขึ้ นภายในส านักงาน 
คณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน  ทุกระดับ ทั้งส่วนกลางเขตพื้ นที่และโรงเรียน  รวมไปถึงระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับกับองค์กรอื่นๆ ภายนอกอีกด้วย เช่น กระทรวงมหาดไทย องค์กรเอกชน 
องค์กรศาสนา และภาคประชาชน โดยเม่ือถึงระดับพื้ นที่และโรงเรียนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนจะมีบทบาทสูง 
(คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ, 2553) โดยมีเป้าหมายการพัฒนาคนเช่นเดียวกับการด าเนินงานภายในหน่วยงาน ซึ่งถือว่ามนุษย์
เป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดในการควบคุมการท างานสร้างความเจริญก้าวหน้าช่วยท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อ
บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักการท างานร่วมกันเป็นทีมการสร้างทีมงานให้
แข็งแกร่ง โดยเน้นให้บุคลากรทุกคนเห็นความส าคัญของกระบวนการในการท างานร่วมกันเป็นทีม เพื่ อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนอย่างมีประสทิธภิาพ สามารถผลิตคน
ออกสู่สังคม สามารถน าความรู้ที่ตนเองได้รับไปช่วยเหลือตนเองในการด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม  สร้างความ
เจริญเติบโตให้กับประเทศชาติ ดังนั้น ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของประเทศจึงขึ้ นอยู่กับสถานศึกษาเป็นส าคัญ 
ประสิทธิผลเป็นตัวบ่งช้ีความส าเร็จของสถานศึกษา สถานศึกษาจะอยู่รอดและม่ันคงได้ขึ้ นอยู่กับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา ประสิทธิผลเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจว่าการบริหารงานของสถานศึกษาสามารถด าเนินงานจนบรรลุ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้มากน้อยเพียงใด เป็นการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนดและ 
วัดความส าเรจ็กับวัตถุประสงค์ (ภารดี อนันต์นาวี, 2555) ทั้งนี้  สถานศึกษาที่มีประสทิธิผลสามารถวัดได้จากการบรรลุ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา การพิจารณาความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก 
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม รวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา จนท าให้
เกดิความพึงพอใจในการท างาน (ธร สนุทรายุทธ, 2551) ประสทิธผิลของสถานศึกษาเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับผู้บริหาร 

สถานศึกษาที่ต้องท าให้เกิดขึ้ นในสถานศึกษา โดยผู้ บริหารสถานศึกษาต้องมีความสามารถในการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อให้มีการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม จะก่อให้เกิดผลส าเร็จ
ในการท างานและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
ตลอดจนความสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งความสามารถแก้ปัญหาภายใน
สถานศึกษา จนท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน ซึ่งเป็นการมองประสิทธิผลในภาพรวมทั้งหมด (วิเชียร วงค์ค า

จันทร์, 2553) และการบริหารงานในสถานศึกษาในปัจจุบัน พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานในสถานศึกษา 
ยังประสบปัญหาหลายประการ เช่น การบริหารวิชาการ ครูต้องเร่งสอนหนังสือ ไม่มีเวลาวางแผนการจัดการเรียนรู้  
หลักสูตรไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน ในด้านการบริหารงานงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณไม่ตรงกับความ
ต้องการ มีการรวบอ านาจการบริหารงบประมาณไว้ที่ส่ วนกลางท าให้เกิดการทุจริต ด้านการบริหารงานบุคคล 
สถานศึกษาต้องมีบุคลากรเฉพาะทางที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี เจ้าหน้าที่
จัดท างบประมาณ เพราะครูไม่สามารถปฏิบัติงานเหล่านี้ ได้ (คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2553) 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า โรงเรียนใดมีการท างานเป็นทีมจะส่งผลให้การบริหารงานในโรงเรียน 
จะประสบความส าเร็จ ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาท างานเป็นทีมของข้าราชกการครู  สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ว่ามีการท างานเป็นทีมในแต่ละลักษณะอยู่ในระดับมากน้อยเพียงใด และจะมี
ความแตกต่างกันหรือไม่ เม่ือเปรียบเทียบกับความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคคลกรเกี่ยวกับการท างานเป็นทีม  
โดยจ าแนกตามเพศ ต าแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์ในการปฏบัิติงาน ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้สามารถน าไปใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาการท างานเป็นทีมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน 
อ าเภอเมืองสมุทรสงครามให้เหมาะสม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน อันจะส่งผลต่อการมี
ประสิทธิภาพและประสทิธผิลของงานให้ดีย่ิงขึ้น การท างานเป็นทีมของครูในสถานศึกษา เพื่อให้เกดิประสทิธภิาพ และ
เป็นประโยชน์ส่งผลให้การท างานทุกอย่างส าเร็จตามเป้าหมาย และส่งผลให้ครูในสถานศึกษามีการปรับเปล่ียนวิธีคิด  
วิธกีารท างาน เพื่อส่งเสริมให้ครูมีโอกาสในการท างานร่วมกัน เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของ
ทีม ใช้ความรู้ ด้านการบริหารจัดการ ผนึกก าลังใจก าลังกายและก าลังใจ สติปัญญาของผู้ ร่วมงานให้ท างานเป็นทีม
เดียวกัน ซึ่งจะช่วยผลักดันให้สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายในกรอบเวลาที่ก าหนดในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะ
พัฒนาแนวทางการท างานเป็นทมีของครูส าหรับสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
เพื่อน าผลของการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 
 

วตัถุประสงคข์องการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาการท างานเป็นทมีของผู้บริหารใน สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
2. เพื่อศึกษาประสทิธภิาพการท างานเป็นทมีของครู สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
3. เพื่อศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างการท างานเป็นทมีของผู้บริหารกบัประสทิธภิาพการท างานของครูสงักดัส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีการศึกษาและวสัดุอุปกรณ ์
 

ในการวิจัยครั้งนี้  มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการท างานเป็นทีมกับประสิทธิภาพการท างานของครูผู้สอนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ซึ่งมีขอบเขตการวิจัยครอบคลุมประเดน็ ดังต่อไปนี้  

การท างานเป็นทีม ประกอบดว้ย 
1. การติดต่อสื่อสาร 
2. การร่วมมือ 
3. การประสานงาน 
4. การมีความคิดสร้างสรรค์ 
5. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 

ที่มา: Romig, 1996 

ประสิทธิภาพการท างาน ประกอบดว้ย 
1. คุณภาพของาน 
2. ปริมาณงาน 
3. เวลา 
4. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ที่มา: Peterson & Plowman, 1953 
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1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2561 รวมทั้งหมด 72 โรงเรียน จ านวน 807 คน (ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม, 
2562)  

2. กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูในสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 267 คน ซึ่งคัดเลือกโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย มีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากการ
ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช่สตูรของ Yamane (1973)  

3. การวิจัยเรื่องความสัมพันธร์ะหว่าการท างานเป็นทีมกับประสิทธิภาพการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม มีขั้นตอนในการด าเนินการดังต่อไปนี้   

 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 

ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้   
1. น าหนังสือขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี ถึงโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ทั้ง 72 โรงเรียน เพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถามให้แก่ข้าราชการครูในการเกบ็
รวบรวมข้อมูล 

2. ผู้วิจัยได้เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามโดยการส่งทางไปรษณีย์ ส่งด้วยตนเอง และเดินทางไปเกบ็
ด้วยตนเอง โดยมีการนัดหมายเกบ็แบบสอบถามกบัผู้ตอบแบบสอบถามล่วงหน้า 1 สปัดาห์  

3. ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  
4. น าแบบสอบถามมาตรวจสอบและให้คะแนนตามน า้หนักของแต่ละข้อ น าไปวิเคราะห์ตามสถิติ 
5. น าผลการค านวณมาวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 

สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 
 

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการท างานเป็นทีมของผู้บริหารใน สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครู สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธร์ะหว่างการท างานเป็นทมีของผู้บริหารกับประสทิธภิาพ
การท างานของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ท าการรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม
เกบ็จากครูผู้สอน ในสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จ านวน 72 โรงเรียน จ านวน 807 
คน ได้กลุ่มตัวอย่างโดยสูตรของ Yamane (1973) จ านวน 267 คน ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 
0.96 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความสัมพันธร์ะหว่างตัวแปร
ด้วยวิธกีารของเพียร์สนัที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 

ผลการวิจัย พบว่า 1) การท างานเป็นทมีของผู้บริหารสถานศึกษาในสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการติดต่อสื่อสาร 
รองลงมา คือ ด้านการร่วมมือ และล าดับสดุท้าย คือ ด้านการประสานงาน ตามล าดับ 2) ระดับประสทิธภิาพการท างาน
ของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน รองลงมา คือ ด้านเวลา และล าดับ
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1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2561 รวมทั้งหมด 72 โรงเรียน จ านวน 807 คน (ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม, 
2562)  

2. กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูในสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 267 คน ซ่ึงคัดเลือกโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย มีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากการ
ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช่สตูรของ Yamane (1973)  

3. การวิจัยเรื่องความสัมพันธร์ะหว่าการท างานเป็นทีมกับประสิทธิภาพการท างานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม มีขั้นตอนในการด าเนินการดังต่อไปนี้   

 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 

ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้   
1. น าหนังสือขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี ถึงโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ทั้ง 72 โรงเรียน เพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถามให้แก่ข้าราชการครูในการเกบ็
รวบรวมข้อมูล 

2. ผู้วจิัยได้เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามโดยการส่งทางไปรษณีย์ ส่งด้วยตนเอง และเดินทางไปเกบ็
ด้วยตนเอง โดยมีการนัดหมายเกบ็แบบสอบถามกบัผู้ตอบแบบสอบถามล่วงหน้า 1 สปัดาห์  

3. ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  
4. น าแบบสอบถามมาตรวจสอบและให้คะแนนตามน า้หนักของแต่ละข้อ น าไปวิเคราะห์ตามสถิติ 
5. น าผลการค านวณมาวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 

สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 
 

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการท างานเป็นทีมของผู้บริหารใน สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมของครู สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธร์ะหว่างการท างานเป็นทมีของผู้บริหารกับประสทิธภิาพ
การท างานของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ท าการรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม
เกบ็จากครูผู้สอน ในสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จ านวน 72 โรงเรียน จ านวน 807 
คน ได้กลุ่มตัวอย่างโดยสูตรของ Yamane (1973) จ านวน 267 คน ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 
0.96 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความสัมพันธร์ะหว่างตัวแปร
ด้วยวิธกีารของเพียร์สนัที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 

ผลการวิจัย พบว่า 1) การท างานเป็นทมีของผู้บริหารสถานศึกษาในสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการติดต่อสื่อสาร 
รองลงมา คือ ด้านการร่วมมือ และล าดับสดุท้าย คือ ด้านการประสานงาน ตามล าดับ 2) ระดับประสทิธภิาพการท างาน
ของครูในสถานศึกษาสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน รองลงมา คือ ด้านเวลา และล าดับ

สดุท้าย คือ ด้านคุณภาพของงาน ตามล าดับ 3) ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างการบริหารทีมงานกับประสิทธิภาพของครู
สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในภาพรวมอยู่ในระดับสงู มีความสมัพันธท์างบวกอย่าง
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการท างานเป็นทีมของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับ
ประสทิธิภาพการท างานของครู สงักดัส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ผู้วิจัยมีประเดน็อภิปราย 
ดังนี้  

1. การท างานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ทั้งนี้  อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการท างาน
ของตนให้สอดคล้องกบัสภาวะแวดล้อมของโรงเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลมาจากสภาวะการณ์ปัจจุบัน สภาพแวดล้อม 
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้การท างานเป็นทีมที่ต้องอาศัยการยอมรับซึ่งกันและกนั การติดต่อสื่อสารที่ชัดเจนเหมาะสม 
เพื่อถ่ายทอดข่าวสารและความคิดได้ตรงตามความต้องการ ในด้านการติดต่อสื่อสารและด้านการร่วมมือเพื่อให้งาน
ส าเรจ็ลุล่วง ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน ลดความขัดแย้งในการท างาน เปิดโอกาส
ให้ทุกคนท างานอย่างเตม็ที่ คอยสร้างขวัญก าลังใจที่ดีกบับุคลากรในโรงเรียน ในด้านการประสานงานมีการก าหนดบทบาท
หน้าที่ของบุคลากรที่ชัดเจนสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ ร่วมงานโดยไม่มีอคติหรือแบ่งพรรคแบ่งพวก สนับสนุนให้
บุคลากรคิดแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของบุคลากรในสถานศึกษา ส่งเสริมให้บุคลากร 
มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมงานคิดนอกกรอบ กระตุ้นให้มีการน าความรู้จากการอบรมศึกษาดูงาน 
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพงาน และหม่ันตรวจสอบข้อบกพร่องในการท างานของตนเองอยู่เสมอ สอดคล้องกบับุญป้อง 
สงิห์คู่ (2550) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาทีมงานในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2 จาก
การศึกษา พบว่า การพัฒนาทมีงานในโรงเรียนโดยภาพ รวมทั้ง 12 ด้าน คือ ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ บรรยากาศ
การท างานที่ปราศจากพิธีรีตอง การมีส่วนร่วมการรับฟังซ่ึงกันและกนั ความไม่เห็นด้วยในทางบวก ความเห็นพ้องกัน 
การสื่อสารที่เปิดเผยบทบาทและการมอบหมายงานที่ชัดเจนภาวะผู้น าร่วม ความสัมพันธ์กบัภายนอกรูปแบบการท างาน
ที่หลากหลาย และการประเมินผลตนเองมีการพัฒนาในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้  

 1.1 ด้านการติดต่อสื่อสาร พบว่า ครูมีการรับรู้ ต่อการท างานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้  อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารมีการให้
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน มีศิลปะการสื่อสารที่เข้าใจง่าย สามารถแปลความหมายและน าไปปฏบัิติได้
ตรงตามความเป็นจริง และผู้บริหารมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาไม่ปกปิดข้อมูลส าคัญในการท างาน 
สอดคล้องกับกัญญารัตน์ ธนะสีลังกูร (2556) ได้ศึกษาการท างานเป็นทีมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเขาฉกรรจ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า การ
ท างานเป็นทีมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเขาฉกรรจ์ สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ด้านการสื่อสารอย่างเปิดเผย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 1.2 ด้านการร่วมมือ พบว่า ครูมีการรับรู้ ต่อการท างานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้  อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศกึษาเปิด
โอกาสให้ครูร่วมมือกันปฏิบัติมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันร่วมกันแก้ปัญหาในหารท างาน เปิดโอกาสให้บุคลากรฝ่าย
ต่างๆ ในสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ และให้ความส าคัญในการ
ร่วมมือที่จะแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับเรณู เช้ือสะอาด (2551) ได้ศึกษา 
การท างานเป็นทีมด้านวิชาการของครูโรงเรียนสงักัดเทศบาลนครเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานครู จ านวน 160 
คน ในปีการศึกษาปี 2551 ผลการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมครูส่วนใหญ่ได้ท างานด้านวิชาการไว้วางใจซึ่งกันและกัน
บ่อยครั้ง การรับฟังความคิดเหน็ การแก้ไขความขัดแย้ง และการตัดสนิใจโดยฉันทามติ โดยบางคร้ังครูเกนิคร่ึงได้หาทาง
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ออกให้กับทมีงานเม่ือเกิดความขัดแย้ง โดยตระหนักว่าตนเองเป็นบุคคลส าคัญในการตัดสินใจคนหนึ่งในทมีงานเพราะ
ยอมรับฟังคนที่ตนเองไม่คุ้นเคย และประสานงานกบัหน่วยงานอื่นในการพัฒนาโรงเรียน 

 1.3 ด้านการประสานงาน พบว่า ครูมีการรับรู้ ต่อการท างานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้  อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษา
ปฏบัิติงานอย่างชัดเจน มีการก าหนดภาระงานและหน้าที่รับผิดชอบอย่างมีระบบ มีความสามารถในการสร้างระบบกลไก
ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และเปิดโอกาสให้ครูได้ร่วมกันก าหนดเป้าหมายของการปฏิบัติงานและผลที่จะได้รับ
ก่อนลงมือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ สอดคล้องกับกาญจนา มังคละคีรี (2552) ได้ศึกษาองค์ประกอบของการท างานเป็น
ทมีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของโรงเรียนสังกดัเทศบาลเมืองนครพนม ผลการวิจัย พบว่า การท างานเป็นทีมโดยรวมอยู่
ในระดับมาก และสอดคล้องกบั Zadra (1998) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การท างานเป็นทมีของครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1-6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงกระตุ้นที่ท าให้ครูท างานเป็นทมีและผลที่เกดิจากการท างานเป็นทมีของครู โดยมี
ข้อตกลงเบ้ืองต้นว่า ผู้บริหารหรือหัวหน้าหมวดจะให้การสนับสนุนการท างานเป็นทีมของครู ผลการศึกษา พบว่า การ
ท างานเป็นทีมของครูเป็นการเสริมแรงการท างาน เพราะครูสามารถปรึกษาหารือกันในการแก้ปัญหาให้เด็กนักเรียน  
ท าให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้และวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้  เพราะทีมครูใช้หลักการเสนอแนะในการเรียนรู้ ให้แก่
นักเรียนซึ่งครูได้น าหลักการนี้มาใช้กบัเพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นครูด้วยเช่นกนั 

 1.4 ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ พบว่า ครูมีการรับรู้ ต่อการท างานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้  อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้ใช้แนวคิดใหม่ๆ เพื่ อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการใช้
กระบวนการคิดใหม่ท าใหม่ เพื่อสร้างสรรค์งานสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สถานศกึษา และผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
บุญป้อง สงิห์คู่ (2550) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาทมีงานในโรงเรียนสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 
2 จากการศึกษา พบว่า การพัฒนาทีมงานในโรงเรียนโดยภาพ รวมทั้ง 12 ด้าน คือ ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ 
บรรยากาศการท างานที่ปราศจากพิธรีีตอง การมีส่วนร่วมการรับฟังซึ่งกนัและกนั ความไม่เหน็ด้วยในทางบวก ความเหน็
พ้องกัน การสื่อสารที่เปิดเผยบทบาท และการมอบหมายงานที่ชัดเจนภาวะผู้น าร่วม ความสัมพันธก์ับภายนอกรูปแบบ
การท างานที่หลากหลาย และการประเมินผลตนเองมีการพัฒนาในระดับมากครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีทรรศนะต่อการพัฒนาทมีงานในโรงเรียนแตกต่างกัน  

 1.5 ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง พบว่า ครูมีการรับรู้ ต่อการท างานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้  อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมมีการพัฒนาระบบและกลไกในการท างาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาองค์กรไปสู่
ความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง สามารถน าผลการปรับปรุงงานมาแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมในคร้ัง
ต่อไปท าให้ผลสมัฤทธิ์ในการปฏิบัติงานสูงข้ึนสถานศึกษามีมาตรฐานคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดีข้ึน และได้รับการส่งเสริม
ให้น าความรู้ความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการพัฒนางานพัฒนาผู้ เรียนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับธัญญาภรณ์ ป่ินแก้ว 
(2553) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการท างานเป็นทีม การเสริมสร้างพลังอ านาจในงานกับการบริหารคุณภาพของ
หอผู้ ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคตะวันออก พบว่า การท างานเป็นทีมตามการรับรู้ 
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคตะวันออก ด้านการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับสงู  

2. ประสิทธิภาพการท างานของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้  อาจเป็นเพราะครูผู้สอนในสถานศึกษามีการปฏิบัติงานที่สะดวกรวดเร็วตรง
ตามเป้าหมายที่ก าหนดท าให้ผู้ เรียน ผู้ปกครองพอใจ มีการบริหารจัดการงบประมาณที่โรงเรียนจัดสรรให้อย่างคุ้มค่า  
มีการวางแผนการลงทุนในการจัดการต่างๆ ให้มีประสทิธภิาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ครูผู้สอนในสถานศึกษา
มีการปฏบัิติงานที่สะดวกรวดเรว็ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดท าให้ผู้เรียนผู้ปกครองพอใจ มีการปฏบัิติงานที่ตรงต่อเวลา
ส่งผลต่อการท างานที่คุ้มค่าตามระยะเวลาที่ก าหนดท าให้ผู้ เรียนประสบความส าเรจ็ มีการบริหารเวลาในการปฏบัิติงาน
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ออกให้กับทมีงานเม่ือเกิดความขัดแย้ง โดยตระหนักว่าตนเองเป็นบุคคลส าคัญในการตัดสินใจคนหนึ่งในทมีงานเพราะ
ยอมรับฟังคนที่ตนเองไม่คุ้นเคย และประสานงานกบัหน่วยงานอื่นในการพัฒนาโรงเรียน 

 1.3 ด้านการประสานงาน พบว่า ครูมีการรับรู้ ต่อการท างานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้  อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษา
ปฏบัิติงานอย่างชัดเจน มีการก าหนดภาระงานและหน้าที่รับผิดชอบอย่างมีระบบ มีความสามารถในการสร้างระบบกลไก
ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และเปิดโอกาสให้ครูได้ร่วมกันก าหนดเป้าหมายของการปฏิบัติงานและผลที่จะได้รับ
ก่อนลงมือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ สอดคล้องกับกาญจนา มังคละคีรี (2552) ได้ศึกษาองค์ประกอบของการท างานเป็น
ทมีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของโรงเรียนสังกดัเทศบาลเมืองนครพนม ผลการวิจัย พบว่า การท างานเป็นทีมโดยรวมอยู่
ในระดับมาก และสอดคล้องกบั Zadra (1998) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การท างานเป็นทมีของครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1-6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงกระตุ้นที่ท าให้ครูท างานเป็นทมีและผลที่เกดิจากการท างานเป็นทมีของครู โดยมี
ข้อตกลงเบ้ืองต้นว่า ผู้บริหารหรือหัวหน้าหมวดจะให้การสนับสนุนการท างานเป็นทีมของครู ผลการศึกษา พบว่า การ
ท างานเป็นทีมของครูเป็นการเสริมแรงการท างาน เพราะครูสามารถปรึกษาหารือกันในการแก้ปัญหาให้เด็กนักเรียน  
ท าให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้และวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้  เพราะทีมครูใช้หลักการเสนอแนะในการเรียนรู้ ให้แก่
นักเรียนซึ่งครูได้น าหลักการนี้มาใช้กบัเพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นครูด้วยเช่นกนั 

 1.4 ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ พบว่า ครูมีการรับรู้ ต่อการท างานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้  อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้ใช้แนวคิดใหม่ๆ เพื่ อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการใช้
กระบวนการคิดใหม่ท าใหม่ เพื่อสร้างสรรค์งานสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สถานศกึษา และผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
บุญป้อง สงิห์คู่ (2550) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาทมีงานในโรงเรียนสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 
2 จากการศึกษา พบว่า การพัฒนาทีมงานในโรงเรียนโดยภาพ รวมทั้ง 12 ด้าน คือ ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ 
บรรยากาศการท างานที่ปราศจากพิธรีีตอง การมีส่วนร่วมการรับฟังซึ่งกนัและกนั ความไม่เหน็ด้วยในทางบวก ความเหน็
พ้องกัน การสื่อสารที่เปิดเผยบทบาท และการมอบหมายงานที่ชัดเจนภาวะผู้น าร่วม ความสัมพันธก์ับภายนอกรูปแบบ
การท างานที่หลากหลาย และการประเมินผลตนเองมีการพัฒนาในระดับมากครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีทรรศนะต่อการพัฒนาทมีงานในโรงเรียนแตกต่างกัน  

 1.5 ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง พบว่า ครูมีการรับรู้ ต่อการท างานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้  อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมมีการพัฒนาระบบและกลไกในการท างาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาองค์กรไปสู่
ความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง สามารถน าผลการปรับปรุงงานมาแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมในครั้ง
ต่อไปท าให้ผลสมัฤทธิ์ในการปฏิบัติงานสูงข้ึนสถานศึกษามีมาตรฐานคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดีข้ึน และได้รับการส่งเสริม
ให้น าความรู้ความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการพัฒนางานพัฒนาผู้ เรียนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับธัญญาภรณ์ ป่ินแก้ว 
(2553) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการท างานเป็นทีม การเสริมสร้างพลังอ านาจในงานกับการบริหารคุณภาพของ
หอผู้ ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคตะวันออก พบว่า การท างานเป็นทีมตามการรับรู้ 
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคตะวันออก ด้านการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับสงู  

2. ประสิทธิภาพการท างานของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้  อาจเป็นเพราะครูผู้สอนในสถานศึกษามีการปฏิบัติงานที่สะดวกรวดเร็วตรง
ตามเป้าหมายที่ก าหนดท าให้ผู้ เรียน ผู้ปกครองพอใจ มีการบริหารจัดการงบประมาณที่โรงเรียนจัดสรรให้อย่างคุ้มค่า  
มีการวางแผนการลงทุนในการจัดการต่างๆ ให้มีประสทิธภิาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ครูผู้สอนในสถานศึกษา
มีการปฏบัิติงานที่สะดวกรวดเรว็ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดท าให้ผู้เรียนผู้ปกครองพอใจ มีการปฏบัิติงานที่ตรงต่อเวลา
ส่งผลต่อการท างานที่คุ้มค่าตามระยะเวลาที่ก าหนดท าให้ผู้ เรียนประสบความส าเรจ็ มีการบริหารเวลาในการปฏบัิติงาน

ตรงตามระเบียบและระยะเวลาที่ก าหนด ครูผู้สอนในสถานศึกษามีการจัดท าแผนงานโครงการตรงตามงบประมาณ 
ที่ก าหนดไว้ มีการตั้งเป้าหมายด้านการปฏบัิติงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ มีการปฏบัิติงานตรงตามแผนงาน
โครงการและยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา และผู้บริหารในสถานศึกษาสร้างความพึงพอใจในด้านการปฏิบัติงานและเป็น
ที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน ผู้บริหารในสถานศึกษามีการยกระดับการปฏบัิติงานให้มีคุณภาพสงูขึ้นโดยใช้เทคนิค
การบริหารที่หลากหลาย และครูผู้สอนในสถานศึกษามีการพัฒนาผลการปฏบัิติงานให้มีประสทิธภิาพมากข้ึน สอดคล้อง
กบักาญจนา มังคละคีรี (2552) ได้ศึกษาองค์ประกอบของการท างานเป็นทมีที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพของโรงเรียนสงักดั
เทศบาลเมืองนครพนม ผลการวิจัย พบว่า การท างานเป็นทีมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็น
เกี่ยวกบัองค์ประกอบของการท างานเป็นทมี โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และความคิดเหน็เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 องค์ประกอบของการท างานเป็นทมี ด้านโครงสร้างด้านสมาชิกและด้านผู้น าทมี มีอ านาจ
พยากรณ์ประสิทธิภาพของโรงเรียนร้อยละ 98.10 และมีความคาดเคลื่อนของการพยากรณ์ .030 เม่ือพิจารณาเป็น 
รายด้านสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้  

 2.1 ด้านคุณภาพของงาน พบว่า ประสิทธิภาพการท างานของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้  อาจเป็นเพราะผู้บริหารในสถานศึกษาสร้างความ 
พึงพอใจในด้านการปฏิบัติงานและเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน มีการยกระดับการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ
สูงขึ้ นโดยใช้เทคนิคการบริหารที่หลากหลาย และครูผู้ สอนในสถานศึกษามีการพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้มี
ประสทิธภิาพมากข้ึน 

 2.2 ด้านปริมาณงาน พบว่า ประสิทธิภาพการท างานของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้  อาจเป็นเพราะครูผู้สอนในสถานศึกษามีการจัดท าแผนงาน
โครงการตรงตามงบประมาณที่ก าหนดไว้ มีการตั้งเป้าหมายด้านการปฏบัิติงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และ
ครูผู้สอนในสถานศึกษามีการปฏบัิติงานตรงตามแผนงานโครงการและยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา  

 2.3 ด้านเวลา พบว่า ประสิทธิภาพการท างานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้  อาจเป็นเพราะครูผู้สอนในสถานศึกษามีการปฏิบัติงาน 
ที่สะดวกรวดเร็วตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดท าให้ผู้เรียนผู้ปกครองพอใจ มีการปฏิบัติงานที่ ตรงต่อเวลาส่งผลต่อการ
ท างานที่คุ้มค่าตามระยะเวลาที่ก าหนดท าให้ผู้ เรียนประสบความส าเรจ็ และครูผู้สอนในสถานศึกษามีการบริหารเวลาใน
การปฏบัิติงานตรงตามระเบียบ และระยะเวลาที่ก าหนด 

 2.4 ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน พบว่า ประสิทธิภาพการท างานของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้  อาจเป็นเพราะครูผู้สอนในสถานศึกษามีการ
ปฏิบัติงานที่สะดวกรวดเร็วตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดท าให้ผู้เรียน ผู้ปกครองพอใจ มีการบริหารจัดการงบประมาณ  
ที่โรงเรียนจัดสรรให้อย่างคุ้ มค่า และครูผู้ สอนในสถานศึกษามีการวางแผนการลงทุนในการจัดการต่างๆ ให้มี
ประสทิธภิาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างการท างานเป็นทีมของผู้บริหารกับประสิทธิภาพการท างานของข้าราชการครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์สูงมาก อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้  อาจเป็นเพราะการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน ต้องอาศัยคุณลักษณะ และบทบาทของการท างาน
เป็นทมีเป็นส าคัญส่งผลให้ผู้บริหารโรงเรียนพยายามปรับปรุงพฤติกรรมของตนเอง โดยมุ่งเน้นการท างานเป็นทีม การมี
ส่วนร่วมในกระบวนการบริหารโรงเรียน การกระตุ้นทางปัญญา การกระตุ้นความพยายามของผู้ ร่วมงานให้เกิดการ
ประสานงานร่วมมือกัน มีการติดต่อสื่อสารที่ดีรู้จักคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ ร่วมงานได้
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องกับงานวิจัยของเรณู เช้ือสะอาด
(2551) ได้ศึกษาการท างานเป็นทมีด้านวิชาการของครูโรงเรียนสงักดัเทศบาลนครเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงาน
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ครู จ านวน 160 คน ในปีการศึกษาปี 2551 ผลการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมครูส่วนใหญ่ได้ท างานด้านวิชาการ
ไว้วางใจซึ่งกันและกันบ่อยครั้ง การรับฟังความคิดเห็น การแก้ไขความขัดแย้ง และการตัดสินใจโดยฉันทามติ โดย
บางครั้งครูเกินครึ่งได้หาทางออกให้กับทีมงานเม่ือเกิดความขัดแย้ง โดยตระหนักว่าตนเองเป็นบุคคลส าคัญในการ
ตัดสินใจคนหนึ่งในทีมงานเพราะยอมรับฟังคนที่ตนเองไม่คุ้นเคย และประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการพัฒนา
โรงเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของอรุณวดี รื่นรมย์ (2553) ได้ศึกษาและเปรียบเทยีบสภาพการท างานเป็นทมีของ
ข้าราชการครูในโรงเรียนระยองวิทยาคม สงักดัส านักงานเขตุพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 จ าแนกตามเภทและระดับช่วง
ชั้นเรียน จ านวน 102 คน ผลการวิจัย พบว่า ข้าราชการครูมีความคิดเหน็เกี่ยวกบัสภาพการท างานเป็นทมีโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การยอมรับนับถือ การมีปฏิสัมพันธ์ การมีเป้าหมายเดียวกัน การมี
ส่วนร่วม ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และการสื่อสารอย่างเปิดเผย ผลการเปรียบเทียบข้าราชการครู มีความคิดเห็น
เกี่ยวกบัสภาพการท างานเป็นทมี จ าแนกตามเพศ และระดับช่วงชั้นเรียนแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5  
 

ผลการศึกษา 
 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์
ในการท างาน  
 
ตารางที่ 1 จ านวนและค่าร้อยละของครู จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน (n = 267 คน) 

ขอ้มูลทัว่ไป จ านวน (คน) รอ้ยละ 
เพศ 

  ชาย 
  หญิง 

 
46 
221 

 
17.2 
82.8 

อาย ุ
  อายุ 20 – 30 ปี 
  อายุ 31 – 40 ปี 
  อายุ 41 – 50 ปี 
  อายุ 51 – 60 ปี 

 
83 
83 
71 
30 

 
31.1 
31.1 
26.6 
11.2 

ระดบัการศึกษา 
  ปริญญาตรี 
  ปริญญาโท 
  ปริญญาเอก 
  อื่นๆ 

 
181 
80 
2 
4 

 
67.8 
30.0 
0.7 
1.5 

ประสบการณใ์นการท างาน 
  1 - 5 ปี 
  6 - 10 ปี 
  11 - 15 ปี  
  16 - 20 ปี 
  21 - 25 ปี 
  26 - 30 ปี 
  มากกว่า 30 ปี 

 
96 
66 
25 
24 
23 
24 
9 

 
36.0 
24.7 
9.4 
9.0 
8.6 
9.0 
3.4 

 

จากตารางที่ 1 พบว่า ครูสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 82.8 มีอายุอยู่ในช่วง 20-40 ปี จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 62.2 ระดับ
การศึกษา ส่วนใหญ่ปริญญาตรีจ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 67.8 ประสบการณ์ในการท างาน ส่วนใหญ่ 1-5 ปี 
จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 
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ครู จ านวน 160 คน ในปีการศึกษาปี 2551 ผลการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมครูส่วนใหญ่ได้ท างานด้านวิชาการ
ไว้วางใจซึ่งกันและกันบ่อยครั้ง การรับฟังความคิดเห็น การแก้ไขความขัดแย้ง และการตัดสินใจโดยฉันทามติ โดย
บางครั้งครูเกินครึ่งได้หาทางออกให้กับทีมงานเม่ือเกิดความขัดแย้ง โดยตระหนักว่าตนเองเป็นบุคคลส าคัญในการ
ตัดสินใจคนหนึ่งในทีมงานเพราะยอมรับฟังคนที่ตนเองไม่คุ้นเคย และประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการพัฒนา
โรงเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของอรุณวดี รื่นรมย์ (2553) ได้ศึกษาและเปรียบเทยีบสภาพการท างานเป็นทมีของ
ข้าราชการครูในโรงเรียนระยองวิทยาคม สงักดัส านักงานเขตุพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 จ าแนกตามเภทและระดับช่วง
ชั้นเรียน จ านวน 102 คน ผลการวิจัย พบว่า ข้าราชการครูมีความคิดเหน็เกี่ยวกบัสภาพการท างานเป็นทมีโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การยอมรับนับถือ การมีปฏิสัมพันธ์ การมีเป้าหมายเดียวกัน การมี
ส่วนร่วม ความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน และการสื่อสารอย่างเปิดเผย ผลการเปรียบเทียบข้าราชการครู มีความคิดเห็น
เกี่ยวกบัสภาพการท างานเป็นทมี จ าแนกตามเพศ และระดับช่วงชั้นเรียนแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5  
 

ผลการศึกษา 
 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์
ในการท างาน  
 
ตารางที่ 1 จ านวนและค่าร้อยละของครู จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน (n = 267 คน) 

ขอ้มูลทัว่ไป จ านวน (คน) รอ้ยละ 
เพศ 

  ชาย 
  หญิง 

 
46 
221 

 
17.2 
82.8 

อาย ุ
  อายุ 20 – 30 ปี 
  อายุ 31 – 40 ปี 
  อายุ 41 – 50 ปี 
  อายุ 51 – 60 ปี 

 
83 
83 
71 
30 

 
31.1 
31.1 
26.6 
11.2 

ระดบัการศึกษา 
  ปริญญาตรี 
  ปริญญาโท 
  ปริญญาเอก 
  อื่นๆ 

 
181 
80 
2 
4 

 
67.8 
30.0 
0.7 
1.5 

ประสบการณใ์นการท างาน 
  1 - 5 ปี 
  6 - 10 ปี 
  11 - 15 ปี  
  16 - 20 ปี 
  21 - 25 ปี 
  26 - 30 ปี 
  มากกว่า 30 ปี 

 
96 
66 
25 
24 
23 
24 
9 

 
36.0 
24.7 
9.4 
9.0 
8.6 
9.0 
3.4 

 

จากตารางที่ 1 พบว่า ครูสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 82.8 มีอายุอยู่ในช่วง 20-40 ปี จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 62.2 ระดับ
การศึกษา ส่วนใหญ่ปริญญาตรีจ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 67.8 ประสบการณ์ในการท างาน ส่วนใหญ่ 1-5 ปี 
จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับการท างานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการท างานเป็นทมีของผู้บริหารสถานศึกษา  
 สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยรวม (n = 267 คน) 
ล าดบัที่ การท างานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษา x  S.D ระดบัการมีส่วนร่วม อนัดบั 

1 ด้านการติดต่อสื่อสาร 4.47 0.59 มาก 1 
2 ด้านการร่วมมือ 4.43 0.62 มาก 2 
3 ด้านการประสานงาน  4.35 0.66 มาก 5 
4 ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ 4.38 0.65 มาก 4 
5 ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 4.40 0.65 มาก 3 

รวม 4.41 0.42 มาก  
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับการท างานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาสมุทรสงคราม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.41, S.D = 0.42) และพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน 
ที่มีค่าเฉลี่ยสุงสุด คือ ด้านการติดต่อสื่อสาร ( x  = 4.47, S.D = 0.59) รองลงมา คือ ด้านการร่วมมือ ( x  = 4.43, 
S.D = 0.62) และอนัดับสดุท้าย คือ ด้านการประสานงาน ( x = 4.35, S.D = 0.66) ตามล าดับ  

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพการท างานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับประสทิธิภาพการท างานของครูในสถานศึกษา  
 สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยรวม (n = 267 คน) 
ล าดบัที่ ประสิทธิภาพการท างานของครูในสถานศึกษา x  S.D ระดบัการมีส่วนร่วม อนัดบั 

1 ด้านคุณภาพของงาน 4.35 0.54 มาก 4 
2 ด้านปริมาณงาน 4.36 0.54 มาก 3 
3 ด้านเวลา  4.38 0.57 มาก 2 
4 ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 4.39 0.54 มาก 1 

รวม 4.41 0.42 มาก  
 

จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับประสทิธภิาพการท างานของครูในสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาสมุทรสงคราม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.41, S.D = 0.42) และพิจารณาเป็นรายด้านอันดับแรก คือ 
ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ( x  = 4.39, S.D = 0.54) รองลงมา คือ ด้านเวลา ( x  = 4.38, S.D = 0.57) และ
อนัดับสดุท้าย คือ ด้านคุณภาพของงาน ( x = 4.35, S.D = 0.54) ตามล าดับ 

ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐาน การท างานเป็นทีมมีความสัมพันธก์ับประสิทธภิาพการท างานของข้าราชการครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ที่ 0.01 
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ตารางที่ 4 ค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างการท างานเป็นทมีของผู้บริหารกบัประสทิธิภาพการท างานของครูสงักดัส านักงานเขตพื้นที่ 
 การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ด้านคุณภาพงาน (n = 267 คน) 

 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการท างานเป็นทีมงานของผู้บริหารกับประสิทธิภาพการ
ท างานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ด้านคุณภาพงาน อยู่ในระดับสูง (r = 
.845) และมีความสมัพันธท์างบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

เม่ือพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า การท างานเป็นทีมของผู้บริหาร มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพการ
ท างานของคร ูสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ด้านคุณภาพงาน (y1) กบัการติดต่อสื่อสาร 
(X1) อยู่ในระดับสูง (r = .720) ด้านคุณภาพงาน (y1) กบัความร่วมมือ (X2) อยู่ในระดับสูง (r = .736) ด้านคุณภาพ
งาน (y1) กับการประสานงาน (X3) อยู่ในระดับสูง (r = .743) ด้านคุณภาพงาน (y1) กับการมีความคิดสร้างสรรค์ 
(X4) อยู่ในระดับสงู (r = .775) และด้านคณุภาพงาน (y1) กบัการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (X5) อยู่ในระดับสงู (r = .773) 
 
ตารางที่ 5 ค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างการท างานเป็นทมีของผู้บริหารกบัประสทิธิภาพการท างานของครูสงักดัส านักงานเขตพื้นที่ 
 การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ด้านปริมาณงาน (n = 267 คน) 

 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการท างานเป็นทีมของผู้บริหารกับประสิทธิภาพการท างาน
ของครูสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ด้านปริมาณงาน อยู่ในระดับสูง (r = .934) และ
มีความสมัพันธท์างบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

เม่ือพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า การท างานเป็นทีมของผู้บริหาร มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพการ
ท างานของครูสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ด้านปริมาณงาน (y2) กบัการติดต่อสื่อสาร 
(X1) อยู่ในระดับปานกลาง (r = .474) ด้านปริมาณงาน (y2) กับความร่วมมือ (X2) อยู่ในระดับปานกลาง (r = 
.470) ด้านปริมาณงาน (y2) กับการประสานงาน (X3) อยู่ในระดับปานกลาง (r = .474) ด้านปริมาณงาน (y2) กับ
การมีความคิดสร้างสรรค์ (X4) อยู่ในระดับปานกลาง (r = .520) และด้านปริมาณงาน (y2) กับการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง (X5) อยู่ในระดับปานกลาง (r = .513) 
 
 

ล าดบัที่ การท างานทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ประสิทธิภาพการท างานของครู ดา้นคุณภาพงาน 

r P-value ระดบัความสมัพนัธ ์ ล าดบั 
1 ด้านการติดต่อสื่อสาร .720** 0.00 สงู 5 
2 ด้านความร่วมมือ .736** 0.00 สงู 4 
3 ด้านการประสานงาน .743** 0.00 สงู 3 
4 ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ .775** 0.00 สงู 1 
5 ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง .773** 0.00 สงู 2 
 ภาพรวม .845** 0.00 สูง  

ล าดบัที่ การท างานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ประสิทธิภาพการท างานของครู ดา้นปริมาณงาน 

r P-value ระดบัความสมัพนัธ ์ ล าดบั 
1 ด้านการติดต่อสื่อสาร .474** 0.00 ปานกลาง 4 
2 ด้านความร่วมมือ .470** 0.00 ปานกลาง 5 
3 ด้านการประสานงาน .474** 0.00 ปานกลาง 3 
4 ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ .520** 0.00 ปานกลาง 1 
5 ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง .513** 0.00 ปานกลาง 2 
 ภาพรวม .934** 0.00 สูง  
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ตารางที่ 4 ค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างการท างานเป็นทมีของผู้บริหารกบัประสทิธิภาพการท างานของครูสงักดัส านักงานเขตพื้นที่ 
 การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ด้านคุณภาพงาน (n = 267 คน) 

 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการท างานเป็นทีมงานของผู้บริหารกับประสิทธิภาพการ
ท างานของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ด้านคุณภาพงาน อยู่ในระดับสูง (r = 
.845) และมีความสมัพันธท์างบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

เม่ือพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า การท างานเป็นทีมของผู้บริหาร มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพการ
ท างานของครู สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ด้านคุณภาพงาน (y1) กบัการติดต่อสื่อสาร 
(X1) อยู่ในระดับสูง (r = .720) ด้านคุณภาพงาน (y1) กบัความร่วมมือ (X2) อยู่ในระดับสูง (r = .736) ด้านคุณภาพ
งาน (y1) กับการประสานงาน (X3) อยู่ในระดับสูง (r = .743) ด้านคุณภาพงาน (y1) กับการมีความคิดสร้างสรรค์ 
(X4) อยู่ในระดับสงู (r = .775) และด้านคณุภาพงาน (y1) กบัการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (X5) อยู่ในระดับสงู (r = .773) 
 
ตารางที่ 5 ค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างการท างานเป็นทมีของผู้บริหารกบัประสทิธิภาพการท างานของครูสงักดัส านักงานเขตพื้นที่ 
 การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ด้านปริมาณงาน (n = 267 คน) 

 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการท างานเป็นทีมของผู้บริหารกับประสิทธิภาพการท างาน
ของครูสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ด้านปริมาณงาน อยู่ในระดับสูง (r = .934) และ
มีความสมัพันธท์างบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

เม่ือพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า การท างานเป็นทีมของผู้บริหาร มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพการ
ท างานของครูสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ด้านปริมาณงาน (y2) กบัการติดต่อสื่อสาร 
(X1) อยู่ในระดับปานกลาง (r = .474) ด้านปริมาณงาน (y2) กับความร่วมมือ (X2) อยู่ในระดับปานกลาง (r = 
.470) ด้านปริมาณงาน (y2) กับการประสานงาน (X3) อยู่ในระดับปานกลาง (r = .474) ด้านปริมาณงาน (y2) กับ
การมีความคิดสร้างสรรค์ (X4) อยู่ในระดับปานกลาง (r = .520) และด้านปริมาณงาน (y2) กับการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง (X5) อยู่ในระดับปานกลาง (r = .513) 
 
 

ล าดบัที่ การท างานทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ประสิทธิภาพการท างานของครู ดา้นคุณภาพงาน 

r P-value ระดบัความสมัพนัธ ์ ล าดบั 
1 ด้านการติดต่อสื่อสาร .720** 0.00 สงู 5 
2 ด้านความร่วมมือ .736** 0.00 สงู 4 
3 ด้านการประสานงาน .743** 0.00 สงู 3 
4 ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ .775** 0.00 สงู 1 
5 ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง .773** 0.00 สงู 2 
 ภาพรวม .845** 0.00 สูง  

ล าดบัที่ การท างานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ประสิทธิภาพการท างานของครู ดา้นปริมาณงาน 

r P-value ระดบัความสมัพนัธ ์ ล าดบั 
1 ด้านการติดต่อสื่อสาร .474** 0.00 ปานกลาง 4 
2 ด้านความร่วมมือ .470** 0.00 ปานกลาง 5 
3 ด้านการประสานงาน .474** 0.00 ปานกลาง 3 
4 ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ .520** 0.00 ปานกลาง 1 
5 ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง .513** 0.00 ปานกลาง 2 
 ภาพรวม .934** 0.00 สูง  

ตารางที่ 6 ค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างการท างานเป็นทมีของผู้บริหาร กบัประสทิธิภาพการท างานของครูสงักดัส านักงานเขตพื้นที่ 
 การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ด้านเวลา (n = 267 คน) 

 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตารางที่ 6 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการท างานเป็นทีมของผู้บริหารกับประสิทธิภาพการท างาน
ของครูสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ด้านเวลา อยู่ในระดับสูง (r = .943) และมี
ความสมัพันธท์างบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

เม่ือพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า การท างานเป็นทีมของผู้บริหาร มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพการ
ท างานของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ด้านเวลา (y3) กับการติดต่อสื่อสาร (X1) 
อยู่ในระดับปานกลาง (r = .475) ด้านเวลา (y3) กับความร่วมมือ (X2) อยู่ในระดับปานกลาง (r = .507) ด้านเวลา 
(y3) กับการประสานงาน (X3) อยู่ในระดับปานกลาง (r = .497) ด้านเวลา (y3) กับการมีความคิดสร้างสรรค์ (X4) อยู่
ในระดับปานกลาง (r = .524) และด้านเวลา (y3) กบัการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (X5) อยู่ในระดับปานกลาง (r = .550) 
 
ตารางที่ 7 ค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างการท างานเป็นทมีของผู้บริหาร กบัประสทิธิภาพการท างานของครูสงักดัส านักงานเขตพื้นที่ 
 การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (n = 267 คน) 

 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตารางที่ 7 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการท างานเป็นทีมของผู้บริหารกับประสิทธิภาพการท างาน
ของครูสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน อยู่ในระดับสูง  
(r = .911) และมีความสมัพันธท์างบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

เม่ือพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า การท างานเป็นทีมของผู้บริหาร มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพการ
ท างานของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (y4) กับ
การติดต่อสื่อสาร (X1) อยู่ในระดับปานกลาง (r = .405) ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (y4) กบัความร่วมมือ (X2) 
อยู่ในระดับปานกลาง (r = .441) ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (y4) กบัการประสานงาน (X3) อยู่ในระดับปานกลาง 
(r = .439) ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (y4) กบัการมีความคิดสร้างสรรค์ (X4) อยู่ในระดับปานกลาง (r = .472) 
และด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (y4) กบัการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (X5) อยู่ในระดับปานกลาง (r = .467) 
 

 

ล าดบัที่ การท างานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ประสิทธิภาพการท างานของครู ดา้นเวลา 

r P-value ระดบัความสมัพนัธ ์ ล าดบั 
1 ด้านการติดต่อสื่อสาร .475** 0.00 ปานกลาง 5 
2 ด้านความร่วมมือ .507** 0.00 ปานกลาง 3 
3 ด้านการประสานงาน .497** 0.00 ปานกลาง 4 
4 ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ .524** 0.00 ปานกลาง 2 
5 ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง .550** 0.00 ปานกลาง 1 
 ภาพรวม .943** 0.00 สูง  

ล าดบัที่ การท างานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ประสิทธิภาพการท างานของครู ดา้นเวลา 

r P-value ระดบัความสมัพนัธ ์ ล าดบั 
1 ด้านการติดต่อสื่อสาร .405** 0.00 ปานกลาง 5 
2 ด้านความร่วมมือ .441** 0.00 ปานกลาง 3 
3 ด้านการประสานงาน .439** 0.00 ปานกลาง 4 
4 ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ .472** 0.00 ปานกลาง 1 
5 ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง .467** 0.00 ปานกลาง 2 
 ภาพรวม .911** 0.00 สูง  
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ขอ้เสนอแนะ 
 

จากผลการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการท างานเป็นทีมของผู้บริหารกับประสิทธิภาพการท างานของครู 
สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม แบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะที่ได้
จากการวิจัย และ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

ขอ้เสนอแนะที่ไดจ้ากการวิจัย 
จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการท างานเป็นทีมของผู้บริหารกับประสิทธภิาพ

การท างานของครู สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ดังนี้  
1. ด้านการติดต่อสื่อสาร ผู้บริหารสถานศึกษาควรน าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา และ

เปิดโอกาสให้ครูแลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเหน็ของกนัและกนัมากข้ึน 
2. ด้านความร่วมมือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้แต่ละฝ่ายแลกเปล่ียน เสนอความคิดเห็น เพื่อประกอบการ

ตัดสนิใจในการท างาน 
3. ด้านการประสานงาน ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างขวัญก าลังใจในการปฏบัิติงาน มีการประสานงานให้ครูเพื่อให้

เกดิความสามัคคี 
4. ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างผลงานที่แตกต่าง และถ่ายทอดแนวความคิ ด 

เพื่อพัฒนาให้เกดิองค์ความรู้ใหม่ 
5. ด้านการปรับปรุงอย่าต่อเนื่อง ผู้บริหารสถานศึกษาควรตรวจสอบข้อบกพร่องของงาน และแก้ไข เพื่อปรับปรุง

ผลสมัฤทธิ์ของผู้เรียน 
6. ด้านคุณภาพงาน โรงเรียนควรมีการปรับปรุงระบบงานให้ รวดเรว็ ถูกต้อง 
7. ด้านปริมาณงาน ครูผู้สอนในสถานศึกษาควรปฏบัิติงาน ตรงตามเวลาที่ก าหนด 
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9. ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ครูผู้สอนในสถานศึกษาควรวางแผนการใช้งบประมาณในการด าเนินการเรื่อง
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองบบับนี้ ส าเร็จลุล่วงโดยสมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะห์ของท่านรองศาสตราจารย์ ดร. 
สงวน อนิทรักษ์ ประธานกรรมการสอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสดุา เตียเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ดร.มังกร หริรักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งได้คอยดูแลให้ค าปรึกษาและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ทุกขั้นตอน ตลอด
ระยะเวลาการท างานศึกษาค้นคว้าอสิระจนส าเรจ็สมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงู 

ขอขอบคุณท่าน ดร.ปฐมพรณ์ อินทรางกูร ณ อยุธยา ที่กรุณาได้ให้ค าปรึกษาแนะน าอันทรงคุณค่าแก่ผู้วิจัยในการ
ท างานศึกษาค้นคว้าอสิระครั้งนี้  

ขอขอบพระคุณคณะผู้ บริหาร ข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงคราม และสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 2 ที่กรุณาให้ข้อมูลในการท าวิจัย 

ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการศึกษา และขอขอบพระคุณเพื่อนข้าราชการครู 
และนักเรียนในโรงเรียน ที่เป็นก าลังใจมาโดยตลอด 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรี ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ และให้ความ
ร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามเป็นอย่างดี จนท าให้การศึกษาวิจัยฉบับส าเรจ็ได้ด้วยดี 

คุณค่าและประโยชน์ของการศึกษาค้นคว้าด้วยต้นเองฉบับนี้ที่มรต่อวงการศึกษา ผู้ วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูเวทติาแด่
บุพการี บูรพาจารย์ และผู้พระคุณทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน ตลอดจนครอบครัวที่ท าให้ข้าพเจ้าประสบความส าเร็จ
ในการศึกษาในวันนี้ ได้ 
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ขอ้เสนอแนะ 
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เกดิความสามัคคี 
4. ด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างผลงานที่แตกต่าง และถ่ายทอดแนวความคิด 

เพื่อพัฒนาให้เกดิองค์ความรู้ใหม่ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบวัดการปรับตัวของพนักงานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

COVID-19 2) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการปรับตัว ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ  โดยการหาค่าสถิติบรรยาย 
วิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือ และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิจำนวน 200 
คน ซึ่งมีอายุ 20-55 ปี ทั่วประเทศไทย จำนวน 5 ภาค คือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้ และภาคเหนือ แบ่งโดย
กระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ผลวิจัย พบว่า แบบวัดการปรับตัวประกอบด้วย 4 องค์ประกอบตามทฤษฎีของ Roy (2011) ดังต่อไปนี้ พฤติกรรมการปรับตัวตาม
ความต้องการทางสรีระ พฤติกรรมการปรับตัวตามอัตมโนทัศน์ พฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทหน้าที่ พฤติกรรมการปรับตัวตาม
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น ผลความตรงเชิงเนื้อหาวิเคราะห์ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง  พบว่า สอดคล้องกันดี ผลการวิเคราะห์ 
ค่าความเชื่อมั่น = 0.90 ความตรงของโมเดลการวัด พบว่า โมเดลการวัดการปรับตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-square = 0.051, df = 1, p-value = 0.8215, GFI = 1, AGFI = 1, CFI = 1, TLI = 1, SRMR 
= 0.002, RMSEA = 0.000, p-value < 0.001) และเมื่อพิจารณาค่าน้ำหนักองค์ประกอบ พบว่า พฤติกรรมการปรับตัวตามความสัมพันธ์
ที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น มีค่าน้ำหนักมากที่สุด รองลงมา คือ พฤติกรรมการปรับตัวตามอัตมโนทัศน์ พฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทหน้าที่ 
และพฤติกรรมการปรับตัวตามความต้องการทางสรีระตามลำดับ 
 
คำสำคัญ: การปรบัตัว  COVID-19  การท่องเที่ยว  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  โมเดลการวัด 
 

Abstract 
The purposes of this study are to develop a measurement model and to analyze confirmed factor for adjustment model during 

COVID-19. The researcher employed confirm factor analysis technique by Mplus program and Chi-square test to examine the factors 
of adjustment model during COVID-19. Conceptual framework was developed from Roy (2011) adaptation model 4 factors 
including Physiological Needs, Self-Concept, Role Function and Interdependence Relations. The sample were tourism employees 
20-55 years old of 200 people. A questionnaire was employed as a quantitative instrument in stratified sampling to collect data 
from tourism employees in 5 regions of Thailand by the demarcation of the Department of Tourism. The model employed in this 
study is appropriate for the empirical data.  

As a part of collecting evidence for content validation of the instrumentation, Item Objective Congruence (IOC) analysis was 
used in this study. The reliability test of Cronbach’s alpha was high at .90 and adaptation model during COVID-19 was fit with 
empirical data (Chi-square =0.051, df = 1, p-value = 0.8215, GFI = 1, AGFI = 1, CFI = 1, TLI = 1, SRMR = 0.002, RMSEA 
= 0.00, p-value < 0.01). Considering the loadings weight, Interdependence Relations have shown the highest results, followed by 
Self-Concept, Role Function and Physiological Needs respectively.  
 
Keywords: Adjustment, Covid-19, Tourism, Confirm Factor Analysis, Measurement Model 
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ทุกวันนี้ โลกกำลังเผชิญกับการระบาดใหญ่อย่าง COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนนับล้าน นำไปสู่ความเจ็บป่วย
ร้ายแรงและความผิดปกติทางสังคม เดือนมีนาคม 2565 จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดกว่า 460 ล้านราย และผู้เสียชีวิตกว่า  
6 ล้านราย (องค์การอนามัยโลก, 2564) สิ่งนี้ก่อให้เกิดภัยคุกคามไม่เพียงต่อประชากรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงด้ าน
เศรษฐกิจและสังคมด้วย ผลกระทบด้านลบต่อภาคส่วนเหล่านี้ทำให้เกิดความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจและข้อจำกัด  
ในกิจกรรมทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปิดโรงแรม และการกักตัวตามมาตรการเพื่อจำกัดการระบาดของ COVID-
19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว การระบาดของ COVID-19 จะยังระบาดต่อไปและส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่มีอัตราการท่องเที่ยวลดลง พ.ศ. 2563 นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยลดลง
ถึงร้อยละ 82.5 ส่วนปัจจุบันอัตรานักท่องเที่ยวต่างชาติได้ลดการเข้าประเทศไทยเพื่อท่องเที่ยว ช่วงเดือนมกราคม-
กรกฎาคม 2564 ลดลงร้อยละ 99.19 ในขณะที่อัตราการเข้าพักสถานที่ท่องเที่ยวเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 เหลือ  
ร้อยละ 7.66 และเหลือมูลค่าเพียง 15,561.94 ล้านบาท (ศูนย์วิจัยด้านการตลาดการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, 2564) จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะ COVID-19 ทำให้พนักงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับตัว กิตติ พรศิวะกิจ (2564) ระบุว่า นักท่องเที่ยวจะให้ความสำคัญกับมาตรฐานความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยมากขึ้นอย่างชัดเจน เมื่อองค์กรปรับตัวลดขนาดองค์กรและการจ้างงานลงเพราะสภาพเศรษฐกิจ 
พนักงานที่จะอยู่รอดต้องมีการปรับเปลี่ยนทำงานได้หลายตำแหน่ง และจะต้องมีทักษะที่สูงยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ การ
ศึกษาวิจัยของ Kristiana et al. (2021) เรื ่องกลยุทธ์การปรับตัวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการในอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวในช่วงการระบาดของ COVID-19: กรณีศึกษาเชิงคุณภาพในอินโดนีเซีย อธิบายว่าการเปลี่ยนแปลง 
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเนื่องจากการระบาด COVID-19 โดยการวิจัยมุ่งเน้นเรื่องการอธิบายกลยุทธ์ 
การปรับตัว (Adjustment) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพนักงานในกิจการการท่องเที่ยวที่ Tanjung Puting ประเทศ
อินโดนีเซีย ผลการศึกษา พบว่า การระบาดครั้งใหญ่ของ COVID-19 ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องพักฟื้น ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและพนักงานในกิจการด้านการท่องเที่ยวที่สูญเสียรายได้ต้องปรับตัว (Adjustment) โดยการเปลี่ยนไป
ทำงานอื่นเพื่อทดแทนรายได้ที่หายไปเพื่อความอยู่รอด ผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพนักงาน
ในกิจการการท่องเที่ยวจำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี คือ ความคงอยู่ (Persistence) การปรับตัว (Adaptability) 
และการเปลี่ยนแปลง (Transformation) เพื่อให้ธุรกิจดำรงต่อไปได้จึงต้องหากลยุทธ์ใหม่ในการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยว 
ที่กำลังซบเซาลง โดยต้องการนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐและเพื่อป้องกันหรือบรรเทาอารมณ์ทางลบจากการระบาด 
COVID-19 ด้วยความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือเมื่อต้องเผชิญ
กับเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น การระบาดของ COVID-19 (Smit & Wandel, 2006) จึงทำให้ผู้วิจัยสนใจการสร้าง
โมเดลแบบวัดการปรับตัวของพนักงานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จาก
การทบทวนวรรณกรรม พบว่า การปรับตัวเป็นหนึ่งในตัวแปรการป้องกันทางจิตวิทยาในช่วงวิกฤตอย่างมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติ การศึกษาในประเทศกรีกและประเทศไซปรัสช่วงการระบาดของ COVID-19 (Demetriou et al., 2020)  
การปรับตัวในหมู่ผู้เรียนทันตกรรมระดับสูงกว่าปริญญาตรีและอาจารย์: การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งเกิดจาก 
COVID-19 มีผลการวิจัยว่า ทักษะและความสามารถที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จหลังเกิดโรคระบาดในการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจะต้องตั้งอยู ่บนความสามารถในการปรับตัว การเผชิญปัญหา ความสามารถในการปรับตัวและ  
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับ COVID-19 (Otaki et al., 2021) ความหมายของคำว่า 
การปรับตัวทางด้านจิตวิทยา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่บุคคลเผชิญ โดยปรับตนให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และเปิดรับ
ต่อประสบการณ์ที่ได้รับ เป็นการเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความสอดคล้องภายในตนเองและผสมผสานประสบการณ์เข้ากับ
โครงสร้างในตัวเองทำให้ชีวิตและจิตใจดำเนินต่อไปได้อย่างสงบสุข ซึ่งหนึ่งในทฤษฎีการปรับตัวที่มีชื่อเสียงที่สุดมาอย่าง
ยาวนานซึ่งได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกใน ค.ศ. 1970 คือ ทฤษฎีการปรับตัวของ Roy (2011) ประกอบด้วยสิ่งนําเข้า 
(Input) กระบวนการเผชิญปัญหา (Coping Process) สิ่งนําออก (Output) และกระบวนการป้อนกลับ (Feedback 
Process) แต่ละส่วนจะทำงานสัมพันธ์กันเป็นระบบหนึ่งเดียวกันโดยเมื่อได้รับสิ่งเร้ากระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมทั้งจากภายใน
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ทุกวันนี้ โลกกำลังเผชิญกับการระบาดใหญ่อย่าง COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนนับล้าน นำไปสู่ความเจ็บป่วย
ร้ายแรงและความผิดปกติทางสังคม เดือนมีนาคม 2565 จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดกว่า 460 ล้านราย และผู้เสียชีวิตกว่า  
6 ล้านราย (องค์การอนามัยโลก, 2564) สิ่งนี้ก่อให้เกิดภัยคุกคามไม่เพียงต่อประชากรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงด้ าน
เศรษฐกิจและสังคมด้วย ผลกระทบด้านลบต่อภาคส่วนเหล่านี้ทำให้เกิดความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจและข้อจำกัด  
ในกิจกรรมทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปิดโรงแรม และการกักตัวตามมาตรการเพื่อจำกัดการระบาดของ COVID-
19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว การระบาดของ COVID-19 จะยังระบาดต่อไปและส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่มีอัตราการท่องเที่ยวลดลง พ.ศ. 2563 นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยลดลง
ถึงร้อยละ 82.5 ส่วนปัจจุบันอัตรานักท่องเที่ยวต่างชาติได้ลดการเข้าประเทศไทยเพื่อท่องเที่ยว ช่วงเดือนมกราคม-
กรกฎาคม 2564 ลดลงร้อยละ 99.19 ในขณะที่อัตราการเข้าพักสถานที่ท่องเที่ยวเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 เหลือ  
ร้อยละ 7.66 และเหลือมูลค่าเพียง 15,561.94 ล้านบาท (ศูนย์วิจัยด้านการตลาดการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, 2564) จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะ COVID-19 ทำให้พนักงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับตัว กิตติ พรศิวะกิจ (2564) ระบุว่า นักท่องเที่ยวจะให้ความสำคัญกับมาตรฐานความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยมากขึ้นอย่างชัดเจน เมื่อองค์กรปรับตัวลดขนาดองค์กรและการจ้างงานลงเพราะสภาพเศรษฐกิจ 
พนักงานที่จะอยู่รอดต้องมีการปรับเปลี่ยนทำงานได้หลายตำแหน่ง และจะต้องมีทักษะที่สูงยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ การ
ศึกษาวิจัยของ Kristiana et al. (2021) เรื ่องกลยุทธ์การปรับตัวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการในอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวในช่วงการระบาดของ COVID-19: กรณีศึกษาเชิงคุณภาพในอินโดนีเซีย อธิบายว่าการเปลี่ยนแปลง 
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเนื่องจากการระบาด COVID-19 โดยการวิจัยมุ่งเน้นเรื่องการอธิบายกลยุทธ์ 
การปรับตัว (Adjustment) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพนักงานในกิจการการท่องเที่ยวที่ Tanjung Puting ประเทศ
อินโดนีเซีย ผลการศึกษา พบว่า การระบาดครั้งใหญ่ของ COVID-19 ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องพักฟื้น ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและพนักงานในกิจการด้านการท่องเที่ยวที่สูญเสียรายได้ต้องปรับตัว (Adjustment) โดยการเปลี่ยนไป
ทำงานอื่นเพื่อทดแทนรายได้ที่หายไปเพื่อความอยู่รอด ผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพนักงาน
ในกิจการการท่องเที่ยวจำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี คือ ความคงอยู่ (Persistence) การปรับตัว (Adaptability) 
และการเปลี่ยนแปลง (Transformation) เพื่อให้ธุรกิจดำรงต่อไปได้จึงต้องหากลยุทธ์ใหม่ในการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยว  
ที่กำลังซบเซาลง โดยต้องการนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐและเพื่อป้องกันหรือบรรเทาอารมณ์ทางลบจากการระบาด 
COVID-19 ด้วยความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือเมื่อต้องเผชิญ
กับเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น การระบาดของ COVID-19 (Smit & Wandel, 2006) จึงทำให้ผู้วิจัยสนใจการสร้าง
โมเดลแบบวัดการปรับตัวของพนักงานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จาก
การทบทวนวรรณกรรม พบว่า การปรับตัวเป็นหนึ่งในตัวแปรการป้องกันทางจิตวิทยาในช่วงวิกฤตอย่างมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติ การศึกษาในประเทศกรีกและประเทศไซปรัสช่วงการระบาดของ COVID-19 (Demetriou et al., 2020)  
การปรับตัวในหมู่ผู้เรียนทันตกรรมระดับสูงกว่าปริญญาตรีและอาจารย์: การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งเกิดจาก 
COVID-19 มีผลการวิจัยว่า ทักษะและความสามารถที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จหลังเกิดโรคระบาดในการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจะต้องตั้งอยู ่บนความสามารถในการปรับตัว การเผชิญปัญหา ความสามารถในการปรับตัวและ  
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับ COVID-19 (Otaki et al., 2021) ความหมายของคำว่า 
การปรับตัวทางด้านจิตวิทยา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่บุคคลเผชิญ โดยปรับตนให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และเปิดรับ
ต่อประสบการณ์ที่ได้รับ เป็นการเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความสอดคล้องภายในตนเองและผสมผสานประสบการณ์เข้ากับ
โครงสร้างในตัวเองทำให้ชีวิตและจิตใจดำเนินต่อไปได้อย่างสงบสุข ซึ่งหนึ่งในทฤษฎีการปรับตัวที่มีชื่อเสียงที่สุดมาอย่าง
ยาวนานซึ่งได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกใน ค.ศ. 1970 คือ ทฤษฎีการปรับตัวของ Roy (2011) ประกอบด้วยสิ่งนําเข้า 
(Input) กระบวนการเผชิญปัญหา (Coping Process) สิ่งนําออก (Output) และกระบวนการป้อนกลับ (Feedback 
Process) แต่ละส่วนจะทำงานสัมพันธ์กันเป็นระบบหนึ่งเดียวกันโดยเมื่อได้รับสิ่งเร้ากระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมทั้งจากภายใน

และภายนอก จะใช้กระบวนการเผชิญปัญหา 2 แบบ คือ กลไกควบคุมและกลไกรู้คิดซึ่งจะทำงานควบคู่กันเสมอ โดย
ผลลัพธ์การปรับตัวของ Roy จะมี 2 ประการคือ ปรับตัวได้ (Effective Adaptation) กับปรับตัวได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ 
(Ineffective Adaptation) ประกอบด้วยพฤติกรรมการปรับตัวตามความต้องการทางสรีระ พฤติกรรมการปรับตัวตาม  
อัตมโนทัศน์ พฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทหน้าที่ พฤติกรรมการปรับตัวตามความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อ งกับผู้อื่น  
ในอดีตมีการใช้แบบวัดกับกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยในหลายประเทศโดยใช้ทฤษฎี The Middle-range Theory of Coping and 
Adaptation Processing, Roy (2011) หรือการเผชิญปัญหาและการปรับตัวของ Roy (2011) ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นแบบ
วัด Coping and Adaptation Processing Scale (CAPS) มักใช้ในการวัดผู้ป่วยซึ่งป่วยด้วยโรคต่างๆ และต่อมามีผู้นำมา
แปลเป็นภาษาไทยและลดจำนวนข้อคำถามลงพัฒนาเป็นแบบสอบถามวิธีในการปรับตัวฉบับย่อ  (Thai Version of 
Coping and Adaptation Processing Scale-Short Form 27 Items) หร ือ TCAPS จำนวน 27 ข ้อ โดยปรางท ิพย์   
ฉายพุทธ และคาลิสตา รอย (2550) โดยนักวิจัยสาขาสุขภาพได้นำทฤษฎีการปรับตัวของรอยมาปรับใช้ นอกจากนี้  
การปรับตัวของทฤษฎีของ Roy ยังมีความคล้ายคลึงกับโมเดล A Transactional Model of the Stress Process, Lazarus 
& Folkman (1984) หรือโมเดลกระบวนการความเครียดของลาซารัสและโฟล์คแมน ซึ่งงานวิจัยที่เกี่ยวกับ COVID-
19 ได้มีการศึกษาวิจัยความเครียดการเผชิญปัญหาและการปรับตัวโดยอ้างอิงจากโมเดลนี้ เช่น การศึกษาเรื่องเหตุการณ์
ตึงเครียดในชีวิตและทุนทางสังคมในช่วงเริ่มต้นของ COVID-19 ในสหรัฐอเมริกา (Jean-Baptiste et al., 2020)  
ซึ่งได้อธิบายว่า เมื่อบุคคลรับสิ่งเร้าหรือความเครียดเข้ามา บุคคลจะมีการประเมินขั้นต้นและประเมินขั้นที่ 2 ว่าเป็น 
ภัยกับตนหรือไม่ หลังจากนั้นจะเกิดการเผชิญปัญหาและส่งไปถึงตัวแปรสุดท้ายคือปรับตัวซึ่งอาจเป็นการปรับตัวระยะ
ยาว เช่น อาการเจ็บป่วยหรือการปรับตัวระยะสั้นที่ทำให้กลับไปเครียดซ้ำอีกได้  หมายความว่า เหตุการณ์ในชีวิตที่ 
ตึงเครียด เช่น COVID-19 อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อความเครียดต่อร่างกายและจิตใจหรือเกิดผลกระทบต่อความสามารถ
ในการปรับตัวของบุคคล การปรับตัวที่ไม่เหมาะสมสามารถทำให้เกิดความเครียดซ้ำได้ Lazarus & Folkman (1984) 
ในทางกลับกัน การเกิดความเครียดอาจส่งผลต่อการเกิดโรคของร่างกายโดยทำให้เกิดอารมณ์เชิงลบ (เช่น ความรู้สึก
วิตกกังวล และซึมเศร้า) ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อกระบวนการทางสรีรวิทยาหรือรูปแบบพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความเสี่ยง
ต่อโรค (Cohen et al., 2007) จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาพบว่ายังไม่มีผู ้นำทฤษฎีการปรับตัวของ Roy 
(2011) ที่พัฒนาจากพฤติกรรมการปรับตัวตามความต้องการทางสรีระ พฤติกรรมการปรับตัวตามอัตมโนทัศน์ 
พฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทหน้าที ่ พฤติกรรมการปรับตัวตามความสัมพันธ์ที ่เกี ่ยวข้องกับผู ้อื ่นในบริบท  
การระบาดของ COVID-19 ฉบับภาษาไทย ซึ่งการพัฒนาโมเดลการวัดนี้มีความตรงกับการวิจัยกลุ่มตัวอย่างพนักงาน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามจำนวน 14 ข้อ
จากนิยามเชิงปฏิบัติการของ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ พฤติกรรมการปรับตัวตามความต้องการทางสรีระ พฤติกรรมการ
ปรับตัวตามอัตมโนทัศน์ พฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทหน้าที่ พฤติกรรมการปรับตัวตามความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้อื่น ในบริบทการระบาดของ COVID-19 นำไปวิเคราะห์ผลความตรงเชิงเนื้อหาด้วยค่าดัชนีความสอดคล้องพบว่า
สอดคล้องกันดีโดยผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา ด้านการวัดผลและด้านการท่องเที่ยว 3 ท่าน ผลการวิเคราะห์ค่าความ
เชื่อมั่นอยู่ในระดับสูงที่ 0.90 ซึ่งข้อคำถามครอบคลุมบุคคลทั่วไปมากกว่าแบบวัด Coping and Adaptation Processing 
Scale ที่มักใช้ในกลุ่มตัวอย่างพยาบาล ผู้ดูแล และผู้ป่วย โมเดลที่ผู้วิจัยพัฒนาอาจนำไปใช้วัดการปรับตัวของพนักงาน
หรือบุคคลทั่วไปอื่นๆ เนื่องจากทฤษฎี Roy (2011) ครอบคลุมและสามารถอธิบายถึงองค์ประกอบพฤติกรรมการ
ปรับตัวของบุคคลทั่วไป จึงเป็นที่มาของงานวิจัยนี้ที่ต้องการจะตรวจสอบโมเดลการวัด องค์ประกอบ พัฒนาแบบวัดการ
ปรับตัวของพนักงานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 วิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันของตัวแปรการปรับตัว 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาโมเดลแบบวัดการปรับตัวของพนักงานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

COVID-19  
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2. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการปรับตัวมีองค์ประกอบพฤติกรรมการปรับตัวตามความ
ต้องการทางสรีระ พฤติกรรมการปรับตัวตามอัตมโนทัศน์ พฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทหน้าที่ พฤติกรรมการ
ปรับตัวตามความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น 

สมมติฐาน 
1. โมเดลแบบวัดการปรับตัวของพนักงานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-

19 มีความเที่ยงตรงและสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2. ตัวแปรการปรับตัวมีองค์ประกอบดังนี้ พฤติกรรมการปรับตัวตามความต้องการทางสรีระ พฤติกรรมการปรับตัว

ตามอัตมโนทัศน์ พฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทหน้าท่ี พฤติกรรมการปรับตัวตามความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น 
นิยามศัพท์ 
กลุ่มตัวอย่างพนักงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หมายถึงพนักงานประจำหรือฟรีแลนส์ที่ทำงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

หรือทำงานในสถานที่ท่องเที่ยวครอบคลุมทั้งประเทศไทย เช่น มัคคุเทศก์ พนักงานขายตั๋วรถทัวร์ คนขับรถนำเที่ยว 
รวมถึงธุรกิจขนส่งเชิงท่องเที่ยวทั้งทางบก ทางเรือ ทางรถไฟ และธุรกิจจำหน่ายสินค้าที่ระลึก โด ยไม่รวมธุรกิจด้าน
โรงแรม ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจด้านการบิน 

ยกตัวอย่าง เช่น Travel Agent คือ บริษัทที่ประกอบกิจการนำลูกค้าไปท่องเที่ยวโดยที่จัดตั้งเอง หรือใช้บริการของ 
Tour Operator ซึ่งหมายถึงบริษัทท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ และรับลูกค้ามาจาก Travel Agent เช่น บริษัทรับ 
ดำน้ำดูปะการังที่เกาะพีพีที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัด ก็ติดต่อกับบริษัทนำเที่ยว Travel Agent ที่อยู่กรุงเทพมหานครให้มาซื้อ
บัตรดำน้ำดูปะการังที่บริษัทเป็นต้น ทั้งนี้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 

กิจการนำเที่ยวรับเฉพาะนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศอย่างเดียว (In–bound Operator) 
กิจการนำเที่ยวภายในประเทศอย่างเดียว (Local Operator) 
กิจการที่ดำเนินธุรกิจทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (General Travel Agent) ไม่รวมกิจการนำเที่ยวคนในประเทศไป

ยังต่างประเทศ (Out–bound Operator) 
นิยามเชิงปฏิบัติการ 
นิยามตัวแปร ประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้ 
1. พฤติกรรมการปรับตัวตามความต้องการทางสรีระ (Physiological Needs) การปรับตัวด้านร่างกาย เป็นการ

รักษาสมดุลทางร่างกายเพื่อการอยู่รอดในการดำรงชีวิต เช่น ปรับตัวด้านภาวะโภชนาการ การทำกิจกรรมประจำวันและ
การพักผ่อน ผู้ที่ปรับตัวได้จะสามารถทำกิจวัตรส่วนตัวได้ดีเหมือนที่เคยทำมาตลอดเป็นปกติ และรวมถึงสุขภาพจิต เช่น
การไม่มีความวิตกกังวลและความเครียดเมื่อต้องทำงานที่บ้าน เป็นต้น  

2. พฤติกรรมการปรับตัวตามอัตมโนทัศน์ (Self-concept) ความเชื่อ และความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อตนเอง
นำไปสู่ความมั่นคงทางด้านจิตใจ โดยแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ อัตมโนทัศน์ด้านร่างกายและจิตใจ เป็นการปรับตัวทางจิตใจ 
ที่มีความเชื่อ บุคคลที่ปรับตัวได้จะเห็นคุณค่าแห่งตนโดยยังมีความมั่นใจในการทำงาน มีกำลังใจในการทำงาน  รู้สึก
ภูมิใจกับงานที่ทำสำเร็จ ใส่ใจในรูปร่างและภาพลักษณ์แม้ต้องทำงานที่บ้านก็ตาม  

3. พฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทหน้าที่ (Role Function) การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ทำให้เกิดความ
มั่นคงทางสังคม บทบาทปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ คนหนึ่งคนมีบทบาททั้ง 3 ขั้น  คือ เป็นมนุษย์เพศชาย เป็นหัวหน้า
ครอบครัว และหัวหน้ามัคคุเทศก์ เป็นต้น การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ทั้งสามขั้นสอดคล้องกัน ซึ่งเป็นไปตามความ
คาดหวังของสังคม ตามความคาดหวังของตนเองและบุคคลอื่น จะยังทำหน้าที่และรับผิดชอบงานตามตำแหน่งองค์กร
และทำหน้าที่ในครอบครัวได้อย่างไม่มีปัญหา ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทำงาน ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
และแก้ไขปัญหาได้แม้จะทำงานที่บ้านก็ตาม 

4. พฤติกรรมการปรับตัวตามความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น (Interdependence Relations) การปรับตัวด้าน
การพึ่งพาระหว่างกันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป นับเป็นกลุ่มความสัมพันธ์ทางสังคม ได้แก่  
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2. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการปรับตัวมีองค์ประกอบพฤติกรรมการปรับตัวตามความ
ต้องการทางสรีระ พฤติกรรมการปรับตัวตามอัตมโนทัศน์ พฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทหน้าที่ พฤติกรรมการ
ปรับตัวตามความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น 

สมมติฐาน 
1. โมเดลแบบวัดการปรับตัวของพนักงานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-

19 มีความเที่ยงตรงและสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2. ตัวแปรการปรับตัวมีองค์ประกอบดังนี้ พฤติกรรมการปรับตัวตามความต้องการทางสรีระ พฤติกรรมการปรับตัว

ตามอัตมโนทัศน์ พฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทหน้าท่ี พฤติกรรมการปรับตัวตามความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น 
นิยามศัพท ์
กลุ่มตัวอย่างพนักงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หมายถึงพนักงานประจำหรือฟรีแลนส์ที่ทำงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

หรือทำงานในสถานที่ท่องเที่ยวครอบคลุมทั้งประเทศไทย เช่น มัคคุเทศก์ พนักงานขายตั๋วรถทัวร์ คนขับรถนำเที่ยว 
รวมถึงธุรกิจขนส่งเชิงท่องเที่ยวทั้งทางบก ทางเรือ ทางรถไฟ และธุรกิจจำหน่ายสินค้าที่ระลึก โด ยไม่รวมธุรกิจด้าน
โรงแรม ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจด้านการบิน 

ยกตัวอย่าง เช่น Travel Agent คือ บริษัทที่ประกอบกิจการนำลูกค้าไปท่องเที่ยวโดยที่จัดตั้งเอง หรือใช้บริการของ 
Tour Operator ซึ่งหมายถึงบริษัทท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ และรับลูกค้ามาจาก Travel Agent เช่น บริษัทรับ 
ดำน้ำดูปะการังที่เกาะพีพีที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัด ก็ติดต่อกับบริษัทนำเที่ยว Travel Agent ที่อยู่กรุงเทพมหานครให้มาซื้อ
บัตรดำน้ำดูปะการังที่บริษัทเป็นต้น ทั้งนี้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 

กิจการนำเที่ยวรับเฉพาะนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศอย่างเดียว (In–bound Operator) 
กิจการนำเที่ยวภายในประเทศอย่างเดียว (Local Operator) 
กิจการที่ดำเนินธุรกิจทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (General Travel Agent) ไม่รวมกิจการนำเที่ยวคนในประเทศไป

ยังต่างประเทศ (Out–bound Operator) 
นิยามเชิงปฏิบัติการ 
นิยามตัวแปร ประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้ 
1. พฤติกรรมการปรับตัวตามความต้องการทางสรีระ (Physiological Needs) การปรับตัวด้านร่างกาย เป็นการ

รักษาสมดุลทางร่างกายเพื่อการอยู่รอดในการดำรงชีวิต เช่น ปรับตัวด้านภาวะโภชนาการ การทำกิจกรรมประจำวันและ
การพักผ่อน ผู้ที่ปรับตัวได้จะสามารถทำกิจวัตรส่วนตัวได้ดีเหมือนที่เคยทำมาตลอดเป็นปกติ และรวมถึงสุขภาพจิต เช่น
การไม่มีความวิตกกังวลและความเครียดเมื่อต้องทำงานที่บ้าน เป็นต้น  

2. พฤติกรรมการปรับตัวตามอัตมโนทัศน์ (Self-concept) ความเชื่อ และความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อตนเอง
นำไปสู่ความมั่นคงทางด้านจิตใจ โดยแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ อัตมโนทัศน์ด้านร่างกายและจิตใจ เป็นการปรับตัวทางจิตใจ 
ที่มีความเชื่อ บุคคลที่ปรับตัวได้จะเห็นคุณค่าแห่งตนโดยยังมีความมั่นใจในการทำงาน มีกำลังใจในการทำงาน  รู้สึก
ภูมิใจกับงานที่ทำสำเร็จ ใส่ใจในรูปร่างและภาพลักษณ์แม้ต้องทำงานที่บ้านก็ตาม  

3. พฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทหน้าที่ (Role Function) การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ทำให้เกิดความ
มั่นคงทางสังคม บทบาทปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ คนหนึ่งคนมีบทบาททั้ง 3 ขั้น  คือ เป็นมนุษย์เพศชาย เป็นหัวหน้า
ครอบครัว และหัวหน้ามัคคุเทศก์ เป็นต้น การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ทั้งสามขั้นสอดคล้องกัน ซึ่งเป็นไปตามความ
คาดหวังของสังคม ตามความคาดหวังของตนเองและบุคคลอื่น จะยังทำหน้าที่และรับผิดชอบงานตามตำแหน่งองค์กร
และทำหน้าที่ในครอบครัวได้อย่างไม่มีปัญหา ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทำงาน ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
และแก้ไขปัญหาได้แม้จะทำงานที่บ้านก็ตาม 

4. พฤติกรรมการปรับตัวตามความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น (Interdependence Relations) การปรับตัวด้าน
การพึ่งพาระหว่างกันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป นับเป็นกลุ่มความสัมพันธ์ทางสังคม ได้แก่  

1. บุคคลใกล้ชิด เช่น บิดามารดา 2. ระบบเกื้อหนุน เช่น เพื่อน เพื่อนร่วมงาน การปรับตัวด้านการพึ่งพาระหว่างกัน คือ
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มคน ทั้งด้านการพึ่งพาตนเองและบุคคลอื่น จะสามารถรักษาความสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่นได้แม้ทำงานที่บ้าน หรือมีการเว้นระยะห่างทางสังคม เช่น ได้รับกำลังใจ การสนับสนุนในการทำงาน  
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือปรับทุกข์กับเพื่อนร่วมงาน ได้ติดต่อสื่อสารและ
เชื่อมั่นในองค์กรบริษัทที่ทำงาน  
 

วิธีการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ที่ได้จากการ
รวบรวมข้อมูลจากพนักงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รูปแบบการวิจัย (Research Design) แบบ Descriptive โดยศึกษา 
ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross Sectional) 

1. การกำหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง  
 1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย  
 1.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ พนักงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

จำนวน 200 คน เฉพาะธุรกิจนำเที่ยวในประเทศไทยเท่านั้นไม่รวมธุรกิจนำเที่ยวต่างประเทศ  จำนวนขนาดตัวอย่าง
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สูตรของ Comrey & Lee (1992) ซึ่งได้แนะนำว่าขนาดของตัวอย่าง 
ที่ใช้ในการวิจัยควรมีขนาดตัวอย่าง 10-20 เท่าของจำนวนตัวแปรสังเกตในงานวิจัย วิทยานิพนธ์ของผู้วิจัยมีตัวแปร
สังเกตทั้งหมด 8 ตัวแปร 8 x 10 = 80 คน หรือ 8 x 20 = 160 คนจึงควรมีขนาดกลุ่มตัวอย่างประมาณ 160 คน 
ผู้วิจัยจึงเพิ่มขนาดตัวอย่างประมาณร้อยละ 15 คือ 24 คน รวมเป็น 184 คน เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายหรือไม่ครบถ้วน 
และเพื่อเพิ่มอำนาจทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นจำนวน 200 คน (ในบทความวิจัยนี้
มีตัวแปรสังเกตทั้งหมด 4 ตัวแปร)โดยใช้วิธีสุ ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งเขต
ภูมิภาคตามกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ศูนย์วิจัยด้านการตลาดการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย, 2564) ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก โดยเฉลี่ยจำนวนคนภาคละ
เท่าๆ กัน 

 กระบวนการเก็บข้อมูล (Data Collection Process)  
 กระบวนการเก็บข้อมูลเป็นการเก็บแบบระยะสั้นโดยมีระยะเวลาการเก็บที่ระบุชัดเจน เป็นการศึกษาที่จุดเวลาใด

เวลาหนึ่ง (Cross-sectional Study) เพื่อให้ศึกษางานวิจัยในบริบทที่สามารถอ้างอิงระยะการระบาดของ  COVID-19 
ได้ โดยทำหนังสือขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ งานวิจัยนี้ผ่านการได้รับอนุญาตให้ทำวิจัยในกลุ่ม
ตัวอย่างโดยหมายเลขจริยธรรมคือ SWUEC-G-046/2565  

 ผู้วิจัยทำเรื่องขออนุมัติเก็บแบบสอบถามจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 18 ก.พ. 2565 เก็บข้อมูล  
“งานท่องเที่ยวไทยเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2565 กิน-เที่ยว-ช้อป ย่อเมืองไทยในสวนลุมฯ” วันที่ 18-22 ก.พ. 2565  
โดยแจกแบบสอบถาม 100 ชุด ซึ่งในงานได้จัดงานออกร้านแบ่งเป็นแต่ละภาคแยกออกจากกันตามการจัดของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

 ทำการเก็บข้อมูลออนไลน์จากมัคคุเทศก์จากกลุ่ม มัคคุเทศก์ไทย ใน Facebook ที่มีสมาชิก 9,700 คน และ Line 
Group ไกด์อิสระ Freelance Tourist Guide ที่มีสมาชิกจำนวน 800 คน เพื่อแชร์แบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งใน Line 
Group มีการแบ่งรายชื่อมัคคุเทศก์ออกเป็นแต่ละภาคทั่วประเทศไทย  

 จากนั้นนำแบบสอบถามออนไลน์และแบบสอบถามจริงทั้งหมด คัดแยกตามเกณฑ์คัดเข้าและคัดออก ผู้วิจัย
รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด บันทึกข้อมูล จัดข้อมูลทั้งหมดรวบรวมเข้าด้วยกัน เรียงลำดับ ลงรหัสให้เป็นระเบียบ
ทั้งหมดจนครบจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการวิจัย และนำไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Mplus เพื่อหาค่าทางสถิติ
วิเคราะห์ 
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 การวิเคราะห์ผลการวิจัย 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง คือ สถิติบรรยายและสถิติวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสถิติ

สำเร็จรูป  
 วิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือความตรงของเครื่องมือโดยการนำข้อคำถามทั้งหมดให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบจาก

ผู้เชี่ยวชาญในด้านจิตวิทยา การวัดผล และการท่องเที่ยว ปรับแก้ไขและตัดข้อคำถามที่ไม่เกี่ยวข้อง ทำให้มีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ทั้ง 14 ข้อ และนำข้อคำถามไปทดลอง Try Out กับกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้เคียง
กันแต่ไม่เหมือนกัน 30 คน คือ กลุ่มมัคคุเทศก์ที่รับงานทั่วประเทศ ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบาค 0.90 ข้อคำถามมีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในระดับสูง  

 ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการปรับตัวโดยวิเคราะห์ค่าไค-สแควร์ (Chi-square) ซึ่งเป็นค่าสถิติที่ใช้
ทดสอบความกลมกลืนของโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งค่าไค-สแควร์ในการทดสอบโมเดลจะต้องไม่มี
นัยสำคัญทางสถิติ (p-value > .05) และควรมีดัชนีน้อยกว่า 2 เพราะต้องการยืนยันว่าโมเดลตามภาวะสันนิษฐานกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องไม่แตกต่างกัน วิเคราะห์ดัชนีรากกำลังสองเฉลี่ยของความแตกต่างโดยประมาณ 
(Root Mean Squared Error of Approximation: RMSEA) วิเคราะห์ดัชนีรากมาตรฐานของค่าเฉลี่ยกำลังสองของส่วน 
ที่เหลือ (Standardized Root Mean Squared Residual: SRMR) และมีการปรับโมเดลด้วยองศาอิสระ 1 ครั้ง 

 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรมสถิติสำเร็จรูปเพื่อยืนยันองค์ประกอบการปรับตัว การปรับตัว
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบตามทฤษฎีของ Roy (2011) ได้แก่ พฤติกรรมการปรับตัวตามความต้องการทางสรีระ 
พฤติกรรมการปรับตัวตามอัตมโนทัศน์ พฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทหน้าที ่ พฤติกรรมการปรับตัวตาม
ความสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้อื่น 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม จำนวน 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน 14 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

ประเภทอาชีพ ตำแหน่งงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาการทำงาน สถานที่ทำงานเป็นส่วนใหญ่ ภาคที่ทำงานบ่อย
ที่สุด ประสบการณ์ในการทำงานด้านท่องเที่ยว ที่อยู่อาศัย จำนวนสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด จำนวนบุตร 

 ส่วนที่ 2 แบบวัดการปรับตัว พัฒนาข้อคำถามทั้งหมดโดยผู้วิจัยจากนิยามเชิงปฏิบัติการ ตามแนวคิดของ Roy 
(2011) โดยปรับปรุงเพิ่มบริบทการระบาด COVID-19 จำนวนทั้งหมด 14 ข้อ นำไปวิเคราะห์ผลความตรงเชิงเนื้อหา
ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้องพบว่าสอดคล้องกันดีโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ันอยู่ในระดับสูงที่ 
0.90 

 ตัวอย่างข้อคำถาม เช่น 
 “ฉันรับรู้ว่าฉันมีกำลังใจในการทำงาน แม้จะต้องทำงานจากบ้าน หรือปรับตัวกับการทำงานแบบใหม่นี้” 
 “ฉันมีความม่ันใจในการทำงานของตนเองเพราะรับรู้ว่าฉันเป็นคนที่มีความสามารถจัดการกับงานได้เป็นอย่างดี” 
 เกณฑ์การแปลผล 
 การแปลผลคะแนนรายข้อและโดยรวม กลับข้อคำถามทางลบ โดยมีลักษณะการวัดแบบลิเคิร์ต (Likert Scale) 

5 ระดับ ตั้งแต่ 0 = แทบไม่เคย, 1 = นานๆ ครั้ง, 2 = เป็นบางครั้ง, 3 = ค่อนข้างบ่อย, 4 = สม่ำเสมอ ข้อคำถาม 
ด้านลบ คือ ข้อที่ 4 เมื่อกลับข้อคำถามด้านลบแล้วแปลผลโดยเฉลี่ยรายด้าน  

 ตัวอย่างข้อคำถาม เช่น 
 “ฉันรับรู้ว่าฉันมีกำลังใจในการทำงาน แม้จะต้องทำงานจากบ้าน หรือปรับตัวกับการทำงานแบบใหม่นี้” 
 การแปลผลคะแนนของการปรับตัว สามารถแปลผลระดับเมื่อกลับข้อคำถามด้านลบแล้วโดยรวมรายด้านและ

รายข้อ ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ใช้ช่วงคะแนนสูงสุดของแบบวัดลบด้วยคะแนนต่ำสุดหารด้วยจำนวนที่ระดับ
ต้องการได้ระยะห่างระหว่างช่วงชั้นเท่ากับ 1.33 ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้  
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 การวิเคราะห์ผลการวิจัย 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง คือ สถิติบรรยายและสถิติวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสถิติ

สำเร็จรูป  
 วิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือความตรงของเครื่องมือโดยการนำข้อคำถามทั้งหมดให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบจาก

ผู้เชี่ยวชาญในด้านจิตวิทยา การวัดผล และการท่องเที่ยว ปรับแก้ไขและตัดข้อคำถามที่ไม่เกี่ยวข้อง ทำให้มีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ทั้ง 14 ข้อ และนำข้อคำถามไปทดลอง Try Out กับกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้เคียง
กันแต่ไม่เหมือนกัน 30 คน คือ กลุ่มมัคคุเทศก์ที่รับงานทั่วประเทศ ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบาค 0.90 ข้อคำถามมีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในระดับสูง  

 ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการปรับตัวโดยวิเคราะห์ค่าไค-สแควร์ (Chi-square) ซึ่งเป็นค่าสถิติที่ใช้
ทดสอบความกลมกลืนของโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งค่าไค-สแควร์ในการทดสอบโมเดลจะต้องไม่มี
นัยสำคัญทางสถิติ (p-value > .05) และควรมีดัชนีน้อยกว่า 2 เพราะต้องการยืนยันว่าโมเดลตามภาวะสันนิษฐานกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องไม่แตกต่างกัน วิเคราะห์ดัชนีรากกำลังสองเฉลี่ยของความแตกต่างโดยประมาณ 
(Root Mean Squared Error of Approximation: RMSEA) วิเคราะห์ดัชนีรากมาตรฐานของค่าเฉลี่ยกำลังสองของส่วน 
ที่เหลือ (Standardized Root Mean Squared Residual: SRMR) และมีการปรับโมเดลด้วยองศาอิสระ 1 ครั้ง 

 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรมสถิติสำเร็จรูปเพื่อยืนยันองค์ประกอบการปรับตัว การปรับตัว
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบตามทฤษฎีของ Roy (2011) ได้แก่ พฤติกรรมการปรับตัวตามความต้องการทางสรีระ 
พฤติกรรมการปรับตัวตามอัตมโนทัศน์ พฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทหน้าที ่ พฤติกรรมการปรับตัวตาม
ความสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้อื่น 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม จำนวน 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน 14 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

ประเภทอาชีพ ตำแหน่งงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาการทำงาน สถานที่ทำงานเป็นส่วนใหญ่ ภาคที่ทำงานบ่อย
ที่สุด ประสบการณ์ในการทำงานด้านท่องเที่ยว ที่อยู่อาศัย จำนวนสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด จำนวนบุตร 

 ส่วนที่ 2 แบบวัดการปรับตัว พัฒนาข้อคำถามทั้งหมดโดยผู้วิจัยจากนิยามเชิงปฏิบัติการ ตามแนวคิดของ Roy 
(2011) โดยปรับปรุงเพิ่มบริบทการระบาด COVID-19 จำนวนทั้งหมด 14 ข้อ นำไปวิเคราะห์ผลความตรงเชิงเนื้อหา
ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้องพบว่าสอดคล้องกันดีโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ันอยู่ในระดับสูงที่ 
0.90 

 ตัวอย่างข้อคำถาม เช่น 
 “ฉันรับรู้ว่าฉันมีกำลังใจในการทำงาน แม้จะต้องทำงานจากบ้าน หรือปรับตัวกับการทำงานแบบใหม่นี้” 
 “ฉันมีความม่ันใจในการทำงานของตนเองเพราะรับรู้ว่าฉันเป็นคนที่มีความสามารถจัดการกับงานได้เป็นอย่างดี” 
 เกณฑ์การแปลผล 
 การแปลผลคะแนนรายข้อและโดยรวม กลับข้อคำถามทางลบ โดยมีลักษณะการวัดแบบลิเคิร์ต (Likert Scale) 

5 ระดับ ตั้งแต่ 0 = แทบไม่เคย, 1 = นานๆ ครั้ง, 2 = เป็นบางครั้ง, 3 = ค่อนข้างบ่อย, 4 = สม่ำเสมอ ข้อคำถาม 
ด้านลบ คือ ข้อที่ 4 เมื่อกลับข้อคำถามด้านลบแล้วแปลผลโดยเฉลี่ยรายด้าน  

 ตัวอย่างข้อคำถาม เช่น 
 “ฉันรับรู้ว่าฉันมีกำลังใจในการทำงาน แม้จะต้องทำงานจากบ้าน หรือปรับตัวกับการทำงานแบบใหม่นี้” 
 การแปลผลคะแนนของการปรับตัว สามารถแปลผลระดับเมื่อกลับข้อคำถามด้านลบแล้วโดยรวมรายด้านและ

รายข้อ ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ใช้ช่วงคะแนนสูงสุดของแบบวัดลบด้วยคะแนนต่ำสุดหารด้วยจำนวนที่ระดับ
ต้องการได้ระยะห่างระหว่างช่วงชั้นเท่ากับ 1.33 ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้  

 

 คะแนนการแปลผล  
 คะแนนรวม 0.00 - 1.33 หมายถึง การปรับตัวนั้นอยู่ในระดับน้อย  
 คะแนนรวม 1.34 - 2.66 หมายถึง การปรับตัวนั้นอยู่ในระดับปานกลาง  
 คะแนนรวม 2.67 - 4.00 หมายถึง การปรับตัวนั้นอยู่ในระดับมาก  

 
ตารางที่ 1 องค์ประกอบและข้อคำถามของโมเดลวัดการปรบัตัวของพนักงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในสภาวะระบาด COVID-19 

องค์ประกอบและจำนวนข้อคำถามทั้งหมด ข้อที ่ จำนวน 
แบบวัดการปรับตัวในสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ประยุกต์ Roy (2011)   

1. พฤติกรรมการปรับตัวตามความต้องการทางสรีระ (Physiological Needs)  1-4 4 ข้อ 
2. พฤติกรรมการปรับตัวตามอตัมโนทัศน์ (Self-concept) 5-7 3 ข้อ 
3. พฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทหนา้ที่ (Role Function) 9-11 4 ข้อ 
4. พฤติกรรมการปรับตัวตามความสัมพนัธ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น (Interdependence Relations)  12-14 3 ข้อ 

รวมทั้งแบบวัด 14 ข้อ 
 
ตารางที่ 2 โครงสร้างแบบวัดการปรับตวัในพนักงานอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวในสภาวะระบาดของ COVID-19 
 ตามทฤษฎีการปรบัตัวของ Roy (2011) 

โครงสร้างแบบวัดการปรับตัวในพนักงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในสภาวะระบาดของ COVID-19 
ตัวบ่งชี ้ ข้อคำถามชี้วัด 
พฤติกรรมการปรับตัวตามความต้องการทางสรีระ (Physiological Needs) 

- มีการปรับตวัด้านร่างกาย  
- มีการรักษาสมดลุทางร่างกาย 
- ภาวะโภชนาการ  
- การทำกิจกรรมประจำวัน 
- จำนวนชั่วโมงการพักผ่อน  
- ทำกิจวัตรส่วนตวัได้ดีเหมือนที่เคยทำมาตลอดเป็นปกติ 
- สุขภาพจิต เช่น การไม่มีความวติกกังวลและความเครยีด 
 เมื่อต้องทำงานที่บ้าน  

1. ฉันรับรู้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง เช่น ฉันมีความอยาก  
 อาหารลดลง หรือเพิ่มขึ้น นอนหลับได้น้อยลงหรือมากกว่าเดมิ 
2. ฉันนอนหลับพักผ่อนตามปกติ 
3. ฉันสามารถทำกจิวัตรประจำวันตามปกติ 
 เหมือนที่เคยทำมาตลอด 
4. เมื่อต้องทำงานที่บ้านหรือเว้นระยะห่างทางสังคม ฉันมีความวิตก 
 กังวลและความเครียดในการปรับตัวกับการทำงานแบบใหม่นี้ 

พฤติกรรมการปรับตัวตามอัตมโนทศัน์ (Self-concept) 

มีอัตมโนทัศน์ด้านร่างกายและด้านจติใจ ดังนี้ 
- เห็นคุณค่าแห่งตน 
- มีความมั่นใจในการทำงาน  
- มีกำลังใจในการทำงาน  
- ใส่ใจในรูปร่างและภาพลักษณ์แม้ทำงานที่บ้าน  

5. ฉันรับรู้ว่าฉันมกีำลังใจในการทำงาน แม้จะต้องทำงานจากบ้าน  
 หรือปรับตัวกบัการทำงานแบบใหม่นี้ 
6. ฉันมีความมั่นใจในการทำงานของตนเองเพราะรับรูว้่าฉันเป็นคน 
 ที่มีความสามารถจัดการกับงานได้เปน็อย่างดี 
7. ฉันใส่ใจกับเรื่องรูปลักษณ์ การแต่งกายของตนเอง ทั้งวันที่ 
 ไปทำงานตามปกติและวันที่ต้องทำงานหรือประชุมผ่านออนไลน์ 

พฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทหน้าที่ (Role Function) 
- ทำหน้าที่และรับผิดชอบงานตามตำแหน่งองค์กร 
 ทำหน้าที่ในครอบครัวได้อย่างไม่มีปญัหา  
- ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
- พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์ 
 ทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป  
- แก้ไขปัญหาทีเ่กดิจากการทำงาน  
- ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  
 แก้ไขปัญหาได้ แม้จะทำงานที่บ้านกต็าม  

8. ฉันรับผิดชอบงานของฉันได้ดีแม้จะมีอุปสรรค 
 ในการติดต่อสื่อสารหรือการทำงานทีต่้องปรับตัวมากขึ้น 
9. ฉันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไดเ้สมอ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทีเ่กิดขึ้น 
 จากตนเอง เพื่อนร่วมงาน หรือสภาพแวดล้อมการทำงาน 
 ที่เปลี่ยนไปก็ตาม 
10. ฉันมีทักษะการปรับตัวในการทำงานให้เหมาะกับ 
 ตำแหน่งหน้าที่บทบาทการทำงานของฉัน 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
โครงสร้างแบบวัดการปรับตัวในพนักงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในสภาวะระบาดของ COVID-19 

ตัวบ่งชี ้ ข้อคำถามชี้วัด 
พฤติกรรมการปรับตัวตามความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกบัผู้อื่น (Interdependence Relations) 

- สามารถรักษาความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้ 
 แม้ทำงานที่บา้นหรือมีการเว้นระยะหา่งทางสังคม  
- ได้รับกำลังใจ การสนับสนุนในการทำงาน  
 มีความสมัพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน  
- มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรอืปรับทุกข์กับเพื่อนร่วมงาน  
- เชื่อมั่นในการป้องกันการระบาดตามมาตรการขององค์กร 
 หรือบริษัทที่กำลังทำงาน  

11. ฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน  
 แม้จะเกิดการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
12. ฉันเคยปรับทุกข์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พูดคุยเรื่อง 
 การทำงานในสภาวะ COVID-19 กับคนใกล้ตัว 
13. ฉันได้รับกำลังใจ การสนับสนุนจากเพื่อน คนรอบขา้ง  
 คนในครอบครัว แม้จะมีการล็อคดาวน์หรือการเว้นระยะห่าง  
 ทางสังคม (Social Distancing) 
14. ฉันรับรู้ และเชื่อมั่นว่าองค์กรของฉันมีมาตรการที่ดใีนการ 
 ป้องกัน COVID-19 ฉันจะปรับตัว และปฏิบัติตามมาตรการ 
 นั้น 
 

ผลการศึกษา 
 
ตารางที่ 3 สถิติบรรยายข้อมูลส่วนบุคคล 

ตารางข้อมูลส่วนบุคคล 
หัวข้อ มากที่สุด จำนวน ร้อยละ ถัดมา จำนวน ร้อยละ น้อยที่สุด จำนวน ร้อยละ 
เพศ หญิง 117 คน 58.5 ชาย 83 คน 41.5    
อายุ 51-55 ปี 58 คน 29 31-35 ปี 34 คน 17 55 ปีขึ้นไป 9 คน 4.5 

สมรส โสด 105 คน 52.5 สมรส 85 คน 42.5 หย่า, หม้าย 5 คน 2.5 

การศึกษา ปริญญาตรี 114 คน 52.5 ปริญญาโทขึ้นไป 33 คน 16.5 อนุปริญญา 22 คน 11 

อาชีพ พาณิชย์ 61 คน 30.5 
มัคคุเทศก,์  

บริษัทนำเที่ยว 55 คน 27.5 
สอนดำน้ำ 

ปีนเขา 4 คน 2 

รายได้ 15,001-
25,000 

68 คน 34 35,000+ 49 คน 24.5 
25,001-
35,000 

38 คน 19 

ประสบการณ์ 15 ปีขึ้นไป 54 คน 27 4-5 ปี 47 คน 23.5 11-15 ปี 28 คน 14 

ประเภท อิสระ 124 คน 62 พนักงานประจำ 56 คน 28 หัวหน้า 20 คน 10 

ภาค ภาคใต ้ 41 คน 20.5 

ภาคกลาง,  
ภาคตะวัน 

ออกเฉียงเหนือ, 
ภาคตะวันออก 

40 คน 20 ภาคเหนือ 39 คน 19.5 

ที่อยู่อาศัย เจ้าของ 146 คน 73 เช่าอาศัย 54 คน 27    
ครอบครัว 4 คน+ 114 คน 57 3 คน 43 คน 21.5 1 คน 14 คน 7 

จำนวนบุตร ไม่มีบุตร 114 คน 57 
1 คน, 
2 คน 35 คน 17.5 3 คนขึ้นไป 16 คน 3 

 

ผลการศึกษาด้วยสถิติวิเคราะห์ 
 

ผลความตรงเชิงเนื้อหาวิเคราะห์ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง พบว่า สอดคล้องกันดี ผลการวิเคราะห์ความตรงของ
โมเดลการวัด พบว่า โมเดลการวัดการปรับตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มีความสอดคล้องกับ
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
โครงสร้างแบบวัดการปรับตัวในพนักงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในสภาวะระบาดของ COVID-19 

ตัวบ่งชี ้ ข้อคำถามชี้วัด 
พฤติกรรมการปรับตัวตามความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกบัผู้อื่น (Interdependence Relations) 

- สามารถรักษาความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้ 
 แม้ทำงานที่บา้นหรือมีการเว้นระยะหา่งทางสังคม  
- ได้รับกำลังใจ การสนับสนุนในการทำงาน  
 มีความสมัพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน  
- มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรอืปรับทุกข์กับเพื่อนร่วมงาน  
- เชื่อมั่นในการป้องกันการระบาดตามมาตรการขององค์กร 
 หรือบริษัทที่กำลังทำงาน  

11. ฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน  
 แม้จะเกิดการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
12. ฉันเคยปรับทุกข์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พูดคุยเรื่อง 
 การทำงานในสภาวะ COVID-19 กับคนใกล้ตัว 
13. ฉันได้รับกำลังใจ การสนับสนุนจากเพื่อน คนรอบขา้ง  
 คนในครอบครัว แม้จะมีการล็อคดาวน์หรือการเว้นระยะห่าง  
 ทางสังคม (Social Distancing) 
14. ฉันรับรู้ และเชื่อมั่นว่าองค์กรของฉันมีมาตรการที่ดใีนการ 
 ป้องกัน COVID-19 ฉันจะปรับตัว และปฏิบัติตามมาตรการ 
 นั้น 
 

ผลการศึกษา 
 
ตารางที่ 3 สถิติบรรยายข้อมูลส่วนบุคคล 

ตารางข้อมูลส่วนบุคคล 
หัวข้อ มากที่สุด จำนวน ร้อยละ ถัดมา จำนวน ร้อยละ น้อยที่สุด จำนวน ร้อยละ 
เพศ หญิง 117 คน 58.5 ชาย 83 คน 41.5    
อายุ 51-55 ปี 58 คน 29 31-35 ปี 34 คน 17 55 ปีขึ้นไป 9 คน 4.5 

สมรส โสด 105 คน 52.5 สมรส 85 คน 42.5 หย่า, หม้าย 5 คน 2.5 

การศึกษา ปริญญาตรี 114 คน 52.5 ปริญญาโทขึ้นไป 33 คน 16.5 อนุปริญญา 22 คน 11 

อาชีพ พาณิชย์ 61 คน 30.5 
มัคคุเทศก,์  

บริษัทนำเที่ยว 
55 คน 27.5 

สอนดำน้ำ 
ปีนเขา 

4 คน 2 

รายได้ 15,001-
25,000 

68 คน 34 35,000+ 49 คน 24.5 
25,001-
35,000 

38 คน 19 

ประสบการณ์ 15 ปีขึ้นไป 54 คน 27 4-5 ปี 47 คน 23.5 11-15 ปี 28 คน 14 

ประเภท อิสระ 124 คน 62 พนักงานประจำ 56 คน 28 หัวหน้า 20 คน 10 

ภาค ภาคใต ้ 41 คน 20.5 

ภาคกลาง,  
ภาคตะวัน 

ออกเฉียงเหนือ, 
ภาคตะวันออก 

40 คน 20 ภาคเหนือ 39 คน 19.5 

ที่อยู่อาศัย เจ้าของ 146 คน 73 เช่าอาศัย 54 คน 27    
ครอบครัว 4 คน+ 114 คน 57 3 คน 43 คน 21.5 1 คน 14 คน 7 

จำนวนบุตร ไม่มีบุตร 114 คน 57 
1 คน, 
2 คน 

35 คน 17.5 3 คนขึ้นไป 16 คน 3 

 

ผลการศึกษาด้วยสถิติวิเคราะห์ 
 

ผลความตรงเชิงเนื้อหาวิเคราะห์ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง พบว่า สอดคล้องกันดี ผลการวิเคราะห์ความตรงของ
โมเดลการวัด พบว่า โมเดลการวัดการปรับตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มีความสอดคล้องกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์เท่ากับ 0.051 ที่องศาอิสระเท่ากับ 1 และมีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 
0.8215 ดังนั้น โมเดลการวัดที่สร้างขึ้นจึงสามารถนำมาอธิบายการปรับตัวที่สร้างขึ้นได้ โดยมีค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน (GFI) เท่ากับ 1 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AFGI) เท่ากับ 1 ค่าดัชนีรากมาตรฐานของ
ค่าเฉลี ่ยกำลังสองของส่วนที่เหลือ (SRMR) เท่ากับ 0.002 และค่าดัชนีรากของค่าเฉลี ่ยกำลังสองของค่าความ
คลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.00 

วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์มีค่าร้อยละ 45-61 ดังนี้ พฤติกรรมการปรับตัวตามความสัมพันธ์กับผู้อื่นมีค่า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ร้อยละ 61 พฤติกรรมการปรับตัวตามอัตมโนทัศน์มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ที่ร้อยละ 55 
พฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทหน้าที่มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ที่ร้อยละ 46 พฤติกรรมการปรับตัวตามความ
ต้องการทางสรีระที่ร้อยละ 45 แสดงว่า โมเดลการวัดมีความตรงเชิงโครงสร้าง ดูตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 เมทริกซ์น้ำหนักองค์ประกอบค่าความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดการปรับตัวของพนักงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 ในสภาวะระบาดของ COVID-19 

ตัวแปร  
(องค์ประกอบ) 

น้ำหนักองค์ประกอบ สปส. คะแนน
องค์ประกอบ b B SE R2 

Physiological Needs 0.809* 0.670* 0.056 0.450* 0.670* 
Self-concept 0.784* 0.748* 0.050 0.559* 0.748* 
Role Function 0.875* 0.680* 0.051 0.462* 0.680* 

Interdependence Relations 0.910* 0.781* 0.047 0.610* 0.781* 
χ2= 0.051, df =1, p =0.8215, GFI=1, AGFI=1, CFI=1, TLI=1, SRMR=0.002, RMSEA = 0.000 χ2/df= 0.051 

* p-value < .001 
 

การวิเคราะห์น้ำหนักองค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการปรับตัว 
 

 
 
รูปที่ 1 วิเคราะห์คา่น้ำหนักองคป์ระกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดการปรบัตัวของพนักงานอตุสาหกรรมในสภาวะการระบาดของ COVID-19 

 

การพิจารณาค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานของการปรับตัว ได้แก่ พฤติกรรมการปรับตัวตามความต้องการทาง
สรีระ (Physiological Needs) พฤติกรรมการปรับตัวตามอัตมโนทัศน์ (Self-concept) พฤติกรรมการปรับตัวตาม
บทบาทหน้าที่ Role Function พฤติกรรมการปรับตัวตามความสัมพันธ์กับผู้อื่น (Interdependence Relations) โดยมีค่า
น้ำหนักองค์ประกอบดังต่อไปนี้ พฤติกรรมการปรับตัวตามความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ อื่น มีค่าน้ำหนักมากที่สุด 
ที่ระดับ 0.781 โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 รองลงมา คือ พฤติกรรมการปรับตัวตามอัตมโนทัศน์ที่ระดับ 
0.748 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 พฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทหน้าที่ที่ระดับ 0.680 มีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .001 และพฤติกรรมการปรับตัวตามความต้องการทางสรีระที่ระดับ 0.670 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
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จากผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาโมเดลการวัดการปรับตัวในสภาวะการระบาดของ COVID-19 สำหรับพนักงาน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว แบ่งออกได้เป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ พฤติกรรมการปรับตัวตามความต้องการทางสรีระ 
พฤติกรรมการปรับตัวตามอัตมโนทัศน์ พฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทหน้าที ่ พฤติกรรมการปรับตัวตาม
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้อื ่น สอดคล้องกับการกำหนดองค์ประกอบการปรับตัวตามทฤษฎีของ Roy (2011)  
อันสะท้อนกลับไปถึงแนวคิดโมเดลการปรับตัว (Roy Adaptation Model Theory: RAM) ที่อธิบายว่า องค์ประกอบ 
การปรับตัวประกอบด้วยพฤติกรรมการปรับตัวตามความต้องการทางสรีระ พฤติกรรมการปรับตัวตามอัตมโนทัศน์ 
พฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทหน้าที่ พฤติกรรมการปรับตัวตามความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น ทั้ง 4 ตัวประกอบ
กันมีผลการปรับตัวในระดับต่ำ ระดับปานกลาง และระดับสูง  

ผลที่ได้ตรงตามสมมติฐาน คือ 1) โมเดลแบบวัดการปรับตัวของพนักงานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 มีความเที่ยงตรงและสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โมเดลแบบวัดการปรับตัวของ
พนักงานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มีความเที่ยงตรงเนื่องจากเครื่องมือ
มีคุณภาพในความเที่ยงและความตรง หมายความว่ามีความตรงเชิงเนื้อหาและความตรงเชิงโครงสร้าง โดยผ่านการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ด้านการท่องเที่ยว การวัดผล และจิตวิทยา ว่ามีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์โดยผ่านหมดทุกท่าน และมีค่า Cronbach’s Alpha สูงถึง 0.9 การวิเคราะห์ค่าน้ำหนัก
แล้วมีค่าน้ำหนักทุกองค์ประกอบมากกว่า 0.5 ขึ้นไป ซึ่งแสดงว่าตัวแปรสังเกตทุกตัวมีความตรงเชิงโครงสร้าง ข้อมูล
สอดคล้องกับเชิงประจักษ์ตามสมมติฐาน 2) การปรับตัวซึ่งวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันมีองค์ประกอบ ได้แก่ 
พฤติกรรมการปรับตัวตามความต้องการทางสรีระ พฤติกรรมการปรับตัวตามอัตมโนทัศน์ พฤติกรรมการปรับตัวตาม
บทบาทหน้าที่ พฤติกรรมการปรับตัวตามความสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้อื่นสอดคล้องกับทฤษฎี  

เมื่อเปรียบเทียบผลการวิจัยโดยใช้ทฤษฎีการปรับตัวของรอย โดย Russo (2019) สรุปจากงานวิจัย 9 ชิ้นว่ามีการใช้
แบบวัด CAPS และการพัฒนาเครื่องมือวัดจากทฤษฎีการปรับตัวของ Roy กับกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยในหลายประเทศ 
โดยใช้โครงสร้างของการเผชิญปัญหาและการปรับตัวของ Roy (2011) (Alkrisat & Dee, 2014; Barone et al., 
2008; Chayaput et al., 2014; Pérez-Giraldo et al., 2012; Roy et al., 2016) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุ ผู้รับการ
ปลูกถ่ายอวัยวะ พยาบาลผดุงครรภ์ ผู้ปกครองบุตรที่เป็นโรคหอบหืด ผู้ป่วยสมองพิการ โรคเบาหวาน ทหารผ่านศึก 
ที่พิการท่อนล่าง ผู้หญิงที่มีประสบการณ์ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ผลการศึกษาทั้งหมดชี้ว่ามีนัยสำคัญทางสถิติ  

Barone et al. (2008) วิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตามแบบจำลองการปรับตัวของ Roy: ทบทวน วิจารณ์ และ 
การนำไปใช้ในอนาคต ได้ศึกษาเครื่องมือวัดกว่า 123 ชิ้นที่ผ่านมามีผู้วิจัยได้พัฒนาแบบวัดที่พัฒนาจากทฤษฎีของ  
Roy และถูกนำไปใช้ในการวิจัย เช่น Symptom Distress Scale (McCorkle & Quint-Benoliel, 1983) McGill Pain 
Questionnaire (Melzack, 1975) ตรงกับทฤษฎีด้านพฤติกรรมการปรับตัวตามความต้องการตามสรีระ Spielberger 
State-trait Anxiety Scale (Spielberger, 1983) Beck Depression Scale (Beck & Steer, 1993) ตรงกับทฤษฎีด้าน
พฤติกรรมการปรับตัวตามอัตมโนทัศน์ Inventory of Functional Status Scales (Fawcett et al., 1993) ตรงกับทฤษฎี
ด้านพฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทหน้าที ่ Revised UCLA Loneliness Scale (Russell et al., 1980) Dyadic 
Adjustment Scale (Spanier, 1976) Personal Resource Questionnaire (Brandt & Weinert, 1981) Norbeck Social 
Support Questionnaire (Norbeck et al., 1981; 1983) ตรงกับทฤษฎีด้านพฤติกรรมการปรับตัวตามความสัมพันธ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน ซึ่งล้วนเป็นเครื่องมือวัดที่มีประสิทธิภาพสูง 

นอกจากนี้ ความสามารถในการปรับตัวในอาชีพช่วงการระบาดของ COVID-19 ยังมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจ 
ในการลาออก เมื่อการสนับสนุนทางสังคมในที่ทำงานสูง พนักงานที่มีความสามารถในการปรับตัวในอาชีพสูงจะแสดง
ความตั้งใจในการลาออกน้อยกว่าพนักงานที่มีความสามารถในการปรับตัวในอาชีพต่ำ (Lee et al., 2021) ซึ ่งถ้า
พนักงานมีการปรับตัวในระดับสูงจะช่วยเป็นประโยชน์ให้บริษัทสามารถเพิ่มอัตราการคงอยู่ของพนักงานมากยิ่งขึ้น  
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จากผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาโมเดลการวัดการปรับตัวในสภาวะการระบาดของ COVID-19 สำหรับพนักงาน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว แบ่งออกได้เป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ พฤติกรรมการปรับตัวตามความต้องการทางสรีระ 
พฤติกรรมการปรับตัวตามอัตมโนทัศน์ พฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทหน้าที ่ พฤติกรรมการปรับตัวตาม
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้อื ่น สอดคล้องกับการกำหนดองค์ประกอบการปรับตัวตามทฤษฎีของ Roy (2011)  
อันสะท้อนกลับไปถึงแนวคิดโมเดลการปรับตัว (Roy Adaptation Model Theory: RAM) ที่อธิบายว่า องค์ประกอบ 
การปรับตัวประกอบด้วยพฤติกรรมการปรับตัวตามความต้องการทางสรีระ พฤติกรรมการปรับตัวตามอัตมโนทัศน์ 
พฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทหน้าที่ พฤติกรรมการปรับตัวตามความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น ทั้ง 4 ตัวประกอบ
กันมีผลการปรับตัวในระดับต่ำ ระดับปานกลาง และระดับสูง  

ผลที่ได้ตรงตามสมมติฐาน คือ 1) โมเดลแบบวัดการปรับตัวของพนักงานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 มีความเที่ยงตรงและสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โมเดลแบบวัดการปรับตัวของ
พนักงานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มีความเที่ยงตรงเนื่องจากเครื่องมือ
มีคุณภาพในความเที่ยงและความตรง หมายความว่ามีความตรงเชิงเนื้อหาและความตรงเชิงโครงสร้าง โดยผ่านการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ด้านการท่องเที่ยว การวัดผล และจิตวิทยา ว่ามีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์โดยผ่านหมดทุกท่าน และมีค่า Cronbach’s Alpha สูงถึง 0.9 การวิเคราะห์ค่าน้ำหนัก
แล้วมีค่าน้ำหนักทุกองค์ประกอบมากกว่า 0.5 ขึ้นไป ซึ่งแสดงว่าตัวแปรสังเกตทุกตัวมีความตรงเชิงโครงสร้าง ข้อมูล
สอดคล้องกับเชิงประจักษ์ตามสมมติฐาน 2) การปรับตัวซึ่งวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันมีองค์ประกอบ ได้แก่ 
พฤติกรรมการปรับตัวตามความต้องการทางสรีระ พฤติกรรมการปรับตัวตามอัตมโนทัศน์ พฤติกรรมการปรับตัวตาม
บทบาทหน้าที่ พฤติกรรมการปรับตัวตามความสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้อื่นสอดคล้องกับทฤษฎี  

เมื่อเปรียบเทียบผลการวิจัยโดยใช้ทฤษฎีการปรับตัวของรอย โดย Russo (2019) สรุปจากงานวิจัย 9 ชิ้นว่ามีการใช้
แบบวัด CAPS และการพัฒนาเครื่องมือวัดจากทฤษฎีการปรับตัวของ Roy กับกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยในหลายประเทศ 
โดยใช้โครงสร้างของการเผชิญปัญหาและการปรับตัวของ Roy (2011) (Alkrisat & Dee, 2014; Barone et al., 
2008; Chayaput et al., 2014; Pérez-Giraldo et al., 2012; Roy et al., 2016) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุ ผู้รับการ
ปลูกถ่ายอวัยวะ พยาบาลผดุงครรภ์ ผู้ปกครองบุตรที่เป็นโรคหอบหืด ผู้ป่วยสมองพิการ โรคเบาหวาน ทหารผ่านศึก 
ที่พิการท่อนล่าง ผู้หญิงที่มีประสบการณ์ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ผลการศึกษาทั้งหมดชี้ว่ามีนัยสำคัญทางสถิติ  

Barone et al. (2008) วิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตามแบบจำลองการปรับตัวของ Roy: ทบทวน วิจารณ์ และ 
การนำไปใช้ในอนาคต ได้ศึกษาเครื่องมือวัดกว่า 123 ชิ้นที่ผ่านมามีผู้วิจัยได้พัฒนาแบบวัดที่พัฒนาจากทฤษฎีของ  
Roy และถูกนำไปใช้ในการวิจัย เช่น Symptom Distress Scale (McCorkle & Quint-Benoliel, 1983) McGill Pain 
Questionnaire (Melzack, 1975) ตรงกับทฤษฎีด้านพฤติกรรมการปรับตัวตามความต้องการตามสรีระ Spielberger 
State-trait Anxiety Scale (Spielberger, 1983) Beck Depression Scale (Beck & Steer, 1993) ตรงกับทฤษฎีด้าน
พฤติกรรมการปรับตัวตามอัตมโนทัศน์ Inventory of Functional Status Scales (Fawcett et al., 1993) ตรงกับทฤษฎี
ด้านพฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทหน้าที ่ Revised UCLA Loneliness Scale (Russell et al., 1980) Dyadic 
Adjustment Scale (Spanier, 1976) Personal Resource Questionnaire (Brandt & Weinert, 1981) Norbeck Social 
Support Questionnaire (Norbeck et al., 1981; 1983) ตรงกับทฤษฎีด้านพฤติกรรมการปรับตัวตามความสัมพันธ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน ซึ่งล้วนเป็นเครื่องมือวัดที่มีประสิทธิภาพสูง 

นอกจากน้ี ความสามารถในการปรับตัวในอาชีพช่วงการระบาดของ COVID-19 ยังมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจ 
ในการลาออก เมื่อการสนับสนุนทางสังคมในที่ทำงานสูง พนักงานที่มีความสามารถในการปรับตัวในอาชีพสูงจะแสดง
ความตั้งใจในการลาออกน้อยกว่าพนักงานที่มีความสามารถในการปรับตัวในอาชีพต่ำ (Lee et al., 2021) ซึ ่งถ้า
พนักงานมีการปรับตัวในระดับสูงจะช่วยเป็นประโยชน์ให้บริษัทสามารถเพิ่มอัตราการคงอยู่ของพนักงานมากยิ่งขึ้น  

การปรับตัวในสภาวะการระบาดของไวรัสโดยศึกษาการปรับตัวให้เข้ากับการเว้นระยะห่างทางสังคม  เนื่องจาก 
COVID-19 และตัวแปรกำกับความเครียดแยกตามเพศ โดย (Zamarripa et al., 2020) เมื่อมีการเว้นระยะห่างทาง
สังคมนานขึ้นจะส่งผลให้เกิดความเครียดมากยิ่งขึ้น ถ้าบุคคลมีความสามารถปรับตัวเข้ากับการเว้นระยะห่างทางสังคม  
ได้ดีขึ้นก็จะลดความเครียดได้มากขึ้น โดยผลการศึกษาระบุว่า เพศหญิงมีระดับความเครียดสูงกว่าเพศชาย จึงเป็นไปได้
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จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า การปรับตัวเป็นหนึ่งในตัวแปรป้องกันทางจิตวิทยาในช่วงวิกฤตอย่างมีนัยสำคัญ
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ของ COVID-19 เนื่องจากข้อจำกัดที่กำหนดไว้เพื่อจำกัดการแพร่กระจายของ COVID-19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในระดับของระบบการศึกษา โดยดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ เราจึงวิเคราะห์ระดับความสามารถ
ในการปรับตัวของครู ระบุความแตกต่างของความสามารถในการปรับตัวระหว่างสภาพแวดล้อมในเมืองและชนบท 
นอกจากนี้เรายังระบุถึงความจำเป็นในการปรับวิชาที่จะสอนในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (Vulpe & Pribac, 2021) 

การปรับตัวในหมู่ผู้เรียนทันตกรรมระดับสูงกว่าปริญญาตรีและอาจารย์: การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ซึ่งเกิดจาก 
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สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
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ความต้องการทางสรีระ พฤติกรรมการปรับตัวตามอัตมโนทัศน์ พฤติกรรมการปรับตัวตามบทบาทหน้าที่ พฤติกรรม  
การปรับตัวตามความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ
แล้วเป็นไปตามเกณฑ์ทุกค่า สอดคล้องเป็นไปตามทฤษฎีการปรับตัวของ Roy (2011) 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้  
1. ข้อเสนอแนะด้านการวิชาการ สามารถนำแบบวัดการปรับตัวของพนักงานอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ไปใช้เป็นแบบวัดที่มีคุณภาพที่สร้างจากพื้นฐานทฤษฎีโดยมีความตรงเชิง
เนื้อหาและความตรงเชิงโครงสร้างเพื่อให้ได้ผลการวัดการปรับตัวที่สอดคล้องกับการปรับตัวของ Roy 

2. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้พบค่าน้ำหนัก องค์ประกอบมากที่สุด
เมื่อเปรียบเทียบกับองค์ประกอบ คือ พฤติกรรมการปรับตัวตามความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น  องค์กรหรือบริษัท
สามารถนำแบบวัดนี้ไปใช้วัดการปรับตัวของพนักงานในบริษัทได้โดยวัดทั้ง 4 องค์ประกอบหรือเน้นองค์ประกอบที่มีค่า
น้ำหนักสูงสุด ดังที่ได้กล่าวไปว่า ความสามารถในการปรับตัวในอาชีพช่วงการระบาดของ COVID-19 มีความสัมพันธ์
กับความตั้งใจในการลาออก พนักงานที่มีความสามารถในการปรับตัวในอาชีพสูงจะแสดงความตั้งใจในการลาออก  
น้อยกว่าพนักงานที่มีความสามารถในการปรับตัวในอาชีพต่ำ (Lee et al., 2021) ซึ ่งถ้าพนักงานมีการปรับตัวใน
ระดับสูงจะช่วยเป็นประโยชน์ให้บริษัทสามารถเพิ่มอัตราการคงอยู่ของพนักงานมากยิ่งขึ้น  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมโยคะแบบสร้างสติระลึกรู้ร่วมกับเทคนิคบางประการทาง  

การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในบุคคลวัยทำงาน กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคคลวัยทำงานทั่วไปในประเทศไทยที่มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 
20-59 ปี จำนวน 10 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการทำแบบวัดความวิตกกังวลแบบติดตัวสำหรับผู้ใหญ่ฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยเป็น
บุคคลวัยทำงานทั้งชายและหญิงที่สามารถติดต่อได้ในระบบออนไลน์ และทำแบบวัดความวิตกกังวลด้วยตนเอง เป็นผู้ที่มีคะแนนบ่งชี้ความ
วิตกกังวลที่ระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง (21-60 คะแนน) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดความวิตกกังวลแบบติดตัวสำหรับผู้ใหญ่
ฉบับแปลเป็นภาษาไทย โปรแกรมโยคะแบบสร้างสติระลึกรู้ร่วมกับเทคนิคบางประการทางการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม ซึ่งเป็น
โปรแกรมที ่นำแนวคิดการฝึกโยคะในรูปแบบหฐโยคะแบบเคลื ่อนไหวอ่อนโยนมาใช้บูรณาการร่วมกันกับเทคนิคบางประการทาง  
การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม ทำการฝึกผ่านระบบออนไลน์ที่สามารถทำการสื่อสารและสนทนากันได้ กลุ่มตัวอย่างได้รับโปรแกรม
จำนวน 12 ครั้ง ครั้งละ 90 นาที สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติพรรณนา ในการใช้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน แสดงค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด 
ค่าต่ำสุด และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติแบบไม่อิงพารามิเตอร์ คือ สถิติวิลคอกซัน เพื่อทดสอบสมมติฐาน คำนวณโดยโปรแกรม
สำเร็จรูป SPSS โดยผลการวิจัย พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความวิตกกังวลก่อนและหลังการเข้าโปรแกรมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  
 
คำสำคัญ: โยคะแห่งสติ  ความวิตกกงัวล  การปรับเปลีย่นความคิดและพฤติกรรม  
 

Abstract 
The objective of this research was to study the effects of Mindful yoga program with some techniques of Cognitive Behavioral 

Therapy (CBT) on anxiety among working people. Based on Mindfulness Based Cognitive Therapy in term of Mindful yoga practice 
with some CBT techniques. Samples were Working people in Thailand, ages between 20-59 years old, sample used was 10 persons, 
selected by Trait anxiety scores indicating between 21-60 (Mild to Moderate Level). The research instruments were Trait Anxiety 
Inventory and Mindful yoga program with some CBT techniques (MY-CBT), conducting online via system that can be seen and 
chat for 12 sessions, 90 minutes per session. Data was analyzed by SPSS program. The descriptive statistics used were mean, 
minimum, maximum and standard deviation for Anxiety scores and Non-parametric statistics (The Wilcoxon Matched Pair Signed-
Rank Test) was used for testing hypothesis. The research found that there was statistically significant difference in anxiety level 
before and after receiving MY-CBT program (p < 0.01) 
 
Keywords: Mindful Yoga, Anxiety, Cognitive Behavioral Therapy  
 

บทนำ 
 

วัยทำงานนั้น ถือได้ว่าเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศ จากผลการสำรวจ พบว่า วัยทำงานมีจำนวนมากถึง 56.39 
ล้านคน (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2562) และสืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบ



ผลงานวิจัยภาคบรรยาย Humanities and Social Social Science186

ต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งยังส่งผลต่อเนื่องถึงความวิตกกังวลของบุคคลโดยทั่วไป โดยเฉพาะกับวัยทำงาน 
เห็นได้จากข้อมูลของกรมสุขภาพจิต (2563) ที่พบว่า วัยทำงานมีความรู้สึกวิตกกังวลมาก อีกทั้งการสำรวจของสวน
ดุสิตโพล ยังพบว่า คนไทยมีความวิตกกังวลในเรื่องการตกงาน ว่างงาน มากถึงร้อยละ 94.45 จากข้อมูลพบว่า การ
ว่างงานและการจ้างงานที่มีคุณภาพต่ำถือเป็นปัจจัยท่ีเสี่ยงมากต่อโรคทางจิตเวช นอกจากนี้ การตกงานยังมีความสัมพันธ์
กับความวิตกกังวล อีกทั้งความมีอิสระต่ำในการทำงานยังส่งผลต่อสุขภาพจิตอีกด้วย (ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพจิต , 
2560)  

โดยปัจจุบัน นับว่ามีหลากหลายวิธีในการจัดการกับความวิตกกังวล อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยยังไม่พบการศึกษา
ถึงการจัดการกับความวิตกกังวลด้วยการฝึกโยคะแห่งสติร่วมกันกับการใช้เทคนิคบางประการทางการปรับเปลี่ยน
ความคิดและพฤติกรรมกับบุคคลวัยทำงาน จากการทบทวนวรรณกรรมของต่างประเทศ พบการศึกษาที่ค่อนข้างเด่นชัด 
โดยเฉพาะการศึกษาในรูปแบบของหฐโยคะแบบสมาธิภาวนา ที่ผลการศึกษา พบว่า สามารถลดความวิตกกังวลได้อย่าง
มีประสิทธิผล (Marshall et al., 2020) นอกจากนี้ ยังมีผลการศึกษาที่สนับสนุนแนวคิดโยคะร่วมกับแนวคิดการ
ปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมที่ไม่เพียงแต่จะช่วยเรื่องความวิตกกังวลที่ให้ผลออกมาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
เท่านั้น แต่ยังช่วยส่งผลดีต่อภาวะซึมเศร้า ความกลัว ความตื่นตระหนก ปัญหาเรื่องการนอน และคุณภาพชีวิตอีกด้วย 
(Khalsa et al., 2015) จากสภาพการณ์ในปัจจุบัน ส่งผลให้บุคคลวัยทำงานต้องเผชิญกับความเครียด ความวิตกกังวล 
ทำให้ภาวะทางจิต เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จากการตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว ร่วมกับช่องว่างทางการศึกษาที่ยัง
ไม่มีโปรแกรมการฝึกในลักษณะนี้ให้เห็นแพร่หลายทั่วไปในประเทศไทย อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ให้คนทำงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ 
มีความสุข ทำให้ผู้วิจัยที่ศึกษาทางด้านจิตวิทยาประยุกต์ ในแขนงจิตวิทยาสุขภาพ มีความตั้งใจที่จะนำองค์ความรู้ของ
โยคะในแบบที่สร้างสติระลึกรู้ และเทคนิคบางประการทางการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมมาทำการบูรณาการ
ร่วมกัน โดยจากการศึกษาถึงแนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมนี้ พบว่า มีการนำไปใช้เพื่อจัดการกับปัญหา
สุขภาพได้ในหลายระดับ และอาจจะไม่ต้องถึงระดับที่เป็นโรคก็ได้ (ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร , 2564) โดยเทคนิค 
บางประการทางการปรับเปลี ่ยนความคิดและพฤติกรรมที ่ได้นำมาใช้ คือ  เทคนิคการปรับความคิด (Cognitive 
Restructuring) โดยมีหลักการ คือ เป็นการปรับความคิดโดยการคิดแบบอื่นๆ ในเหตุการณ์เดียวกันเพื่อเปลี่ยนมุมมอง 
และเทคนิคการพูดกับตนเอง (Self-Talk) เป็นการใช้คำพูดตอกย้ำทางบวก (Positive Affirmation) ซึ่งเป็นเครื่องมือ 
ที่ช่วยให้บุคคลเผชิญกับสถานการณ์ที่ตึงเครียด และยังช่วยกำจัดพฤติกรรมที่เป็นสาเหตุของความวิตกกังวล จากการ
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วิตกกังวลได้เป็นอย่างดี (Walter et al., 2019) อีกทั้งเทคนิคเหล่านี้ยังจัดเป็นเทคนิคที่เป็นกลยุทธ์ในการปรับความคิด 
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ปัญหาและจดจำสิ่งต่างๆ (Suttiwan et al., 2018)  
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โยคะที่ว่า การนำลมหายใจเข้ามาร่วมฝึกถือเป็นการฝึกสติเบื้องต้น การเข้าและออกจากท่าอย่างช้าๆ โดยให้ความคิด 



Graduate Studies and Personalized Education

ผลงานวิจัยภาคบรรยาย Humanities and Social Social Science 187

ต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งยังส่งผลต่อเนื่องถึงความวิตกกังวลของบุคคลโดยทั่วไป โดยเฉพาะกับวัยทำงาน 
เห็นได้จากข้อมูลของกรมสุขภาพจิต (2563) ที่พบว่า วัยทำงานมีความรู้สึกวิตกกังวลมาก อีกทั้งการสำรวจของสวน
ดุสิตโพล ยังพบว่า คนไทยมีความวิตกกังวลในเรื่องการตกงาน ว่างงาน มากถึงร้อยละ 94.45 จากข้อมูลพบว่า การ
ว่างงานและการจ้างงานที่มีคุณภาพต่ำถือเป็นปัจจัยท่ีเสี่ยงมากต่อโรคทางจิตเวช นอกจากนี้ การตกงานยังมีความสัมพันธ์
กับความวิตกกังวล อีกทั้งความมีอิสระต่ำในการทำงานยังส่งผลต่อสุขภาพจิตอีกด้วย (ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพจิต , 
2560)  

โดยปัจจุบัน นับว่ามีหลากหลายวิธีในการจัดการกับความวิตกกังวล อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยยังไม่พบการศึกษา
ถึงการจัดการกับความวิตกกังวลด้วยการฝึกโยคะแห่งสติร่วมกันกับการใช้เทคนิคบางประการทางการปรับเปลี่ยน
ความคิดและพฤติกรรมกับบุคคลวัยทำงาน จากการทบทวนวรรณกรรมของต่างประเทศ พบการศึกษาที่ค่อนข้างเด่นชัด 
โดยเฉพาะการศึกษาในรูปแบบของหฐโยคะแบบสมาธิภาวนา ที่ผลการศึกษา พบว่า สามารถลดความวิตกกังวลได้อย่าง
มีประสิทธิผล (Marshall et al., 2020) นอกจากนี้ ยังมีผลการศึกษาที่สนับสนุนแนวคิดโยคะร่วมกับแนวคิดการ
ปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมที่ไม่เพียงแต่จะช่วยเรื่องความวิตกกังวลที่ให้ผลออกมาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
เท่านั้น แต่ยังช่วยส่งผลดีต่อภาวะซึมเศร้า ความกลัว ความตื่นตระหนก ปัญหาเรื่องการนอน และคุณภาพชีวิตอีกด้วย 
(Khalsa et al., 2015) จากสภาพการณ์ในปัจจุบัน ส่งผลให้บุคคลวัยทำงานต้องเผชิญกับความเครียด ความวิตกกังวล 
ทำให้ภาวะทางจิต เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จากการตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว ร่วมกับช่องว่างทางการศึกษาที่ยัง
ไม่มีโปรแกรมการฝึกในลักษณะนี้ให้เห็นแพร่หลายทั่วไปในประเทศไทย อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ให้คนทำงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ 
มีความสุข ทำให้ผู้วิจัยที่ศึกษาทางด้านจิตวิทยาประยุกต์ ในแขนงจิตวิทยาสุขภาพ มีความตั้งใจที่จะนำองค์ความรู้ของ
โยคะในแบบที่สร้างสติระลึกรู้ และเทคนิคบางประการทางการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมมาทำการบูรณาการ
ร่วมกัน โดยจากการศึกษาถึงแนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมนี้ พบว่า มีการนำไปใช้เพื่อจัดการกับปัญหา
สุขภาพได้ในหลายระดับ และอาจจะไม่ต้องถึงระดับที่เป็นโรคก็ได้ (ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร , 2564) โดยเทคนิค 
บางประการทางการปรับเปลี ่ยนความคิดและพฤติกรรมที ่ได้นำมาใช้ คือ  เทคนิคการปรับความคิด (Cognitive 
Restructuring) โดยมีหลักการ คือ เป็นการปรับความคิดโดยการคิดแบบอื่นๆ ในเหตุการณ์เดียวกันเพื่อเปลี่ยนมุมมอง 
และเทคนิคการพูดกับตนเอง (Self-Talk) เป็นการใช้คำพูดตอกย้ำทางบวก (Positive Affirmation) ซึ่งเป็นเครื่องมือ 
ที่ช่วยให้บุคคลเผชิญกับสถานการณ์ที่ตึงเครียด และยังช่วยกำจัดพฤติกรรมที่เป็นสาเหตุของความวิตกกังวล จากการ
ทบทวนวรรณกรรมในการศึกษาเรื่องความวิตกกังวลโดยใช้เทคนิคดังกล่าว ผลการศึกษา พบว่า สามารถช่วยลดความ
วิตกกังวลได้เป็นอย่างดี (Walter et al., 2019) อีกทั้งเทคนิคเหล่านี้ยังจัดเป็นเทคนิคที่เป็นกลยุทธ์ในการปรับความคิด 
ซึ่งเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง คือ วัยทำงาน เนื่องจากวัยทำงานนั้น เป็นวัยท่ีใช้สมองมากที่สุดในการคิดวิเคราะห์ แก้ไข
ปัญหาและจดจำสิ่งต่างๆ (Suttiwan et al., 2018)  

ในการวิจัยครั้งนี้ มีการออกแบบท่าฝึกโยคะเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างคือวัยทำงาน  ที่มีลักษณะของความ 
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(Mindful Movements) ของท่านติช นัท ฮันห์ แห่งหมู่บ้านพลัม ที่มีพื ้นฐานท่าฝึกมาจากโยคะและไทชิ มาใช้ร่วม
ออกแบบด้วย เป็นการเน้นการฝึกที่มีการกำกับลมหายใจ เพื่อให้ผู้ฝึกมีจิตที่สงบ ผ่อนคลาย ไม่ฟุ้งซ่าน ครุ่นคิดวนเวียน 
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เดียวกัน โดยลมหายใจจะเป็นพันธมิตรกับทั้งจิตใจและร่างกาย (ติช นัท ฮันห์, 2556) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการฝึก
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(จิต) อยู่ที่ลมหายใจเข้าออก และสติรับรู้การเคลื่อนไหวของร่างกาย เรียกได้ว่ามีสติขณะปฏิบัติท่า เมื่อนิ่งอยู่ในท่าแล้ว 
จิตจะอยู่ที่ลมหายใจ และนอกจากนี้ ยังเป็นเรื่องของการควบคุมความเร็วหรือช้าในการเคลื่อนไหวด้วยลมหายใจ คือ 
เคลื่อนไหวร่างกายไปพร้อมกับจังหวะหรือความยาวในการหายใจเข้าหรือออกให้สอดคล้องกัน อีกทั้ง ยังเป็นเรื่อง
องค์ประกอบสำหรับการฝึกท่าโยคะ ที่มีองค์ประกอบที่ต้องพิจารณาอย่างน้อยสองประการ ประการแรก คือ ความมีสติ 
รู้สึกตัวในขณะปฏิบัติท่า หรือคงอยู่ในท่าที่กำลังฝึก รับรู้กับลมหายใจที่ผ่านเข้าออกด้วยการหายใจช้าๆ และลึกๆ โดยมี
การฝึกสติเบื้องต้นด้วยการนับ โดยการนับเป็นเสมือนทุ่นเกาะของจิต ส่วนประการที่สอง คือ การผ่อนคลาย ซึ่งเป็น
ความสามารถในการคงอยู่ในท่าอย่างสบายๆ โดยไม่เกร็ง (สาลี่ สุภาภรณ ์และประภาศิริ วงษ์ชื่น, 2564; สาลี่ สุภาภรณ์ 
2546) โดยในช่วงท่าพักศพ มีการใช้หลักการของอานาปานสติ หรือสติกำหนดที่ธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ทุกลมหายใจ
เข้าออก เป็นการกำหนดอยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งทุกลมหายใจเข้าออก จากข้อมูลหนังสือเรื่องอานาปานสติสมบูรณ์แบบ ฉบับ
จัดพิมพ์ครั้งล่าสุด (พุทธทาสภิกขุ, 2564) พบว่า การกำหนดสติในการเห็นตามกาย คือ การที่ลมหายใจกับร่างกาย
สัมพันธ์กันแล้วสามารถควบคุมได้ โดยบุคคลสามารถที่จะบังคับอารมณ์ร้ายต่างๆ ได้ ด้วยการบังคับลมหายใจให้เป็นไป
ตามลมหายใจยาวแบบปกติ โดยภาวะลมหายใจสั้นเป็นภาวะที่ผิดปกติ อาจเป็นลักษณะความระส่ำระสาย กระวน
กระวาย ไม่สบาย ไม่เป็นสุข ซึ่งสามารถทำได้ คือ ปรับลมหายใจให้กลับสู่ภาวะยาวปกติด้วยการสังเกตดู ทั้งลมหายใจ
ยาวและลมหายใจสั้น เมื่อหายใจยาวก็รู้ตัวทั่วถึงว่า หายใจยาว เมื่อหายใจสั้นก็รู้ตัวทั่วถึงว่าหายใจสั้น โดยอานาปานสตินี้
ไม่เป็นแต่เพียงแนวคิดในทางพุทธศาสนาเท่านั้น แต่ถือเป็นระบบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทางธรรมชาติวิทยา ซึ่งล้วนแต่
นำมาซึ่งประโยชน์ทั้งสิ้น ซึ่งการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการฝึกปราณแบบโยคะที่ใช้หลักการนับและควบคุมลม
หายใจ โดยในการวิจัยครั้งนี้ จัดทำขึ้นสำหรับกลุ่มคนไทยวัยทำงานที่มีความวิตกกังวลแบบติดตัว ที่ยังไม่อยู่ในภาวะ  
ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี ่ยวชาญ มุ่งเน้นที่รูปแบบการสร้างการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เนื ่องมาจาก
สถานการณ์ที ่ต้องมีการเฝ้าระวังการระบาดของโควิด-19 โดยการฝึกผ่านระบบออนไลน์นี ้ มีหลักฐานการศึกษา 
ที่สนับสนุนไว้ชัดเจนว่า การจัดโปรแกรมระบบออนไลน์ ทั้งในด้านแนวคิดของการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม 
(Naidu et al., 2016) และด้านแนวคิดของสติและการฝึกโยคะ (Martini et al., 2017; Wolever et al., 2012) 
สามารถที่จะให้ผลที่ใกล้เคียงกับการฝึกแบบพบปะกันได้ นอกจากนี้ จากข้อมูลการค้นหาวิดีโอเกี่ยวกับการออกกำลัง
กายของ You Tube พบว่า โยคะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การฝึกโยคะที่บ้าน
ผ่านระบบออนไลน์ เป็นการออกกำลังกายที่คนไทยนิยมและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก สอดคล้องกับกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ ที่ออกมาชักชวนประชาชนให้มีกิจกรรมทางกายสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน และลด
ความรุนแรงของอาการป่วยโควิด-19 (กรมสุขภาพจิต, 2564) 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมโยคะแบบสร้างสติระลึกรู้ร่วมกับเทคนิคบางประการทางการปรับเปลี่ยน

ความคิดและพฤติกรรมในกลุ่มบุคคลวัยทำงานที่มีความวิตกกังวล  
 

วิธีการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์ 
 

งานศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) ผ่านระบบออนไลน์ โดย
โปรแกรมที่ทำการสื่อสารและสนทนากันและทำการเปิดกล้องได้ โดยสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มบุคคลวัยทำงานในประเทศไทย ที่มีอายุอยู่
ในช่วงอายุระหว่าง 20-59 ปี ที่มีความเครียดและความวิตกกังวล จำนวน 17,347 คน ข้อมูลได้มาจากสถิติการขอรับ
บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตของวัยทำงาน ผ่านสายด่วนสุขภาพจิต จนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้ สำรวจ ณ เดือนตุลาคม 
2560 (กรมสุขภาพจิต, 2560) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มบุคคลวัยทำงานในประเทศไทย ที่มีอายุ
อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20-59 ปี ที่มีความวิตกกังวล จำนวน 10 คน โดยมีวิธีกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการใช้
โปรแกรม G* Power เวอร์ชั่น 3.1 โดยกำหนดค่าอำนาจการทดสอบที่ .80 กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยนำค่าอิทธิพลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานในงานที่เกี่ยวข้องกับการลด
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ความวิตกกังวล ได้ค่าอิทธิพล .86 ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างสำหรับโปรแกรมโยคะแบบสร้างสติระลึกรู้ร่วมกับเทคนิคบาง
ประการทางการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม จำนวน 6 คน ผู้วิจัยเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการ
สูญหายระหว่างเก็บข้อมูลอีกร้อยละ 60 รวมเป็น 10 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้คัดมาจากการทำแบบประเมินความวิตก
กังวลแบบติดตัวสำหรับผู้ใหญ่ฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมีระดับคะแนนบ่งชี้ความวิตกกังวลที่มากกว่าระดับคะแนน
เริ่มต้น คือ 20 คะแนน ที่แสดงว่าไม่มีความวิตกกังวล โดยกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ คือ ผู้ที่มีคะแนนอยู่ในช่วง 21-60 
คะแนน ซึ่งแสดงว่า มีความวิตกกังวลในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง เป็นบุคคลวัยทำงานทั้งชายและหญิงที่สามารถ
ติดต่อสื่อสารได้ผ่านระบบออนไลน์ และทำแบบประเมินความวิตกกังวลด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  นอกจากนี้  
ยังเป็นผู้ที่ไม่ได้รับยาลดความวิตกกังวล ไม่ถูกวินิจฉัยว่าป่วยด้วยโรคทางจิตเวช หรือภาวะโรคทางจิตอื่ นๆ ที่เฉียบพลัน
และรุนแรง เป็นผู้ที่ไม่มีโรคประจำตัวแบบรุนแรง หรือลักษณะทางกายภาพที่เป็นอุปสรรค หรือจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการ
ฝึกโยคะ และเป็นผู้ที่เต็มใจและสามารถเข้ารับโปรแกรมได้ตลอดจนสิ้นสุดกระบวนการ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ชนิด ได้แก่ 1) แบบประเมินความวิตกกังวลแบบติดตัวสำหรับผู้ใหญ่ (Trait Anxiety 
Inventory, STAI form Y-2) (Spielberger et al., 1983) ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยโดยสมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต และ
คนอื่นๆ (2535) นำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างโดยไม่มีการแก้ไขหรือดัดแปลงข้อความใดๆ แบบประเมินประกอบด้วย  
ข้อคำถามจำนวน 20 ข้อ ลักษณะเครื่องมือเป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) แต่ละข้อคำถามมีให้เลือกตอบ 4 
ระดับ ตั้งแต่ระดับ 1-4 (เกือบไม่มีเลย ถึง เกือบตลอดเวลา) มีค่าความเชื่อมั่นของครอนบาคเท่ากับ .90 (ทรงเกียรติ 
ล้นหลาม, 2550) 2) โปรแกรมการฝึกโยคะแบบสร้างสติระลึกรู้ร่วมกับเทคนิคบางประการทางการปรับเปลี่ยนความคิด
และพฤติกรรม (MY-CBT) ที่ผ่านการตรวจสอบและพิจารณาความถูกต้องของความสอดคล้องจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
ที่เชี่ยวชาญในด้านโยคะแห่งสติ และด้านการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม จำนวน 3 ท่าน โดยมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Congruence: IOC) อยู่ที่ระดับ 0.97 ในด้านเนื้อหา แนวคิดทฤษฎี เทคนิค วัตถุประสงค์ วิธีการ
ดำเนินการและการประเมินผล โดยผู้วิจัยได้นำโปรแกรมไปทดลองใช้ (Try Out) ในกลุ่มวัยทำงานที่มีความใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่างเพื่อพิจารณาหาข้อบกพร่อง โดยผ่านการแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์ที่ภาควิชาจิตวิทยาประยุกต์ 
และได้นำข้อบกพร่องนั้นไปทำการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมให้เหมาะสม  

รายละเอยีดของโปรแกรม โปรแกรมได้รับการออกแบบเป็น 4 ช่วง หรือ 4 สัปดาห์ แต่ละสัปดาห์ มีกิจกรรม 3 ครั้ง 
ครั้งละ 90 นาที ใช้เวลาในการทำกิจกรรมส่วนของเทคนิคบางประการทางการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในช่วง 
30 นาทีแรก และช่วง 60 นาทีหลังเป็นส่วนของการฝึกหายใจและท่าฝึกโยคะแบบสร้างสติระลึกรู้ พร้อมการพัก โดย
กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมโปรแกรมในการฝึกครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 12 ครั้ง สามารถสรุปกิจกรรมโดยสังเขปได้ดังนี้ กล่าวคือ  

กิจกรรมสัปดาห์ที่ 1 การฝึกหายใจแบบพ้ืนฐาน การฝึกอบอุ่นร่างกาย (Warm Up) ด้วยชุดการยืดเหยียดข้อต่อ ฝึก
ท่ายืดเหยียดโยคะแบบพื้นฐาน ท่าพักศพ ( Cool Down) หัดค้นหาและหัดประเมินความคิดที่บิดเบือน (Thinking 
Errors) และฝึกการปรับความคิด ความวิตกกังวล ด้วยคำถามเพื่อประเมินความคิด (Evaluating Thoughts) ในชั้นเรียน
และฝึกคิดที่บ้านเป็นการบ้าน เช่น คิดอย่างนั้นจริงหรือไม่ มีประโยชน์หรือไม่ คิดอย่างอื่นได้หรือไม่ 

กิจกรรมสัปดาห์ที่ 2 การฝึกหายใจแบบหนึ่งด้าน การฝึกอบอุ่นร่างกาย ท่าไหว้พระอาทิตย์ชุดที่ 1 ท่าโยคะทั่วไป ท่า
พักศพ ฝึกการปรับความคิด ความวิตกกังวล ด้วยคำถาม เพื่อประเมินความคิด เช่น จริงหรือไม่ ถ้าจริงมีหลักฐานอะไร
สนับสนุน หรือถ้าไม่จริง มีหลักฐานอะไรคัดค้าน มีข้อดีข้อเสียอย่างไร ถ้าจะแนะนำเพื่อนสนิทที่คิดอย่างนี้ จะแนะนำ
อย่างไร เป็นการทำกิจกรรมในชั้นเรียน และการบ้าน แนะนำเทคนิคการพูดกับตนเอง ในที่นี้คือ คำพูดตอกย้ำเชิงบวก 

กิจกรรมสัปดาห์ที่ 3 การฝึกหายใจแบบสลับด้าน การฝึกอบอุ่นร่างกาย ท่าไหว้พระอาทิตย์ชุดที่ 2 ท่าโยคะทั่วไป ท่า
พักศพ ฝึกการปรับความคิด ความวิตกกังวล ด้วยคำถาม เพื่อประเมินความคิด เช่น เคยมีไหมที่ความคิดนั้นไม่จริง คิด
แบบเดิม หรือคิดแบบใหม่จะมีอะไรตามมา ถ้าเพื่อนรู้ว่าคิดแบบนี้ คิดว่าเพื่อนจะแนะนำอย่างไร โดยทำกิจกรรมในชั้น
เรียน การบ้าน และใช้เทคนิคการพูดกับตนเอง คือ คำพูดตอกย้ำเชิงบวก ทั้งในชั้นเรียนและเป็นการบ้าน 

กิจกรรมสัปดาห์ที่ 4 การฝึกหายใจแบบเสียง เพื่อให้สอดคล้องกับท่าฝึก และเป็นการปฏิบัติภาวนาแบบเคลื่อนไหว
ต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการฝึกอบอุ่นร่างกายเพื่อความปลอดภัย ทบทวนท่าไหว้พระอาทิตย์ชุดที่ 1 และ 2 ท่าโยคะทั่วไป 
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ความวิตกกังวล ได้ค่าอิทธิพล .86 ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างสำหรับโปรแกรมโยคะแบบสร้างสติระลึกรู้ร่วมกับเทคนิคบาง
ประการทางการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม จำนวน 6 คน ผู้วิจัยเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการ
สูญหายระหว่างเก็บข้อมูลอีกร้อยละ 60 รวมเป็น 10 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้คัดมาจากการทำแบบประเมินความวิตก
กังวลแบบติดตัวสำหรับผู้ใหญ่ฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมีระดับคะแนนบ่งชี้ความวิตกกังวลท่ีมากกว่าระดับคะแนน
เริ่มต้น คือ 20 คะแนน ที่แสดงว่าไม่มีความวิตกกังวล โดยกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ คือ ผู้ที่มีคะแนนอยู่ในช่วง 21-60 
คะแนน ซึ่งแสดงว่า มีความวิตกกังวลในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง เป็นบุคคลวัยทำงานทั้งชายและหญิงที่สามารถ
ติดต่อสื่อสารได้ผ่านระบบออนไลน์ และทำแบบประเมินความวิตกกังวลด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์  นอกจากนี้  
ยังเป็นผู้ที่ไม่ได้รับยาลดความวิตกกังวล ไม่ถูกวินิจฉัยว่าป่วยด้วยโรคทางจิตเวช หรือภาวะโรคทางจิตอื่ นๆ ที่เฉียบพลัน
และรุนแรง เป็นผู้ที่ไม่มีโรคประจำตัวแบบรุนแรง หรือลักษณะทางกายภาพที่เป็นอุปสรรค หรือจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการ
ฝึกโยคะ และเป็นผู้ที่เต็มใจและสามารถเข้ารับโปรแกรมได้ตลอดจนสิ้นสุดกระบวนการ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ชนิด ได้แก่ 1) แบบประเมินความวิตกกังวลแบบติดตัวสำหรับผู้ใหญ่ (Trait Anxiety 
Inventory, STAI form Y-2) (Spielberger et al., 1983) ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยโดยสมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต และ
คนอื่นๆ (2535) นำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างโดยไม่มีการแก้ไขหรือดัดแปลงข้อความใดๆ แบบประเมินประกอบด้วย  
ข้อคำถามจำนวน 20 ข้อ ลักษณะเครื่องมือเป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) แต่ละข้อคำถามมีให้เลือกตอบ 4 
ระดับ ตั้งแต่ระดับ 1-4 (เกือบไม่มีเลย ถึง เกือบตลอดเวลา) มีค่าความเชื่อมั่นของครอนบาคเท่ากับ .90 (ทรงเกียรติ 
ล้นหลาม, 2550) 2) โปรแกรมการฝึกโยคะแบบสร้างสติระลึกรู้ร่วมกับเทคนิคบางประการทางการปรับเปลี่ยนความคิด
และพฤติกรรม (MY-CBT) ที่ผ่านการตรวจสอบและพิจารณาความถูกต้องของความสอดคล้องจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
ที่เชี่ยวชาญในด้านโยคะแห่งสติ และด้านการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม จำนวน 3 ท่าน โดยมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Congruence: IOC) อยู่ที่ระดับ 0.97 ในด้านเนื้อหา แนวคิดทฤษฎี เทคนิค วัตถุประสงค์ วิธีการ
ดำเนินการและการประเมินผล โดยผู้วิจัยได้นำโปรแกรมไปทดลองใช้ (Try Out) ในกลุ่มวัยทำงานที่มีความใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่างเพื่อพิจารณาหาข้อบกพร่อง โดยผ่านการแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์ที่ภาควิชาจิตวิทยาประยุกต์ 
และได้นำข้อบกพร่องนั้นไปทำการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมให้เหมาะสม  

รายละเอยีดของโปรแกรม โปรแกรมได้รับการออกแบบเป็น 4 ช่วง หรือ 4 สัปดาห์ แต่ละสัปดาห์ มีกิจกรรม 3 ครั้ง 
ครั้งละ 90 นาที ใช้เวลาในการทำกิจกรรมส่วนของเทคนิคบางประการทางการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในช่วง 
30 นาทีแรก และช่วง 60 นาทีหลังเป็นส่วนของการฝึกหายใจและท่าฝึกโยคะแบบสร้างสติระลึกรู้ พร้อมการพัก โดย
กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมโปรแกรมในการฝึกครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 12 ครั้ง สามารถสรุปกิจกรรมโดยสังเขปได้ดังนี้ กล่าวคือ  

กิจกรรมสัปดาห์ที่ 1 การฝึกหายใจแบบพ้ืนฐาน การฝึกอบอุ่นร่างกาย (Warm Up) ด้วยชุดการยืดเหยียดข้อต่อ ฝึก
ท่ายืดเหยียดโยคะแบบพื้นฐาน ท่าพักศพ ( Cool Down) หัดค้นหาและหัดประเมินความคิดที่บิดเบือน (Thinking 
Errors) และฝึกการปรับความคิด ความวิตกกังวล ด้วยคำถามเพื่อประเมินความคิด (Evaluating Thoughts) ในชั้นเรียน
และฝึกคิดที่บ้านเป็นการบ้าน เช่น คิดอย่างนั้นจริงหรือไม่ มีประโยชน์หรือไม่ คิดอย่างอื่นได้หรือไม่ 

กิจกรรมสัปดาห์ที่ 2 การฝึกหายใจแบบหนึ่งด้าน การฝึกอบอุ่นร่างกาย ท่าไหว้พระอาทิตย์ชุดที่ 1 ท่าโยคะทั่วไป ท่า
พักศพ ฝึกการปรับความคิด ความวิตกกังวล ด้วยคำถาม เพื่อประเมินความคิด เช่น จริงหรือไม่ ถ้าจริงมีหลักฐานอะไร
สนับสนุน หรือถ้าไม่จริง มีหลักฐานอะไรคัดค้าน มีข้อดีข้อเสียอย่างไร ถ้าจะแนะนำเพื่อนสนิทที่คิดอย่างนี้ จะแนะนำ
อย่างไร เป็นการทำกิจกรรมในชั้นเรียน และการบ้าน แนะนำเทคนิคการพูดกับตนเอง ในที่นี้คือ คำพูดตอกย้ำเชิงบวก 

กิจกรรมสัปดาห์ที่ 3 การฝึกหายใจแบบสลับด้าน การฝึกอบอุ่นร่างกาย ท่าไหว้พระอาทิตย์ชุดที่ 2 ท่าโยคะทั่วไป ท่า
พักศพ ฝึกการปรับความคิด ความวิตกกังวล ด้วยคำถาม เพื่อประเมินความคิด เช่น เคยมีไหมที่ความคิดนั้นไม่จริง คิด
แบบเดิม หรือคิดแบบใหม่จะมีอะไรตามมา ถ้าเพื่อนรู้ว่าคิดแบบนี้ คิดว่าเพื่อนจะแนะนำอย่างไร โดยทำกิจกรรมในชั้น
เรียน การบ้าน และใช้เทคนิคการพูดกับตนเอง คือ คำพูดตอกย้ำเชิงบวก ทั้งในชั้นเรียนและเป็นการบ้าน 

กิจกรรมสัปดาห์ที่ 4 การฝึกหายใจแบบเสียง เพื่อให้สอดคล้องกับท่าฝึก และเป็นการปฏิบัติภาวนาแบบเคลื่อนไหว
ต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการฝึกอบอุ่นร่างกายเพื่อความปลอดภัย ทบทวนท่าไหว้พระอาทิตย์ชุดที่ 1 และ 2 ท่าโยคะทั่วไป 

และเสนอท่าที่ท้าทายด้วยการฝึกอย่างระมัดระวัง ท่าพักศพ ฝึกการปรับความคิด ความวิตกกังวล ด้วยคำถาม เพื่อ
ประเมินความคิด เช่น มีอะไรที่ค้านความคิดแต่เราละเลยหรือไม่ คิดอย่างไรถึงจะดี มีประโยชน์คุ้มค่า ถ้าเราไม่ได้อยู่ใน
อารมณ์นี้ เราคิดต่างไปจากนี้หรือไม่ โดยทำกิจกรรมในชั้นเรียน การบ้าน และครั้งสุดท้ายในชั้นเรียนใช้เทคนิคการพูด
กับตนเอง คือ คำพูดตอกย้ำเชิงบวก มาอภิปรายแชร์กับเพื่อนๆ 

ในการการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น จัดทำโดยใช้มาตรวัดความวิตกกังวลแบบติดตัวสำหรับผู้ใหญ่เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ในช่วงก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกและช่วงสิ้นสุดการเข้าร่วมโปรแกรมการฝึก 

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการนำข้อมูลเชิงปริมาณมาวิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐาน เพื่อนําเสนอข้อมูลทั่วไป ในที่นี้ คือ 
เพศ ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าคะแนนต่ำสุด (Minimum) ค่าคะแนนสูงสุด 
(Maximum) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลในการทดสอบสมมติฐาน 
ได้แก่ สถิตินอนพารามิเตอร์ (Non-parametric Statistics) โดยใช้สถิติว ิลคอกซัน (The Wilcoxon Matched Pair 
Signed-Rank Test) ในการเปรียบเทียบคะแนนความวิตกกังวลแบบติดตัวภายในกลุ่ม ในช่วงระยะก่อนและหลังการ
ทดลอง  

โดยสามารถนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้ ออกเป็น 2 ส่วน คือ  
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาของกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 

ส่วนย่อย ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ในที่นี้ คือ เพศ จำนวนคน และร้อยละ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 
และส่วนของค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนความวิตกกังวล ในที่นี้ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนต่ำสุด 
คะแนนสูงสุด ของคะแนนความวิตกกังวลทั้งในช่วงก่อนและหลังการทดลอง รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2  

2. แสดงถึงการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลของโปรแกรมการฝึกโยคะแบบสร้างสติระลึกรู้ร่วมกับเทคนิคบางประการ
ทางการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมต่อคะแนนความวิตกกังวลในช่วงก่อนและหลังการเข้ารับการทดลอง และ
เนื่องจากจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่มีจำนวนน้อยกว่า 30 คน ผู้วิจัยจึงเลือกใช้สถิติที่นำมาวิเคราะห์ทดสอบเป็นแบบไม่อิง
พารามิเตอร์ (Non-parametric Statistic) สำหรับการวิเคราะห์ทดสอบความแตกต่างภายในกลุ่ม ในช่วงระยะก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลอง โดยผู้วิจัยเลือกใช้สถิติทดสอบวิลคอกซัน มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง MY-CBT (n = 10) 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน (คน) ร้อยละ (%) 
เพศชาย 3 30 
เพศหญิง 7 70 

 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เข้าร่วมวิจัยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 7 คน (ร้อยละ 70) และเพศชาย จำนวน 3 คน 
(ร้อยละ 30)  
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าคะแนนต่ำสุด (Min) คา่คะแนนสูงสุด (Max) ของคะแนนความวิตกกังวล 

ในช่วงก่อนและหลังการทดลอง 
ช่วงเวลา จำนวน (คน) M SD Min Max Mean Difference 

ก่อนการทดลอง 10 43.50 8.55 35.00 60.00 - 
หลังการทดลอง 10 33.60 6.31 25.00 44.00 -9.9 

 

จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลก่อนการทดลอง ได้แก่ 43.50 (SD = 8.55) จากนั้นเมื่อวัด 
อีกครั้งในช่วงหลังการทดลอง พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองมีคะแนนลดลง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 33.60 (SD = 
6.31) โดยเมื่อพิจารณาผลต่างค่าเฉลี่ยคะแนน ช่วงหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความวิตกกังวลลดลง (Mean 
diff = -9.9) 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนความวิตกกังวลภายในกลุ่ม MY-CBT ในช่วงก่อนและหลังการทดลอง  
 จากการคำนวณด้วยโปรแกรม SPSS 

ตัวแปร ผลของโปรแกรม 
ที่นำมาเปรียบเทียบ 

Mean Ranks 
(Negative) 

Mean Ranks 
(Positive) Z 

ความวิตกกังวล หลังการทดลอง - ก่อนการทดลอง 5.50 - -2.80** 
**p < .01 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลเปรียบเทียบคะแนนความวิตกกังวลระหว่างช่วงก่อนการทดลอง มีความแตกต่างกับคะแนน
ความวิตกกังวลหลังการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 

ผลการศึกษา 
 

สามารถสรุปผลการศึกษาในเรื่องผลของการใช้โปรแกรมโยคะแบบสร้างสติระลึกรู้ร่วมกับเทคนิคบางประการ
ทางการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมที่มีต่อความวิตกกังวลของบุคคลวัยทำงานได้ว่า ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยที่ได้ระบุไว้เบื้องต้น กล่าวคือ สามารถแสดงประสิทธิผลของการใช้โปรแกรม MY-CBT ในกลุ่มบุคคลวัยทำงาน
ที่มีความวิตกกังวลแบบติดตัว รวมทั้งยังตรงตามสมมติฐานของการวิจัยที่คาดหวังไว้ว่า หลังการเข้าโปรแกรมแล้วระดับ
คะแนนความวิตกกังวลแบบติดตัวจะลดลงเมื่อเทียบกับระดับคะแนนความวิตกกังวลแบบติดตัวก่อนการเข้ารับ
โปรแกรม โดยผลการศึกษานั้นแสดงให้เห็นได้ว่า หลังจากที่ผู้เข้าทดลองได้รับการฝึกออกกำลังกายในรูปแบบของโยคะ
แบบสร้างสติระลึกรู้ร่วมกับเทคนิคทางจิตวิทยา คือ CBT แล้ว ได้ส่งผลถึงคะแนนความวิตกกังวลแบบติดตัวที่ลดลงหลัง
การเข้ารับโปรแกรมฝึกโดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 ซึ่งแสดงได้โดยผลการวิเคราะห์
แบบ Wilcoxon Signed Ranks Test (ตารางที่ 3) ทำให้ได้ข้อสรุปว่า โปรแกรมการฝึกโยคะแบบสร้างสติระลึกรู้ร่วมกับ
เทคนิคบางประการทางการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมนี้ มีผลที่ดีต่อการจัดการกับความวิตกกังวลแบบติดตัว
ของบุคคลวัยทำงาน โดยข้อมูลที่นำมาอ้างอิง คือ คะแนนความวิตกกังวลเฉลี่ยที่ลดลงภายหลังการเข้าโปรแกรม 
นอกจากนี้ ผลการศึกษายังมีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีที่ได้ทำการทบทวนวรรณกรรมไว้อีกด้วย 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 

ผลของโปรแกรมการฝึกโยคะแบบสร้างสติระลึกรู้ร่วมกับเทคนิคบางประการทางการปรับเปลี่ยนความคิดและ
พฤติกรรมในบุคคลวัยทำงานที่มีความวิตกกังวล สามารถอภิปรายโดยสรุปจากผลการศึกษาที่พบว่า โปรแกรมดังกล่าวนี้ 
สามารถช่วยลดความวิตกกังวลในบุคคลวัยทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการบำบัดด้วยการรู้
อาศัยสติ (MBCT) (Williams et al., 2008) ที่มาจากการนำสติระลึกรู ้ไปใช้ร่วมกับการรักษาในรูปแบบต่างๆ ที่
หลากหลาย รวมถึงการนำไปใช้ร่วมกับทฤษฎีการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม (King, 2002) ซึ่งจากการศึกษา
พบว่า การใช้ MBCT นอกจากจะใช้จัดการกับความวิตกกังวลได้อย่างมีประสิทธิผลแล้ว ยังสามารถช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับการรักษาแบบ CBT เพราะเป็นการรักษาแบบกลุ่ม (Sado et al., 2018) ซึ่งนับได้ว่าเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ MBCT ยังสามารถหมายรวมถึงการฝึกโยคะแบบอ่อนโยน
ด้วยก็ได้ (Saeed et al., 2010; Teychenne et al., 2008) โดยผลการวิจัยที่ได้ในครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับการศึกษา
ของโวคาพิคและแร๊งเก้ (Vorkapic & Rangé, 2014) ที่ได้ทำการศึกษาแบบทดลอง (Experimental Protocol) เพื่อ
เปรียบเทียบผลระหว่างโปรแกรมการฝึกโยคะแบบปกติและการฝึกโยคะร่วมกับ CBT ในผู้ป่วยที่มีโรคหวาดกลัว (Panic 
Disorder) มีกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้นจำนวน 20 คน แยกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 10 คน ใช้เวลาในการฝึกครั้งละ 100 นาท ีในแต่ละ 
สัปดาห์ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ใช้รูปแบบของหฐโยคะ ผลการวิจัย พบว่า ความวิตกกังวลที่เกี่ยวพันกับความหวาดกลัว
ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทั้งจากการวัดก่อนและหลังการเข้าโปรแกรม โดยทั้งสองโปรแกรมมีความสามารถ  
ในการลดความวิตกกังวล ความเชื่อเกี่ยวกับความหวาดกลัว (Panic Beliefs) และความกลัวที่เกี่ยวพันกับความรู้สึกทาง
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนความวิตกกังวลภายในกลุ่ม MY-CBT ในช่วงก่อนและหลังการทดลอง  
 จากการคำนวณด้วยโปรแกรม SPSS 

ตัวแปร ผลของโปรแกรม 
ที่นำมาเปรียบเทียบ 

Mean Ranks 
(Negative) 

Mean Ranks 
(Positive) Z 

ความวิตกกังวล หลังการทดลอง - ก่อนการทดลอง 5.50 - -2.80** 
**p < .01 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลเปรียบเทียบคะแนนความวิตกกังวลระหว่างช่วงก่อนการทดลอง มีความแตกต่างกับคะแนน
ความวิตกกังวลหลังการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 

ผลการศึกษา 
 

สามารถสรุปผลการศึกษาในเรื่องผลของการใช้โปรแกรมโยคะแบบสร้างสติระลึกรู้ร่วมกับเทคนิคบางประการ
ทางการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมที่มีต่อความวิตกกังวลของบุคคลวัยทำงานได้ว่า ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยที่ได้ระบุไว้เบื้องต้น กล่าวคือ สามารถแสดงประสิทธิผลของการใช้โปรแกรม MY-CBT ในกลุ่มบุคคลวัยทำงาน
ที่มีความวิตกกังวลแบบติดตัว รวมทั้งยังตรงตามสมมติฐานของการวิจัยที่คาดหวังไว้ว่า หลังการเข้าโปรแกรมแล้วระดับ
คะแนนความวิตกกังวลแบบติดตัวจะลดลงเมื่อเทียบกับระดับคะแนนความวิตกกังวลแบบติดตัวก่อนการเข้ารับ
โปรแกรม โดยผลการศึกษานั้นแสดงให้เห็นได้ว่า หลังจากที่ผู้เข้าทดลองได้รับการฝึกออกกำลังกายในรูปแบบของโยคะ
แบบสร้างสติระลึกรู้ร่วมกับเทคนิคทางจิตวิทยา คือ CBT แล้ว ได้ส่งผลถึงคะแนนความวิตกกังวลแบบติดตัวที่ลดลงหลัง
การเข้ารับโปรแกรมฝึกโดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 ซึ่งแสดงได้โดยผลการวิเคราะห์
แบบ Wilcoxon Signed Ranks Test (ตารางที่ 3) ทำให้ได้ข้อสรุปว่า โปรแกรมการฝึกโยคะแบบสร้างสติระลึกรู้ร่วมกับ
เทคนิคบางประการทางการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมนี้ มีผลที่ดีต่อการจัดการกับความวิตกกังวลแบบติดตัว
ของบุคคลวัยทำงาน โดยข้อมูลที่นำมาอ้างอิง คือ คะแนนความวิตกกังวลเฉลี่ยที่ลดลงภายหลังการเข้าโปรแกรม 
นอกจากนี้ ผลการศึกษายังมีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีที่ได้ทำการทบทวนวรรณกรรมไว้อีกด้วย 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 

ผลของโปรแกรมการฝึกโยคะแบบสร้างสติระลึกรู้ร่วมกับเทคนิคบางประการทางการปรับเปลี่ยนความคิดและ
พฤติกรรมในบุคคลวัยทำงานที่มีความวิตกกังวล สามารถอภิปรายโดยสรุปจากผลการศึกษาที่พบว่า โปรแกรมดังกล่าวนี้ 
สามารถช่วยลดความวิตกกังวลในบุคคลวัยทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการบำบัดด้วยการรู้
อาศัยสติ (MBCT) (Williams et al., 2008) ที่มาจากการนำสติระลึกรู ้ไปใช้ร่วมกับการรักษาในรูปแบบต่างๆ ที่
หลากหลาย รวมถึงการนำไปใช้ร่วมกับทฤษฎีการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม (King, 2002) ซึ่งจากการศึกษา
พบว่า การใช้ MBCT นอกจากจะใช้จัดการกับความวิตกกังวลได้อย่างมีประสิทธิผลแล้ว ยังสามารถช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับการรักษาแบบ CBT เพราะเป็นการรักษาแบบกลุ่ม (Sado et al., 2018) ซึ่งนับได้ว่าเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ MBCT ยังสามารถหมายรวมถึงการฝึกโยคะแบบอ่อนโยน
ด้วยก็ได้ (Saeed et al., 2010; Teychenne et al., 2008) โดยผลการวิจัยที่ได้ในครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับการศึกษา
ของโวคาพิคและแร๊งเก้ (Vorkapic & Rangé, 2014) ที่ได้ทำการศึกษาแบบทดลอง (Experimental Protocol) เพื่อ
เปรียบเทียบผลระหว่างโปรแกรมการฝึกโยคะแบบปกติและการฝึกโยคะร่วมกับ CBT ในผู้ป่วยที่มีโรคหวาดกลัว (Panic 
Disorder) มีกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้นจำนวน 20 คน แยกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 10 คน ใช้เวลาในการฝึกครั้งละ 100 นาท ีในแต่ละ 
สัปดาห์ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ใช้รูปแบบของหฐโยคะ ผลการวิจัย พบว่า ความวิตกกังวลที่เกี่ยวพันกับความหวาดกลัว
ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทั้งจากการวัดก่อนและหลังการเข้าโปรแกรม โดยทั้งสองโปรแกรมมีความสามารถ  
ในการลดความวิตกกังวล ความเชื่อเกี่ยวกับความหวาดกลัว (Panic Beliefs) และความกลัวที่เกี่ยวพันกับความรู้สึกทาง

ร่างกายได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยโปรแกรมโยคะที่ร่วมกับ CBT ได้แสดงผลของความวิตกกังวลที่ลดลงที่มากกว่า เมื่อ
เทียบกับการฝึกโยคะเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้  ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับการฝึกโยคะแบบออนไลน์ ที่แสดงให้เห็นว่า
ได้ผลใกล้เคียงกับการฝึกแบบพบปะกัน โดยวูลเลเวอร์ และคนอื่นๆ (Wolever et al., 2012) ได้ทำการศึกษาถึงผลของ
โปรแกรมโยคะบำบัด และโปรแกรมสติระลึกรู้ที่มีต่อระดับความเครียดของพนักงาน รูปแบบโปรแกรมแบ่งเป็นแบบ
พบปะกันและแบบออนไลน์ เป็นการศึกษานำร่องแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (Randomized Controlled Pilot) มีการ
เปรียบเทียบก่อนและหลังการเข้าโปรแกรม กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 239 คน แยกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเข้ารับโปรแกรม
โยคะแบบพบปะกัน และกลุ่มเข้ารับโปรแกรมสติระลึกรู้อีก 2 กลุ่ม แยกเป็นกลุ่มที่ฝึกแบบพบปะกันและฝึกทางระบบ
ออนไลน์ โดยเปรียบเทียบกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการประเมินเท่านั้น ผลการวิจัย  พบว่า กลุ่มทดลองที่เข้า
รับโปรแกรมโยคะและกลุ่มสติระลึกรู้ทั้งสองกลุ่ม มีระดับความเครียด คุณภาพการนอน และอัตราการเต้นของหัวใจ ที่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม และผลเปรียบเทียบระหว่างการเข้ารับโปรแกรมสติ
ระลึกรู้ทั้งสองแบบ คือแบบพบปะกันและแบบระบบออนไลน์ ให้ผลเบื้องต้นออกมาท่ีเท่าเทียมกัน  

นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาล่าสุดที่สนับสนุนถึงประสิทธิผลของการฝึกโยคะแบบออนไลน์ที่มีต่ อความเครียดและ 
สุขภาวะของผู้ที่ต้องทำงานที่บ้านในสถานการณ์โควิด-19 โดยวาเดนและคาร์ทไรท์ (Wadhen & Cartwright, 2021) 
ได้ทำการศึกษาแบบนำร่องในรูปแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (Pilot Randomized Controlled Trial) ใช้เวลาทั้งสิ้น 6 
สัปดาห์ ประกอบด้วยกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 26 คน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มทดลองที่ได้เข้าฝึกโยคะ
ผ่านระบบออนไลน์ สามารถรับรู้ถึงความเครียด และภาวะซึมเศร้า ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อีกทั้งยังมีระดับสุขภาวะ
ทางจิตใจที่ดี สามารถจัดการกับการรับรู้ความสามารถของตนเองได้  เกิดประโยชน์ต่อร่างกายและต่อจิตใจในการที่ได้
เกิดการยอมรับขึ้น นอกจากนี้ ยังได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการได้เข้าร่วมโปรแกรมอีกด้วย โดยการนำ
โปรแกรมการฝึกโยคะแบบสร้างสติระลึกรู้ร่วมกับเทคนิคทาง CBT เพื่อนำไปใช้ประโยชน์นี้ ยังสอดคล้องกับการศึกษา
ที่ว่า โยคะมีประสิทธิภาพในการนำไปใช้ร่วมกับการบำบัดโรคทางจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้เป็นการบำบัดแรกเริ่ม 
หรือการเข้าไปเสริมเพิ่มเติม (Balasubramaniam et al., 2013) โดยถือเป็นแนวคิดที่สำคัญสำหรับผู้รับการบำบัด 
ที่ไม่ค่อยตอบสนองต่อการรักษาตามหลักวิธีการทั่วไป เป็นสิ่งที่บุคลากรทางด้านสุขภาพน่าจะนำมาพิจารณาใช้ เนื่องจาก
ไม่มีค่าใช้จ่ายที่สูง ไม่มีผลกระทบข้างเคียง และสามารถที่จะใส่เสริมเพิ่มเติมคู่ไปได้กับการใช้ยา ซึ่งเป็นการรักษาบำบัด
ทางการแพทย์ได้อีกด้วย (Mason & Birch, 2018)  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถแยกออกได้เป็นสองส่วนคือ  
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ สืบเนื่องจากงานวิจัยนี้ได้ข้อค้นพบที่ประสบผลสำเร็จในการ 

บูรณาการร่วมกันระหว่างศาสตร์เก่าแก่ทางตะวันออกอย่างโยคะ โดยใช้แนวคิดเรื่องสติทางพระพุทธศาสนามากำกับ 
และศาสตร์สมัยใหม่ทางตะวันตก ในที่นี้คือ การนำเทคนิคทางการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมมาประยุกต์ใช้
ร่วมกัน โดยโปรแกรม MY-CBT นี้ แน่นอนว่าจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อผู้ที ่ฝึกโยคะแห่งสติ และหรือผู้ที ่เชี ่ยวชาญ
ทางด้านการบำบัดความคิดและพฤติกรรม กล่าวคือ บุคลากรดังกล่าวที่มีทักษะและความเข้าใจในโปรแกรม MY-CBT 
สามารถนำโปรแกรมไปปรับใช้กับผู้ที่มีความวิตกกังวลในระดับที่ไม่สูงเกินไป เพื่อประโยชน์ในการลดความวิตกกังวล 
โดยสามารถจัดให้เป็นโปรแกรมรูปแบบทางเลือกแบบผสมผสาน หรือส่งเสริมควบคู่ไปกับการรักษาทางการแพทย์ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลที่ดีและครอบคลุมทั้งต่อสุขภาพทางร่างกายและต่อสุขภาพทางจิตใจของผู้ที่ได้เข้าฝึก อีกทั้งผู้ที่ได้เข้าฝึก
แล้ว ยังสามารถนำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับ ไปฝึกต่อได้เองในอนาคต เป็นการธำรงรักษาและคงพฤติกรรมที่ดีให้
อยู่สืบต่อไป นับเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตอยู่ในสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน อีกทั้งผู้เข้าโปรแกรม 
ยังสามารถทำการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของท่าฝึกโยคะพื้นฐานแบบมีสติระลึกรู้และการปรับเปลี่ยนความคิดให้กับ
ชุมชน สังคม และบุคคลรอบข้างได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ข้อพึงระวังในการนำโปรแกรมรูปแบบนี้ไปใช้ในระบบออนไลน์
นั้น ควรคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยในการฝึกเป็นสำคัญ การจัดกล้องให้ครูโยคะสามารถเห็นร่างกายแบบเต็มตัวของ 
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ผู้เข้าฝึกนับเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย ควรจะมีการเผื่อเวลาให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เตรียม
ตัว เตรียมสถานที่ให้พร้อมก่อนทำการเริ่มโปรแกรมฝึกทุกครั้ง 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้ที ่สนใจศึกษาโปรแกรม MY-CBT หรือโปรแกรมบูรณาการต่างๆ ใน
ลักษณะใกล้เคียงกันนี้ที่คาดว่าโปรแกรมจะส่งผลต่อความวิตกกังวล อาจจะใช้การวัดความวิตกกังวลทั้งแบบเผชิญ
สถานการณ์และแบบติดตัวควบคู่กันไป เพื่อเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นถึงผลของโปรแกรมที่อาจแตกต่างกันออกไป 
ต่อลักษณะของความวิตกกังวลในแต่ละประเภท นอกจากนี้ การติดตามผลของความวิตกกังวลแบบติดตัวในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง หลังจากการเข้ารับโปรแกรมการฝึกแล้ว นับว่าเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ สืบเนื่องมาจากลักษณะของ
ความวิตกกังวลที่ศึกษาเป็นลักษณะเฉพาะทางบุคลิกภาพ ทำให้ต้องใช้เวลาในการติดตามความเปลี่ยนแปลงของความ
วิตกกังวลแบบติดตัวในระยะยาว อีกทั้งในกรณีที่สถานการณ์เฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโควิด-19 ดีขึ้น รูปแบบการจัด
โปรแกรมในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป หรือการเข้ารับโปรแกรมเพื่อลดความวิตกกังวล ควรจัดทำในรูปแบบที่ได้พบปะ
กัน (Onsite) เนื่องจากผู้เข้ารับโปรแกรมการฝึกจะสามารถจดจ่อกับการฝึกได้ง่ายกว่าการฝึกแบบออนไลน์อยู่ที่บ้าน  
ซึ่งมีสิ่งที่คอยดึงดูดความสนใจออกนอกตัวได้ง่าย โดยการฝึกแบบพบปะกันนี้ น่าจะช่วยส่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการลดความวิตกกังวลให้มากและยาวนานยิ่งขึ้น  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การศึกษาในครั้งนี้ สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ เนื่องจากความเมตตาจากคณาจารย์หลายๆ ท่าน โดยเฉพาะคณาจารย์
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง และถือโอกาสนี้ ขอบพระคุณคณาจารย์ 
และผู ้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที ่สละเวลามาทำการตรวจสอบโปรแกรม MY-CBT และบทความ ทุกท่านได้เมตตา  
ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ และที่จะขาดไม่ได้ คือ ขอบพระคุณผู้เข้าร่วมโปรแกรม 
ทุกท่านที ่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมโปรแกรม ใช้พลังใจและพลังกายอย่างเต็มที ่ในการร่ว มเข้าฝึกตามกำหนด 
โปรแกรมโดยไม่ทิ้งขว้างหนีหายไปไหน ส่งผลให้การศึกษาครั้งนี้ผ่านไปได้อย่างประสบความสำเร็จงดงาม ท้ายที่สุด 
ขอขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้มอบทุนสนับสนุนการนำเสนอที่ประชุมทางวิชาการ 
(GRAD A-4-61) จากงบประมาณเงินรายได้ของบัณฑิตวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2565 มา ณ โอกาสนี้  
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ผู้เข้าฝึกนับเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย ควรจะมีการเผื่อเวลาให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เตรียม
ตัว เตรียมสถานที่ให้พร้อมก่อนทำการเริ่มโปรแกรมฝึกทุกครั้ง 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้ที ่สนใจศึกษาโปรแกรม MY-CBT หรือโปรแกรมบูรณาการต่างๆ ใน
ลักษณะใกล้เคียงกันนี้ที่คาดว่าโปรแกรมจะส่งผลต่อความวิตกกังวล อาจจะใช้การวัดความวิตกกังวลทั้งแบบเผชิญ
สถานการณ์และแบบติดตัวควบคู่กันไป เพื่อเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นถึงผลของโปรแกรมที่อาจแตกต่างกันออกไป 
ต่อลักษณะของความวิตกกังวลในแต่ละประเภท นอกจากนี้ การติดตามผลของความวิตกกังวลแบบติดตัวในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง หลังจากการเข้ารับโปรแกรมการฝึกแล้ว นับว่าเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ สืบเนื่องมาจากลักษณะของ
ความวิตกกังวลที่ศึกษาเป็นลักษณะเฉพาะทางบุคลิกภาพ ทำให้ต้องใช้เวลาในการติดตามความเปลี่ยนแปลงของความ
วิตกกังวลแบบติดตัวในระยะยาว อีกทั้งในกรณีที่สถานการณ์เฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโควิด-19 ดีขึ้น รูปแบบการจัด
โปรแกรมในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป หรือการเข้ารับโปรแกรมเพื่อลดความวิตกกังวล ควรจัดทำในรูปแบบที่ได้พบปะ
กัน (Onsite) เนื่องจากผู้เข้ารับโปรแกรมการฝึกจะสามารถจดจ่อกับการฝึกได้ง่ายกว่าการฝึกแบบออนไลน์อยู่ที่บ้าน  
ซึ่งมีสิ่งที่คอยดึงดูดความสนใจออกนอกตัวได้ง่าย โดยการฝึกแบบพบปะกันนี้ น่าจะช่วยส่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการลดความวิตกกังวลให้มากและยาวนานยิ่งขึ้น  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การศึกษาในครั้งนี้ สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ เนื่องจากความเมตตาจากคณาจารย์หลายๆ ท่าน โดยเฉพาะคณาจารย์
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง และถือโอกาสนี้ ขอบพระคุณคณาจารย์ 
และผู ้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที ่สละเวลามาทำการตรวจสอบโปรแกรม MY-CBT และบทความ ทุกท่านได้เมตตา  
ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ และที่จะขาดไม่ได้ คือ ขอบพระคุณผู้เข้าร่วมโปรแกรม 
ทุกท่านที ่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมโปรแกรม ใช้พลังใจและพลังกายอย่างเต็มที ่ในการร่ว มเข้าฝึกตามกำหนด 
โปรแกรมโดยไม่ทิ้งขว้างหนีหายไปไหน ส่งผลให้การศึกษาครั้งนี้ผ่านไปได้อย่างประสบความสำเร็จงดงาม ท้ายที่สุด 
ขอขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้มอบทุนสนับสนุนการนำเสนอที่ประชุมทางวิชาการ 
(GRAD A-4-61) จากงบประมาณเงินรายได้ของบัณฑิตวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2565 มา ณ โอกาสนี้  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของพลังสุขภาพจิตครอบครัวของครอบครัวผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมอง กลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทนสมาชิก 1–3 คนต่อครอบครัวของครอบครัวผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จากการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 110 
ราย เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามพลังสุขภาพจิตครอบครัว ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ระบบความเช่ือ กระบวนการจัดการ 
และกระบวนการสื่อสาร ข้อคำถามท้ังหมด 33 ข้อ เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรม Mplus 
ผลการวิจัย พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจาก X2 = .05, df = 1, p = .82, CFI = 1, TLI = 1, 
RMSEA = .00, SRMR = .01 ค่าน้ำหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานมีขนาดตั้งแต่ .86 ถึง .92 
 
คำสำคัญ: การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  พลังสุขภาพจิตครอบครัว  โรคหลอดเลือดสมอง  
 

Abstract 
The purpose of this research to study the Confirmatory Factor Analysis of Family Resilience in Family with Stroke Patient.  

The sample group was 1–3 family members of stroke patients 110 family. The data was collected by a Simple random sampling. 
The instrument used for data collection and analysis were measure of family Resilience questionnaires. The scale was a 5-point 
Likert scale which contained 3 dimensions of Belief systems Organizational processes and Communication processes, 33-item.  
The data analysis and statistics used confirmatory factor analysis (CFA), Mplus Software Packages. The fit statistics for this 
analysis, X2 = .05, df = 1, p = .82, CFI = 1, TLI = 1, RMSEA = .00, SRMR = .01, demonstrated a good fit to the data, with 
standardized factor loading .86-.92 
 
Keywords: Confirmatory Factor Analysis, Family Resilience, Stroke 
 

บทนำ 
 

ครอบครัวมีบทบาทอย่างมากต่อสุขภาพของผู้ป่วย (ยุวรีย์ อินทร์เพ็ญ และคนอื่นๆ, 2564) โดยเฉพาะผู้ป่วย 
โรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องการความช่วยเหลือและการดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ  
และสังคม (วันเพ็ญ มานะเจริญ และคนอื่นๆ, 2560) การที่ครอบครัวต้องรับภาระในการดูแลผู้ป่วยตลอดเวลา 
ทำให้สัมพันธภาพทางสังคมลดลง ขาดชีวิตส่วนตัว ไม่มีเวลาดูแลสุขภาพตนเอง ตลอดจนสุขภาพร่างกายเสื่อมโทรม 
จากการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย รวมทั้งครอบครัวอาจต้องเผชิญความสับสน ความวิตกกังวล สูญเสียความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิต และต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น (Chow et al., 2007; Klinedinst et al., 2009) ครอบครัวผู้ป่วยนั้นก็ได้รับ
ผลกระทบจากการเจ็บป่วยของผู้ป่วยหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นผู้ป่วยซ่อนเร้น (Hidden Patient) ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง 
ที่บุคลากรทางการแพทย์ไม่ควรมองข้าม (Larson et al., 2008; Smith et al., 2010) ถ้าครอบครัวมีความพร้อมในการ
ดูแลผู้ป่วย และในขณะเดียวกันก็ดูแลตนเองได้ดีในช่วงที่ให้การดูแลผู้ป่วยด้วย ย่อมส่งผลให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่าง
เต็มศักยภาพ ด้วยภาวะสุขภาพของครอบครัวผู้ป่วยมีผลโดยตรงต่อภาวะสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ 
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รวมไปถึงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ลดการกลับเข้ารับการรักษาซ้ำในโรงพยาบาลและลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย 
(Goldberg & Rickler, 2011)  

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า พลังสุขภาพจิตครอบครัว (Family Resilience) ตามแนวคิด
ของ Walsh (2016) ให้ความหมายของพลังสุขภาพจิตครอบครัวว่า เป็นความสามารถของครอบครัวในการเผชิญและ
ปรับตัวอย่างยืดหยุ่นจากสถานการณ์วิกฤติอย่างเข้มแข็ง ครอบครัวมีการเรียนรู้และเติบโตจากความทุกข์ยาก  โดยพลัง
สุขภาพจิตครอบครัวตามแนวคิดนี้ พัฒนามาจากทฤษฎีระบบครอบครัว ร่วมกับมุมมองนิเวศวิทยา (Ecological 
Perspectives) และมุมมองด้านพัฒนาการ (Developmental Perspective) แบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ ที่เป็นกระบวนการ
ที่มีปฏิสัมพันธ์และส่งเสริมกันภายในองค์ประกอบและระหว่างองค์ประกอบ โดยเป็นกระบวนการแบบพลวัตร  ได้แก่ 
ระบบความเชื่อ (Belief Systems) เป็นการที่สมาชิกในครอบครัวมีการรับรู้และมีทัศนคติต่อสถานการณ์วิกฤติที่เกิดขึ้น
ว่ามีความหมายต่อครอบครัว เป็นการปรับความรู้สึกทุกข์ให้เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นโดยทำความเข้าใจว่าสถานการณ์
วิกฤติย่อมมีผลทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ได้ อันเป็นการลดการตำหนิ ลดความอับอายและความรู้สึกผิด การยอมรับในสิ่ง
ที่เกิดขึ้น การปรับมุมมองต่อสถานการณ์วิกฤติให้เป็นความท้าทายที่สามารถจัดการได้ เชื่อมั่นในศักยภาพของครอบครัว
แม้จะอยู่ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติ เชื่อมั่นในจิตวิญญาณที่สามารถทำได้ โดยกำลังใจของสมาชิกในครอบครัว
ก่อให้เกิดความพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรค เป็นกำลังสำคัญต่อพลังสุขภาพจิตครอบครัว การร่วมมือกันเผชิญปัญหา 
บรรเทาความทุกข์ ซ่อมแซม และฟื้นฟูครอบครัว ให้ความสำคัญกับชีวิตใหม่รวมไปถึงการเติบโตในเชิงบวก ซึ่งการรับรู้
และยอมรับของครอบครัวจะทำให้เกิดพฤติกรรมตามความเชื่อของสมาชิกในครอบครัว มีผลต่อการปรับตัวของ
ครอบครัว และผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤติที่เกิดขึ้นได้ กระบวนการจัดการ (Organizational Processes) การที่สมาชิก 
ในครอบครัวมีวิธีการแสดงออกหรือการจัดการของครอบครัวต่อการเผชิญสถานการณ์วิกฤติที่เกิดขึ้น สามารถปรับตัว
กับการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือและสนับสนุนของทุกคนในครอบครัว เพื่อให้เกิดสมดุล  
ทั้งหน้าที่การงานและครอบครัว ปรับระบบความสัมพันธ์ในครอบครัวเพื่อเผชิญความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นได้ มุ่งมั่น 
ในการผ่านอุปสรรค และจัดการสถานการณ์วิกฤติอย่างมีประสิทธิภาพไปด้วยกัน  และกระบวนการสื่อสาร 
(Communication Processes) การที่สมาชิกในครอบครัวสามารถพูดคุย แสดงออกทางอารมณ์อย่างตรงไปตรงมา 
แบ่งปันความรู้สึก เตรียมพร้อมรับมือกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น และร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
ตลอดจนเรียนรู้จากสถานการณ์วิกฤติของครอบครัวที่เกิดขึ้นอย่างมีสติ  ซึ่งแนวคิดนี้พัฒนาเป็นแผนผังมโนทัศน์ เพื่อ
เป็นแนวทางในการระบุและกำหนดกระบวนการสำคัญของครอบครัวที่จะสามารถลดความเครียด ความเปราะบาง 
ในสถานการณ์วิกฤติ ส่งเสริมการเติบโตจากสถานการณ์วิกฤติ และเสริมพลังให้ครอบครัวก้าวข้ามผ่านความทุกข์ โดย
แนวคิดนี้นำไปใช้กับการศึกษาทางด้านสุขภาพและการปฏิบัติงานทางการแพทย์ โดยให้ความสนใจที่จุดแข็งของ
ครอบครัวภายใต้สถานการณ์วิกฤติมากกว่าอาการของโรคเพียงอย่างเดียว พิจารณาตามบริบทของแต่ละครอบครัว และ
เสริมสร้างจุดแข็งที่จำเป็นต่อสถานการณ์วิกฤติและความท้าทายที่หลากหลายในชีวิต (Walsh, 2002; Walsh, 2003) 
ทั้งนี้การส่งเสริมให้ครอบครัวที่ดูแลผู้ป่วยมีพลังสุขภาพจิตครอบครัวจะส่งผลให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤติ 
เติบโตอย่างเข้มแข็ง และดูแลผู้ป่วยได้ดีขึ้น (Fitryasari et al., 2020) 
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รวมไปถึงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ลดการกลับเข้ารับการรักษาซ้ำในโรงพยาบาลและลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย 
(Goldberg & Rickler, 2011)  

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า พลังสุขภาพจิตครอบครัว (Family Resilience) ตามแนวคิด
ของ Walsh (2016) ให้ความหมายของพลังสุขภาพจิตครอบครัวว่า เป็นความสามารถของครอบครัวในการเผชิญและ
ปรับตัวอย่างยืดหยุ่นจากสถานการณ์วิกฤติอย่างเข้มแข็ง ครอบครัวมีการเรียนรู้และเติบโตจากความทุกข์ยาก  โดยพลัง
สุขภาพจิตครอบครัวตามแนวคิดนี้ พัฒนามาจากทฤษฎีระบบครอบครัว ร่วมกับมุมมองนิเวศวิทยา (Ecological 
Perspectives) และมุมมองด้านพัฒนาการ (Developmental Perspective) แบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ ที่เป็นกระบวนการ
ที่มีปฏิสัมพันธ์และส่งเสริมกันภายในองค์ประกอบและระหว่างองค์ประกอบ โดยเป็นกระบวนการแบบพลวัตร  ได้แก่ 
ระบบความเชื่อ (Belief Systems) เป็นการที่สมาชิกในครอบครัวมีการรับรู้และมีทัศนคติต่อสถานการณ์วิกฤติที่เกิดขึ้น
ว่ามีความหมายต่อครอบครัว เป็นการปรับความรู้สึกทุกข์ให้เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นโดยทำความเข้าใจว่าสถานการณ์
วิกฤติย่อมมีผลทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ได้ อันเป็นการลดการตำหนิ ลดความอับอายและความรู้สึกผิด การยอมรับในสิ่ง
ที่เกิดขึ้น การปรับมุมมองต่อสถานการณ์วิกฤติให้เป็นความท้าทายที่สามารถจัดการได้ เชื่อมั่นในศักยภาพของครอบครัว
แม้จะอยู่ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติ เชื่อมั่นในจิตวิญญาณที่สามารถทำได้ โดยกำลังใจของสมาชิกในครอบครัว
ก่อให้เกิดความพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรค เป็นกำลังสำคัญต่อพลังสุขภาพจิตครอบครัว การร่วมมือกันเผชิญปัญหา 
บรรเทาความทุกข์ ซ่อมแซม และฟื้นฟูครอบครัว ให้ความสำคัญกับชีวิตใหม่รวมไปถึงการเติบโตในเชิงบวก ซึ่งการรับรู้
และยอมรับของครอบครัวจะทำให้เกิดพฤติกรรมตามความเชื่อของสมาชิกในครอบครัว มีผลต่อการปรับตัวของ
ครอบครัว และผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤติที่เกิดขึ้นได้ กระบวนการจัดการ (Organizational Processes) การที่สมาชิก 
ในครอบครัวมีวิธีการแสดงออกหรือการจัดการของครอบครัวต่อการเผชิญสถานการณ์วิกฤติที่เกิดขึ้น สามารถปรับตัว
กับการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือและสนับสนุนของทุกคนในครอบครัว เพื่อให้เกิดสมดุล  
ทั้งหน้าที่การงานและครอบครัว ปรับระบบความสัมพันธ์ในครอบครัวเพื่อเผชิญความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นได้ มุ่งมั่น 
ในการผ่านอุปสรรค และจัดการสถานการณ์วิกฤติอย่างมีประสิทธิภาพไปด้วยกัน  และกระบวนการสื่อสาร 
(Communication Processes) การที่สมาชิกในครอบครัวสามารถพูดคุย แสดงออกทางอารมณ์อย่างตรงไปตรงมา 
แบ่งปันความรู้สึก เตรียมพร้อมรับมือกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น และร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
ตลอดจนเรียนรู้จากสถานการณ์วิกฤติของครอบครัวที่เกิดขึ้นอย่างมีสติ  ซึ่งแนวคิดนี้พัฒนาเป็นแผนผังมโนทัศน์ เพื่อ
เป็นแนวทางในการระบุและกำหนดกระบวนการสำคัญของครอบครัวท่ีจะสามารถลดความเครียด ความเปราะบาง 
ในสถานการณ์วิกฤติ ส่งเสริมการเติบโตจากสถานการณ์วิกฤติ และเสริมพลังให้ครอบครัวก้าวข้ามผ่านความทุกข์ โดย
แนวคิดนี้นำไปใช้กับการศึกษาทางด้านสุขภาพและการปฏิบัติงานทางการแพทย์ โดยให้ความสนใจที่จุดแข็งของ
ครอบครัวภายใต้สถานการณ์วิกฤติมากกว่าอาการของโรคเพียงอย่างเดียว พิจารณาตามบริบทของแต่ละครอบครัว และ
เสริมสร้างจุดแข็งที่จำเป็นต่อสถานการณ์วิกฤติและความท้าทายที่หลากหลายในชีวิต (Walsh, 2002; Walsh, 2003) 
ทั้งนี้การส่งเสริมให้ครอบครัวที่ดูแลผู้ป่วยมีพลังสุขภาพจิตครอบครัวจะส่งผลให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤติ 
เติบโตอย่างเข้มแข็ง และดูแลผู้ป่วยได้ดีขึ้น (Fitryasari et al., 2020) 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของพลังสุขภาพจิตครอบครัวของครอบครัวผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองตามแนวคิดของ Walsh ในหน่วยครอบครัวโดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของผลรวมข้อมูลจากตัวแทนสมาชิกใน
ครอบครัว 1–3 คนต่อครอบครัวที่วัดจากตัวแปรสังเกตได้  โดยมีสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ โมเดลพลังสุขภาพจิต
ครอบครัวของครอบครัวผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล 
เชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแบบวัดพลังสุขภาพจิตครอบครัวที่มีความเหมาะสม 
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วิธีการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์ 
  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ สมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ณ สถาบัน  

สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564-มกราคม พ.ศ. 2565  
สุ่มตัวอย่างแบบง่ายโดยมีเกณฑ์คัดเข้า คือ กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนสมาชิกในครอบครัว 1–3 คนต่อครอบครัวของ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยในการดำเนินชีวิต และมีความสัมพันธ์กับผู้ป่วยทางการสมรส
หรือเป็นสมาชิกครอบครัวที่อายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถตอบแบบสอบถาม มีความยินดีเข้าร่วมวิจัย จำนวน 100 คน และ
เพื่อป้องกันความไม่สมบูรณข์องข้อมูลจึงเพิ่มขนาดตัวอย่างร้อยละ 10 รวมเป็น 110 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามพลังสุขภาพจิตครอบครัว ข้อคำถามทั้งหมด 33 ข้อ 

แบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ ดังนี้ ระบบความเชื่อ 15 ข้อ กระบวนการจัดการ 7 ข้อ และกระบวนการสื่อสาร 11 ข้อ ผู้วิจัย
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนำมาพัฒนาข้อคำถามให้เหมาะสมสอดคล้องกับงานวิจัย และตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ ดังนี้ ด้านความตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยคำนวณค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (Item-objective Congruence Index) คัดเลือกข้อคำถามที่มีค่า
มากกว่าหรือเท่ากับ .60 ขึ้นไป ส่วนด้านความเที่ยงของแบบสอบถาม (Reliability) วิเคราะห์ข้อมูลโดยคำนวณค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบราค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาคของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .93 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาคขององค์ประกอบระบบความเชื่อ กระบวนการ
จัดการ และกระบวนการสื่อสารเท่ากับ .88, .80 และ .89 ตามลำดับ ทั้งนี้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนน 
รายข้อกับคะแนนรวมของแต่ละองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .41-.67, .40-.73 และ .38-.75 ตามลำดับ 

จริยธรรมการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมสำหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทำในมนุษย์  มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ เอกสารรับรองโครงการวิจัยเลขที่ SWUEC/E/G-360/2564 และจากคณะอนุกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เอกสารรับรองโครงการวิจัย
เลขที่ 64020 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยเข้าพบกลุ่มตัวอย่างพูดคุยสร้างสัมพันธภาพกับครอบครัวผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมอง ขอความร่วมมือในการเข้าร่วมวิจัย ชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ อธิบายการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อกลุ่ม
ตัวอย่างยินดีเข้าร่วมการวิจัย ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลพลังสุขภาพจิตครอบครัว  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ในหน่วยครอบครัวโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

(Confirmatory Factor Analysis: CFA) ด้วยโปรแกรม Mplus จากค่าเฉลี่ยของผลรวมข้อมูลจากตัวแทนสมาชิกใน
ครอบครัว 1–3 คนต่อครอบครัวที่วัดจากตัวแปรสังเกตได้ด้วย  
 

ผลการศึกษา 
 

ครอบครัวผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 110 ครอบครัว มีหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่  
พาผู้ป่วยพบแพทย์หรือมาโรงพยาบาล ร้อยละ 98.8 ดูแลช่วยเหลือด้านกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย เช่น รับประทาน
อาหาร อาบน้ำ แต่งตัว ขับถ่าย เป็นต้น ร้อยละ 97.0 และดูแลช่วยเหลือด้านการฟ้ืนฟูร่างกายผู้ป่วยที่บ้าน ร้อยละ 95.8  

สำหรับพลังสุขภาพจิตครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง (�̅�𝑥 = 4.34, SD = .47) มีคะแนนมากที่สุด เท่ากับ 5.00 
คะแนนน้อยที่สุด เท่ากับ 3.18 โดยพลังสุขภาพจิตครอบครัวประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ โดยมีองค์ประกอบที่มี
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ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กระบวนการสื่อสาร (�̅�𝑥 = 4.36, SD = .53) ระบบความเชื่อ (�̅�𝑥 = 4.35, SD = .46) และ
กระบวนการจัดการ (�̅�𝑥 = 4.26, SD = .59) ตามลำดับ 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลพลังสุขภาพจิตครอบครัว
ของครอบครัวผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง พบว่า องค์ประกอบมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ที่ค่าสถิติ ดังนี้ X2 = .05, df = 1, p = .82, CFI = 1, TLI = 1, RMSEA = .00, SRMR = .01 ดังตารางที่ 1 ทั้งนี้ 
ค่าน้ำหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลพลังสุขภาพจิตครอบครัว ทั้งหมดมีค่า  
เป็นบวก ขนาด .86 ถึง .92 นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตัวแปรที่มีน้ำหนักองค์ประกอบมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด
ตามลำดับ คือ กระบวนการจัดการ (β = .92) รองลงมา คือ ระบบความเชื่อและกระบวนการสื่อสารซึ่งมีน้ำหนัก
องค์ประกอบเท่ากัน (β = .86) ดังตารางที ่2 และรูปที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงดัชนีบ่งชี้ความสอดคล้องกลมกลืนขององค์ประกอบเชิงยืนยัน 

ดัชนีบ่งชี้ความสอดคล้องกลมกลืน เกณฑ์ ค่าสถิต ิ ผลการพิจารณา 
X2 ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ .05 สอดคล้องกลมกลนื 
df  1  
p มากกว่า .05 .82 สอดคล้องกลมกลนื 

CFI มากกว่าหรือเทา่กับ .95 1 สอดคล้องกลมกลนื 
TLI มากกว่าหรือเทา่กับ .95 1 สอดคล้องกลมกลนื 

RMSEA น้อยกว่าหรือเท่ากบั .05 .00 สอดคล้องกลมกลนื 
SRMR น้อยกว่าหรือเท่ากบั .08 .01 สอดคล้องกลมกลนื 

ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 
 
ตารางที่ 2 ค่าน้ำหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE)  
  ค่าการทดสอบนัยสำคัญทางสถิติ (t-values) และค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของการวิเคราะห์องค์ประกอบรายด้าน (R2) 

องค์ประกอบ 
น้ำหนักองค์ประกอบ 

t-values R2 
ค่าน้ำหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน SE 

ระบบความเชื่อ .86 .03 27.27* .74* 
กระบวนการจัดการ .92 .02 36.91* .85* 
กระบวนการสื่อสาร .86 .02 42.57* .74* 

X2 = .05, df = 1, p = .82, CFI = 1, TLI = 1, RMSEA = .00, SRMR = .01 
ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05  
 

 
 

รูปที ่1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพลังสุขภาพจิตครอบครัว 
 

 
 



Graduate Studies and Personalized Education

ผลงานวิจัยภาคบรรยาย Humanities and Social Social Science 199

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กระบวนการสื่อสาร (�̅�𝑥 = 4.36, SD = .53) ระบบความเชื่อ (�̅�𝑥 = 4.35, SD = .46) และ
กระบวนการจัดการ (�̅�𝑥 = 4.26, SD = .59) ตามลำดับ 
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ของครอบครัวผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง พบว่า องค์ประกอบมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ที่ค่าสถิติ ดังนี้ X2 = .05, df = 1, p = .82, CFI = 1, TLI = 1, RMSEA = .00, SRMR = .01 ดังตารางที่ 1 ทั้งนี้ 
ค่าน้ำหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลพลังสุขภาพจิตครอบครัว ทั้งหมดมีค่า  
เป็นบวก ขนาด .86 ถึง .92 นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตัวแปรที่มีน้ำหนักองค์ประกอบมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด
ตามลำดับ คือ กระบวนการจัดการ (β = .92) รองลงมา คือ ระบบความเชื่อและกระบวนการสื่อสารซึ่งมีน้ำหนัก
องค์ประกอบเท่ากัน (β = .86) ดังตารางที ่2 และรูปที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงดัชนีบ่งชี้ความสอดคล้องกลมกลืนขององค์ประกอบเชิงยืนยัน 

ดัชนีบ่งชี้ความสอดคล้องกลมกลืน เกณฑ์ ค่าสถิต ิ ผลการพิจารณา 
X2 ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ .05 สอดคล้องกลมกลนื 
df  1  
p มากกว่า .05 .82 สอดคล้องกลมกลนื 

CFI มากกว่าหรือเทา่กับ .95 1 สอดคล้องกลมกลนื 
TLI มากกว่าหรือเทา่กับ .95 1 สอดคล้องกลมกลนื 

RMSEA น้อยกว่าหรือเท่ากบั .05 .00 สอดคล้องกลมกลนื 
SRMR น้อยกว่าหรือเท่ากบั .08 .01 สอดคล้องกลมกลนื 

ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 
 
ตารางที่ 2 ค่าน้ำหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE)  
  ค่าการทดสอบนัยสำคัญทางสถิติ (t-values) และค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของการวิเคราะห์องค์ประกอบรายด้าน (R2) 

องค์ประกอบ 
น้ำหนักองค์ประกอบ 

t-values R2 
ค่าน้ำหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน SE 

ระบบความเชื่อ .86 .03 27.27* .74* 
กระบวนการจัดการ .92 .02 36.91* .85* 
กระบวนการสื่อสาร .86 .02 42.57* .74* 

X2 = .05, df = 1, p = .82, CFI = 1, TLI = 1, RMSEA = .00, SRMR = .01 
ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05  
 

 
 

รูปที ่1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพลังสุขภาพจิตครอบครัว 
 

 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 

จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันของพลังสุขภาพจิตครอบครัวในงานวิจัยนี้ พบว่า มีความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์  (X2 = .05, df = 1, p = .82, CFI = 1, TLI = 1, RMSEA = .00, SRMR = .01) โดยมี   
3 องค์ประกอบ จัดอันดับตามค่าน้ำหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้แก่ กระบวนการจัดการ ระบบความ
เชื่อ และกระบวนการสื่อสาร ตามลำดับ สอดคล้องกับการศึกษาของ Luthar (2006) ที่กล่าวว่า พลังสุขภาพจิต
ครอบครัว เป็นแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการปรับตัวเชิงบวก ครอบคลุมด้านความเชื่อ การจัดการ และการสื่อสารภายใน
ครอบครัวต่อบริบทของสถานการณ์วิกฤติของครอบครัว เช่นเดียวกับการศึกษาของ Li et al. (2021) ที่พบว่า ทั้ง 3 
องค์ประกอบดังกล่าวเป็นองค์ประกอบของพลังสุขภาพจิตครอบครัวในญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยพลัง
สุขภาพจิตครอบครัวเป็นความสามารถของครอบครัวผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในการเผชิญ การจัดการ และการ
ปรับตัวต่อสถานการณ์วิกฤติจากการที่มีบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง สามารถนำครอบครัวกลับ
สู่ภาวะปกติ เรียนรู้และเติบโตจากสถานการณ์วิกฤติ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ Walsh (2016) 

ซึ่งผลการวิเคราะห์ค่าน้ำหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานในงานวิจัยนี้ พบว่า องค์ประกอบกระบวนการ
จัดการซึ่งมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานสูงที่สุด (β = .92) เป็นการที่สมาชิกในครอบครัวมีวิธีการ
แสดงออกต่อการเผชิญสถานการณ์วิกฤติที่เกิดขึ้น สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวที่เกิดขึ้นจากความ
ร่วมมือและสนับสนุนของทุกคนในครอบครัว เพื่อให้เกิดสมดุลทั้งหน้าที่การงานและครอบครัว ปรับระบบความสัมพันธ์
ในครอบครัวเพื่อเผชิญความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นได้ มุ่งมั่นในการผ่านอุปสรรค และจัดการสถานการณ์วิกฤติอย่างมี
ประสิทธิภาพไปด้วยกัน รองลงมาเป็นองค์ประกอบระบบความเชื่อ (β = .86) เป็นการที่สมาชิกในครอบครัวมีการรับรู้
และมีทัศนคติต่อสถานการณ์วิกฤติที่เกิดขึ้นว่ามีความหมายต่อครอบครัว ปรับความรู้สึกทุกข์ให้เป็นเรื่ องปกติที่เกิดขึ้น
โดยทำความเข้าใจว่าสถานการณ์วิกฤติย่อมมีผลทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ได้ ลดการตำหนิ ลดความอับอายและความรู้สึก
ผิด ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น การปรับมุมมองต่อสถานการณ์วิกฤติให้เป็นความท้าทายที่สามารถจัดการได้ เชื่อมั่นใน
ศักยภาพของครอบครัวแม้จะอยู่ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติ เชื่อมั่นในจิตวิญญาณที่สามารถทำได้ โดยกำลังใจของ
สมาชิกในครอบครัวก่อให้เกิดความพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรค เป็นกำลังสำคัญต่อพลังสุขภาพจิตครอบครัว การ
ร่วมมือกันเผชิญปัญหา บรรเทาความทุกข์ และฟื้นฟูครอบครัว ให้ความสำคัญกับชีวิตใหม่รวมไปถึงการเติบโตในเชิง
บวก ซึ่งการรับรู้และยอมรับของครอบครัวจะทำให้เกิดพฤติกรรมตามความเชื่อของสมาชิกในครอบครัว มีผลต่อการ
ปรับตัวของครอบครัว และผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤติที่เกิดขึ้นได้ เช่นเดียวกับองค์ประกอบกระบวนการสื่อสารที่มีค่า
น้ำหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานรองลงมา (β = .86) เป็นการที่สมาชิกในครอบครัวสามารถพูดคุย 
แสดงออกทางอารมณ์อย่างตรงไปตรงมา แบ่งปันความรู้สึก เตรียมพร้อมรับมือกับสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้น และร่วมมือกัน
ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนเรียนรู้จากสถานการณ์วิกฤติของครอบครัวที่เกิดขึ้นอย่างมีสติ (Walsh, 
2016) จะเห็นได้ว่าค่าน้ำหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานขององค์ประกอบข้างต้น ในงานวิจัยนี้มีความ
เหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนด (Hair et al., 2018) สามารถนำมาใช้สร้างแบบวัดพลังสุขภาพจิตครอบครัวได้ 
สอดคล้องกับการศึกษาของ Duncan et al. (2021) ที่ศึกษาพลังสุขภาพจิตครอบครัวในกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา พบว่า พลังสุขภาพจิตตามแนวคิดของ Walsh ทั้ง 3 องค์ประกอบมีความเหมาะสม 
ที่จะนำมาใช้สร้างแบบวัดพลังสุขภาพจิตครอบครัวโดยมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .90-.96 เช่นเดียวกับ
การศึกษาของ Lane et al. (2017) ที่ศึกษาการวัดพลังสุขภาพจิตครอบครัวตามแนวคิดของ Walsh ในผู้ป่วยหญิงที่มี
ประวัติเป็นมะเร็งเต้านม พบว่า ทั้ง 3 องค์ประกอบมีค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนผ่านเกณฑ์เหมาะสมที่จะนำมาใช้
สร้างแบบวัดพลังสุขภาพจิตครอบครัวเช่นกัน  

ทั้งนี้ในสังคมไทยถือว่าครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทุกคนในสังคม เป็นแหล่งให้การ
สังคมสงเคราะห์เบื้องต้น มีความเอื้ออาทร ตลอดจนเป็นแหล่งให้การดูแล บำบัด ฟื้นฟู ในยามที่ต้องเผชิญกับปัญหา
หรือสถานการณ์วิกฤติที่มากระทบต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตรอบด้านของสมาชิกในครอบครัว (จารุวรรณ ธนะสุข, 
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2560) โดยเฉพาะในด้านสุขภาพ ครอบครัวเป็นแหล่งรวมสุขภาพและความเจ็บป่วยของสมาชิกในครอบครัวทุกคน 
จากการที่ครอบครัวดูแลสุขภาพ ตั้งแต่การช่วยเหลือกันในกิจวัตรประจำวันจนไปถึงการดูแลกันช่วงเจ็บป่วย เรียนรู้
เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพและการดูแลสุขภาพของกันและกัน ประเมินภาวะสุขภาพและตัดสินใจในการแก้ ไขปัญหา อีกทั้ง
ยังเป็นศูนย์กลางของการดูแลช่วยเหลือให้สมาชิกแต่ละคนคงบทบาทหน้าที่ของตนไว้ได้อย่างต่อเนื่องภายใต้วัฒนธรรม 
ความเชื่อ ค่านิยม การปฏิบัติตน เศรษฐกิจและสังคมที่แวดล้อมครอบครัวนั้นไว้ โดยปัญหาและความต้องการทาง
สุขภาพของแต่ละครอบครัวจะมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาตามพลวัตของครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป (วนิดา ดุรงค์ฤทธิ
ชัย, 2549) เมื่อสมาชิกในครอบครัวเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองซึ่งจัดเป็นโรคเรื้อรัง หากรับการรักษา  
จนพ้นขีดอันตรายสามารถออกจากโรงพยาบาลและกลับมาอาศัยอยู่ที่บ้านได้ ยังคงต้องมีการดูแล รักษา ฟื้นฟูทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอในระยะยาวหรือตลอดชีวิต ซึ่งครอบครัวจะมีบทบาทอย่างมากด้านสุขภาพของ
ผู้ป่วย (นุชจรีย์ ธีระแนว และคนอื่นๆ, 2564) ซึ่งพลังสุขภาพจิตครอบครัวมุ่งเน้นศักยภาพของการปรับตัว การเรียนรู้
และการเติบโตจากความทุกข์ยาก ตลอดจนการค้นพบทรัพยากรและความสามารถบางอย่างที่ไม่คาดคิดมาก่อน 
(Walsh, 2002) โดยพลังสุขภาพจิตครอบครัวจะส่งผลให้ครอบครัวผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤติ เติบโตอย่างเข้มแข็ง และ
สามารถดูแลผู้ป่วยได้ดีขึ้น (Fitryasari et al., 2021) 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
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ครอบครัวผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้ เพื่อได้ข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาการส่งเสริมพลัง
สุขภาพจิตครอบครัวตามองค์ประกอบที่เหมาะสม นำไปสู่การเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตครอบครัวของครอบครัวผู้ป่วย
ให้สามารถก้าวผ่านสถานการณ์วิกฤติจากการที่มีบุคคลในครอบครัวป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองได้ต่อไป 

ข้อเสนอแนะนำผลการวิจัยไปใช้นั้น ผู้บริหารสถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง หรือครอบครัวของผู้ป่วย อาจพิจารณาถึงพลังสุขภาพจิตครอบครัว จากมุมมองความสามารถของ
ครอบครัวผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในการกลับสู่ภาวะปกติจากสถานการณ์วิกฤติที่มีบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วยด้วย
โรคหลอดเลือดสมอง โดยนำแบบสอบถามพลังสุขภาพจิตครอบครัวของครอบครัวผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองไปใช้วัด
ประเมินพลังสุขภาพจิตครอบครัวของครอบครัวผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ประกอบด้วย ระบบความเชื่อ กระบวนการ
จัดการและกระบวนการสื่อสาร ทั้งนี้จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถพิจารณาส่งเสริมพลังสุขภาพจิตครอบครัวตามค่า
น้ำหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานของงานวิจัย ดังนี้ (1) ส่งเสริมองค์ประกอบกระบวนการจัดการ เช่น การ
ส่งเสริมให้ครอบครัวผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีวิธีการแสดงออกหรือการจัดการต่อสถานการณ์ที่บุคคลในครอบครัว
ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นสถานการณ์วิกฤติที่เกิดขึ้นแล้วอย่างเลี่ยงไม่ได้ การส่งเสริมให้ครอบครัวร่วมมือกัน
ในการดูแลผู้ป่วย เป็นต้น (2) ส่งเสริมองค์ประกอบระบบความเชื่อ เช่น การช่วยให้ครอบครัวผู้ป่วยปรับเปลี่ยนมุมมอง
ต่อสถานการณ์วิกฤตินี้ให้เป็นความท้าทายที่ทุกคนในครอบครัวสามารถร่วมมือกันจัดการได้ การกระตุ้นให้ครอบครัว
ผู้ป่วยทำความเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมมีผลทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์และเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดความรู้สึกเช่นนี้ เป็นต้น 
และ (3) ส่งเสริมองค์ประกอบกระบวนการสื่อสาร เช่น สนับสนุนให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมา แสดงออกทางอารมณ์ แบ่งปันความรู้สึกท้ังด้านบวกและด้านลบ เป็นต้น  

สำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป สามารถทำการวิจัยโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพลังสุขภาพจิตครอบครัว
ของครอบครัวผู้ป่วยกลุ่มอื่น หรือทำการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษากระบวนการของพลังสุขภาพจิตครอบครัวจาก 3 
องค์ประกอบ คือ ระบบความเชื่อ กระบวนการจัดการ และกระบวนการสื่อสาร โดยการถอดบทเรียนความสำเร็จของ
ครอบครัวผู้ป่วยที่มีพลังสุขภาพจิตครอบครัว เพื่อค้นหาคำอธิบายเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการเกิดขึ้นของพลังสุขภาพจิต
ครอบครัวของครอบครัวผู้ป่วย 
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2560) โดยเฉพาะในด้านสุขภาพ ครอบครัวเป็นแหล่งรวมสุขภาพและความเจ็บป่วยของสมาชิกในครอบครัวทุกคน 
จากการที่ครอบครัวดูแลสุขภาพ ตั้งแต่การช่วยเหลือกันในกิจวัตรประจำวันจนไปถึงการดูแลกันช่วงเจ็บป่วย เรียนรู้
เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพและการดูแลสุขภาพของกันและกัน ประเมินภาวะสุขภาพและตัดสินใจในการแก้ ไขปัญหา อีกทั้ง
ยังเป็นศูนย์กลางของการดูแลช่วยเหลือให้สมาชิกแต่ละคนคงบทบาทหน้าที่ของตนไว้ได้อย่างต่อเนื่องภายใต้วัฒนธรรม 
ความเชื่อ ค่านิยม การปฏิบัติตน เศรษฐกิจและสังคมที่แวดล้อมครอบครัวนั้นไว้ โดยปัญหาและความต้องการทาง
สุขภาพของแต่ละครอบครัวจะมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาตามพลวัตของครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป (วนิดา ดุรงค์ฤทธิ
ชัย, 2549) เมื่อสมาชิกในครอบครัวเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองซึ่งจัดเป็นโรคเรื้อรัง หากรับการรักษา  
จนพ้นขีดอันตรายสามารถออกจากโรงพยาบาลและกลับมาอาศัยอยู่ที่บ้านได้ ยังคงต้องมีการดูแล รักษา ฟื้นฟูทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอในระยะยาวหรือตลอดชีวิต ซึ่งครอบครัวจะมีบทบาทอย่างมากด้านสุขภาพของ
ผู้ป่วย (นุชจรีย์ ธีระแนว และคนอื่นๆ, 2564) ซึ่งพลังสุขภาพจิตครอบครัวมุ่งเน้นศักยภาพของการปรับตัว การเรียนรู้
และการเติบโตจากความทุกข์ยาก ตลอดจนการค้นพบทรัพยากรและความสามารถบางอย่างที่ไม่คาดคิดมาก่อน 
(Walsh, 2002) โดยพลังสุขภาพจิตครอบครัวจะส่งผลให้ครอบครัวผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤติ เติบโตอย่างเข้มแข็ง และ
สามารถดูแลผู้ป่วยได้ดีขึ้น (Fitryasari et al., 2021) 
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ครอบครัวผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้ เพื่อได้ข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาการส่งเสริมพลัง
สุขภาพจิตครอบครัวตามองค์ประกอบที่เหมาะสม นำไปสู่การเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตครอบครัวของครอบครัวผู้ป่วย
ให้สามารถก้าวผ่านสถานการณ์วิกฤติจากการที่มีบุคคลในครอบครัวป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองได้ต่อไป 

ข้อเสนอแนะนำผลการวิจัยไปใช้นั้น ผู้บริหารสถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง หรือครอบครัวของผู้ป่วย อาจพิจารณาถึงพลังสุขภาพจิตครอบครัว จากมุมมองความสามารถของ
ครอบครัวผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในการกลับสู่ภาวะปกติจากสถานการณ์วิกฤติที่มีบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วยด้วย
โรคหลอดเลือดสมอง โดยนำแบบสอบถามพลังสุขภาพจิตครอบครัวของครอบครัวผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองไปใช้วัด
ประเมินพลังสุขภาพจิตครอบครัวของครอบครัวผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ประกอบด้วย ระบบความเชื่อ กระบวนการ
จัดการและกระบวนการสื่อสาร ทั้งนี้จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถพิจารณาส่งเสริมพลังสุขภาพจิตครอบครัวตามค่า
น้ำหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานของงานวิจัย ดังนี้ (1) ส่งเสริมองค์ประกอบกระบวนการจัดการ เช่น การ
ส่งเสริมให้ครอบครัวผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีวิธีการแสดงออกหรือการจัดการต่อสถานการณ์ที่บุคคลในครอบครัว
ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นสถานการณ์วิกฤติที่เกิดขึ้นแล้วอย่างเลี่ยงไม่ได้ การส่งเสริมให้ครอบครัวร่วมมือกัน
ในการดูแลผู้ป่วย เป็นต้น (2) ส่งเสริมองค์ประกอบระบบความเชื่อ เช่น การช่วยให้ครอบครัวผู้ป่วยปรับเปลี่ยนมุมมอง
ต่อสถานการณ์วิกฤตินี้ให้เป็นความท้าทายที่ทุกคนในครอบครัวสามารถร่วมมือกันจัดการได้ การกระตุ้นให้ครอบครัว
ผู้ป่วยทำความเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมมีผลทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์และเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดความรู้สึกเช่นนี้ เป็นต้น 
และ (3) ส่งเสริมองค์ประกอบกระบวนการสื่อสาร เช่น สนับสนุนให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมา แสดงออกทางอารมณ์ แบ่งปันความรู้สึกท้ังด้านบวกและด้านลบ เป็นต้น  

สำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป สามารถทำการวิจัยโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพลังสุขภาพจิตครอบครัว
ของครอบครัวผู้ป่วยกลุ่มอื่น หรือทำการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษากระบวนการของพลังสุขภาพจิตครอบครัวจาก 3 
องค์ประกอบ คือ ระบบความเชื่อ กระบวนการจัดการ และกระบวนการสื่อสาร โดยการถอดบทเรียนความสำเร็จของ
ครอบครัวผู้ป่วยที่มีพลังสุขภาพจิตครอบครัว เพื่อค้นหาคำอธิบายเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการเกิดขึ้นของพลังสุขภาพจิต
ครอบครัวของครอบครัวผู้ป่วย 
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การพัฒนาแบบวัดความเหนื่อยล้าจากการเห็นอกเห็นใจในผู้ดูแลผู้พิการ 
ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
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บทคัดย่อ 
ผู้ดูแลผู้พิการเป็นกลุ่มบุคคลที่ผ่านการรับรู้เรื่องราวความบอบช้ำและเจ็บปวดจากคนอื่น ซึ่งมีโอกาสได้รับการส่งต่อความทุกข์ โดยที่

บุคคลนั้นไม่จำเป็นจะต้องมีประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง ตลอดจนการดูแลหรือช่วยเหลือที่ต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจอย่างมากนั้นก็อาจ
ก่อให้เกิดความเหนื่อยล้าจากการเห็นอกเห็นใจและส่งผลกระทบต่อชีวิตการทำงานและส่งผลกระทบชีวิตส่วนตัวได้ในที่สุด แนวทางในการ
ป้องกันช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างหนึ่งก็คือ การสร้างแบบประเมินเพื่อคัดกรองผู้ดูแลเพื่อจะได้ทราบถึงสภาวะความเหนื่อยล้าจากการเห็นอก
เห็นใจ งานวิจัยครั้งนี้จึงเป็นการพัฒนาแบบวัดความเหนื่อยล้าในการเห็นอกเห็นใจในผู้ดูแลผู้พิการทางสมองและปัญญาในสถานคุ้มครอง
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยพัฒนาจากแบบวัด 2 ฉบับ คือ The Compassion Fatigue Scale-Short Scale และ Professional 
Quality of Life Scale ซึ่งความเหนื่อยล้าในการเห็นอกเห็นใจมีทั้งหมด 2 องค์ประกอบ คือ บาดแผลทางจิตใจระดับทุติยภูมิ (Secondary 
Trauma) และอาการเหนื่อยล้าหมดแรง (Burnout) โดยผู้วิจัยนำมาปรับปรุง พัฒนา และตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทาง
จิตวิทยา และนำแบบวัดที่พัฒนาแล้วไปตรวจสอบคุณภาพในกลุ่มตัวอย่างผู้ดูแลผู้พิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
9 แห่งในประเทศไทย จำนวน 124 คน มีอายุระหว่าง 23-64 ปี และ มีอายุงานระหว่าง 5 เดือน–35 ปี พบว่า ผลการตรวจสอบความเที่ยง
แบบสอดคล้องภายในของแบบวัดทั้งฉบับจำนวน 35 ข้อ เท่ากับ .957 โดยมีรายด้านเท่ากับ .916 และ .964 ตามลำดับ สะท้อนให้เห็นว่า
แบบวัดความเหนื่อยล้าในการเห็นอกเห็นใจฉบับบนี้ มีคุณสมบัติที่ดีในการนำไปใช้ต่อไป  
 
คำสำคัญ: การพัฒนาแบบวัด ความเหนื่อยล้าจากการเห็นอกเห็นใจ  
 ผู้ดูแลเด็กพิการทางสมองและปัญญาในสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
 

Abstract 
Caregivers of people with disabilities are the group of people who have been exposed to the trauma and pain from other people. 

Which has a chance of being transmitted about suffering. While the person does not need to have direct exposure, caring or helping 
others in a capacity that requires a lot of physical and mental effort can definitely cause compassion fatigue and affect work life and 
ultimately personal life. One of the primary prevention has created an assessment to screen a caregiver in order to know the stage of 
compassion fatigue. This research is the development of the compassion fatigue scale in caregivers of people with intellectual 
disabilities in the home for protection and development for person with disabilities. It was developed from two measurements, The 
Compassion Fatigue Scale-Short Scale and The Professional Quality of Life Scale. Compassion fatigue has two subscales which are 
secondary trauma and burnout. The researcher improved the scale, submitted it for content validity check by experts in psychology, 
and subsequently tested the scale among a sample of caregivers of people with disabilities in 9 centers in the home for protection and 
development for person with disabilities in Thailand. The sample had a total of 124 people aged between 23-64 years old with 5 
months-35 years’ care-giving experience. The Internal Consistency Reliability of the 35 items was .957, with reliability of the two 
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individual subscales at .916 and .964, respectively. This indicates that the scale has good psychometric properties and can be used 
in future research. 
 
Keywords:  The Development Scale, Compassion Fatigue,  
 Caregivers of people with Intellectual Disabilities in the Home for Protection and Development for Person with Disabilities 
 

บทนำ 
 

สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน มีรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยรายไตรมาสที่แสดงให้
เห็นถึงอัตราผู้พิการในประเทศไทยมีมากขึ้นทุกปีและมีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต (ธัญพร มัทวานุกูล, 
2564) ซึ่งกลุ่มคนพิการร้อยละ 21.2 มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือสวัสดิการรัฐแต่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ 
โดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ช่วยเหลือคนพิการเป็นความช่วยเหลือที่ผู้พิการต้องการมากที่สุด (สำนักงานสถิติแห่งชาติ , 
2561) ซึ่งในปัจจุบันยังมีผู้พิการที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนคนพิการอีกมาก และยังรอคอยความช่วยเหลือจากภาครัฐที่อาจเข้า
ไม่ถึงคนพิการในกลุ่ม ทั้งนี้ ผู้พิการในแต่ละบุคคลก็มีความจำเพาะในความผิดปกติด้านต่างๆ จึงส่งผลกระทบต่อการให้
ความช่วยเหลือที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะอาการความพิการท่ีเกิดขึ้น สำหรับความพิการในลักษณะความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ตามประกาศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา  
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2555) ถือเป็นความพิการประเภทที่ 5 ซึ่งคนไทยกว่า 1 ล้านคน มีสติปัญญาบกพร่อง 
(นิตยาพร และคนอื่นๆ, 2561) และความบกพร่องทางสติปัญญานี้สามารถพบได้ในร้อยละ 1-3 ของประชากร และ 
ในส่วนของการดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (Intellectual Disability) สำนักบริการสวัสดิการสังคม
และสวัสดิการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้กำหนดมาตรฐานการจัดบริการคนพิการในสถานสงเคราะห์และศูนย์
ฟื้นฟูอาชีพ โดยระบุเกณฑ์บุคลากรที่เป็นผู้ดูแลหรือพ่ีเลี้ยงต่อเด็กไว้ แต่ในปัจจุบันกลับพบได้ว่า อัตราผู้ดูแลหรือพี่เลี้ยง
ต่อเด็กไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  

ภาระงานของผู้ดูแลผู้พิการที่อาจมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และด้วยลักษณะงานที่มีความต่อเนื่อง
ยาวนานกว่า 48 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นตามแต่หน่วยงานหรือสถานการณ์ สำหรับการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา อย่างใส่ใจและใกล้ชิดเพื่อให้ชีวิตประจำวันของเด็กทุกคนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนการรับรู้เรื่องราวภูมิหลังของเด็กก่อนที่จะถูกส่งตัวเข้ามาอยู่ในสถ านคุ้มครอง
และพัฒนาคนพิการ เหตุปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู ้ดูแลหรือพี่เลี้ยงในสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
คนพิการจะต้องประสบถึงแม้จะถือเป็นหน้าที่แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งนี้นั้นส่งผลกระทบต่อตัวผู้ดูแล และอาจนำไปสู่
โอกาสในการก่อให้เกิดความเหนื่อยล้าจากการเห็นอกเห็นใจ (Compassion Fatigue) ซึ่งอาการหรือภาวะต่างๆ จาก
ความเหนื่อยล้าจากการเห็นอกเห็นใจสามารถส่งผลให้คุณภาพชีวิตการทำงานของผู้ดูแลลดลง  

Adams et al. (2008) ได้พัฒนาแบบวัดความเหนื่อยล้าจากการเห็นอกเห็นใจขึ้นในปี 2008 โดยมี 2 องค์ประกอบ 
คือ บาดแผลทางจิตใจระดับทุติยภูมิ (Secondary Trauma) และอาการเหนื่อยล้าหมดแรง (Burnout) และ Stamm 
(2009) ก็ได้พัฒนาแบบวัด Professional Quality of Life Scale ขึ ้นในปี 2009 โดยมีทั ้งหมด 2 ด้าน คือ ความ 
พึงพอใจในการเห็นอกเห็นใจ (Compassion Satisfaction) และความเหนื่อยล้าจากการเห็นอกเห็นใจ (Compassion 
Fatigue) ซึ่งแบ่งเป็น 2 องค์ประกอบ คือ บาดแผลทางจิตใจระดับทุติยภูมิและอาการเหนื่อยล้าหมดแรง ทั้งนี้ แบบวัด
ทั้ง 2 ฉบับ ยังไม่ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงให้เข้ากับบริบทของผู้ดูแลผู้พิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ เนื่องจากส่วนใหญ่มักจะอยู่ในบริบทของบุคลากรทางการแพทย์ นักวิชาชีพด้านสุขภาพจิต หรือนักสังคม
สงเคราะห์ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาแบบวัดความเหน่ือยล้าจากการเห็นอกเห็นใจให้สามารถนำมาใช้ในบริบท
ของสังคมไทยและบริบทของผู้ดูแลผู้พิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อนำไปเป็นประโยชน์ 
นำไปใช้ในการศึกษาและการวิจัยในอนาคตต่อไป 
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individual subscales at .916 and .964, respectively. This indicates that the scale has good psychometric properties and can be used 
in future research. 
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วิธีการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์ 
 

การพัฒนาแบบวัดความเหนื่อยล้าจากการเห็นอกเห็นใจในผู้ดูแลคนพิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณสมบัติในด้านความตรงและความเที่ยง เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง
กับทฤษฎีและบริบทของกลุ่มตัวอย่างในกรณีศึกษาที่ทำการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ขั้นตอนการสร้างแบบวัดความเหนื่อยล้าจากการเห็นอกเห็นใจ 
 การพัฒนาแบบวัดความเหนื่อยล้าจากการเห็นอกเห็นใจในผู้ดูแลคนพิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ เริ่มจากการทบทวนเอกสาร งานวิจัยทั้งในไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับความเหนื่อยล้าจากการ  
เห็นอกเห็นใจ รวมถึงศึกษาปัญหาของผู้ดูแลคนพิการ และแนวทางการช่วยเหลือทางจิตใจที่ผ่านมาเพื่อนำมาสร้าง 
ข้อคำถาม โดยแบบวัดที่ผู ้วิจัยได้สร้างขึ ้นมีลักษณะให้ตอบเป็นแบบประเมินตนเอง (Self-report) ข้อคำถามเป็น
ลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ทั้งหมด 5 ระดับของความถี่เกี่ยวกับความคิด ความรู้สึก และ
พฤติกรรม (แทบจะไม่เคยเกิดขึ้นเลย เกิดขึ้นน้อยครั้ง เกิดขึ้นปานกลาง เกิดขึ้นบ่อยๆ เกิดขึ้นแทบจะทุกครั้ง) โดยมี
แบบวัดที ่นำมาพัฒนา และปรับปรุง คือ แบบวัด The Compassion Fatigue Scale-Short Scale จำนวน 13 ข้อ ซึ่ง
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ บาดแผลทางจิตใจระดับทุติยภูมิ และ อาการเหนื่อยล้าหมดแรง (Adams et al., 
2008) และแบบวัด Professional Quality of Life Scale จำนวน 20 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ บาดแผล
ทางจิตใจระดับทุติยภูมิ และอาการเหนื่อยล้าหมดแรง (Stamm, 2009) เช่นกัน  

2. ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความเหนื่อยล้าจากการเห็นอกเห็นใจในผู้ดูแลคนพิการในสถาน
คุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหารายข้อและทั้งฉบับ 

 การตรวจสอบเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับจุดประสงค์ (IOC) ในแต่ละข้อคำถาม ปรับแก้ข้อคำถามตาม
คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ หรือตัดข้อคำถามที่ไม่สอดคล้องออก หรือเพิ่มข้อคำถามตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ  
โดยผู้วิจัยยังคงความครบถ้วนสมบูรณ์ของความหมายในแต่ละองค์ประกอบในข้อคำถามที่ได้ นำมาปรับแก้เพื่อให้
ครอบคลุมตามนิยามปฏิบัติการ 

3. ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความเหนื่อยล้าจากการเห็นอกเห็นใจในผู้ดูแลคนพิการในสถาน
คุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยการตรวจสอบความเที่ยง 

 นำแบบวัดแบบวัดความเหนื่อยล้าจากการเห็นอกเห็นใจในผู้ดูแลคนพิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ ฉบับปรับปรุง ไปเก็บข้อมูลกับผู้ดูแลคนพิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 9 แห่ง
ในประเทศไทย โดยให้เลือกคำตอบให้ตรงกับความคิด ความรู้สึก พฤติกรรมของตนเองมากที่สุด โดยมีกลุ่มตัวอย่าง
จำนวนทั้งหมด 124 คน เพศชาย 4 คน เพศหญิง 120 คน อายุระหว่าง 23-64 ปี และอายุงานระหว่าง 5 เดือน–35 ปี  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเร่ิมจากการประชาสัมพันธ์ชี้แจงรายละเอียดโครงการวิจัย วัตถุประสงค์ และสิทธิ

ของผู้เข้าร่วมในการวิจัย รูปแบบออนไลน์ แล้วจึงขอให้ผู้เข้าร่วมในการวิจัยตอบแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ โดย
ไม่ระบุชื่อ ใช้เวลาทำทั้งหมดประมาณ 5-10 นาที และนำผลคะแนนแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปวิเคราะห์ข้อมูลใน 
ข้ันต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างข้อค ำถามรายข้อ

กับคะแนนรวม (Corrected Item–Total Correlation: CITC) ค่า ความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับนิยามหรือ 
วัตถุประสงค์ (Item Objective Congruence Index: IOC) และวิเคราะห์ค่าความเท่ียงของแบบวัดแบบ สอดคล้องภายใน
ด้วยค่า สัมประสิทธิ์ แอลฟา ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Reliability Coefficient) 
 



ผลงานวิจัยภาคบรรยาย Humanities and Social Social Science206

ผลการศึกษา 
 

1. ผลการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ผู้วิจัยเร่ิมจากการแปลและปรับปรุงพัฒนาข้อคำถามจากแบบวัด The Compassion Fatigue Scale-Short Scale 

ของ Adams et al. (2008) ร่วมกับองค์ประกอบ Secondary Trauma และ Burnout ในแบบวัด Professional Quality of 
Life Scale ของ Stamm (2009) โดยการปรับปรุงพัฒนานี้คำนึงถึงความครอบคลุมและความเหมาะสมของเนื้อหาของ
ทั้ง 2 องค์ประกอบ โดยในงานวิจัยนี้ได้ให้นิยาม ความเหนื่อยล้าจากการเห็นอกเห็นใจ ดังนี้  ความเหนื่อยล้าในการเห็น
อกเห็นใจ (Compassion Fatigue) หมายถึง ภาวะของการรู้สึกเห็นอกเห็นใจอย่างมาก จากการรับรู้เกี่ยวกับสภาพการณ์
และเหตุการณ์ต่างๆ อันเจ็บปวดหรือโชคร้ายของผู้อื่นที่บอบช้ำ ร่วมกับการมีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือดูแลผู้นั้น
อย่างดีที่สุด ซึ่งมีโอกาสจะส่งผลต่อบาดแผลทางจิตใจระดับทุติยภูมิ (Secondary Trauma) ที่เป็นความทุกข์ที่ได้รับการ
ส่งต่อมาจากประสบการณ์ของผู้ได้รับการดูแลอีกทอดหนึ่ง ที่เกิดจากการช่วยเหลือหรือต้องการช่วยเหลือผู้ที่บอบช้ำหรือ
ได้รับความทุกข์ รวมถึงความรู้สึกหมดหนทางช่วยเหลือ และอาการเหนื่อยล้าหมดแรง (Burnout) ที่เป็นสภาวะของ
ความเหนื่อยล้าทางร่างกาย จิตใจและอารมณ์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่เริ่มขึ้นทีละเล็กน้อยและแย่ลงเรื่อยๆ ซึ่งส่งผลต่อ
ร่างกาย อารมณ์ ทางพฤติกรรม การทำงาน และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จากนั้นนำส่งผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้าน
จิตวิทยา 3 ท่าน พิจารณาตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของผู้ดูแลเด็กพิการทางสมองและ
ปัญญาในสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผลการตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหาและความเหมาะสมกับ
บริบทของผู้ดูแลเด็กพิการทางสมองและปัญญาในสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ผู้วิจัยคัดเฉพาะข้อคำถามที่มีค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับนิยามหรือวัตถุประสงค์ ที่ได้คะแนนมากกว่า 0.50 
ขึ้นไป ผลการตรวจสอบในขั้นนี้ มีดังนี้ 

 องค์ประกอบที่ 1 บาดแผลทางจิตใจระดับทุติยภูมิ (Secondary Trauma) ผู้วิจัยได้ทำการพัฒนาข้อคำถาม 
เพื่อให้ครอบคลุมนิยามศัพท์ในองค์ประกอบนี้ จำนวนทั้งหมด 20 ข้อ ผลการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่าข้อคำถาม
ที่ไม่มีค่าความสอดคล้อง ระหว่างข้อคำถามกับนิยามหรือวัตถุประสงค์จำนวน 3 ข้อ จึงคัดออก เหลือ 17 ข้อ ที่มีค่า
ความสอดคล้อง ระหว่างข้อคำถามกับนิยามหรือวัตถุประสงค์อยู่ระหว่าง 0.50 ถึง 1 ผู้วิจัยจึงคงข้อคำถามไว้ 18 ข้อ 
และได้มีการปรับภาษาในข้อคำถาม เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายขึ้น (ตารางที่ 1)  
 
ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ในองค์ประกอบที่ 1 

ข้อ ข้อคำถาม ทิศทาง IOC และข้อเสนอแนะ 
1 มีเหตุการณ์ในอดีตที่สามารถเชื่อมต่อกับเด็กๆ ที่ฉันดูแลอยู ่ ลบ -1 (คัดออก) 

2 
ฉันเคยมีความคิดที่ไม่พึงประสงค์หลงัจากการทำงาน 
โดยเฉพาะตอนทำงานกับเด็กที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ลบ 0.33 (คัดออก) 

3 
ฉันเคยนึกถึงประสบการณ์อันเลวรา้ยอย่างฉับพลันโดยไม่ได้  
ตั้งใจขณะที่กำลังดูแลเด็กๆ ลบ 0.67 (คัดเลือก) 

4 ฉันเคยนอนไม่หลับจากการรับรู้ถึงประสบการณ์อันบอบช้ำของเด็กๆ ลบ 1 (คัดเลือก โดยปรับแก้ไข) 

5 
ฉันคิดว่าตนเองเคยได้รับผลกระทบทางจิตใจจากการช่วยเหลือเด็กๆ  
ที่ผ่านประสบการณ์เลวร้าย ลบ 0.67 (คัดเลือก โดยปรับแก้ไข) 

6 
ฉันเคยตกอยู่ภาวะซึมเศรา้เพราะเป็นผลมาจากการได้รบัรู้ประสบการณ์เลวร้าย
ของเด็กที่ฉันดูแลชว่ยเหลือ ลบ 1 (คัดเลือก โดยปรับแก้ไข) 

7 
ฉันรู้สึกได้ว่าตนเองกำลังมีอารมณ์และประสบการณ์ร่วมไปกับเรื่องราวอันเลวร้าย
ของเด็กที่กำลังดูแลช่วยเหลือ ลบ 1 (คัดเลือก โดยปรับแก้ไข) 

8 
ฉันหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือสถานการณท์ี่จะทำให้ฉันนึกถึงประสบการณ์อันเลวร้าย
ของเด็กที่ฉันกำลังดูแลอยู่ ลบ 1 (คัดเลือก) 

9 
ผลจากการที่ฉันไดช้่วยเหลือเด็กทีเ่คยตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง 
หรือถูกทอดทิ้งทำให้ฉันเกิดความหวาดกลัว ลบ 1 (คัดเลือก) 
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ผลการศึกษา 
 

1. ผลการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ผู้วิจัยเริ่มจากการแปลและปรับปรุงพัฒนาข้อคำถามจากแบบวัด The Compassion Fatigue Scale-Short Scale 

ของ Adams et al. (2008) ร่วมกับองค์ประกอบ Secondary Trauma และ Burnout ในแบบวัด Professional Quality of 
Life Scale ของ Stamm (2009) โดยการปรับปรุงพัฒนานี้คำนึงถึงความครอบคลุมและความเหมาะสมของเนื้อหาของ
ทั้ง 2 องค์ประกอบ โดยในงานวิจัยนี้ได้ให้นิยาม ความเหนื่อยล้าจากการเห็นอกเห็นใจ ดังนี้  ความเหนื่อยล้าในการเห็น
อกเห็นใจ (Compassion Fatigue) หมายถึง ภาวะของการรู้สึกเห็นอกเห็นใจอย่างมาก จากการรับรู้เกี่ยวกับสภาพการณ์
และเหตุการณ์ต่างๆ อันเจ็บปวดหรือโชคร้ายของผู้อื่นที่บอบช้ำ ร่วมกับการมีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือดูแลผู้น้ัน
อย่างดีที่สุด ซึ่งมีโอกาสจะส่งผลต่อบาดแผลทางจิตใจระดับทุติยภูมิ (Secondary Trauma) ที่เป็นความทุกข์ที่ได้รับการ
ส่งต่อมาจากประสบการณ์ของผู้ได้รับการดูแลอีกทอดหนึ่ง ที่เกิดจากการช่วยเหลือหรือต้องการช่วยเหลือผู้ที่บอบช้ำหรือ
ได้รับความทุกข์ รวมถึงความรู้สึกหมดหนทางช่วยเหลือ และอาการเหนื่อยล้าหมดแรง (Burnout) ที่เป็นสภาวะของ
ความเหนื่อยล้าทางร่างกาย จิตใจและอารมณ์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่เริ่มขึ้นทีละเล็กน้อยและแย่ลงเรื่อยๆ ซึ่งส่งผลต่อ
ร่างกาย อารมณ์ ทางพฤติกรรม การทำงาน และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จากนั้นนำส่งผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้าน
จิตวิทยา 3 ท่าน พิจารณาตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของผู้ดูแลเด็กพิการทางสมองและ
ปัญญาในสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผลการตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหาและความเหมาะสมกับ
บริบทของผู้ดูแลเด็กพิการทางสมองและปัญญาในสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ผู้วิจัยคัดเฉพาะข้อคำถามที่มีค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับนิยามหรือวัตถุประสงค์ ที่ได้คะแนนมากกว่า 0.50 
ขึ้นไป ผลการตรวจสอบในขั้นนี้ มีดังนี้ 

 องค์ประกอบที่ 1 บาดแผลทางจิตใจระดับทุติยภูมิ (Secondary Trauma) ผู้วิจัยได้ทำการพัฒนาข้อคำถาม 
เพื่อให้ครอบคลุมนิยามศัพท์ในองค์ประกอบนี้ จำนวนทั้งหมด 20 ข้อ ผลการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่าข้อคำถาม
ที่ไม่มีค่าความสอดคล้อง ระหว่างข้อคำถามกับนิยามหรือวัตถุประสงค์จำนวน 3 ข้อ จึงคัดออก เหลือ 17 ข้อ ที่มีค่า
ความสอดคล้อง ระหว่างข้อคำถามกับนิยามหรือวัตถุประสงค์อยู่ระหว่าง 0.50 ถึง 1 ผู้วิจัยจึงคงข้อคำถามไว้ 18 ข้อ 
และได้มีการปรับภาษาในข้อคำถาม เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายขึ้น (ตารางที่ 1)  
 
ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ในองค์ประกอบที่ 1 

ข้อ ข้อคำถาม ทิศทาง IOC และข้อเสนอแนะ 
1 มีเหตุการณ์ในอดีตที่สามารถเชื่อมต่อกับเด็กๆ ที่ฉันดูแลอยู ่ ลบ -1 (คัดออก) 

2 
ฉันเคยมีความคิดที่ไม่พึงประสงค์หลงัจากการทำงาน 
โดยเฉพาะตอนทำงานกับเด็กที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ลบ 0.33 (คัดออก) 

3 
ฉันเคยนึกถึงประสบการณ์อันเลวรา้ยอย่างฉับพลันโดยไม่ได้  
ตั้งใจขณะที่กำลังดูแลเด็กๆ ลบ 0.67 (คัดเลือก) 

4 ฉันเคยนอนไม่หลับจากการรับรู้ถึงประสบการณ์อันบอบช้ำของเด็กๆ ลบ 1 (คัดเลือก โดยปรับแก้ไข) 

5 
ฉันคิดว่าตนเองเคยได้รับผลกระทบทางจิตใจจากการช่วยเหลือเด็กๆ  
ที่ผ่านประสบการณ์เลวร้าย ลบ 0.67 (คัดเลือก โดยปรับแก้ไข) 

6 
ฉันเคยตกอยู่ภาวะซึมเศรา้เพราะเป็นผลมาจากการได้รบัรู้ประสบการณ์เลวร้าย
ของเด็กที่ฉันดูแลชว่ยเหลือ ลบ 1 (คัดเลือก โดยปรับแก้ไข) 

7 
ฉันรู้สึกได้ว่าตนเองกำลังมีอารมณ์และประสบการณ์ร่วมไปกับเรื่องราวอันเลวร้าย
ของเด็กที่กำลังดูแลช่วยเหลือ ลบ 1 (คัดเลือก โดยปรับแก้ไข) 

8 
ฉันหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือสถานการณท์ี่จะทำให้ฉันนึกถึงประสบการณ์อันเลวร้าย
ของเด็กที่ฉันกำลังดูแลอยู่ ลบ 1 (คัดเลือก) 

9 
ผลจากการที่ฉันไดช้่วยเหลือเด็กทีเ่คยตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง 
หรือถูกทอดทิ้งทำให้ฉันเกิดความหวาดกลัว ลบ 1 (คัดเลือก) 

ตารางที่ 1 (ต่อ) 
ข้อ ข้อคำถาม ทิศทาง IOC และข้อเสนอแนะ 
10 ฉันรู้สึกว่าฉันหมดหนทางช่วยเหลือในการดูแลเด็กที่ฉันกำลังดูแลอยู่ ลบ 1 (คัดเลือก โดยปรับแก้ไข) 

11 ฉันรู้สึกว่าความทุกข์ของเด็กที่ฉันกำลงัดูแลมีความคล้ายคลึงกับความทุกข์ 
ที่ฉันเคยประสบมา 

ลบ 0.67 (คัดเลือก) 

12 ฉันต้องการดูแลช่วยเหลือเด็กทีบ่อบชำ้ทั้งทางร่ากายและจิตใจเหล่านี้ให้ดีที่สุด ลบ 1 (คัดเลือก) 
13 ฉันรู้สึกไวต่อสิ่งต่างๆ รอบข้างเป็นอย่างมากหรือตกใจง่ายในขณะที่ดูแลเด็กๆ ลบ 0.67 (คัดเลือก) 

14 
ฉันรู้สึกเห็นใจและสงสารเด็กที่ฉันกำลังดูแลอยู่เป็นอย่างมาก 
หลังจากได้รับรู้เรื่องราวภูมิหลังของเด็ก ลบ 1 (คัดเลือก) 

15 ฉันหมกหมุ่นกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเด็กที่ฉันกำลังดูแล ช่วยเหลือ ลบ 1 (คัดเลือก โดยปรับแก้ไข) 
16 ฉันรู้สึกเศร้าใจกับความเจ็บปวดและความโชคร้ายที่เด็กๆ ต้องเจอ ลบ 1 (คัดเลือก) 

17 
ฉันรู้สึกว่าการดูแลในฐานะพี่เลี้ยงอาจไม่สามารถก่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลงที่ดี 
ในเด็กๆ ได้ ลบ 0.67 (คัดเลือก โดยปรับแก้ไข) 

18 
ฉันปรารถนาที่จะช่วยบรรเทาหรือขจัดความเจ็บปวดหรอืทรมานในเด็กๆ  
ที่ฉันกำลังดูแลอยู ่ ลบ 1 (คัดเลือก โดยปรับแก้ไข) 

19 ฉันมักระลึกถึงเหตุการณ์ที่เด็กในความดูแลของฉันเคยประสบมา ลบ 1 (คัดเลือก) 

20 ฉันรู้สึกว่าฉันได้รับความทุกขส์่งต่อมาจากเหตุการณ์อับบอบช้ำ 
ในเด็กที่ฉันกำลังดูแลอยู ่ ลบ 1 (คัดเลือก) 

 

 องค์ประกอบที่ 2 อาการเหนื่อยล้าหมดแรง (Burnout) ผู้วิจัยได้ทำการพัฒนาข้อคำถาม เพื่อให้ครอบคลุม
นิยามศัพท์จำนวน 20 ข้อ ผลการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ข้อคำถามที่ไม่มีค่าความสอดคล้อง ระหว่างข้อคำถาม
กับนิยามหรือวัตถุประสงค์มีจำนวน 2 ข้อ จึงคัดออก เหลือ 18 ข้อ ซึ่งมีค่าความสอดคล้อง ระหว่างข้อคำถามกับนิยาม
หรือวัตถุประสงค์อยู่ ระหว่าง 0.50 ถึง 1 ผู้วิจัยจึงคงข้อคำถามไว้ 18 ข้อ และมีการปรับภาษาของข้อคำถาม เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนและเข้าใจง่ายขึ้น (ตารางที่ 2)  
 
ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ในองค์ประกอบที่ 2 

ข้อ ข้อคำถามโดยผู้วจิัยปรับปรุงจากตน้ฉบับและสร้างเพิ่มเติม ทิศทาง IOC และข้อเสนอแนะ 
1 ฉันรู้สึกติดกับในงานของฉัน ลบ 0.33 (คัดออก) 
2 ฉันรู้สึกว่าฉันล้มเหลวในการทำงาน ลบ 1 (คัดเลือก) 
3 ฉันรู้สึกสิ้นหวังในการดูแลเด็กๆ ลบ 1 (คัดเลือก) 
4 ฉันรู้สึกหดหู่จากการทำงาน ลบ 1 (คัดเลือก) 
5 ฉันแยกเรื่องงานออกจากเรื่องชีวิตส่วนตัวได้ไม่สำเร็จ ลบ 0.67 (คัดเลือก) 

6 บางครั้งฉันไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะตอนกลางคืน 
ฉันจะนึกถึงประสบการณ์เลวร้ายของเด็กๆ ที่ดูแลจนทำให้นอนไม่หลับ 

ลบ 1 (คัดเลือก) 

7 ฉันรู้สึกท้อแท้กับงานที่ทำอยู ่ ลบ 1 (คัดเลือก) 
8 ฉันรู้สึกว่างานที่ทำอยู่มากจนล้นมือและเหมือนจะไม่จบสิ้นไปง่ายๆ ลบ 1 (คัดเลือก) 
9 ฉันรู้สึกตนเองจมปลักอยู่กับระบบงานที่ทำ จนมองไม่เหน็ความก้าวหน้าในอาชีพ ลบ 0.67 (คัดเลือก โดยปรับแก้ไข) 
10 ฉันรู้สึกเหนื่อยล้าทัง้กายและใจเมื่อมาทำงานในฐานะผู้ดแูล ลบ 1 (คัดเลือก) 

11 ฉันรู้สึกว่าเมื่อฉันทำงานในฐานะผู้ดูแลฉันเริ่มมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอื่น 
ที่เปลี่ยนไป ลบ 0.33 (คัดออก) 

12 ฉันได้รับผลกระทบทางร่างกายจากการดูแลเด็กเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนาน  ลบ 0.67 (คัดเลือก) 
13 ฉันรู้สึกว่าฉันมีความวิตกกังวลในการดูแลเด็ก ลบ 1 (คัดเลือก) 
14 ฉันมักรู้สึกผิดอยู่บ่อยครั้งเมื่อดูแลเดก็ๆ ได้ไม่ดีพอ ลบ 1 (คัดเลือก) 
15 ฉันรู้สึกว่าเมื่อเข้ามาทำงานในฐานะผู้ดแูลแล้วฉันมีสมาธิจดจ่อน้อยลง ลบ 1 (คัดเลือก) 
16 ฉันมีรู้สึกหงุดหงิดในขณะที่ทำงานจนส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ที่มีต่อผู้อื่น ลบ 0.67 (คัดเลือก) 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
ข้อ ข้อคำถามโดยผู้วจิัยปรับปรุงจากตน้ฉบับและสร้างเพิ่มเติม ทิศทาง IOC และข้อเสนอแนะ 
17 ฉันรู้สึกว่าความรู้สกึด้านลบมีมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ฉันทำงาน ลบ 1 (คัดเลือก) 
18 ฉันมองการให้ความช่วยเหลือดูแลที่ทำอยู่นั้นไม่บรรลุผลสำเร็จ ลบ 1 (คัดเลือก) 

19 ฉันรู้สึกว่าตัวเองก้าวร้าวมากขึ้นหลังจากได้ทำงานในฐานะผู้ดูแลจนส่งผลกระทบ
ต่อความสมัพันธ์ที่มีต่อผู้อื่น 

ลบ 1 (คัดเลือก) 

20 ฉันรู้สึกว่าตัวเองเกดิความลา่ช้าในการทำงานกับเด็กที่อยู่ในความดูแล ลบ 0.67 (คัดเลือก) 
 

2. ผลการนำแบบวัดไปใช้ในกลุ่มตัวอย่างผู้ดูแลผู้พิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
 หลังจากที่ผู้วิจัยนำแบบวัดฉบับภาษาไทยที่ข้อคำถามผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านไปเก็บข้อมูล 

ในกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 124 คน จากน้ันได้ พิจารณาคัดเลือกข้อคำถาม จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างข้อคำถามแต่ละข้อ กับคะแนนรวมทั้งฉบับ โดยคัดเลือกข้อคำถามที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงกว่าค่า 
Critical r = 0.18 (df = 122, α = 0.05) และคำนวณค่าความเที่ยงของแบบวัดด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ
นบาค ผลการวิจัยพบว่า ข้อคำถามจำนวน 35 ข้อ มีค่า CITC ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด และมีความเที่ยงแบบสอดคล้อง
ภายในของแบบวัดทั้งฉบับเท่ากับ .957 โดยมีรายด้านเท่ากับ .916 และ .964 (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3 คุณภาพข้อคำถามรายข้อและแบบวัดทั้งฉบับ 

ข้อ ข้อคำถาม M (SD) CITC 
รายด้าน 

องค์ประกอบที่ 1 บาดแผลทางจิตใจระดับทตุิยภูมิ (Secondary Trauma)   
1 ฉันเคยนึกถึงประสบการณ์อันเลวรา้ยอย่างฉับพลันโดยไม่ได้ตั้งใจขณะที่กำลังดูแลเด็กๆ 2.13 (.892) .572 
2 ฉันเคยนอนไม่หลับจากการรับรู้ถึงเรือ่งราวที่บอบชำ้ของเด็กๆ 2.55 (.940) .593 
3 ฉันเคยได้รับผลกระทบด้านลบทางจิตใจจากการช่วยเหลือเด็กๆ ที่ผ่านประสบการณ์เลวร้าย 2.17 (.960) .636 
4 ฉันมีความรู้สึกเศรา้หลังจากได้รับรู้ประสบการณ์อันเลวร้ายของเด็กที่ฉันดูแลช่วยเหลือ 2.85 (.993) .652 
5 ฉันรู้สึกว่าตัวเองมีอารมณ์และความรูส้ึกร่วมไปกบัเรื่องราวเลวร้ายของเด็กที่กำลังดูแลช่วยเหลือ 2.69 (1.014) .697 

6 ฉันหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือสถานการณท์ี่จะทำให้ฉันนึกถึงประสบการณ์อันเลวร้ายของเด็กที่ฉัน
กำลังดูแลอยู่ 2.35 (1.052) .608 

7 ผลจากการที่ฉันไดช้่วยเหลือเด็กทีเ่คยตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงหรือถูกทอดทิ้งทำให้ฉันเกดิ
ความหวาดกลัว 2.09 (1.052) .651 

8 ฉันรู้สึกหมดหนทางที่จะช่วยเหลือเด็กที่ฉันกำลังดูแลอยู่ 1.90 (1.023) .477 
9 ฉันรู้สึกว่าความทุกข์ของเด็กที่ฉันกำลงัดูแลมีความคล้ายคลึงกับความทุกขท์ี่ฉันเคยประสบมา 2.08 (.968) .653 
10 ฉันต้องการดูแลช่วยเหลือเด็กทีบ่อบชำ้ทั้งทางร่ากายและจิตใจเหล่านี้ให้ดีที่สุด 3.40 (1.196) .438 
11 ฉันรู้สึกไวต่อสิ่งต่างๆ รอบข้างเป็นอย่างมาก หรือตกใจง่ายในขณะที่ดูแลเดก็ๆ 2.48 (.941) .612 
12 ฉันรู้สึกเห็นใจและสงสารเด็กที่ฉันกำลังดูแลอยู่เป็นอย่างมากหลังจากได้รับรู้เรื่องราวภูมิหลังของเด็ก 3.37 (1.122) .524 
13 ฉันรู้สึกเศร้าใจกับความเจ็บปวดและความโชคร้ายที่เด็กๆ ต้องเจอ 3.23 (1.176) .650 
14 ฉันรู้สึกว่าการดูแลช่วยเหลือที่ทำอยู่ในตอนนี้อาจไม่ช่วยให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีในตัวเด็กๆ 2.39 (1.153) .584 
15 ฉันอยากที่จะช่วยบรรเทาหรือขจัดความเจ็บปวดหรือความทรมานของเด็กๆ ที่ฉันกำลังดูแลอยู่ 3.35 (1.091) .471 
16 ฉันมักระลึกถึงเหตุการณ์ที่เด็กในความดูแลของฉันเคยประสบมา 2.72 (1.086) .717 
17 ฉันรู้สึกว่าฉันได้รับความทุกขส์่งต่อมาจากเหตุการณ์อับบอบช้ำในเด็กที่ฉันกำลังดูแลอยู่ 2.37 (1.193) .686 

องค์ประกอบที่ 2 อาการเหนื่อยล้าหมดแรง (Burnout)   
18 ฉันรู้สึกว่าฉันล้มเหลวในการทำงาน 1.84 (.923) .759 
19 ฉันรู้สึกสิ้นหวังในการดูแลเด็กๆ 1.65 (.817) .795 
20 ฉันรู้สึกหดหู่จากการทำงาน 1.90 (.927) .809 
21 ฉันแยกเรื่องงานออกจากเรื่องชีวิตส่วนตัวได้ไม่สำเร็จ 1.69 (1.062) .471 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
ข้อ ข้อคำถามโดยผู้วจิัยปรับปรุงจากตน้ฉบับและสร้างเพิ่มเติม ทิศทาง IOC และข้อเสนอแนะ 
17 ฉันรู้สึกว่าความรู้สกึด้านลบมีมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ฉันทำงาน ลบ 1 (คัดเลือก) 
18 ฉันมองการให้ความช่วยเหลือดูแลที่ทำอยู่นั้นไม่บรรลุผลสำเร็จ ลบ 1 (คัดเลือก) 

19 ฉันรู้สึกว่าตัวเองก้าวร้าวมากขึ้นหลังจากได้ทำงานในฐานะผู้ดูแลจนส่งผลกระทบ
ต่อความสมัพันธ์ที่มีต่อผู้อื่น 

ลบ 1 (คัดเลือก) 

20 ฉันรู้สึกว่าตัวเองเกดิความลา่ช้าในการทำงานกับเด็กที่อยู่ในความดูแล ลบ 0.67 (คัดเลือก) 
 

2. ผลการนำแบบวัดไปใช้ในกลุ่มตัวอย่างผู้ดูแลผู้พิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
 หลังจากที่ผู้วิจัยนำแบบวัดฉบับภาษาไทยที่ข้อคำถามผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านไปเก็บข้อมูล 

ในกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 124 คน จากน้ันได้ พิจารณาคัดเลือกข้อคำถาม จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างข้อคำถามแต่ละข้อ กับคะแนนรวมทั้งฉบับ โดยคัดเลือกข้อคำถามที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงกว่าค่า 
Critical r = 0.18 (df = 122, α = 0.05) และคำนวณค่าความเที่ยงของแบบวัดด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ
นบาค ผลการวิจัยพบว่า ข้อคำถามจำนวน 35 ข้อ มีค่า CITC ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด และมีความเที่ยงแบบสอดคล้อง
ภายในของแบบวัดทั้งฉบับเท่ากับ .957 โดยมีรายด้านเท่ากับ .916 และ .964 (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3 คุณภาพข้อคำถามรายข้อและแบบวัดทั้งฉบับ 

ข้อ ข้อคำถาม M (SD) CITC 
รายด้าน 

องค์ประกอบที่ 1 บาดแผลทางจิตใจระดับทตุิยภูมิ (Secondary Trauma)   
1 ฉันเคยนึกถึงประสบการณ์อันเลวรา้ยอย่างฉับพลันโดยไม่ได้ตั้งใจขณะที่กำลังดูแลเด็กๆ 2.13 (.892) .572 
2 ฉันเคยนอนไม่หลับจากการรับรู้ถึงเรือ่งราวที่บอบชำ้ของเด็กๆ 2.55 (.940) .593 
3 ฉันเคยได้รับผลกระทบด้านลบทางจิตใจจากการช่วยเหลือเด็กๆ ที่ผ่านประสบการณ์เลวร้าย 2.17 (.960) .636 
4 ฉันมีความรู้สึกเศรา้หลังจากได้รับรู้ประสบการณ์อันเลวร้ายของเด็กที่ฉันดูแลช่วยเหลือ 2.85 (.993) .652 
5 ฉันรู้สึกว่าตัวเองมีอารมณ์และความรูส้ึกร่วมไปกบัเรื่องราวเลวร้ายของเด็กที่กำลังดูแลช่วยเหลือ 2.69 (1.014) .697 

6 ฉันหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือสถานการณท์ี่จะทำให้ฉันนึกถึงประสบการณ์อันเลวร้ายของเด็กที่ฉัน
กำลังดูแลอยู่ 2.35 (1.052) .608 

7 ผลจากการที่ฉันไดช้่วยเหลือเด็กทีเ่คยตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงหรือถูกทอดทิ้งทำให้ฉันเกดิ
ความหวาดกลัว 2.09 (1.052) .651 

8 ฉันรู้สึกหมดหนทางที่จะช่วยเหลือเด็กที่ฉันกำลังดูแลอยู่ 1.90 (1.023) .477 
9 ฉันรู้สึกว่าความทุกข์ของเด็กที่ฉันกำลงัดูแลมีความคล้ายคลึงกับความทุกขท์ี่ฉันเคยประสบมา 2.08 (.968) .653 
10 ฉันต้องการดูแลช่วยเหลือเด็กทีบ่อบชำ้ทั้งทางร่ากายและจิตใจเหล่านี้ให้ดีที่สุด 3.40 (1.196) .438 
11 ฉันรู้สึกไวต่อสิ่งต่างๆ รอบข้างเป็นอย่างมาก หรือตกใจง่ายในขณะที่ดูแลเดก็ๆ 2.48 (.941) .612 
12 ฉันรู้สึกเห็นใจและสงสารเด็กที่ฉันกำลังดูแลอยู่เป็นอย่างมากหลังจากได้รับรู้เรื่องราวภูมิหลังของเด็ก 3.37 (1.122) .524 
13 ฉันรู้สึกเศร้าใจกับความเจ็บปวดและความโชคร้ายที่เด็กๆ ต้องเจอ 3.23 (1.176) .650 
14 ฉันรู้สึกว่าการดูแลช่วยเหลือที่ทำอยู่ในตอนนี้อาจไม่ช่วยให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีในตัวเด็กๆ 2.39 (1.153) .584 
15 ฉันอยากที่จะช่วยบรรเทาหรือขจัดความเจ็บปวดหรือความทรมานของเด็กๆ ที่ฉันกำลังดูแลอยู่ 3.35 (1.091) .471 
16 ฉันมักระลึกถึงเหตุการณ์ที่เด็กในความดูแลของฉันเคยประสบมา 2.72 (1.086) .717 
17 ฉันรู้สึกว่าฉันได้รับความทุกขส์่งต่อมาจากเหตุการณ์อับบอบช้ำในเด็กที่ฉันกำลังดูแลอยู่ 2.37 (1.193) .686 

องค์ประกอบที่ 2 อาการเหนื่อยล้าหมดแรง (Burnout)   
18 ฉันรู้สึกว่าฉันล้มเหลวในการทำงาน 1.84 (.923) .759 
19 ฉันรู้สึกสิ้นหวังในการดูแลเด็กๆ 1.65 (.817) .795 
20 ฉันรู้สึกหดหู่จากการทำงาน 1.90 (.927) .809 
21 ฉันแยกเรื่องงานออกจากเรื่องชีวิตส่วนตัวได้ไม่สำเร็จ 1.69 (1.062) .471 

 

ตารางที่ 3 (ต่อ) 

ข้อ ข้อคำถาม M (SD) CITC 
รายด้าน 

22 บางครั้งฉันไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะตอนกลางคืนฉันจะนึกถึงประสบการณ์
เลวร้ายของเด็กๆ ที่ดูแลจนทำให้นอนไม่หลับ 

1.79 (.948) .776 

23 ฉันรู้สึกท้อแท้กับงานที่ทำอยู ่ 1.84 (.914) .799 
24 ฉันรู้สึกว่างานที่ทำอยู่มากจนล้นมือและเหมือนจะไม่จบสิ้นไปง่ายๆ 1.81 (.899) .710 
25 ฉันมองว่าตัวเองจมปลักอยู่กับระบบงานที่ทำ จนมองไม่เห็นความก้าวหน้าในอาชีพ 2.00 (1.059) .775 
26 ฉันรู้สึกเหนื่อยล้าทัง้กายและใจเมื่อมาทำงานในฐานะผู้ดแูล 1.85 (.993) .866 
27 ฉันได้รับผลกระทบทางร่างกายจากการดูแลเด็กเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนาน 1.91 (1.059) .784 
28 ฉันมีความวิตกกังวลในการดูแลเด็ก 1.89 (.947) .829 
29 ฉันมักรู้สึกผิดอยู่บ่อยครั้งเมื่อดูแลเดก็ๆ ได้ไม่ดีพอ 2.33 (1.034) .550 
30 ฉันรู้สึกว่าเมื่อเข้ามาทำงานในฐานะผู้ดแูลแล้วฉันมีสมาธิจดจ่อน้อยลง 1.79 (.982) .855 
31 ฉันมีรู้สึกหงุดหงิดในขณะที่ทำงานจนส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ที่มีต่อผู้อื่น 1.77 (.844) .710 
32 ฉันรู้สึกว่าความรู้สกึด้านลบมีมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ฉันทำงาน 1.77 (.944) .805 
33 ฉันมองการให้ความช่วยเหลือดูแลที่ทำอยู่นั้นไม่บรรลุผลสำเร็จ 1.90 (.991) .811 

34 ฉันรู้สึกว่าตัวเองก้าวร้าวมากขึ้นหลังจากได้ทำงานในฐานะผู้ดูแลจนส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ 
ที่มีต่อผู้อื่น 1.70 (.988) .761 

35 ฉันรู้สึกว่าตัวเองเกดิความลา่ช้าในการทำงานกับเด็กที่อยู่ในความดูแล 1.73 (.884) .838 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 

การศึกษาครั้งนี้มุ่งพัฒนาแบบวัดเพื่อใช้ในการประเมินความเหน่ือยล้าในการเห็นอกเห็นใจในผู้ดูแลผู้พิการใน 
สถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรณีศึกษาในผู้ดูแลเด็กพิการทางสมองและปัญญา โดยข้อคำถามจาก
แบบวัดนี้มีพื้นฐานมาจากการทบทวนเอกสาร งานวิจัย และแบบวัดต่างๆ ที่ถูกพัฒนามาก่อนหน้าทั้งในและต่างประเทศ 
ที่เกี่ยวข้องกับความเหนื่อยล้าในการเห็นอกเห็นใจความเหนื่อยล้าในการเห็นอกเห็นใจ เพื่อให้สามารถพัฒนาข้อคำถาม
ให้ครอบคลุมเชิงทฤษฎีและเชิงประสบการณ์ที่สอดคล้องกับบริบทของผู้ดูแลเด็กพิการทางสมองและปัญญาในสถาน
คุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งแบบวัดความเหน่ือยล้าในการเห็นอกเห็นใจในผู้ดูแลผู้พิการในสถาน
คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ: กรณีศึกษาผู้ดูแลเด็กพิการทางสมองและปัญญาที่ผู ้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้  
ประกอบด้วยข้อคำถามทั้งหมด 35 ข้อ ครอบคลุมทั ้ง 2 องค์ประกอบ คือ 1) บาดแผลทางจิตใจระดับทุติยภูมิ 
(Secondary Trauma) จำนวน 17 ข้อ และ 2) อาการเหนื่อล้าหมดแรง (Burnout) จำนวน 18 ข้อ เมื่อนำแบบวัดไป
ทดสอบคุณภาพกับผู้ดูแลคนพิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 124 คน ผลการทดสอบ
คุณภาพของข้อคำถามรายข้อของแบบวัดที่พัฒนาขึ้น พบว่า ข้อคำถามทั้งหมด 35 ข้อ มีความเที่ยงแบบสอดคล้อง
ภายในของแบบวัดทั ้งฉบับเท่ากับ .957 ซึ ่งอยู ่ในระดับที ่มีความแม่นยำสูง (Devellis, 2016) ซึ ่งใกล้เคียงและ
สอดคล้องกับการศึกษาของอรัญญา ตุ้ยคัมภีร์ และศิริลักษณ์ เตชะธนอิทธิกุล (2562) ที่ศึกษาถึงการตรวจสอบคุณภาพ
เบื้องต้นมาตรวัดความเหนื่อยล้าในการเห็นอกเห็นใจในนักวิชาชีพผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิต ที่ระบุว่ามาตรวัดความ
เหนื่อยล้าในการเห็นอกเห็นใจในนักวิชาชีพผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิตของการศึกษานี้มีความเที่ยงแบบสอดคล้องภายใน
ของมาตรวัดทั้งฉบับ จำนวน 20 ข้อคำถามเท่ากับ 0.93 และรายด้านเท่ากับ 0.82 และ 0.91 (อรัญญา ตุ้ยคัมภีร์ และ 
ศิริลักษณ์ เตชะธนอิทธิกุล, 2562) โดยสรุปผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า แบบวัดความเหนื่อยล้าในการเห็นอกเห็นใจใน
ผู้ดูแลผู้พิการในสถานคุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ: กรณีศึกษาผู้ดูแลเด็กพิการทางสมองและปัญญา  
ที่พัฒนาขึ้นเป็นเครื่องมือวัดที่มีความตรงและความเที่ยงแบบสอดคล้องภายในของแบบวัดทั้งฉบับ มีคุณภาพเหมาะสม
ในการนำไปประเมินความเหนื่อยล้าจากการเห็นอกเห็นใจในบริบทของผู้ดูแลเด็กพิการทางสมองและปัญญาในสถาน
คุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและนำไปปรับใช้กับกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยท่ีมีความสอดคล้องกันได้ 
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สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

แบบวัดความเหนื่อยล้าในการเห็นอกเห็นใจในผู้ดูแลผู้พิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ: 
กรณีศึกษาผู้ดูแลเด็กพิการทางสมองและปัญญาที่พัฒนาขึ้นนี้ มีความตรงและความเที่ยงอยู่ในระดับที่มีความแม่นยำสูง 
พอเพียงและเหมาะสม สามารถนำไปศึกษาวิจัยในขั้นต่อไปได้ การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบกรณีศึกษาผู้ดูแล
เด็กพิการทางสมองและปัญญา อาจมีคำเฉพาะในข้อคำถาม เช่น คำว่า “เด็กๆ” ทั้งนี้ หากนำไปใช้ในบริบทอื่นที่ผู้ดูแล
นั้นดูแลบุคคลที่เป็นในวัยผู้ใหญ่หรือวัยสูงอายุก็สามารถที่จะพัฒนาหรือปรับให้เข้ากับบริบทได้มากขึ้น การศึกษาวิจัย
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ศึกษาระดับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของ

ผู้เรียน 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของผู้เรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 
2563 จำนวน 379 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวมรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม และสถิติที่ใช้คือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยวิธีของเพียร์สัน  

ผลการศึกษา พบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการปลูกฝังภาวะผู้นำให้กับบุคคลอื่น รองลงมา คือ ด้านการ
บริหารจัดการกับคนข้อมูลและกระบวนการ และด้านการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นเพื่อการศึกษามีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
ของผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น ราย
ด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านองค์ประกอบภายใน รองลงมา คือ ด้านองค์ประกอบภายนอก ตามลำดับ และบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสถานศึกษา
ภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
คำสำคัญ:  บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
 สถานศึกษาภาครฐั  สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ  
 

Abstract 
The objectives of this research were as follows: 1) to study the role level of the school administrators, 2) to study the decision-

making level of students to enter further education, 3) to study the relationship between the roles of school administrators in the 21st 
century and the decision-making process. Admission of learners of vocational certificate programs in public education institutions 
under Bangkok Vocational Education. The sample group consisted of 379 students in the Professional Certificate Program, Academic 
Year 2020. The instruments used to collect the data were questionnaires, and the statistics used were frequency, percentage, mean, 
standard deviation, and testing the relationship between the variables by Pearson’s method. 

The results showed that the role of educational institute administrators in the 21st century and the public education institutions 
under Bangkok Vocational Education as a whole were at a high level. When considering each aspect, it was found that the aspect 
with the highest average was instilling leadership in others, followed by management with people, information, and processes, and 
creating a warm atmosphere for education, with the lowest average. Overall, the decision to study for the students of the Vocational 
Certificate Program in the public educational institutions under the Vocational Education Program in Bangkok is at a high level. 

When considering each aspect, it was found that the aspect with the highest mean was the internal component, followed by the 
external component, respectively, and the role of educational institution administrators in the 21st century had a positive correlation 
with the decision to study further among the students of the Vocational Certificate Program. Studying in the government sector under 
Bangkok Vocational Education was statistically significant at the .01 level. 
 
Keywords:  The Role of Educational Institute Administrators in the Twenty-first Century,  
 The Decision to Enroll in Vocational Certificate Programs, Public Education Institutions, Bangkok Vocational Education 
 

บทนำ 
 

จากสังคมยุคอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 19 และ 20 เปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมยุคความรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน 
พลังขับของเทคโนโลยียุคดิจิตอลส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเป็นความรวดเร็วที่นักวิชาการ เห็น
ตรงกันว่าเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น ในระยะถัดไปจะยิ่งทวีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาตามไปด้วยอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ สถานศึกษาจึงต้อง มีความตื่นตัวและ
เตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู ้เพื ่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลก   
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อเด็กในศตวรรษที่ 21 Prensky (2001) กล่าวว่า 
นักเรียนในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตัว รูปแบบของการแสดงออก นักเรียน
ในปัจจุบันตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมหาวิทยาลัยแสดงให้เห็นถึงการเป็นคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ 
และมีการใช้เวลาส่วนมากอยู่กับคอมพิวเตอร์ เกมส์ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ รวมทั้งของเล่นต่างๆ ในยุคดิจิตอล 
นอกจากนั้นยังเห็นได้ว่า เด็กในยุคปัจจุบันมีระบบคิดและกระบวนการทางสารสนเทศที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อนหน้า  
อย่างสิ้นเชิง คนรุ่นก่อนหน้านี้เป็นกลุ่มคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต หรือเทคโนโลยี 
ที่เป็นดิจิตอล สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในปัจจุบันมีความพร้อมที่จะรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
แล้วหรือไม่ ครูมีความรู้และทักษะพร้อมที่จะนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอนหรือไม่ ผู้บริหารโรงเรียนมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ Churches (2008) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลง
ห้องเรียน ครู หลักสูตร และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ยังไม่เพียงพอกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว  
สิ่งสำคัญที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วย คือ ศาสตร์การสอน (Pedagogy) ที่ต้องสะท้อนถึงวิธีการเรียนรู้ ของนักเรียน 
สะท้อนถึงโลกที่พวกเขาจะต้องเดินทางเข้าไปในอนาคต ดังนั้น รูปแบบและวิธีการสอนจึงมีความจำเป็นต้องมุ่งให้ผู้เรียน
สร้างสรรค์ความรู้ (Create Knowledge ) จากกระบวนการได้รับความรู้ (Knowledge Acquisition) และการลงลึกในความรู้ 
(Know-ledge Deepening) เป็นการสร้างสรรค์ความรู้จากกระบวนการเรียนรู้ด้วยการกระทำ (Learning by Doing) 
จากงานหรือจากกิจกรรมในบริบทหรือปัญหาในโลกที่เป็นจริง ซึ่งเชื่อว่ากระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวจะนำไปสู่การพัฒนา
ทักษะการคิด (Thinking Skills) จากทักษะขั้นตํ่าไปสู่ทักษะขั้นสูงกว่าตามลำดับขั้น การเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s 
Taxonomy) คือ จากทักษะการคิดในระดับความจำ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้  ไปสู ่ทักษะการคิดในระดับ 
การวิเคราะห์ การประเมินค่า และการสร้างสรรค์ 

รายงานสภาวะการศึกษาปี 2557/2558 สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4: ปวช. 1 คือ ปีการศึกษา 2555 เป็น  
65 : 35, ปีการศึกษา 2556 เป็น 67 : 33, ปีการศึกษา 2557 เป็น 66 : 34, ปีการศึกษา 2558 เป็น 67 : 33 จาก
สัดส่วนดังกล่าวประเทศไทยคงต้องการการปฏิรูปอย่างจริงจังมากกว่าที่ผ่านมาจึงจะดึงดูดให้คนนิยมเรียนเป็นสัดส่วน
เพิ่มขึ้นได้เหมือนในประเทศในเอเซีย ที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาอยู่ในระดับต้นๆ ได้แก่  
ประเทศไต้้หวัน สิงค์โปร์ และจีน โดยในภูมิภาคอื่นๆ เช่น ประเทศออสเตรเลีย และประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ทําให้
คนเรียนอาชีวศึกษาเป็นสัดส่วนสูงกว่า และประเทศเหล่านี้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจได้มากกว่า ( สํานักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) จากนโยบายของรัฐบาลได้ให้ความสําคัญในการยกเครื่องอาชีวศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเตรียมการพัฒนาอาชีวศึกษาแบบครบวงจร เพื่อผลักดัน ให้เศรษฐกิจไทยยั่งยืน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ศึกษาระดับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของ

ผู้เรียน 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของผู้เรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 
2563 จำนวน 379 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวมรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม และสถิติที่ใช้คือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยวิธีของเพียร์สัน  

ผลการศึกษา พบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการปลูกฝังภาวะผู้นำให้กับบุคคลอื่น รองลงมา คือ ด้านการ
บริหารจัดการกับคนข้อมูลและกระบวนการ และด้านการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นเพื่อการศึกษามีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
ของผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น ราย
ด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านองค์ประกอบภายใน รองลงมา คือ ด้านองค์ประกอบภายนอก ตามลำดับ และบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสถานศึกษา
ภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
คำสำคัญ:  บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
 สถานศึกษาภาครฐั  สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ  
 

Abstract 
The objectives of this research were as follows: 1) to study the role level of the school administrators, 2) to study the decision-

making level of students to enter further education, 3) to study the relationship between the roles of school administrators in the 21st 
century and the decision-making process. Admission of learners of vocational certificate programs in public education institutions 
under Bangkok Vocational Education. The sample group consisted of 379 students in the Professional Certificate Program, Academic 
Year 2020. The instruments used to collect the data were questionnaires, and the statistics used were frequency, percentage, mean, 
standard deviation, and testing the relationship between the variables by Pearson’s method. 

The results showed that the role of educational institute administrators in the 21st century and the public education institutions 
under Bangkok Vocational Education as a whole were at a high level. When considering each aspect, it was found that the aspect 
with the highest average was instilling leadership in others, followed by management with people, information, and processes, and 
creating a warm atmosphere for education, with the lowest average. Overall, the decision to study for the students of the Vocational 
Certificate Program in the public educational institutions under the Vocational Education Program in Bangkok is at a high level. 

When considering each aspect, it was found that the aspect with the highest mean was the internal component, followed by the 
external component, respectively, and the role of educational institution administrators in the 21st century had a positive correlation 
with the decision to study further among the students of the Vocational Certificate Program. Studying in the government sector under 
Bangkok Vocational Education was statistically significant at the .01 level. 
 
Keywords:  The Role of Educational Institute Administrators in the Twenty-first Century,  
 The Decision to Enroll in Vocational Certificate Programs, Public Education Institutions, Bangkok Vocational Education 
 

บทนำ 
 

จากสังคมยุคอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 19 และ 20 เปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมยุคความรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน 
พลังขับของเทคโนโลยียุคดิจิตอลส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเป็นความรวดเร็วที่นักวิชาการ เห็น
ตรงกันว่าเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น ในระยะถัดไปจะยิ่งทวีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาตามไปด้วยอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ สถานศึกษาจึงต้อง มีความตื่นตัวและ
เตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู ้เพื ่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลก   
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อเด็กในศตวรรษที่ 21 Prensky (2001) กล่าวว่า 
นักเรียนในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตัว รูปแบบของการแสดงออก นักเรียน
ในปัจจุบันตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมหาวิทยาลัยแสดงให้เห็นถึงการเป็นคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ 
และมีการใช้เวลาส่วนมากอยู่กับคอมพิวเตอร์ เกมส์ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ รวมทั้งของเล่นต่างๆ ในยุคดิจิตอล 
นอกจากนั้นยังเห็นได้ว่า เด็กในยุคปัจจุบันมีระบบคิดและกระบวนการทางสารสนเทศที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อนหน้า  
อย่างสิ้นเชิง คนรุ่นก่อนหน้านี้เป็นกลุ่มคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต หรือเทคโนโลยี 
ที่เป็นดิจิตอล สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในปัจจุบันมีความพร้อมที่จะรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
แล้วหรือไม่ ครูมีความรู้และทักษะพร้อมที่จะนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอนหรือไม่ ผู้บริหารโรงเรียนมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ Churches (2008) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลง
ห้องเรียน ครู หลักสูตร และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ยังไม่เพียงพอกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว  
สิ่งสำคัญที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วย คือ ศาสตร์การสอน (Pedagogy) ที่ต้องสะท้อนถึงวิธีการเรียนรู้ ของนักเรียน 
สะท้อนถึงโลกที่พวกเขาจะต้องเดินทางเข้าไปในอนาคต ดังนั้น รูปแบบและวิธีการสอนจึงมีความจำเป็นต้องมุ่งให้ผู้เรียน
สร้างสรรค์ความรู้ (Create Knowledge ) จากกระบวนการได้รับความรู้ (Knowledge Acquisition) และการลงลึกในความรู้ 
(Know-ledge Deepening) เป็นการสร้างสรรค์ความรู้จากกระบวนการเรียนรู้ด้วยการกระทำ (Learning by Doing) 
จากงานหรือจากกิจกรรมในบริบทหรือปัญหาในโลกที่เป็นจริง ซึ่งเชื่อว่ากระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวจะนำไปสู่การพัฒนา
ทักษะการคิด (Thinking Skills) จากทักษะขั้นตํ่าไปสู่ทักษะขั้นสูงกว่าตามลำดับขั้น การเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s 
Taxonomy) คือ จากทักษะการคิดในระดับความจำ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้  ไปสู ่ทักษะการคิดในระดับ 
การวิเคราะห์ การประเมินค่า และการสร้างสรรค์ 

รายงานสภาวะการศึกษาปี 2557/2558 สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4: ปวช. 1 คือ ปีการศึกษา 2555 เป็น  
65 : 35, ปีการศึกษา 2556 เป็น 67 : 33, ปีการศึกษา 2557 เป็น 66 : 34, ปีการศึกษา 2558 เป็น 67 : 33 จาก
สัดส่วนดังกล่าวประเทศไทยคงต้องการการปฏิรูปอย่างจริงจังมากกว่าที่ผ่านมาจึงจะดึงดูดให้คนนิยมเรียนเป็นสัดส่วน
เพิ่มขึ้นได้เหมือนในประเทศในเอเซีย ที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาอยู่ในระดับต้นๆ ได้แก่  
ประเทศไต้้หวัน สิงค์โปร์ และจีน โดยในภูมิภาคอื่นๆ เช่น ประเทศออสเตรเลีย และประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ทําให้
คนเรียนอาชีวศึกษาเป็นสัดส่วนสูงกว่า และประเทศเหล่านี้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจได้มากกว่า ( สํานักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) จากนโยบายของรัฐบาลได้ให้ความสําคัญในการยกเครื่องอาชีวศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเตรียมการพัฒนาอาชีวศึกษาแบบครบวงจร เพื่อผลักดัน ให้เศรษฐกิจไทยยั่งยืน 
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และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการเพ่ิมปริมาณนักเรียนระดับอาชีวศึกษา จากสัดส่วนนักเรียนสาย
สามัญต่อระดับอาชีวศึกษาเป็น 60 : 40 และ 50 : 50 ในอนาคต เพื่อรองรับความต้องการกำลังคนในภาคเศรษฐกิจ
ของประเทศ และประชาคมอาเซียน โดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพ 
มีทักษะฝีมือ และสอดคล้องกับความต้องการกําลังคนในภาคเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศ จะต้อง
เกิดขึ้นจากความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันจัดการศึกษา  ซึ่งจะเป็นแนวทางที่สามารถ
สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความม่ันคงและความก้าวหน้าในอาชีพ (นิพนธ์ พัวพงศกร และคนอื่นๆ, 2555) 

จากเหตุผลการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมยุคความรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วข้างต้น จะเห็น 
ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงได้ย่างก้าวมาสู่รั้วโรงเรียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทสำคัญในด้าน  การ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และมีอิทธิพลสูงสุดต่อคุณภาพของผลลัพธ์ที่เกิดจากการบริหาร เพื่อนำพาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา สามารถสนองตอบการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการอันจะส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ าศึกษาต่อ ของผู้เรียนอาชีวศึกษา  
ซึ่งการบริหารงานการศึกษาในยุคปัจจุบันจะต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยเฉพาะสังคมแห่งการ
เรียนรู้ในยุคของเทคโนโลยีในการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน ผู้บริหารจะต้องแสดงบทบาท
อย่างเต็มที่และใช้กลยุทธ์และเทคนิคการบริหารระดับสูงจึงจะสามารถนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ กอปรกับปัญหาขาด
แคลนแรงงานระดับช่างฝีมือ และช่างเทคนิค ข้างต้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 2561-2580 ผู้วิจัยจึงสนใจ 
ที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของ
ผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์และ
แนวทางในการบริหารจัดการของสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาสามารถนําข้อมูลไปกําหนดนโยบายเชิงรุก กําหนดกลยุทธ์  การประชาสัมพันธ์ ในการเพิ่มปริมาณผู้เรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน  
สถานประกอบการ และความต้องการของตลาดแรงงานต่อไป 
 

วิธีการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษา

กรุงเทพ 
2. เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถานศึกษาภาครัฐ สังกัด

อาชีวศึกษากรุงเทพ 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ

ของผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ 
สมมติฐานการวิจัย 
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของผู้เรียนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
กรอบแนวคิด 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับการตัดสินใจ

เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ ตามแนวคิดที่สอดคล้อง
กับ The Wallace Foundation (2013) และ Herr & Cramer (1996) สามารถสรุปกรอบแนวคิดได้ ดังนี้ 
 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 ของ

สถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ จำนวน 21 วิทยาลัย จำนวนรวมทั้งหมด 7,079 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ผู้เรียนหลักสูตรประกาศนัยบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
หลักการคำนวณตามวิธีการคำนวณของ Yamane (1973) ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 
.05 จากประชากรทั้งหมด 7,079 คน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 379 คน เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
โดยใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางค์ระหว่างจำนวนประชากรของแต่ละสถานศึกษากับขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  โดยศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 
แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ มาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ จากนั้นนำแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ และนำผลจากการพิจารณามาคำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
5 ด้าน นำผลจากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาคำนวณหาค่า IOC = 1.00 สามารถนำไปใช้ได้ และแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ 2 ด้าน ผลจาก
การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาคำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC = 0.97 สามารถนำไปใช้ได้ และผลการวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach ของแบบสอบถามโดยรวมมีค่า = 0.979 

การรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี ส่งประธานอาชีวศึกษากรุงเทพ เพื่อขอความอนุเคราะห์ 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล นำหนังสือแนะนำตัวผู้วิจัยจากประธานอาชีวศึกษากรุงเทพ ถึงผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เป็น
สถานศึกษาเก็บข้อมูล เพื่อขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม กำหนดวันในการเก็บรวบรวม
แบบสอบถาม แต่เนื่องจากระหว่างการเก็บข้อมูลอยู่ในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) สถานศึกษาทุกแห่ง
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ผู้วิจัยจึงได้ปรับแบบสอบถามให้อยู่ในรูปแบบ Google Form และขอความ
อนุเคราะห์ครูผู้สอน ส่ง QR Code แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถาม
ครบท้ัง 379 ชุด  

 

ตัวแปรต้น 
 

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ประกอบด้วย 

1. การสร้างวิสัยทศัน์เพื่อความสำเร็จทางวิชาการ  
    สำหรับนักเรียน 
2. สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นเพื่อการศกึษา 
3. การปลูกฝังภาวะผู้นำให้กับบุคคลอื่น 
4. การปรับปรุงการเรียนการสอน 
5. การบริหารจัดการกับคน ข้อมูลและกระบวนการ 

 

ที่มา: The Wallace Foundation, 2013 

ตัวแปรตาม 
 

การตัดสินใจเข้าศกึษาต่อของผู้เรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

สถานศึกษาภาครฐั  
สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ 

1. องค์ประกอบภายใน 
2. องค์ประกอบภายนอก 

 

ที่มา: Herr & Cramer, 1996 
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และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการเพ่ิมปริมาณนักเรียนระดับอาชีวศึกษา จากสัดส่วนนักเรียนสาย
สามัญต่อระดับอาชีวศึกษาเป็น 60 : 40 และ 50 : 50 ในอนาคต เพื่อรองรับความต้องการกำลังคนในภาคเศรษฐกิจ
ของประเทศ และประชาคมอาเซียน โดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพ 
มีทักษะฝีมือ และสอดคล้องกับความต้องการกําลังคนในภาคเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศ จะต้อง
เกิดขึ้นจากความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันจัดการศึกษา  ซึ่งจะเป็นแนวทางที่สามารถ
สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความม่ันคงและความก้าวหน้าในอาชีพ (นิพนธ์ พัวพงศกร และคนอื่นๆ, 2555) 

จากเหตุผลการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมยุคความรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วข้างต้น จะเห็น 
ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงได้ย่างก้าวมาสู่รั้วโรงเรียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทสำคัญในด้าน  การ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และมีอิทธิพลสูงสุดต่อคุณภาพของผลลัพธ์ที่เกิดจากการบริหาร เพื่อนำพาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา สามารถสนองตอบการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการอันจะส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ าศึกษาต่อ ของผู้เรียนอาชีวศึกษา  
ซึ่งการบริหารงานการศึกษาในยุคปัจจุบันจะต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยเฉพาะสังคมแห่งการ
เรียนรู้ในยุคของเทคโนโลยีในการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน ผู้บริหารจะต้องแสดงบทบาท
อย่างเต็มที่และใช้กลยุทธ์และเทคนิคการบริหารระดับสูงจึงจะสามารถนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ กอปรกับปัญหาขาด
แคลนแรงงานระดับช่างฝีมือ และช่างเทคนิค ข้างต้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 2561-2580 ผู้วิจัยจึงสนใจ 
ที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของ
ผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์และ
แนวทางในการบริหารจัดการของสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาสามารถนําข้อมูลไปกําหนดนโยบายเชิงรุก กําหนดกลยุทธ์  การประชาสัมพันธ์ ในการเพิ่มปริมาณผู้เรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน  
สถานประกอบการ และความต้องการของตลาดแรงงานต่อไป 
 

วิธีการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษา

กรุงเทพ 
2. เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถานศึกษาภาครัฐ สังกัด

อาชีวศึกษากรุงเทพ 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ

ของผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ 
สมมติฐานการวิจัย 
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของผู้เรียนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
กรอบแนวคิด 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับการตัดสินใจ

เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ ตามแนวคิดที่สอดคล้อง
กับ The Wallace Foundation (2013) และ Herr & Cramer (1996) สามารถสรุปกรอบแนวคิดได้ ดังนี้ 
 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 ของ

สถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ จำนวน 21 วิทยาลัย จำนวนรวมทั้งหมด 7,079 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้เรียนหลักสูตรประกาศนัยบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
หลักการคำนวณตามวิธีการคำนวณของ Yamane (1973) ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 
.05 จากประชากรทั้งหมด 7,079 คน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 379 คน เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
โดยใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางค์ระหว่างจำนวนประชากรของแต่ละสถานศึกษากับขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  โดยศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 
แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ มาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ จากนั้นนำแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ และนำผลจากการพิจารณามาคำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
5 ด้าน นำผลจากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาคำนวณหาค่า IOC = 1.00 สามารถนำไปใช้ได้ และแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ 2 ด้าน ผลจาก
การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาคำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC = 0.97 สามารถนำไปใช้ได้ และผลการวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach ของแบบสอบถามโดยรวมมีค่า = 0.979 

การรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี ส่งประธานอาชีวศึกษากรุงเทพ เพื่อขอความอนุเคราะห์ 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล นำหนังสือแนะนำตัวผู้วิจัยจากประธานอาชีวศึกษากรุงเทพ ถึงผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เป็น
สถานศึกษาเก็บข้อมูล เพื่อขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม กำหนดวันในการเก็บรวบรวม
แบบสอบถาม แต่เนื่องจากระหว่างการเก็บข้อมูลอยู่ในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) สถานศึกษาทุกแห่ง
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ผู้วิจัยจึงได้ปรับแบบสอบถามให้อยู่ในรูปแบบ Google Form และขอความ
อนุเคราะห์ครูผู้สอน ส่ง QR Code แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถาม
ครบท้ัง 379 ชุด  

 

ตัวแปรต้น 
 

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ประกอบด้วย 

1. การสร้างวิสัยทศัน์เพื่อความสำเร็จทางวิชาการ  
    สำหรับนักเรียน 
2. สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นเพื่อการศกึษา 
3. การปลูกฝังภาวะผู้นำให้กับบุคคลอื่น 
4. การปรับปรุงการเรียนการสอน 
5. การบริหารจัดการกับคน ข้อมูลและกระบวนการ 

 

ที่มา: The Wallace Foundation, 2013 

ตัวแปรตาม 
 

การตัดสินใจเข้าศกึษาต่อของผู้เรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

สถานศึกษาภาครฐั  
สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ 

1. องค์ประกอบภายใน 
2. องค์ประกอบภายนอก 

 

ที่มา: Herr & Cramer, 1996 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคล

ของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ โดยการคำนวณหาค่าความถี่และหาค่าร้อยละ นำเสนอ  
ในรูปแบบตารางประกอบความเรียง การวิเคราะห์บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ใช้การหาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถานศึกษา
ภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ ใช้การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์  
หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ  
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ ใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  
 

ผลการศึกษา 
 

การวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ ของ
การวิจัยได้ ดังนี้ 

1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถานศึกษาภาครัฐ สังกัด
อาชีวศึกษากรุงเทพ ปีการศึกษา 2563 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จำนวน 358 คน คิดเป็นร้อยละ 68.10 มีอายุระหว่าง 17-18 ปี จำนวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 48.30 จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาภาครัฐจังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน 284 คน 
คิดเป็นร้อยละ 74.90 และศึกษาประเภทวิชาพาณิชยกรรม จำนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 31.40  

2. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ ผลการวิจัย
พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ด้านการปลูกฝังภาวะผู้นำ
ให้กับบุคคลอื่น รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการกับคนข้อมูลและกระบวนการ และด้านการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น
เพื่อการศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด สามารถสรุปรายละเอียดแต่ละด้าน ดังนี้  

 2.1 ด้านการสร้างวิสัยทัศน์เพื่อความสำเร็จทางวิชาการ สำหรับผู้เรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า มีข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของสถานศึกษา รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษา มุ่งเน้นด้านการสร้างประสิทธิภาพทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
แก่ผู้เรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนำนโยบายมากำหนดเป็นแนวปฏิบัติด้านการเรียน
การสอน ที่ทำให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด 

 2.2 ด้านการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นเพื่อการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า มีข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน 
ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดภาพแวดล้อมด้ านอาคาร
สถานที่เพียงพอและเหมาะสมแก่ความต้องการของผู้เรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม
การจัดห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ที่มีสื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพียงพอแก่ความต้องการของผู้เรียน 

 2.3 ด้านการปลูกฝังภาวะผู้นำให้กับบุคคลอื่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำสูง สามารถปฏิบัติงานจนทำให้สถานศึกษามีมาตรฐานตามเกณฑ์   
ที่กำหนด รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ  เพื่อให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำสู่การปฏิบัติวิชาชีพได้ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ครูและผู้เรียนทำงานเป็นทีม 

 2.4 ด้านการปรับปรุงการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุน การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการ

ประกอบอาชีพ รองลงมา คือ ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนการจัดกิจกรรมแข่งขันทั กษะทางวิชาการ/
ทักษะวิชาชีพ ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และระดับชาติ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษามีการมอบหมายครูผู ้รับผิดชอบไปพัฒนาปรับปรุงวิธีสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื ่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้เรียนยิ่งขึ้น 

 2.5 ด้านการบริหารจัดการกับคน ข้อมูล และกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า มีข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการนำข้อมูลด้านผลการเรียน ผลการประเมินครูผู้สอนมา
ปรับปรุงคุณภาพงานวิชาการ รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการนำข้อมูลสารสนเทศด้านผู้เรียนมาประกอบการ
บริหารงานวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษามีการนำข้อมูลด้านผลการเรียนผลการประเมินครูผู้สอนมาปรับปรุงคุณภาพ 
งานวิชาการ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีวิธีการบริหารงานวิชาการเพื่อให้ผู้เรียนมีผลการเรียน  
ที่สูงขึ้น 

3. การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ 
ปีการศึกษา 2563 ผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านองค์ประกอบภายใน รองลงมา คือ ด้านองค์ประกอบภายนอก ตามลำดับ สามารถสรุปรายละเอียดแต่ละ
ด้าน ดังนี้  

 3.1 ด้านองค์ประกอบภายใน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ผู้เรียนให้ความสนใจในด้านการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพในอนาคตได้
รองลงมา คือ ผู้เรียนคาดหวังเรื่องการประกอบอาชีพและสร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ   
ในอนาคต และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้เรียนมีความสนใจในการพัฒนาสมรรถนะที่สถานศึกษาสามารถพัฒนาผู้เรียน
ได้ เพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า 

 3.2 ด้านองค์ประกอบภายนอก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ผู้เรียนได้ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ โดยประเมินจากความเหมาะสมกับตนเอง รองลงมา คือ ผู้เรียน
ได้รับอิทธิพลในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อด้านการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถหารายได้ระหว่างเรียนได้ ผู้เรียนได้รับ
อิทธิพลในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อจากครอบครัว เพื่อน สถานศึกษาเดิมและบุคคลอื่นๆ ที่เคารพนับถือ และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้เรียนได้รับอิทธิพลในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อด้านข้อมูลการประกอบอาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษา
ของนักศึกษารุ่นพี ่

4. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของ
ผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยรวมมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก 
กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังต่อนี้ คือ 
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้านการปรับปรุงการเรียนการสอนกับองค์ประกอบภายนอกในการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพมีความสัมพันธ์สูงกว่าคู่อื่นๆ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ เท่ากับ .676 รองลงมา คือ บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้านการบริหารจัดการกับคน 
ข้อมูล และกระบวนการ กับองค์ประกอบภายนอกในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .659 ส่วนค่าความสัมพันธ์น้อยที่สุด คือ บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ด้านการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นเพื่อการศึกษากับองค์ประกอบภายในในการตัดสินใจ เข้าศึกษาต่อ
ของผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .550 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคล

ของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ โดยการคำนวณหาค่าความถี่และหาค่าร้อยละ นำเสนอ  
ในรูปแบบตารางประกอบความเรียง การวิเคราะห์บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ใช้การหาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถานศึกษา
ภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ ใช้การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์  
หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ  
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ ใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  
 

ผลการศึกษา 
 

การวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ ของ
การวิจัยได้ ดังนี้ 

1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถานศึกษาภาครัฐ สังกัด
อาชีวศึกษากรุงเทพ ปีการศึกษา 2563 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จำนวน 358 คน คิดเป็นร้อยละ 68.10 มีอายุระหว่าง 17-18 ปี จำนวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 48.30 จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาภาครัฐจังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน 284 คน 
คิดเป็นร้อยละ 74.90 และศึกษาประเภทวิชาพาณิชยกรรม จำนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 31.40  

2. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ ผลการวิจัย
พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ด้านการปลูกฝังภาวะผู้นำ
ให้กับบุคคลอื่น รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการกับคนข้อมูลและกระบวนการ และด้านการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น
เพื่อการศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด สามารถสรุปรายละเอียดแต่ละด้าน ดังนี้  

 2.1 ด้านการสร้างวิสัยทัศน์เพื่อความสำเร็จทางวิชาการ สำหรับผู้เรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า มีข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของสถานศึกษา รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษา มุ่งเน้นด้านการสร้างประสิทธิภาพทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
แก่ผู้เรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนำนโยบายมากำหนดเป็นแนวปฏิบัติด้านการเรียน
การสอน ที่ทำให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด 

 2.2 ด้านการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นเพื่อการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า มีข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน 
ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดภาพแวดล้อมด้ านอาคาร
สถานที่เพียงพอและเหมาะสมแก่ความต้องการของผู้เรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม
การจัดห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ที่มีสื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพียงพอแก่ความต้องการของผู้เรียน 

 2.3 ด้านการปลูกฝังภาวะผู้นำให้กับบุคคลอื่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำสูง สามารถปฏิบัติงานจนทำให้สถานศึกษามีมาตรฐานตามเกณฑ์   
ที่กำหนด รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ  เพื่อให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำสู่การปฏิบัติวิชาชีพได้ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ครูและผู้เรียนทำงานเป็นทีม 

 2.4 ด้านการปรับปรุงการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุน การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการ

ประกอบอาชีพ รองลงมา คือ ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนการจัดกิจกรรมแข่งขันทั กษะทางวิชาการ/
ทักษะวิชาชีพ ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และระดับชาติ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษามีการมอบหมายครูผู ้รับผิดชอบไปพัฒนาปรับปรุงวิธีสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื ่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้เรียนยิ่งขึ้น 

 2.5 ด้านการบริหารจัดการกับคน ข้อมูล และกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า มีข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการนำข้อมูลด้านผลการเรียน ผลการประเมินครูผู้สอนมา
ปรับปรุงคุณภาพงานวิชาการ รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการนำข้อมูลสารสนเทศด้านผู้เรียนมาประกอบการ
บริหารงานวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษามีการนำข้อมูลด้านผลการเรียนผลการประเมินครูผู้สอนมาปรับปรุงคุณภาพ 
งานวิชาการ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีวิธีการบริหารงานวิชาการเพื่อให้ผู้เรียนมีผลการเรียน  
ที่สูงขึ้น 

3. การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ 
ปีการศึกษา 2563 ผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านองค์ประกอบภายใน รองลงมา คือ ด้านองค์ประกอบภายนอก ตามลำดับ สามารถสรุปรายละเอียดแต่ละ
ด้าน ดังนี้  

 3.1 ด้านองค์ประกอบภายใน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ผู้เรียนให้ความสนใจในด้านการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพในอนาคตได้
รองลงมา คือ ผู้เรียนคาดหวังเรื่องการประกอบอาชีพและสร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ   
ในอนาคต และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้เรียนมีความสนใจในการพัฒนาสมรรถนะที่สถานศึกษาสามารถพัฒนาผู้เรียน
ได้ เพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า 

 3.2 ด้านองค์ประกอบภายนอก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ผู้เรียนได้ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ โดยประเมินจากความเหมาะสมกับตนเอง รองลงมา คือ ผู้เรียน
ได้รับอิทธิพลในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อด้านการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถหารายได้ระหว่างเรียนได้ ผู้เรียนได้รับ
อิทธิพลในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อจากครอบครัว เพื่อน สถานศึกษาเดิมและบุคคลอื่นๆ ที่เคารพนับถือ และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้เรียนได้รับอิทธิพลในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อด้านข้อมูลการประกอบอาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษา
ของนักศึกษารุ่นพี ่

4. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของ
ผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยรวมมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก 
กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังต่อนี้ คือ 
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้านการปรับปรุงการเรียนการสอนกับองค์ประกอบภายนอกในการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพมีความสัมพันธ์สูงกว่าคู่อื่นๆ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ เท่ากับ .676 รองลงมา คือ บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้านการบริหารจัดการกับคน 
ข้อมูล และกระบวนการ กับองค์ประกอบภายนอกในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .659 ส่วนค่าความสัมพันธ์น้อยที่สุด คือ บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ด้านการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นเพื่อการศึกษากับองค์ประกอบภายในในการตัดสินใจ เข้าศึกษาต่อ
ของผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .550 
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จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยได้ ดังนี้ 

1. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ ผลการวิจัย
พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะสภาพสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด ทำให้
ผู้บริหารสถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนบทบาทการบริหารงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและกฏระเบียบ 
ข้อบังคับของทางราชการ มีวิสัยทัศน์การบริหารงานด้านต่างๆ การพัฒนาการเรียนการสอน และการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศศิตา เพลินจิต (2558) 
ที่ศึกษาและเปรียบเทียบทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และพบว่า ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ย คือ ด้านภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ 
รองลงมา คือ ด้านทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม ด้านความยืดหยุ่นและการปรับตัว ด้านการเป็นผู้สร้างหรือ
ผลิตและรับผิดชอบเชื่อถือได้ และด้านการริเริ่มสร้างสรรค์และการเป็นตัวของตัวเอง 

2. การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ 
ผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านองค์ประกอบ
ภายใน รองลงมา คือ ด้านองค์ประกอบภายนอก ตามลำดับ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการตัดสินเลือกศึกษาต่อนักเรียนใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ  นักเรียนต้องใช้ข้อมูลหลายด้าน
ประกอบการตัดสินใจ กล่าวคือ ลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล ได้แก่ คาดหวังเรื่องการประกอบอาชีพและสร้างประโยชนแ์ก่
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในอนาคต และเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติมากกว่าการเรียนทฤษฏีให้
ความสนใจในด้านการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพในอนาคตได้ นอกจากนั้น
นักเรียนต้องอาศัยบุคคลที่มีอิทธิพลรอบตัวนักเรียนช่วยให้ข้อมูลได้แก่บุคคลในครอบครัว เพื่อน สถานศึกษาเดิมและ
บุคคลอื่นๆ ที่เคารพนับถือ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของไพโรจน์ แจ่มศรี (2551) ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัย 
ที่สัมพันธ์กับการเลือกเรียนประเภทวิชาพาณิชยกรรมของนักเรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษา  สังกัดสำนักบริหารงาน
คณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรุงเทพ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ บุคลิกภาพและค่านิยมในการเลือก
อาชีพมีความสัมพันธ์กับการเลือกเรียนประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขาการบัญชี  และสาขาการขายอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 นักเรียนที่มีค่านิยมในการ เลือกอาชีพสูงมีโอกาสเลือกเรียนสาขาการบัญชีสูงกว่านักเรียนที่มีค่านิยม 
ในการเลือกต่ำปัจจัยสภาพแวดล้อมตัวบุคคล ได้แก่ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีความสัมพันธ์กับการเลือกเรียนประเภท
วิชาพาณิชยกรรมสาขาการบัญชีและสาขาการขายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
วรรณพร ปานภาค (2553) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสายอาชีวศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุป ดังนี้ 1) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการ
ตัดสินใจเลือกสายอาชีวศึกษาของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมี 3 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยด้านส่วนตัว 
ได้แก่ ลักษณะ มุ่งอนาคต ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทัศนคติต่อการเรียนสายอาชีพ ปัจจัยด้านครอบครัว ได้แก่ ฐานะ 
ทางเศรษฐกิจของครอบครัว และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ความต้องการของตลาดแรงงาน และความมีชื่อเสียงของ
สถานศึกษา 2) ปัจจัยที่สามารถร่วมพยากรณ์การตัดสินใจเลือกสายอาชีวศึกษา ได้แก่ ทัศนคติต่อการเรียนสายอาชีพ 
ความต้องการของตลาดแรงงาน และความมีชื่อเสียงของสถานศึกษา 

3. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของ
ผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ มีการกำหนดทิศทางการพัฒนา

สถานศึกษาด้านการบริหารงานวิชาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเกี่ยวกับการเรียน
สายอาชีพ พัฒนาบุคลากรครูให้เป็นครูมืออาชีพ มีทักษะการจัดการเรียนการสอน และประเด็นที่สำคัญ คือ การ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของสถานศึกษา เช่น การเรียนสายอาชีพทำให้มีโอกาสได้งานสูง การมี 
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนล้อมรอบสถานศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและการดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่าง
ทั่วถึง มีผลทำให้นักเรียนที่กำลังจะศึกษาต่อรับรู้ข่าวสารที่สำคัญ และใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาเลือกศึกษาต่อใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภัคชุดา เสรี
รัตน์ (2560) ศึกษาปัจจัยจำแนกการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษาของนักเรียน ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่สามารถจำแนกการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษาของนักเรียน ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
ฝั่งอ่าวไทย คือ การสนับสนุน/ความคาดหวัง ของผู้ปกครอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง 
คุณภาพสถานศึกษา เงินเดือน/ค่าตอบแทน และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา ตามลำดับ โดยสามารถพยากรณ์การ
ตัดสินใจศึกษาต่อของนักเรียนได้ร้อยละ 64.60 ผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการที่จะให้นักเรียนในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทยสนใจศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นตามปัจจัยจำแนก แนวการบริหารจัดการ ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษาของนักเรียน มีประเด็นที่สำคัญตามปัจจัยจำแนก ได้แก่ ปัจจัยการสนับสนุน/ความ
คาดหวังของผู้ปกครอง มีแนวทางบริหารจัดการด้านการแนะแนว การศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์ด้านการสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีด้านข้อมูลสารสนเทศความต้องการตลาดแรงงาน และด้านการปลูกฝังเจตคติการศึกษาต่อสายอาชีพ ปัจจัยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน มีแนวทางบริหารจัดการด้านพัฒนาหลักสูตรให้หลากหลาย และด้านความสนใจด้านอาชีพ ฐานะทาง
เศรษฐกิจของผู้ปกครอง มีแนวทางบริหารจัดการด้านการส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน ด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริม  
สร้างรายได้ และด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษาคุณภาพสถานศึกษา มีแนวทางบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์คุณภาพ
สถานศึกษา ผลงานเด่นๆ ด้านการพัฒนา หลักสูตรทวิศึกษา การสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อ
สร้างมาตรฐานวิชาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับเงินเดือน/ค่าตอบแทน มีแนวทางบริหารจัดการด้านการสร้างงานและด้านการ
สร้างเครือข่ายการหางานทำสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา มีแนวทางบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ในสถานศึกษาและ
สิ่งแวดล้อมทางสังคม และด้านการบริหารจัดการด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย  
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย  
 1) ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปลี่ยนบทบาทจากผู้สั่งการเป็นผู้ร่วมดำเนินงาน กล่าวคือ เข้าไปมีส่วนร่วมในการ

กำหนดทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาอย่างรอบด้าน เพื่อรับรู้ถึงปัญหาการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง จะนำไปสู่การหา
แนวทางการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด  

 2) ผู้บริหารควรจัดกิจกรรมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการเรียนสายอาชีพ เช่น ให้นักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วม  
ในการพัฒนาชุมชนรอบสถานศึกษา กิจกรรมการนำองค์ความรู้ไปช่วยเหลือชุมชน และประชาสัมพันธ์ผลการจัด
กิจกรรมผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง  

 3) ผู้บริหารควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมแนะแนวให้บุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจเลือกเรียนสายอาชีวะของ
ผู้เรียนเข้าถึง เนื่องจากผลการศึกษา พบว่า บุคคลภายนอกมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ    

 4) ผู้บริหารควรมีแผนงานความร่วมมือระหว่างอาชีวศึกษา และสามัญศึกษาในพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อสาย
อาชีพ การรณรงค์แนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ เพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบความสนใจและความถนัดทางการเรียน  

 5) ผู้บริหารนำแนวทางการบริหารจัดการที่จะให้นักเรียนในพื้นที่สนใจศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น โดยนำ
ผลการวิจัยไปกำหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน และกลวิธีการบริหารจัดการ เพื่อให้ทิศทางและแนวปฏิบัติในการดำเนินการ
มีความชัดเจนยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การเพิ่มสัดส่วนจำนวนนักเรียนอาชีวศึกษา 
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อภิปรายผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยได ้ดังนี้ 

1. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ ผลการวิจัย
พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะสภาพสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด ทำให้
ผู้บริหารสถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนบทบาทการบริหารงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและกฏระเบียบ 
ข้อบังคับของทางราชการ มีวิสัยทัศน์การบริหารงานด้านต่างๆ การพัฒนาการเรียนการสอน และการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศศิตา เพลินจิต (2558) 
ที่ศึกษาและเปรียบเทียบทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และพบว่า ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ย คือ ด้านภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ 
รองลงมา คือ ด้านทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม ด้านความยืดหยุ่นและการปรับตัว ด้านการเป็นผู้สร้างหรือ
ผลิตและรับผิดชอบเชื่อถือได้ และด้านการริเริ่มสร้างสรรค์และการเป็นตัวของตัวเอง 

2. การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ 
ผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านองค์ประกอบ
ภายใน รองลงมา คือ ด้านองค์ประกอบภายนอก ตามลำดับ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการตัดสินเลือกศึกษาต่อนักเรียนใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ  นักเรียนต้องใช้ข้อมูลหลายด้าน
ประกอบการตัดสินใจ กล่าวคือ ลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล ได้แก่ คาดหวังเรื่องการประกอบอาชีพและสร้างประโยชน์แก่
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในอนาคต และเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติมากกว่าการเรียนทฤษฏีให้
ความสนใจในด้านการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพในอนาคตได้ นอกจากน้ัน
นักเรียนต้องอาศัยบุคคลที่มีอิทธิพลรอบตัวนักเรียนช่วยให้ข้อมูลได้แก่บุคคลในครอบครัว เพื่อน สถานศึกษาเดิมและ
บุคคลอื่นๆ ที่เคารพนับถือ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของไพโรจน์ แจ่มศรี (2551) ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัย 
ที่สัมพันธ์กับการเลือกเรียนประเภทวิชาพาณิชยกรรมของนักเรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษา  สังกัดสำนักบริหารงาน
คณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรุงเทพ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ บุคลิกภาพและค่านิยมในการเลือก
อาชีพมีความสัมพันธ์กับการเลือกเรียนประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขาการบัญชี  และสาขาการขายอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 นักเรียนที่มีค่านิยมในการ เลือกอาชีพสูงมีโอกาสเลือกเรียนสาขาการบัญชีสูงกว่านักเรียนที่มีค่านิยม 
ในการเลือกต่ำปัจจัยสภาพแวดล้อมตัวบุคคล ได้แก่ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีความสัมพันธ์กับการเลือกเรียนประเภท
วิชาพาณิชยกรรมสาขาการบัญชีและสาขาการขายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
วรรณพร ปานภาค (2553) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสายอาชีวศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุป ดังนี้ 1) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการ
ตัดสินใจเลือกสายอาชีวศึกษาของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมี 3 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยด้านส่วนตัว 
ได้แก่ ลักษณะ มุ่งอนาคต ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทัศนคติต่อการเรียนสายอาชีพ ปัจจัยด้านครอบครัว ได้แก่ ฐานะ 
ทางเศรษฐกิจของครอบครัว และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ความต้องการของตลาดแรงงาน และความมีชื่อเสียงของ
สถานศึกษา 2) ปัจจัยที่สามารถร่วมพยากรณ์การตัดสินใจเลือกสายอาชีวศึกษา ได้แก่ ทัศนคติต่อการเรียนสายอาชีพ 
ความต้องการของตลาดแรงงาน และความมีชื่อเสียงของสถานศึกษา 

3. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของ
ผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ มีการกำหนดทิศทางการพัฒนา

สถานศึกษาด้านการบริหารงานวิชาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเกี่ยวกับการเรียน
สายอาชีพ พัฒนาบุคลากรครูให้เป็นครูมืออาชีพ มีทักษะการจัดการเรียนการสอน และประเด็นที่สำคัญ คือ การ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของสถานศึกษา เช่น การเรียนสายอาชีพทำให้มีโอกาสได้งานสูง การมี 
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนล้อมรอบสถานศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและการดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่าง
ทั่วถึง มีผลทำให้นักเรียนที่กำลังจะศึกษาต่อรับรู้ข่าวสารที่สำคัญ และใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาเลือกศึกษาต่อใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภัคชุดา เสรี
รัตน์ (2560) ศึกษาปัจจัยจำแนกการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษาของนักเรียน ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่สามารถจำแนกการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษาของนักเรียน ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
ฝั่งอ่าวไทย คือ การสนับสนุน/ความคาดหวัง ของผู้ปกครอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง 
คุณภาพสถานศึกษา เงินเดือน/ค่าตอบแทน และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา ตามลำดับ โดยสามารถพยากรณ์การ
ตัดสินใจศึกษาต่อของนักเรียนได้ร้อยละ 64.60 ผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการที่จะให้นักเรียนในกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทยสนใจศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นตามปัจจัยจำแนก แนวการบริหารจัดการ ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษาของนักเรียน มีประเด็นที่สำคัญตามปัจจัยจำแนก ได้แก่ ปัจจัยการสนับสนุน/ความ
คาดหวังของผู้ปกครอง มีแนวทางบริหารจัดการด้านการแนะแนว การศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์ด้านการสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีด้านข้อมูลสารสนเทศความต้องการตลาดแรงงาน และด้านการปลูกฝังเจตคติการศึกษาต่อสายอาชีพ ปัจจัยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน มีแนวทางบริหารจัดการด้านพัฒนาหลักสูตรให้หลากหลาย และด้านความสนใจด้านอาชีพ ฐานะทาง
เศรษฐกิจของผู้ปกครอง มีแนวทางบริหารจัดการด้านการส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน ด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริม  
สร้างรายได้ และด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษาคุณภาพสถานศึกษา มีแนวทางบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์คุณภาพ
สถานศึกษา ผลงานเด่นๆ ด้านการพัฒนา หลักสูตรทวิศึกษา การสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อ
สร้างมาตรฐานวิชาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับเงินเดือน/ค่าตอบแทน มีแนวทางบริหารจัดการด้านการสร้างงานและด้านการ
สร้างเครือข่ายการหางานทำสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา มีแนวทางบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ในสถานศึกษาและ
สิ่งแวดล้อมทางสังคม และด้านการบริหารจัดการด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย  
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย  
 1) ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปลี่ยนบทบาทจากผู้สั่งการเป็นผู้ร่วมดำเนินงาน กล่าวคือ เข้าไปมีส่วนร่วมในการ

กำหนดทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาอย่างรอบด้าน เพื่อรับรู้ถึงปัญหาการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง จะนำไปสู่การหา
แนวทางการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด  

 2) ผู้บริหารควรจัดกิจกรรมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการเรียนสายอาชีพ เช่น ให้นักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วม  
ในการพัฒนาชุมชนรอบสถานศึกษา กิจกรรมการนำองค์ความรู้ไปช่วยเหลือชุมชน และประชาสัมพันธ์ผลการจัด
กิจกรรมผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง  

 3) ผู้บริหารควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมแนะแนวให้บุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจเลือกเรียนสายอาชีวะของ
ผู้เรียนเข้าถึง เนื่องจากผลการศึกษา พบว่า บุคคลภายนอกมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ    

 4) ผู้บริหารควรมีแผนงานความร่วมมือระหว่างอาชีวศึกษา และสามัญศึกษาในพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อสาย
อาชีพ การรณรงค์แนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ เพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบความสนใจและความถนัดทางการเรียน  

 5) ผู้บริหารนำแนวทางการบริหารจัดการที่จะให้นักเรียนในพื้นที่สนใจศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น โดยนำ
ผลการวิจัยไปกำหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน และกลวิธีการบริหารจัดการ เพื่อให้ทิศทางและแนวปฏิบัติในการดำเนินการ
มีความชัดเจนยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การเพิ่มสัดส่วนจำนวนนักเรียนอาชีวศึกษา 
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2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป  
 1) ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสถานศึกษาภาครัฐและ

เอกชน สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ 
 2) ควรมีการศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ 
 3) ควรมีการศึกษากลวิธีการพัฒนาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจากท่าน ดร.ปฐมพรณ์ อินทรางกูร ณ อยุธยา 
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ความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยและ ให้ข้อมูลต่างๆ ที่เอื้อต่อการทำวิจัย ตลอดจนคณะผู้บริหารสถานศึกษา 
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บทคดัย่อ 
การลดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นความท้าทายของชุมชนท้องถิ่นและรัฐบาลทั่วโลก ขณะเดียวกันต้องมีการกระจาย

ผลประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วด้วย รัฐบาลไทยได้ผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจระยะ 20 ปี โดยมุ่งเน้น 
การพัฒนาด้านนวัตกรรม และการลงทุนระดับนานาชาติผ่านแผนระเบียงเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวันออก แผนนี้มีความเชื่อมโยงกบัการสรรหา
ที่ดิน มีผลต่อการย้ายถิ่น ซ่ึงอาจส่งผลท าให้เกิดความไม่มั่นคงทางด้านน า้และอาหารในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพราะจังหวัดนี้มีพื้นที่ผลิต
อาหารเป็นหลัก  

ในภาพรวมบทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะของประชาชนที่อาจได้รับผลจากแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ ภายใต้พระราชบัญญัติ 
ระเบียงเขตเศรษฐกจิภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 (พรบ.ออีซีี) ทั้งน้ี เพื่อตอบค าถามวิจัยที่ว่า อะไรคือผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นต่อความมั่นคง
ทางน ้าและอาหาร เมื่อมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ บทความนี้ ท าการศึกษาผ่านเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป และท าการวิเคราะห์ พรบ.ออีซีี โดยใช้กรอบแนวคิดวิเคราะห์แผนหรือนโยบายของ Bacchi (2009) 
ผ่านกระบวนการวิเคราะห์แก่นสาระเพื่อตีความข้อมูลที่ได้ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า พรบ.อีอซีี นั้นอาจส่งผลให้เกดิผลกระทบที่มีความ
เชื่อมโยงกบัความมั่นคงทางน า้และอาหาร เพราะพระราชบัญญัติอาจท าให้เกดิการเวนคืนที่ดินและการย้ายถิ่นของประชาชน เกดิปัญหาเร่ือง
ความปลอดภัยบนท้องถนน อาชญากรรม มีแนวโน้มก่อให้เกดิมลภาวะต่างๆ และการขาดแคลนน า้ ทั้งน้ี มีความเสี่ยงที่จะท าให้สิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นถูกท าลาย ด้วยเหตุนี้อาจส่งผลให้การผลิตอาหารลดลง  

การศึกษาในคร้ังน้ีมีส่วนส่งเสริมให้เกิดความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจและ
เสนอแนะทางออกของปัญหาในนโยบายนี้  กล่าวคือ ความโปร่งใสของข้อมูลของแผนพัฒนาเศรษฐกจิ การสื่อสารสองทาง การส่งเสริมการ
สร้างศักยภาพชุมชน รวมถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งจ าเป็นในสภาวะที่มีการพัฒนาอย่างเร่งด่วนในสงัคมที่มีความซับซ้อน  
 
ค าส าคญั: ระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวันออก  ผลกระทบจากแผนการพัฒนาเศรษฐกจิ  พรบ.ออีซีี  
 

Abstract 
Globally, minimizing social and environmental impacts is a challenge of local communities and governments while enabling fair 

distribution of benefits of rapid economic development. The Thai Government (2017) has pursued a twenty-year national economic 
growth policy since 2016. It is promoting innovation and stimulating international investment through the Eastern Economic Corridor 
(EEC) plan. The EEC plan relates to land acquisition resulting in relocation, water and food insecurity in major food production 
areas. 

The overall aim of this research is to explore potential impacts because of Economic Development plan e.g. the EEC Act 
B.E.2561 (2018). The research question is “what is the potential impacts on local people by the EEC Act which relate to water 
and food security?”. Qualitative research is used through documents, observation, in-depth interviews of key stakeholders in a case 

study of Ban Pho and Bangkha Districts in Chachoengsao province. The EEC Act was analyzed through Bacchi’s technique 
accompanied by thematic analysis.  

The findings demonstrate the potential impacts of the EEC Act relate to water and food security because of land acquisition and 
relocation; pollution and water shortage; include road-safety problems, increasing crime and the risk of environmental degradation, 
which lead to decrease of food. 

The study contributed to knowledge and understanding about impacts and possible solutions for policy and practice in Thailand. 
It shows the necessity of transparent, two-way communication and support for capacity-building and protecting the environment 
during rapid development in a complex society. 
 
Keywords: Eastern Economic Corridor (EEC), Impacts of Economic Development Plan, EEC Act  
 

บทน า 
 

ยุทธศาสตร์ชาติในแผนพัฒนาเศรษฐกจิ 20 ปีของไทย มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ปรับปรุงนวัตกรรม ภายใต้
หลักการการพัฒนาที่ยั่งยืน (The Secretariat of the Prime Minister, 2017) ด้วยเหตุนี้  ท าให้มีการลงทุนด้านอุตสาหกรรม 
โครงสร้างพื้นฐาน การขยายตัวทางการค้าระหว่างประเทศอาเซียน โดยพุ่งเป้าไปที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
อันประกอบไปด้วย ระยอง ชลบุรี และ ฉะเชิงเทรา (Ministry of Industry, Thailand, 2017) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
เติบโตเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว (Eastern Economic Corridor Office, 2018) ในขณะเดียวกนัแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ที่ผ่านมากส็่งผลกระทบถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อคนในท้องถ่ิน และมีแนวโน้มที่จะน ามาซึ่งผลกระทบในด้านการ
จัดการที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เช่น กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ซึ่งการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้นมีความเชื่อมโยงกับ
การจัดการน า้และการผลิตอาหาร อันน ามาซึ่งรายได้ของประเทศไทย (Jaroenjitt, 2019) จึงเป็นที่มาของการศึกษานี้  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบด้านความม่ันคงของน ้าและอาหารที่คาดว่าจะเกิดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกจิภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 (พรบ.ออีซีี)  

งานวิจัยชิ้ นนี้ เลือกจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้ นที่ศึกษา เนื่องจากมีเอกลักษณ์ทางด้านการเกษตรและมีทรัพยากร 
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ กล่าวคือ ร้อยละ 72.3 ของที่ดินในจังหว้ดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่รับน า้ของแม่น า้บางปะกง ซึ่งมี
ความเสี่ยงจากมลพิษทางน ้าจากการพัฒนาอุตสาหกรรม (Charieanpanyanet, 2009) ทั้งนี้  การพัฒนาระเบียงเขต
เศรษฐกจิพิเศษ รัฐบาลได้ประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์จากแผนดังกล่าว คือ จะน ามาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นผ่านการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน การสร้างท่าเรือ เขื่อน การจัดการระบบไฟฟ้าที่มีประสทิธภิาพมากขึ้น (Ministry of Industry, 
Thailand, 2017) ขณะที่การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ ส่งผลให้ชาวนาและชาวประมง มีแนวโน้มผลผลิต
ลดลงเนื่องจากมลภาวะ นอกจากนี้  ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวยังมีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ เช่น ปัญหา
ระบบทางเดินหายใจไม่สะดวกจากมลพิษทางอากาศ  และปัญหาด้านมลพิษทางน ้าที่ใช้อุปโภคและบริโภคด้วย 
(Chomrom Lampu Ban Pho, 2017; Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and Environment, 
2018) จึงเป็นที่มาที่ให้ผู้วิจัยท าการศึกษาพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 (พรบ.อีอีซี) 
เพ่ือตอบค าถามวิจัยที่ว่า “อะไรคือผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อความม่ันคงทางน ้าและอาหาร เม่ือมีแผนพัฒนาเขต
เศรษฐกจิพิเศษตะวันออก”  
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

การศึกษานี้ เป็นวิจัยเชิงคุณภาพผ่านกรณีศึกษาในสองอ าเภอของจังหวัดฉะเชิงเทรา อ าเภอแรก คือ อ าเภอบางคล้า
ดินแดนต้นก าเนิดของข้าวหอมมะลิ (Division of Rice Research and Development, Thailand, 1954) เป็นแหล่งผลิต
มะม่วงน า้ดอกไม้ และไข่ไก่ รวมถึงเป็นแหล่งผลิตกุ้งที่ใหญ่ที่สดุในจังหวัดฉะเชิงเทรา (Chachoengsao Industry Office, 
2017) อ าเภอที่สอง คือ อ าเภอบ้านโพธิ์ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของโลมาอิรวดี และค้างคาวแม่ไก่ในแถบลุ่มน า้บางปะกง 
(Verdantplanet, n.d.) ที่ก าลังมีจ านวนลดน้อยลง อีกทั้งเป็นแหล่งผลิตพันธุ์ปลาและกุ้งเป็นอันดับที่สองรองจากอ าเภอ
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บทคดัย่อ 
การลดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นความท้าทายของชุมชนท้องถิ่นและรัฐบาลทั่วโลก ขณะเดียวกันต้องมีการกระจาย

ผลประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วด้วย รัฐบาลไทยได้ผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจระยะ 20 ปี โดยมุ่งเน้น 
การพัฒนาด้านนวัตกรรม และการลงทุนระดับนานาชาติผ่านแผนระเบียงเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวันออก แผนนี้มีความเชื่อมโยงกบัการสรรหา
ที่ดิน มีผลต่อการย้ายถิ่น ซ่ึงอาจส่งผลท าให้เกิดความไม่มั่นคงทางด้านน า้และอาหารในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพราะจังหวัดนี้มีพื้นที่ผลิต
อาหารเป็นหลัก  

ในภาพรวมบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะของประชาชนที่อาจได้รับผลจากแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ ภายใต้พระราชบัญญัติ 
ระเบียงเขตเศรษฐกจิภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 (พรบ.ออีซีี) ทั้งน้ี เพื่อตอบค าถามวิจัยที่ว่า อะไรคือผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นต่อความมั่นคง
ทางน ้าและอาหาร เมื่อมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ บทความนี้ ท าการศึกษาผ่านเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป และท าการวิเคราะห์ พรบ.ออีซีี โดยใช้กรอบแนวคิดวิเคราะห์แผนหรือนโยบายของ Bacchi (2009) 
ผ่านกระบวนการวิเคราะห์แก่นสาระเพื่อตีความข้อมูลที่ได้ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า พรบ.อีอซีี น้ันอาจส่งผลให้เกดิผลกระทบที่มีความ
เชื่อมโยงกบัความมั่นคงทางน า้และอาหาร เพราะพระราชบัญญัติอาจท าให้เกดิการเวนคืนที่ดินและการย้ายถิ่นของประชาชน เกดิปัญหาเร่ือง
ความปลอดภัยบนท้องถนน อาชญากรรม มีแนวโน้มก่อให้เกดิมลภาวะต่างๆ และการขาดแคลนน า้ ทั้งน้ี มีความเสี่ยงที่จะท าให้สิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นถูกท าลาย ด้วยเหตุนี้อาจส่งผลให้การผลิตอาหารลดลง  

การศึกษาในคร้ังนี้มีส่วนส่งเสริมให้เกิดความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจและ
เสนอแนะทางออกของปัญหาในนโยบายนี้  กล่าวคือ ความโปร่งใสของข้อมูลของแผนพัฒนาเศรษฐกจิ การสื่อสารสองทาง การส่งเสริมการ
สร้างศักยภาพชุมชน รวมถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งจ าเป็นในสภาวะที่มีการพัฒนาอย่างเร่งด่วนในสงัคมที่มีความซับซ้อน  
 
ค าส าคญั: ระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวันออก  ผลกระทบจากแผนการพัฒนาเศรษฐกจิ  พรบ.ออีซีี  
 

Abstract 
Globally, minimizing social and environmental impacts is a challenge of local communities and governments while enabling fair 

distribution of benefits of rapid economic development. The Thai Government (2017) has pursued a twenty-year national economic 
growth policy since 2016. It is promoting innovation and stimulating international investment through the Eastern Economic Corridor 
(EEC) plan. The EEC plan relates to land acquisition resulting in relocation, water and food insecurity in major food production 
areas. 

The overall aim of this research is to explore potential impacts because of Economic Development plan e.g. the EEC Act 
B.E.2561 (2018). The research question is “what is the potential impacts on local people by the EEC Act which relate to water 
and food security?”. Qualitative research is used through documents, observation, in-depth interviews of key stakeholders in a case 

study of Ban Pho and Bangkha Districts in Chachoengsao province. The EEC Act was analyzed through Bacchi’s technique 
accompanied by thematic analysis.  

The findings demonstrate the potential impacts of the EEC Act relate to water and food security because of land acquisition and 
relocation; pollution and water shortage; include road-safety problems, increasing crime and the risk of environmental degradation, 
which lead to decrease of food. 

The study contributed to knowledge and understanding about impacts and possible solutions for policy and practice in Thailand. 
It shows the necessity of transparent, two-way communication and support for capacity-building and protecting the environment 
during rapid development in a complex society. 
 
Keywords: Eastern Economic Corridor (EEC), Impacts of Economic Development Plan, EEC Act  
 

บทน า 
 

ยุทธศาสตร์ชาติในแผนพัฒนาเศรษฐกจิ 20 ปีของไทย มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ปรับปรุงนวัตกรรม ภายใต้
หลักการการพัฒนาที่ยั่งยืน (The Secretariat of the Prime Minister, 2017) ด้วยเหตุนี้  ท าให้มีการลงทุนด้านอุตสาหกรรม 
โครงสร้างพื้นฐาน การขยายตัวทางการค้าระหว่างประเทศอาเซียน โดยพุ่งเป้าไปที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
อันประกอบไปด้วย ระยอง ชลบุรี และ ฉะเชิงเทรา (Ministry of Industry, Thailand, 2017) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
เติบโตเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว (Eastern Economic Corridor Office, 2018) ในขณะเดียวกนัแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ที่ผ่านมากส็่งผลกระทบถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อคนในท้องถ่ิน และมีแนวโน้มที่จะน ามาซึ่งผลกระทบในด้านการ
จัดการที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เช่น กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ซึ่งการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้นมีความเชื่อมโยงกับ
การจัดการน า้และการผลิตอาหาร อันน ามาซึ่งรายได้ของประเทศไทย (Jaroenjitt, 2019) จึงเป็นที่มาของการศึกษานี้  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบด้านความม่ันคงของน ้าและอาหารที่คาดว่าจะเกิดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกจิภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 (พรบ.ออีซีี)  

งานวิจัยชิ้ นนี้ เลือกจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้ นที่ศึกษา เนื่องจากมีเอกลักษณ์ทางด้านการเกษตรและมีทรัพยากร 
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ กล่าวคือ ร้อยละ 72.3 ของที่ดินในจังหว้ดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่รับน า้ของแม่น า้บางปะกง ซึ่งมี
ความเสี่ยงจากมลพิษทางน ้าจากการพัฒนาอุตสาหกรรม (Charieanpanyanet, 2009) ทั้งนี้  การพัฒนาระเบียงเขต
เศรษฐกจิพิเศษ รัฐบาลได้ประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์จากแผนดังกล่าว คือ จะน ามาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นผ่านการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน การสร้างท่าเรือ เขื่อน การจัดการระบบไฟฟ้าที่มีประสทิธภิาพมากขึ้น (Ministry of Industry, 
Thailand, 2017) ขณะที่การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ ส่งผลให้ชาวนาและชาวประมง มีแนวโน้มผลผลิต
ลดลงเนื่องจากมลภาวะ นอกจากนี้  ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวยังมีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ เช่น ปัญหา
ระบบทางเดินหายใจไม่สะดวกจากมลพิษทางอากาศ  และปัญหาด้านมลพิษทางน ้าที่ใช้อุปโภคและบริโภคด้วย 
(Chomrom Lampu Ban Pho, 2017; Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and Environment, 
2018) จึงเป็นที่มาที่ให้ผู้วิจัยท าการศึกษาพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 (พรบ.อีอีซี) 
เพื่อตอบค าถามวิจัยที่ว่า “อะไรคือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ นต่อความม่ันคงทางน ้าและอาหาร เม่ือมีแผนพัฒนาเขต
เศรษฐกจิพิเศษตะวันออก”  
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

การศึกษานี้ เป็นวิจัยเชิงคุณภาพผ่านกรณีศึกษาในสองอ าเภอของจังหวัดฉะเชิงเทรา อ าเภอแรก คือ อ าเภอบางคล้า
ดินแดนต้นก าเนิดของข้าวหอมมะลิ (Division of Rice Research and Development, Thailand, 1954) เป็นแหล่งผลิต
มะม่วงน า้ดอกไม้ และไข่ไก่ รวมถึงเป็นแหล่งผลิตกุ้งที่ใหญ่ที่สดุในจังหวัดฉะเชิงเทรา (Chachoengsao Industry Office, 
2017) อ าเภอที่สอง คือ อ าเภอบ้านโพธิ์ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของโลมาอิรวดี และค้างคาวแม่ไก่ในแถบลุ่มน า้บางปะกง 
(Verdantplanet, n.d.) ที่ก าลังมีจ านวนลดน้อยลง อีกทั้งเป็นแหล่งผลิตพันธุ์ปลาและกุ้งเป็นอันดับที่สองรองจากอ าเภอ
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บางคล้า ขณะที่ส านักผังเมืองได้วางแผนให้เป็นพื้ นที่กระจายสินค้า (Logistic Hub) และเป็นอ าเภอที่มีแนวโน้มการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรม (Department of Public Works and Town & Country Planning, 2018)  

การเกบ็รวบรวมข้อมูลได้ท าการศึกษาผ่านกระบวนการดังนี้   
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.อีอีซี หนังสือประวัติศาสตร์ชุมชน แผ่นพับและใบปลิวประชาสัมพันธ์

โครงการออีซีีทั้งของภาครัฐบาล แผ่นพับการให้ความรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อมของภาคประชาสงัคม  
2. การสมัภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง ผู้วิจัยใช้เทคนิค Snowball ในการเข้าถึงผู้ให้ข้อมูล โดยอ้างองิจ านวนกลุ่ม

ตัวอย่างจากาอาชีพที่เกี่ยวข้องกบัความม่ันคงของน า้และอาหาร เช่น ผู้ที่อาศัยริมน า้ ตัวแทนผู้ที่เกี่ยวข้องด้านประมงและ
เกษตรกรรมทั้งภาคประชาชน รัฐ และเอกชน โดยแบ่งผู้ให้ข้อมูลออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ภาคประชาชน 24 คน ภาครัฐบาล 
18 คน และภาคเอกชน 5 คน รวม 47 คน โดยมีจ านวนเท่าๆ กันในทั้ง 2 อ าเภอ เพื่อลดความล าเอียงของข้อมูลที่ได้ 
โดยใช้ชื่อย่อผู้ ให้ข้อมูล ได้แก่ BP = ตัวแทนจากอ าเภอบ้านโพธิ์, BK = ตัวแทนจากอ าเภอบางคล้า, BPK = ตัวแทน 
ที่ท างานร่วมกับทั้งสองอ าเภอ, ES = ตัวแทนจากเจ้าหน้าที่ของส านักงานอีอีซี, FT = ตัวแทนจากโรงงานอุตสาหกรรม, 
CC = ผู้ เข้าร่วมอภิปรายผลการเกบ็ข้อมูล มีการจัดล าดับความส าคัญของการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูล โดยพิจารณาจาก 
ระยะเวลาในการอยู่ในพื้นที่ของผู้ให้ข้อมูลต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่อให้เหน็การเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังมีการบังคับใช้
พรบ.ออีซีี 

3. ใช้วิธีการสังเกตร่วม เช่น ร่วมประชุมของสมาชิกในชุมชน/หมู่บ้าน รวมถึงเข้าร่วมการจัดประชุมประชาพิจารณ์
ของภาครัฐประเดน็เขตเศรษฐกจิพิเศษในจังหวัดฉะเชิงเทรารวมทั้งสิ้น 8 กจิกรรม 

4. การอภิปรายร่วมกัน เม่ือท าการเกบ็รวบรวมข้อมูลแล้วได้มีการจัดเสวนาเพื่ออภิปรายผลร่วมกับผู้ ให้ข้อมูล 
ทั้งสามฝ่าย จากนั้นน าเสนอข้อมูลเบ้ืองต้นเสนอต่อตัวแทนส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก ใช้ระยะเวลาด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลทั้งหมด 8 เดือน (ธนัวาคม พ.ศ. 2561-มิถุนายน พ.ศ. 2562)  

บทความนี้ น าเสนอการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจด้วยกรอบแนวคิดของ Bacchi ซ่ึงเป็นกรอบการวิเคราะห์
นโยบายหรือแผนงานต่างๆ ผ่านการตั้งค าถามและวิพากษ์นโยบายสาธารณะ ภายใต้กระบวนการทฤษฎีวิพากษ์ 
(Critical Theory) Bacchi ให้ความส าคัญของการตั้งค าถามเกี่ยวกับปัญหาที่ปรากฏในนโยบายหรือแผน มีการแจกแจง
ประเด็นปัญหาในนโยบายหรือแผนว่าจะส่งผลกระทบอย่างไร (Bacchi, 2009) ซึ่งแตกต่างกับแนวทางการวิเคราะห์
นโยบายหรือแผนงานอื่นๆ กล่าวคือ กรอบการวิเคราะห์ทั่วไปจะเป็นการวิเคราะห์แบบตรวจสอบนโยบายหรือแผน เน้น
การวิพากษ์ในประเดน็การน านโยบายหรือแผนไปใช้ และท าการเปรียบเทียบแผนงานที่น าไปใช้ว่าเป็นอย่างไร (Knoepfel et al.,  
2011; Patton et al., 2015; Wibowo et al., 2013) ขณะที่กรอบการวิเคราะห์แบบ Bacchi เน้นการต้ังค าถามที่มีต่อ
แผนหรือนโยบายนั้นด้วย  

ในที่นี้ ผู้ วิจัยท าการศึกษาพระราชบัญญัติเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 (พรบ.อีอีซี) ถือเป็น 
ตัวแทนที่เป็นรูปธรรมของการบังคับใช้แผนพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เนื่องจากพระราชบัญญัติ
เป็นกฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้ น (Division of Legal Affairs, Walailak University, n.d.) และพรบ.อีอีซี ได้ถูกน ามา
บังคับใช้ในพื้นที่เป้าหมายและเป็นนโยบายที่หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี (Eastern Economic Corridor Office, 2018) ในบทความนี้ จะศึกษาว่า พรบ.
ดังกล่าวมีแนวโน้มก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนด้านความม่ันคงทางน า้และอาหารอะไรบ้างในพื้นที่ 2 อ าเภอ โดย
การน าเสนอผลการศึกษาจะตอบค าถามภายใต้การกรอบแนวคิดของ Bacchi ที่ตั้งค าถาม 6 ค าถาม ส าหรับใช้เพื่อการ
วิเคราะห์แผนหรือนโยบาย ได้แก่ 1) อะไรคือปัญหาที่ถูกน าเสนอในแผนหรือนโยบายนั้น 2) อะไรคือความคิดภายใต้
แผนหรือนโยบายนั้น 3) ปัญหาในแผนหรือนโยบายนั้น สิ่งเหล่านี้ ถูกน าเสนออย่างไร 4) ปัญหาที่ถูกกล่าวในแผน 
เม่ือถูกเสนอนั้นมีผลอย่างไร 5) อะไรที่ถูกซ่อนไว้ในแผนหรือนโยบายนั้น และสิ่งนั้นยังคงเป็นปัญหา ทั้งนี้ สิ่งที่ถูกซ่อน 
ไว้นี้ผู้วิเคราะห์คิดเหน็แตกต่างได้ไหม 6) อะไรคือผลกระทบที่อาจเกดิข้ึนเม่ือปัญหาได้ถูกน าเสนอออกมา  
 

 

ผลการศึกษา 
 

บทความนี้ น าเสนอการวิเคราะห์ พรบ.อีอีซี ภายใต้กรอบแนวคิดและเทคนิคการวิเคราะห์นโยบายหรือแผนงาน 
ผ่านการตั้งค าถาม 6 ค าถามของ Bacchi เพื่อตอบค าถามวิจัยที่ว่า อะไรคือผลกระทบที่อาจเกดิข้ึนต่อความม่ันคงทางน า้
และอาหาร เม่ือรัฐบาลประกาศใช้พระราชบัญญัติเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พรบ.อีอีซี) ผลการศึกษาในการ
ตอบค าถามข้อที่ 1-2 ของ Bacchi นั้นได้จากการวิเคราห์เนื้อหาและตีความจาก พรบ.ออีซีี มาตราต่างๆ รวมถึงเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง และการตอบค าถามที่ 3-6 ได้มาจากการวิเคราะห์เนื้ อหาและตีความจาก พรบ.อีอีซี รวมถึง การสัมภาษณ์ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย ตามที่ได้ระบุในวิธกีารวิจัย ซึ่งมีรายละเอยีดดังนี้   

1. อะไรคือปัญหาที่ถูกน าเสนอในพรบ.อีอีซี 
 จากข้อมูลใน พรบ.ออีซีี (Eastern Economic Corridor Office, 2018) ได้แสดงให้เหน็ว่า ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของไทยที่ถูกสะท้อนอยู่ในวัตถุประสงค์ของ พรบ.อีอีซี มาตราที่ 6 กล่าวคือ รัฐบาลไทยห่วงใยเกี่ยวกับศักยภาพและ 
การเติบโตทางเศรษฐกจิ จึงมีความประสงค์ดังนี้  

 - ต้องการที่จะปรับปรุงพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (มาตรา 6 วรรค 1)  
ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ปัญหา คือ การพัฒนาเศรษฐกจิไทยที่ผ่านมาไม่ทนัสมัยและมีปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 - ต้องการให้เกดิการบริการแบบครบวงจร เพื่อลดต้นทุนและอุปสรรคในการประกอบกิจการ (มาตรา 6 วรรค 
2) สามารถตีความได้ว่า ปัญหา คือ ต้นทุนการลงทุนในประเทศไทยสงูและเป็นอุปสรรคต่อการประกอบกจิการ 

 - การจัดท าโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงได้โดยสะดวกอย่างเป็นระบบ (มาตรา 6 วรรค 3) ตีความได้ว่า โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคยังไม่
เชื่อมโยงและมีประสทิธภิาพพอส าหรับประชาชน 

 - มีการก าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เหมาะกับสภาพและศักยภาพของพื้นที่โดยสอดคล้องกับหลักการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (มาตรา 6 วรรค 4) สามารถตีความได้ว่า การก าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินยังเป็นปัญหา ซึ่งต้องจัด 
ท าให้สอดคล้องกบัหลักการการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 - ผลักดันการพัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยระดับนานาชาติเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยอย่างสะดวก ปลอดภัย 
เข้าถึงได้โดยทั่วหน้าและสามารถประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ (มาตรา 6 วรรค 5) สามารถตีความได้ว่า การ
พัฒนาเมืองที่ผ่านมายังไม่มีประสทิธภิาพและทนัสมัยพอส าหรับการประกอบกจิการ 

2. อะไรคือความคิดภายใต ้พรบ.อีอีซี 
 จากปัญหาที่ถูกน าเสนอผ่านวัตถุประสงค์ใน พรบ.อีอีซี แสดงให้เห็นความคิดภายใต้ พรบ.อีอีซีนี้  3 ประการ 

ประการแรก คือ พรบ.ออีซีี เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถตีความได้ว่า นโยบายนี้ มีพื้นฐานความคิดที่เกี่ยวข้อง
กับระบบทุนนิยม ซึ่งเป็นระบบที่เน้นการแข่งขันของตลาด ผู้ประกอบกิจการ บริษัท และเจ้าของกิจการ กลุ่มคนเหล่านี้  
มีความต้องการที่จะได้รับผลตอบแทนสงูสดุจากการลงทุน จึงมีความต้องการให้มีการเติบโตทางเศรษฐกจิ (Capitalism, 
2013; Hinton & Maclurcan, 2017) สิ่งนี้ สะท้อนอยู่ใน พรบ.อีอีซี เรื่องการใช้เทคโนโลยีและนวัฒกรรม เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (มาตรา 7 วรรค 2) ประการที่สอง รัฐบาลไทยประสงค์ที่จะเพิ่มการลงทุนใน
ประเทศ เพื่ อก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางของประเทศไทย  (Thailand Board of Investment, 2017) โดยระบุ 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกจินั้น มีความจ าเป็นต้องสนับสนุนละขับเคล่ือนนวัตกรรมและภาคอุตสาหกรรมกบันักลงทุน
นานาชาติ ในเขตเศรษฐกจิพิเศษ อาท ิฉะเชิงเทรา ระยอง และชลบุรี (National Science and Technology Development 
Agency, 2019) ประการที่สาม คือ การลงทุนและการมุ่งเน้นพฒันาเทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมนั้น จะช่วยให้เศรษฐกจิ
เติบโตและอาจช่วยสนับสนุนให้เกดิทางเลือกด้านการเกษตร การประมง หรือการท่องเที่ยวได้ 

3. ปัญหาใน พรบ.อีอีซี นั้น สิง่เหล่านี้ ถูกน าเสนออย่างไร 
 จากเนื้ อหาใน พรบ.อีอีซี และการสัมภาษณ์ พบว่า ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

(Eastern Economic Corridor Office, 2018; National Science and Technology Development Agency, 2019) 
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บางคล้า ขณะที่ส านักผังเมืองได้วางแผนให้เป็นพื้ นที่กระจายสินค้า (Logistic Hub) และเป็นอ าเภอที่มีแนวโน้มการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรม (Department of Public Works and Town & Country Planning, 2018)  

การเกบ็รวบรวมข้อมูลได้ท าการศึกษาผ่านกระบวนการดังนี้   
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.อีอีซี หนังสือประวัติศาสตร์ชุมชน แผ่นพับและใบปลิวประชาสัมพันธ์

โครงการออีซีีทั้งของภาครัฐบาล แผ่นพับการให้ความรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อมของภาคประชาสงัคม  
2. การสมัภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง ผู้วิจัยใช้เทคนิค Snowball ในการเข้าถึงผู้ให้ข้อมูล โดยอ้างองิจ านวนกลุ่ม

ตัวอย่างจากาอาชีพที่เกี่ยวข้องกบัความม่ันคงของน า้และอาหาร เช่น ผู้ที่อาศัยริมน า้ ตัวแทนผู้ที่เกี่ยวข้องด้านประมงและ
เกษตรกรรมทั้งภาคประชาชน รัฐ และเอกชน โดยแบ่งผู้ให้ข้อมูลออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ภาคประชาชน 24 คน ภาครัฐบาล 
18 คน และภาคเอกชน 5 คน รวม 47 คน โดยมีจ านวนเท่าๆ กันในทั้ง 2 อ าเภอ เพื่อลดความล าเอียงของข้อมูลที่ได้ 
โดยใช้ช่ือย่อผู้ ให้ข้อมูล ได้แก่ BP = ตัวแทนจากอ าเภอบ้านโพธิ์, BK = ตัวแทนจากอ าเภอบางคล้า, BPK = ตัวแทน 
ที่ท างานร่วมกับทั้งสองอ าเภอ, ES = ตัวแทนจากเจ้าหน้าที่ของส านักงานอีอีซี, FT = ตัวแทนจากโรงงานอุตสาหกรรม, 
CC = ผู้ เข้าร่วมอภิปรายผลการเกบ็ข้อมูล มีการจัดล าดับความส าคัญของการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูล โดยพิจารณาจาก 
ระยะเวลาในการอยู่ในพื้นที่ของผู้ให้ข้อมูลต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่อให้เหน็การเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังมีการบังคับใช้
พรบ.ออีซีี 

3. ใช้วิธีการสังเกตร่วม เช่น ร่วมประชุมของสมาชิกในชุมชน/หมู่บ้าน รวมถึงเข้าร่วมการจัดประชุมประชาพิจารณ์
ของภาครัฐประเดน็เขตเศรษฐกจิพิเศษในจังหวัดฉะเชิงเทรารวมทั้งสิ้น 8 กจิกรรม 

4. การอภิปรายร่วมกัน เม่ือท าการเกบ็รวบรวมข้อมูลแล้วได้มีการจัดเสวนาเพื่ออภิปรายผลร่วมกับผู้ ให้ข้อมูล 
ทั้งสามฝ่าย จากนั้นน าเสนอข้อมูลเบ้ืองต้นเสนอต่อตัวแทนส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก ใช้ระยะเวลาด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลทั้งหมด 8 เดือน (ธนัวาคม พ.ศ. 2561-มิถุนายน พ.ศ. 2562)  

บทความนี้ น าเสนอการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจด้วยกรอบแนวคิดของ Bacchi ซึ่งเป็นกรอบการวิเคราะห์
นโยบายหรือแผนงานต่างๆ ผ่านการตั้งค าถามและวิพากษ์นโยบายสาธารณะ ภายใต้กระบวนการทฤษฎีวิพากษ์ 
(Critical Theory) Bacchi ให้ความส าคัญของการตั้งค าถามเกี่ยวกับปัญหาที่ปรากฏในนโยบายหรือแผน มีการแจกแจง
ประเด็นปัญหาในนโยบายหรือแผนว่าจะส่งผลกระทบอย่างไร (Bacchi, 2009) ซึ่งแตกต่างกับแนวทางการวิเคราะห์
นโยบายหรือแผนงานอื่นๆ กล่าวคือ กรอบการวิเคราะห์ทั่วไปจะเป็นการวิเคราะห์แบบตรวจสอบนโยบายหรือแผน เน้น
การวิพากษ์ในประเดน็การน านโยบายหรือแผนไปใช้ และท าการเปรียบเทียบแผนงานที่น าไปใช้ว่าเป็นอย่างไร (Knoepfel et al.,  
2011; Patton et al., 2015; Wibowo et al., 2013) ขณะที่กรอบการวิเคราะห์แบบ Bacchi เน้นการตั้งค าถามที่มีต่อ
แผนหรือนโยบายนั้นด้วย  

ในที่นี้ ผู้ วิจัยท าการศึกษาพระราชบัญญัติเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 (พรบ.อีอีซี) ถือเป็น 
ตัวแทนที่เป็นรูปธรรมของการบังคับใช้แผนพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เนื่องจากพระราชบัญญัติ
เป็นกฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้ น (Division of Legal Affairs, Walailak University, n.d.) และพรบ.อีอีซี ได้ถูกน ามา
บังคับใช้ในพื้นที่เป้าหมายและเป็นนโยบายที่หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี (Eastern Economic Corridor Office, 2018) ในบทความนี้ จะศึกษาว่า พรบ.
ดังกล่าวมีแนวโน้มก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนด้านความม่ันคงทางน า้และอาหารอะไรบ้างในพื้นที่ 2 อ าเภอ โดย
การน าเสนอผลการศึกษาจะตอบค าถามภายใต้การกรอบแนวคิดของ Bacchi ที่ต้ังค าถาม 6 ค าถาม ส าหรับใช้เพื่อการ
วิเคราะห์แผนหรือนโยบาย ได้แก่ 1) อะไรคือปัญหาที่ถูกน าเสนอในแผนหรือนโยบายนั้น 2) อะไรคือความคิดภายใต้
แผนหรือนโยบายนั้น 3) ปัญหาในแผนหรือนโยบายนั้น สิ่งเหล่านี้ ถูกน าเสนออย่างไร 4) ปัญหาที่ถูกกล่าวในแผน 
เม่ือถูกเสนอนั้นมีผลอย่างไร 5) อะไรที่ถูกซ่อนไว้ในแผนหรือนโยบายนั้น และสิ่งนั้นยังคงเป็นปัญหา ทั้งนี้ สิ่งที่ถูกซ่อน 
ไว้นี้ผู้วิเคราะห์คิดเหน็แตกต่างได้ไหม 6) อะไรคือผลกระทบที่อาจเกดิข้ึนเม่ือปัญหาได้ถูกน าเสนอออกมา  
 

 

ผลการศึกษา 
 

บทความนี้ น าเสนอการวิเคราะห์ พรบ.อีอีซี ภายใต้กรอบแนวคิดและเทคนิคการวิเคราะห์นโยบายหรือแผนงาน 
ผ่านการตั้งค าถาม 6 ค าถามของ Bacchi เพื่อตอบค าถามวิจัยที่ว่า อะไรคือผลกระทบที่อาจเกดิข้ึนต่อความม่ันคงทางน า้
และอาหาร เม่ือรัฐบาลประกาศใช้พระราชบัญญัติเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พรบ.อีอีซี) ผลการศึกษาในการ
ตอบค าถามข้อที่ 1-2 ของ Bacchi นั้นได้จากการวิเคราห์เนื้อหาและตีความจาก พรบ.ออีซีี มาตราต่างๆ รวมถึงเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง และการตอบค าถามที่ 3-6 ได้มาจากการวิเคราะห์เนื้ อหาและตีความจาก พรบ.อีอีซี รวมถึง การสัมภาษณ์ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย ตามที่ได้ระบุในวิธกีารวิจัย ซึ่งมีรายละเอยีดดังนี้   

1. อะไรคือปัญหาที่ถูกน าเสนอในพรบ.อีอีซี 
 จากข้อมูลใน พรบ.ออีซีี (Eastern Economic Corridor Office, 2018) ได้แสดงให้เหน็ว่า ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของไทยที่ถูกสะท้อนอยู่ในวัตถุประสงค์ของ พรบ.อีอีซี มาตราที่ 6 กล่าวคือ รัฐบาลไทยห่วงใยเกี่ยวกับศักยภาพและ 
การเติบโตทางเศรษฐกจิ จึงมีความประสงค์ดังนี้  

 - ต้องการที่จะปรับปรุงพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (มาตรา 6 วรรค 1)  
ซ่ึงสามารถตีความได้ว่า ปัญหา คือ การพัฒนาเศรษฐกจิไทยที่ผ่านมาไม่ทนัสมัยและมีปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 - ต้องการให้เกดิการบริการแบบครบวงจร เพื่อลดต้นทุนและอุปสรรคในการประกอบกิจการ (มาตรา 6 วรรค 
2) สามารถตีความได้ว่า ปัญหา คือ ต้นทุนการลงทุนในประเทศไทยสงูและเป็นอุปสรรคต่อการประกอบกจิการ 

 - การจัดท าโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงได้โดยสะดวกอย่างเป็นระบบ (มาตรา 6 วรรค 3) ตีความได้ว่า โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคยังไม่
เชื่อมโยงและมีประสทิธภิาพพอส าหรับประชาชน 

 - มีการก าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เหมาะกับสภาพและศักยภาพของพื้นที่โดยสอดคล้องกับหลักการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (มาตรา 6 วรรค 4) สามารถตีความได้ว่า การก าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินยังเป็นปัญหา ซ่ึงต้องจัด 
ท าให้สอดคล้องกบัหลักการการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 - ผลักดันการพัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยระดับนานาชาติเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยอย่างสะดวก ปลอดภัย 
เข้าถึงได้โดยทั่วหน้าและสามารถประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ (มาตรา 6 วรรค 5) สามารถตีความได้ว่า การ
พัฒนาเมืองที่ผ่านมายังไม่มีประสทิธภิาพและทนัสมัยพอส าหรับการประกอบกจิการ 

2. อะไรคือความคิดภายใต ้พรบ.อีอีซี 
 จากปัญหาที่ถูกน าเสนอผ่านวัตถุประสงค์ใน พรบ.อีอีซี แสดงให้เห็นความคิดภายใต้ พรบ.อีอีซีนี้  3 ประการ 

ประการแรก คือ พรบ.ออีซีี เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถตีความได้ว่า นโยบายนี้ มีพื้นฐานความคิดที่เกี่ยวข้อง
กับระบบทุนนิยม ซึ่งเป็นระบบที่เน้นการแข่งขันของตลาด ผู้ประกอบกิจการ บริษัท และเจ้าของกิจการ กลุ่มคนเหล่านี้  
มีความต้องการที่จะได้รับผลตอบแทนสงูสดุจากการลงทุน จึงมีความต้องการให้มีการเติบโตทางเศรษฐกจิ (Capitalism, 
2013; Hinton & Maclurcan, 2017) สิ่งนี้ สะท้อนอยู่ใน พรบ.อีอีซี เรื่องการใช้เทคโนโลยีและนวัฒกรรม เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (มาตรา 7 วรรค 2) ประการที่สอง รัฐบาลไทยประสงค์ที่จะเพิ่มการลงทุนใน
ประเทศ เพื่ อก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางของประเทศไทย  (Thailand Board of Investment, 2017) โดยระบุ 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกจินั้น มีความจ าเป็นต้องสนับสนุนละขับเคล่ือนนวัตกรรมและภาคอุตสาหกรรมกบันักลงทุน
นานาชาติ ในเขตเศรษฐกจิพิเศษ อาท ิฉะเชิงเทรา ระยอง และชลบุรี (National Science and Technology Development 
Agency, 2019) ประการที่สาม คือ การลงทุนและการมุ่งเน้นพฒันาเทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมนั้น จะช่วยให้เศรษฐกจิ
เติบโตและอาจช่วยสนับสนุนให้เกดิทางเลือกด้านการเกษตร การประมง หรือการท่องเที่ยวได้ 

3. ปัญหาใน พรบ.อีอีซี นั้น สิง่เหล่านี้ ถูกน าเสนออย่างไร 
 จากเนื้ อหาใน พรบ.อีอีซี และการสัมภาษณ์ พบว่า ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

(Eastern Economic Corridor Office, 2018; National Science and Technology Development Agency, 2019) 
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เนื่องจากการแข่งขันดึงนักลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนมีสูง ที่ผ่านมาประเทศไทยมีข้อจ ากัดเรื่องการเข้ามา
ลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ อีกทั้งการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทยชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง  ซึ่ง พรบ.อีอีซี
เป็นส่วนหนึ่งของการแผนการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นการลงทุนในประเทศ (ES 001) ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูล 
ของธนาคารโลกในปี 2561 ที่ระบุว่า GDP ของประเทศไทยเติบโตเพียง 4.1% ซ่ึงต ่ากว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างกัมพูชา (7.1%), เวียดนาม, (6.8%) และเมียนม่า (4.8%) (World Bank, n.d.a)  
ปี 2562 สัดส่วนของ GDP ต่อภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2560-2562 ลดลง เม่ือเทียบกับประเทศ 
กัมพูชา เวียดนาม และเมียนมา ที่มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น (O’Neill, 2021) สิ่งนี้ แสดงให้เห็นสาเหตุที่ท าให้รัฐบาลไทย
เสนอเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนผ่าน พรบ.อีอีซี ซ่ึงเป็นที่มาว่า ท าไม พรบ.อีอีซี จึงมุ่งเน้นเรื่องพัฒนา
เศรษฐกจิ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

4. พรบ.อีอีซี เมือ่ถูกน าเสนอนั้นมีผลอย่างไร 
 ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจที่สะท้อนอยู่ใน พรบ.อีอีซี มาตราที่ 6 นั้น ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาหลายประการ 

ประการแรก คือ การเวนคืนที่ดิน ในอ าเภอบ้านโพธิ์ ท าให้กงัวลเรื่องพื้นที่ท ากนิที่อยู่อาศัย (BP 002, BP005, BP 006, 
BP 007, BP 008, BP 009, BP 011, BP 017) ประการที่สอง ความกังวลเรื่องคุณภาพน า้ น า้เสีย น า้ไม่พอใช้ส าหรับ
การเพาะปลูกการเกษตรและการประมง เช่น อาชีพด้านฟาร์มเพาะเลี้ ยงกุ้ง ฟาร์มเพาะพันธุ์ปลา รวมถึง การท าหลังคา 
มุงจาก และการหาสตัว์น า้ในแม่น า้บางปะกง (BP 006, BP 007, BP 009, BP 011, BP 017, BK 001, BK 002, BK 
007, BP 013) ประการที่สาม คือ การเร่งรัดท าตาม พรบ.อีอีซี เม่ือแผนการพัฒนาถูกน ามาปฏิบัติภายใต้ พรบ.อีอีซี 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องเร่งท าการประชาสัมพันธ์ และประชาพิจารณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีในพื้ นที่ 3 จังหวัด รวม
ทั้งสิ้น 30 อ าเภอ (ES 001, ES 002) ท าให้การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับผู้ที่เกี่ยวข้องกไ็ม่มีประสิทธิภาพเพราะ
เจ้าหน้าที่น้อยและมีเวลาจ ากัด (BP 017, BP022) ผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถทราบรายละเอียดได้ และเม่ือไม่มี 
ความไม่ชัดเจนท าให้เกดิความสบัสนเกี่ยวกับ พรบ.ออีซีี ประการที่สี ่เกดิปัญหาขัดแย้งระหว่างรัฐและประชาชนในกรณี
การก่อสร้างจุดต้ังสถานีบรรจุและแยกสินค้า หรือ ICD ที่อ าเภอบ้านโพธิ์ (ES 001, ES 002, BP 017, BP 024, BP 
022) เพราะรัฐต้องการเวนคืนที่ดิน 

 กล่าวโดยสรุป คือ พรบ.ออีซีี ถูกท าให้เป็นปัญหาเนื่องจากความไม่ชัดเจนของการข้อมูลข่าวสารที่ส่งถึงประชาชน
ทั่วไปในท้องถ่ิน โดยมากหน่วยงานที่ด าเนินงานมักสื่อสารทางเดียว (BP 005, BK 013) เพราะความเร่งรีบของแผนพัฒนา
ที่ก านดไว้ในมาตรา 29-30 ว่าจะต้องจัดท าให้เสร็จสิ้นใน 1 ปี (ES 001, ES 002) การที่เจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้มีโอกาส
สื่อสารที่ดีพอและไม่สามารถเชื่อมสัมพันธ์โดยตรงระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐของส่วนกลางกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 
ส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดและความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและกลุ่มชาวบ้านในท้องถ่ิน (BP 005, BP 022, BP 024) 
ด้วยเหตุนี้  ท าให้ชาวบ้านในท้องถ่ินมีความไม่พอใจเม่ือภาครัฐไม่ได้รับฟังปัญหาที่เขาได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง อกีทั้ง
ไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมอภิปรายถกเถียงและมีส่วนร่วมตัดสนิใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของ
เขาเหล่านั้น (BP 002, BP 005, BP 006, BP 007) รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง และรัฐบาลไม่สามารถสรุปแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาที่คาดว่าจะเกดิหลังมีการบังคับใช้แผนพัฒนาเศรษฐกจิตาม พรบ.ออีซีี อย่างเตม็ที่ (BP 007, BP 017) 

5. อะไรที่ถูกซ่อนไวใ้น พรบ.อีอีซี และสิง่นั้นยงัคงเป็นปัญหา ทั้งนี้  สิง่ที่ถูกซ่อนไวน้ี้ ผูว้ิเคราะหคิ์ดเห็นแตกต่าง
ไดไ้หม 

 เม่ือผู้ศึกษาได้ตรวจสอบถึงสิ่งที่ถูกซ่อนไว้ใน พรบ.อีอซีี พบว่า มี 5 ประการ กล่าวคือ 1) ข้อบังคับของ พรบ.อีอซีี นี้  
แสดงให้เห็นถึงความผ่อนปรนในระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เผยให้เห็นว่าระบบธรรมาภิบาลที่หย่อนยาน 2) โครงสร้าง
ของสมาชิกในคณะกรรมการก ากับนโยบายไม่มีภาคประชาชน 3) การช่วยเหลือลดหย่อนภาษี ผ่อนปรนข้อจ ากัดและ
เอื้ อประโยชน์ให้กับนักลงทุน ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาทักษะของคนในประเทศ 4) มีความเป็นไปน้อยได้ที่ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะได้รับการปกป้องในระยะยาว 5) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการสนับสนุนโครงการและการให้เงิน
อุดหนุนต่อประชาชนในท้องถ่ินยังไม่มีความชัดเจน 

 

 5.1 การผ่อนปรนขอ้บงัคบัต่างๆ ใน พรบ. อีอีซี 
   ภายใต้ พรบ.อีอีซี นั้นกย็ังแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลเน้นความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเปิดโอกาส

ให้กบันักลงทุนต่างชาติได้รับสทิธพิิเศษมากมายเช่นเรื่องการเช่าที่ดินที่เปิดโอกาสให้เช่าช่วงได้นานสงูสดุถึง 99 ปี ตามที่
ปรากฏใน พรบ.อีอีซี มาตรา 49 ถึง 56 หรือ โครงการการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 8 อาจได้รับ
การผ่อนผัน กรณีเกิดปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ในพื้นที่อีอีซีทั้ง 3 จังหวัด มาตรา 9 ให้อ านาจกับคณะกรรมการก ากับ
นโยบายเป็นผู้มีสทิธเิดด็ขาด เป็นผู้ตัดสนิใจและสามารถผ่อนปรนเงื่อนไขต่างๆ หรือมีค าสั่ง หรือ มีกฎหมายขึ้นมาใหม่ 
เพื่อในการพัฒนาพื้นที่อีอีซี มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ดั้งนั้นหากเกิดข้อพิพาทระหว่างประชาชนและ
รัฐ หรือเอกชนกบัประชาชนในอนาคต กฎหมายระบุให้สทิธแิละอ านาจคณะกรรมการก ากบันโยบายเป็นผู้มีสทิธเิดด็ขาด
ในการตัดสนิกจิการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ออีีซีตามมาตราที่ 10 และ 11 ซึ่งสมาชิกของคณะกรรมการชุดนี้  ไม่มีตัวแทนจาก
ภาคประชาชนร่วมด้วย ดังนั้นสามารถตีความได้ว่า หลักธรรมาภิบาลใน พรบ.อีอีซี ไม่ดีนัก ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการ
ละเมิดสทิธมินุษยชนได้  

 5.2 โครงสรา้งของสมาชิกในคณะกรรมการก ากบันโยบาย 
   แม้ว่านโยบายของรัฐอย่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2560) และ พรบ.อีอีซี ได้กล่าวถึง

การปกป้องสิทธิมนุษยชนส่วนบุคคล และระบุการจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ ถูกละเมิดสิทธิ หรือผู้ เสียหายภายใต้บริบทของ
ธุรกจิ แต่ยังขาดหลกัประกนัให้กบัผู้ถูกละเมิด ในพรบ.ระบุเพียงว่าขึ้นอยู่กบัคณะกรรมการก ากับนโยบายเป็นผู้มีอ านาจ
ในการตัดสินใจ สิ่งเหล่านี้ เป็นปัญหาที่ถูกซ่อนอยู่ เนื่องจากไม่มีตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อชุมชนและสิทธิของ
ประชาชน แม้แต่ตัวแทนจากรัฐ เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับสิทธิมนุษยชนและชุมชน ไม่มีตัวแทนภาคประชาชนโดยตรงอยู่ในคณะกรรมการตามมาตรา 10 และ 11 ดังนั้น  
ภาคประชาชนจึงไม่มีตัวแทนอย่างแท้จริงที่จะสามารถเข้าถึงผู้ก ากับนโยบายได้ ไม่มีตัวแทนที่จะน าเสนอถึงการขาด
ประโยชน์ของภาคประชาชนในพ้ืนที่ และผู้ก ากับนโยบายอาจมีข้อมูลไม่เพียงพอในการที่จะเห็นผลกระทบของภาค
ประชาชนอย่างครอบคลุม (BP 002, BK 017) อกีทั้งเจ้าหน้าที่จากส านักงานเขตเศรษฐกจิพิเศษกไ็ม่มีอ านาจในบังคับ
หน่วยงานต่างๆ เจ้าหน้าที่เป็นเพียงฝ่ายประสานงานเท่านั้น (ES 001, ES 002) 

 5.3 การช่วยเหลือลดหย่อนขอ้จ ากดัใหก้บันกัลงทุนมีผลต่อการพฒันาทกัษะของประชากรในประเทศ 
   ด้วย พรบ.อีอีซี ตามมาตรา 48, 51, 54, 56, 57, 58 และ 59 รัฐบาลไทยได้ผ่อนปรนเงื่อนไขการอยู่

อาศัย การจ่ายภาษี และสทิธปิระโยชน์ต่างๆ ให้แก่นักลงทุนต่างชาติและครอบครัวให้สามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้
ในระยะยาว เพราะสามารถในการเช่าที่ดินได้นานถึง 99 ปี (มาตรา 49 และ 52) ด้วยเหตุนี้  ตีความได้ว่า พรบ.อีอีซี 
อาจท าให้มีการปิดกั้นการถ่ายทอดทักษะเฉพาะทาง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ จากผู้ เชี่ยวชาญที่มี
ทกัษะ ในกรณีที่ผู้ประกอบการต่างชาติที่ต้องการจ้างงานคนจากประเทศตนเอง มากกว่าการรับคนไทย 

 5.4 มีความเป็นไปไดน้อ้ยที่ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มจะไดร้บัการปกป้องในระยะยาว 
   การให้สิทธิพิเศษต่างๆ แก่นักลงทุน อาจส่งผลกระทบด้านลบในระยะยาว เช่น  การดูแล และฟ้ืนฟู

สิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม การดูแลโครงสร้างพื้ นฐาน การป้องกันมลภาวะทางอากาศและน ้า  (BP 002, BP 006, BP 
007, BK 017) สิ่งเหล่านี้ เป็นต้นทุนในอนาคตที่จะเกิดขึ้น และจะน ามาซึ่งความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงทรัยากรของ
ประชาชนท้องถ่ิน รวมถึงงบประมาณในการจัดการดูแลการป้องกันมลภาวะและรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน ไทย 
ที่อยู่อาศัยในท้องถ่ินระยะยาว เหล่านี้ เชื่อมโยงกบัความม่ันคงด้านอาหารและน า้ด้วย เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตออีซีี
ยังมีการท าการเกษตรอยู่เป็นจ านวนมาก 

 5.5 ประชาชนทัว่ไปมีโอกาสนอ้ยที่จะการเขา้ถึงขอ้มูลและแหล่งทุนเพื่อการพฒันาและสนบัสนุนชุมชน
ทอ้งถิน่ 

   แม้ว่า พรบ.อีอีซี จะมีการระบุถึงกองทุน เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง และ ชดเชย ต่อประชาชนท้องถ่ินที่ได้รับ
ผลกระทบ ในมาตราที่ 61 ถึง 64 ที่กล่าวถึงกองทุนเพื่อการพัฒนาดังกล่าว ทั้งนี้ จากการศึกษา พบว่า มาตราเหล่านี้
ไม่ได้ระบุสดัส่วนของการน างบประมาณจากกองทุนมาพัฒนาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไปใช้กบัชุมชน ไม่ได้ระบุระยะเวลา
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เนื่องจากการแข่งขันดึงนักลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนมีสูง ที่ผ่านมาประเทศไทยมีข้อจ ากัดเรื่องการเข้ามา
ลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ อีกทั้งการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทยชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง  ซ่ึง พรบ.อีอีซี
เป็นส่วนหนึ่งของการแผนการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นการลงทุนในประเทศ (ES 001) ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูล 
ของธนาคารโลกในปี 2561 ที่ระบุว่า GDP ของประเทศไทยเติบโตเพียง 4.1% ซึ่งต ่ากว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างกัมพูชา (7.1%), เวียดนาม, (6.8%) และเมียนม่า (4.8%) (World Bank, n.d.a)  
ปี 2562 สัดส่วนของ GDP ต่อภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2560-2562 ลดลง เม่ือเทียบกับประเทศ 
กัมพูชา เวียดนาม และเมียนมา ที่มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น (O’Neill, 2021) สิ่งนี้ แสดงให้เห็นสาเหตุที่ท าให้รัฐบาลไทย
เสนอเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนผ่าน พรบ.อีอีซี ซ่ึงเป็นที่มาว่า ท าไม พรบ.อีอีซี จึงมุ่งเน้นเรื่องพัฒนา
เศรษฐกจิ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

4. พรบ.อีอีซี เมือ่ถูกน าเสนอนั้นมีผลอย่างไร 
 ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจที่สะท้อนอยู่ใน พรบ.อีอีซี มาตราที่ 6 นั้น ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาหลายประการ 

ประการแรก คือ การเวนคืนที่ดิน ในอ าเภอบ้านโพธิ์ ท าให้กงัวลเรื่องพื้นที่ท ากนิที่อยู่อาศัย (BP 002, BP005, BP 006, 
BP 007, BP 008, BP 009, BP 011, BP 017) ประการที่สอง ความกังวลเรื่องคุณภาพน า้ น า้เสีย น า้ไม่พอใช้ส าหรับ
การเพาะปลูกการเกษตรและการประมง เช่น อาชีพด้านฟาร์มเพาะเลี้ ยงกุ้ง ฟาร์มเพาะพันธุ์ปลา รวมถึง การท าหลังคา 
มุงจาก และการหาสตัว์น า้ในแม่น า้บางปะกง (BP 006, BP 007, BP 009, BP 011, BP 017, BK 001, BK 002, BK 
007, BP 013) ประการที่สาม คือ การเร่งรัดท าตาม พรบ.อีอีซี เม่ือแผนการพัฒนาถูกน ามาปฏิบัติภายใต้ พรบ.อีอีซี 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องเร่งท าการประชาสัมพันธ์ และประชาพิจารณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีในพื้ นที่ 3 จังหวัด รวม
ทั้งสิ้น 30 อ าเภอ (ES 001, ES 002) ท าให้การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับผู้ที่เกี่ยวข้องกไ็ม่มีประสิทธิภาพเพราะ
เจ้าหน้าที่น้อยและมีเวลาจ ากัด (BP 017, BP022) ผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถทราบรายละเอียดได้ และเม่ือไม่มี 
ความไม่ชัดเจนท าให้เกดิความสบัสนเกี่ยวกับ พรบ.ออีซีี ประการที่สี ่เกดิปัญหาขัดแย้งระหว่างรัฐและประชาชนในกรณี
การก่อสร้างจุดตั้งสถานีบรรจุและแยกสินค้า หรือ ICD ที่อ าเภอบ้านโพธิ์ (ES 001, ES 002, BP 017, BP 024, BP 
022) เพราะรัฐต้องการเวนคืนที่ดิน 

 กล่าวโดยสรุป คือ พรบ.ออีซีี ถูกท าให้เป็นปัญหาเนื่องจากความไม่ชัดเจนของการข้อมูลข่าวสารที่ส่งถึงประชาชน
ทั่วไปในท้องถ่ิน โดยมากหน่วยงานที่ด าเนินงานมักสื่อสารทางเดียว (BP 005, BK 013) เพราะความเร่งรีบของแผนพัฒนา
ที่ก านดไว้ในมาตรา 29-30 ว่าจะต้องจัดท าให้เสร็จสิ้นใน 1 ปี (ES 001, ES 002) การที่เจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้มีโอกาส
สื่อสารที่ดีพอและไม่สามารถเชื่อมสัมพันธ์โดยตรงระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐของส่วนกลางกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 
ส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดและความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและกลุ่มชาวบ้านในท้องถ่ิน (BP 005, BP 022, BP 024) 
ด้วยเหตุนี้  ท าให้ชาวบ้านในท้องถ่ินมีความไม่พอใจเม่ือภาครัฐไม่ได้รับฟังปัญหาที่เขาได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง อกีทั้ง
ไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมอภิปรายถกเถียงและมีส่วนร่วมตัดสนิใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของ
เขาเหล่านั้น (BP 002, BP 005, BP 006, BP 007) รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง และรัฐบาลไม่สามารถสรุปแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาที่คาดว่าจะเกดิหลังมีการบังคับใช้แผนพัฒนาเศรษฐกจิตาม พรบ.ออีซีี อย่างเตม็ที่ (BP 007, BP 017) 

5. อะไรที่ถูกซ่อนไวใ้น พรบ.อีอีซี และสิง่นั้นยงัคงเป็นปัญหา ทั้งนี้  สิง่ที่ถูกซ่อนไวน้ี้ ผูว้ิเคราะหคิ์ดเห็นแตกต่าง
ไดไ้หม 

 เม่ือผู้ศึกษาได้ตรวจสอบถึงสิ่งที่ถูกซ่อนไว้ใน พรบ.อีอซีี พบว่า มี 5 ประการ กล่าวคือ 1) ข้อบังคับของ พรบ.อีอซีี นี้  
แสดงให้เห็นถึงความผ่อนปรนในระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เผยให้เห็นว่าระบบธรรมาภิบาลที่หย่อนยาน 2) โครงสร้าง
ของสมาชิกในคณะกรรมการก ากับนโยบายไม่มีภาคประชาชน 3) การช่วยเหลือลดหย่อนภาษี ผ่อนปรนข้อจ ากัดและ
เอื้ อประโยชน์ให้กับนักลงทุน ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาทักษะของคนในประเทศ 4) มีความเป็นไปน้อยได้ที่ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะได้รับการปกป้องในระยะยาว 5) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการสนับสนุนโครงการและการให้เงิน
อุดหนุนต่อประชาชนในท้องถ่ินยังไม่มีความชัดเจน 

 

 5.1 การผ่อนปรนขอ้บงัคบัต่างๆ ใน พรบ. อีอีซี 
   ภายใต้ พรบ.อีอีซี นั้นกย็ังแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลเน้นความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเปิดโอกาส

ให้กบันักลงทุนต่างชาติได้รับสทิธพิิเศษมากมายเช่นเรื่องการเช่าที่ดินที่เปิดโอกาสให้เช่าช่วงได้นานสงูสดุถึง 99 ปี ตามที่
ปรากฏใน พรบ.อีอีซี มาตรา 49 ถึง 56 หรือ โครงการการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 8 อาจได้รับ
การผ่อนผัน กรณีเกิดปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ในพื้นที่อีอีซีทั้ง 3 จังหวัด มาตรา 9 ให้อ านาจกับคณะกรรมการก ากับ
นโยบายเป็นผู้มีสทิธเิดด็ขาด เป็นผู้ตัดสนิใจและสามารถผ่อนปรนเงื่อนไขต่างๆ หรือมีค าสั่ง หรือ มีกฎหมายขึ้นมาใหม่ 
เพื่อในการพัฒนาพื้นที่อีอีซี มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ดั้งนั้นหากเกิดข้อพิพาทระหว่างประชาชนและ
รัฐ หรือเอกชนกบัประชาชนในอนาคต กฎหมายระบุให้สทิธแิละอ านาจคณะกรรมการก ากบันโยบายเป็นผู้มีสทิธเิดด็ขาด
ในการตัดสนิกจิการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ออีีซีตามมาตราที่ 10 และ 11 ซึ่งสมาชิกของคณะกรรมการชุดนี้  ไม่มีตัวแทนจาก
ภาคประชาชนร่วมด้วย ดังนั้นสามารถตีความได้ว่า หลักธรรมาภิบาลใน พรบ.อีอีซี ไม่ดีนัก ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการ
ละเมิดสทิธมินุษยชนได้  

 5.2 โครงสรา้งของสมาชิกในคณะกรรมการก ากบันโยบาย 
   แม้ว่านโยบายของรัฐอย่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2560) และ พรบ.อีอีซี ได้กล่าวถึง

การปกป้องสิทธิมนุษยชนส่วนบุคคล และระบุการจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ ถูกละเมิดสิทธิ หรือผู้ เสียหายภายใต้บริบทของ
ธุรกจิ แต่ยังขาดหลักประกนัให้กบัผู้ถูกละเมิด ในพรบ.ระบุเพียงว่าขึ้นอยู่กบัคณะกรรมการก ากับนโยบายเป็นผู้มีอ านาจ
ในการตัดสินใจ สิ่งเหล่านี้ เป็นปัญหาที่ถูกซ่อนอยู่ เนื่องจากไม่มีตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อชุมชนและสิทธิของ
ประชาชน แม้แต่ตัวแทนจากรัฐ เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับสิทธิมนุษยชนและชุมชน ไม่มีตัวแทนภาคประชาชนโดยตรงอยู่ในคณะกรรมการตามมาตรา 10 และ 11 ดังนั้น  
ภาคประชาชนจึงไม่มีตัวแทนอย่างแท้จริงที่จะสามารถเข้าถึงผู้ก ากับนโยบายได้ ไม่มีตัวแทนที่จะน าเสนอถึงการขาด
ประโยชน์ของภาคประชาชนในพื้ นที่ และผู้ก ากับนโยบายอาจมีข้อมูลไม่เพียงพอในการที่จะเห็นผลกระทบของภาค
ประชาชนอย่างครอบคลุม (BP 002, BK 017) อกีทั้งเจ้าหน้าที่จากส านักงานเขตเศรษฐกจิพิเศษกไ็ม่มีอ านาจในบังคับ
หน่วยงานต่างๆ เจ้าหน้าที่เป็นเพียงฝ่ายประสานงานเท่านั้น (ES 001, ES 002) 

 5.3 การช่วยเหลือลดหย่อนขอ้จ ากดัใหก้บันกัลงทุนมีผลต่อการพฒันาทกัษะของประชากรในประเทศ 
   ด้วย พรบ.อีอีซี ตามมาตรา 48, 51, 54, 56, 57, 58 และ 59 รัฐบาลไทยได้ผ่อนปรนเงื่อนไขการอยู่

อาศัย การจ่ายภาษี และสทิธปิระโยชน์ต่างๆ ให้แก่นักลงทุนต่างชาติและครอบครัวให้สามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้
ในระยะยาว เพราะสามารถในการเช่าที่ดินได้นานถึง 99 ปี (มาตรา 49 และ 52) ด้วยเหตุนี้  ตีความได้ว่า พรบ.อีอีซี 
อาจท าให้มีการปิดกั้นการถ่ายทอดทักษะเฉพาะทาง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ จากผู้เช่ียวชาญที่มี
ทกัษะ ในกรณีที่ผู้ประกอบการต่างชาติที่ต้องการจ้างงานคนจากประเทศตนเอง มากกว่าการรับคนไทย 

 5.4 มีความเป็นไปไดน้อ้ยที่ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มจะไดร้บัการปกป้องในระยะยาว 
   การให้สิทธิพิเศษต่างๆ แก่นักลงทุน อาจส่งผลกระทบด้านลบในระยะยาว เช่น  การดูแล และฟ้ืนฟู

สิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม การดูแลโครงสร้างพื้ นฐาน การป้องกันมลภาวะทางอากาศและน ้า  (BP 002, BP 006, BP 
007, BK 017) สิ่งเหล่านี้ เป็นต้นทุนในอนาคตที่จะเกิดขึ้น และจะน ามาซ่ึงความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงทรัยากรของ
ประชาชนท้องถ่ิน รวมถึงงบประมาณในการจัดการดูแลการป้องกันมลภาวะและรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน ไทย 
ที่อยู่อาศัยในท้องถ่ินระยะยาว เหล่านี้ เชื่อมโยงกบัความม่ันคงด้านอาหารและน า้ด้วย เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตออีซีี
ยังมีการท าการเกษตรอยู่เป็นจ านวนมาก 

 5.5 ประชาชนทัว่ไปมีโอกาสนอ้ยที่จะการเขา้ถึงขอ้มูลและแหล่งทุนเพื่อการพฒันาและสนบัสนุนชุมชน
ทอ้งถิน่ 

   แม้ว่า พรบ.อีอีซี จะมีการระบุถึงกองทุน เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และ ชดเชย ต่อประชาชนท้องถ่ินที่ได้รับ
ผลกระทบ ในมาตราที่ 61 ถึง 64 ที่กล่าวถึงกองทุนเพื่อการพัฒนาดังกล่าว ทั้งนี้ จากการศึกษา พบว่า มาตราเหล่านี้
ไม่ได้ระบุสดัส่วนของการน างบประมาณจากกองทุนมาพัฒนาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไปใช้กบัชุมชน ไม่ได้ระบุระยะเวลา
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ที่ชัดเจนที่จะน างบประมาณมาสนับสนุนให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ไม่ได้ระบุถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
บริหารจัดการกองทุน และไม่ได้ระบุถึงโครงการการพัฒนาพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาวด้วย อีกทั้งประชาชน
มีความเสี่ยงที่จะขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนหากมีความขัดแย้งกบัภาครัฐ (BP 006, BK 017) 

   จากข้อมูลในพรบ.ออีซีีและการสมัภาษณ์ สามารถตีความได้ว่า  
   - ใน พรบ.ออีซีี ให้สทิธอิ านาจการตัดสนิใจรวมศูนย์อยู่ที่คณะกรรมการก ากบันโยบาย ตามมาตรา 9 และ 

10 ซึ่งสอดคล้องกบัการสมัภาษณ์ผู้น าชุมชนของสองอ าเภอ (BP 006, BK 017) และนโยบายนี้กมุ่็นเน้นในการส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกจิ เพราะระเบียบกฎหมายในพรบ.นี้  ไม่เปิดโอกาสให้กบัราชาชนในท้องถ่ินได้มีส่วนร่วมมากนัก (BP 
002, BP006, BP007, BK 013, BP 017) 

   - รัฐบาลให้ความส าคัญกับการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยให้สิทธิเงื่อนไขพิเศษมากมายกับ 
นักลงทุนต่างชาติ ภายใต้ พรบ. ออีซีี มาตรา 61 ถึง 64 (BP 006, BK 017) 

   - รัฐบาลและคณะกรรมการก ากับนโยบายอาจไม่ได้รับข้อมูลที่รอบด้าน เพราะการพูดคุยระหว่างผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสยีไม่หลากหลายเพียงพอ โดยเฉพาะจากภาคประชาชน (BP 007, BP 022, BP 024, BK 007, BK 017) 
ท าให้ภาคประชาชนไม่สามารถเชื่อมโยงและเข้าถึงผู้ก ากับนโยบาย ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความหย่อนยานในธรรมาภิบาล 
และสิ่งนี้ มีความเสี่ยงต่อผลกระทบต่างๆ ในพื้ นที่อีอีซีในระยาว เช่น การจ้างงานคนไทยน้อย เพราะสามารถจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติได้นาน และสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มถูกท าให้เสื่อมโทรมจากการพัฒนาอุตสาหกรรม 

6. อะไรคือผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนเมือ่ปัญหาต่างๆ จาก พรบ.อีอีซี ไดถู้กน าเสนอออกมา  
 6.1 ผลกระทบเชิงบวก  
   - มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน มีการขยายถนน สร้างถนนที่ใหญ่ขึ้น การเช่ือมต่อ

ระบบน ้าประปา ในบางพื้ นที่ของอ าเภอบ้านโพธิ์ และบางคล้า ซึ่งท าให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกมากข้ึน 
(FT001, ES 001, BP001, BK 018) 

   - การพัฒนาเศรษฐกจิ มีอทิธพิลต่อภาคธุรกจิและการศึกษา เพราะหากมีการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
กจ็ะการปรับปรุงพัฒนาการศึกษาในจังหวัด มีการฝึกอาชีพที่รองรับนวัตกรรม เทคโนโลยี และส่งเสริมการพัฒนาอาชีวะ
ศึกษาที่ทนัสมัย เกดิโอกาสการจ้างงาน (BP 002, BP 003, BK 018) 

   - การท่องเที่ยว คือ โอกาสหนึ่งของการจ้างงานและสร้างอาชีพใหม่ ตามที่ระบุในมาตรา 39 ประชาชนใน
ท้องถ่ินกมี็โอกาสที่จะได้ประกอบอาชีพในท้องถ่ินมากขึ้นผ่านการท่องเที่ยว (CC) โดยอ าเภอบ้านโพธิ์กมี็จุดเด่นในเร่ือง
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (BP 004, BP 008) ขณะที่อ าเภอบางคล้ามีจุดเด่นเรื่องผลไม้และวัดต่างๆ ที่สวยงาม (BK 
007, BK 008, BK 018) 

   - โอกาสของรายได้ผ่านการค้าท้องถ่ินและเทคโนโยลีทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีช่องทาง
ในการขายได้มากข้ึนผ่าน ร้านอาหาร ภัตตราคาร ร้านขายของที่ระลึกที่บริเวณแหล่งท่องเที่ยว เกดิแนวโน้มที่จะสร้างงาน
ให้คนในชุมชนท างานในบ้านเกิดตนเองเพราะมีแหล่งค้าขาย มีอาชีพรอรับ สร้างแรงจูงใจให้คนท างานในบ้านเกิด และ
คนที่ไปท างานที่อื่นกลับมาท างานที่บ้านเกดิของตนเองด้วย (BP 005, BP 008, BK 001, BK 002) 

 6.2 ผลกระทบเชิงลบ 
   - ความม่ันคงทางน า้ลดลงเพราะคุณภาพน า้มีแนวโน้มเสื่อมลง หรือน า้ที่มีอาจไม่เหมาะกับการเกษตร/

ประมง ในปี พ.ศ. 2562 รายงานจากกรมชลประทานในเขตพื้นที่ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พบว่า คุณภาพน า้ภาพน า้ของจังหวัด 
ฉะเชิงเทรา ทั้งสองอ าเภอในสามจุดที่มีการตรวจวัดมีแนวโน้มแย่ลงตั้งแต่ปี 2560 (Regional Irrigation Department 
Office 13 (Chonburi), 2019) และที่ผ่านมาการจัดการน า้ของภาครัฐยังคงถูกตั้งค าถามอย่างมากในเรื่องธรรมาธบิาล 
(BK 017) แม้ว่าภาครัฐได้พยายามจัดสรรน ้าอย่างเท่าเทียม และมีความพยายามท างานร่วมกันเพื่อประนีประนอม
ปัญหากบักลุ่มภาคประชาชน (BPK 001) แต่ภาคประชาชนยังคงกล่าวว่า การจัดการน า้ที่เกดิข้ึนรัฐยังให้ความส าคัญกบั
กลุ่มภาคอุตสาหกรรมมากกว่าประชาชนมาโดยตลอด เช่น จัดสรรโควต้าน า้ให้กับภาคเอกชน อีกทั้งทางการมักปล่อยน า้จืด
จากเขื่อนในฤดูแล้งมากเกนิไปส่งผลต่อกลุ่มเกษตร/ประมงที่ใช้น า้กร่อย (BP 006, BP 007, BK 008, BK 017) 

   - ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มเสื่อมโทรม เนื่องจากการขยายตัวของเมืองและโรงงานอุตสาหกรรม
มีแนวโน้มท าให้มีผู้ ย้ายมาอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้ น (CC) ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะ น ้าเสีย กากอุตสาหกรรม ขยะจาก
ครัวเรือน มลพิษทางอากาศ สิ่งเหล่านี้ที่เคยเกิดขึ้นจากการพัฒนาเศรษฐกิจที่มาบตาพุดจังหวัดระยอง (CC) เช่น กรณี
ขยะพิษที่อ าเภอแปลงยาว และสนามชัยเขต (BP 006) รวมถึง ปัญหาการบ าบัดน ้าเสียในอ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ซึ่งปัจจุบันปัญหาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้หมดไป (BP 002, BP 006, BP 007, BP 011, BP 024, 
BK 001, BK 002, BK 005, BK 013) อีกทั้ง ปัญหาเรื่องการก่อสร้างจุดตั้งสถานีบรรจุและแยกสินค้า หรือ ICD  
ที่อ าเภอบ้านโพธิ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน า้ส าหรับการเกษตร อาจมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รอบๆ 
เช่น จ านวนปู และปลาในแม่น ้าลดลง (BP 006, BP 007, BP 008, BP011) นอกจากนี้  หลังจากมีท่าเรือ และเรือ
ขนส่งขนาดใหญ่วิ่งผ่านในแม่น า้บางปะกงที่อ าเภอบ้านโพธิ์ ต้ังแต่ปี 2560 ท าให้กระแสน า้พัดแรง ส่งผลให้จ านวนสตัว์
น า้ในแม่น า้กล็ดจ านวนลงด้วยเพราะไม่สามารถวางไข่ได้ (BP 002, BP 006, BP 007, BP 008, BP 009, BP 011) 

   - การสร้างถนนก่อให้เกิดผลกระทบทางสงัคม การไปมาหาสู่ระหว่างญาติพี่น้องสองฝั่งถนน การเดินทาง
ไปในพื้นที่การเกษตรเป็นไปอย่างยากล าบากเพราะถนนใหญ่ตัดใหม่ กลางคืนไม่มีไฟฟ้าส่องทางให้ผู้เดินถนน อุบัติเหตุ
ที่เพิ่มมากข้ึนเนื่องจากรถขับเรว็ รวมถึงมีรถบรรทุกผ่านถนนใหญ่เพิ่มมากข้ึน (BP 001, BP 002, BP 013, BK 005) 
การสร้างสะพานลอยทางข้าม เป็นข้อจ ากัดขององค์การบริหารส่วนท้องถ่ินด้านอ านาจตัดสินใจและงบประมาณ  
การก่อสร้าง (BP 022, BP 024, BK 005, BK 018) นอกจากนี้  รถบรรทุกที่วิ่งเรว็ท าให้เกดิฝุ่ นละอองส าหรับผู้อาศัย
ติดถนนใหญ่ และการค้าขายอาหารริมทางได้รับผลกระทบเรื่องความสะอาดและการจอดรถ อีกทั้งรถที่วิ่งผ่านอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลต่ออาคารบ้านเรือนที่อยู่ริมถนนเป็นรอยแตกร้าวที่มาจากแรงสั่นสะเทอืนของรถวิ่ง (BP 002, BP 003) 

   - อาชญากรรมเพิ่ม และความปลอดภัยในชีวิตลดลง เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม
เพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้มีประชาชนจากต่างถ่ินย้ายเข้ามา ก่อให้เกิดปัญหาลักขโมยเพิ่มมากขึ้ น (BP 008, BP 018) 
ประชาชนถูกหลอกจากการขายสนิค้าของคนต่างถ่ิน (BK 003) แม้ว่าทางองค์กรบริหารส่วนท้องถ่ินทั้งสองแห่งในพื้นที่
พยายามเฝ้าระวัง มีการติดกล้องวงจรปิด แต่กไ็ม่ทั่วถึงท าให้การติดตามคนร้ายเป็นไปอย่างยากล าบาก  (BP 002, BP 
024, BK 003, BK 005) 

   - ความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงของที่ดินมีผลต่อการผลิตอาหารในระยะยาว (CC, BP 006, BK 
017) แม้ว่าผลผลิตอาหารและคุณภาพน า้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบอย่างชัดเจนในสองอ าเภอ อย่างไรกต็าม
ประเดน็การจัดสรรที่ดินและการวางผังเมืองใหม่เกิดขึ้นในช่วงเกบ็ข้อมูล พบว่า ราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะส าคัญ 
(BP 002, BP 017, BK 008, BK 009, BK 013) และหากการใช้ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปตามผังเมืองภายใต้ พรบ.ออีซีี  
จะเกิดการเวนคืนที่ดิน การย้ายถ่ินฐานของประชาชน เนื่องจากที่ดินถูกจัดสรรให้เป็นไปตามแผน พรบ.อีอีซี ส่งผลให้
เกิดความเสี่ยงเรื่องน า้ท่วมในพื้นที่ผลิตอาหารบางแห่ง และส่งผลให้ผลผลิตเช่น กุ้ง ปลา ลดลงในระยะยาว สิ่งเหล่านี้
เกิดเพราะกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนที่ไม่มีความชัดเจน ไม่มีความโปร่งใส และเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่
สามารถให้ค าตอบโดยตรงกับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ (BP 002, BP 006, BP 007, BP008, BP 009, BP 011, BK 
008, BK 013, BK 017, BK 018) เช่น กรณีการสร้างสถานีบรรจุและคัดแยกสินค้ากล่อง (ICD) สะท้อนให้เห็นถึง 
ความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน เพราะประชาชนขาดความไม่เชื่อใจและขาดความไม่ม่ันใจต่อการแก้ไขปัญหาของ
รัฐบาล 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 

ถ้าการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเป้าหมายส าคัญของรัฐบาลไทยที่กระท าผ่าน พรบ.อีอีซี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจนั้น ในกระบวนการวิเคราะห์แผนหรือนโยบายตามกรอบแนวคิดของ Bacchi กส็ามารถใช้อภิปรายผล 
ต่อแผนพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวันออกนี้ ได้ว่า  

1. วัตถุประสงค์ของ พรบ.ออีซีี 5 ข้อที่พยายามส่งเสริมให้เกดิการพัฒนาเศรษฐกจิ มุ่งสู่ความทนัสมัยที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการก าหนดการใช้ที่ดิน เพื่อให้มีประสิทธิภาพเป็นเมืองที่ทันสมัยนั้น 
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ที่ชัดเจนที่จะน างบประมาณมาสนับสนุนให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ไม่ได้ระบุถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
บริหารจัดการกองทุน และไม่ได้ระบุถึงโครงการการพัฒนาพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาวด้วย อีกทั้งประชาชน
มีความเสี่ยงที่จะขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนหากมีความขัดแย้งกบัภาครัฐ (BP 006, BK 017) 

   จากข้อมูลในพรบ.ออีซีีและการสมัภาษณ์ สามารถตีความได้ว่า  
   - ใน พรบ.ออีซีี ให้สทิธอิ านาจการตัดสนิใจรวมศูนย์อยู่ที่คณะกรรมการก ากบันโยบาย ตามมาตรา 9 และ 

10 ซึ่งสอดคล้องกบัการสมัภาษณ์ผู้น าชุมชนของสองอ าเภอ (BP 006, BK 017) และนโยบายนี้กมุ่็นเน้นในการส่งเสรมิ
การพัฒนาเศรษฐกจิ เพราะระเบียบกฎหมายในพรบ.นี้  ไม่เปิดโอกาสให้กบัราชาชนในท้องถ่ินได้มีส่วนร่วมมากนัก (BP 
002, BP006, BP007, BK 013, BP 017) 

   - รัฐบาลให้ความส าคัญกับการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยให้สิทธิเงื่อนไขพิเศษมากมายกับ 
นักลงทุนต่างชาติ ภายใต้ พรบ. ออีซีี มาตรา 61 ถึง 64 (BP 006, BK 017) 

   - รัฐบาลและคณะกรรมการก ากับนโยบายอาจไม่ได้รับข้อมูลที่รอบด้าน เพราะการพูดคุยระหว่างผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสยีไม่หลากหลายเพียงพอ โดยเฉพาะจากภาคประชาชน (BP 007, BP 022, BP 024, BK 007, BK 017) 
ท าให้ภาคประชาชนไม่สามารถเช่ือมโยงและเข้าถึงผู้ก ากับนโยบาย ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความหย่อนยานในธรรมาภิบาล 
และสิ่งนี้ มีความเสี่ยงต่อผลกระทบต่างๆ ในพื้ นที่อีอีซีในระยาว เช่น การจ้างงานคนไทยน้อย เพราะสามารถจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติได้นาน และสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มถูกท าให้เสื่อมโทรมจากการพัฒนาอุตสาหกรรม 

6. อะไรคือผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนเมือ่ปัญหาต่างๆ จาก พรบ.อีอีซี ไดถู้กน าเสนอออกมา  
 6.1 ผลกระทบเชิงบวก  
   - มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน มีการขยายถนน สร้างถนนที่ใหญ่ขึ้น การเชื่อมต่อ

ระบบน ้าประปา ในบางพื้ นที่ของอ าเภอบ้านโพธิ์ และบางคล้า ซึ่งท าให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกมากขึ้น 
(FT001, ES 001, BP001, BK 018) 

   - การพัฒนาเศรษฐกจิ มีอทิธพิลต่อภาคธุรกจิและการศึกษา เพราะหากมีการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
กจ็ะการปรับปรุงพัฒนาการศึกษาในจังหวัด มีการฝึกอาชีพที่รองรับนวัตกรรม เทคโนโลยี และส่งเสริมการพัฒนาอาชีวะ
ศึกษาที่ทนัสมัย เกดิโอกาสการจ้างงาน (BP 002, BP 003, BK 018) 

   - การท่องเที่ยว คือ โอกาสหนึ่งของการจ้างงานและสร้างอาชีพใหม่ ตามที่ระบุในมาตรา 39 ประชาชนใน
ท้องถ่ินกมี็โอกาสที่จะได้ประกอบอาชีพในท้องถ่ินมากขึ้นผ่านการท่องเที่ยว (CC) โดยอ าเภอบ้านโพธิ์กมี็จุดเด่นในเร่ือง
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (BP 004, BP 008) ขณะที่อ าเภอบางคล้ามีจุดเด่นเรื่องผลไม้และวัดต่างๆ ที่สวยงาม (BK 
007, BK 008, BK 018) 

   - โอกาสของรายได้ผ่านการค้าท้องถ่ินและเทคโนโยลีทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีช่องทาง
ในการขายได้มากข้ึนผ่าน ร้านอาหาร ภัตตราคาร ร้านขายของที่ระลึกที่บริเวณแหล่งท่องเที่ยว เกดิแนวโน้มที่จะสร้างงาน
ให้คนในชุมชนท างานในบ้านเกิดตนเองเพราะมีแหล่งค้าขาย มีอาชีพรอรับ สร้างแรงจูงใจให้คนท างานในบ้านเกิด และ
คนที่ไปท างานที่อื่นกลับมาท างานที่บ้านเกดิของตนเองด้วย (BP 005, BP 008, BK 001, BK 002) 

 6.2 ผลกระทบเชิงลบ 
   - ความม่ันคงทางน า้ลดลงเพราะคุณภาพน า้มีแนวโน้มเสื่อมลง หรือน า้ที่มีอาจไม่เหมาะกับการเกษตร/

ประมง ในปี พ.ศ. 2562 รายงานจากกรมชลประทานในเขตพื้นที่ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พบว่า คุณภาพน า้ภาพน า้ของจังหวัด 
ฉะเชิงเทรา ทั้งสองอ าเภอในสามจุดที่มีการตรวจวัดมีแนวโน้มแย่ลงตั้งแต่ปี 2560 (Regional Irrigation Department 
Office 13 (Chonburi), 2019) และที่ผ่านมาการจัดการน า้ของภาครัฐยังคงถูกตั้งค าถามอย่างมากในเรื่องธรรมาธบิาล 
(BK 017) แม้ว่าภาครัฐได้พยายามจัดสรรน ้าอย่างเท่าเทียม และมีความพยายามท างานร่วมกันเพื่อประนีประนอม
ปัญหากบักลุ่มภาคประชาชน (BPK 001) แต่ภาคประชาชนยังคงกล่าวว่า การจัดการน า้ที่เกดิข้ึนรัฐยังให้ความส าคัญกบั
กลุ่มภาคอุตสาหกรรมมากกว่าประชาชนมาโดยตลอด เช่น จัดสรรโควต้าน า้ให้กับภาคเอกชน อีกทั้งทางการมักปล่อยน า้จืด
จากเขื่อนในฤดูแล้งมากเกนิไปส่งผลต่อกลุ่มเกษตร/ประมงที่ใช้น า้กร่อย (BP 006, BP 007, BK 008, BK 017) 

   - ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มเสื่อมโทรม เนื่องจากการขยายตัวของเมืองและโรงงานอุตสาหกรรม
มีแนวโน้มท าให้มีผู้ ย้ายมาอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้ น (CC) ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะ น ้าเสีย กากอุตสาหกรรม ขยะจาก
ครัวเรือน มลพิษทางอากาศ สิ่งเหล่านี้ที่เคยเกิดขึ้นจากการพัฒนาเศรษฐกิจที่มาบตาพุดจังหวัดระยอง (CC) เช่น กรณี
ขยะพิษที่อ าเภอแปลงยาว และสนามชัยเขต (BP 006) รวมถึง ปัญหาการบ าบัดน ้าเสียในอ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ซึ่งปัจจุบันปัญหาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้หมดไป (BP 002, BP 006, BP 007, BP 011, BP 024, 
BK 001, BK 002, BK 005, BK 013) อีกทั้ง ปัญหาเรื่องการก่อสร้างจุดตั้งสถานีบรรจุและแยกสินค้า หรือ ICD  
ที่อ าเภอบ้านโพธิ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน า้ส าหรับการเกษตร อาจมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รอบๆ 
เช่น จ านวนปู และปลาในแม่น ้าลดลง (BP 006, BP 007, BP 008, BP011) นอกจากนี้  หลังจากมีท่าเรือ และเรือ
ขนส่งขนาดใหญ่วิ่งผ่านในแม่น า้บางปะกงที่อ าเภอบ้านโพธิ์ ต้ังแต่ปี 2560 ท าให้กระแสน า้พัดแรง ส่งผลให้จ านวนสตัว์
น า้ในแม่น า้กล็ดจ านวนลงด้วยเพราะไม่สามารถวางไข่ได้ (BP 002, BP 006, BP 007, BP 008, BP 009, BP 011) 

   - การสร้างถนนก่อให้เกิดผลกระทบทางสงัคม การไปมาหาสู่ระหว่างญาติพี่น้องสองฝั่งถนน การเดินทาง
ไปในพื้นที่การเกษตรเป็นไปอย่างยากล าบากเพราะถนนใหญ่ตัดใหม่ กลางคืนไม่มีไฟฟ้าส่องทางให้ผู้เดินถนน อุบัติเหตุ
ที่เพิ่มมากข้ึนเนื่องจากรถขับเรว็ รวมถึงมีรถบรรทุกผ่านถนนใหญ่เพิ่มมากข้ึน (BP 001, BP 002, BP 013, BK 005) 
การสร้างสะพานลอยทางข้าม เป็นข้อจ ากัดขององค์การบริหารส่วนท้องถ่ินด้านอ านาจตัดสินใจและงบประมาณ  
การก่อสร้าง (BP 022, BP 024, BK 005, BK 018) นอกจากนี้  รถบรรทุกที่วิ่งเรว็ท าให้เกดิฝุ่ นละอองส าหรับผู้อาศัย
ติดถนนใหญ่ และการค้าขายอาหารริมทางได้รับผลกระทบเรื่องความสะอาดและการจอดรถ อีกทั้งรถที่วิ่งผ่านอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลต่ออาคารบ้านเรือนที่อยู่ริมถนนเป็นรอยแตกร้าวที่มาจากแรงสั่นสะเทอืนของรถวิ่ง (BP 002, BP 003) 

   - อาชญากรรมเพิ่ม และความปลอดภัยในชีวิตลดลง เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม
เพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้มีประชาชนจากต่างถ่ินย้ายเข้ามา ก่อให้เกิดปัญหาลักขโมยเพิ่มมากขึ้ น (BP 008, BP 018) 
ประชาชนถูกหลอกจากการขายสนิค้าของคนต่างถ่ิน (BK 003) แม้ว่าทางองค์กรบริหารส่วนท้องถ่ินทั้งสองแห่งในพื้นที่
พยายามเฝ้าระวัง มีการติดกล้องวงจรปิด แต่กไ็ม่ทั่วถึงท าให้การติดตามคนร้ายเป็นไปอย่างยากล าบาก  (BP 002, BP 
024, BK 003, BK 005) 

   - ความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงของที่ดินมีผลต่อการผลิตอาหารในระยะยาว (CC, BP 006, BK 
017) แม้ว่าผลผลิตอาหารและคุณภาพน า้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบอย่างชัดเจนในสองอ าเภอ อย่างไรกต็าม
ประเดน็การจัดสรรที่ดินและการวางผังเมืองใหม่เกิดขึ้นในช่วงเกบ็ข้อมูล พบว่า ราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะส าคัญ 
(BP 002, BP 017, BK 008, BK 009, BK 013) และหากการใช้ที่ดินเปลี่ยนแปลงไปตามผังเมืองภายใต้ พรบ.ออีซีี  
จะเกิดการเวนคืนที่ดิน การย้ายถ่ินฐานของประชาชน เนื่องจากที่ดินถูกจัดสรรให้เป็นไปตามแผน พรบ.อีอีซี ส่งผลให้
เกิดความเสี่ยงเรื่องน า้ท่วมในพื้นที่ผลิตอาหารบางแห่ง และส่งผลให้ผลผลิตเช่น กุ้ง ปลา ลดลงในระยะยาว สิ่งเหล่านี้
เกิดเพราะกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนที่ไม่มีความชัดเจน ไม่มีความโปร่งใส และเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่
สามารถให้ค าตอบโดยตรงกับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ (BP 002, BP 006, BP 007, BP008, BP 009, BP 011, BK 
008, BK 013, BK 017, BK 018) เช่น กรณีการสร้างสถานีบรรจุและคัดแยกสินค้ากล่อง (ICD) สะท้อนให้เห็นถึง 
ความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน เพราะประชาชนขาดความไม่เชื่อใจและขาดความไม่ม่ันใจต่อการแก้ไขปัญหาของ
รัฐบาล 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 

ถ้าการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเป้าหมายส าคัญของรัฐบาลไทยที่กระท าผ่าน พรบ.อีอีซี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจนั้น ในกระบวนการวิเคราะห์แผนหรือนโยบายตามกรอบแนวคิดของ Bacchi กส็ามารถใช้อภิปรายผล 
ต่อแผนพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวันออกนี้ ได้ว่า  

1. วัตถุประสงค์ของ พรบ.ออีซีี 5 ข้อที่พยายามส่งเสริมให้เกดิการพัฒนาเศรษฐกจิ มุ่งสู่ความทนัสมัยที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการก าหนดการใช้ที่ดิน เพื่อให้มีประสิทธิภาพเป็นเมืองที่ทันสมัยนั้น 
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ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาในชุมชนท้องถ่ิน เช่น การสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้า กาดุงโอมโบ ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อใช้
เป็นโครงสร้างพื้ นฐานและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจนั้น มีผลกระทบต่อชุมชนท้องถ่ินในด้านวิถีชีวิต 
สิ่งแวดล้อม เพราะเขื่อนไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ (Environmental Justice Atlas, 2014; World Bank, n.d.b) 

2. การตีความว่า ความคิดภายใต้ พรบ.อีอีซี นั้นมีความเชื่อมโยงกับความคิดด้านทุนนิยม เนื่องจากมีวัตถุประสงค์
เน้นมีเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Hinton & Maclurcan, 2017) ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกจิเพื่อให้เติบโต ทดัเทยีมและ
สามารถแข่งขันกบันานาประเทศได้ (Ministry of Industry, Thailand, 2017) ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้เกดิปัญหาต่อชุมชน 

3. การที่ประเทศไทยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกจิอย่างรวดเรว็ผ่าน พรบ.ออีซีี เพราะต้องการให้สามารถแข่งขันและ
ดึงนักลงทุนเข้ามาลงทุนในไทยนั้น กอ็าจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม น า้อาจจะท่วมที่ท าเกษตรกรรม และเกิดการย้าย
ถ่ินฐานของผู้คนในชุมชน ดังที่เคยเกดิขึ้นแล้วในชุมชนบริเวณโตนเลสาบประเทศกัมพูชา ซึ่งชาวบ้านต้องสญูเสยีที่ดินท ากิน
และต้องอพยพย้ายถ่ินเนื่องจากแผนพัฒนเศรษฐกิจของภาครัฐ (Meddleton et al., 2013) ที่อีกทั้งเป็นการยืนยันว่า
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจที่ควรด าเนินการอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่ให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกบัผลกระทบทางกฎหมายด้านที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ  

4. ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเม่ือ พรบ.อีอีซี ถูกน ามาใช้นั้น สะท้อนให้เหน็ว่า พรบ.อีอซีี นี้ควรที่จะมีการวางแผนอย่าง
รอบด้านและเป็นองค์รวมให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ซ่ึง Lockwood et al. (2009) เน้นย ้าถึงหลักการธรรมา 
ภิบาลว่า การน านโยบายมาใช้อย่างเร่งด่วนนั้นมีผลต่อระบบธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งนโยบายที่มีธรรมาธิบาลที่ดีนั้นจะต้อง
ประกอบไปด้วย มีหลักนิติธรรม มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกดิขึ้น มีความครอบคลุม มีความเสมอภาค
เท่าเทยีม มีความเชื่อมโยงกนั มีศักยภาพในการบังคับใช้ และสามารถปรับให้เข้ากบัสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

 จากผลการศึกษาข้อที่ 4 ด้วยข้อจ ากัดด้านเวลาของการจัดท าแผนการพัฒนา เช่น การวางผังเมือง แผนการ
จัดการน า้ภายใต้กรอบ พรบ.ออีซีี ท าให้กระบวนการประสานงานอย่างมีส่วนร่วมกบัภาคประชาชนไม่ต่อเนื่อง ขาดความ
โปร่งใสในการสื่อสาร ข้อมูลที่ทางการให้กับผู้อยู่อาศัยในท้องถ่ินไม่มีความชัดเจน อีกทั้งแผนการใช้ทรัพยากร เช่น   
ผังเมืองที่จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ที่ดินไปจากเขตการเกษตรเป็นเขตอุตสาหกรรม หรือเป็นเขตรองรับอุตสาหกรรม 
สิ่งเหล่านี้ เป็นผลมาการปฏบัิตินโยบายที่เร่งด่วน  

5. ด้วยโครงสร้างสมาชิกการก ากับนโยบายยังขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน หากนโยบาย พรบ.อีอีซี มีการ
น าหลักการเชิงปฏิบัติที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม เช่น การประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่รวมถึงการ
ปรึกษาหารือกับชุมชนอย่างจริงจัง การมีข้อมูลอย่างรอบด้าน การเปิดการสื่อสารการอภิปรายแบบสองทาง รวมถึงการ
พิจารณาผลกระทบจากแผนอย่างทั่วถึง กระบวนการดังกล่าวหากได้รับการปฏบัิติอย่างจริงจัง กส็ามารถช่วยให้เกิดการ
ป้องกันสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะทีดี (Vanclay et al., 2015) นอกจากนี้  หากมีการสร้างการมี
ส่วนร่วมกับผู้ มีส่วนได้เสียหลากหลายกลุ่ม กจ็ะสามารถลดความขัดแย้ง อีกทั้งยังช่วยให้เกิดการปรับปรุงและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนอกีด้วย (Lockwood et al., 2009) 

6. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก พรบ.อีอีซี ที่อาจท าให้เกิดปัญหา เช่น ปัญหาการเวนคืนที่ดิน และปัญหาการจัดการน า้ 
ซึ่งรัฐบาลควรให้ความส าคัญอย่างมาก โดยสร้างความร่วมมือในการปกป้องประชาชนในระยะยาว โดยเฉพาะน า้มีความ 
ส าคัญส าหรับชีวิตและรายได้ ความม่ันคงของน ้าจึงถูกน ามาเป็นหัวข้อที่ส าคัญ สหประชาชาติระบุถึงศักยภาพของ
ประชากรในการปกป้องทรัพยากร และเข้าถึงทรัพยากรน า้อย่างยั่งยืนต้องมีความเหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ และ
ยังต้องสามารถเข้าถึงได้ตามความจ าเป็นเพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน เพื่อสุขภาวะที่ดี และเพื่อการพัฒนเศรษฐกจิ
และสังคม (UN Water, 2013) ความม่ันคงของน า้จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับการปกป้องจากมลพิษต่างๆ เพราะ
น า้กมี็ความสมัพันธก์บัภัยพิบัติ อกีทั้งมีส่วนช่วยระบบนิเวศให้มีความสมดุล เช่น สนับสนุนการเกษตร อุตสาหกรรมและ
การใช้น า้ในครัวเรือน รวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือกบัภัยแล้งเป็นต้น (Baldwin, 2017) จาผลการศึกษาข้อที่ 6 ความ
ม่ันคงของน า้กมี็ความเชื่อมโยงกับการแย่งชิงน า้ ประสิทธิภาพการใช้ และการจัดการน า้ที่เป็นธรรมด้วย ดังนั้น หากการ
พัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ พรบ.อีอีซี ไม่สามารถมีค าตอบหรือช่วยแก้ไขปัญหาการจัดการน ้าในพื้นที่เป้าหมายได้ สิ่งนี้  
จะน าไปสู่ผลกระทบด้านลบอื่นๆ และจะเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับภาครัฐในอนาคต ที่จะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กบัผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในระยะยาว ดังนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จึงมีความจ าเป็นต้องมีการประเมินผลกระทบอย่างเข้มงวด  
มีความชัดเจนต่อการป้องกันสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม มีการช่วยเหลือกลุ่มคนที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม 
หรือกลุ่มคนชนเผ่า (Gunton et al., 2020) ในกรณีศึกษานี้กลุ่มคนอ่อนไหว คือ เกษตรกร และชาวประมง เป็นต้น  

ผลการศึกษานี้ ยังแสดงให้เห็นอีกว่า รัฐบาลมุ่งเน้นนโยบายแบบมหภาค มุ่งเน้นการจัดสรรพื้ นที่เพื่อนักลงทุน  
ซึ่งก าลังส่งผลเชิงลบต่อระดับจุลภาค เช่น วิถีชีวิตของผู้ที่อยู่อาศัยในท้องถ่ิน เช่น การเดินทางระหว่างกันญาติมิตร และ
คนที่อยู่อาศัยในพื้นที่กมี็ความกังวลเป็นอย่างมากต่อความเสี่ยงการแย่งชิงน า้  คุณภาพน า้เพื่อการเกษตรและการผลิต
อาหารจะลดลง ซึ่งกระทบกลุ่มคนสูงวัยและวัยกลางคนผู้พึ่งพาการเกษตรเพราะเกษตรเป็นรายได้หลักของคนในพื้นที่  
นอกจากนี้  หากแผนผังการใช้พื้นที่ได้รับอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงกจ็ะเกิดการเวนคืนที่ดิน ด้วยเหตุนี้  ท าให้เกิดการ
รวมตัวของกลุ่มที่ได้รับผลกกระทบท าการเคล่ือนไหวเพื่อปกป้องที่ดินท ากนิในอ าเภอบ้านโพธิ์ (Cheevapattananuwong 
et al., 2020) เพราะปัญการเวนคืนที่ดินในพ้ืนที่อ าเภอข้างเคียงก่อนหน้านี้ ยังไม่ชัดเจน สิ่งนี้ สะท้อนว่ากระบวนการ
ท างานที่ผ่านมาของภาครัฐยังขาดหลักธรรมาภิบาลที่ดี ดังนั้น ภาครัฐควรให้ความส าคัญกับการสื่อสารสองทาง และการ
ให้ข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่ส านกังานอีอีซีผู้ประสานงานตรงกับคณะกรรมการก ากับนโยบายและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
ควรเกดิข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

จากทั้งหมดที่กล่าวมานี้  กระบวนการประเมินผลกระทบจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องท าอย่างมีประสทิธภิาพ เพื่อที่จะให้
ม่ันใจได้ว่า ประโยชน์จะเกิดข้ึนอย่างเป็นธรรม โดยเฉพาะการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมควรเป็นเครื่องมือส าคัญ 
ในการที่จะสร้างความม่ันใจให้กบัประชาชนที่อยู่อาศัยว่า เขาเหล่านั้นสามารถมีสขุภาวะที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างเท่าเทียมกันในระยะยาว ทั้งนี้  ประชาชนผู้อยู่อาศัยจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณา
โครงการและร่วมตัดสินใจในโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้น (Vanclay, 2003; Vanclay et al., 2015) การน า พรบ.อีอีซี  
มาใช้อย่างเร่งด่วนนี้ อาจน าไปสู่ความไม่เท่าเทียมหลายประการ เช่น การเข้าถึงทรัพยากรด้านสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 
และเทคโนโลยี โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยี อาจส่งผลต่อกลุ่มผู้สูงวัยที่ปรับตัวยากกับการใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดความ
สะดวกสบายในสงัคมปัจจุบัน ดังนั้น หลักการการประเมินผลกระทบต่างๆ ควรให้ความส าคัญเรื่องการแบ่งปันประโยชน์
ที่เป็นธรรมกับกลุ่มคนอ่อนไหวหรือกลุ่มคนที่เข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ได้ยาก โดยให้กลุ่มคนดังกล่าวสามารถเข้าถึง
ทรัพยากรของรัฐและได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค  
 

สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 
  

พรบ.ออีซีี แสดงให้เหน็ถึงการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกจิอย่างเร่งด่วน เพื่อการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 
ลดอุปสรรคการท าธุรกิจและการลงทุน ผ่านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน น า้ประปา และการวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้น โดยผ่อนปรนข้อบังคับ และเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้ามา
ลงทุนได้ง่าย เพื่อสามารถแข่งขันกับประเทศสมาชิกอาเซียนได้ อีกทั้ง ยังให้อ านาจกรรมการก ากับนโยบายเป็นผู้ตัดสนิ
อุปสรรคต่างๆ ได้ และอาจน ามาซึ่งผลลัพธเ์ชิงบวกเช่น การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมเทคโนโลยแีละการท่องเทีย่ว 
โอกาสเพิ่มรายได้ของคนในชุมชนจากการค้าขาย  

อย่างไรกต็ามจากการศึกษาผ่านการตั้งค าถามในการศึกษา พรบ.อีอีซี ด้วยกรอบแนวคิดของ Bacchi พบว่า สภาวะ
ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจาก พรบ.ออีซีี โดยแสดงให้เหน็ว่า การบังคับใช้ พรบ.ออีซีี อาจมีผลลบด้านสิ่งแวดล้อม
และการแก้ไขปัญหาสงัคมในท้องถ่ินในระยะยาว เช่น ปัญหาการจัดการน า้และคุณภาพน า้ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 
การเข้าถึงข้อมูลและกองทุนพัฒนาพ้ืนที่ในระยะยาว ปัญหาการขยายตัวของถนนที่ส่งผลกระทบต่อการค้าขายและ
อุบัติเหตุเพิ่มขึ้น ปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัย ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ดินและการผลิตอาหาร 
ในระยะยาว เนื่องจากการขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงกับประชาชน ความเร่งรัดการพัฒนาตามกรอบระยะเวลาใน
พรบ.ออีซีี การสื่อสารทางเดียวจากภาครัฐ ด้วยเหตุนี้  ประชาชนจึงให้ความส าคัญและห่วงใยด้านธรรมาธิบาลของรัฐเม่ือ
พรบ.ออีซีี ถูกน ามาปฏบัิติ เพราะที่ผ่านมา ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกบั พรบ.ออีซีี ไม่ถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนจากภาครัฐ ส่งผล
ให้เกิดการไม่แน่นอน และอาจกลายเป็นความขัดแย้งในท้องถ่ิน ดังนั้น กระบวนการที่ดีในการประเมินผลกระทบ การ
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ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาในชุมชนท้องถ่ิน เช่น การสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้า กาดุงโอมโบ ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อใช้
เป็นโครงสร้างพื้ นฐานและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจนั้น มีผลกระทบต่อชุมชนท้องถ่ินในด้านวิถีชีวิต 
สิ่งแวดล้อม เพราะเขื่อนไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ (Environmental Justice Atlas, 2014; World Bank, n.d.b) 

2. การตีความว่า ความคิดภายใต้ พรบ.อีอีซี นั้นมีความเชื่อมโยงกับความคิดด้านทุนนิยม เนื่องจากมีวัตถุประสงค์
เน้นมีเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Hinton & Maclurcan, 2017) ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกจิเพื่อให้เติบโต ทดัเทยีมและ
สามารถแข่งขันกบันานาประเทศได้ (Ministry of Industry, Thailand, 2017) ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้เกดิปัญหาต่อชุมชน 

3. การที่ประเทศไทยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกจิอย่างรวดเรว็ผ่าน พรบ.ออีซีี เพราะต้องการให้สามารถแข่งขันและ
ดึงนักลงทุนเข้ามาลงทุนในไทยนั้น กอ็าจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม น า้อาจจะท่วมที่ท าเกษตรกรรม และเกิดการย้าย
ถ่ินฐานของผู้คนในชุมชน ดังที่เคยเกดิขึ้นแล้วในชุมชนบริเวณโตนเลสาบประเทศกัมพูชา ซึ่งชาวบ้านต้องสญูเสยีที่ดินท ากิน
และต้องอพยพย้ายถ่ินเนื่องจากแผนพัฒนเศรษฐกิจของภาครัฐ (Meddleton et al., 2013) ที่อีกทั้งเป็นการยืนยันว่า
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจที่ควรด าเนินการอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่ให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกบัผลกระทบทางกฎหมายด้านที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ  

4. ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเม่ือ พรบ.อีอีซี ถูกน ามาใช้นั้น สะท้อนให้เหน็ว่า พรบ.อีอซีี นี้ควรที่จะมีการวางแผนอย่าง
รอบด้านและเป็นองค์รวมให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ซ่ึง Lockwood et al. (2009) เน้นย ้าถึงหลักการธรรมา 
ภิบาลว่า การน านโยบายมาใช้อย่างเร่งด่วนนั้นมีผลต่อระบบธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งนโยบายที่มีธรรมาธิบาลที่ดีนั้นจะต้อง
ประกอบไปด้วย มีหลักนิติธรรม มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกดิขึ้น มีความครอบคลุม มีความเสมอภาค
เท่าเทยีม มีความเชื่อมโยงกนั มีศักยภาพในการบังคับใช้ และสามารถปรับให้เข้ากบัสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

 จากผลการศึกษาข้อที่ 4 ด้วยข้อจ ากัดด้านเวลาของการจัดท าแผนการพัฒนา เช่น การวางผังเมือง แผนการ
จัดการน า้ภายใต้กรอบ พรบ.ออีซีี ท าให้กระบวนการประสานงานอย่างมีส่วนร่วมกบัภาคประชาชนไม่ต่อเนื่อง ขาดความ
โปร่งใสในการสื่อสาร ข้อมูลที่ทางการให้กับผู้อยู่อาศัยในท้องถ่ินไม่มีความชัดเจน อีกทั้งแผนการใช้ทรัพยากร เช่น   
ผังเมืองที่จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ที่ดินไปจากเขตการเกษตรเป็นเขตอุตสาหกรรม หรือเป็นเขตรองรับอุตสาหกรรม 
สิ่งเหล่านี้ เป็นผลมาการปฏบัิตินโยบายที่เร่งด่วน  

5. ด้วยโครงสร้างสมาชิกการก ากับนโยบายยังขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน หากนโยบาย พรบ.อีอีซี มีการ
น าหลักการเชิงปฏิบัติที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม เช่น การประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่รวมถึงการ
ปรึกษาหารือกับชุมชนอย่างจริงจัง การมีข้อมูลอย่างรอบด้าน การเปิดการสื่อสารการอภิปรายแบบสองทาง รวมถึงการ
พิจารณาผลกระทบจากแผนอย่างทั่วถึง กระบวนการดังกล่าวหากได้รับการปฏบัิติอย่างจริงจัง กส็ามารถช่วยให้เกิดการ
ป้องกันสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะทีดี (Vanclay et al., 2015) นอกจากนี้  หากมีการสร้างการมี
ส่วนร่วมกับผู้ มีส่วนได้เสียหลากหลายกลุ่ม กจ็ะสามารถลดความขัดแย้ง อีกทั้งยังช่วยให้เกิดการปรับปรุงและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนอกีด้วย (Lockwood et al., 2009) 

6. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก พรบ.อีอีซี ที่อาจท าให้เกิดปัญหา เช่น ปัญหาการเวนคืนที่ดิน และปัญหาการจัดการน า้ 
ซึ่งรัฐบาลควรให้ความส าคัญอย่างมาก โดยสร้างความร่วมมือในการปกป้องประชาชนในระยะยาว โดยเฉพาะน า้มีความ 
ส าคัญส าหรับชีวิตและรายได้ ความม่ันคงของน ้าจึงถูกน ามาเป็นหัวข้อที่ส าคัญ สหประชาชาติระบุถึงศักยภาพของ
ประชากรในการปกป้องทรัพยากร และเข้าถึงทรัพยากรน า้อย่างยั่งยืนต้องมีความเหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ และ
ยังต้องสามารถเข้าถึงได้ตามความจ าเป็นเพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน เพื่อสุขภาวะที่ดี และเพื่อการพัฒนเศรษฐกจิ
และสังคม (UN Water, 2013) ความม่ันคงของน า้จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับการปกป้องจากมลพิษต่างๆ เพราะ
น า้กมี็ความสมัพันธก์บัภัยพิบัติ อกีทั้งมีส่วนช่วยระบบนิเวศให้มีความสมดุล เช่น สนับสนุนการเกษตร อุตสาหกรรมและ
การใช้น า้ในครัวเรือน รวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือกบัภัยแล้งเป็นต้น (Baldwin, 2017) จาผลการศึกษาข้อที่ 6 ความ
ม่ันคงของน า้กมี็ความเชื่อมโยงกับการแย่งชิงน า้ ประสิทธิภาพการใช้ และการจัดการน า้ที่เป็นธรรมด้วย ดังนั้น หากการ
พัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ พรบ.อีอีซี ไม่สามารถมีค าตอบหรือช่วยแก้ไขปัญหาการจัดการน ้าในพื้นที่เป้าหมายได้ สิ่งนี้  
จะน าไปสู่ผลกระทบด้านลบอื่นๆ และจะเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับภาครัฐในอนาคต ที่จะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กบัผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในระยะยาว ดังนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จึงมีความจ าเป็นต้องมีการประเมินผลกระทบอย่างเข้มงวด  
มีความชัดเจนต่อการป้องกันสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม มีการช่วยเหลือกลุ่มคนที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม 
หรือกลุ่มคนชนเผ่า (Gunton et al., 2020) ในกรณีศึกษานี้กลุ่มคนอ่อนไหว คือ เกษตรกร และชาวประมง เป็นต้น  

ผลการศึกษานี้ ยังแสดงให้เห็นอีกว่า รัฐบาลมุ่งเน้นนโยบายแบบมหภาค มุ่งเน้นการจัดสรรพื้ นที่เพื่อนักลงทุน  
ซึ่งก าลังส่งผลเชิงลบต่อระดับจุลภาค เช่น วิถีชีวิตของผู้ที่อยู่อาศัยในท้องถ่ิน เช่น การเดินทางระหว่างกันญาติมิตร และ
คนที่อยู่อาศัยในพื้นที่กมี็ความกังวลเป็นอย่างมากต่อความเสี่ยงการแย่งชิงน า้  คุณภาพน า้เพื่อการเกษตรและการผลิต
อาหารจะลดลง ซึ่งกระทบกลุ่มคนสูงวัยและวัยกลางคนผู้พึ่งพาการเกษตรเพราะเกษตรเป็นรายได้หลักของคนในพื้นที่  
นอกจากนี้  หากแผนผังการใช้พื้นที่ได้รับอนุมัติให้มีการเปล่ียนแปลงกจ็ะเกิดการเวนคืนที่ดิน ด้วยเหตุนี้  ท าให้เกิดการ
รวมตัวของกลุ่มที่ได้รับผลกกระทบท าการเคล่ือนไหวเพื่อปกป้องที่ดินท ากนิในอ าเภอบ้านโพธิ์ (Cheevapattananuwong 
et al., 2020) เพราะปัญการเวนคืนที่ดินในพื้ นที่อ าเภอข้างเคียงก่อนหน้านี้ ยังไม่ชัดเจน สิ่งนี้ สะท้อนว่ากระบวนการ
ท างานที่ผ่านมาของภาครัฐยังขาดหลักธรรมาภิบาลที่ดี ดังนั้น ภาครัฐควรให้ความส าคัญกับการสื่อสารสองทาง และการ
ให้ข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่ส านกังานอีอีซีผู้ประสานงานตรงกับคณะกรรมการก ากับนโยบายและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
ควรเกดิข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

จากทั้งหมดที่กล่าวมานี้  กระบวนการประเมินผลกระทบจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องท าอย่างมีประสทิธภิาพ เพื่อที่จะให้
ม่ันใจได้ว่า ประโยชน์จะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรม โดยเฉพาะการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมควรเป็นเครื่องมือส าคัญ 
ในการที่จะสร้างความม่ันใจให้กบัประชาชนที่อยู่อาศัยว่า เขาเหล่านั้นสามารถมีสขุภาวะที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างเท่าเทียมกันในระยะยาว ทั้งนี้  ประชาชนผู้อยู่อาศัยจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณา
โครงการและร่วมตัดสินใจในโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้น (Vanclay, 2003; Vanclay et al., 2015) การน า พรบ.อีอีซี  
มาใช้อย่างเร่งด่วนนี้ อาจน าไปสู่ความไม่เท่าเทียมหลายประการ เช่น การเข้าถึงทรัพยากรด้านสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 
และเทคโนโลยี โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยี อาจส่งผลต่อกลุ่มผู้สูงวัยที่ปรับตัวยากกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความ
สะดวกสบายในสงัคมปัจจุบัน ดังนั้น หลักการการประเมินผลกระทบต่างๆ ควรให้ความส าคัญเรื่องการแบ่งปันประโยชน์
ที่เป็นธรรมกับกลุ่มคนอ่อนไหวหรือกลุ่มคนที่เข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ได้ยาก โดยให้กลุ่มคนดังกล่าวสามารถเข้าถึง
ทรัพยากรของรัฐและได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค  
 

สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 
  

พรบ.ออีซีี แสดงให้เหน็ถึงการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกจิอย่างเร่งด่วน เพื่อการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 
ลดอุปสรรคการท าธุรกิจและการลงทุน ผ่านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน น า้ประปา และการวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้น โดยผ่อนปรนข้อบังคับ และเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้ามา
ลงทุนได้ง่าย เพื่อสามารถแข่งขันกับประเทศสมาชิกอาเซียนได้ อีกทั้ง ยังให้อ านาจกรรมการก ากับนโยบายเป็นผู้ตัดสนิ
อุปสรรคต่างๆ ได้ และอาจน ามาซึ่งผลลัพธเ์ชิงบวกเช่น การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมเทคโนโลยแีละการท่องเทีย่ว 
โอกาสเพิ่มรายได้ของคนในชุมชนจากการค้าขาย  

อย่างไรกต็ามจากการศึกษาผ่านการตั้งค าถามในการศึกษา พรบ.อีอีซี ด้วยกรอบแนวคิดของ Bacchi พบว่า สภาวะ
ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจาก พรบ.ออีซีี โดยแสดงให้เหน็ว่า การบังคับใช้ พรบ.ออีซีี อาจมีผลลบด้านสิ่งแวดล้อม
และการแก้ไขปัญหาสงัคมในท้องถ่ินในระยะยาว เช่น ปัญหาการจัดการน า้และคุณภาพน า้ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 
การเข้าถึงข้อมูลและกองทุนพัฒนาพื้ นที่ในระยะยาว ปัญหาการขยายตัวของถนนที่ส่งผลกระทบต่อการค้าขายและ
อุบัติเหตุเพิ่มขึ้น ปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัย ความเสี่ยงต่อการเปล่ียนแปลงการใช้ดินและการผลิตอาหาร 
ในระยะยาว เนื่องจากการขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงกับประชาชน ความเร่งรัดการพัฒนาตามกรอบระยะเวลาใน
พรบ.ออีซีี การสื่อสารทางเดียวจากภาครัฐ ด้วยเหตุนี้  ประชาชนจึงให้ความส าคัญและห่วงใยด้านธรรมาธิบาลของรัฐเม่ือ
พรบ.ออีซีี ถูกน ามาปฏบัิติ เพราะที่ผ่านมา ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกบั พรบ.ออีซีี ไม่ถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนจากภาครัฐ ส่งผล
ให้เกิดการไม่แน่นอน และอาจกลายเป็นความขัดแย้งในท้องถ่ิน ดังนั้น กระบวนการที่ดีในการประเมินผลกระทบ การ
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) เปรียบเทียบการบริหารตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในสถานศึกษาสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จ าแนกตาม ระดับการศึกษา ต าแหน่ง
หน้าที่ในปัจจุบัน ประสบการณ์ในการท างานและขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร จ านวน 222 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความแปรปรวนทางเดียว  

ผลการศึกษา พบว่า การบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาครในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ครูที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกนั มีความเหน็ว่าการบริหารตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษาในสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนครูที่มีระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันและประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีความเห็นว่า 
การบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษาในสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาพรวมและรายด้านไม่มีความ
แตกต่างกนัที่ระดับนัยส าคัญ .05 
 
ค าส าคญั: การบรหิารตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
 

Abstract 
The purposes of this research were to 1) study school administration according to the Sufficiency Economy Philosophy,  

2) compare school administration according to the Sufficiency Economy Philosophy of the schools under Samutsakhon Primary 
Educational Service Area Office in term of, educational level, current position, working experience, and size of school. Two 
hundred and twenty-two were the sample of the study which randomized by using Stratified Random Sampling. The instrument for 
data collection was a questionnaire. The statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and 
One Way ANOVA.  

The research findings suggested that the overall of administration in school with regard to Philosophy of Sufficiency Economy 
was high. Moreover, the perceptions of teachers from different school sizes toward the Philosophy of the Sufficiency Economy 
appear to be significantly different. On the contrary, the comparisons of administration following Philosophy of Sufficiency 
Economy in term of educational level, current position and working experience did not show significantly different in 
administration. 
 
Keywords:  School Administration According to the Sufficiency Economy Philosophy,  
 Samutsakhon Primary Educational Service Area Office 
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บทน า 
 

ในยุคแห่งเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารส่งผลต่อสงัคมยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก การเตรียมคนเพื่อให้มีความสามารถ
เผชิญกับยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเท่าทันภายใต้สภาวการณ์ของสังคมในยุคปัจจุบัน การด าเนินชีวิตให้สามารถ
อยู่อย่างมีความสุขได้นั้นต้องมีการน้อมน าพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประกอบการด าเนินชีวิต ซึ่งปัจจุบันนี้การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง
ไปสู่การปฏิบัติได้ในการประกอบการด าเนินชีวิต ซึ่งในปัจจุบันนี้ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
องค์การหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีการก าหนดเป็นนโยบายเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ถือปฏิบัติ 
ดังปรากฎในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 78 และมาตรา 83 ที่ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
ด าเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550–
2554) ได้อญัเชิญหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาเป็นแนวปฏบัิติควบคู่กบัการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวม
ที่มีคนเป็นศูนยก์ลางการพัฒนา (ศรประภา พงษ์หัตถาศิลป์, 2557) ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกมีผลกระทบ
อย่างกว้างขวางต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตและสถานะของประเทศไทยได้สะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการประเทศที่ไดม่สมดุลไม่ยั่งยืน ความฟุ้ งเฟ้อท าให้สังคมไทยขาด
จิตส านึกในเรื่องของความพอดี และพอเพียงมีการจับจ่ายใช้สอยอย่างฟุ่ มเฟือยทั้งในองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ประชาชน ท าให้การก าหนดวิสยัทศัน์เป็นการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และกรอบหลักการของการ
วางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี 
ส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลยั่งยืน โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหลักคิดและหลัก
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงมี 
พระด ารัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยใช้หลักความพอประมาณ การค านึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภมิูคุ้มกนัที่ดีตัวและ
ทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาทตระหนักถึงการพัฒนาที่สมดุลก้าวหน้าไปอย่างสมดุลในแต่ละขั้นตอนอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาและการมีคุณธรรมเป็นกรอบในการคิดและการกระท าสามารถประยุกต์ใช้ในทุกมิติชีวิต ทุกภาค
ส่วนและทุกด้านของการพัฒนา (สกุลรัตน์ กมุทมาศ, 2551) 

สถานศึกษาจึงควรมีการจัดการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผู้ เรี ยนมีคุณลักษณะอัน 
พึงประสงค์ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง โดยให้มีความรู้ความเข้าใจในสาระของปรัชญานั้น 
ตระหนักในความส าคัญและทกัษะพื้นฐานในการปฏบัิติตนและด าเนินชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสม สถานศึกษาควรมีการ
จัดระบบการบริหารจัดการภายในตามแนวของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอน การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา และการจัดระบบบริหารจัดการโดยให้ผู้ปกครองและ
ชุมชมเข้ามามีส่วนร่วม มีการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอยู่เสมอ ขั้นตอนในการด าเนินการ คือ ก าหนด
นโยบายการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบายส าคัญของสถานศึกษาพัฒนาบุคลากร 
ทั้งผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมให้ปฏิบัติตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ปรับปรุงโครงสร้างและพัฒนาการ
บริหารจัดการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงจัดท า หรือเพิ่มเติม
โครงการกิจกรรมและปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้  จัดระบบนิเทศติดตามประเมินผล รายงานผลการด าเนินงาน
โดยให้ผู้ ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในขั้นตอนส าคัญทุกตอน (พินิจ เครือเหลา 
และวรกาญจน์ สขุสดเขียว, 2562) ส าหรับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เป็นหน่วยงานงานใน
กระทรวงศึกษาธิการที่รับนโยบายมาปฏิบัติให้ปรากฎเป็นรูปธรรม และยังเป็นหน่วยงานที่ดูแลบริหารจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ได้ตระหนักถึงคุณค่าปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงให้น าไปใช้ในสถานศึกษา 
โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องการบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการ ซ่ึงจะมีผล
ต่อการบ่มเพาะนักเรียนให้มีจิตส านึกของการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับบริบท
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บทน า 
 

ในยุคแห่งเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารส่งผลต่อสงัคมยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก การเตรียมคนเพื่อให้มีความสามารถ
เผชิญกับยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเท่าทันภายใต้สภาวการณ์ของสังคมในยุคปัจจุบัน การด าเนินชีวิตให้สามารถ
อยู่อย่างมีความสุขได้นั้นต้องมีการน้อมน าพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประกอบการด าเนินชีวิต ซึ่งปัจจุบันนี้การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง
ไปสู่การปฏิบัติได้ในการประกอบการด าเนินชีวิต ซึ่งในปัจจุบันนี้ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
องค์การหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีการก าหนดเป็นนโยบายเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ถือปฏิบัติ 
ดังปรากฎในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 78 และมาตรา 83 ที่ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
ด าเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550–
2554) ได้อญัเชิญหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาเป็นแนวปฏบัิติควบคู่กบัการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวม
ที่มีคนเป็นศูนยก์ลางการพัฒนา (ศรประภา พงษ์หัตถาศิลป์, 2557) ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกมีผลกระทบ
อย่างกว้างขวางต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตและสถานะของประเทศไทยได้สะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการประเทศที่ไดม่สมดุลไม่ยั่งยืน ความฟุ้ งเฟ้อท าให้สังคมไทยขาด
จิตส านึกในเรื่องของความพอดี และพอเพียงมีการจับจ่ายใช้สอยอย่างฟุ่ มเฟือยทั้งในองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ประชาชน ท าให้การก าหนดวิสยัทศัน์เป็นการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และกรอบหลักการของการ
วางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี 
ส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลยั่งยืน โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหลักคิดและหลัก
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงมี 
พระด ารัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยใช้หลักความพอประมาณ การค านึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภมิูคุ้มกนัที่ดีตัวและ
ทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาทตระหนักถึงการพัฒนาที่สมดุลก้าวหน้าไปอย่างสมดุลในแต่ละขั้นตอนอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาและการมีคุณธรรมเป็นกรอบในการคิดและการกระท าสามารถประยุกต์ใช้ในทุกมิติชีวิต ทุกภาค
ส่วนและทุกด้านของการพัฒนา (สกุลรัตน์ กมุทมาศ, 2551) 

สถานศึกษาจึงควรมีการจัดการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผู้ เรี ยนมีคุณลักษณะอัน 
พึงประสงค์ในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง โดยให้มีความรู้ความเข้าใจในสาระของปรัชญานั้น 
ตระหนักในความส าคัญและทกัษะพื้นฐานในการปฏบัิติตนและด าเนินชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสม สถานศึกษาควรมีการ
จัดระบบการบริหารจัดการภายในตามแนวของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอน การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา และการจัดระบบบริหารจัดการโดยให้ผู้ปกครองและ
ชุมชมเข้ามามีส่วนร่วม มีการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอยู่เสมอ ขั้นตอนในการด าเนินการ คือ ก าหนด
นโยบายการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบายส าคัญของสถานศึกษาพัฒนาบุคลากร 
ทั้งผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมให้ปฏิบัติตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ เกี่ยวข้องอื่นๆ ปรับปรุงโครงสร้างและพัฒนาการ
บริหารจัดการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงจัดท า หรือเพิ่มเติม
โครงการกิจกรรมและปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้  จัดระบบนิเทศติดตามประเมินผล รายงานผลการด าเนินงาน
โดยให้ผู้ ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในขั้นตอนส าคัญทุกตอน (พินิจ เครือเหลา 
และวรกาญจน์ สขุสดเขียว, 2562) ส าหรับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสมุทรสาคร เป็นหน่วยงานงานใน
กระทรวงศึกษาธิการที่รับนโยบายมาปฏิบัติให้ปรากฎเป็นรูปธรรม และยังเป็นหน่วยงานที่ดูแลบริหารจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ได้ตระหนักถึงคุณค่าปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงให้น าไปใช้ในสถานศึกษา 
โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องการบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการ ซึ่งจะมีผล
ต่อการบ่มเพาะนักเรียนให้มีจิตส านึกของการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับบริบท

ของสังคมส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จึงด าเนินตามแนวนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยส่งเสริมให้แต่ละโรงเรียนได้ด าเนินการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันก่อให้เกิด
ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนในส่วนของสถานศึกษานั้นๆ การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาตามขอบข่ายงานทั้ง 4 ด้าน อนัได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ 
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา เป็นการตอบสนองแนวทางการจัดการเรียนรู้ ใน
พระราชบัญญัติการศึกษา  

ดังนั้น ผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงในสถานศึกษาโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และเป็นข้อมูลให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ในการวางแผนงานตลอดจนพัฒนาการบริหารงานในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 

วตัถุประสงค ์
 

1. เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษาในสงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  

2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จ าแนกตามระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ประสบการณ์ในการ
ท างานและขนาดโรงเรียน  
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 

ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดโรงเรียนแตกต่างกันมีการ
บริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาครแตกต่างกนั  
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

จากที่ผู้ วิจัยได้ศึกษาการบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผู้วิจัยได้สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยไว้ ดังนี้   
 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

การบริหารงานตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1. ความพอประมาณ 
 2. ความมีเหตุผล 
 3. ความมีภมูิคุ้มกนัในตัวที่ดี 
 4. เงื่อนไขความรู้ 
 5. เงื่อนไขคุณธรรม 
ที่มา: เกษม วัฒนชยั, 2552 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. ระดับการศึกษา 
2. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 
3. ประสบการณ์ในการท างาน 
4. ขนาดโรงเรียน 

 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในปี
การศึกษา 2563 จ านวน 851 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2563 
จ านวน 222 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การค านวณด้วยสูตร ของ Yamane (1973) และใช้วิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling)  
 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจัย 
 

เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้ งนี้ เป็นแบบสอบถามการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 สถานภาพ 
ส่วนบุคคล ได้แก่ ประสบการณ์ในการท างาน ช่วงอายุ และขนาดโรงเรียน มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ ตอนที่ 2 
การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงของครูในสถานศึกษาสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร จ านวน 5 ด้าน ดังนี้  ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เงื่อนไขความรู้  เงื่อนไข
คุณธรรม ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 

ผู้วิจัยเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองกบัโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563–25 มีนาคม 2564 
ได้รับแบบสอบถามที่ครบถ้วนสมบูรณ์กลับมา 222 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามที่ส่งออกไปทั้งหมด 
 

การวิเคราะหข์อ้มูลและสถิติทีใ่ช ้
 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงในสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป มีขั้นตอนดังนี้  

1. น าแบบสอบถามที่มีข้อความสมบูรณ์มาจัดระเบียบข้อมูลลงรหัส  
2. วิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ประสบการณ์ในการท างาน และ

ขนาดโรงเรียน โดยใช้ความถ่ีและร้อยละ 
3. วิเคราะห์การบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงในสถานศึกษาสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายข้อ รายด้าน และภาพรวม
น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

4. การทดสอบสมมติฐานผู้ วิจัยใช้การวิเคราะห์ระดับการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครจ าแนกตาม ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ 
ในปัจจุบัน ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดโรงเรียน ใช้การวิเคราะห์สถิติ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธกีารของ LSD Method 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

1. ครผูู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 77.00 ระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 75.20 ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันเป็นครูจ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 
92.30 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานอยู่ระหว่าง 6–10 ปี จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 42.30 ขนาดโรงเรียนอยู่ใน
โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 63.10  
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในปี
การศึกษา 2563 จ านวน 851 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2563 
จ านวน 222 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การค านวณด้วยสูตร ของ Yamane (1973) และใช้วิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling)  
 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจัย 
 

เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้ งนี้ เป็นแบบสอบถามการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 สถานภาพ 
ส่วนบุคคล ได้แก่ ประสบการณ์ในการท างาน ช่วงอายุ และขนาดโรงเรียน มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ ตอนที่ 2 
การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงของครูในสถานศึกษาสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร จ านวน 5 ด้าน ดังนี้  ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เงื่อนไขความรู้  เงื่อนไข
คุณธรรม ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 

ผู้วิจัยเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองกบัโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563–25 มีนาคม 2564 
ได้รับแบบสอบถามที่ครบถ้วนสมบูรณ์กลับมา 222 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามที่ส่งออกไปทั้งหมด 
 

การวิเคราะหข์อ้มูลและสถิติทีใ่ช ้
 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงในสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป มีขั้นตอนดังนี้  

1. น าแบบสอบถามที่มีข้อความสมบูรณ์มาจัดระเบียบข้อมูลลงรหัส  
2. วิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ประสบการณ์ในการท างาน และ

ขนาดโรงเรียน โดยใช้ความถ่ีและร้อยละ 
3. วิเคราะห์การบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงในสถานศึกษาสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยหาค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายข้อ รายด้าน และภาพรวม
น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

4. การทดสอบสมมติฐานผู้ วิจัยใช้การวิเคราะห์ระดับการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครจ าแนกตาม ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ 
ในปัจจุบัน ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดโรงเรียน ใช้การวิเคราะห์สถิติ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธกีารของ LSD Method 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

1. ครผูู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 77.00 ระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 75.20 ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันเป็นครูจ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 
92.30 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานอยู่ระหว่าง 6–10 ปี จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 42.30 ขนาดโรงเรียนอยู่ใน
โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 63.10  

2. การบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษาในสงักดัส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาครในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.11, S.D. = 0.59) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่
ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านเงื่อนไขคุณธรรม ( x = 4.27, S.D. = 0.57) รองลงมา คือ 
ด้านเงื่อนไขความรู้  ( x = 4.15, S.D. = 0.51) และด้านความพอประมาณ( x = 4.08, S.D. = 0.67) ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต ่าสดุ คือ ด้านความมีเหตุผล ( x = 3.97, S.D. = 0.68) 

3. ครูที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน มีความเห็นว่าการบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาภาพรวม และรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนครูที่มีระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันและประสบการณ์ในการท างาน
แตกต่างกนั มีความเห็นว่าการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษาในสงักัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาภาพรวมและรายด้านไม่มีความแตกต่างกนัที่ระดับนัยส าคัญ .05  
  

การอภิปรายผล 
 

จากการศึกษาการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สามารถน าผลการวิจัยมาอภิปรายผลได้ ดังนี้  

1. ผลการศึกษา พบว่า การบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่
ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสงูที่สดุ คือ ด้านเงื่อนไขคุณธรรม รองลงมา คือ ด้านเงื่อนไขความรู้  และด้าน
ความพอประมาณ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด คือ ด้านความมีเหตุผล ทั้งนี้  อาจเนื่องมาจากโรงเรียนในสงักัดส านักงาน
เขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครได้น าแนวทางที่ก ระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายน าหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยด าเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายขยายผลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม  การเรียนรู้ และการบริหารจัดการ  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพินิจ เครือเหลา และวรกาญจน์ สุขสดเขียว (2562) ที่ศึกษาการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม ผลการวิจัย พบว่า การบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคมโดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้อง
กบังานวิจัยของทองดี พิมพ์สาลี (2558) ที่ศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงของผู้บริหาร
สถานศึกษาในอ าเภอนายูง สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ผลการวิจัย พบว่า การ
บริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอนจยูง สงักัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกมาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของระพีพรรณ คณาฤทธิ์
(2554) ที่ศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า ระดับของการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า 
ทั้งภาพรวมรายด้าน และรายข้ออยู่ในระดับมาก  

2. ผลการศึกษา พบว่า ครูที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน มีความเห็นว่าการบริหารตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาพรวมและรายด้านแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้  อาจเนื่องมาจากโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลแตกต่างกัน เนื่องจากอัตราก าลังที่ได้รับที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกันการด าเนินงานมากน้อยแตกต่างกัน และ
งบประมาณที่ได้รับมาสนับสนุนกิจกรรมโครงการต่างๆ มากน้อยแตกต่างกันด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของทองดี 
พิมพ์สาลี (2558) ที่ศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอ
นายูง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ผลการศึกษา พบว่า การบริหารสถานศึกษาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอนายูง สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 จ าแนกตามขนาดโรงเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และสอดคล้องกบังานวิจัย
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ของระพีพรรณ คณาฤทธิ์ (2554) ที่ศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า ผลการเปรียบเทยีบการบริหารสถานศึกษา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ขนาดของโรงเรียนต่างกันมีการบริหารสถานศึกษาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเม่ือเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามขนาดของโรงเรียนเป็นรายคู่ พบว่า ทั้งการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่กับโรงเรียนขนาดกลาง ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่กับโรงเรียน
ขนาดเล็ก และระหว่างโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดเล็กทุกคู่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 

3. ครูที่มีระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันและประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีความเห็นว่า 
การบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาพรวม
และรายด้านไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 ทั้งนี้  อาจมาจากส านักงานเขตพื้ นทีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร มีนโยบายมุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้าปฏบัิติหน้าที่ในสถานศึกษา ต้องศึกษาเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น ทุกโรงเรียนจึงสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนเข้ารับการอบรมและพัฒนา
บุคลากรตลอดเวลา ซึ่งบุคลากรที่เข้ามาท างานใหม่กส็ามารถเรียนรู้ เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็น
อย่างดี ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของทองดี พิมพ์สาลี (2558) ที่ศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอนายูง สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต  4  
ผลการศึกษา พบว่า การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอนายูง 
สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จ าแนกตามกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน และประเภท
โรงเรียนโดยรวมและรายด้านแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
 

ขอ้เสนอแนะของการวิจัย 
 

ขอ้เสนอแนะเพือ่น าผลการวิจัยไปใช ้
จากผลการวิจัย เรื่อง การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในสถานศึกษา เพื่อให้สามารถน าไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพในการบริหารสถานศึกษา ดังนี้  

1. การบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาครในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ผู้บริหาร
ควรก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานที่ชัดเจน และโรงเรียนควรมีการพัฒนาตอบสนองหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ เพื่อสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานมากข้ึน 

2. การบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาครในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรปลูกฝังให้บุคลากรได้ใช้หลักความมีเหตุมีผลและคุณธรรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิตให้แก่ผู้อื่น 

3. ครูที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน มีความเหน็ว่าการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน ผู้บริหารควรส ารวจ
ความคิดเห็นของครูผู้สอนเพื่อน าหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อที่จะให้ครูได้น ามาก าหนดลงในการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
ในรายวิชาสาระเพิ่มเติม และมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะการน าผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนา 

4. ครูที่มีระดับการศึกษาต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันและประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน  มีความเห็นว่า 
การบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาพรวม
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ของระพีพรรณ คณาฤทธิ์ (2554) ที่ศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า ผลการเปรียบเทยีบการบริหารสถานศึกษา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ขนาดของโรงเรียนต่างกันมีการบริหารสถานศึกษาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเม่ือเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามขนาดของโรงเรียนเป็นรายคู่ พบว่า ทั้งการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่กับโรงเรียนขนาดกลาง ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่กับโรงเรียน
ขนาดเล็ก และระหว่างโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดเล็กทุกคู่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 

3. ครูที่มีระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันและประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีความเห็นว่า 
การบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาพรวม
และรายด้านไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 ทั้งนี้  อาจมาจากส านักงานเขตพื้ นทีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร มีนโยบายมุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้าปฏบัิติหน้าที่ในสถานศึกษา ต้องศึกษาเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น ทุกโรงเรียนจึงสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนเข้ารับการอบรมและพัฒนา
บุคลากรตลอดเวลา ซ่ึงบุคลากรที่เข้ามาท างานใหม่กส็ามารถเรียนรู้ เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็น
อย่างดี ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของทองดี พิมพ์สาลี (2558) ที่ศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอนายูง สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต  4  
ผลการศึกษา พบว่า การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอนายูง 
สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จ าแนกตามกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน และประเภท
โรงเรียนโดยรวมและรายด้านแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
 

ขอ้เสนอแนะของการวิจัย 
 

ขอ้เสนอแนะเพือ่น าผลการวิจัยไปใช ้
จากผลการวิจัย เรื่อง การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในสถานศึกษา เพื่อให้สามารถน าไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพในการบริหารสถานศึกษา ดังนี้  

1. การบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาครในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ผู้บริหาร
ควรก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานที่ชัดเจน และโรงเรียนควรมีการพัฒนาตอบสนองหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ เพื่อสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานมากข้ึน 

2. การบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาครในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรปลูกฝังให้บุคลากรได้ใช้หลักความมีเหตุมีผลและคุณธรรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิตให้แก่ผู้อื่น 

3. ครูที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน มีความเหน็ว่าการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน ผู้บริหารควรส ารวจ
ความคิดเห็นของครูผู้สอนเพื่อน าหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อที่จะให้ครูได้น ามาก าหนดลงในการจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
ในรายวิชาสาระเพิ่มเติม และมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะการน าผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนา 

4. ครูที่มีระดับการศึกษาต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันและประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน  มีความเห็นว่า 
การบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาพรวม

และรายด้านไม่มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดให้ผู้ เรียนได้คิดหากิจกรรม
ใหม่ๆ และส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกจิกรรมที่ส่งเสริมความมีระเบียบวินัยความสามัคคีที่เกดิข้ึนในสงัคม 

ขอ้เสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาของการบริหารจัดการของผู้บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
2. ควรมีการศึกษาความร่วมมือของชุมชนต่อการบริหารในการพัฒนาหลักสตูรและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
3. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

ไปใช้ในสถานศึกษา 
4. ควรมีการศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ในลักษณะการ

วิจัยเชิงปฏบัิติการ หรือการวิจัยกึ่งทดลองที่สะท้อนถึงผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การที่มีผล

ต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมของพนักงาน การศึกษาอิงตามทฤษฎีความคาดหวัง-การให้คุณค่า (Wigfield & Eccles, 2000)  
ซึ่งกรอบแนวคิดการวิจัยมีพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมของพนักงาน เป็นตัวแปรต้น ความคาดหวังความสำเร็จ และการให้คุณค่า 
ในการทำงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน กลุ่มตัวอย่างพนักงานบริษัทโทรคมนาคม และการสื่อสาร วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย จำนวน 250 คน 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบวัด ที่ผ่านการหาคุณภาพเครื่องมือวัดด้านความตรงและความเที่ยงโดยมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
ครอนบาคของแบบวัดพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม โดยมีค่าเท่ากับ .922 แบบวัดความคาดหวังความสำเร็จในงาน มีค่าเท่ากับ .932 
แบบวัดการให้คุณค่าในงาน มีค่าเท่ากับ .965 และแบบวัดการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ มีค่าเท่ากับ .910 สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ 
การวิเคราะห์อิทธิพล ประมาณค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมของพนักงาน พิจารณาค่าสถิติความกลมกลืนที่บ่งชี้ถึงความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการ
วิเคราะห์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ผลการวิเคราะห์โมเดลสมมติฐานการวิจัย พบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมของพนักงาน มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ  
มีอิทธิพลทางบวกต่อความคาดหวังความสำเร็จและการให้คุณค่าในการทำงาน และพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมของพนักงาน  
นอกจากนี้ ความคาดหวังความสำเร็จ และการให้คุณค่าในการทำงานยังเป็นตัวแปรส่งผ่านที่มีอิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่าง 
การสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การกับพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมของพนักงาน ผลการศึกษาสามารถนำไปประกอบการพัฒนา
โปรแกรมที่ใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมของพนักงานได้ 
 

คำสำคัญ: พฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม  การสนบัสนุนนวัตกรรมขององค์การ  ความคาดหวังความสำเร็จในงาน  
 

Abstract 
The purpose of this study was to test the causal model of innovative work behavior of employees working in telecommunication 

and information technology company. The expectancy value theory model (Wigfield & Eccles, 2000) was adopted as the conceptual 
framework of this study and illustrated the causal relationships among four variables. These included Innovative Work Behavior is 
the initial variable, Task Success Expectation and Task Value. A two stage random sampling technique was employed to recruit 
participants. The study sample consisted of 250 lower employees. Administered questionnaires were used for the purposes of data 
collection.The reliability estimates of all instruments were satisfactory and Cronbach’s Alpha Coefficient of the Innovative Working 
Behavior Model which is equal to .922 expectancy is equal to .932 value in work is equal to .965 and organizational support 
measure is equal to .910 Coefficient Path analysis was used to analyze and to estimate the pathway of the relationships among these 
variables. The findings of this study revealed that the goodness of fit statistical analyses indicated that the causal model was a good 
fit for the empirical data. Academic self-concept has positive effect on expectation, value and academic achievement in science. 
Additionally, expectation and value partially mediated the relationship between Academic Self-Concept and academic achievement 
in science. The results of the study can be used to develop programs to promote innovative working behaviors of employees. 
 

Keywords: Innovative Work Behavior, Perceive Organizational Support, Task Success Expectation 

บทนำ 
 

ยุคโลกาภิวัตน์เป็นยุคที ่เกิดการเปลี ่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว  ด้วยพลังแห่งเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) มีการเจริญเติบโตของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยง
ระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชน หน่วยธุรกิจ และรัฐบาล จนกระทั่งทั่วทั้งโลก ซึ่งส่งผลให้ค่านิยมของคนเปลี่ยนไป การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตจะต้องสามารถรับกับการปรับเปลี่ยนโดยต้องพร้อมในการที่จะ
คิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ (Innovation) การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีเสถียรภาพจำเป็นต้องอาศัย
ความรู้และความก้าวหน้าในการวิจัยและนวัตกรรมที่ต้องมีการสร้างและสะสมองค์ความรู้ให้ทันสมัยตลอดเวลา องค์กร
จึงต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน มิได้มีความท้าทายเพียง
แค่มุมมองด้านการลดต้นทุนในการผลิต หรือด้านคุณภาพของสินค้า และบริการเท่านั้น แต่การสร้างให้ลูกค้าเกิดความ
จงรักภักดีก็เป็นเรื่องที่ท้าทายของธุรกิจในการตอบสนองความคาดหวังที่มีอย่างไม่จากัดของลูกค้า การแข่งขันทางธุรกิจ
ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนี้เป็นผลมาจากอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพสินค้าและการบริการ อีกทั้งความสามารถ 
ในการผลิตรวมถึงการปรับตัว เพื่อให้องค์กรธุรกิจปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว โดยสิ่งหนึ่งที่ภาคธุรกิจทั้งภายใน  
ประเทศ หรือต่างประเทศใช้สร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันคือการสร้างนวัตกรรมให้แก่องค์กร และให้ความสำคัญต่อ
การนำนวัตกรรมล่าสุดเข้าสู่ตลาดก่อนคู่แข่ง เพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน และการอยู่ต่อในระยะยาว
(ศิวะนันท์ ศิวพิทักษ์, 2554)  

จากการศึกษางานวิจัยก่อนหน้า พบว่า การที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมจำเป็นต้องอาศัยพนักงานในองค์กร เนื่องจาก
นวัตกรรมไม่ได้ถูกสร้างโดยเครื่องจักร แต่เกิดจากทักษะ ความรู้ ความสามารถของพนักงานนำมาซึ่งความคิดใหม่ๆ 
และการสร้างนวัตกรรมให้กับองค์กร ดังนั้น ทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดนวัตกรรม (โชติการ จันทร์อุ่ย, 
2562) โดยนักจิตวิทยาองค์การได้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม (Innovative Work 
Behavior) ว่าเป็นการแสดงออกถึงการมีความตั้งใจในการเริ่มนำเสนอความคิดผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการทำงานใหม่ 
ซึ่งรวมไปถึงการปรับปรุงสิ่งเดิมให้ดีขึ ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ งาน กลุ่มงาน และองค์การ (Yuan & Woodman, 
2010) เห็นได้ว่า แนวคิดเรื่องนวัตกรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรนำเข้ามาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือวิธีการใหม่
ในการทำงานของพนักงานในองค์กร นวัตกรรมมีความสำคัญต่อการแข่งขันทางธุรกิจเป็นอย่างมาก  

ตามที่กล่าวข้างต้นทำให้ทราบว่านวัตกรรมเป็นสิ่งที่สาคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพขององค์กร และยกระดับการแข่งขัน
ทางธุรกิจ โดยการจะเกิดนวัตกรรมนั้นจะต้องอาศัยการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนในองค์กรเป็นตัวขับเคลื่อน โดย
การปฏิบัติงานถือเป็นพฤติกรรมและการกระทำของผู้ปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความสำเร็จของงาน รวมไปถึงการแสดงออก
ของพนักงานที่มีต่อสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร ทั้งนี้พนักงานเป็น
ต้นทุนที่มีความสาคัญ กล่าวคือ บุคคลเป็นพื้นฐานที่สาคัญในการทำงานขององค์กรที่มีผลต่อความมั่นคงขององค์กร 
ในระยะยาวทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม (อาจารี จิตนุราช , 2561) อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้สภาพการทำงานและลักษณะงานเปลี่ยนแปลงไป ทำให้การทำงานของพนักงานใน
องค์กร จึงต้องใช้ทักษะความรู้ ความสามารถ และการเรียนรู้ในด้านต่างๆ มากขึ้น ส่งผลให้องค์กรต้องการพนักงานที่มี
ทักษะ ความรู้ และความสามารถสูงในการทำงาน องค์กรจึงให้ความสำคัญต่อพฤติกรรมของพนักงานมากขึ้น เนื่องจาก
องค์กรประกอบด้วยพนักงานหลากหลายเข้ามาทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น
พฤติกรรมของพนักงานในองค์กรจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมผลการปฏิบัติงานเพื่อองค์กรได้บรรลุเป้าหมาย 
(Motowidlo et al., 1997) องค์กรที ่ประกอบกิจการทางด้านโทรคมนาคม และการสื่อสาร จำเป็นอย่างยิ ่งต้องมี
พนักงานที่มีพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมในองค์กร 

ดังนั้น บริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีการสื่อสารจึงจำเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมการทำงาน
เชิงนวัตกรรมของพนักงาน เพื่อเข้าใจถึงกระบวนการเกิดซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว โดยการสนับสนุนจากองค์กรมีส่วนเป็น
อย่างมากในการผลักดัน ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการทำงานเขิงนวัตกรรม อีกทั้ง แรงจูงใจภายในของพนักงานทางด้าน
ความคาดหวัง และการคุณค่าในการทำงาน ที่อาจส่งผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรมโดยตรง  
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โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม 
ของพนักงานบริษัท โทรคมนาคม และ เทคโนโลยีการสื่อสาร 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การที่มีผล

ต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมของพนักงาน การศึกษาอิงตามทฤษฎีความคาดหวัง-การให้คุณค่า (Wigfield & Eccles, 2000)  
ซึ่งกรอบแนวคิดการวิจัยมีพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมของพนักงาน เป็นตัวแปรต้น ความคาดหวังความสำเร็จ และการให้คุณค่า 
ในการทำงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน กลุ่มตัวอย่างพนักงานบริษัทโทรคมนาคม และการสื่อสาร วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย จำนวน 250 คน 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบวัด ที่ผ่านการหาคุณภาพเครื่องมือวัดด้านความตรงและความเที่ยงโดยมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
ครอนบาคของแบบวัดพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม โดยมีค่าเท่ากับ .922 แบบวัดความคาดหวังความสำเร็จในงาน มีค่าเท่ากับ .932 
แบบวัดการให้คุณค่าในงาน มีค่าเท่ากับ .965 และแบบวัดการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ มีค่าเท่ากับ .910 สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ 
การวิเคราะห์อิทธิพล ประมาณค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมของพนักงาน พิจารณาค่าสถิติความกลมกลืนที่บ่งชี้ถึงความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการ
วิเคราะห์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ผลการวิเคราะห์โมเดลสมมติฐานการวิจัย พบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมของพนักงาน มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ  
มีอิทธิพลทางบวกต่อความคาดหวังความสำเร็จและการให้คุณค่าในการทำงาน และพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมของพนักงาน  
นอกจากนี้ ความคาดหวังความสำเร็จ และการให้คุณค่าในการทำงานยังเป็นตัวแปรส่งผ่านที่มีอิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่าง 
การสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การกับพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมของพนักงาน ผลการศึกษาสามารถนำไปประกอบการพัฒนา
โปรแกรมที่ใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมของพนักงานได้ 
 

คำสำคัญ: พฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม  การสนบัสนุนนวัตกรรมขององค์การ  ความคาดหวังความสำเร็จในงาน  
 

Abstract 
The purpose of this study was to test the causal model of innovative work behavior of employees working in telecommunication 

and information technology company. The expectancy value theory model (Wigfield & Eccles, 2000) was adopted as the conceptual 
framework of this study and illustrated the causal relationships among four variables. These included Innovative Work Behavior is 
the initial variable, Task Success Expectation and Task Value. A two stage random sampling technique was employed to recruit 
participants. The study sample consisted of 250 lower employees. Administered questionnaires were used for the purposes of data 
collection.The reliability estimates of all instruments were satisfactory and Cronbach’s Alpha Coefficient of the Innovative Working 
Behavior Model which is equal to .922 expectancy is equal to .932 value in work is equal to .965 and organizational support 
measure is equal to .910 Coefficient Path analysis was used to analyze and to estimate the pathway of the relationships among these 
variables. The findings of this study revealed that the goodness of fit statistical analyses indicated that the causal model was a good 
fit for the empirical data. Academic self-concept has positive effect on expectation, value and academic achievement in science. 
Additionally, expectation and value partially mediated the relationship between Academic Self-Concept and academic achievement 
in science. The results of the study can be used to develop programs to promote innovative working behaviors of employees. 
 

Keywords: Innovative Work Behavior, Perceive Organizational Support, Task Success Expectation 

บทนำ 
 

ยุคโลกาภิวัตน์เป็นยุคที ่เกิดการเปลี ่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว  ด้วยพลังแห่งเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) มีการเจริญเติบโตของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยง
ระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชน หน่วยธุรกิจ และรัฐบาล จนกระทั่งทั่วทั้งโลก ซึ่งส่งผลให้ค่านิยมของคนเปลี่ยนไป การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตจะต้องสามารถรับกับการปรับเปลี่ยนโดยต้องพร้อมในการที่จะ
คิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ (Innovation) การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีเสถียรภาพจำเป็นต้องอาศัย
ความรู้และความก้าวหน้าในการวิจัยและนวัตกรรมที่ต้องมีการสร้างและสะสมองค์ความรู้ให้ทันสมัยตลอดเวลา องค์กร
จึงต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน มิได้มีความท้าทายเพียง
แค่มุมมองด้านการลดต้นทุนในการผลิต หรือด้านคุณภาพของสินค้า และบริการเท่านั้น แต่การสร้างให้ลูกค้าเกิดความ
จงรักภักดีก็เป็นเรื่องที่ท้าทายของธุรกิจในการตอบสนองความคาดหวังที่มีอย่างไม่จากัดของลูกค้า การแข่งขันทางธุรกิจ
ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนี้เป็นผลมาจากอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพสินค้าและการบริการ อีกทั้งความสามารถ 
ในการผลิตรวมถึงการปรับตัว เพื่อให้องค์กรธุรกิจปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว โดยสิ่งหนึ่งที่ภาคธุรกิจทั้งภายใน  
ประเทศ หรือต่างประเทศใช้สร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันคือการสร้างนวัตกรรมให้แก่องค์กร และให้ความสำคัญต่อ
การนำนวัตกรรมล่าสุดเข้าสู่ตลาดก่อนคู่แข่ง เพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน และการอยู่ต่อในระยะยาว
(ศิวะนันท์ ศิวพิทักษ์, 2554)  

จากการศึกษางานวิจัยก่อนหน้า พบว่า การที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมจำเป็นต้องอาศัยพนักงานในองค์กร เนื่องจาก
นวัตกรรมไม่ได้ถูกสร้างโดยเครื่องจักร แต่เกิดจากทักษะ ความรู้ ความสามารถของพนักงานนำมาซึ่งความคิดใหม่ๆ 
และการสร้างนวัตกรรมให้กับองค์กร ดังนั้น ทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดนวัตกรรม (โชติการ จันทร์อุ่ย, 
2562) โดยนักจิตวิทยาองค์การได้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม (Innovative Work 
Behavior) ว่าเป็นการแสดงออกถึงการมีความตั้งใจในการเริ่มนำเสนอความคิดผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการทำงานใหม่ 
ซึ่งรวมไปถึงการปรับปรุงสิ่งเดิมให้ดีขึ ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ งาน กลุ่มงาน และองค์การ (Yuan & Woodman, 
2010) เห็นได้ว่า แนวคิดเรื่องนวัตกรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรนำเข้ามาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือวิธีการใหม่
ในการทำงานของพนักงานในองค์กร นวัตกรรมมีความสำคัญต่อการแข่งขันทางธุรกิจเป็นอย่างมาก  

ตามที่กล่าวข้างต้นทำให้ทราบว่านวัตกรรมเป็นสิ่งที่สาคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพขององค์กร และยกระดับการแข่งขัน
ทางธุรกิจ โดยการจะเกิดนวัตกรรมนั้นจะต้องอาศัยการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนในองค์กรเป็นตัวขับเคลื่อน โดย
การปฏิบัติงานถือเป็นพฤติกรรมและการกระทำของผู้ปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความสำเร็จของงาน รวมไปถึงการแสดงออก
ของพนักงานที่มีต่อสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร ทั้งนี้พนักงานเป็น
ต้นทุนที่มีความสาคัญ กล่าวคือ บุคคลเป็นพื้นฐานที่สาคัญในการทำงานขององค์กรที่มีผลต่อความมั่นคงขององค์กร 
ในระยะยาวทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม (อาจารี จิตนุราช , 2561) อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้สภาพการทำงานและลักษณะงานเปลี่ยนแปลงไป ทำให้การทำงานของพนักงานใน
องค์กร จึงต้องใช้ทักษะความรู้ ความสามารถ และการเรียนรู้ในด้านต่างๆ มากขึ้น ส่งผลให้องค์กรต้องการพนักงานที่มี
ทักษะ ความรู้ และความสามารถสูงในการทำงาน องค์กรจึงให้ความสำคัญต่อพฤติกรรมของพนักงานมากขึ้น เนื่องจาก
องค์กรประกอบด้วยพนักงานหลากหลายเข้ามาทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น
พฤติกรรมของพนักงานในองค์กรจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมผลการปฏิบัติงานเพื่อองค์กรได้บรรลุเป้าหมาย 
(Motowidlo et al., 1997) องค์กรที ่ประกอบกิจการทางด้านโทรคมนาคม และการสื่อสาร จำเป็นอย่างยิ ่งต้องมี
พนักงานที่มีพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมในองค์กร 

ดังนั้น บริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีการสื่อสารจึงจำเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมการทำงาน
เชิงนวัตกรรมของพนักงาน เพื่อเข้าใจถึงกระบวนการเกิดซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว โดยการสนับสนุนจากองค์กรมีส่วนเป็น
อย่างมากในการผลักดัน ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการทำงานเขิงนวัตกรรม อีกทั้ง แรงจูงใจภายในของพนักงานทางด้าน
ความคาดหวัง และการคุณค่าในการทำงาน ที่อาจส่งผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรมโดยตรง  
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จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม พบว่า มีการศึกษาภายใต้ปัจจัยสาเหตุต่างๆ ทางตัวแปร 
ด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยา ท่ีมุ่งเน้นการอธิบายความผูกพันตัวบุคคลกับปัจจัยภายนอก เช่น การศึกษาพฤติกรรมเชิง
นวัตกรรมผ่านตัวแปรการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำกับสมาชิก ความไม่พอใจในสถานการณ์ที ่เป็นอยู่ของพนักงาน 
เจนเนอเรชั่นวาย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โชติการ จันทร์อุ่ย , 2562) และการศึกษาระดับพฤติกรรม 
การสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ภายใต้ปัจจัยทางด้านองค์กร ได้แก่ การสนับสนุนของผู้บริหาร แรงจูงใจ และ
บรรยากาศ ของพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด (อำพร พันมะณ,ี 2562) ดังนั้น งานวิจัยด้านพฤติกรรมการทำงาน
เชิงนวัตกรรมยังต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปรในระดับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้คุณค่า และความ
คาดหวัง ที ่สามารถอธิบายถึงแรงจูงใจของบุคคลที ่ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม อีกทั้ง  
การสนับสนุนด้านนวัตกรรมขององค์การเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บุคคลสามารถรับรู้ถึงสภาพแวดล้อม และเป็นสิ่งกระตุ้น
หรือจูงใจให้บุคคลเกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในองค์การ (Amabile, 1997) หรือกล่าวได้ว่าบรรยากาศ 
ที่กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมนั้น สามารถสร้างขึ้นได้โดยผู้บริหารขององค์กรด้วยการส่งสัญญาณ 
ที่ชัดเจนว่าพนักงานจะได้รับผลจากสิ่งที่ทุ่มเททำให้กับบริษัท ด้วยการให้ผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นตัวเงิน
และไม่ใช่ตัวเงิน (แคทซ์, 2549) ดังนั้น ในงานวิจัยชิ้นนี้สนใจที่ศึกษาการรับรู้การสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการทางานเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัทโทรคมนาคมและเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยมีความ
คาดหวัง และการให้คุณค่าเป็นตัวส่งผ่าน 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมของพนักงาน โดยมีความคาดหวังความสำเร็จ และการให้คุณค่าในการทำงานเป็น 
ตัวแปรส่งผ่าน  
 

วิธีการดำเนินการ 
  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรเป็นพนักงานซึ่งปฏิบัติงาน 

ในบริษัทโทรคมนาคมและเทคโนโลยีการสื่อสาร ผู้วิจัยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้กฎแห่งความชัดเจน (Rule  
of Thumb) ร่วมกับการกำหนดกลุ่มตัวอย่างของ Hair et al. (2006 อ้างถึงใน เหมันต์ พรหมสนธิ์ และสิทธิพงศ์  
วัฒนานนท์สกุล, 2563) เสนอว่า เพื่อให้ครอบคลุมการประมาณค่าพารามิเตอร์และเกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด 
ขนาดกลุ่มตัวอย่างควรมีประมาณ 25 ตัวอย่างต่อการประมาณค่า 1 พารามิเตอร์ ในการศึกษาน้ี ประกอบด้วย
พารามิเตอร์ที่ประมาณค่าตามตัวแปร 3 ตัวแปร รวมพารามิเตอร์หลักและพารามิเตอร์ความคลาดเคลื่อน จำนวน
ประมาณ 12 พารามิเตอร์ที่ไม่ทราบค่าและต้องประมาณค่า ดังนั้น 8 x 25 = 200 คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ 
พนักงานประจำจำนวน 200 คน เพื่อป้องกันการขาดหายของข้อมูลไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนขั้นต่ำ คือ 50 คน 
ผู้วิจัยจึงเลือกใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 250 คนโดยในการวิจัยใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มแบบง่าย 
(Simple Random Sampling) 

ตัวแปรในการวิจัย 
ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม 
ตัวแปรอิสระ คือ การสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ 
ตัวแปรส่งผ่าน คือ ความคาดหวังความสำเร็จในงาน และการให้คุณค่าในการทำงาน 

 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม แบบวัดความคาดหวังความสำเร็จในงาน 
แบบวัดการให้คุณค่าในงาน และแบบวัดการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ ทุกแบบวัดมีมาตรวัดเป็นแบบประมาณค่า 
5 ระดับ (Rating Scale) ตั้งแต่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด ให้ 5 คะแนน จนถึงตรงกับตัวท่านน้อยที่สุด ให้ 1 คะแนน ทั้งนี้
แบบวัดผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อวัดกับ
วัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป โดยข้อวัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
ผู้วิจัยมีการปรับปรุงข้อวัดตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ นำผลจากการคัดเลือกมาหาค่าอานาจจำแนก แบบวัดมีค่า
ความเท่ียงแบบสอดคล้องภายใน ตามสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่า ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแบบวัดการรับรู้ แบบวัดพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม โดยมีค่าเท่ากับ .922 
แบบวัดความคาดหวังความสำเร็จในงาน มีค่าเท่ากับ.932 แบบวัดการให้คุณค่าในงาน มีค่าเท่ากับ .965 และแบบวัด
การสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ มีค่าเท่ากับ .910 

กรอบแนวคิด 
โมเดลทฤษฎี Expectancy–value ของ Wigfield & Eccles (2000) ได้พัฒนาแนวคิดทฤษฎีความคาดหวัง-คุณค่า 

โดยอธิบายว่า ความคาดหวังและคุณค่าที่บุคคลมีต่อความสำเร็จนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากเป็นสิ่งที่นำไปสู่การพยายาม  
สู่ความสำเร็จของบุคคลที่บุคคลได้ตั้งเป้าหมายไว้ เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ และความสำเร็จของบุคคล 
(Wigfield & Eccles, 2000) การที่บุคคลเกิดความเชื่อในความสามารถหรือความคาดหวังจนความสำเร็จ และเกิดการ
ให้คุณค่าต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น ย่อมเกิดจากการรับรู้การสนับสนุนที่ดีจากสภาพแวดล้อม และค่านิยมวัฒนธรรม เมื่อ
บุคคลมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความคาดหวังว่าจะทำสิ่งนั้นได้สำเร็จ จนเกิด
พฤติกรรมจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ตั้งไว้ ซึ่งในขณะเดียวกันบุคคลจะเกิดความคาดหวังได้ และประเมินเพื่อให้คุณค่า
กับสิ่งนั้นได้ต้องมีการตั้งเป้าหมายก่อนเป้าหมายที่ตั้งไว้จะมีอิทธิพลกับความคาดหวัง และการให้คุณค่าในสิ่งนั้นตาม  
ไปด้วย (Plante et al., 2013) ทำให้ผู้วิจัยสามารถกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ตามรูปแบบความสัมพันธ์ที่ได้
อธิบายด้วยทฤษฎีความคาดหวัง–คุณค่า และงานวิจัยก่อนหน้า ดังนั ้น ผู ้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดว่าตัวแปร 
การสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การเพื่อแสดงผลของอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมของพนักงาน โดยมี
ความคาดหวังในงานและการให้คุณค่าในงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน แสดงเป็นเส้นความสัมพันธ์ ดังนี้ 
 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม พบว่า มีการศึกษาภายใต้ปัจจัยสาเหตุต่างๆ ทางตัวแปร 
ด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยา ที่มุ่งเน้นการอธิบายความผูกพันตัวบุคคลกับปัจจัยภายนอก เช่น การศึกษาพฤติกรรมเชิง
นวัตกรรมผ่านตัวแปรการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำกับสมาชิก ความไม่พอใจในสถานการณ์ที ่เป็นอยู่ของพนักงาน 
เจนเนอเรชั่นวาย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โชติการ จันทร์อุ่ย , 2562) และการศึกษาระดับพฤติกรรม 
การสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ภายใต้ปัจจัยทางด้านองค์กร ได้แก่ การสนับสนุนของผู้บริหาร แรงจูงใจ และ
บรรยากาศ ของพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด (อำพร พันมะณ,ี 2562) ดังนั้น งานวิจัยด้านพฤติกรรมการทำงาน
เชิงนวัตกรรมยังต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปรในระดับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้คุณค่า และความ
คาดหวัง ที ่สามารถอธิบายถึงแรงจูงใจของบุคคลที ่ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม อีกทั้ง  
การสนับสนุนด้านนวัตกรรมขององค์การเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บุคคลสามารถรับรู้ถึงสภาพแวดล้อม และเป็นสิ่งกระตุ้น
หรือจูงใจให้บุคคลเกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในองค์การ (Amabile, 1997) หรือกล่าวได้ว่าบรรยากาศ 
ที่กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมนั้น สามารถสร้างขึ้นได้โดยผู้บริหารขององค์กรด้วยการส่งสัญญาณ 
ที่ชัดเจนว่าพนักงานจะได้รับผลจากสิ่งที่ทุ่มเททำให้กับบริษัท ด้วยการให้ผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นตัวเงิน
และไม่ใช่ตัวเงิน (แคทซ์, 2549) ดังนั้น ในงานวิจัยชิ้นนี้สนใจที่ศึกษาการรับรู้การสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการทางานเชิงนวัตกรรมของพนักงานบริษัทโทรคมนาคมและเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยมีความ
คาดหวัง และการให้คุณค่าเป็นตัวส่งผ่าน 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมของพนักงาน โดยมีความคาดหวังความสำเร็จ และการให้คุณค่าในการทำงานเป็น 
ตัวแปรส่งผ่าน  
 

วิธีการดำเนินการ 
  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรเป็นพนักงานซึ่งปฏิบัติงาน 

ในบริษัทโทรคมนาคมและเทคโนโลยีการสื่อสาร ผู้วิจัยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้กฎแห่งความชัดเจน (Rule  
of Thumb) ร่วมกับการกำหนดกลุ่มตัวอย่างของ Hair et al. (2006 อ้างถึงใน เหมันต์ พรหมสนธิ์ และสิทธิพงศ์  
วัฒนานนท์สกุล, 2563) เสนอว่า เพื่อให้ครอบคลุมการประมาณค่าพารามิเตอร์และเกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด 
ขนาดกลุ่มตัวอย่างควรมีประมาณ 25 ตัวอย่างต่อการประมาณค่า 1 พารามิเตอร์ ในการศึกษานี้  ประกอบด้วย
พารามิเตอร์ที่ประมาณค่าตามตัวแปร 3 ตัวแปร รวมพารามิเตอร์หลักและพารามิเตอร์ความคลาดเคลื่อน จำนวน
ประมาณ 12 พารามิเตอร์ที่ไม่ทราบค่าและต้องประมาณค่า ดังนั้น 8 x 25 = 200 คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ 
พนักงานประจำจำนวน 200 คน เพื่อป้องกันการขาดหายของข้อมูลไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนขั้นต่ำ คือ 50 คน 
ผู้วิจัยจึงเลือกใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 250 คนโดยในการวิจัยใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มแบบง่าย 
(Simple Random Sampling) 

ตัวแปรในการวิจัย 
ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม 
ตัวแปรอิสระ คือ การสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ 
ตัวแปรส่งผ่าน คือ ความคาดหวังความสำเร็จในงาน และการให้คุณค่าในการทำงาน 

 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม แบบวัดความคาดหวังความสำเร็จในงาน 
แบบวัดการให้คุณค่าในงาน และแบบวัดการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ ทุกแบบวัดมีมาตรวัดเป็นแบบประมาณค่า 
5 ระดับ (Rating Scale) ตั้งแต่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด ให้ 5 คะแนน จนถึงตรงกับตัวท่านน้อยที่สุด ให้ 1 คะแนน ทั้งนี้
แบบวัดผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อวัดกับ
วัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป โดยข้อวัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
ผู้วิจัยมีการปรับปรุงข้อวัดตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ นำผลจากการคัดเลือกมาหาค่าอานาจจำแนก แบบวัดมีค่า
ความเท่ียงแบบสอดคล้องภายใน ตามสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่า ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแบบวัดการรับรู้ แบบวัดพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม โดยมีค่าเท่ากับ .922 
แบบวัดความคาดหวังความสำเร็จในงาน มีค่าเท่ากับ.932 แบบวัดการให้คุณค่าในงาน มีค่าเท่ากับ .965 และแบบวัด
การสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ มีค่าเท่ากับ .910 

กรอบแนวคิด 
โมเดลทฤษฎี Expectancy–value ของ Wigfield & Eccles (2000) ได้พัฒนาแนวคิดทฤษฎีความคาดหวัง-คุณค่า 

โดยอธิบายว่า ความคาดหวังและคุณค่าที่บุคคลมีต่อความสำเร็จนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากเป็นสิ่งที่นำไปสู่การพยายาม  
สู่ความสำเร็จของบุคคลที่บุคคลได้ตั้งเป้าหมายไว้ เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ และความสำเร็จของบุคคล 
(Wigfield & Eccles, 2000) การที่บุคคลเกิดความเชื่อในความสามารถหรือความคาดหวังจนความสำเร็จ และเกิดการ
ให้คุณค่าต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น ย่อมเกิดจากการรับรู้การสนับสนุนที่ดีจากสภาพแวดล้อม และค่านิยมวัฒนธรรม เมื่อ
บุคคลมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความคาดหวังว่าจะทำสิ่งนั้นได้สำเร็จ จนเกิด
พฤติกรรมจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ตั้งไว้ ซึ่งในขณะเดียวกันบุคคลจะเกิดความคาดหวังได้ และประเมินเพื่อให้คุณค่า
กับสิ่งนั้นได้ต้องมีการตั้งเป้าหมายก่อนเป้าหมายที่ตั้งไว้จะมีอิทธิพลกับความคาดหวัง และการให้คุณค่าในสิ่งนั้นตาม  
ไปด้วย (Plante et al., 2013) ทำให้ผู้วิจัยสามารถกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ตามรูปแบบความสัมพันธ์ที่ได้
อธิบายด้วยทฤษฎีความคาดหวัง–คุณค่า และงานวิจัยก่อนหน้า ดังนั ้น ผู ้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดว่าตัวแปร 
การสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การเพื่อแสดงผลของอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมของพนักงาน โดยมี
ความคาดหวังในงานและการให้คุณค่าในงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน แสดงเป็นเส้นความสัมพันธ์ ดังนี้ 
 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โดยวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพื้นฐาน ประกอบด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (M) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าความเบ้ (Skewness) และค่าความโค้ง (Kurtosis) 
ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ  

วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในการศึกษาอิทธิพลระหว่างตัวแปรต่างๆ เพื่อประมาณค่าอิทธิพลทางตรง (Direct 
Effect) และทางอ้อม (Indirect Effect) ของตัวแปร ที่สันนิษฐานว่าเป็นสาเหตุต่อตัวแปรผลหรือไม่และหาค่าสัมประสิทธิ์ 
อิทธิพล (Path Coefficient) โดยใช้ค่าสถิติที ่แสดงถึงอิทธิพลทางตรงของตัวแปรสาเหตุที ่ทำให้ตัวแปรอีกตัวหนึ่ง
เปลี่ยนไป เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และศึกษารูปแบบอิทธิพลทางตรงของการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การที่มีต่อ
พฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม และอิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรที่มีความคาดหวังความสำเร็จในการทำงาน และการ
ให้คุณค่าในการทำงานไปยังพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมของพนักงาน โดยตรวจสอบสมมติฐานกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ถึงความสอดคล้องของโมเดล ด้วยโปรแกรมเอมอส รุ่น 26 (AMOS Version 26) โดยค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบ
ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลตามสมมติฐาน (Thongdee & Wattananonsakul, 2016) 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 

การวิจัยครั้งนี้ ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานซึ่งปฏิบัติงานในบริษัทโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีการสื่อสาร จำนวน 250 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.4 อายุระหว่าง 40-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 
44 รองลงมาอายุ 50-59 ปี คิดเป็นร้อยละ 32 และอายุ 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.2 มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 
10 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.6 รองลงมา ประสบการณ์ทำงาน 4-6 ปี คิดเป็นร้อยละ26.8 และส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตร ีคิดเป็นร้อยละ 54.4 รองลงมา จบการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 41.6 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกรอบแนวคิดวิจัย ด้วยสถิติวิเคราะห์สหสัมพัน ธ์เพียร์สัน พบว่า  
ตัวแปรการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ ความคาดหวังความสำเร็จในงานและการให้คุณค่าในงาน มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรความคาดหวังความสำเร็จ 
ในงานมีขนาดความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมสูงสุด (r = .745, p < .01) รองลงมา ได้แก่ การ
สนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ (r = .741, p < .01) และการให้คุณค่าในการทำงาน (r = .713, p < .01) ตามลำดับ 
โดยแสดงค่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรในโมเดลสมมติฐานการวิจัย ดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 เมทริกซ์สหสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรในโมเดลสมมติฐานการวิจัย 

ตัวแปร M SD 1 2 3 4 
1. การสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ 3.58 .63 1    
2. ความคาดหวังความสำเร็จในงาน 4.15 .51 .644** 1   
3. การให้คุณค่าในการทำงาน 4.08 .63 .642** .674** 1  
4. พฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม 3.84 .57 .741** .745** .713** 1 

**p < .01 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์อิทธิพลรวม (Total Effect: TE) อิทธิพลทางตรง (Direct Effect: DE)  
 อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect: IE) โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม 

ตัวแปรเหตุ 
 

ตัวแปรผล 
 

การสนับสนุนนวัตกรรม
ขององค์การ 

ความคาดหวังความสำเร็จ
ในการทำงาน 

การให้คุณคา่
ในการทำงาน R2 

ความคาดหวังความสำเร็จ 
ในการทำงาน 

DE .674*** - - 
.455 IE - - - 

TE .674*** - - 

การให้คุณค่าในการทำงาน 
DE .664*** - - 

.441 IE - - - 
TE .664*** - - 

พฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม 
DE .367** .320*** .284* 

.696 IE .404 - - 
TE .772 .320*** .284* 

** p < .01, *** p < .001 
SE = ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน; DE = อิทธิพลทางตรง (Direct Effect);  
IE = อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect); TE = อิทธิพลรวม (Total Effect) 
 

 
 

รูปที่ 2 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม 
 

เมื่อนำตัวแปรทั้งหมดเข้ามาวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม พบว่า โมเดลฯ  
มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี (Chi-Square = 42.218, df = 1, p = .001, GFI = .928, RMSEA 
= .407) อิทธิพลทางตรงมีนัยสำคัญทางสถิติ 

พิจารณาค่าอิทธิพลระหว่างตัวแปรในโมเดล พบว่า  อิทธิพลทางตรง (Direct Effect: DE) ของการสนับสนุน
นวัตกรรมขององค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (β = .367, p < .01) 
และเมื่อพิจารณาอิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect: IE) พบว่า การสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การมีอิทธิพลทางอ้อม
ต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (β = .404, p < .01) และเมื่อพิจารณาอิทธิพลรวม 
(Total Effect: TE) ของการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ (β = .772, p < .01) ที่มีต่อพฤติกรรมการทำงานเชิง
นวัตกรรม พบว่า มีค่าอิทธิพลรวมไม่ต่างกัน โดยสรุปตัวแปรในโมเดลสมมติฐานการวิจัยทำนายตัวแปรตามได้คิดเป็น
ร้อยละ 69.9 (R2 = .696) ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์อิทธิพลรวม (Total Effect: TE) อิทธิพลทางตรง (Direct 
Effect: DE) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect: IE) โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม แสดง
ดังตารางที ่2 และดังรูปที ่2 
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การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โดยวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพื้นฐาน ประกอบด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (M) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าความเบ้ (Skewness) และค่าความโค้ง (Kurtosis) 
ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ  

วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในการศึกษาอิทธิพลระหว่างตัวแปรต่างๆ เพื่อประมาณค่าอิทธิพลทางตรง (Direct 
Effect) และทางอ้อม (Indirect Effect) ของตัวแปร ที่สันนิษฐานว่าเป็นสาเหตุต่อตัวแปรผลหรือไม่และหาค่าสัมประสิทธิ์ 
อิทธิพล (Path Coefficient) โดยใช้ค่าสถิติที ่แสดงถึงอิทธิพลทางตรงของตัวแปรสาเหตุที ่ทำให้ตัวแปรอีกตัวหนึ่ง
เปลี่ยนไป เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และศึกษารูปแบบอิทธิพลทางตรงของการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การที่มีต่อ
พฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม และอิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรที่มีความคาดหวังความสำเร็จในการทำงาน และการ
ให้คุณค่าในการทำงานไปยังพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมของพนักงาน โดยตรวจสอบสมมติฐานกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ถึงความสอดคล้องของโมเดล ด้วยโปรแกรมเอมอส รุ่น 26 (AMOS Version 26) โดยค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบ
ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลตามสมมติฐาน (Thongdee & Wattananonsakul, 2016) 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 

การวิจัยครั้งนี้ ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานซึ่งปฏิบัติงานในบริษัทโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีการสื่อสาร จำนวน 250 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.4 อายุระหว่าง 40-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 
44 รองลงมาอายุ 50-59 ปี คิดเป็นร้อยละ 32 และอายุ 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.2 มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 
10 ป ีคิดเป็นร้อยละ 27.6 รองลงมา ประสบการณ์ทำงาน 4-6 ป ีคิดเป็นร้อยละ26.8 และส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตร ีคิดเป็นร้อยละ 54.4 รองลงมา จบการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 41.6 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกรอบแนวคิดวิจัย ด้วยสถิติวิเคราะห์สหสัมพัน ธ์เพียร์สัน พบว่า  
ตัวแปรการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ ความคาดหวังความสำเร็จในงานและการให้คุณค่าในงาน มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรความคาดหวังความสำเร็จ 
ในงานมีขนาดความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมสูงสุด (r = .745, p < .01) รองลงมา ได้แก่ การ
สนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ (r = .741, p < .01) และการให้คุณค่าในการทำงาน (r = .713, p < .01) ตามลำดับ 
โดยแสดงค่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรในโมเดลสมมติฐานการวิจัย ดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 เมทริกซ์สหสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรในโมเดลสมมติฐานการวิจัย 

ตัวแปร M SD 1 2 3 4 
1. การสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ 3.58 .63 1    
2. ความคาดหวังความสำเร็จในงาน 4.15 .51 .644** 1   
3. การให้คุณค่าในการทำงาน 4.08 .63 .642** .674** 1  
4. พฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม 3.84 .57 .741** .745** .713** 1 

**p < .01 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์อิทธิพลรวม (Total Effect: TE) อิทธิพลทางตรง (Direct Effect: DE)  
 อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect: IE) โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม 

ตัวแปรเหตุ 
 

ตัวแปรผล 
 

การสนับสนุนนวัตกรรม
ขององค์การ 

ความคาดหวังความสำเร็จ
ในการทำงาน 

การให้คุณคา่
ในการทำงาน R2 

ความคาดหวังความสำเร็จ 
ในการทำงาน 

DE .674*** - - 
.455 IE - - - 

TE .674*** - - 

การให้คุณค่าในการทำงาน 
DE .664*** - - 

.441 IE - - - 
TE .664*** - - 

พฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม 
DE .367** .320*** .284* 

.696 IE .404 - - 
TE .772 .320*** .284* 

** p < .01, *** p < .001 
SE = ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน; DE = อิทธิพลทางตรง (Direct Effect);  
IE = อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect); TE = อิทธิพลรวม (Total Effect) 
 

 
 

รูปที่ 2 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม 
 

เมื่อนำตัวแปรทั้งหมดเข้ามาวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม พบว่า โมเดลฯ  
มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี (Chi-Square = 42.218, df = 1, p = .001, GFI = .928, RMSEA 
= .407) อิทธิพลทางตรงมีนัยสำคัญทางสถิติ 

พิจารณาค่าอิทธิพลระหว่างตัวแปรในโมเดล พบว่า  อิทธิพลทางตรง (Direct Effect: DE) ของการสนับสนุน
นวัตกรรมขององค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (β = .367, p < .01) 
และเมื่อพิจารณาอิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect: IE) พบว่า การสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การมีอิทธิพลทางอ้อม
ต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (β = .404, p < .01) และเมื่อพิจารณาอิทธิพลรวม 
(Total Effect: TE) ของการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ (β = .772, p < .01) ที่มีต่อพฤติกรรมการทำงานเชิง
นวัตกรรม พบว่า มีค่าอิทธิพลรวมไม่ต่างกัน โดยสรุปตัวแปรในโมเดลสมมติฐานการวิจัยทำนายตัวแปรตามได้คิดเป็น
ร้อยละ 69.9 (R2 = .696) ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์อิทธิพลรวม (Total Effect: TE) อิทธิพลทางตรง (Direct 
Effect: DE) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect: IE) โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม แสดง
ดังตารางที ่2 และดังรูปที ่2 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาครั ้งนี้ มุ ่งศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม  โดยปัจจัยในการศึกษาได้จาก
การศึกษาโมเดลทฤษฎีความคาดหวัง-การให้คุณค่า และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษา พบว่า ตัวแปร
สำคัญที่เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุ โดยการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การนั้นมีผลต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม 
โดยมีความคาดหวังความสำเร็จ และการให้คุณค่าในการทำงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน ทดสอบด้วยการวิเคราะห์ทางสถิติ
พบว่า การสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การมีอิทธิพลรวม (Total Effect: TE) ต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม 
ทั้งนี้ เห็นได้ว่าอิทธิพลทางตรง (Direct Effect: DE) ของตัวแปรเชิงสาเหตุมีนัยสำคัญทางสถิติ และส่งผ่านอิทธิพล
ทางอ้อม (Indirect Effect: IE) ตัวแปรผ่านความคาดหวังความสำเร็จ และการให้คุณค่าในการทำงาน แสดงให้เห็นว่า 
โมเดลเชิงสมมุติฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ นั่นคือ ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างไม่แตกต่างจาก
โมเดลเชิงทฤษฎี ข้อค้นพบนี้สนับสนุนสมมติฐานการวิจัย คือ โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการสนับสนุนนวัตกรรม
ขององค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมของพนักงาน มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ผลการศึกษายังพบว่า การสนับสนุนนวัตกรรมขององค์กรมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม
ของพนักงาน ผ่านความคาดหวังความสำเร็จ และการให้คุณค่าในการทำงาน อาจกล่าวได้ว่า ความคาดหวังความสำเร็จ 
และคุณค่าในการทำงาน จะเป็นอย่างไร ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมของพนักงานด้วย 

จากผลการศึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า การที่พนักงานมีความคาดหวังสูงเกี่ยวกับการทำงาน พนักงานที่รับรู้
ถึงการสนับสนุนขององค์การ ในรูปแบบของการรับรู้ถึงคุณค่าของผลการปฏิบัติงานสูง จะมีความคิดสร้างสรรค์สูงด้วย 
ซึ่งความคิดสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม แม้ว่าตนเองจะไม่ชอบงานที่ตน
ทำอยู่ก็ตาม แต่เมื่อมีการได้รับการสนับสนุน เป็นการรับรู้ของบุคลากรที่ได้รับความไว้วางใจและกำลังใจที่สมาชิกมี การ
สนับสนุนในระดับที่สูง ก็จะส่งผลให้พนักงานรับรู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีม ที่ได้รับการช่วยเหลือจากคนในทีม และ
ผู้บังคับบัญชา (เทียนศรี บางม่วงงาม, 2562) แรงจูงใจก็จะเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมทำงานเชิงนวัตกรรมของ
พนักงานสูงขึ้นด้วย (Wigfield & Eccles, 2000) สอดคล้องกับงานวิจัยของแบงค์ พงษ์ขยัน และสิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล 
(2564) ที่ทำการศึกษาอิทธิพลของการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายองค์การที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 
เอกชนแห่งหนึ่งจำนวน 300 คน โดยมีการให้คุณค่าในงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน กับกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง  
ซึ่งพบว่า โมเดลปัจจัยการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายองค์การส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง 
โดยมีการให้คุณค่าในงานเป็นตัวแปรส่งผ่านมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการรับรู้โครงสร้าง
เป้าหมายองค์การส่งอิทธิพลทางอ้อมผ่านการให้คุณค่าในงานไปยังผลการปฏิบัติงานแบบสมบูรณ์ ตัวแปร ในโมเดล
อธิบายความแปรปรวนในผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 33 และสอดคล้องกับงานวิจัยของอธิษฐาน ทองทรัพย์ 
(2562) ที่ทำการศึกษาอิทธิพลของการอบรมเลี้ยงแบบเอาใจใส่ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีอัตมโนทัศน์ด้านวิชาการ ความคาดหวังและการให้คุณค่าเป็นตัวแปรส่งผ่านกับ
นักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 450 คน ซึ่งพบว่า 
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ อัตมโนทัศน์ด้านวิชาการ ความคาดหวั ง ความ 
สำเร็จทางวิทยาศาสตร์ และการให้คุณค่ากับวิชาวิทยาศาสตร์ในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาตามกรอบ
แนวคิดความคาดหวัง-คุณค่า มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีตัวแปรอิสระ คือ การอบรมเลี้ยงดู
แบบเอาใจใส่ โดยมีตัวแปรอัตมโนทัศน์ด้านวิชาการ ความคาดหวังความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์ และการให้คุณค่ากับ
วิชาวิทยาศาสตร์เป็นตัวแปรส่งผ่านไปยังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และสามารถอธิบายความแปรปรวนใน
ตัวแปรตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 25 (R2 = 0.25) 

ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงความสำคัญของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้คุณค่าในการ

ทำงานที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม ผลการวิจัยฉบับนี้สามารถนาไปเป็นข้อมูลในการอ้างอิงแก่หน่วยงาน 
องค์กรเอกชนต่างๆ ในการประยุกต์และพัฒนาพนักงานเป็นแนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ให้กับพนักงานภายในองค์การ ทั้งนี้ จากการวิจัย พบว่า การสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การทำงานเชิงนวัตกรรม เมื่อส่งผ่านตัวแปรความคาดหวัง และการให้คุณค่า ดังนั้น องค์การควรให้การสนับสนุนแก่
พนักงานในด้านต่างๆ เช่น มอบหมายงานที่พนักงานมีคิดใหม่ๆ หรือมีความสามารถในด้านนั้นเพื่อเพิ่มการให้คุณค่า 
ในงานของพนักงาน และการสื่อสารวิสัยทัศน์ เป้าหมายขององค์การที่ชัดเจน หรือทิศทางการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ที่ชัดเจน จะทำให้พนักงานรับรู้เป้าหมายในสิ่งที่จะต้องปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้พนักงานมีพฤติกรรมการทำงานเชิง
นวัตกรรม เพิม่มากขึ้น 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาครั ้งนี้ มุ ่งศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม  โดยปัจจัยในการศึกษาได้จาก
การศึกษาโมเดลทฤษฎีความคาดหวัง-การให้คุณค่า และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษา พบว่า ตัวแปร
สำคัญที่เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุ โดยการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การนั้นมีผลต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม 
โดยมีความคาดหวังความสำเร็จ และการให้คุณค่าในการทำงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน ทดสอบด้วยการวิเคราะห์ทางสถิติ
พบว่า การสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การมีอิทธิพลรวม (Total Effect: TE) ต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม 
ทั้งนี้ เห็นได้ว่าอิทธิพลทางตรง (Direct Effect: DE) ของตัวแปรเชิงสาเหตุมีนัยสำคัญทางสถิติ และส่งผ่านอิทธิพล
ทางอ้อม (Indirect Effect: IE) ตัวแปรผ่านความคาดหวังความสำเร็จ และการให้คุณค่าในการทำงาน แสดงให้เห็นว่า 
โมเดลเชิงสมมุติฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ นั่นคือ ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างไม่แตกต่างจาก
โมเดลเชิงทฤษฎี ข้อค้นพบนี้สนับสนุนสมมติฐานการวิจัย คือ โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการสนับสนุนนวัตกรรม
ขององค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมของพนักงาน มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ผลการศึกษายังพบว่า การสนับสนุนนวัตกรรมขององค์กรมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม
ของพนักงาน ผ่านความคาดหวังความสำเร็จ และการให้คุณค่าในการทำงาน อาจกล่าวได้ว่า ความคาดหวังความสำเร็จ 
และคุณค่าในการทำงาน จะเป็นอย่างไร ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมของพนักงานด้วย 

จากผลการศึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า การที่พนักงานมีความคาดหวังสูงเกี่ยวกับการทำงาน พนักงานที่รับรู้
ถึงการสนับสนุนขององค์การ ในรูปแบบของการรับรู้ถึงคุณค่าของผลการปฏิบัติงานสูง จะมีความคิดสร้างสรรค์สูงด้วย 
ซึ่งความคิดสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม แม้ว่าตนเองจะไม่ชอบงานที่ตน
ทำอยู่ก็ตาม แต่เมื่อมีการได้รับการสนับสนุน เป็นการรับรู้ของบุคลากรที่ไดร้ับความไว้วางใจและกำลังใจที่สมาชิกมี การ
สนับสนุนในระดับที่สูง ก็จะส่งผลให้พนักงานรับรู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีม ที่ได้รับการช่วยเหลือจากคนในทีม และ
ผู้บังคับบัญชา (เทียนศรี บางม่วงงาม, 2562) แรงจูงใจก็จะเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมทำงานเชิงนวัตกรรมของ
พนักงานสูงขึ้นด้วย (Wigfield & Eccles, 2000) สอดคล้องกับงานวิจัยของแบงค์ พงษ์ขยัน และสิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล 
(2564) ที่ทำการศึกษาอิทธิพลของการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายองค์การที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 
เอกชนแห่งหนึ่งจำนวน 300 คน โดยมีการให้คุณค่าในงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน กับกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง  
ซึ่งพบว่า โมเดลปัจจัยการรับรู้โครงสร้างเป้าหมายองค์การส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง 
โดยมีการให้คุณค่าในงานเป็นตัวแปรส่งผ่านมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการรับรู้โครงสร้าง
เป้าหมายองค์การส่งอิทธิพลทางอ้อมผ่านการให้คุณค่าในงานไปยังผลการปฏิบัติงานแบบสมบูรณ์ ตัวแปร ในโมเดล
อธิบายความแปรปรวนในผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 33 และสอดคล้องกับงานวิจัยของอธิษฐาน ทองทรัพย์ 
(2562) ที่ทำการศึกษาอิทธิพลของการอบรมเลี้ยงแบบเอาใจใส่ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีอัตมโนทัศน์ด้านวิชาการ ความคาดหวังและการให้คุณค่าเป็นตัวแปรส่งผ่านกับ
นักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 450 คน ซึ่งพบว่า 
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ อัตมโนทัศน์ด้านวิชาการ ความคาดหวัง ความ 
สำเร็จทางวิทยาศาสตร์ และการให้คุณค่ากับวิชาวิทยาศาสตร์ในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาตามกรอบ
แนวคิดความคาดหวัง-คุณค่า มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีตัวแปรอิสระ คือ การอบรมเลี้ยงดู
แบบเอาใจใส่ โดยมีตัวแปรอัตมโนทัศน์ด้านวิชาการ ความคาดหวังความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์ และการให้คุณค่ากับ
วิชาวิทยาศาสตร์เป็นตัวแปรส่งผ่านไปยังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และสามารถอธิบายความแปรปรวนใน
ตัวแปรตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 25 (R2 = 0.25) 

ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงความสำคัญของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้คุณค่าในการ

ทำงานที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรม ผลการวิจัยฉบับนี้สามารถนาไปเป็นข้อมูลในการอ้างอิงแก่หน่วยงาน 
องค์กรเอกชนต่างๆ ในการประยุกต์และพัฒนาพนักงานเป็นแนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ให้กับพนักงานภายในองค์การ ทั้งนี้ จากการวิจัย พบว่า การสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การทำงานเชิงนวัตกรรม เมื่อส่งผ่านตัวแปรความคาดหวัง และการให้คุณค่า ดังนั้น องค์การควรให้การสนับสนุนแก่
พนักงานในด้านต่างๆ เช่น มอบหมายงานที่พนักงานมีคิดใหม่ๆ หรือมีความสามารถในด้านนั้นเพื่อเพิ่มการให้คุณค่า 
ในงานของพนักงาน และการสื่อสารวิสัยทัศน์ เป้าหมายขององค์การที่ชัดเจน หรือทิศทางการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ที่ชัดเจน จะทำให้พนักงานรับรู้เป้าหมายในสิ่งที่จะต้องปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้พนักงานมีพฤติกรรมการทำงานเชิง
นวัตกรรม เพิม่มากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการที่มีผลต่อความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัยของอาจารย์

โรงเรียนสาธิต โดยมีการให้ความคาดหวังในความสามารถของตนเองเป็นตัวแปรส่งผ่าน กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์โรงเรียนสาธิต จำนวน 
150 คน ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบวัดแบบรายงานตนเองด้วยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย  โดยแบบวัดการรับรู้บรรยากาศทาง
วิชาการ แบบวัดความคาดหวังในความสามารถตนเอง และแบบวัดความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัย มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ เท่ากับ .89 , .93 
และ .96 ตามลำดับ และใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ในโมเดลการวิจัยเพื่อตอบสมมุติฐานการวิจัย  

ผลการวิจัย พบว่า โมเดลปัจจัยการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการส่งผลต่อความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัยของอาจารย์โรงเรียนสาธิต โดยมี
การให้ความคาดหวังในความสามารถของตนเองเป็นตัวแปรส่งผ่าน มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการรับรู้
บรรยากาศทางวิชาการส่งอิทธิพลทางอ้อมผ่านความคาดหวังในความสามารถของตนเองไปยังความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัยแบบสมบูรณ์  
ตัวแปรในโมเดลอธิบายความแปรปรวนในความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัย คิดเป็นร้อยละ 39 และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาในการ
สร้างโปรแกรมเพื่อส่งเสริมให้ความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัยของอาจารย์มีผลลัพธ์ที่สูงขึ้นจึงควรพิจารณาปัจจัยการรับรู้บรรยายกาศทาง
วิชาการ และความคาดหวังในความสามารถของตนเองเป็นองค์ประกอบต่อไป 
 
คำสำคัญ: ความมุง่มั่นในการทำงานวิจัย  การรับรู้บรรยากาศทางวิชาการ  ความคาดหวังในความสามารถตน  
 

Abstract 
The objectives of this study were to test the causal model of effect of academic environment perception on work effort related to 

research project among demonstration teachers and to test the mediating role of expectancy. A self-report questionnaire was used to 
collect data from one hundred and fifty-five teachers with simple random sampling with Academic environment perception, 
expectancy and Work effort related to research project questionnaire and using Cronbach’s alpha criteria, reliability of the questionnaire 
were .89 .93 and .96 and multiple regression analysis was performed to analyze the tested model.  

The result revealed that overall goodness-of-fit statistical analysis showed the tested model of effects of academic environment 
perception was influence indirectly through expectation to work effort perfectly and those factors explain the variance of work effort 
39%. The result suggested that academic environment perception and expectancy should be utilized in term of further work effort 
related to research project program among teachers. 
 
Keywords: Academic Environment Perception, Work Effort, Expectancy 
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ในยุคปัจจุบันนั้นต่างยอมรับกันว่า วิจัยเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการค้นคว้าและพัฒนาความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆ 
นับเป็นกระบวนการการแสวงหาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์และสังคม เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
หรือสังคม หรือเป็นการพยากรณ์ หรือคาดการณ์  การวิจัยมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติล้วนแล้วแต่ระบุถึงความสำคัญของการวิจัยและ
ส่งเสริมให้มีการวิจัยในการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติของทุกหน่วยงานได้อาศัยความรู้และข้อมูลที่ได้จากการ
วิจัย (ศุภจักร สุทธิ และเทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย, 2554) จากข้อมูลของมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา 
(National Science Foundation) ในปีรอบ 10 ปีที่ผ่านมาในประเทศกลุ่มที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา หรือประเทศ
สาธารรัฐประชาชนจีน ได้มีจำนวนงานวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัยจำนวนมาก  

สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.  2560–2579) ในยุทธศาสตร์ที่ 2 มีการกล่าวถึง 
การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม พร้อมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้และสร้าง
กลไกการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น  (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ, ม.ป.ป.)  

นโยบายของภาครัฐ สนับสนุนให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาทำวิจัย โดยเฉพาะในกลุ่มอาจารย์สาธิตที่อยู่ในสังกัด 
มีความพร้อมในการสนับสนุนด้านทรัพยากร อีกทั้งยังงานวิจัยเป็นหนึ่งในภาระงานของอาจารย์โรงเรียนสาธิต เพราะ
งานวิจัยเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้อาจารย์ สามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ของผู้เรียน 
ทั้งในด้านวิชาการ และด้านพฤติกรรม อีกทั้งคุณภาพของเอกสารจะช่วยให้ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยสามารถมองเห็นได้
และเพิ่มพูนความรู้ต่อตนเองกับผู้อื่น และยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมอาชีพทางวิชาการ  เมื่อศึกษาเอกสารงานวิจัย
ก่อนหน้าพบว่า สาเหตุที่ส่งผลต่อจำนวนงานการทำงานวิจัยของอาจารย์ คือ ข้อจำกัดในเรื่องกิจกรรมการเรียนการสอน
ความรู้ความเข้าใจในการทำวิจัยที่คิดว่าเป็นเรื่องยาก รวมทั้งแรงจูงใจและทัศนคติต่อการทำงานวิจัยที่ไม่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ในการทำวิจัย ทำให้การวิจัยของครูไม่พัฒนาเท่าที่ควร (ศริมา เสนยิ้ม และคนอื่นๆ, 2564) เมื่อวิเคราะห์
การเชื่อมโยงตัวแปรต่างๆ ที่สัมพันธ์กับการทำงานวิจัยของอาจารย์ เห็นได้ว่า ทฤษฎีที่อธิบายการทำงานให้ประสบ
ความสำเร็จ คือ ทฤษฎีความคาดหวังและการให้คุณค่า ซึ่งบุคคลต่อให้ความคาดหวังกับงานวิจัยจึงส่งผลต่อระดับความ
มุ่งมั่นในการทำงานวิจัยให้สำเร็จ 

การศึกษาก่อนหน้าต่างให้ความสำคัญกับประเด็นด้านแรงจูงใจที่นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในการทำงานวิจัยโดยการศึกษา
ของนฤพจน์ เปี่ยมปัญญา (2562) พบว่า ความมุ่งมั่นในการทำงานเป็นปัจจัยภายในบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรม  
การทำงานของบุคคล เป็นเจตคติของบุคลากรที่มีต่องาน รับรู้ว่างานเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของชีวิตที่มีความผูกพันทาง
จิตใจ ทำให้บุคคลทุ่มเทและเสียสละให้กับงาน มีความกระตือรือร้น เกิดจากการใส่พลังกายและพลังใจให้กับงาน 

ความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีความคาดหวัง และการให้คุณค่า ซึ่งนำเสนอโดย Eccles 
& Wigfield (2002) ระบุว่าความคาดหวังและคุณค่าท่ีบุคคลมีต่อความสำเร็จนั้นเป็นปัจจัยสำคัญเพราะเป็นสิ่งที่นำไปสู่
การพยายามเพื่อจะไปสู่ความสำเร็จที่บุคคลตั้งเป้าหมายไว้ โดยความเชื่อกระบวนการคิดเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจาก
ความคิดและกระบวนการภายในของบุคคลเองในการรับรู้และตีความประเด็นของความสามารถอ้างอิงตามทฤษฎี
ความสามารถแห่งตนของแบนดูร่า ส่วนของการให้คุณค่า (Value) หมายถึง ปัจจัยที่กำหนดทางเลือก ค่านิยม หรือการ
เลือกที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือไม่ 

โมเดลของ Eccles & Wigfield (2002) ยังช่วยอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัย โดยพบว่า 
ปัจจัยที่อธิบายความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัยมากที่สุด ตามโมเดล ความคาดหวัง และคุณค่า คือ ตัวแปรความคาดหวัง 
ในความสามารถของตนในการทำวิจัยให้สำเร็จ โดยความคาดหวัง หมายถึง การคาดการณ์หรือคาดคะเนของบุคคลต่อ
สิ่งต่างๆ โดยบุคคลจะใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นปัจจัยกำหนดความคาดหวัง เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคล 
เป็นความรู้สึกความคิดเห็นที่เป็นประจักษ์ ส่งผลให้พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลจะเป็นไปเพื่อการได้รับผลลัพธ์
ตามท่ีคาดหวังไว้ 
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ในยุคปัจจุบันนั้นต่างยอมรับกันว่า วิจัยเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการค้นคว้าและพัฒนาความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆ 
นับเป็นกระบวนการการแสวงหาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์และสังคม เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
หรือสังคม หรือเป็นการพยากรณ์ หรือคาดการณ์  การวิจัยมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติล้วนแล้วแต่ระบุถึงความสำคัญของการวิจัยและ
ส่งเสริมให้มีการวิจัยในการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติของทุกหน่วยงานได้อาศัยความรู้และข้อมูลที่ได้จากการ
วิจัย (ศุภจักร สุทธิ และเทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย, 2554) จากข้อมูลของมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา 
(National Science Foundation) ในปีรอบ 10 ปีที่ผ่านมาในประเทศกลุ่มที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา หรือประเทศ
สาธารรัฐประชาชนจีน ได้มีจำนวนงานวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัยจำนวนมาก  

สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.  2560–2579) ในยุทธศาสตร์ท่ี 2 มีการกล่าวถึง 
การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม พร้อมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้และสร้าง
กลไกการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น  (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ, ม.ป.ป.)  

นโยบายของภาครัฐ สนับสนุนให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาทำวิจัย โดยเฉพาะในกลุ่มอาจารย์สาธิตที่อยู่ในสังกัด 
มีความพร้อมในการสนับสนุนด้านทรัพยากร อีกทั้งยังงานวิจัยเป็นหนึ่งในภาระงานของอาจารย์โรงเรียนสาธิต เพราะ
งานวิจัยเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้อาจารย์ สามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ของผู้เรียน 
ทั้งในด้านวิชาการ และด้านพฤติกรรม อีกทั้งคุณภาพของเอกสารจะช่วยให้ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยสามารถมองเห็นได้
และเพิ่มพูนความรู้ต่อตนเองกับผู้อื่น และยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมอาชีพทางวิชาการ  เมื่อศึกษาเอกสารงานวิจัย
ก่อนหน้าพบว่า สาเหตุที่ส่งผลต่อจำนวนงานการทำงานวิจัยของอาจารย์ คือ ข้อจำกัดในเรื่องกิจกรรมการเรียนการสอน
ความรู้ความเข้าใจในการทำวิจัยที่คิดว่าเป็นเรื่องยาก รวมทั้งแรงจูงใจและทัศนคติต่อการทำงานวิจัยที่ไม่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ในการทำวิจัย ทำให้การวิจัยของครูไม่พัฒนาเท่าที่ควร (ศริมา เสนยิ้ม และคนอื่นๆ, 2564) เมื่อวิเคราะห์
การเชื่อมโยงตัวแปรต่างๆ ที่สัมพันธ์กับการทำงานวิจัยของอาจารย์ เห็นได้ว่า ทฤษฎีที่อธิบายการทำงานให้ประสบ
ความสำเร็จ คือ ทฤษฎีความคาดหวังและการให้คุณค่า ซึ่งบุคคลต่อให้ความคาดหวังกับงานวิจัยจึงส่งผลต่อระดับความ
มุ่งมั่นในการทำงานวิจัยให้สำเร็จ 

การศึกษาก่อนหน้าต่างให้ความสำคัญกับประเด็นด้านแรงจูงใจที่นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในการทำงานวิจัยโดยการศึกษา
ของนฤพจน์ เปี่ยมปัญญา (2562) พบว่า ความมุ่งมั่นในการทำงานเป็นปัจจัยภายในบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรม  
การทำงานของบุคคล เป็นเจตคติของบุคลากรที่มีต่องาน รับรู้ว่างานเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของชีวิตที่มีความผูกพันทาง
จิตใจ ทำให้บุคคลทุ่มเทและเสียสละให้กับงาน มีความกระตือรือร้น เกิดจากการใส่พลังกายและพลังใจให้กับงาน 

ความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีความคาดหวัง และการให้คุณค่า ซึ่งนำเสนอโดย Eccles 
& Wigfield (2002) ระบุว่าความคาดหวังและคุณค่าท่ีบุคคลมีต่อความสำเร็จนั้นเป็นปัจจัยสำคัญเพราะเป็นสิ่งที่นำไปสู่
การพยายามเพื่อจะไปสู่ความสำเร็จที่บุคคลตั้งเป้าหมายไว้ โดยความเชื่อกระบวนการคิดเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจาก
ความคิดและกระบวนการภายในของบุคคลเองในการรับรู้และตีความประเด็นของความสามารถอ้างอิงตามทฤษฎี
ความสามารถแห่งตนของแบนดูร่า ส่วนของการให้คุณค่า (Value) หมายถึง ปัจจัยที่กำหนดทางเลือก ค่านิยม หรือการ
เลือกที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือไม่ 

โมเดลของ Eccles & Wigfield (2002) ยังช่วยอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัย โดยพบว่า 
ปัจจัยที่อธิบายความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัยมากที่สุด ตามโมเดล ความคาดหวัง และคุณค่า คือ ตัวแปรความคาดหวัง 
ในความสามารถของตนในการทำวิจัยให้สำเร็จ โดยความคาดหวัง หมายถึง การคาดการณ์หรือคาดคะเนของบุคคลต่อ
สิ่งต่างๆ โดยบุคคลจะใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นปัจจัยกำหนดความคาดหวัง เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคล 
เป็นความรู้สึกความคิดเห็นที่เป็นประจักษ์ ส่งผลให้พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลจะเป็นไปเพื่อการได้รับผลลัพธ์
ตามท่ีคาดหวังไว้ 

จากข้อมูลข้างต้นจึงเกิดคำถามวิจัยว่า ปัจจัยใดเป็นสาเหตุของผลสัมฤทธิ์ความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัยของอาจารย์
โรงเรียนสาธิต เนื่องจากบทบาทของการวิจัยไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา การที่นโยบายของภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวง 
ศึกษาธิการให้การสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทำวิจัย อีกทั้ง คุณภาพของเอกสารจะช่วยให้ความรู้ที่ได้รับ
จากการวิจัยสามารถมองเห็นได้และเพิ่มพูนความรู้ต่อตนเองกับผู้อื่น และยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่ งเสริมอาชีพทาง
วิชาการ แต่ในปัจจุบันกลับพบว่า อัตราส่วนของจำนวนงานวิจัยและจำนวนอาจารย์นั้นไม่มีความสอดคล้องกัน จากข้อมูล
ของโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า ในปีงบประมาณ 2562-2563 โรงเรียนสาธิต มศว. 
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) มีอาจารย์ทำยื่นขอทุนในการวิจัย จำนวน 44 เล่ม ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 17.6 ของจำนวนอาจารย์
ทั้งหมด จึงเป็นส่วนสำคัญที่ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษากับกลุ่มอาจารย์โรงเรียนสาธิต โดยการศึกษาครั้งนี้อิงกรอบทฤษฎีความ
คาดหวังและการให้คุณค่าเป็นพื้นฐานในการตอบคำถามวิจัย กำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย  และศึกษาอิทธิพลของการ
รับรู้บรรยากาศทางวิชาการที่มีผลต่อความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัยของอาจารย์โรงเรียนสาธิต  โดยมีความคาดหวังใน
ความสามารถตนเองเป็นตัวแปรส่งผ่าน ผลการวิจัยที่ได้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมความ
มุ่งมั่นในการวิจัยของครู เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยที่ตอบสนองนโยบายของชาติ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาครูให้สามารถ  
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาได้ในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการ ความคาดหวังในความสามารถตนเอง  และ

ความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัยของอาจารย์โรงเรียนสาธิต ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาหาความอิทธิพลของการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการกับความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัยของอาจารย์

โรงเรียนสาธิต ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความคาดหวังในความสามารถตนเองเป็นตัวแปรส่งผ่าน 
 

วิธีการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

1. วิธีการดำเนินงานและการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง 
 รูปแบบในการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรในเป็นอาจารย์โรงเรียน

สาธิต จำนวน 3 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2565 รวมจำนวนประชากร 553 คน ผู้วิจัยกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้กฎแห่ง
ความชัดเจน (Rule of Thumb) ร่วมกับการกำหนดกลุ่มตัวอย่างของ Hair et al. (1998) โดยกำหนดจำนวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 25–30 คน ต่อ 1 พารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่า ในการศึกษานี้ประกอบด้วยพารามิเตอร์ที่ประมาณค่า
จำนวนพารามิเตอร์ 5 พารามิเตอร์ ที่ไม่ทราบค่าและต้องประมาณค่าเท่ากับ 5 x 30 = 150 จึงได้จำนวน คือ 150 คน 
ผู้วิจัยจึงเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 150 โดยการวิจัยใช้การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มแบบง่าย (Sample 
Random Sampling) 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดอิทธิพลการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการที่มีผลต่อความมุ่งมั่นในการทำงาน

วิจัยแบบรายงานตนเอง (Questionnaire) มาตรวัดเป็นประมาณค่า 4 ระดับ (Rating Scale) คือ ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง  
ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยให้ผู้ตอบเลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่ง  ผู้ที่มีคะแนนจากแบบวัดมากแสดงว่า 
มีความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัยสูงกว่าผู้ที่มีคะแนนจากแบบวัดน้อยกว่า ทั้งนี้ แบบวัดผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity)โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อวัดกับวัตถุประสงค์  (Index of Item-Objective 
Congruence: IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป โดยข้อวัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกผู้วิจัยมีการปรับปรุงข้อวัดตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ นำข้อวัดที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณามาหาค่าอำนาจจำแนกด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สันระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัด (Corrected Item-Total Correlation: CITC) และคัดเลือก
ข้อวัดที่มีค่าสัมพันธ์เป็นบวกและมีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ปรากฏว่าข้อคําถามผ่านเกณฑ์ทุกข้อ โดยมีค่าอำนาจจําแนก 
อยู่ระหว่าง 0.42-0.96 และทำการหาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบวัด โดยหาค่าความเที่ยงแบบสอดคล้อง
ภายใน (Internal Consistency) ด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เพื่อให้
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ได้ค่าความเชื่อมั่น โดยค่าใกล้เคียงกับ 1 แสดงว่า แบบสอบถามนั้นมีความเชื่อมั่นสูงโดยค่าความเชื่อมั่นไม่ควรมีค่าน้อย
กว่า 0.80 จากผลวิเคราะห์ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแบบวัดการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการ แบบ
วัดความคาดหวังในความสามารถตนเอง และแบบวัดความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัย มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ในทุกตัวแปร เท่ากับ .89, .93 และ .96 ตามลำดับ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์และวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบตัวแปรสังเกตได้ 
ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ในโมเดล และใช้สถิติทดสอบการเป็นตัวแปรส่งผ่านโซเบลเทส (Sobel Test) ทั้งนี้ ผู้วิจัย
ได้ทำการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของตัวแปร โดยพิจารณาค่าความเบ้ และค่าความโด่งของตัวแปร พบว่า มีการแจก
แจงแบบปกติ 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 

1. ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดล 
 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัย 

พบว่า ตัวแปรการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการ ความคาดหวังในความสามารถตน มีความสัมพันธ์กับตัวแปรความมุ่งมั่น
ในการทำงานวิจัย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าเท่ากับ .626 และ .814 ตามลำดับ ตรวจสอบภาวะ
ร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) พบว่า ไม่ฝ่าฝืนข้อตกลงเบื้องตนดังกล่าว โดยตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธ์ 
ในทิศทางบวกกับความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัย แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลเมทริกซส์หสัมพันธ์ในโมเดลสมมตุิฐานการวิจัย (N = 150) 

ตัวแปร M SD 1 2 3 
การรับรู้บรรยายกาศทางวิชาการ 38.03 4.59 1   
ความคาดหวังในความสามรถของตน 29.94 5 .678** 1  
ความมุ่งมั่นในการทำวิจัย 163.43 19.18 .626** .814** 1 

หมายเหตุ: *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001 
 

  ในงานวิจัยนี้มีการทดสอบสมมุติฐานการเป็นตัวแปรส่งผ่านโดยมีความคาดหวังในความสามารถตน เป็น  
ตัวแปรส่งผ่าน และความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัยเป็นตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ คือ การรับรู้บรรยากาศทางวิชาการ  
จึงขอนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

2. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการที่มีผลต่อความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัย 
 การวิเคราะห์อิทธิพลของการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการที่มีผลต่อความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัย ในขั้นตอนที่  3

หากอิทธิพล X → Y ยังคงมีนัยสำคัญทางสถิติอยู่ แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรส่งผ่าน M ทำหน้าที่ส่งผ่านอิทธิพลบางส่วน
(Partial Mediator) แต่หากอิทธิพลทางตรง X → Y ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงว่า ตัวแปรส่งผ่าน M ทำหน้าที่
ส่งผ่านแบบสมบูรณ์ (Complete Mediator) ซึ่งตามตารางที่ 2 อิทธิพลทางตรง X → Y ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงว่า 
ความคาดหวังในความสามารถตนเองที่เป็นตัวแปรส่งผ่าน (M) ทำหน้าที่ส่งผ่านอิทธิพลแบบสมบูรณ์ (Complete 
Mediator) สอดคล้องกับการใช้สถิติทดสอบการเป็นตัวแปรส่งผ่านโซเบลเทส (Sobel Test) ที่พบว่า ตัวแปรความ
คาดหวังในความสามารถในตน (M) ทำหน้าที่ส่งผ่านอิทธิพลแบบสมบูรณ์ โดยการรับรู้บรรยายกาศทางวิชาการส่งผล
อิทธิพลทางอ้อมผ่านความคาดหวังในความสามารถตนไปยังความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัยแบบสมบูรณ์และร่วมกัน
อธิบายความแปรปรวนในความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัยคิดเป็นร้อยละ (𝑅𝑅2=.67) 
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ได้ค่าความเชื่อมั่น โดยค่าใกล้เคียงกับ 1 แสดงว่า แบบสอบถามนั้นมีความเชื่อมั่นสูงโดยค่าความเชื่อมั่นไม่ควรมีค่าน้อย
กว่า 0.80 จากผลวิเคราะห์ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแบบวัดการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการ แบบ
วัดความคาดหวังในความสามารถตนเอง และแบบวัดความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัย มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ในทุกตัวแปร เท่ากับ .89, .93 และ .96 ตามลำดับ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์และวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบตัวแปรสังเกตได้ 
ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ในโมเดล และใช้สถิติทดสอบการเป็นตัวแปรส่งผ่านโซเบลเทส (Sobel Test) ทั้งนี้ ผู้วิจัย
ได้ทำการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของตัวแปร โดยพิจารณาค่าความเบ้ และค่าความโด่งของตัวแปร พบว่า มีการแจก
แจงแบบปกติ 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 

1. ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดล 
 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัย 

พบว่า ตัวแปรการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการ ความคาดหวังในความสามารถตน มีความสัมพันธ์กับตัวแปรความมุ่งมั่น
ในการทำงานวิจัย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าเท่ากับ .626 และ .814 ตามลำดับ ตรวจสอบภาวะ
ร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) พบว่า ไม่ฝ่าฝืนข้อตกลงเบื้องตนดังกล่าว โดยตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธ์ 
ในทิศทางบวกกับความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัย แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลเมทริกซส์หสัมพันธ์ในโมเดลสมมตุิฐานการวิจัย (N = 150) 

ตัวแปร M SD 1 2 3 
การรับรู้บรรยายกาศทางวิชาการ 38.03 4.59 1   
ความคาดหวังในความสามรถของตน 29.94 5 .678** 1  
ความมุ่งมั่นในการทำวิจัย 163.43 19.18 .626** .814** 1 

หมายเหตุ: *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001 
 

  ในงานวิจัยนี้มีการทดสอบสมมุติฐานการเป็นตัวแปรส่งผ่านโดยมีความคาดหวังในความสามารถตน เป็น  
ตัวแปรส่งผ่าน และความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัยเป็นตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ คือ การรับรู้บรรยากาศทางวิชาการ  
จึงขอนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

2. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการที่มีผลต่อความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัย 
 การวิเคราะห์อิทธิพลของการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการที่มีผลต่อความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัย ในขั้นตอนที่  3

หากอิทธิพล X → Y ยังคงมีนัยสำคัญทางสถิติอยู่ แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรส่งผ่าน M ทำหน้าที่ส่งผ่านอิทธิพลบางส่วน
(Partial Mediator) แต่หากอิทธิพลทางตรง X → Y ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงว่า ตัวแปรส่งผ่าน M ทำหน้าที่
ส่งผ่านแบบสมบูรณ์ (Complete Mediator) ซึ่งตามตารางที่ 2 อิทธิพลทางตรง X → Y ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงว่า 
ความคาดหวังในความสามารถตนเองที่เป็นตัวแปรส่งผ่าน (M) ทำหน้าที่ส่งผ่านอิทธิพลแบบสมบูรณ์ (Complete 
Mediator) สอดคล้องกับการใช้สถิติทดสอบการเป็นตัวแปรส่งผ่านโซเบลเทส (Sobel Test) ที่พบว่า ตัวแปรความ
คาดหวังในความสามารถในตน (M) ทำหน้าที่ส่งผ่านอิทธิพลแบบสมบูรณ์ โดยการรับรู้บรรยายกาศทางวิชาการส่งผล
อิทธิพลทางอ้อมผ่านความคาดหวังในความสามารถตนไปยังความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัยแบบสมบูรณ์และร่วมกัน
อธิบายความแปรปรวนในความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัยคิดเป็นร้อยละ (𝑅𝑅2=.67) 
 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์อิทธิพลของการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการ ความคาดหวังในความสามารถตน  
 และความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัย ในขั้นตอนการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

วิเคราะห์ถดถอย ตัวแปรพยากรณ์ b SE  t p 
ขั้นตอนที่ 1: X  Y ผลการวิเคราะห์ถดถอย
อย่างง่ายระหว่างตัวแปรการรับรู้บรรยากาศทาง
วิชาการ (X) กับความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัย
ของคร ู(Y) 𝑅𝑅2= .392 

การรับรู้บรรยากาศ
ทางวิชาการ 

2.614 .456 .626 5.735 .000 

ขั้นตอนที่ 2: X  M ผลการวิเคราะห์ถดถอย
อย่างง่ายระหว่างตัวแปรการรับรู้บรรยากาศทาง
วิชาการ (X) กับความคาดหวังในความสามารถ
ของตน (Y) 𝑅𝑅2= .460 

การรับรู้บรรยากาศ
ทางวิชาการ 

.738 .112 .678 6.585 .000 

ขั ้นตอนที่  3: X, M  Y ผลการวิเคราะห์
ถดถอยพห ุค ูณ ระหว ่ างต ัวแปรการร ับรู้
บรรยากาศทางวิชาการ (X) และความคาดหวัง
ในความสามารถของตน (M) กับความมุ่งมั่น
ในการทำวิจัยของครู (Y) 𝑅𝑅2= .672 

การรับรู้บรรยากาศ
ทางวิชาการ 

.577 .460 .138 1.254 .216 

ความคาดหวัง 
ในความสามารถ 

ของตน 
2.761 .422 .720 6.536 .000 

Sobel Test = 4.31, p = .000 
 

 จากตางรางที่ 2 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานของการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการ ที่ส่งผลต่อความ
มุ่งมั่นในการทำงานวิจัย มีค่าเท่ากับ 0.62 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (t = 5.73, p = .000) กล่าวคือ การ
รับรู้บรรยากาศทางวิชาการมีอิทธิพลร่วมต่อความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัย (เส้นอิทธิพล C) ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
มาตรฐานของการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการที่ส่งผลต่อความคาดหวังในความสามารถของตน มีค่าเท่ากับ (0.67) 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (t = 6.58, p = .000) กล่าวคือ การรับรู้บรรยากาศทางวิชาการมีอิทธิพลร่วม
ต่อความคาดหวังในความสามารถตน (เส้นอิทธิพล a) ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานของการรับรู้บรรยากาศทาง
วิชาการที่ส่งผลต่อความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัย เมื่อมีการควบคุมอิทธิผลด้วยความคาดหวังในความสามารถตน มีค่า
เท่ากับ .13 ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (t = 1.25, p = .21) กล่าวคือ การรับรู้บรรยากาศทางวิชาการไม่อิทธิพลทางตรงต่อ
ความคาดหวังในความสามรถตน (เส้นอิทธิพล c’) เมื่อมีความคาดหวังในความสามารถตนเป็นตัวแปรส่งผ่านและ 
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานของความคาดหวังในความสามารถตนที่ส่งผลต่อความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัย มีค่า
เท่ากับ .72 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (t = 6.53, p = .000) กล่าวคือ ความคาดหวังในความสามารถตน
มีอิทธิพลร่วมกับความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัย (เส้นอิทธิพล b) แสดงดังรูปที่ 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานการรับรูบ้รรยากาศทางวิชาการที่มผีลต่อความมุ่งมั่น 

โดยมีความคาดหวังในความสามารถตน เป็นตัวแปรส่งผ่าน (***p < .001) 

การรับรู้บรรยากาศทางวิชาการ (X) ความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัย (Y) 
.62*** 

M 

การรับรู้บรรยากาศทางวิชาการ (X) 

ความคาดหวังในความสามารถตน (M) 

(a) .67*** .72*** 

ความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัย (Y) 
(c) 

.13 
(b) 
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อภิปรายผลการศึกษา 
 

อิทธิพลของการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการที่มีผลต่อความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัยของอาจารย์โรงเรียนสาธิต โดยมี
ความคาดหวังในความสามารถตนเองเป็นตัวแปรส่งผ่าน พบว่า การรับรู ้บรรยากาศทางวิชาการกับความคาดหวัง 
ในความสามารถตนเอง มีความสัมพันธ์กับความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัยของอาจารย์โรงเรียนสาธิต เมื่อศึกษาอิทธิพล
การส่งผ่านของตัวแปรความคาดหวังในความสามารถตน ด้วยสถิติการทดสอบการเป็นตัวแปรส่งผ่านโซเบลเทส  (Sobel 
Test) พบว่า ตัวแปรความคาดหวังในความสามารถตนเป็นตัวแปรส่งผ่านโดยสมบูรณ์ สรุปผลวิจัยได้ว่า โมเดลปัจจัยการ
รับรู้บรรยากาศทางวิชาการส่งผลต่อความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัยของอาจารย์โรงเรียนสาธิต โดยมีความคาดหวัง  
ในความสามารถตนเป็นตัวแปรส่งผ่าน สอดคล้องกับทฤษฎีความคาดหวัง-ให้คุณค่า (Eccles & Wigfield, 2002)  
ที่เสนอไว้ว่าความสำเร็จ (Achievement) ได้รับเรื่องจูงใจระหว่างการผสมผสานความคาดหวังต่อความสำเร็จ Eccles  
et al. (1983) ระบุว่า ความคาดหวังและคุณค่าที่บุคคลมีต่อความสำเร็จนั้นเป็นปัจจัยสำคัญเพราะเป็นสิ่งที่นำไปสู่  
การพยายามเพื่อจะไปสู่ความสำเร็จที่บุคคลตั้งเป้าหมายไว้ โดยความเชื่อกระบวนการคิดเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจาก
ความคิดและกระบวนการภายในของบุคคลเองในการรับรู้และตีความประเดนของความสามารถอ้างอิงตามทฤษฎี
ความสามารถแห่งตน ของแบนดูร่าโมเดลของ Eccles et al. (1983) ยังเสนอปัจจัยที่ส่งผลต่อความมุ่งมั่นในการทำงาน 
โดยพบว่า ปัจจัยที่อธิบายความมุ่งมั่นในการทำงานมากที่สุด ตามโมเดลความคาดหวัง และคุณค่า เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับการศึกษาของเหมันต์ พรหมสนธิ์ และสิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล (2563) พบว่า การรับรู้บรรยากาศทาง
วิชาการ ความคาดหวังในความสามารถตนเองสัมพันธ์กับการอ่านเชิงวิชาการ ซึ่งเป็นกลุ่มตัวแปรด้านผลสัมฤทธิ์ 
นอกจากนี้ งานวิจัยของอธิษฐาน ทองทรัพย์ และสิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล (2562) ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ พบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุ คือ ความคาดหวังในความสามารถตนเองและการให้คุณค่า จากเอกสารงานวิจัย
ก่อนหน้าที่ยกมาข้างตนสะท้อนให้เห็นถึงกลไกสำคัญของแรงจูงใจในตัวบุคคลเป็นไปตามทฤษฎีความคาดหวังและ  
การให้คุณค่า กล่าวคือ การคาดหวังในความสามารถตนเองเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้บุคคลเกิดความเชื่อด้าน
แรงจูงใจ (Motivational Beliefs) ทั้งนี้ ความเชื่อด้านแรงจูงใจได้รับอิทธิพลจากความจำด้านความรู้สึก (Affective 
Memories) หรือประสบการณ์ด้านความรู้สึกที่บุคคลเคยมีต่อการทำวิจัย หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องรวมถึงบรรยากาศ 
ที่เอื้อต่อการทำงานวิชาการนั้นสามารถส่งผลทำให้เกิดการให้คุณค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ทำให้บุคคลมีความมุ่งมั่น  
ในการทำงานวิจัย ประสบการณ์เหล่านี้มีผลเชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์หรือความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัยนั้นเอง หากบุคคล 
มีประสบการณ์รับรู้ถึงบรรยากาศในทางลบ ร่วมกับความคาดหวังในความสามารถตนเองส่งผลให้การให้คุณค่าชิ้นงาน  
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยลดน้อยลงกระทบต่อความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัย 

ในส่วนของความคาดหวังในความสามารถตนเองเป็นโครงสร้างความคิดเกี่ยวกับตัวเอง (Self-schemas) คือ ความ
เชื่อและความคิดเกี่ยวกับตนเองของบุคคล ได้แก่ ความเชื่อที่บุคคลมีต่อตัวเองว่าบุคคลมีความสามารถด้านการทำงาน
วิจัย และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเป็นอย่างไรซึ่งจุดนี้มีความสำคัญต่อความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัย 

ในประเด็นของประชากรในการศึกษาครั้งนี้ เป็นกลุ่มอาจารย์โรงเรียนสาธิตที่แวดล้อมด้วยบรรยายการทางวิชาการ
ตามสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยที่มีความรู้หลากหลายร่วมถึงนโยบายในการส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรมมีผลต่อความ
มุ่งมั่นในการทำงานวิจัยสอดคล้องกับผลการศึกษาครั้งนี้ อย่างไรก็ดีผลการศึกษา พบว่า ความคาดหวังในความสามารถ
ของตนเป็นตัวแปรส่งผ่านระหว่างการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการ และความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัย ผู้บริหาร และผู้ที่
เกี่ยวข้อง สามารถนำข้อค้นพบครั้งนี้ไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่งเสริมแรงจูงใจในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิจัยให้สำเร็จเพ่ือเสริมสร้างการรับรู้ ความคาดหวังในความสามารถของตนให้สูงขึ้นเพื่อเพิ่มระดับความมุ่งมั่น 
ในการทำงานวิจัยต่อไป  
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อภิปรายผลการศึกษา 
 

อิทธิพลของการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการที่มีผลต่อความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัยของอาจารย์โรงเรียนสาธิต โดยมี
ความคาดหวังในความสามารถตนเองเป็นตัวแปรส่งผ่าน พบว่า การรับรู ้บรรยากาศทางวิชาการกับความคาดหวัง 
ในความสามารถตนเอง มีความสัมพันธ์กับความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัยของอาจารย์โรงเรียนสาธิต เมื่อศึกษาอิทธิพล
การส่งผ่านของตัวแปรความคาดหวังในความสามารถตน ด้วยสถิติการทดสอบการเป็นตัวแปรส่งผ่านโซเบลเทส  (Sobel 
Test) พบว่า ตัวแปรความคาดหวังในความสามารถตนเป็นตัวแปรส่งผ่านโดยสมบูรณ์ สรุปผลวิจัยได้ว่า โมเดลปัจจัยการ
รับรู้บรรยากาศทางวิชาการส่งผลต่อความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัยของอาจารย์โรงเรียนสาธิต โดยมีความคาดหวัง  
ในความสามารถตนเป็นตัวแปรส่งผ่าน สอดคล้องกับทฤษฎีความคาดหวัง-ให้คุณค่า (Eccles & Wigfield, 2002)  
ที่เสนอไว้ว่าความสำเร็จ (Achievement) ได้รับเรื่องจูงใจระหว่างการผสมผสานความคาดหวังต่อความสำเร็จ Eccles  
et al. (1983) ระบุว่า ความคาดหวังและคุณค่าที่บุคคลมีต่อความสำเร็จนั้นเป็นปัจจัยสำคัญเพราะเป็นสิ่งที่นำไปสู่  
การพยายามเพื่อจะไปสู่ความสำเร็จที่บุคคลตั้งเป้าหมายไว้ โดยความเชื่อกระบวนการคิดเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจาก
ความคิดและกระบวนการภายในของบุคคลเองในการรับรู้และตีความประเดนของความสามารถอ้างอิงตามทฤษฎี
ความสามารถแห่งตน ของแบนดูร่าโมเดลของ Eccles et al. (1983) ยังเสนอปัจจัยที่ส่งผลต่อความมุ่งมั่นในการทำงาน 
โดยพบว่า ปัจจัยที่อธิบายความมุ่งมั่นในการทำงานมากที่สุด ตามโมเดลความคาดหวัง และคุณค่า เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับการศึกษาของเหมันต์ พรหมสนธิ์ และสิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล (2563) พบว่า การรับรู้บรรยากาศทาง
วิชาการ ความคาดหวังในความสามารถตนเองสัมพันธ์กับการอ่านเชิงวิชาการ ซึ่งเป็นกลุ่มตัวแปรด้านผลสัมฤทธิ์ 
นอกจากนี้ งานวิจัยของอธิษฐาน ทองทรัพย์ และสิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล (2562) ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ พบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุ คือ ความคาดหวังในความสามารถตนเองและการให้คุณค่า จากเอกสารงานวิจัย
ก่อนหน้าที่ยกมาข้างตนสะท้อนให้เห็นถึงกลไกสำคัญของแรงจูงใจในตัวบุคคลเป็นไปตามทฤษฎีความคาดหวังและ  
การให้คุณค่า กล่าวคือ การคาดหวังในความสามารถตนเองเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้บุคคลเกิดความเชื่อด้าน
แรงจูงใจ (Motivational Beliefs) ทั้งนี้ ความเชื่อด้านแรงจูงใจได้รับอิทธิพลจากความจำด้านความรู้สึก (Affective 
Memories) หรือประสบการณ์ด้านความรู้สึกที่บุคคลเคยมีต่อการทำวิจัย หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องรวมถึงบรรยากาศ 
ที่เอื้อต่อการทำงานวิชาการนั้นสามารถส่งผลทำให้เกิดการให้คุณค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ทำให้บุคคลมีความมุ่งมั่น  
ในการทำงานวิจัย ประสบการณ์เหล่านี้มีผลเชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์หรือความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัยนั้นเอง หากบุคคล 
มีประสบการณ์รับรู้ถึงบรรยากาศในทางลบ ร่วมกับความคาดหวังในความสามารถตนเองส่งผลให้การให้คุณค่าชิ้นงาน  
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยลดน้อยลงกระทบต่อความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัย 

ในส่วนของความคาดหวังในความสามารถตนเองเป็นโครงสร้างความคิดเกี่ยวกับตัวเอง (Self-schemas) คือ ความ
เชื่อและความคิดเกี่ยวกับตนเองของบุคคล ได้แก่ ความเชื่อที่บุคคลมีต่อตัวเองว่าบุคคลมีความสามารถด้านการทำงาน
วิจัย และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเป็นอย่างไรซึ่งจุดนี้มีความสำคัญต่อความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัย 

ในประเด็นของประชากรในการศึกษาครั้งนี้ เป็นกลุ่มอาจารย์โรงเรียนสาธิตที่แวดล้อมด้วยบรรยายการทางวิชาการ
ตามสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยที่มีความรู้หลากหลายร่วมถึงนโยบายในการส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรมมีผลต่อความ
มุ่งมั่นในการทำงานวิจัยสอดคล้องกับผลการศึกษาครั้งนี้ อย่างไรก็ดีผลการศึกษา พบว่า ความคาดหวังในความสามารถ
ของตนเป็นตัวแปรส่งผ่านระหว่างการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการ และความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัย ผู้บริหาร และผู้ที่
เกี่ยวข้อง สามารถนำข้อค้นพบครั้งนี้ไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่งเสริมแรงจูงใจในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิจัยให้สำเร็จเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ ความคาดหวังในความสามารถของตนให้สูงขึ้นเพื่อเพิ่มระดับความมุ่งมั่น 
ในการทำงานวิจัยต่อไป  
 

 
 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาครั ้งนี ้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะความคาดหวัง 
ในตนเองที่มีผลต่อพฤติกรรมและผลลัพธ์ของอาจารย์ ผลการวิจัยฉบับนี้สามารถนำไปเป็นข้อมูลในการอ้างอิงแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวของกับบุคลากรการศึกษาในการประยุกต์และพัฒนาอาจารย์ เป็นแนวทางในการจัดโปรแกรม โครงการ 
หรือกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร ทั้งนี้ จากการวิจัย พบว่า การรับรู้บรรยากาศทางวิชาการมี
อิทธิผลต่อความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัยเมื่อส่งผ่านตัวแปรความคาดหวังในความสามารถตน ดังนั้น องค์กรที่เกี่ยวกับ
การศึกษาควรให้การสนับสนุนบุคลากร ในเรื่องการรับรู้บรรยากาศทางวิชาการ เพื่อเพิ่มความคาดหวังในความสามารถ
ตน และความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัย ซึ่งจะเป็นผลดีต่อองค์กรและจะทำให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการทำงานวิจัย  
เพื่อพัฒนาองค์กรและตนเองมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการให้คำปรึกษากลุ่มเชิงสมรรถนะแห่งตนที่มีต่อการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยาของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีความท้าทายทางกายภาพ เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง โดยใช้รูปแบบการวัดก่อนและหลังการทดลอง ในกลุ่ม
นักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีความท้าทายทางกายภาพที่สมัครใจเข้าร่วมและต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง จำนวน 16 คน แบ่งกลุ่มด้วย
การสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลาก เพื่อคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม เข้ากลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 8 คน โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นกลุ่มทดลองจะเข้าร่วมการให้คำปรึกษาเชิงสมรรถนะแห่งตนที่มีต่อการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยา ระยะเวลาดำเนินการ 
จำนวน 8 ครั้ง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง รวมระยะเวลาประมาณ 8 ชั่วโมง โดยผู้วิจัยเป็นผู้นำกลุ่มในขณะที่กลุ่มควบคุมไม่ได้ 
เข้าร่วมการปรึกษาเชิงสมรรถนะแห่งตนที่มีต่อการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยการปรึกษาเชิง
สมรรถนะแห่งตนที่มีต่อการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยา แบบวัดการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและแบบวัดพลังอำนาจทางจิตวิทยา วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test  

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มทดลองมีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและมีพลังอำนาจทางจิตวิทยา หลังได้รับการปรึกษากลุ่มเชิงสมรรถนะแห่ง
ตนที่มีต่อการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยา สูงกว่าก่อนได้รับการปรึกษากลุ่มเชิงสมรรถนะแห่งตนที่มีต่อการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยา 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กลุ่มทดลองมีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและพลังอำนาจทางจิตวิทยาสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การปรึกษาเชิงสมรรถนะแห่งตนที่มีต่อการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยา สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางสำหรับ
บุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรด้านการศึกษา นำแนวคิดและวิธีการของการปรึกษาเชิงสมรรถนะแห่งตนที่มีต่อการสร้างพลังอำนาจทางจิตวทิยา 
ไปประยุกต์ใช้ในการให้การปรึกษา การแนะแนว และสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการใช้ทฤษฎี  
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยพัฒนาคุณลักษณะที่ดีให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีความท้าทาย
ทางกายภาพเพื่อสามารถดำรงชีวิตระหว่างศึกษาอย่างมีความสุข 
 
คำสำคญั: การปรกึษาเชิงสมรรถนะแห่งตน  การสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยา  นักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีความท้าทายทางกายภาพ 
 

Abstract 
The purpose of this quasi-experimental research was to examine the effect of self-efficacy group counseling on the psychological 

empowerment of university students with physical challenged. The voluntary participants consisted of 16 university students who has 
physical disabilities and were divided by a simple random sampling method into an experimental group and a control group with 8 
participants each. Only the experimental group participated in 8 session of self-efficacy group counselling conducted twice a week. 
Each session lasted 1 hour giving a total program duration of 8 hours and the researcher was the group leader. The research instruments 
consisted of the self-efficacy counselling program on psychological empowerment, a social adjustment questionnaire, a self-efficacy 
measurement scale and an empowerment measurement scale. Data were analyzed by using t-test statistics. 

The research results revealed that the mean scores of perceived self-efficacy and psychological empowerment in the experimental 
group, after joining self-efficacy counseling program was statistically significant higher than at pre-counseling (p < 0.01) and 
significant higher than those of the control group (p < 0.01). 
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Research results suggest that the concepts and methods of self-efficacy counseling on psychological empowerment can be used 
as a guideline for personnel, especially educational personnel to apply in counseling and guidance for students with physically 
challenged and can be used as a guideline for organizing activities which is an alternative to use more effective group psychology 
counseling theory to develop a good social behavior for university students with physical challenged to be able to live happily during 
their studies. 
 
Keywords: Self-efficacy Counseling, Psychological Empowerment, Physically Challenged University Student 
 

บทนำ 
 

การศึกษา คือ รากฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเปรียบเสมือนสิ่งที่ช่วยบ่มเพาะมนุษย์ให้มีคุณภาพ และ  
ยังเป็นต้นทุนสำคัญขององค์กรหรือการประกอบอาชีพ (HR NOTE.asia, 2564) การศึกษาถือได้ว่ามีความสำคัญต่อ 
ทุกคน แม้กระทั่งในกลุ่มผู้ที่มีความท้าทายทางกายภาพและจิตใจ ปัจจุบันมีผู้ที่มีความท้าทายทางกายภาพและจิตใจที่อยู่
ในระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจำนวน 2,961 คน (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม , 
2562) และมีจำนวนไม่น้อยที่ตัดสินใจยุติการศึกษา เนื่องด้วยเหตุผลการเรียนไม่ทันเพื่อน ท้อถอยหมดกำลังใจต่อ  
การดำเนินชีวิตระหว่างเรียน พบเจอความยากลำบากต่อการใช้ชีวิต ถูกล้อเลียนต่อสภาพความท้าทายทางกายภาพจน  
ไม่สามารถเรียนได้ ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีปัญหาด้านการเดินทาง ขาดอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกในการศึกษา 
(The Momentum, 2563) ซึ่งผลการศึกษา พบว่า ทั ้งความท้าทายทางกายภาพและภาวะสุขภาพจิตล้วนมีผลต่อ
ความสามารถในการเรียนรู้ (ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา, 2561) ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นบุคลากรที่ทำงานด้านการบริการสนับสนุน 
นิสิตพิการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า นิสิตผู้มีความท้าทายทางกายภาพส่วนมากรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถ
ควบคุมและจัดการกับพฤติกรรมหรืออารมณ์ของตนเองได้ มักเกิดความเหนื่อยหน่ายในการเรียน รู้สึกท้อแท้ และไม่มี
พลังอำนาจ หมดแรงจูงใจในการเรียน ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน ทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนลดลง มีผล
การเรียนที่ต่ำลง และส่งผลถึงการตัดสินใจยุติการศึกษาตามมา สะท้อนให้เห็นความสำคัญของประเด็นทางจิตวิทยาที่มี
ความสำคัญในการดำเนินชีวิตของนักศึกษาผู้มีความท้าทายทางกายภาพอยู่ไม่น้อย 

ผลการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ตัวแปรที่ได้มีการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่สามารถเพิ่มกำลังใจ ความมั่นใจ เกิด
ความพึงพอใจในศักยภาพตนเองให้แก่นักศึกษากลุ่มนี้ได้ คือ พลังอำนาจทางจิตวิทยา (Psychological Empowerment)  

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี พบว่า ความหมายนิยามของพลังอำนาจทางจิตวิทยาเป็นการคำนึงถึงการเสริมแรง
ทางด้านจิตใจเพื่อให้เรามีความเชื่อมั่นในสมรรถนะของตนเองที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จ  รับรู้ความสามารถ
ตนเองสามารถตัดสินใจเองได้ และรับรู้ว่าตนเองมีส่วนทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ได้ ทำให้เรารู้ จักคุณค่าของ
ตนเอง เพิ่มสมรรถนะของตนและเกิดความพึงพอใจในงานที่ตนทำ และเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง (Spreitzer, 2007) 
โดยเน้นกระบวนการเพิ่มความรู้สึกของความสามารถในตนเอง นอกจากนี้ Gibson (1991) ยังได้กล่าวถึงการเสริมสร้าง
พลังอำนาจทางจิตวิทยาว่า เป็นแนวคิดที่อธิบายกระบวนการทางสังคม การแสดงถึงการยอมรับและชื่นชม การส่งเสริม 
การพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของบุคคลในการตอบสนองความต้องการของตนเองและแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
รวมถึงความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เพื่อให้เกิดความรู้สึกเชื่อมั่นในตนเองและรู้สึก ว่า
ตนเองมีอำนาจ สามารถควบคุมความเป็นอยู่หรือวิถีชีวิตของตนเองได้ เป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถเพิ่มพูนศักยภาพในการ
ดำเนินชีวิตให้กับนักศึกษาที่มีความท้าทายทางกายภาพได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนให้มีความ  
สามารถในการตัดสินใจได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการควบคุมจัดการเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและสถานการณ์
ต่างๆ หรือเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้ให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างพลังอำนาจ
ทางจิตใจในนักศึกษาผู้มีความท้าทายทางกายภาพ เพื่อให้ผู้ที่มีความท้าทายทางกายภาพเกิดความมั่นใจในความสามารถ
ของตนเองสามารถศึกษาเล่าเรียนและประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ในการเสริมสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยา ผู้วิจัยได้เลือกใช้การให้คำปรึกษากลุ่มเชิงสมรรถนะแห่งตนมาใช้เป็ น
เครื่องมือในการศึกษาวิจัย ซึ่ง Bandura (1997) ได้กล่าวไว้ว่า การรับรู้สมรรถนะแห่งตน (Self-efficacy) เป็นปัจจัยหนึ่ง 
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Research results suggest that the concepts and methods of self-efficacy counseling on psychological empowerment can be used 
as a guideline for personnel, especially educational personnel to apply in counseling and guidance for students with physically 
challenged and can be used as a guideline for organizing activities which is an alternative to use more effective group psychology 
counseling theory to develop a good social behavior for university students with physical challenged to be able to live happily during 
their studies. 
 
Keywords: Self-efficacy Counseling, Psychological Empowerment, Physically Challenged University Student 
 

บทนำ 
 

การศึกษา คือ รากฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเปรียบเสมือนสิ่งที่ช่วยบ่มเพาะมนุษย์ให้มีคุณภาพ และ  
ยังเป็นต้นทุนสำคัญขององค์กรหรือการประกอบอาชีพ (HR NOTE.asia, 2564) การศึกษาถือได้ว่ามีความสำคัญต่อ 
ทุกคน แม้กระทั่งในกลุ่มผู้ที่มีความท้าทายทางกายภาพและจิตใจ ปัจจุบันมีผู้ที่มีความท้าทายทางกายภาพและจิตใจที่อยู่
ในระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจำนวน 2,961 คน (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม , 
2562) และมีจำนวนไม่น้อยที่ตัดสินใจยุติการศึกษา เนื่องด้วยเหตุผลการเรียนไม่ทันเพื่อน ท้อถอยหมดกำลังใจต่อ  
การดำเนินชีวิตระหว่างเรียน พบเจอความยากลำบากต่อการใช้ชีวิต ถูกล้อเลียนต่อสภาพความท้าทายทางกายภาพจน  
ไม่สามารถเรียนได้ ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีปัญหาด้านการเดินทาง ขาดอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกในการศึกษา 
(The Momentum, 2563) ซึ่งผลการศึกษา พบว่า ทั ้งความท้าทายทางกายภาพและภาวะสุขภาพจิตล้วนมีผลต่อ
ความสามารถในการเรียนรู้ (ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา, 2561) ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นบุคลากรที่ทำงานด้านการบริการสนับสนุน 
นิสิตพิการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า นิสิตผู้มีความท้าทายทางกายภาพส่วนมากรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถ
ควบคุมและจัดการกับพฤติกรรมหรืออารมณ์ของตนเองได้ มักเกิดความเหนื่อยหน่ายในการเรียน รู้สึกท้อแท้ และไม่มี
พลังอำนาจ หมดแรงจูงใจในการเรียน ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน ทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนลดลง มีผล
การเรียนที่ต่ำลง และส่งผลถึงการตัดสินใจยุติการศึกษาตามมา สะท้อนให้เห็นความสำคัญของประเด็นทางจิตวิทยาที่มี
ความสำคัญในการดำเนินชีวิตของนักศึกษาผู้มีความท้าทายทางกายภาพอยู่ไม่น้อย 

ผลการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ตัวแปรที่ได้มีการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่สามารถเพิ่มกำลังใจ ความมั่นใจ เกิด
ความพึงพอใจในศักยภาพตนเองให้แก่นักศึกษากลุ่มนี้ได้ คือ พลังอำนาจทางจิตวิทยา (Psychological Empowerment)  

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี พบว่า ความหมายนิยามของพลังอำนาจทางจิตวิทยาเป็นการคำนึงถึงการเสริมแรง
ทางด้านจิตใจเพื่อให้เรามีความเชื่อมั่นในสมรรถนะของตนเองที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จ  รับรู้ความสามารถ
ตนเองสามารถตัดสินใจเองได้ และรับรู้ว่าตนเองมีส่วนทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ได้ ทำให้เรารู้ จักคุณค่าของ
ตนเอง เพิ่มสมรรถนะของตนและเกิดความพึงพอใจในงานที่ตนทำ และเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง (Spreitzer, 2007) 
โดยเน้นกระบวนการเพิ่มความรู้สึกของความสามารถในตนเอง นอกจากนี้ Gibson (1991) ยังได้กล่าวถึงการเสริมสร้าง
พลังอำนาจทางจิตวิทยาว่า เป็นแนวคิดที่อธิบายกระบวนการทางสังคม การแสดงถึงการยอมรับและชื่นชม การส่งเสริม 
การพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของบุคคลในการตอบสนองความต้องการของตนเองและแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
รวมถึงความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เพื่อให้เกิดความรู้สึกเชื่อมั่นในตนเองและรู้สึก ว่า
ตนเองมีอำนาจ สามารถควบคุมความเป็นอยู่หรือวิถีชีวิตของตนเองได้ เป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถเพิ่มพูนศักยภาพในการ
ดำเนินชีวิตให้กับนักศึกษาที่มีความท้าทายทางกายภาพได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนให้มีความ  
สามารถในการตัดสินใจได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการควบคุมจัดการเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและสถานการณ์
ต่างๆ หรือเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้ให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างพลังอำนาจ
ทางจิตใจในนักศึกษาผู้มีความท้าทายทางกายภาพ เพื่อให้ผู้ที่มีความท้าทายทางกายภาพเกิดความมั่นใจในความสามารถ
ของตนเองสามารถศึกษาเล่าเรียนและประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ในการเสริมสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยา ผู้วิจัยได้เลือกใช้การให้คำปรึกษากลุ่มเชิงสมรรถนะแห่งตนมาใช้เป็ น
เครื่องมือในการศึกษาวิจัย ซึ่ง Bandura (1997) ได้กล่าวไว้ว่า การรับรู้สมรรถนะแห่งตน (Self-efficacy) เป็นปัจจัยหนึ่ง 

ที่ส่งผลต่อความสำเร็จ จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า การให้คำปรึกษากลุ่มสามารถช่วยเสริมสร้างพลังอำนาจทาง
จิตวิทยาในตนเองของเยาวชนได้ (สินีนาฏ บุญเจริญ, 2559; เอื้อทิพย์ คงกระพันธ์, 2561; มัทวัน ทันเที่ยง, 2563) 
ประกอบกับแนวคิดการเสริมสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยาที่สามารถสร้างพลังใจให้รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง เกิดความ
ภาคภูมิใจ สามารถนำเอาความรู้ความสามารถของตนเองที่มีอยู่มาใช้งานได้ ส่งผลให้เกิดความสำเร็จบรรลุเป้าหมาย 
(จิตฤทัย เมาไธสง และมนัสนันท์ หัตถศักดิ์, 2559) เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผู้วิจัยต้องการนำรูปแบบการให้คำปรึกษา
กลุ่มมาใช้ในการช่วยเสริมสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยาในกลุ่มนักศึกษาที่มีความท้าทายทางกายภาพ ทำให้นักศึกษา
กลุ่มนี้เกิดพลังใจในการก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาได้ 
 

วิธีการศึกษา 
 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Design) โดยมีระเบียบวิธีวิจัยดังต่อไปนี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 1.1 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่มีความท้าทายทางกายภาพ สังกัดมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ที่ตั ้งหลักอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และมีศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการรองรับในมหาวิทยาลัย ซึ ่งได้แก่  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร รวม
ทั้งสิ้น 249 คน 

 1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาที่มีความท้าทายทางกายภาพ โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selective) 
จำนวน 16 คน และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อแบ่งกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม กลุ่มละ 8 คน 

  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้มาจากการคำนวณค่าขนาดอิทธิพลที่อ้างอิงจาก 
ผลการศึกษาที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ของเอื้อทิพย์ คงกระพันธ์ (2561) ที่ศึกษาผลการให้คำปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาการ
เสริมสร้างพลังอำนาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิก พบว่า ค่าเฉลี่ยพลังอำนาจในตนเองก่อนการทดลอง เท่ากับ 2.57 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.26 ค่าเฉลี่ยหลังการทดลองเท่ากับ 3.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.16 แทน
ค่าในสูตร d = (3.13-2.57)/0.21 = 2.67 ค่าที่ได้มากกว่า 0.80 หมายถึงมีขนาดอิทธิพลสูง เมื่อนำค่าขนาดอิทธิพล
ที่ได้ ไปกำหนดขนาดตัวอย่างจากตารางของ Cohen (1988) โดยเลือกค่าขนาดอิทธิพลที่ 1.20 และอำนาจการทดสอบ
ที่ 0.90 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 16 คน  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 2.1 แบบวัดการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยา 
  2.1.1  แบบวัดการรับรู้สมรรถนะแห่งตน 
   ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับแบบวัดการรับรู ้ความสามารถของตนเอง 

ผู้วิจัยพัฒนามาจากแบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองของชมพูนุช เตชะนัดตา (2550) ซึ่งดัดแปลงมาจากแบบ
วัด Self-efficacy Scale ของ Sherer et al. (1982) จากนั้นสร้างข้อคำถามและนำมาพัฒนาให้สอดคล้องกับองค์ประกอบ 
ของการสร้างการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของนักศึกษาที่มีความท้าทายทางกายภาพ 3 องค์ประกอบ ดังนี้  

   1) ปัจจัยส่วนบุคคล จำนวน 11 ข้อ 
   2) ปัจจัยเชิงพฤติกรรม จำนวน 7 ข้อ 
   3) ปัจจัยเชิงสภาพแวดล้อม จำนวน 3 ข้อ 
  2.1.2 แบบวัดการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยา 
   ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยา โดยแบบวัดการ

สร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยาผู้วิจัยอ้างอิงมาจากแนวคิดของ Gibson (1993) จากนั้นสร้างข้อคำถามและนำมาพัฒนาให้
สอดคล้องกับองค์ประกอบของการสร้างพลังอำนาจของนักศึกษาที่มีความท้าทายทางกายภาพ 4 องค์ประกอบ ดังนี้  
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   1) ความสามารถท่ีจะควบคุมหรือจัดการสถานการณ์ได้ จำนวน 10 ข้อ 
   2) ความพึงพอใจในความสามารถของตนเอง จำนวน 10 ข้อ 
   3) การพัฒนาตนเอง จำนวน 12 ข้อ 
   4) การเพิ่มเป้าหมายในชีวิตของตนเอง จำนวน 12 ข้อ 
  ในแต่ละข้อความผู้ตอบต้องเลือกเพียงคำตอบเดียวที่ตรงกับความรู้สึกนึกคิดของผู้ตอบมากที่สุด ลักษณะ

เป็นมาตราส่วนแบบประเมินค่า 5 ระดับและมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
  ตรงกับตัวฉันน้อยที่สุด  หมายถึง  ข้อความนั้นไม่ตรงกับความรู้สึกเลย 
  ตรงกับตัวฉันน้อย  หมายถึง  ข้อความนั้นไม่ตรงกับความรู้สึกเป็นส่วนใหญ่ 
  ตรงกับตัวฉันปานกลาง  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกหรือไม่ 
  ตรงกับตัวฉันมาก  หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกเป็นส่วนใหญ่ 
  ตรงกับตัวฉันมากที่สุด  หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกทุกประการ 
  จากการแบ่งระดับการประเมินเป็น 5 ระดับ สามารถนำมาวิเคราะห์เกณฑ์เทียบระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
  คะแนนเฉลี่ยช่วง 1.00-1.49 หมายถึง  มีพลังอำนาจทางจิตวิทยาอยู่ในระดับต่ำ 
  คะแนนเฉลี่ยช่วง 1.50-2.49 หมายถึง  มีพลังอำนาจทางจติวิทยาอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ 
  คะแนนเฉลี่ยช่วง 2.50-3.49 หมายถึง  มีพลังอำนาจทางจิตวิทยาอยู่ในระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยช่วง 3.50-4.49 หมายถึง  มีพลังอำนาจทางจิตวิทยาอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
  คะแนนเฉลี่ยช่วง 4.50-5.00 หมายถึง  มีพลังอำนาจทางจิตวิทยาอยู่ในระดับสูง 
 2.2 โปรแกรมให้คำปรึกษากลุ่มเชิงสมรรถนะแห่งตน 
  ผู้วิจัยได้นำแนวคิดการให้คำปรึกษากลุ่มของ Corey (2016) มาปรับใช้ในการให้คำปรึกษา ซึ่งในการให้

คำปรึกษาจะใช้ทฤษฎีการให้คำปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Person-centered Theory) เป็นหลักในการ
เพิ่มสมรรถนะแห่งตนที่มีต่อการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยา โดยมีการให้คำปรึกษากลุ่มทั้งหมด 8 ครั้ง ดังนี้ 

  Session 1: Orientation กิจกรรมการปฐมนิเทศและสร้างสัมพันธภาพ 
  ลักษณะกิจกรรม เป็นการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการให้คำปรึกษากลุ่ม สร้างข้อตกลงต่างๆ สร้างสัมพันธภาพ

และความไว้วางใจระหว่างผู้วิจัยและสมาชิกกลุ่ม โดยการแนะนำตัว เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความชอบและอุปนิสัย 
  Session 2: ความสามารถในการควบคุมและจัดการกับสถานการณ์ได้ (Sense of Mastery)  
  ลักษณะกิจกรรม เป็นการให้สมาชิกในกลุ่มจดจ่ออยู่กับความรู้สึกตนเอง (Staying with the Feeling)  

ซึ่งเป็นการให้สมาชิกได้รับรู้ความรู้สึกของตนเองในสภาวะปัจจุบัน โดยให้พิจารณาว่า ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ตนเอง
มีความรู้สึกใดเกิดขึ้นบ้าง เหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไร และให้สมาชิกกลุ่มทำกิจกรรม “แบบสำรวจสมรรถนะแห่งตน” 
และผู้วิจัยเชิญชวนสมาชิกร่วมแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้สมาชิกกล้าเผชิญหน้า สามารถค้นหาแนวทาง
หรือวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ 

  Session 3: ความพึงพอใจในความสามารถของตนเอง (Sense of Satisfaction)  
  ลักษณะกิจกรรม เป็นการให้สมาชิกทำใบงาน “งานที่รักของฉัน” และออกมาเล่าเกี่ยวกับใบงานของตัวเอง 

โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
  Session 4: ความพึงพอใจในความสามารถของตนเอง (Sense of Satisfaction) 
  ลักษณะกิจกรรม เป็นการให้สมาชิกแต่ละคนเล่าถึงไอดอลหรือบุคคลต้นแบบที่ชื่นชอบของสมาชิกแต่ละ

คนว่าคือใคร และสมาชิกนั้นได้นำแนวทางการทำงานมาปรับใช้ได้อย่างไร เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มเห็นถึงคุณค่าและ
ความสามารถของตนเอง เกิดความมั่นใจในตนเองทางด้านการใช้ชีวิตและด้านการเรียน 
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   1) ความสามารถท่ีจะควบคุมหรือจัดการสถานการณ์ได้ จำนวน 10 ข้อ 
   2) ความพึงพอใจในความสามารถของตนเอง จำนวน 10 ข้อ 
   3) การพัฒนาตนเอง จำนวน 12 ข้อ 
   4) การเพิ่มเป้าหมายในชีวิตของตนเอง จำนวน 12 ข้อ 
  ในแต่ละข้อความผู้ตอบต้องเลือกเพียงคำตอบเดียวที่ตรงกับความรู้สึกนึกคิดของผู้ตอบมากที่สุด ลักษณะ

เป็นมาตราส่วนแบบประเมินค่า 5 ระดับและมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
  ตรงกับตัวฉันน้อยที่สุด  หมายถึง  ข้อความนั้นไม่ตรงกับความรู้สึกเลย 
  ตรงกับตัวฉันน้อย  หมายถึง  ข้อความนั้นไม่ตรงกับความรู้สึกเป็นส่วนใหญ่ 
  ตรงกับตัวฉันปานกลาง  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกหรือไม ่
  ตรงกับตัวฉันมาก  หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกเป็นส่วนใหญ่ 
  ตรงกับตัวฉันมากที่สุด  หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกทุกประการ 
  จากการแบ่งระดับการประเมินเป็น 5 ระดับ สามารถนำมาวิเคราะห์เกณฑ์เทียบระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
  คะแนนเฉลี่ยช่วง 1.00-1.49 หมายถึง  มีพลังอำนาจทางจิตวิทยาอยู่ในระดับต่ำ 
  คะแนนเฉลี่ยช่วง 1.50-2.49 หมายถึง  มีพลังอำนาจทางจติวิทยาอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ 
  คะแนนเฉลี่ยช่วง 2.50-3.49 หมายถึง  มีพลังอำนาจทางจิตวิทยาอยู่ในระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยช่วง 3.50-4.49 หมายถึง  มีพลังอำนาจทางจิตวิทยาอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
  คะแนนเฉลี่ยช่วง 4.50-5.00 หมายถึง  มีพลังอำนาจทางจิตวิทยาอยู่ในระดับสูง 
 2.2 โปรแกรมให้คำปรึกษากลุ่มเชิงสมรรถนะแห่งตน 
  ผู้วิจัยได้นำแนวคิดการให้คำปรึกษากลุ่มของ Corey (2016) มาปรับใช้ในการให้คำปรึกษา ซึ่งในการให้

คำปรึกษาจะใช้ทฤษฎีการให้คำปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Person-centered Theory) เป็นหลักในการ
เพิ่มสมรรถนะแห่งตนที่มีต่อการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยา โดยมีการให้คำปรึกษากลุ่มทั้งหมด 8 ครั้ง ดังนี้ 

  Session 1: Orientation กิจกรรมการปฐมนิเทศและสร้างสัมพันธภาพ 
  ลักษณะกิจกรรม เป็นการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการให้คำปรึกษากลุ่ม สร้างข้อตกลงต่างๆ สร้างสัมพันธภาพ

และความไว้วางใจระหว่างผู้วิจัยและสมาชิกกลุ่ม โดยการแนะนำตัว เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความชอบและอุปนิสัย 
  Session 2: ความสามารถในการควบคุมและจัดการกับสถานการณ์ได้ (Sense of Mastery)  
  ลักษณะกิจกรรม เป็นการให้สมาชิกในกลุ่มจดจ่ออยู่กับความรู้สึกตนเอง (Staying with the Feeling)  

ซึ่งเป็นการให้สมาชิกได้รับรู้ความรู้สึกของตนเองในสภาวะปัจจุบัน โดยให้พิจารณาว่า ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ตนเอง
มีความรู้สึกใดเกิดขึ้นบ้าง เหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไร และให้สมาชิกกลุ่มทำกิจกรรม “แบบสำรวจสมรรถนะแห่งตน” 
และผู้วิจัยเชิญชวนสมาชิกร่วมแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้สมาชิกกล้าเผชิญหน้า สามารถค้นหาแนวทาง
หรือวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ 

  Session 3: ความพึงพอใจในความสามารถของตนเอง (Sense of Satisfaction)  
  ลักษณะกิจกรรม เป็นการให้สมาชิกทำใบงาน “งานที่รักของฉัน” และออกมาเล่าเกี่ยวกับใบงานของตัวเอง 

โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
  Session 4: ความพึงพอใจในความสามารถของตนเอง (Sense of Satisfaction) 
  ลักษณะกิจกรรม เป็นการให้สมาชิกแต่ละคนเล่าถึงไอดอลหรือบุคคลต้นแบบที่ชื่นชอบของสมาชิกแต่ละ

คนว่าคือใคร และสมาชิกนั้นได้นำแนวทางการทำงานมาปรับใช้ได้อย่างไร เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มเห็นถึงคุณค่าและ
ความสามารถของตนเอง เกิดความมั่นใจในตนเองทางด้านการใช้ชีวิตและด้านการเรียน 

 
 
 

  Session 5: การพัฒนาสมรรถนะแห่งตน (Self-development)  
  ลักษณะกิจกรรม เป็นการให้สมาชิกดูวีดิทัศน์ในประเด็นคนพิการต้นแบบที่สามารถประสบความสำเร็จ 

ในการเรียน การทำงานและการใช้ชีวิตให้แก่สมาชิกกลุ่มรับชม แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวีดิทัศน์ และ
แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาตนเองทางด้านการเรียนการทำงานและการดำเนินชีวิตในสังคม 

  Session 6: การพัฒนาสมรรถนะแห่งตน (Self-development)  
  ลักษณะกิจกรรม เป็นการให้สมาชิกแต่ละคนเล่าถึงประสบการณ์ที่ผู้วิจัยได้มอบหมายเป็นกิจกรรมการ 

ลงมือทำสิ่งต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จด้วยตนเองมา 1 เหตุการณ์ โดยผู้วิจัยจะใช้การสะท้อนเนื้อหาเพื่อให้สมาชิก  
คนอื่นเห็นถึงความสามารถที่คล้ายคลึงกันแต่ใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันว่าสามารถทำได้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จาก  
ประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ่มอีกทั้งยังเป็นการทบทวนการรับรู้ความสามารถของตนเองเพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลง
ตนเองไปสู่สิ่งที่ดี เหมาะสมมากขึ้น 

  Session 7: การเพิ่มเป้าหมายชีวิต (Sense of Purpose in Life) 
  ลักษณะกิจกรรม เป็นการให้สมาชิกเขียนเป้าหมายที่ตัวเองมีในแต่ละเรื่อง ในระยะ 1 สัปดาห์ 1 เดือน 

และ 1 ปี หลังจากนั้นออกมานำเสนอเป้าหมายของตนเอง และให้ช่วยกันตอบคำถามว่าสิ่งที่ทำให้เราไปถึงเป้าหมาย  
ที่เราวางไว้คืออะไร และสิ่งที่อาจเป็นอุปสรรคทำให้เราไปไม่ถึงเป้าหมายคืออะไร 

  Session 8: การยุติการให้คำปรึกษา (Wrap Up) 
  ลักษณะกิจกรรม เป็นการให้สมาชิกทำใบงานหัวข้อเรื่อง “เราทำได้ เราสามารถทำได้” ให้สมาชิกทุกคน

เขียนชื่อของตนเองและคำพูดท่ีให้กำลังใจตัวเองลงกระดาษของตนเอง และสรุปกิจกรรมทั้งหมด   
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมให้คำปรึกษากลุ่มเพื่อเพิ่มการรับรู้

สมรรถนะแห่งตนที่มีต่อการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยาของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีความท้าทายทางกายภาพ ซึ่งมี
ขั้นตอนการเก็บข้อมูล ดังนี้ 

 3.1 ผู้วิจัยดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจำนวน 16 คน ซึ่งได้มาจากนักศึกษาที่มีความท้าทายทาง
กายภาพ ที่มีความสมัครใจและมีความพร้อมในการเข้าร่วมการให้คำปรึกษากลุ่มตลอดระยะเวลาดำเนินการ  

 3.2 ผู้วิจัยนำแบบวัดการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปเก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างทั้งจำนวน 16 คน เพื่อเก็บเป็นข้อมูลก่อนการทดลอง และดำเนินการแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม กลุ่มละ 8 คน ด้วยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย 

 3.3 ผู้วิจัยดำเนินการทดลองด้วยการนําโปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่มเชิงสมรรถนะแห่งตนที่มีต่อการสร้าง
พลังอำนาจทางจิตวิทยาท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาใช้ในการให้คำปรึกษากลุ่มกับกลุ่มทดลอง  

 3.4 หลังจากยุติการทดลอง ผู้วิจัยให้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทำแบบวัดการเสริมพลังอำนาจทางจิตวิทยา
อีกครั้ง เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลหลังการทดลอง 

 3.5 นำข้อมูลระหว่างก่อนและหลังการทดลอง และระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมมาวิเคราะห์ พร้อมทั้ง
สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 หาค่าสถิติพื้นฐานข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ  
 4.2 หาค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย x ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และหาค่าร้อยละของความสามารถ 

ในการรับรู้สมรรถนะแห่งตนที่มีต่อการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยา 
 4.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยา ระยะก่อนและหลังการทดลอง ระหว่าง

กลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง โดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยค่า t-test โดยในการทดสอบความ 
มีนัยสำคัญทางสถิติ ผู้วิจัยกำหนดไว้ที่ระดับ 0.01 
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ผลการศึกษา 
 

การวิจัยเรื่อง ผลของการให้คำปรึกษากลุ่มเชิงสมรรถนะแห่งตนที่มีต่อการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยที่มีความท้าทายทางกายภาพ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ยการรับรู้สมรรถนะแหง่ตนและการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยา  
 ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการเขา้รว่มโปรแกรมให้คำปรึกษา 

ตัวแปร N 
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม หลังเข้าร่วมโปรแกรม 

t p-value 
x   S.D. x  S.D. 

การรับรู้สมรรถนะแห่งตน 8 3.09 0.19 4.24 0.23 -10.72 0.00* 
การสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยา 8 3.19 0.23 4.32 0.15 -11.96 0.00* 

*p < 0.01 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า การรับรู้สมรรถนะแห่งตนและการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยาของนักศึกษาที่มีความท้าทาย
ทางกายภาพหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่มสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม โดยก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมฯ 
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในระดับปานกลาง ( x = 3.09) และมีคะแนนเฉลี่ยการสร้างพลัง
อำนาจทางจิตวิทยาในระดับปานกลาง ( x = 3.19) หลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้
สมรรถนะแห่งตนในระดับค่อนข้างสูง ( x = 4.24) และมีคะแนนเฉลี่ยการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยาในระดับ
ค่อนข้างสูง ( x = 4.32) และเมื่อทดสอบนัยสำคัญของความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของการรับรู้สมรรถนะแห่งตน
และการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยาระยะก่อนและหลังการทดลอง มีค่า t = 10.72 และ 11.96 ซึ่งแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ดังนั้นแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาที่มีความท้าทายทางกายภาพ (กลุ่มทดลอง) ที่เข้าร่วมโปรแกรมการให้คำปรึกษาฯ  
มีคะแนนเฉลี่ยของการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยา สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการให้
คำปรึกษาฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ยการรับรู้สมรรถนะแหง่ตนและการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยา  
 ของกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการไดร้ับการปรึกษากลุ่มแบบปกติ 

ตัวแปร N 
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม หลังเข้าร่วมโปรแกรม 

t p-value 
x  S.D. x  S.D. 

การรับรู้สมรรถนะแห่งตน 8 3.18 0.16 3.27 0.20 -1.02 0.320 
การสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยา 8 3.34 0.18 3.35 0.18 -1.23 0.904 

 

จากตารางที่ 2 พบว่า การรับรู้สมรรถนะแห่งตนและการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยาของนักศึกษาที่มีความท้าทาย
ทางกายภาพหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่มสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มแบบปกติ โดยก่อนการ 
เข้าร่วมโปรแกรมฯ กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในระดับปานกลาง ( x = 3.18) และมีคะแนน
เฉลี่ยการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยาในระดับปานกลาง ( x = 3.34) หลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ กลุ่มทดลอง 
มีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในระดับปานกลาง ( x = 3.27) และมีคะแนนเฉลี่ยการสร้างพลังอำนาจ 
ทางจิตวิทยาในระดับปานกลาง ( x  = 3.35) แต่เมื่อทดสอบนัยสำคัญของความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยของการรับรู้
สมรรถนะแห่งตนและการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยาระยะก่อนและหลังการทดลอง มีค่า t =-1.02 และ -1.23 ซึ่งไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
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ผลการศึกษา 
 

การวิจัยเรื่อง ผลของการให้คำปรึกษากลุ่มเชิงสมรรถนะแห่งตนที่มีต่อการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยที่มีความท้าทายทางกายภาพ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ยการรับรู้สมรรถนะแหง่ตนและการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยา  
 ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการเขา้รว่มโปรแกรมให้คำปรึกษา 

ตัวแปร N 
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม หลังเข้าร่วมโปรแกรม 

t p-value 
x   S.D. x  S.D. 

การรับรู้สมรรถนะแห่งตน 8 3.09 0.19 4.24 0.23 -10.72 0.00* 
การสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยา 8 3.19 0.23 4.32 0.15 -11.96 0.00* 

*p < 0.01 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า การรับรู้สมรรถนะแห่งตนและการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยาของนักศึกษาที่มีความท้าทาย
ทางกายภาพหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่มสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม โดยก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมฯ 
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในระดับปานกลาง ( x = 3.09) และมีคะแนนเฉลี่ยการสร้างพลัง
อำนาจทางจิตวิทยาในระดับปานกลาง ( x = 3.19) หลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้
สมรรถนะแห่งตนในระดับค่อนข้างสูง ( x = 4.24) และมีคะแนนเฉลี่ยการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยาในระดับ
ค่อนข้างสูง ( x = 4.32) และเมื่อทดสอบนัยสำคัญของความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของการรับรู้สมรรถนะแห่งตน
และการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยาระยะก่อนและหลังการทดลอง มีค่า t = 10.72 และ 11.96 ซึ่งแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ดังนั้นแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาที่มีความท้าทายทางกายภาพ (กลุ่มทดลอง) ที่เข้าร่วมโปรแกรมการให้คำปรึกษาฯ  
มีคะแนนเฉลี่ยของการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยา สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการให้
คำปรึกษาฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ยการรับรู้สมรรถนะแหง่ตนและการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยา  
 ของกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการไดร้ับการปรึกษากลุ่มแบบปกต ิ

ตัวแปร N 
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม หลังเข้าร่วมโปรแกรม 

t p-value 
x  S.D. x  S.D. 

การรับรู้สมรรถนะแห่งตน 8 3.18 0.16 3.27 0.20 -1.02 0.320 
การสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยา 8 3.34 0.18 3.35 0.18 -1.23 0.904 

 

จากตารางที่ 2 พบว่า การรับรู้สมรรถนะแห่งตนและการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยาของนักศึกษาที่มีความท้าทาย
ทางกายภาพหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่มสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มแบบปกติ โดยก่อนการ 
เข้าร่วมโปรแกรมฯ กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในระดับปานกลาง ( x = 3.18) และมีคะแนน
เฉลี่ยการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยาในระดับปานกลาง ( x = 3.34) หลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ กลุ่มทดลอง 
มีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในระดับปานกลาง ( x = 3.27) และมีคะแนนเฉลี่ยการสร้างพลังอำนาจ 
ทางจิตวิทยาในระดับปานกลาง ( x  = 3.35) แต่เมื่อทดสอบนัยสำคัญของความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยของการรับรู้
สมรรถนะแห่งตนและการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยาระยะก่อนและหลังการทดลอง มีค่า t =-1.02 และ -1.23 ซึ่งไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 
 
 
 

ตารางที่ 3  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ยการรับรู้สมรรถนะแหง่ตนและการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยา  
 ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ หลังการเข้ารว่มโปรแกรมให้คำปรึกษากลุม่ 

ตัวแปร N 
หลังเข้าร่วมโปรแกรม 

t p-value 
x  S.D. 

การรับรู้สมรรถนะแห่งตน    
8.92 0.00* กลุ่มทดลอง 8 4.24 0.23 

กลุ่มควบคุม 8 3.27 0.20 
การสร้างพลังอำนาจทางจติวิทยา    

11.54 0.00* กลุ่มทดลอง 8 4.32 0.15 
กลุ่มควบคุม 8 3.35 0.18 

*p < 0.01 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาที่มีความท้าทายทางกายภาพหลังการเข้าร่วมโปรแกรมให้คำปรึกษา
กลุ่มเชิงสมรรถนะแห่งตนที่มีต่อการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยา กลุ่มทดลองมีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในระดับ
ค่อนข้างสูง ( x = 4.24) ซึ่งสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่อยู่ระดับปานกลาง ( x  = 3.27) และกลุ่มทดลองมีการสร้างพลัง
อำนาจทางจิตวิทยาในระดับค่อนข้างสูง ( x  = 4.32) ซึ่งสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่อยู่ระดับปานกลาง ( x = 3.35) เมื่อ
ทดสอบนัยสำคัญของความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยของการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยา
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีค่า t = 8.92 และ 11.54 ตามลำดับ ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.01 

ดังนั้นแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาที่มีความท้าทายทางกายภาพหลังเข้าร่วมโปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่มฯ กลุ่ม 
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยาสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 

การวิจัยเรื่อง ผลของการให้คำปรึกษากลุ่มเชิงสมรรถนะแห่งตนที่มีต่อการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยที่มีความท้าทายทางกายภาพ ผู้วิจัยอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้ 

1. การเปรียบเทียบผลของการให้คำปรึกษากลุ่มเชิงสมรรถนะแห่งตนที่มีต่อการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีความท้าทายทางกายภาพของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการให้คำปรึกษากลุ่ม 

 จากการทดลอง พบว่า นักศึกษาที่เข้าร่วมโปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่มเชิงสมรรถนะแห่งตนที่มีต่อการสร้าง
พลังอำนาจทางจิตวิทยาของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีความท้าทายทางกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ยของการรับรู้สมรรถนะ
แห่งตน และการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยา สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่มฯ ซึ่งเป็นเพราะกระบวนการ
ให้คำปรึกษากลุ่มที่ทำให้นักศึกษาได้เกิดการสร้างปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม ทำให้เห็นถึงการรับรู้ความพึงพอใจในตนเอง 
ที่มากขึ้น รับรู้ถึงความสามารถในตนเอง ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของกลุ่มได้มากขึ้น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน ทำให้ได้รู้จักตนเองและผู้อื่น เกิดการยอมรับในตนเองและคนรอบข้าง และมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Clutterbuck & Kernaghan (1994) ที่กล่าวว่า เมื่อบุคคลมีพลังอำนาจในตนเอง จะก่อให้เกิด
ความรู้สึกเชื่อมั่น มั่นใจในตนเองมากขึ้น และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเอื้อทิพย์ คงกระพันธ์ (2561) ที่ได้ศึกษา
เรื่อง การเสริมสร้างพลังอำนาจในตนเองของเยาวชนคาทอลิกโดยการให้คำปรึกษากลุ่ม พบว่า  เยาวชนกลุ่มทดลอง 
มีพลังอำนาจในตนเองโดยภาพรวมหลังเข้าร่วมการให้คำปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจในตนเองของเยาวชน
คาทอลิกสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า การให้คำปรึกษากลุ่มเป็น
กระบวนการสร้างปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม เพื่อให้ผู้รับคำปรึกษาเกิดการรู้จักตนเอง และยอมรับพฤติกรรมของผู้อื่น  
อันนำไปสู่การสำรวจตัวเอง เปลี่ยนแปลง และปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น (นิรันด์ จุลทรัพย์, 2554) 
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 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการให้คำปรึกษากลุ่มตามแนวคิดยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง ผสมผสานกับการสร้าง
การรับรู้สมรรถนะแห่งตน (Bandura, 1997) ซึ่งประกอบด้วยการให้คำแนะนำและใช้คำพูดชักจูง การใช้ตัวแบบสัญลักษณ์ 
การจัดประสบการณ์ของการประสบความสำเร็จในการลงมือทำกิจกรรมด้วยตนเอง และการประเมินสภาพทางร่างกาย
และการกระตุ้นทางอารมณ์ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มสมาชิกที่มีความท้าทายทางกายภาพ (ทางการเห็น การเคลื่อนไหว และ
ทางการได้ยิน) ทำให้สมาชิกกลุ่มกล้าเปิดเผยมุมมองความคิดของตนเองมากขึ้น และเกิดความไว้วางใจ เห็นบุคคล
ต้นแบบในการใช้ชีวิต พร้อมที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Rogers (1989) ที่กล่าวว่า
มนุษย์มีแนวโน้มที่จะตระหนักถึงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ หากบุคคลนั้นมีความรู้สึกไว้วางใจสมาชิกของกลุ่ม 
ก็จะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้  

2. การเปรียบเทียบผลของการให้คำปรึกษากลุ่มเชิงสมรรถนะแห่งตนที่มีต่อการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีความท้าทายทางกายภาพ ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการให้คำปรึกษากลุ่ม 

 จากการทดลอง พบว่า นักศึกษาที่มีความท้าทายทางกายภาพ หลังเข้าร่วมโปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่ม 
เชิงสมรรถนะแห่งตนที่มีต่อการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยา กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของการรับรู้สมรรถนะแห่งตน
และการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยาสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุม 
ผู้วิจัยใช้การให้คำปรึกษาแบบปกติ กล่าวคือ การให้คำปรึกษาในประเด็นทั่วไปที่สมาชิกส่วนใหญ่ให้ความสนใจ  
ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มทดลองโดยสิ้นเชิง เนื่องจากโปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่มเชิงสมรรถนะแห่งตนที่มีต่อการสร้าง
พลังอำนาจทางจิตวิทยา จะมีการชักจูงให้สมาชิกได้พูดคุยถึงประเด็นต่างๆ ตามองค์ประกอบของการรับรู้สมรรถนะแห่ง
ตนและสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยา ซึ ่งทำให้คะแนนเฉลี่ยของทั้งสองกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
สอดคล้องกับการศึกษางานวิจัยของจิตศุภางค์ จุฑาวิทยา (2560) ที่ศึกษาผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
เพื่อพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองและความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคของพนักงานในธุรกิจขาย
สินค้าเรียวไทม์ พบว่า พนักงานในกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่มมีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองสูงกว่าและกลุ่มควบคุมท่ีไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่มอย่างมีนัยสําคัญ 
  

สรุปผลการศึกษา 
 

การวิจัยเรื่อง ผลของการให้คำปรึกษากลุ่มเชิงสมรรถนะแห่งตนที่มีต่อการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยที่มีความท้าทายทางกายภาพ ผู้วิจัยสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

1. ผลของการให้คำปรึกษากลุ่มเชิงสมรรถนะแห่งตนที่มีต่อการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ที่มีความท้าทายทางกายภาพของกลุ่มทดลอง ก่อนการให้คำปรึกษากลุ่ม มีคะแนนเฉลี่ยของการรับรู้สมรรถนะแห่งตน 
และการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยา สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่มฯ 

2. ผลของการให้คำปรึกษากลุ่มเชิงสมรรถนะแห่งตนที่มีต่อการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ที่มีความท้าทายทางกายภาพ ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการให้คำปรึกษากลุ่มกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของ
การรับรู้สมรรถนะแห่งตนและการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยาสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
1. โปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่มเชิงสมรรถนะแห่งตนที่มีต่อการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยา สามารถนำไปใช้

เป็นแนวทางสำหรับบุคลากรทางด้านการศึกษา ประยุกต์ใช้ในการให้การปรึกษา การแนะแนว และสามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีความท้าทายทางกายภาพเพื่อสามารถดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้
อย่างมีความสุข 
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 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการให้คำปรึกษากลุ่มตามแนวคิดยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง ผสมผสานกับการสร้าง
การรับรู้สมรรถนะแห่งตน (Bandura, 1997) ซึ่งประกอบด้วยการให้คำแนะนำและใช้คำพูดชักจูง การใช้ตัวแบบสัญลักษณ์ 
การจัดประสบการณ์ของการประสบความสำเร็จในการลงมือทำกิจกรรมด้วยตนเอง และการประเมินสภาพทางร่างกาย
และการกระตุ้นทางอารมณ์ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มสมาชิกที่มีความท้าทายทางกายภาพ (ทางการเห็น การเคลื่อนไหว และ
ทางการได้ยิน) ทำให้สมาชิกกลุ่มกล้าเปิดเผยมุมมองความคิดของตนเองมากขึ้น และเกิดความไว้วางใจ เห็นบุคคล
ต้นแบบในการใช้ชีวิต พร้อมที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Rogers (1989) ที่กล่าวว่า
มนุษย์มีแนวโน้มที่จะตระหนักถึงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ หากบุคคลนั้นมีความรู้สึกไว้วางใจสมาชิกของกลุ่ม 
ก็จะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้  

2. การเปรียบเทียบผลของการให้คำปรึกษากลุ่มเชิงสมรรถนะแห่งตนที่มีต่อการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีความท้าทายทางกายภาพ ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการให้คำปรึกษากลุ่ม 

 จากการทดลอง พบว่า นักศึกษาที่มีความท้าทายทางกายภาพ หลังเข้าร่วมโปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่ม 
เชิงสมรรถนะแห่งตนที่มีต่อการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยา กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของการรับรู้สมรรถนะแห่งตน
และการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยาสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุม 
ผู้วิจัยใช้การให้คำปรึกษาแบบปกติ กล่าวคือ การให้คำปรึกษาในประเด็นทั่วไปที่สมาชิกส่วนใหญ่ให้ความสนใจ  
ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มทดลองโดยสิ้นเชิง เนื่องจากโปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่มเชิงสมรรถนะแห่งตนที่มีต่อการสร้าง
พลังอำนาจทางจิตวิทยา จะมีการชักจูงให้สมาชิกได้พูดคุยถึงประเด็นต่างๆ ตามองค์ประกอบของการรับรู้สมรรถนะแห่ง
ตนและสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยา ซึ ่งทำให้คะแนนเฉลี่ยของทั้งสองกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
สอดคล้องกับการศึกษางานวิจัยของจิตศุภางค์ จุฑาวิทยา (2560) ที่ศึกษาผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
เพื่อพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองและความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคของพนักงานในธุรกิจขาย
สินค้าเรียวไทม์ พบว่า พนักงานในกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่มมีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองสูงกว่าและกลุ่มควบคุมท่ีไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่มอย่างมีนัยสําคัญ 
  

สรุปผลการศึกษา 
 

การวิจัยเรื่อง ผลของการให้คำปรึกษากลุ่มเชิงสมรรถนะแห่งตนที่มีต่อการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยที่มีความท้าทายทางกายภาพ ผู้วิจัยสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

1. ผลของการใหค้ำปรึกษากลุ่มเชิงสมรรถนะแห่งตนที่มีต่อการสร้างพลงัอำนาจทางจิตวิทยาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ที่มีความท้าทายทางกายภาพของกลุ่มทดลอง ก่อนการให้คำปรึกษากลุ่ม มีคะแนนเฉลี่ยของการรับรู้สมรรถนะแห่งตน 
และการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยา สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่มฯ 

2. ผลของการให้คำปรึกษากลุ่มเชิงสมรรถนะแห่งตนที่มีต่อการสร้างพลงัอำนาจทางจิตวิทยาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ที่มีความท้าทายทางกายภาพ ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการให้คำปรึกษากลุ่มกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของ
การรับรู้สมรรถนะแห่งตนและการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยาสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
1. โปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่มเชิงสมรรถนะแห่งตนที่มีต่อการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยา สามารถนำไปใช้

เป็นแนวทางสำหรับบุคลากรทางด้านการศึกษา ประยุกต์ใช้ในการให้การปรึกษา การแนะแนว และสามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีความท้าทายทางกายภาพเพื่อสามารถดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้
อย่างมีความสุข 

2. โปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่มเชิงสมรรถนะแห่งตนที่มีผลต่อการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยา สามารถนำไป
เป็นแนวทางหรือนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจในช่วงวัยอื่นๆ หรือกลุ่มบุคลปกติได้  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตน และการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยาของกลุ่ม

นักศึกษาที่มีความท้าทายทางกายภาพ 
2. ควรมีการศึกษาการรับรู้สมรรถนะแห่งตน และการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยากับกลุ่มประชากรอื่นๆ เช่น กลุ่ม

วัยรุ่นปกติที่ไม่มีความท้าทาย คนกลุ่มวัยทำงาน  
3. ควรมีการติดตามผลในระยะหลังทดลอง โดยวัดการรับรู้สมรรถนะแห่งตน และการสร้างพลังอำนาจทางจิตวิทยา

ซ้ำ โดยเว้นระยะสิ้นสุดหลังการทดลองเป็นระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี เพื่อเป็นการติดตามผลใน
ระยะยาว 
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บทคดัย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอทิธิพลของข้อเรียกร้องจากงาน ความสามารถในการควบคุมงาน และการสนับสนุนทางสงัคมที่มี

ต่อความเครียดจากการท างานของอาชีพผู้สอบบัญชี กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในคร้ังนี้  คือ ผู้สอบบัญชีที่สัญชาติไทยปฏิบัติงานอยู่ในบริษัท
ตรวจสอบบัญชี Big4 ประเทศไทย จ านวน 160 คน เกบ็ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และสถิติวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  คือ 1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 71.25) อายุงาน 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน Big4 ส่วนใหญ่มากกว่า 3 ปีขึ้ นไป (ร้อยละ 55.62) จ านวนชั่วโมงเฉล่ียนในการท างานส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 40-56 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 54.38), 2) ข้อเรียกร้องจากงานมีอทิธิพลต่อความเครียดจากการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (β = .549, 
p = .000), 3) ความสามารถในการควบคุมงาน และการสนับสนุนทางสงัคมไม่มีอทิธิพลต่อความเครียดจากการท างานอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (β = .099, p = .316 และ β = .034, p = .713 ตามล าดับ) สรุป องค์กรควรให้ความส าคัญกบัภาระงานที่มอบหมายให้แก่พนักงาน 
นอกจากนี้องค์กรควรมีระบบการสรรหา และคัดเลือกพนักงานที่มีประสทิธิภาพเพื่อเพิ่มจ านวนผู้สอบบัญชีให้เพียงพอ และมีความเหมาะสม
กบัภาระงานทั้งหมดขององค์กร อกีทั้งคววรมีการวางแผนทรัพยากร และจัดตารางเวลาที่เหมาะสมให้ผู้สอบบัญชีแต่ละคนเพื่อให้ผู้สอบบัญชี
สามารถปฏบิัติงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
 
ค าส าคญั: ความเครียดจากการท างาน  ข้อเรียกร้องจากงาน  ความสามารถในการควบคุมงาน  การสนับสนุนทางสงัคม  ผู้สอบบัญชี 
 

Abstract 
The purpose of this study is to study the effects of job demands, job controls and social support om occupational stress of auditor 

Big4 in Thailand. The research samples were 143 Thai auditors who work in Big4 in Thailand. Data was collected through 
questionnaire and analyzed by descriptive statistic and Multiple regression analysis. The result revealed that 1) Most sample were 
female (71.25%), they had been working for more than 3 years (55.62%) and mostly work 40-56 hours per week (54.38%), 
2) Job demands has significant impact on occupational stress (β = .549, p = .000), 3) Job controls and social support have no 
significant impact on occupational stress (β = .099, p = .316 and β = .034, p = .713 respectively) Conclusion, the company 
should focus on task assigned to auditors. In addition, should apply an effective recruiting system to increase the number of auditors 
to be sufficient and appropriate for all company’s tasks. Moreover, the company should develop resource planning and scheduling 
system to fit the demands of auditors. 
 
Keywords: Occupational Stress, Job Demands, Job Controls, Social Support, Auditor 
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ความเครียดเป็นการตอบสนองที่ไม่เฉพาะเจาะจงของร่างกายต่อความต้องการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากสิ่งคุกคาม ไม่ว่า 
สิ่งคุกคามนั้นจะเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาหรือไม่กต็าม (Selye, 1976) รูปแบบหนึ่งของความเครียดที่พบเสมอในวัยท างาน
คือ ความเครียดจากการท างาน ซึ่งเป็นการตอบสนองที่เกิดขึ้นของบุคคล เม่ือเผชิญกับข้อเรียกร้องจากงาน ซึ่งเป็น
สภาพแวดล้อมของการท างานที่ท าให้พนักงานเกิดความเครียดและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น ปริมาณงานที่พนักงาน
จะต้องท าให้เสร็จภายในเวลาที่จ ากัด และเผชิญกับความกดดันในการท างาน โดยที่งานนั้นไม่ตรงกับความรู้ และ
ความสามารถของตนเอง ความเครียดสามารถเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย พนักงานจะมีความเครียดมากข้ึน
เม่ือรู้สกึว่าตนเองได้รับความช่วยเหลือเพียงเลก็น้อยจากหัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงาน (WHO, 2020) 

อาชีพผู้สอบบัญชีถือเป็นหนึ่งในอาชีพที่ต้องเผชิญกับความเครียดจากการท างาน เนื่องจากผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ 
ที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อให้เกิดความเช่ือม่ันต่อ  
งบการเงินของบริษัท ว่าปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้  
งบการเงิน นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชียังต้องมีความรอบรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพด้วย อาทิ กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบร่วมในการใช้วิจารณญาณในการ
ตรวจสอบ การให้ความเห็น และการให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ รับบริการหรือลูกค้า โดยบริษัทที่ให้บริการด้าน
การตรวจสอบบัญชีที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 4 อันดับแรกในระดับโลกรวมถึงประเทศไทย เรียกว่า Big4 (ธมนวรรณ มุสิก, 
2560) ด้วยเหตุนี้ ท าให้ผู้สอบบัญชีต้องเผชิญข้อเรียกร้องจากงาน (Job Demands) ที่สูงทั้งจากปริมาณงาน ลักษณะ
ธุรกิจของลูกค้าที่มีความหลากหลาย มาตรฐานบัญชีที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และความกดดัน
จากเวลาในการท างานที่จ ากดั จากรายงานของ National Benchmarking Report ในปี 2558 พบว่า อตัราการลาออกของ
อาชีพผู้สอบบัญชีในประเทศอเมริกาสูงถึงร้อยละ 17-20 ต่อปี (Jankowski, 2016) ในขณะที่ปี พ.ศ. 2562-2563 
อัตราการลาออกของผู้สอบบัญชีใน Big4 ประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 20 (ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์, 2564) นอกจากนี้  ด้วยจ านวนลูกค้าของส านักงานสอบบัญชีที่มากจึงท าให้ผู้สอบบัญชีหนึ่งคนต้อง
ให้บริการลูกค้ามากกว่าหนึ่งราย ส่งผลให้เกิดการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงระหว่างทีมของผู้สอบบัญชีในแต่ละทีม  
จึงเกิดเป็นความไม่แน่นอนของระดับข้อเรียกร้องจากงานที่ผู้สอบบัญชีจะต้องเผชิญ ความไม่แน่นอนของความสามารถ
ในการควบคุมงานในตัวผู้สอบบัญชี และความไม่แน่นอนของการสนับสนุนทางสังคมที่ผู้สอบบัญชีจะได้รับ ซ่ึงความ 
ไม่แน่นอนดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู้สอบบัญชีเกิดความเครียดจากการท างาน ซ่ึงส่งผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพงาน
ตรวจสอบบัญชี (หฤชนก สุทธานินทร์, 2562) ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สอบบัญชี ความพึงพอใจในงานของผู้สอบบัญชี 
(Jones III et al., 2010; Umans et al., 2016) นอกจากนี้  ความเครียดจากการท างานยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกดิภาวะ
หมดไฟในการท างาน และความตั้งใจในการงานลาออกจากงานของผู้สอบบัญชี (Cannon & Herda, 2016; Chong & 
Monroe, 2015; Herda & Lavelle, 2012; Pozo-Antúnez et al., 2018) ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร และ
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดหาบุคลากรมาทดแทนพนักงานที่ลาออก 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเครียดจากการท างาน พบว่า แนวคิดที่เป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย 
คือ 1) แบบจ าลองข้อเรียกร้องจากงาน และความสามารถในการควบคุมงาน (Job Demands Control Model: JDC Model) 
ที่อธิบายว่าลักษณะงานที่มีข้อเรียกร้องจากงานที่สูง และความสามารถในการควบคุมงานที่ต ่าจะส่งผลให้พนักงานเกิด
ความเครียด จากการท างานที่สูง (High-strain Job) (Karasek, 1979) และ 2) แบบจ าลองข้อเรียกร้องจากงานความ 
สามารถในการควบคุมงาน และการสนับสนุนทางสงัคม (Job Demand Control Support Model: JDCS Model) ซึ่งได้มี
การสนับสนุนทางสังคมมาศึกษาร่วมกับ JDC Model (Johnson & Hall, 1988) โดยอธิบายเพิ่มเติมว่า ลักษณะงานที่มี
ข้อเรียกร้องจากงานที่สงู ความสามารถในการควบคุมงานที่ต ่า และการสนับสนุนทางสงัคมที่ต ่าจะส่งผลให้พนักงานเกิด
ความเครียดจากการท างานที่สงูและโดดเดี่ยว (Iso-strain Job) 

ดังนั้น งานวิจัยนี้ จึงมุ่งศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุของความเครียดจากการท างานในอาชีพผู้สอบบัญชีในปัจจุบัน ตาม
แนวคิด JDCS Model ผลการศึกษาที่ได้จะเกิดประโยชน์ต่อองค์กรในการน าไปประยุกต์ใช้ในการวางแนวทางป้องกัน
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ความเครียดเป็นการตอบสนองที่ไม่เฉพาะเจาะจงของร่างกายต่อความต้องการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากสิ่งคุกคาม ไม่ว่า 
สิ่งคุกคามนั้นจะเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาหรือไม่กต็าม (Selye, 1976) รูปแบบหนึ่งของความเครียดที่พบเสมอในวัยท างาน
คือ ความเครียดจากการท างาน ซึ่งเป็นการตอบสนองที่เกิดขึ้นของบุคคล เม่ือเผชิญกับข้อเรียกร้องจากงาน ซึ่งเป็น
สภาพแวดล้อมของการท างานที่ท าให้พนักงานเกิดความเครียดและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น ปริมาณงานที่พนักงาน
จะต้องท าให้เสร็จภายในเวลาที่จ ากัด และเผชิญกับความกดดันในการท างาน โดยที่งานนั้นไม่ตรงกับความรู้ และ
ความสามารถของตนเอง ความเครียดสามารถเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย พนักงานจะมีความเครียดมากข้ึน
เม่ือรู้สกึว่าตนเองได้รับความช่วยเหลือเพียงเลก็น้อยจากหัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงาน (WHO, 2020) 

อาชีพผู้สอบบัญชีถือเป็นหนึ่งในอาชีพที่ต้องเผชิญกับความเครียดจากการท างาน เนื่องจากผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ 
ที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อให้เกิดความเชื่อม่ันต่อ  
งบการเงินของบริษัท ว่าปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญ และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้  
งบการเงิน นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชียังต้องมีความรอบรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพด้วย อาทิ กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบร่วมในการใช้วิจารณญาณในการ
ตรวจสอบ การให้ความเห็น และการให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการหรือลูกค้า โดยบริษัทที่ให้บริการด้าน
การตรวจสอบบัญชีที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 4 อันดับแรกในระดับโลกรวมถึงประเทศไทย เรียกว่า Big4 (ธมนวรรณ มุสิก, 
2560) ด้วยเหตุนี้ ท าให้ผู้สอบบัญชีต้องเผชิญข้อเรียกร้องจากงาน (Job Demands) ที่สูงทั้งจากปริมาณงาน ลักษณะ
ธุรกิจของลูกค้าที่มีความหลากหลาย มาตรฐานบัญชีที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และความกดดัน
จากเวลาในการท างานที่จ ากดั จากรายงานของ National Benchmarking Report ในปี 2558 พบว่า อตัราการลาออกของ
อาชีพผู้สอบบัญชีในประเทศอเมริกาสูงถึงร้อยละ 17-20 ต่อปี (Jankowski, 2016) ในขณะที่ปี พ.ศ. 2562-2563 
อัตราการลาออกของผู้สอบบัญชีใน Big4 ประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 20 (ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์, 2564) นอกจากนี้  ด้วยจ านวนลูกค้าของส านักงานสอบบัญชีที่มากจึงท าให้ผู้สอบบัญชีหนึ่งคนต้อง
ให้บริการลูกค้ามากกว่าหนึ่งราย ส่งผลให้เกิดการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงระหว่างทีมของผู้สอบบัญชีในแต่ละทีม  
จึงเกิดเป็นความไม่แน่นอนของระดับข้อเรียกร้องจากงานที่ผู้สอบบัญชีจะต้องเผชิญ ความไม่แน่นอนของความสามารถ
ในการควบคุมงานในตัวผู้สอบบัญชี และความไม่แน่นอนของการสนับสนุนทางสังคมที่ผู้สอบบัญชีจะได้รับ ซึ่งความ 
ไม่แน่นอนดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู้สอบบัญชีเกิดความเครียดจากการท างาน ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพงาน
ตรวจสอบบัญชี (หฤชนก สุทธานินทร์, 2562) ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สอบบัญชี ความพึงพอใจในงานของผู้สอบบัญชี 
(Jones III et al., 2010; Umans et al., 2016) นอกจากนี้  ความเครียดจากการท างานยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกดิภาวะ
หมดไฟในการท างาน และความตั้งใจในการงานลาออกจากงานของผู้สอบบัญชี (Cannon & Herda, 2016; Chong & 
Monroe, 2015; Herda & Lavelle, 2012; Pozo-Antúnez et al., 2018) ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร และ
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดหาบุคลากรมาทดแทนพนักงานที่ลาออก 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเครียดจากการท างาน พบว่า แนวคิดที่เป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย 
คือ 1) แบบจ าลองข้อเรียกร้องจากงาน และความสามารถในการควบคุมงาน (Job Demands Control Model: JDC Model) 
ที่อธิบายว่าลักษณะงานที่มีข้อเรียกร้องจากงานที่สูง และความสามารถในการควบคุมงานที่ต ่าจะส่งผลให้พนักงานเกิด
ความเครียด จากการท างานที่สูง (High-strain Job) (Karasek, 1979) และ 2) แบบจ าลองข้อเรียกร้องจากงานความ 
สามารถในการควบคุมงาน และการสนับสนุนทางสงัคม (Job Demand Control Support Model: JDCS Model) ซึ่งได้มี
การสนับสนุนทางสังคมมาศึกษาร่วมกับ JDC Model (Johnson & Hall, 1988) โดยอธิบายเพิ่มเติมว่า ลักษณะงานที่มี
ข้อเรียกร้องจากงานที่สงู ความสามารถในการควบคุมงานที่ต ่า และการสนับสนุนทางสงัคมที่ต ่าจะส่งผลให้พนักงานเกิด
ความเครียดจากการท างานที่สงูและโดดเดี่ยว (Iso-strain Job) 

ดังนั้น งานวิจัยนี้ จึงมุ่งศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุของความเครียดจากการท างานในอาชีพผู้สอบบัญชีในปัจจุบัน ตาม
แนวคิด JDCS Model ผลการศึกษาที่ได้จะเกิดประโยชน์ต่อองค์กรในการน าไปประยุกต์ใช้ในการวางแนวทางป้องกัน

การเกิดความเครียดจากการท างานที่อาจเกิดขึ้ นกับผู้สอบบัญชี และใช้เป็นแนวทางในการออกแบบลักษณะงานใน
องค์กร ซึ่งความเครียดที่ลดลงจะช่วยป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดความเจบ็ป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ เกิดความสุขใจ
และความพึงพอใจในการท างาน นอกจากนี้ยังช่วยลดอตัราการขาดงาน และการลาออกของพนักงานอกีด้วย 
 

วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
 

เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของข้อเรียกร้องจากงาน ความสามารถในการควบคุมงาน และการสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อ
ความเครียดจากการท างานของอาชีพผู้สอบบัญชี 
 

แนวคิดทฤษฎีทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 

ความเครียดจากการท างาน 
1. ความหมายของความเครียดจากการท างาน 
 ความเครียดจากการท างาน หมายถึง การที่บุคคลรับรู้ ถึงปัญหาที่ได้รับจากที่ท างาน ท าให้เกิดความรู้ สึก 

อึดอัดหรือรู้สึกว่าก าลังถูกคุกคามจากปัญหาในที่ท างาน เช่น การมีปริมาณงานที่มากเกินไป ซึ่งจะมีผลท าให้เกิดความ
กดดัน และเม่ือสมดุลทางร่างกายและจิตใจของบุคคลถูกกระทบจากความเครียดในงานบุคคลนั้นมักจ ะไม่สามารถ
ท างานได้อย่างมีประสทิธภิาพ (Parker & DeCotiis, 1983) 

2. แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกบัความเครียดจากการท างาน 
 2.1 แบบจ าลองข้อเรียกร้องจากงาน และความสามารถในการควบคุมงาน (Job Demands Control Model: JDC 

Model) Karasek (1979) ได้ระบุองค์ประกอบหลักสองประการของสภาพแวดล้อมทางจิตวิทยาในการท างานว่า
ประกอบไปด้วยข้อเรียกร้องจากงาน และความสามารถในการควบคุมงาน ในระยะแรก JDC Model ได้มุ่งเน้นศึกษา
ผลกระทบของข้อเรียกร้องจากงาน และความสามารถในการควบคุมงานที่มีต่อความเครียด (Stress/Strain) และผลลัพธท์ี่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (Health Related Outcomes) โดยได้แบ่งลักษณะของงานออกเป็น 4 กลุ่มตาม JDC Model ดังนี้  
1) งานที่มีข้อเรียกร้องจากงานที่สงู ความสามารถในการควบคุมงานที่ต ่า (High-strain Jobs) เป็นงานที่มีความเครียด
สูง และท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ช้าลง เนื่องจากพนักงานไม่สามารถตอบสนองต่อข้อเรียกร้องจากงานได้อย่าง
เหมาะสม 2) งานที่มีข้อเรียกร้องจากงานที่สูง ความสามารถในการควบคุมงานที่สูง (Active Jobs) เป็นงานที่ถึงแม้
พนักงานจะเผชิญกับข้อเรียกร้องจากงานที่สูง แต่พนักงานก็มีความสามารถในการควบคุมงานที่สูงเช่นกัน ท าให้
พนักงานสามารถรับมือกบัข้อเรียกร้องจากงานได้ และช่วยป้องกนัไม่ให้เกดิความเครียดที่มากเกนิไป ส่งผลให้พนักงาน
เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม และมีความรู้สึกเชี่ยวชาญในงาน 3) งานที่มีข้อเรียกร้องจากงานที่ต ่า ความสามารถ
ในการควบคุมงานที่ต ่า (Passive Jobs) เป็นงานที่จะท าให้พนักงานเกดิความเครียดต ่า เนื่องจากถึงแม้พนักงานได้รับข้อ
เรียกร้องจากงานที่ต ่า แต่พนักงานเองกมี็ความสามารถในการควบคุมงานที่ต ่าเช่นกัน ซึ่งงานในลักษณะนี้ จะไม่ค่อย
ก่อให้เกิดการเรียนรู้  และการพัฒนาในตัวพนักงาน นอกจากนี้ งานในลักษณะนี้ ยังอาจก่อให้เกิดการเรียนรู้ เชิงลบ 
(Negative Learning) และอาจค่อยๆ สูญเสียทักษะที่เคยมี 4) งานที่มีข้อเรียกร้องจากงานที่ต ่า ความสามารถในการ
ควบคุมงานที่สูง (Low-strain Jobs) เป็นงานที่มีความเครียดต ่า เนื่องจากมีข้อเรียกร้องจากงานที่ต ่า และพนักงานเอง 
กมี็ความสามารถในการควบคุมงานที่สงู ท าให้พนักงานสามารถหาวิธต่ีางๆ เพื่อรับมือกบัข้อเรียกร้องจากงานได้ ซึ่งงาน
ลักษณะนี้ จะก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ระดับปานกลาง เนื่องจากมีข้อเรียกร้องจากงานที่ต ่า และพนักงานเองกมี็
ความสามารถในการควบคุมงานที่สูง ท าให้พนักงานสามารถหาวิธีต่างๆ เพื่อรับมือกับข้อเรียกร้องจากงานได้ ซ่ึงงาน
ลักษณะนี้จะก่อให้เกดิกระบวนการเรียนรู้ระดับปานกลาง 

 2.2 แบบจ าลองข้อเรียกร้องจากงาน ความสามารถในการควบคุมงาน และการสนับสนุนทางสังคม ( Job 
Demand Control Support Model: JDCS Model) Johnson & Hall (1988) ได้เสนอว่า JDC Model ขาดการค านึงถึง
ปัจจัยการสนับสนุนทางสงัคม (Social Support) ซึ่งประกอบไปด้วยการสนับสนุนทางสงัคมจากหัวหน้างาน (Supervisor 
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Support) และการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงาน (Co-worker Support) โดยได้เสนอว่า การเพิ่มความสามารถ
ในการควบคุมงานจะช่วยยับยั้งผลของข้อเรียกร้องจากงานได้อย่างมีประสทิธภิาพที่สดุภายใต้เงื่อนไขการมีการสนับสนุน
ทางสงัคมที่สงู และได้น าเสนอเป็น JDCS Model โดยเพิ่มการสนับสนุนทางสงัคมเข้ามาร่วมศึกษาเป็นมิติที่สาม ส าหรับ 
JDCS Model จะมุ่งเน้นศึกษาว่า งานในกลุ่ม Iso-strain Jobs ว่าจะน าไปสู่ผลลัพธ์ทางสุขภาพในทางลบที่สุด และการ
สนับสนุนทางสังคมที่สูงจะช่วยลดผลลัพธ์ทางลบของลักษณะงานแบบ High-strain Jobs ที่มีต่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิต 
(Mental Health) (Van Der Doef & Maes, 1999) 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
 จากการทบทวนวรรณกรรมในประเทศไทยและในต่างประเทศ พบว่า แบบจ าลอง JDCS Model สามารถอธิบาย

ความเครียดจากการท างานได้อย่างชัดเจน โดยระบุถึงสาเหตุของความเครียดจากการท างานว่าประกอบไปด้วย  
3 ปัจจัย คือ ข้อเรียกร้องจากงาน ความสามารถในการควบคุมงาน และการสนับสนุนทางสงัคม ในงานวิจัยของไพมลิน 
แจ่มพงษ์ (2559) ที่ศึกษากลุ่มตัวอย่างพนักงานประจ าสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏจ านวน 248 คน พบว่า 
ข้อเรียกร้องจากงานมีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการท างานอย่างมีนัยส าคัญ ในงานวิจัยของวีรวัฒน์ ทางธรรม 
และคนอื่นๆ (2557) พบว่า อายุ ค่าตอบแทน สถานที่ปฏิบัติงาน การสนับสนุนทางสังคมจากหัวหน้างาน และความ
คลุมเครือในบทบาทหน้าที่ (Role Ambiguity) สามารถท านายการเกิดความเครียดจากการท างานได้อย่างมีนัยส าคัญ 
สอดคล้องกบัศวิตา สริจันทร์ (2559) ที่ศึกษากลุ่มตัวอย่างพนักงานธนาคารธนชาตจ านวน 217 คน พบว่า ข้อเรียกร้อง
จากงานมีอิทธิพลเชิงบวกกับความเครียดจากการท างาน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดจากการท างาน ได้แก่ ข้อ
เรียกร้องจากงาน และความสามารถในการควบคุมงาน โดยความเครียดจากการท างานจะส่งผลให้เกิดความกดดัน
ทางด้านจิตใจ และเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ ข้อเรียกร้องจากงานที่สูง เช่น ปริมาณงานที่มากเกินไป ความ
ซับซ้อนของงาน เวลาในการท างานที่จ ากัด เป็นต้น ความสามารถในการควบคุมงานที่ต ่า เช่น การขาดความเป็นอิสระ
และการขาดอ านาจในการตัดสนิใจ ซึ่งส่งผลกระทบตั้งแต่ระดับบุคคลในเรื่องของสขุภาพกายและสขุภาพจิต ความผาสกุ 
ความพึงพอใจต่อชีวิต เป็นต้น ผลกระทบในระดับองค์กร เช่น คุณภาพงาน การขาดงาน การลาออกจากงาน เป็นต้น 

 ส าหรับงานวิจัยในต่างประเทศ Pradana & Salehudin (2015) ได้ศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้สอบบัญชี จ านวน 141 
คน พบว่า ภาระงานที่มากเกินไปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อเรียกร้องจากงานส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความตั้งใจในการ
ลาออก โดยมีความเครียดจากการท างานเป็นตัวแปรส่งผ่าน Frank et al. (2017) ได้ศึกษากลุ่มตัวอย่างต ารวจ จ านวน 
827 คน พบว่า องค์ประกอบของข้อเรียกร้องจากงาน ได้แก่ ความคลุมเครือในบทบาทหน้าที่ (Role Ambiguity) ความ
ขัดแย้งในบทบาทหน้าที่ (Role Conflict) และปริมาณงานที่มากเกินไป (Role Overload) มีอิทธิพลเชิงบวกกับความ 
เครียดอย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี้ ยังพบว่า การสนับสนุนจากองค์กร (Organizational Support) มีอิทธิพลเชิงลบกับ
ความเครียดอย่างมีนัยส าคัญ Pozo-Antúnez et al. (2018) ได้ศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้สอบบัญชี จ านวน 739 คน พบว่า
ข้อเรียกร้องจากงาน (Job Demands) และการสนับสนุนจากหัวหน้างาน (Supervisor Support) มีความสัมพันธ์กับการ
รับรู้ อาชีวอนามัย (Perceived Occupational Health) นอกจากนี้ ยังพบว่า ความสามารถในการควบคุมงาน และการ
สนับสนุนจากหัวหน้างานช่วยยับย้ังผลของข้อเรียกร้องจากงานที่มีต่อการรับรู้อาชีวอนามัย นอกจากนี้ ในงานวิจัยเชิง
คุณภาพของ Ricciardelli & Carleton (2021) ที่ศึกษากลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ จ านวน 158 คน พบว่า เม่ือ
เผชิญกับสภาพแวดล้อมที่มีข้อเรียกร้องจากงานที่สูง ความสามารถในการควบคุมงานที่ต ่า และการสนับสนุนทางสงัคม 
ที่ต ่า เจ้าหน้าที่ราชทณัฑจ์ะรับรู้ ว่าตนเองมีความเครียดจากการท างานที่สงูและโดดเดี่ยว 

สรุปได้ว่า JDCS Model ให้ความส าคัญกับลักษณะของงานมากกว่าการรับรู้ ของบุคคล โดยความเครียดจากการ
ท างานเกิดจากความไม่สมดุลกันระหว่างข้อเรียกร้องจากงาน ความสามารถในการควบคุมงาน และการสนับสนุนทาง
สงัคม 

จากการทบทวนแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้ง สามารถน ามาตั้งเป็นสติฐานได ้ดงันี้  
สมมุติฐานที่ 1 (H1) ข้อเรียกร้องจากงานมีอทิธพิลต่อความเครียดจากการท างาน 
สมมุติฐานที่ 2 (H2) ความสามารถในการควบคุมงานมีอทิธพิลต่อความเครียดจากการท างาน 
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Support) และการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนร่วมงาน (Co-worker Support) โดยได้เสนอว่า การเพิ่มความสามารถ
ในการควบคุมงานจะช่วยยับยั้งผลของข้อเรียกร้องจากงานได้อย่างมีประสทิธภิาพที่สดุภายใต้เงื่อนไขการมีการสนับสนุน
ทางสงัคมที่สงู และได้น าเสนอเป็น JDCS Model โดยเพิ่มการสนับสนุนทางสงัคมเข้ามาร่วมศึกษาเป็นมิติที่สาม ส าหรับ 
JDCS Model จะมุ่งเน้นศึกษาว่า งานในกลุ่ม Iso-strain Jobs ว่าจะน าไปสู่ผลลัพธ์ทางสุขภาพในทางลบที่สุด และการ
สนับสนุนทางสังคมที่สูงจะช่วยลดผลลัพธ์ทางลบของลักษณะงานแบบ High-strain Jobs ที่มีต่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิต 
(Mental Health) (Van Der Doef & Maes, 1999) 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
 จากการทบทวนวรรณกรรมในประเทศไทยและในต่างประเทศ พบว่า แบบจ าลอง JDCS Model สามารถอธิบาย

ความเครียดจากการท างานได้อย่างชัดเจน โดยระบุถึงสาเหตุของความเครียดจากการท างานว่าประกอบไปด้วย  
3 ปัจจัย คือ ข้อเรียกร้องจากงาน ความสามารถในการควบคุมงาน และการสนับสนุนทางสงัคม ในงานวิจัยของไพมลิน 
แจ่มพงษ์ (2559) ที่ศึกษากลุ่มตัวอย่างพนักงานประจ าสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏจ านวน 248 คน พบว่า 
ข้อเรียกร้องจากงานมีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการท างานอย่างมีนัยส าคัญ ในงานวิจัยของวีรวัฒน์ ทางธรรม 
และคนอื่นๆ (2557) พบว่า อายุ ค่าตอบแทน สถานที่ปฏิบัติงาน การสนับสนุนทางสังคมจากหัวหน้างาน และความ
คลุมเครือในบทบาทหน้าที่ (Role Ambiguity) สามารถท านายการเกิดความเครียดจากการท างานได้อย่างมีนัยส าคัญ 
สอดคล้องกบัศวิตา สริจันทร์ (2559) ที่ศึกษากลุ่มตัวอย่างพนักงานธนาคารธนชาตจ านวน 217 คน พบว่า ข้อเรียกร้อง
จากงานมีอิทธิพลเชิงบวกกับความเครียดจากการท างาน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดจากการท างาน ได้แก่ ข้อ
เรียกร้องจากงาน และความสามารถในการควบคุมงาน โดยความเครียดจากการท างานจะส่งผลให้เกิดความกดดัน
ทางด้านจิตใจ และเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ ข้อเรียกร้องจากงานที่สูง เช่น ปริมาณงานที่มากเกินไป ความ
ซับซ้อนของงาน เวลาในการท างานที่จ ากัด เป็นต้น ความสามารถในการควบคุมงานที่ต ่า เช่น การขาดความเป็นอิสระ
และการขาดอ านาจในการตัดสนิใจ ซึ่งส่งผลกระทบตั้งแต่ระดับบุคคลในเรื่องของสขุภาพกายและสขุภาพจิต ความผาสกุ 
ความพึงพอใจต่อชีวิต เป็นต้น ผลกระทบในระดับองค์กร เช่น คุณภาพงาน การขาดงาน การลาออกจากงาน เป็นต้น 

 ส าหรับงานวิจัยในต่างประเทศ Pradana & Salehudin (2015) ได้ศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้สอบบัญชี จ านวน 141 
คน พบว่า ภาระงานที่มากเกินไปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อเรียกร้องจากงานส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความตั้งใจในการ
ลาออก โดยมีความเครียดจากการท างานเป็นตัวแปรส่งผ่าน Frank et al. (2017) ได้ศึกษากลุ่มตัวอย่างต ารวจ จ านวน 
827 คน พบว่า องค์ประกอบของข้อเรียกร้องจากงาน ได้แก่ ความคลุมเครือในบทบาทหน้าที่ (Role Ambiguity) ความ
ขัดแย้งในบทบาทหน้าที่ (Role Conflict) และปริมาณงานที่มากเกินไป (Role Overload) มีอิทธิพลเชิงบวกกับความ 
เครียดอย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี้ ยังพบว่า การสนับสนุนจากองค์กร (Organizational Support) มีอิทธิพลเชิงลบกับ
ความเครียดอย่างมีนัยส าคัญ Pozo-Antúnez et al. (2018) ได้ศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้สอบบัญชี จ านวน 739 คน พบว่า
ข้อเรียกร้องจากงาน (Job Demands) และการสนับสนุนจากหัวหน้างาน (Supervisor Support) มีความสัมพันธ์กับการ
รับรู้ อาชีวอนามัย (Perceived Occupational Health) นอกจากนี้ ยังพบว่า ความสามารถในการควบคุมงาน และการ
สนับสนุนจากหัวหน้างานช่วยยับยั้งผลของข้อเรียกร้องจากงานที่มีต่อการรับรู้อาชีวอนามัย นอกจากนี้ ในงานวิจัยเชิง
คุณภาพของ Ricciardelli & Carleton (2021) ที่ศึกษากลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ จ านวน 158 คน พบว่า เม่ือ
เผชิญกับสภาพแวดล้อมที่มีข้อเรียกร้องจากงานที่สูง ความสามารถในการควบคุมงานที่ต ่า และการสนับสนุนทางสงัคม 
ที่ต ่า เจ้าหน้าที่ราชทณัฑจ์ะรับรู้ ว่าตนเองมีความเครียดจากการท างานที่สงูและโดดเดี่ยว 

สรุปได้ว่า JDCS Model ให้ความส าคัญกับลักษณะของงานมากกว่าการรับรู้ ของบุคคล โดยความเครียดจากการ
ท างานเกิดจากความไม่สมดุลกันระหว่างข้อเรียกร้องจากงาน ความสามารถในการควบคุมงาน และการสนับสนุนทาง
สงัคม 

จากการทบทวนแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้ง สามารถน ามาตั้งเป็นสติฐานได ้ดงันี้  
สมมุติฐานที่ 1 (H1) ข้อเรียกร้องจากงานมีอทิธพิลต่อความเครียดจากการท างาน 
สมมุติฐานที่ 2 (H2) ความสามารถในการควบคุมงานมีอทิธพิลต่อความเครียดจากการท างาน 

สมมุติฐานที่ 3 (H3) การสนับสนุนทางสงัคมมีอทิธพิลต่อความเครียดจากการท างาน 
กรอบแนวคิดการวิจัย จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สามารถก าหนดกรอบแนวคิด 

การวิจัยครั้งนี้  เป็นการศึกษาอิทธิพลของข้อเรียกร้องจากงาน ความสามารถในการควบคุมงาน และการสนับสนุนทาง
สงัคมที่มีต่อความเครียดจากการท างาน 
 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

1. ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 
 รูปแบบการวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้สอบ

บัญชีสัญชาติไทยที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริษัทตรวจสอบบัญชี Big4 ประเทศไทย จ านวน 4,000 คน (ข้อมูลพนักงาน
โดยประมาณ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2564) โดยก าหนดสถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์โมเดลถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Model) ก าหนดค่าอิทธิพล (Effect Size) เท่ากับ .15 ซึ่งเป็นค่าขนาดอิทธิพลระดับกลาง (นงลักษณ์  
วิรัชชัย, 2555) ค่าความเชื่อม่ันเท่ากบั .05 ค่าอ านาจการทดสอบเท่ากับ .95 จ านวนตัวแปรพยากรณ์เท่ากบั 3 ตัวแปร 
ค านวณกลุ่มตัวอย่างได้ 119 คน และเพื่อป้องกนัการขาดหายของข้อมูลไม่เกนิร้อยละ 20 ของจ านวนขั้นต ่า (Fairbairn 
et al., 2015) คือ 24 คน ผู้วิจัยจึงเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 143 คน 

2. เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังนี่ ผู้วิจัยใช้แบบวัดเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป จ านวน 6 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 แบบวัดข้อเรียกร้องจากงาน ความสามารถในการควบคุมงาน และการสนับสนุนทางสังคม  โดยผู้วิจัย

ปรับปรุงจากแบบสอบถามความเครียดจากงาน (Thai-JCQ) ของพิชญา พรรคทองสุข (2552) จ านวน 28 ข้อ ซึ่ง
พัฒนามาจาก Job Content Questionnaire (Karasek, 1985) มีลักษณะการประเมินเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ 
1 (ไม่เหน็ด้วยอย่างยิ่ง) จนถึง 5 (เหน็ด้วยอย่างยิ่ง) 

 ส่วนที่ 3 แบบวัดความเครียดจากการท างาน โดยผู้วิจัยปรับปรุงจากแบบสอบวัดความเครียดในการท างานของ 
ไพมลิน แจ่มพงษ์ (2559) จ านวน 12 ข้อ ซึ่งพัฒนาจากแบบวัดความเครียดจากการท างาน (Job Stress Scale) ของ 
Parker & DeCotiis (1983) มีลักษณะการประเมินเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ 1 (เครียดน้อยที่สุด) จนถึง 5 
(เครียดมากที่สดุ) 

 ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) โดยใช้ค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อกับ
วัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ตั้งแต่ .5 ขึ้นไป และปรับปรุงแก้ไขตามความคิดเหน็ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน แบบวัดมีค่าความเที่ยงแบบสอดคล้องภายในของข้อวัด (Internal Consistency) ตามสูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของ 
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ข้อเรียกร้องจากงานมีค่าเท่ากับ .83 ความสามารถในการควบคุมงานค่าเท่ากับ .83 การสนับสนุนทางสังคมค่าเท่ากับ 
.89 และความเครียดจากการท างานค่าเท่ากบั .92 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามมาสร้างในรูปแบบ Google Forms และส่งแบบสอบถามแก่พนักงานของแต่ละบริษัท โดย

ให้พนักงานใน Big4 ประเทศไทยทั้ง 4 บริษัทที่ผู้วิจัยรู้จักช่วยส่งแบบสอบถามให้พนักงานท่านอื่นๆ โดยงานวิจัยนี้ ได้
ผ่านคณะกรรมการพิจารณางานวิจัยที่ท าในมนุษย์ระดับบัณฑติศึกษา 

4. การวิเคราะหข์อ้มูล 
 ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับ จากนั้นจึงท าการประมวลผล

ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) เพื่อหาค่าสถิติและวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ  
1) วิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น ใช้สถิติพรรณนาเพื่ออธิบายลักษณะการแจกแจงของข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 2) การทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression) 
 

ผลการศึกษา 
 

1. ผู้วิจัยได้รับการตอบกลับแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 160 คน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง (ร้อยละ 71.25) อายุงานที่ปฏิบัติหน้าที่ใน Big4 ส่วนใหญ่มากกว่า 3 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 55.62) จ านวนช่ัวโมง
เฉลี่ยนในการท างานส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 40-56 ชั่วโมงต่อสปัดาห์ (ร้อยละ 54.38) รายละเอยีดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 จ านวนและค่าร้อยละ ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง 

ขอ้มูลเบื้ องตน้ จ านวนคน รอ้ยละ 
1. เพศ   
 ชาย 46 28.75 
 หญิง 114 71.25 
2. อายุงานที่ท่านปฏิบติังานใน Big4   
 น้อยกว่า 1 ปี  3  1.88 
 1 – 2 ปี 15  9.37 
 2 – 3 ปี 53 33.13 
 3 ปีขึ้นไป 89 55.62 
3. บริษทัที่ท่านท างาน   
 PwC 38 23.75 
 Deloitte 40 25.00 
 E&Y 39 24.38 
 KPMG 43 26.87 
4. จ านวนชัว่โมงเฉล่ียนในการท างาน   
 น้อยกว่า 40 ชั่วโมง  4  2.50 
 40 – 56 ชั่วโมง 87 54.38 
 มากกว่า 56 ชั่วโมงขึ้นไป 69 43.12 

รวม 160 100.00 
 

2. ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเพื่อทดสอบสมมุติฐาน สามารถอธบิายได้ ดังนี้  
 สมมุติฐานที่ 1 ข้อเรียกร้องจากงานมีอิทธิพลต่อความเครียดจากการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (β = 

.549, p = .000) โดยมีค่าความสามารถในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 35.7 จากผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ 1 
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ข้อเรียกร้องจากงานมีค่าเท่ากับ .83 ความสามารถในการควบคุมงานค่าเท่ากับ .83 การสนับสนุนทางสังคมค่าเท่ากับ 
.89 และความเครียดจากการท างานค่าเท่ากบั .92 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามมาสร้างในรูปแบบ Google Forms และส่งแบบสอบถามแก่พนักงานของแต่ละบริษัท โดย

ให้พนักงานใน Big4 ประเทศไทยทั้ง 4 บริษัทที่ผู้วิจัยรู้จักช่วยส่งแบบสอบถามให้พนักงานท่านอื่นๆ โดยงานวิจัยนี้ ได้
ผ่านคณะกรรมการพิจารณางานวิจัยที่ท าในมนุษย์ระดับบัณฑติศึกษา 

4. การวิเคราะหข์อ้มูล 
 ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับ จากนั้นจึงท าการประมวลผล

ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) เพื่อหาค่าสถิติและวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ  
1) วิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น ใช้สถิติพรรณนาเพื่ออธิบายลักษณะการแจกแจงของข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 2) การทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression) 
 

ผลการศึกษา 
 

1. ผู้วิจัยได้รับการตอบกลับแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 160 คน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง (ร้อยละ 71.25) อายุงานที่ปฏิบัติหน้าที่ใน Big4 ส่วนใหญ่มากกว่า 3 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 55.62) จ านวนชั่วโมง
เฉลี่ยนในการท างานส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 40-56 ชั่วโมงต่อสปัดาห์ (ร้อยละ 54.38) รายละเอยีดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 จ านวนและค่าร้อยละ ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง 

ขอ้มูลเบื้ องตน้ จ านวนคน รอ้ยละ 
1. เพศ   
 ชาย 46 28.75 
 หญิง 114 71.25 
2. อายุงานที่ท่านปฏิบติังานใน Big4   
 น้อยกว่า 1 ปี  3  1.88 
 1 – 2 ปี 15  9.37 
 2 – 3 ปี 53 33.13 
 3 ปีขึ้นไป 89 55.62 
3. บริษทัที่ท่านท างาน   
 PwC 38 23.75 
 Deloitte 40 25.00 
 E&Y 39 24.38 
 KPMG 43 26.87 
4. จ านวนชัว่โมงเฉล่ียนในการท างาน   
 น้อยกว่า 40 ชั่วโมง  4  2.50 
 40 – 56 ชั่วโมง 87 54.38 
 มากกว่า 56 ชั่วโมงขึ้นไป 69 43.12 

รวม 160 100.00 
 

2. ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเพื่อทดสอบสมมุติฐาน สามารถอธบิายได้ ดังนี้  
 สมมุติฐานที่ 1 ข้อเรียกร้องจากงานมีอิทธิพลต่อความเครียดจากการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (β = 

.549, p = .000) โดยมีค่าความสามารถในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 35.7 จากผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ 1 

 สมมุติฐานที่ 2 ความสามารถในการควบคุมงานไม่มีอิทธพิลต่อความเครียดจากการท างานอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (β = .099, p = .316) โดยมีค่าความสามารถในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 35.7 จากผลการวิจัยไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ 2 

 สมมุติฐานที่ 3 การสนับสนุนทางสังคมไม่มีอิทธิพลต่อความเครียดจากการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
(β = .034, p = .713) โดยมีค่าความสามารถในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 35.7 จากผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ 3 รายละเอยีดดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยที่ที่มีอทิธิพลต่อความเครียดจากการท างานของผู้สอบบัญชี 
 ใน Big4 ประเทศไทย 

ตวัแปร B SE β t p 
ข้อเรียกร้องจากงาน .659 .112 .549 5.901 .000 

ความสามารถในการควบคุมงาน .101 .100 .099 1.009 .316 
การสนับสนุนทางสงัคม .028 .077 .034 .3690 .713 

 

อภิปรายผลการศึกษา 
 

ผลจากการวิจัยสมมุติฐานที่ 1 พบว่า ข้อเรียกร้องจากงานมีอิทธิพลต่อความเครียดจากการท างานอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (β = .549, p = .000) ส่วนสมมติฐานที่ 2 และ 3 ไม่มีอทิธพิลต่อความเครียดจากการท างานอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิต ิ

จากการทบทวนวรรณกกรรม ผู้ วิจัยได้ก าหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดจากการท างาน 3 ปัจจัย ได้แก่ ข้อ
เรียกร้องจากงาน ความสามารถในการควบคุมงานและการสนับสนุนทางสังคม โดยผู้ วิจัยได้เลือกใช้สถิติวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐาน รวมทั้งเพื่อสร้างสมการหาความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัย
ดังกล่าวกับความเครียดจากการท างานของผู้สอบบัญชีใน Big4 ประเทศไทย ผลจากการวิจัยสมมุติฐานที่ 1 พบว่า ข้อ
เรียกร้องจากงานมีอิทธิพลต่อความเครียดจากการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (β = .549, p = .000) แสดงว่า 
หากพนักงานรับรู้ ว่างานที่ตนเองได้รับมอบหมายภาระงานจากองค์กรที่มากเกินไป ซึ่งท าให้พนักงานต้องใช้ก าลังกาย 
ก าลังใจ และความคิดในการท างานดังกล่าวให้ส าเรจ็ภายในเวลาที่ก าหนด จะส่งผลให้พนักงานเกดิความเครียดจากการ
ท างาน ตามผลการวิจัยนั้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของไพมลิน แจ่มพงษ์ (2559) ที่ศึกษากลุ่มตัวอย่างพนักงาน
ประจ าสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า ข้อเรียกร้องจากงานมีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการท างาน
อย่างมีนัยส าคัญ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Lee et al. (2017) ที่ศึกษากลุ่มตัวอย่างพนักงานในองค์กร พบว่า ข้อ
เรียกร้องจากงานส่งผลกระทบต่อความเครียดจากการท างานของพนักงาน 

ผลจากการวิจัยสมมุติฐานที่ 2 และ 3 พบว่า ความสามารถในการควบคุมงาน และการสนับสนุนทางสังคมไม่มี
อิทธิพลต่อความเครียดจากการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (β = .099, p = .316 และ β = .034, p = .713 
ตามล าดับ) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Pozo-Antúnez et al. (2018) ที่ศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้สอบบัญชี พบว่า
ความสามารถในการควบคุมงาน และการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานไม่เกี่ยวข้องกับความเครียดจากการท างานของ
ผู้สอบบัญชีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 

ขอ้เสนอแนะ 
 

1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช ้
 องค์กรควรให้ความส าคัญกับปัจจัยข้อเรียกร้องจากงานเป็นล าดับแรก  เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

ความเครียดจากการท างานของผู้สอบบัญชีอย่างมีนัยส าคัญที่สุด ซึ่งข้อเรียกร้องจากงานประกอบไปด้วย ภาระงานที่
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องค์กรมอบหมาย และความขัดแย้งในบทบาทหน้าที่ ดังนั้น องค์กรมอบหมายงานที่เหมาะสมให้กับผู้สอบบัญชีแต่ละ
ต าแหน่ง รวมถึงควรมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีแต่ละคนและอธิบายรายละเอียดของงานให้
ชัดเจน เพื่อลดการเกดิความเครียดจากการท างานของผู้สอบบัญชี ซึ่งส่งผลไปถึงความเจบ็ป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
คุณภาพงาน และความต้ังใจในการลาออกของผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ องค์กรควรมีระบบการสรรหา และคัดเลือก
พนักงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มจ านวนผู้สอบบัญชีให้เพียงพอ และมีความสามารถที่เหมาะสมกับภาระงานทั้งหมด
ขององค์กร อกีทั้งคววรมีการวางแผนทรัพยากร และจัดตารางเวลาที่เหมาะสมให้ผู้สอบบัญชีแต่ละคนเพื่อให้ผู้สอบบัญชี
สามารถปฏบัิติงานได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

2. ขอ้เสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 การวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้สอบบัญชี Big4 ประเทศไทย และความเครียดจากการท างานผู้สอบบัญชีเป็นการ

รับรู้ส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างเท่านั้น งานวิจัยในครั้งต่อไป ควรขยายกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้น โดยเพิ่มกลุ่มตัวอย่าง
ผู้สอบบัญชีในบริษัทอื่นๆ ประเทศไทยเพิ่มเติม เพื่อให้ผลการศึกษาตัวแปรความสามารถในการควบคุมงาน เพื่อให้เกดิ
ความเข้าใจเกี่ยวกบัความเครียดจากการท างานของอาชีพผู้สอบบัญชีที่มีความชัดเจนมากข้ึน 
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องค์กรมอบหมาย และความขัดแย้งในบทบาทหน้าที่ ดังนั้น องค์กรมอบหมายงานที่เหมาะสมให้กับผู้สอบบัญชีแต่ละ
ต าแหน่ง รวมถึงควรมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีแต่ละคนและอธิบายรายละเอียดของงานให้
ชัดเจน เพื่อลดการเกดิความเครียดจากการท างานของผู้สอบบัญชี ซึ่งส่งผลไปถึงความเจบ็ป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
คุณภาพงาน และความตั้งใจในการลาออกของผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ องค์กรควรมีระบบการสรรหา และคัดเลือก
พนักงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มจ านวนผู้สอบบัญชีให้เพียงพอ และมีความสามารถที่เหมาะสมกับภาระงานทั้งหมด
ขององค์กร อกีทั้งคววรมีการวางแผนทรัพยากร และจัดตารางเวลาที่เหมาะสมให้ผู้สอบบัญชีแต่ละคนเพื่อให้ผู้สอบบัญชี
สามารถปฏบัิติงานได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

2. ขอ้เสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 การวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้สอบบัญชี Big4 ประเทศไทย และความเครียดจากการท างานผู้สอบบัญชีเป็นการ

รับรู้ส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างเท่านั้น งานวิจัยในครั้งต่อไป ควรขยายกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้น โดยเพิ่มกลุ่มตัวอย่าง
ผู้สอบบัญชีในบริษัทอื่นๆ ประเทศไทยเพิ่มเติม เพื่อให้ผลการศึกษาตัวแปรความสามารถในการควบคุมงาน เพื่อให้เกดิ
ความเข้าใจเกี่ยวกบัความเครียดจากการท างานของอาชีพผู้สอบบัญชีที่มีความชัดเจนมากข้ึน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research Designs) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ทางใจโดยใช้วิธีการกรอบความคิดแบบเติบโตที่ส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และเพื่อเปรียบเทียบคะแนน
ความเครียดหลังเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ โดยใช้วิธีการกรอบความคิดแบบเติบโตของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 
โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 40 คน ได้จากการใช้สูตรของ Cohen’s (1988) เพื่อกำหนดค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) โดยกลุ่มตัวอย่าง
แบ่งออกเป็น กลุ่มควบคุม 20 กลุ่มทดลอง 20 ซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-4 ของมหาวิทยาลัยภาครัฐแห่งหนึ่ง เครื่องมือที่ใช้ 
ในการวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1. โปรแกรมที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ โปรแกรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ (ใช้ในกลุ่มทดลอง) 
โปรแกรมแรงสนับสนุนทางสังคมร่วมกับกระบวนการกลุ่ม (ใช้ในกลุ่มควบคุม) 2. แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 
ส่วนของข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบประเมินความแข็งแกร่งในชีวิต (Resilience Inventory) จำนวน 28 ข้อ มีค่าความ
เชื่อมั่น .952 และแบบวัดความเครียดสำหรับคนไทย (Thai Stress Test) จำนวน 24 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น .963 ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ครั้งนี้ใช้สถิติค่าทีแบบอิสระต่อกัน (T-Test for Independent Sample) เพื่อทดสอบสมมติฐาน และใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์
ข้อมูล ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความเครียดระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองหลังเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางใจ พบว่า หลังการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีคะแนนความเครียดโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ (p < .05) 
 
คำสำคัญ: ความเข้มแข็งทางใจ  ความเครียด  กรอบความคิดแบบเตบิโต  
 

Abstract 
This experimental research designs aimed to develop a Resilience Program using a growth mindset approach for reducing stress 

among undergraduate students stress and to compare posttest stress scores of the control group and the experimental group. A total of 
40 sample were obtained by using Cohen’s (1988) to determine the effect size and divided into 20 control groups and 20 in the 
experimental group who is a 1st-4th year bachelor’s degree student at a public university. The instrument used in the research consisted 
of 2 parts: 1. The program used in the experiment was Resilience Program and the program used in the control group was social 
support program with group process, 2. The questionnaires used to collect data consisted of the basic information and The Resilience 
Inventory of 28 items had reliability .952 and the Thai Stress Test of 24 items had reliability.963. In this data analysis, T-Test for 
Independent Sample was used to test the hypothesis. and use the software package to analyze the data. The results comparison of the 
difference in stress scores between the control group and the experimental group had significant (p < .05) 
 
Keywords: Resilience, Stress, Growth Mindset 
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บทนำ 
 

การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันมีการพัฒนาในหลายๆ ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสุขภาพ สิ่งที่มากับ 
การเปลี่ยนแปลงนั้น คือ การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของคนเราในปัจจุบัน 
(ทวีศักดิ์ กสิผล และคนอื่นๆ, 2564) จนส่งผลให้วิถีการดำเนินชีวิตของคนเราเปลี่ยนไป เนื่องจากต้องมีการปรับตัวอยู่
ตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อยุคสมัย จึงส่งผลให้คนที่สามารถอยู่ได้ดีในยุคปัจจุบัน คือ คนที่สามารถพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
และคนที่มีการปรับตัวได้ดีจึงได้เปรียบกว่าคนที่ยังดำเนินชีวิตในแบบเดิมๆ (วรรณกร พลพิชัย และจันทรา อุ้ยเอ้ง, 
2561) โดยหากบุคคลใดไม่สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงนี้หรือไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับยุคสมัยได้จะส่งผล  
ทำให้บุคคลเกิดความเครียด (อัจฉรา สุขารมณ์, 2559) 

ความเครียด (Stress) หมายถึง ภาวะความไม่สมดุลทางอารมณ์ อาจเรียกได้ว่าเป็นพลวัตหรือกระบวนการที่เกิดขึ้น
จากการรับรู้และประเมินต่อสิ่งที่เข้ามาในชีวิตว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เข้ามาคุกคามหรือไม่ โดยเป็นผลที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
จากภายนอก กับปัจจัยที่อยู่ภายในบุคคล เช่น พันธุกรรม เพศ อายุ อารมณ์ ความคิด ทัศนคติ ประสบการณ์ที่ผ่านมา 
รวมไปถึงความต้องการของบุคคลนั้นๆ เป็นต้น (Lazarus & Folkman, 1984; นิธิสนี รุจิรังสีเจริญ และคนอื่นๆ, 
2564; ธรรมศักดิ์ สายแก้ว และคนอื่นๆ, 2562)  

โดยนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากความเครียดและเกิดเป็นความทุกข์ทางใจ  
(McGillivray & Pidgeon, 2015; อ้อยทิพย์ บัวจันทร์ และคนอื่นๆ, 2562) จากสถิติการฆ่าตัวตายปี 2560 พบว่า
วัยรุ่นไทยช่วงอายุ 20-24 มีอัตราการฆ่าตัวตาย 4.94 ต่อประชากรแสนคน และเพิ่มสูงขึ้นในปี 2561 เป็น 5.33 ต่อ
ประชากรแสนคน เมื่อจำแนกตามประเภทที่ส่งผลต่อการฆ่าตัวตายนั้น พบว่า มีสาเหตุมาจาก ปัญหาความเครียด ความ
วิตกกังวล ปัญหาด้านความรัก และซึมเศร้า ตามลำดับ (ธรรมศักดิ์ สายแก้ว และคนอื่นๆ, 2562) เพราะนักศึกษา 
ในระดับอุดมศึกษาอยู่ในช่วงวัยรุ่นทำให้ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้กระทบ
ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของนักศึกษาและกระทบต่อจิตใจ (วรรณกร พลพิชัย และจันทรา อุ้ยเอ้ง, 2561) โดย
ธรรมชาติของมนุษย์เรานั้นมีวิธีการที่เผชิญกับปัญหา หรือมีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่มา
จากปัญหาสุขภาพ ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ต่างๆ หรือเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่เข้ามาในชีวิต บุคคลจะมี
ปฏิกิริยาการตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้วยอารมณ์ที่เข้มข้นและรู้สึกถึงความไม่แน่นอนในชีวิต ซึ่งหากบุคคลมีการปรับตัว
ต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์อันเลวร้ายที่เข้ามาได้เป็นอย่างดีนั้น เรียกคุณสมบัตินี้ว่าการมี Resilience (อ้อยทิพย์  
บัวจันทร์ และคนอื่นๆ, 2562)  

Resilience คือ ความยืดหยุ่นท่ีช่วยให้บุคคล เอาชนะผลกระทบจากความเสียหายจากความทุกข์ยากได้ (Grotberg, 
1995) โดยทำหน้าที่เสมือนสิ่งป้องกันช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การแข่งขันสูงและสภาพ
ความตึงเครียดในปัจจุบัน (Zeng et al., 2016) Resilience หรือความเข้มแข็งทางใจประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ
ได้แก่ 1. ฉันมี (I have) คือ การที่บุคคลมีแหล่งสนับสนุนจากคนรอบข้าง ที่สามารถให้กำลังใจเป็นที่พึ่งและให้การ
ช่วยเหลือ 2. ฉันเป็น (I am) การที่บุคคลมีความเข้มแข็งในตนเองและรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า รวมทั้งคุณลักษณะภายใน
ตัวตน เช่น การเป็นคนคิดบวก การมีทัศนคติที่ดี เป็นต้น 3. ฉันสามารถ (I can) คือ การมีทักษะในการแก้ปัญหาหรือ
จัดการกับปัญหาที่เข้ามา (ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย , สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย, 2557)  
ซึ่งในขณะที่บุคคลเจอสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตทั้งสถานการณ์ที่ดีหรือสถานการณ์เลวร้ายจะเกิดเป็นพฤติกรรมการ
ตอบสนองเป็นกระบวนการคิดที่อยู่ภายใต้ความเชื่อส่วนบุคคลว่าจะสามารถเรียนรู้ได้ พัฒนาตนเองได้และทำได้สำเร็จ
ด้วยการฝึกฝน มุ่งมั่น อุสาหะ และสั่งสมประสบการณ์ จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผ่านเข้ามา สิ่งนี้เรียกว่า “Growth Mindset” 
(วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล, 2562) 

Growth Mindset หรือกรอบความคิดแบบเติบโต คือ ความเชื่อ (Belief) ส่วนบุคคลที่มีความเชื่อต่อตนเองว่า 
ความสำเร็จ ความฉลาด และความสามารถในด้านต่างๆ นั้นสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ (วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต  
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การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันมีการพัฒนาในหลายๆ ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสุขภาพ สิ่งที่มากับ 
การเปลี่ยนแปลงนั้น คือ การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของคนเราในปัจจุบัน 
(ทวีศักดิ์ กสิผล และคนอื่นๆ, 2564) จนส่งผลให้วิถีการดำเนินชีวิตของคนเราเปลี่ยนไป เนื่องจากต้องมีการปรับตัวอยู่
ตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อยุคสมัย จึงส่งผลให้คนที่สามารถอยู่ได้ดีในยุคปัจจุบัน คือ คนที่สามารถพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
และคนที่มีการปรับตัวได้ดีจึงได้เปรียบกว่าคนที่ยังดำเนินชีวิตในแบบเดิมๆ (วรรณกร พลพิชัย และจันทรา อุ้ยเอ้ง, 
2561) โดยหากบุคคลใดไม่สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงนี้หรือไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับยุคสมัยได้จะส่งผล  
ทำให้บุคคลเกิดความเครียด (อัจฉรา สุขารมณ์, 2559) 

ความเครียด (Stress) หมายถึง ภาวะความไม่สมดุลทางอารมณ์ อาจเรียกได้ว่าเป็นพลวัตหรือกระบวนการที่เกิดขึ้น
จากการรับรู้และประเมินต่อสิ่งที่เข้ามาในชีวิตว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เข้ามาคุกคามหรือไม่ โดยเป็นผลที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
จากภายนอก กับปัจจัยที่อยู่ภายในบุคคล เช่น พันธุกรรม เพศ อายุ อารมณ์ ความคิด ทัศนคติ ประสบการณ์ที่ผ่านมา 
รวมไปถึงความต้องการของบุคคลนั้นๆ เป็นต้น (Lazarus & Folkman, 1984; นิธิสนี รุจิรังสีเจริญ และคนอื่นๆ, 
2564; ธรรมศักดิ์ สายแก้ว และคนอื่นๆ, 2562)  

โดยนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากความเครียดและเกิดเป็นความทุกข์ทางใจ  
(McGillivray & Pidgeon, 2015; อ้อยทิพย์ บัวจันทร์ และคนอื่นๆ, 2562) จากสถิติการฆ่าตัวตายปี 2560 พบว่า
วัยรุ่นไทยช่วงอายุ 20-24 มีอัตราการฆ่าตัวตาย 4.94 ต่อประชากรแสนคน และเพิ่มสูงขึ้นในปี 2561 เป็น 5.33 ต่อ
ประชากรแสนคน เมื่อจำแนกตามประเภทที่ส่งผลต่อการฆ่าตัวตายนั้น พบว่า มีสาเหตุมาจาก ปัญหาความเครียด ความ
วิตกกังวล ปัญหาด้านความรัก และซึมเศร้า ตามลำดับ (ธรรมศักดิ์ สายแก้ว และคนอื่นๆ, 2562) เพราะนักศึกษา 
ในระดับอุดมศึกษาอยู่ในช่วงวัยรุ่นทำให้ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้กระทบ
ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของนักศึกษาและกระทบต่อจิตใจ (วรรณกร พลพิชัย และจันทรา อุ้ยเอ้ง, 2561) โดย
ธรรมชาติของมนุษย์เรานั้นมีวิธีการที่เผชิญกับปัญหา หรือมีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่มา
จากปัญหาสุขภาพ ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ต่างๆ หรือเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่เข้ามาในชีวิต บุคคลจะมี
ปฏิกิริยาการตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้วยอารมณ์ที่เข้มข้นและรู้สึกถึงความไม่แน่นอนในชีวิต ซึ่งหากบุคคลมีการปรับตัว
ต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์อันเลวร้ายที่เข้ามาได้เป็นอย่างดีนั้น เรียกคุณสมบัตินี้ว่าการมี Resilience (อ้อยทิพย์  
บัวจันทร์ และคนอื่นๆ, 2562)  

Resilience คือ ความยืดหยุ่นที่ช่วยให้บุคคล เอาชนะผลกระทบจากความเสียหายจากความทุกข์ยากได้ (Grotberg, 
1995) โดยทำหน้าที่เสมือนสิ่งป้องกันช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การแข่งขันสูงและสภาพ
ความตึงเครียดในปัจจุบัน (Zeng et al., 2016) Resilience หรือความเข้มแข็งทางใจประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ
ได้แก่ 1. ฉันมี (I have) คือ การที่บุคคลมีแหล่งสนับสนุนจากคนรอบข้าง ที่สามารถให้กำลังใจเป็นที่พึ่งและให้การ
ช่วยเหลือ 2. ฉันเป็น (I am) การที่บุคคลมีความเข้มแข็งในตนเองและรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า รวมทั้งคุณลักษณะภายใน
ตัวตน เช่น การเป็นคนคิดบวก การมีทัศนคติที่ดี เป็นต้น 3. ฉันสามารถ (I can) คือ การมีทักษะในการแก้ปัญหาหรือ
จัดการกับปัญหาที่เข้ามา (ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย , สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย, 2557)  
ซึ่งในขณะที่บุคคลเจอสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตทั้งสถานการณ์ที่ดีหรือสถานการณ์เลวร้ายจะเกิดเป็นพฤติกรรมการ
ตอบสนองเป็นกระบวนการคิดที่อยู่ภายใต้ความเชื่อส่วนบุคคลว่าจะสามารถเรียนรู้ได้ พัฒนาตนเองได้และทำได้สำเร็จ
ด้วยการฝึกฝน มุ่งมั่น อุสาหะ และสั่งสมประสบการณ์ จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผ่านเข้ามา สิ่งนี้เรียกว่า “Growth Mindset” 
(วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล, 2562) 

Growth Mindset หรือกรอบความคิดแบบเติบโต คือ ความเชื่อ (Belief) ส่วนบุคคลที่มีความเชื่อต่อตนเองว่า 
ความสำเร็จ ความฉลาด และความสามารถในด้านต่างๆ นั้นสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ (วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต  

พัฒผล, 2562) โดยงานวิจัยในต่างประเทศ กล่าวว่า กรอบความคิดแบบเติบโตเป็นเหมือนสารตั้งต้นของการมีความ
เข้มแข็งทางใจ (Zeng et al., 2016) เนื่องจากกรอบความคิดแบบเติบโตช่วยส่งเสริมให้การมีความเข้มแข็งทางใจ  
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ หากบุคคลมีกรอบความคิดแบบเติบโตและกำลังต้องเผชิญปัญหาหรือหลังจาก 
ผ่านพ้นปัญหาไปแล้วจะส่งผลทำให้บุคคลเกิดกระบวนเรียนรู้ การคิด มีวิธีการจัดการปัญหา การปรับตั วได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอีกด้วย (ชนิตา รุ่งเรือง และเสรี ชัดแช้ม, 2559) ทั้งนี้ การที่บุคคลมีกรอบความคิดแบบ
เติบโตยังเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างราบรื่น สืบเนื่องจากการท่ีบุคคลมีสุขภาพจิตที่ดีและการปรับตัวที่ดี 
(สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ, 2562) 

จากการวิเคราะห์ในมโนทัศน์ของผู้วิจัย พบว่า ทั้งสองตัวแปรมีความเชื่อมโยงกันทั้งกรอบความคิดแบบเติบโตและ
ความเข้มแข็งทางใจในทิศทางบวก และข้อค้นพบอีกประการ ความเข้มแข็งทางใจมีความสัมพันธ์กับความเครียดใน
ทิศทางลบ จึงเป็นที่มาของคำถามการวิจัยที่เกิดจากการประสานมโนทัศน์ดังกล่าวว่า “โปรแกรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางใจทำให้ระดับความเครียดของนักศึกษาปริญญาตรีลดลง” หรือไม่ ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้ประยุกต์ใช้กรอบ
ความคิดแบบเติบโตนำมาใช้เป็นรูปแบบในการถ่ายทอดโปรแกรมความเข้มแข็งทางใจ 
 

วัตถุประสงค์ 
 

1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจที่ทำให้ระดับความเครียดของนักศึกษาปริญญาตรีลดลง 
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลังเข้าโปรแกรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง  

ทางใจในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 
 

วิธีวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research Designs) โดยกลุ่มตัวอย่างได้จากการใช้สูตรของ 
Cohen’s (1988) เพื่อกำหนดค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size)ในการทดลองมีทั้งหมด 40 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) ในการคัดเข้ากลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มควบคุม 20 คน และกลุ่มทดลอง 20 คน เป็น
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-4 ของมหาวิทยาลัยภาครัฐแห่งหนึ่งที่ผ่านเกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion Criteria) ได้แก่  
1) เป็นนักศึกษาที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปอยู่ในระดับปริญญาตรีที่มีระดับคะแนนความเครียดและคะแนนความเข้มแข็งทาง
ใจระดับกลาง-ต่ำ 2) เป็นนักศึกษาที่สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้ 3) เป็นนักศึกษาที่มีความสมัครใจในการ
เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ และใช้เกณฑ์การคัดออก (Exclusion Criteria) ได้แก่ 1) นักศึกษา 
ที่เข้าร่วมโปรแกรมขอถอนตัวระหว่างเข้าร่วมโปรแกรม 2) นักศึกษาเข้าร่วมโปรแกรมไม่ถึง 80% ของกิจกรรมทั้งหมด 
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบประเมินความแข็งเกร่งทางใจจำนวน 28 ข้อ และแบบวัดความเครียดสำหรับคนไทยจำนวน 24 ข้อ 
โดยกลุ่มทดลองจะได้เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีกิจกรรมทั้งหมด 6 ครั้ง ครั้งละ 
60–120 นาที และ กลุ่มควบคุมจะได้เข้าร่วมโปรแกรมแรงสนับสนุนทางสังคมร่วมกับกระบวนการกลุ่ม  ที่ผู้วิจัยได้ทำ
การทบทวนวรรณกรรมว่าสามารถใช้ในการลดความเครียดได้ มีกิจกรรมทั้งหมด 4 ครั้ง ครั้งละ 60–120 นาท ี

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้มีเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 2 ประเภท ได้แก ่ 
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วยโปรแกรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจที่ผู้วิจัยได้พัฒนาตามแนวทาง

กิจกรรมของพัชรินทร์ นินทจันทร์ และคนอื่นๆ (2555) ซึ่งใช้นิยามและองค์ประกอบของ Grotberg (1995) และใช้
เทคนิคการถ่ายทอดกรอบความคิดแบบเติบโตตามนิยามของ Dweck (2006) โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมดังตาราง
ต่อไปนี้ 
 
 
 



ผลงานวิจัยภาคบรรยาย Humanities and Social Social Science282

ตารางที่ 1 รายละเอียดจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ ทั้งหมด 6 ครั้งครั้งละ 60–120 นาที 
กิจกรรม 
ครั้งที่ 

วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 
ทฤษฎี 

Resilience 
การวัดผล 

วิธีการ
ถ่ายทอด 

1  
กิจกรรม 
แนะนำตัว  

1. เพื่อให้นิสิตสามารถ
พูดคุยมีปฎิสัมพันธ์ที่ดี 
2. เพื่อให้นิสิตสามารถ
บอกถึงวัตถุประสงค์ 

1. กล่าวทักทายแนะนำตัว 
2. กิจกรรม Brain Gym 
3. ชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมและ
พูดคุยสิ่งที่ผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้เรียนรู้ 

 การสังเกต 
เทคนิคที่ 1 
การค้นหา

ตัวตน 

2  
Introduction to 

Resilience 

เพื่อให้สามารถ 
อธิบายความหมาย และ
องค์ประกอบของความ

เข้มแข็งทางใจ 

1. กล่าวทักทาย และทบทวนวัตถุประสงค์
ของการทำกิจกรรม 
2. รับชมวิดีโอ “Believe” 
3. กิจกรรมการเรียนรู้ความหมายของความ
เข้มแข็งทางใจ และองค์ประกอบ สรุปส่ิงที่
ได้เรียนรู้ 

กิจกรรมความ
เข้มแข็งทางใจ 

การสังเกต 
เทคนิคที่ 2 

การรู้จักกรอบ
ความคิด 

3 
Self-Concept 
Self-esteem 

1. เพื่อให้นิสิตสามารถ
เข้าใจบุคลิกภาพตนเอง  
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมทุก
คนมีแนวทางในการ
พัฒนาจุดอ่อนของตัวเอง 

1. กล่าวทักทาย ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน
กิจกรรมก่อนหน้านี้ 
2. สัตว์ 4 ทิศ เขียนข้อดี ข้อเสีย อย่างละ 3 
ข้อ และแนวทางในการพัฒนาข้อดี และ
ข้อเสียตนเองจากกิจกรรมสัตว์สี่ทิศ 
อภิปรายผล สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรม  

การเสริมสร้าง
การรับรู้ตนตาม
สภาพจริงและ
การรับรู้คุณค่า

ในตนเอง 

ใบงานที่ 1 
เทคนิคที่ 2 

การรู้จักกรอบ
ความคิด 

4 
Awareness  
of Social 
Resources 

1. เพื่อให้นิสิตสามารถมี
วิธีการในการจัดการกับ
ปัญหา 
2. เพื่อให้นิสิตสามารถ
ระบุบุคคลที่เป็นแหล่ง
สนับสนุน 

1. กล่าวทักทาย ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน
กิจกรรมก่อนหน้านี้ 
2. ตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอภิปรายใบงาน
ที่ 1 ต้นไม้แห่งการเติบโต (การบ้าน)  
3. รับชมวิดีโอ “หัวใจใหญ่กว่าโรค” และ
เขียนประสบการณ์ที่เป็นวิกฤติของตนเองที่
ผ่านมาวิธีการที่ผ่านมาทำอย่างไร  
4. ทำใบงานที่ 2 แหล่งเกื้อกูลจิตใจ และ
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 

การเสริมสร้าง 
การรับรู้ถึง
บุคคลที่

สนับสนุน หรือ 
บุคคล 

ที่ช่วยเหลือ 

ใบงานที่ 2 

เทคนิคที่ 3 
การเชื่อมโยง
เหตุการณ์และ

พัฒนาตน
เทคนิค 

ที่ 4  
การมีบุคคล

ต้นแบบ 

5 
Self-efficacy 

1. เพื่อให้นิสิตมีแนวทาง
ในการจัดการกับ
ความเครียด 
2. เพื่อเรียนรู้ที่มีวิธี
ใหม่ๆ ที่ใช้ในการ
แก้ปัญหา 

1. กล่าวทักทาย ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
กิจกรรมก่อนหน้าและให้ทุกคนที่เข้าร่วม
กิจกรรมนั่งสมาธิ  
2. Role Play แสดงบทบาท  
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเขียนถึงสิ่งที่ทำให้
เครียด และแนวทางในการจัดการกับปัญหา
ที่เกิดขึ้นในทั้ง 4 บทบาท รวมทั้งการ
นำไปใช้ในปัจจุบัน เรียนรู้อภิปราย 
4. สรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรม 

การเสริมสร้าง
ความเชื่อใน

ความสามารถ
ของตนเอง 

การสังเกต 

เทคนิคที่ 3 
การเชื่อมโยง
เหตุการณ์และ

พัฒนาตน
เทคนิค 

ที่ 4  
การมีบุคคล

ต้นแบบ 

6 
นิยาม

ความหมาย 
องค์ประกอบ

ของความ
เข้มแข็งทางใจ 

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมทุก
คนได้บอกได้ถึงความ
เข้มแข็งทางใจของ
ตนเอง  
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้
บอกถึงองค์ประกอบ 
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ใน
อนาคต 

1. กล่าวทักทาย และทบทวนเนื้อหาใน
กิจกรรมที่ 1-5  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวาดรูปสัญลักษณ์ที่
แสดงถึงความเข้มแข็งทางใจของตนเอง  
3. ผู้เข้าร่วมทุกคนเขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
4. ทำแบบวัดความเครียด แบบประเมิน
ความแข็งแกร่งในชีวิต และกล่าวปิด
กิจกรรม 

ทบทวน
องค์ประกอบ  
ทั้งหมดของ

ความเข้มแข็ง
ทางใจ 

แบบประเมิน
ความ

แข็งแกร่ง 
ในชีวิต แบบ

วัดความ 
เครียด

สำหรับคน
ไทย (Thai 

Stress Test) 

รวมท้ัง 4 
เทคนิค 

 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย ส่วนของข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบ
ประเมินความแข็งแกร่งในชีวิต (Resilience Inventory) จำนวน 28 ข้อ ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดย พัชรินทร์ นินทจันทร์ และ
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ตารางที่ 1 รายละเอียดจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ ทั้งหมด 6 ครั้งครั้งละ 60–120 นาที 
กิจกรรม 
ครั้งที่ 

วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 
ทฤษฎี 

Resilience 
การวัดผล 

วิธีการ
ถ่ายทอด 

1  
กิจกรรม 
แนะนำตัว  

1. เพื่อให้นิสิตสามารถ
พูดคุยมีปฎิสัมพันธ์ที่ดี 
2. เพื่อให้นิสิตสามารถ
บอกถึงวัตถุประสงค์ 

1. กล่าวทักทายแนะนำตัว 
2. กิจกรรม Brain Gym 
3. ชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมและ
พูดคุยสิ่งที่ผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้เรียนรู้ 

 การสังเกต 
เทคนิคที่ 1 
การค้นหา

ตัวตน 

2  
Introduction to 

Resilience 

เพื่อให้สามารถ 
อธิบายความหมาย และ
องค์ประกอบของความ

เข้มแข็งทางใจ 

1. กล่าวทักทาย และทบทวนวัตถุประสงค์
ของการทำกิจกรรม 
2. รับชมวิดีโอ “Believe” 
3. กิจกรรมการเรียนรู้ความหมายของความ
เข้มแข็งทางใจ และองค์ประกอบ สรุปส่ิงที่
ได้เรียนรู้ 

กิจกรรมความ
เข้มแข็งทางใจ 

การสังเกต 
เทคนิคที่ 2 

การรู้จักกรอบ
ความคิด 

3 
Self-Concept 
Self-esteem 

1. เพื่อให้นิสิตสามารถ
เข้าใจบุคลิกภาพตนเอง  
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมทุก
คนมีแนวทางในการ
พัฒนาจุดอ่อนของตัวเอง 

1. กล่าวทักทาย ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน
กิจกรรมก่อนหน้านี้ 
2. สัตว์ 4 ทิศ เขียนข้อดี ข้อเสีย อย่างละ 3 
ข้อ และแนวทางในการพัฒนาข้อดี และ
ข้อเสียตนเองจากกิจกรรมสัตว์สี่ทิศ 
อภิปรายผล สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรม  

การเสริมสร้าง
การรับรู้ตนตาม
สภาพจริงและ
การรับรู้คุณค่า

ในตนเอง 

ใบงานที่ 1 
เทคนิคที่ 2 

การรู้จักกรอบ
ความคิด 

4 
Awareness  
of Social 
Resources 

1. เพื่อให้นิสิตสามารถมี
วิธีการในการจัดการกับ
ปัญหา 
2. เพื่อให้นิสิตสามารถ
ระบุบุคคลที่เป็นแหล่ง
สนับสนุน 

1. กล่าวทักทาย ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน
กิจกรรมก่อนหน้านี้ 
2. ตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอภิปรายใบงาน
ที่ 1 ต้นไม้แห่งการเติบโต (การบ้าน)  
3. รับชมวิดีโอ “หัวใจใหญ่กว่าโรค” และ
เขียนประสบการณ์ที่เป็นวิกฤติของตนเองที่
ผ่านมาวิธีการที่ผ่านมาทำอย่างไร  
4. ทำใบงานที่ 2 แหล่งเกื้อกูลจิตใจ และ
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ 

การเสริมสร้าง 
การรับรู้ถึง
บุคคลที่

สนับสนุน หรือ 
บุคคล 

ที่ช่วยเหลือ 

ใบงานที่ 2 

เทคนิคที่ 3 
การเชื่อมโยง
เหตุการณ์และ

พัฒนาตน
เทคนิค 

ที่ 4  
การมีบุคคล

ต้นแบบ 

5 
Self-efficacy 

1. เพื่อให้นิสิตมีแนวทาง
ในการจัดการกับ
ความเครียด 
2. เพื่อเรียนรู้ที่มีวิธี
ใหม่ๆ ที่ใช้ในการ
แก้ปัญหา 

1. กล่าวทักทาย ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้
กิจกรรมก่อนหน้าและให้ทุกคนที่เข้าร่วม
กิจกรรมนั่งสมาธิ  
2. Role Play แสดงบทบาท  
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเขียนถึงสิ่งที่ทำให้
เครียด และแนวทางในการจัดการกับปัญหา
ที่เกิดขึ้นในทั้ง 4 บทบาท รวมทั้งการ
นำไปใช้ในปัจจุบัน เรียนรู้อภิปราย 
4. สรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรม 

การเสริมสร้าง
ความเชื่อใน

ความสามารถ
ของตนเอง 

การสังเกต 

เทคนิคที่ 3 
การเชื่อมโยง
เหตุการณ์และ

พัฒนาตน
เทคนิค 

ที่ 4  
การมีบุคคล

ต้นแบบ 

6 
นิยาม

ความหมาย 
องค์ประกอบ

ของความ
เข้มแข็งทางใจ 

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมทุก
คนได้บอกได้ถึงความ
เข้มแข็งทางใจของ
ตนเอง  
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้
บอกถึงองค์ประกอบ 
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ใน
อนาคต 

1. กล่าวทักทาย และทบทวนเนื้อหาใน
กิจกรรมที่ 1-5  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวาดรูปสัญลักษณ์ที่
แสดงถึงความเข้มแข็งทางใจของตนเอง  
3. ผู้เข้าร่วมทุกคนเขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
4. ทำแบบวัดความเครียด แบบประเมิน
ความแข็งแกร่งในชีวิต และกล่าวปิด
กิจกรรม 

ทบทวน
องค์ประกอบ  
ทั้งหมดของ

ความเข้มแข็ง
ทางใจ 

แบบประเมิน
ความ

แข็งแกร่ง 
ในชีวิต แบบ

วัดความ 
เครียด

สำหรับคน
ไทย (Thai 

Stress Test) 

รวมท้ัง 4 
เทคนิค 

 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย ส่วนของข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบ
ประเมินความแข็งแกร่งในชีวิต (Resilience Inventory) จำนวน 28 ข้อ ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดย พัชรินทร์ นินทจันทร์ และ

คนอื่นๆ (2555 อ้างถึงใน ศรีสุภางค์ ลิมป์กาญจนวัฒน์ และคนอื่นๆ, 2559) ตัวอย่างแบบประเมิน เช่น “ ฉันเป็นคน
ที่ไม่ละความพยายาม” เป็นต้น และแบบวัดความเครียดสำหรับคนไทย (Thai Stress Test) ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดย สุชีรา 
ภัทรายุตวรรตน์ และคนอื่นๆ (2543) จำนวน 24 ข้อ ตัวอย่างแบบวัด “ไม่ค่อยมีสมาธิในการทำสิ่งต่างๆ” เป็นต้น 
ทั้งนี้ โปรแกรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจและแบบวัดผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อวัดกับวัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ตั้งแต่ 0.5 
ขึ้นไป โดยข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกผู้วิจัยมีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ และนำข้อที่ผ่าน
เกณฑ์ ไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง (Try-out) จำนวน 30 คน เพื่อหาค่าอำนาจจำแนก 
(Discrimination) และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
ได้กำหนดเกณฑ์ความเหมาะสมของค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของแบบสอบถามไว้ว่าค่า 0.70 ถือว่า อยู่ในระดับพอใช้  
ค่า 0.80 ถือว่าอยู่ในระดับดี และหากมีค่ามากกว่า 0.90 ถือว่าอยู่ในระดับดีมาก (สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล, 2561) 
โดยแบบวัดความเครียดสำหรับคนไทยมีค่าอยู่ที่ .963 และ แบบประเมินความแข็งแกร่งในชีวิตมีค่าอยู่ที่ .952 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ดำเนินการยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  

มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ หมายเลขโครงการ SWUEC-G-051/2565 เพื่อเก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565–30 เมษายน 2565 โดยกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองจะมีการ
ทำแบบประเมินความแข็งแกร่งในชีวิต (Resilience Inventory) และ แบบวัดความเครียดสำหรับคนไทย (Thai Stress 
Test) ก่อนและหลังเข้าโปรแกรมฯที่ผู้วิจัยได้จัดเตรียมให้กับทั้งสองกลุ่มซึ่งผู้วิจัยจะมีการชี้แจงรายละเอียดวัตถุประสงค์
ของการทำวิจัย การทำแบบสอบถามต่างๆ รวมทั้งรายละเอียดขั้นตอนของการทำกิจกรรมให้แก่กลุ่มตัวอย่างเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจ โดยข้อมูลท้ังหมดจะถูกเก็บเป็นความลับและวิเคราะห์ผลเป็นภาพรวม 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ จำนวนและร้อยละในการอธิบายคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง  และใช้สถิติค่าทีแบบอิสระ 

ต่อกัน (T-Test for Independent Sample) ในการทดสอบสมมติฐาน 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 

ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอยา่ง 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยภาครัฐแห่งหนึ่ง 

พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.5 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 32.5 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18–20 
ปี คิดเป็นร้อยละ 57.5 และอายุระหว่าง 21-23 คิดเป็นร้อยละ 42.5 โดยส่วนใหญ่อยู่ในชั้นปีการศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 
37.5 รองลงมา เป็นนักศึกษาปีที ่ 3 ร้อยละ 22.5 นักศึกษาปีที ่ 2 และนักศึกษาปีที ่ 4 เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 20  
ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2  ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง (N = 40) 

ข้อมูลบุคคล จำนวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

13 
27 

32.5 
67.5 

อายุ 
18-20 ปี 
21-23 ปี 

23 
17 

57.5 
42.5 

ชั้นปีการศึกษา 

นักศึกษาปี 1 
นักศึกษาปี 2 
นักศึกษาปี 3 
นักศึกษาปี 4 

15 
8 
9 
8 

37.5 
20.0 
22.5 
20.0 
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เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความเครียดระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองหลังการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางใจ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความเครียดระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองหลังเข้า
ร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1–4 ของมหาวิทยาลัยภาครัฐแห่งหนึ่ง 
ด้วยสถิติค่าทีแบบอิสระต่อกัน (T-Test for Independent Sample) พบว่า หลังการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางใจกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีคะแนนความเครียดโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
(p < .05) ดังแสดงไว้ในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเครียดของนักศึกษาปริญญาตรีในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 

ระยะเวลา กลุ่มตัวอยา่ง คะแนนเฉลี่ย S.D. T p-value 

Post-Test 
กลุ่มควบคุม 
กลุ่มทดลอง 

2.7625 
2.3521 

.18737 

.52050 -3.318 .002 

 

อภิปรายผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า หลังเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจของนักศึกษาในกลุ่มทดลอง
แตกต่างจากกลุ่มควบคุมโดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความเครียดโดยรวมต่ำกว่ากลุ่มควบคุมหลังเข้าร่วมโปรแกรม
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) โดยการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางใจตามแนวคิดของ Grotberg (1995) ครั้งนี้ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักรู้ถึงองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ การตระหนัก 
ถึงทรัพยากรที่ตนมีอยู่ (A Awareness of Resource) การรับรู้ตนตามสภาพจริง (Self-concept) การรับรู้คุณค่าในตนเอง 
(Self-esteem) และเช ื ่อในความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) จะเสริมสร้างอย่างไร และจะสามารถนำ
องค์ประกอบเหล่านี้มาใช้ในการเผชิญกับเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดในชีวิตได้อย่ างไร โดยกิจกรรมที่ 1 และ
กิจกรรมที่ 2 เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการรู้ถึงพื้นฐาน ความหมาย องค์ประกอบของความเข้มแข็งทางใจ และรายละเอียด
ต่างๆ ของการจัดกิจกรรม กิจกรรมที่ 3 เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสำรวจความรู้สึก ความเข้าใจตนเอง ซึ่งมาจากการ
สะท้อนตัวเองและจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยการตระหนักถึงความรู้สึก ความเข้าใจต่อตนเองน้ี ซึ่งทำให้นักศึกษาเกิด
การยอมรับในตนเอง เข้าใจตนเอง และภาคภูมิใจในตนเอง สอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้าน้ีของกชกร ฉายากุล 
(2561) พบว่า ความเข้มแข็งทางใจมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับความภูมิใจในตนเอง ดังนั้นกิจกรรมนี้จึงส่งผล 
ทำให้เกิดการเรียนรู้ เกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ช่วยให้เกิดการมองเห็นชีวิตตามความเป็นจริง ส่งผลให้มี
ความเข้มแข็งทางใจสูงขึ้น กิจกรรมที่ 4 เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างการรับรู้ถึงบุคคลที่สามารถสนับสนุน หรือ
บุคคลที่คอยช่วยเหลือ ผ่านการรับชมวิดีโอ “หัวใจใหญ่กว่าโรค” เพื่อให้สะท้อนถึงประสบการณ์วิกฤต ผ่านการถ่ายทอด
ประสบการณ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของณรงค์กร ชัยวงศ์ และณิชาภัทร มณีพันธ์ (2563) ที่กล่าวว่า การเสริมสร้างให้
เกิดการเรียนรู้ การถ่ายทอดประสบการณ์ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งผลให้คะแนนความเข้มแข็งทางใจสูงขึ้น  ใน
กิจกรรมที่ 5 เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นเพื่อให้นักศึกษามีแนวทางในการจัดการกับความเครียด ซึ่งใช้วิธีการนั่งสมาธิ และมี
กิจกรรมของการสวมบทบาท (Role Play) ซึ่งภายหลังกิจกรรมมีการเขียนถึงสิ่งที่ทำให้เครียด และแนวทางการจัดการ
ความเครียดที่เกิดขึ้นกับบทบาทดังกล่าว ทำให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความเข้าใจและวิธีการแก้ปัญหาจากความเครียด
อันจะส่งผลให้สามารถเผชิญกับความเครียดได้อย่างเหมาะสม โดยในงานของ รัตติยาพร ทองญวน และคนอื่นๆ 
(2560) กล่าวว่า การที่บุคคลที่การจัดการความเครียดได้อย่างเหมาะสม จะส่งผลทำให้บุคคลมีระดับความเครียดต่ำ
และมีแนวโน้มที่จะมีระดับความเข้มแข็งทางใจสูงด้วย และกิจกรรมที่ 6 เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการทบทวนองค์ประกอบ
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โดยในการดำเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการถ่ายทอดกิจกรรมด้วยวิธีการกรอบความคิดแบบเติบโต
ซึ่งมีด้วยกัน 4 เทคนิคได้แก่ 1. การค้นหาตัวตน 2. การรู้จักกรอบความคิด 3. การเชื่อมโยงเหตุการณ์และพัฒนาตน  
4. การมีบุคคลต้นแบบ โดยเทคนิคดังกล่าวเป็นเทคนิคที่ถูกพัฒนาขึ้นตามแนวคิดของ Dweck (2006) ซึ่งจากการ
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เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความเครียดระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองหลังการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางใจ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความเครียดระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองหลังเข้า
ร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1–4 ของมหาวิทยาลัยภาครัฐแห่งหนึ่ง 
ด้วยสถิติค่าทีแบบอิสระต่อกัน (T-Test for Independent Sample) พบว่า หลังการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางใจกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีคะแนนความเครียดโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
(p < .05) ดังแสดงไว้ในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเครียดของนักศึกษาปริญญาตรีในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 

ระยะเวลา กลุ่มตัวอยา่ง คะแนนเฉลี่ย S.D. T p-value 

Post-Test 
กลุ่มควบคุม 
กลุ่มทดลอง 

2.7625 
2.3521 

.18737 

.52050 -3.318 .002 

 

อภิปรายผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า หลังเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจของนักศึกษาในกลุ่มทดลอง
แตกต่างจากกลุ่มควบคุมโดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความเครียดโดยรวมต่ำกว่ากลุ่มควบคุมหลังเข้าร่วมโปรแกรม
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) โดยการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางใจตามแนวคิดของ Grotberg (1995) ครั้งนี้ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักรู้ถึงองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ การตระหนัก 
ถึงทรัพยากรที่ตนมีอยู่ (A Awareness of Resource) การรับรู้ตนตามสภาพจริง (Self-concept) การรับรู้คุณค่าในตนเอง 
(Self-esteem) และเช ื ่อในความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) จะเสริมสร้างอย่างไร และจะสามารถนำ
องค์ประกอบเหล่านี้มาใช้ในการเผชิญกับเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดในชีวิตได้อย่ างไร โดยกิจกรรมที่ 1 และ
กิจกรรมที่ 2 เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการรู้ถึงพื้นฐาน ความหมาย องค์ประกอบของความเข้มแข็งทางใจ และรายละเอียด
ต่างๆ ของการจัดกิจกรรม กิจกรรมที่ 3 เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสำรวจความรู้สึก ความเข้าใจตนเอง ซึ่งมาจากการ
สะท้อนตัวเองและจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยการตระหนักถึงความรู้สึก ความเข้าใจต่อตนเองนี้  ซึ่งทำให้นักศึกษาเกิด
การยอมรับในตนเอง เข้าใจตนเอง และภาคภูมิใจในตนเอง สอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้านี้ของกชกร ฉายากุล 
(2561) พบว่า ความเข้มแข็งทางใจมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับความภูมิใจในตนเอง ดังนั้นกิจกรรมนี้จึงส่งผล 
ทำให้เกิดการเรียนรู้ เกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ช่วยให้เกิดการมองเห็นชีวิตตามความเป็นจริง ส่งผลให้มี
ความเข้มแข็งทางใจสูงขึ้น กิจกรรมที่ 4 เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างการรับรู้ถึงบุคคลที่สามารถสนับสนุน หรือ
บุคคลที่คอยช่วยเหลือ ผ่านการรับชมวิดีโอ “หัวใจใหญ่กว่าโรค” เพื่อให้สะท้อนถึงประสบการณ์วิกฤต ผ่านการถ่ายทอด
ประสบการณ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของณรงค์กร ชัยวงศ์ และณิชาภัทร มณีพันธ์ (2563) ที่กล่าวว่า การเสริมสร้างให้
เกิดการเรียนรู้ การถ่ายทอดประสบการณ์ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งผลให้คะแนนความเข้มแข็งทางใจสูงขึ้น  ใน
กิจกรรมที่ 5 เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นเพื่อให้นักศึกษามีแนวทางในการจัดการกับความเครียด ซึ่งใช้วิธีการนั่งสมาธิ และมี
กิจกรรมของการสวมบทบาท (Role Play) ซึ่งภายหลังกิจกรรมมีการเขียนถึงสิ่งที่ทำให้เครียด และแนวทางการจัดการ
ความเครียดที่เกิดขึ้นกับบทบาทดังกล่าว ทำให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความเข้าใจและวิธีการแก้ปัญหาจากความเครียด
อันจะส่งผลให้สามารถเผชิญกับความเครียดได้อย่างเหมาะสม โดยในงานของ รัตติยาพร ทองญวน และคนอื่นๆ 
(2560) กล่าวว่า การที่บุคคลที่การจัดการความเครียดได้อย่างเหมาะสม จะส่งผลทำให้บุคคลมีระดับความเครียดต่ำ
และมีแนวโน้มที่จะมีระดับความเข้มแข็งทางใจสูงด้วย และกิจกรรมที่ 6 เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการทบทวนองค์ประกอบ
ทั้งหมดจากการเข้าร่วมกิจกรรมและมีการเขียนสิ่งที่คาดว่าจะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  

โดยในการดำเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการถ่ายทอดกิจกรรมด้วยวิธีการกรอบความคิดแบบเติบโต
ซึ่งมีด้วยกัน 4 เทคนิคได้แก่ 1. การค้นหาตัวตน 2. การรู้จักกรอบความคิด 3. การเชื่อมโยงเหตุการณ์และพัฒนาตน  
4. การมีบุคคลต้นแบบ โดยเทคนิคดังกล่าวเป็นเทคนิคที่ถูกพัฒนาขึ้นตามแนวคิดของ Dweck (2006) ซึ่งจากการ
ทบทวนวรรณกรรม พบว่า กรอบความคิดแบบเติบโตและความเข้มแข็งทางใจมีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวก  

โดยกรอบความคิดแบบเติบโตเปรียบเหมือนสารตั้งต้นของการมีความเข้มแข็งทางใจซึ่งช่วยส่งเสริมให้การมีความ
เข้มแข็งทางใจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย (Zeng et al., 2016) 

การที่กลุ่มทดลองมีคะแนนที่แตกต่างกับกลุ่มควบคุม จึงน่าจะเกี่ยวข้องกับการที่นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเบญจมาภรณ์ ทศสูงเนิน และคนอื่นๆ (2564) ที่ศึกษาผล
ของโปรแกรมส่งเสริมความแข็งแกร่งในชีวิตต่อความเครียดของนักเรียนที่เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยในช่วง  
การระบาดโควิท-19 ได้ทำการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมความแข็งแกร่งในชีวิตมีคะแนนเฉลี่ย
ความเครียดน้อยกว่าก่อนได้รับโปรแกรมส่งเสริมความแข็งแกร่งในชีวิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ (p < .05)  
อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของรัชนีบูล เศรษฐภูมิรินทร์ (2555) ที่ศึกษาโมเดลความสัมพันธ์ เรื่อง ความเครียดและ
ความแข็งแกร่งของนักศึกษาพยาบาลเผชิญในการฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วย พบว่า การมีความแข็งแกร่งในชีวิตมีผลต่อ
ความเครียด กล่าวคือ นักศึกษาที่มีความแข็งแกร่งสูงจะส่งผลทำให้มีความเครียดลดลงโดยการศึกษาดังกล่าวได้ข้อสรุป
จากโมเดลที่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

ซึ่งผลการวิจัยครั ้งนี ้แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมดังกล่าวช่วยให้นักศึกษาสามารถเผชิญกับปัญหา สถานการณ์  
ที่ก่อให้เกิดความเครียดได้ดีขึ้น ทำให้ระดับความเครียดจากก่อนเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการคัดกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์อยู่
ในระดับกลาง–สูง หลังเข้าร่วมกิจกรรมพบว่าความเครียดลดลงอยู่ในระดับกลาง-ต่ำ ดังนั้น โปรแกรมเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางใจจึงสามารถช่วยให้ระดับความเครียดของนักศึกษาปริญญาตรีลดลง จึงควรนำโปรแกรมไปใช้ต่อเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษาต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. ควรมีการนำผลของโปรแกรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจไปใช้ในกลุ่มนักศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมเบื้องต้นและมีการติดตามผลระยะยาว 3 เดือน 6 เดือน เพื่อให้นักศึกษามีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research Designs) ที่มุ่งศึกษาผลของระดับความเครียด
ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในกลุ่มควบคุมและทดลอง ซึ่งการศึกษาครั้งต่อไปควรมี
การนำเสนอผลของโปรแกรมในทุกด้านเพื่อคลอบคลุมการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

ผู้วิจัยขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒที่สนับสนุนทุนในการนำเสนอการวิจัยในครั้งน้ี และ
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบแบบสอบถาม ให้คำแนะนำในการพัฒนาโปรแกรม และ
ขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ นินทจันทร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต โรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์โปรแกรมและแบบ
ประเมินความแข็งแกร่งในชีวิต (Resilience Inventory) ขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ ภาควิชา
จิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์แบบวัดความเครียด
สำหรับคนไทย (Thai Stress Test) 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 2. เพื่อศึกษาปัจจัย

เกี่ยวกับงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม และ 3. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม โดยมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 128 คน ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 35 ข้อ โดยมีความเชื่อมั่นอยู่ที่ .851 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน 

ผลการวิจัย พบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อแยกเป็นรายด้าน 
ได้แก่ ด้านความรู้สึก ด้านการคงอยู่ และด้านบรรทัดฐานทางสังคมอยู่ในระดับสูง ตามลำดับ นอกจากนี้ปัจจัยเกี่ยวกับงานมีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยเกี่ยวกับงานด้าน
ค่าตอบแทน ด้านความมั่นคงในงาน ด้านการยอมรับเป้าหมายองค์การ และด้านความภูมิใจในองค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกด้าน โดยตัวแปรปัจจัยเกี่ยวกับงานสามารถร่วมทำนายความผูกพันต่อองค์การ 
ได้ร้อยละ 63.50 (P < .05)  
 
คำสำคัญ: ความผกูพันต่อองค์การ  ปัจจัยเกี่ยวกับงาน  องค์การทางการศึกษา 
 

Abstract 
The objectives of this research were: 1) To determine the level of organizational commitment educational personnel of 

Saraburiwittayakhom School, 2) To study relationships among the variables and the organizational commitment in educational 
personnel of Saraburiwittayakhom School, 3) to find an equation to predict organizational commitment of educational personnel of 
Saraburiwittayakhom School. The instrument for data collection was a questionnaire that have reliability .851, being analyzed by 
using frequency, percentages, mean, standard deviation, the Pearson product-moment correlation and multiple regression analysis.  

The results showed that overall the level of organizational commitment educational personnel of Saraburiwittayakhom School was 
high when separating affective commitment, continuance commitment and normative commitment respectively. In addition, the work 
operation factors were associated with overall organizational commitment at statistical significance at the .05 level. All of the work 
operation factors correlation with organizational commitment at the .05 level and the work operation factors variables predicting 
63.50% of organizational commitment (P < .05) 
 
Keywords: Organization Commitment, Work Operation Factors, Educational Organization 
 

บทนำ 
 

ในปัจจุบันองค์การต่างๆ มีการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพทั้งในบริบทองค์การและบุคลากรมากขึ้น เพื่อที่จะ  
ทำให้องค์การประสบผลสำเร็จ องค์การส่วนใหญ่มุ่งเน้นให้บุคลากรเกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ เนื่องจากมีข้อพิสูจน์

และผลการวิจัยที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าถ้าบุคลากรในองค์การเกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ (Commitment) ก็จะส่งผล
ต่อผลงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (สุพจน์ นาคสวัสด์ิ, 2559) ในทางตรงกันข้ามถ้าบุคลากรรู้สึกไม่ดีและขาดความรู้สึก
ผูกพันต่อองค์การและงานที่ทำ ผลก็คือ ผลงานจะขาดประสิทธิภาพลงเรื่อยๆ ซึ่งก็จะส่งผลต่อภาพรวมขององค์การอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ความผูกพันต่อองค์การลึกซึ้งมากกว่าความพึงพอใจเพราะสามารถสะท้อนถึงการตอบสนองของบุคลากร
ต่อองค์การ ขณะที่ความพึงพอใจสะท้อนเพียงแค่ต่องานเท่านั้น ดังนั้นความผูกพันต่อองค์การจึงสำคัญอย่างมากที่ช่วย
ให้องค์การประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายและอยู่รอดต่อไป อาจกล่าวได้ว่า  เป็นตัวชี้วัดที่ดีที่สุดของประสิทธิผล
องค์การอย่างแท้จริง (Buchanan, 1974 อ้างถึงใน กัณฐิกา สุระโคตร, 2559) เนื่องจากเมื่อบุคลากรผูกพันต่อองค์การ
สูงจะมองตนเองว่าเป็นสมาชิกที่แท้จริงขององค์การจะแสดงออกผ่านทางพฤติกรรมอันพึงประสงค์ (สุพจน์ นาคสวัสดิ์, 
2559) เช่นเดียวกับแนวคิดของ Meyer & Allen (1991) ที่กล่าวว่า ลักษณะที่แสดงออกของบุคลากรผู้มีความผูกพัน
ต่อองค์การจะมี 3 ด้าน คือ ความผูกพันต่อองค์การด้านความรู้สึก ด้านบรรทัดฐานทางสังคม และด้านการคงอยู่ ที่ถึงแม้ 
องค์ประกอบทั้ง 3 ด้านจะแตกต่างกันในด้านเนื้อหาแต่ก็ส่งผลถึงการคงอยู่ พฤติกรรมการที่บุคลากรแสดงออก และ
ประสิทธิภาพการทำงาน องค์ประกอบทั้งสามนี้เป็นสภาวะทางจิตวิทยาของบุคลากรมีต่อองค์การ สะท้อนทัศนคติที่มอง
องค์การเป็นเป้าหมายและอาจเกิดขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยนำแนวคิด The Three Component 
Model ของ Meyer & Allen (1991) มาประยุกต์ใช้ เนื่องจากในบริบทที่ผู้วิจัยศึกษาเป็นสถาบันการศึกษาที่รากฐาน
สำคัญอย่างมากในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เมื่อบุคลากรทางการศึกษามีความผูกพันต่อองค์การ ย่อมทำให้
เกิดผลการทำงานที่ดีทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนและเป็นแบบอย่างด้านพฤติกรรม  
อันดีแก่ผู้เรียน 

สถาบันทางการศึกษาเป็นสถาบันที่บทบาทและมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญ 
ในการสร้างความเจริญก้าวหน้า การพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม การจัดการ
ศึกษาที่มีคุณภาพจะช่วยเสริมสร้างให้คนเกิดการพัฒนาตนเองทั้งในด้านความรู้และความสามารถ เป็นการพัฒนา
ศักยภาพและความสามารถของคนในประเทศ ดังนั้น สถาบันการศึกษาจึงจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีลักษณะเฉพาะ  
มีความสามารถ มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพในการทำงาน (นิดาขวัญ ร่มเมือง , 2554) โดยเฉพาะบุคลากรทาง
การศึกษาถือเป็นสมาชิกหลักขององค์การ จากการศึกษางานวิจัย พบว่า ความรู้สึกของบุคลากรนั้นเป็นปัจจัยต่อ
ความสำเร็จหรือล้มเหลวขององค์การ องค์การที่บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การ จะทำให้ เกิดผลประกอบการที่ดี และ
มีความสามารถทางการแข่งขันเหนือคู่แข่ง ดังนั้น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน องค์การทั้งหลายต่างก็พยายามลงทุนลงแรง
ในด้านต่างๆ เพื ่อให้บุคลากรมีความผูกพันหรือมีความพึงพอใจในการทำงาน เพื ่อนร่วมงาน หัวหน้างาน หรือ
สภาพแวดล้อมการทำงาน เป็นต้น (กัณฐิกา สุระโคตร, 2559; นริศรา จินดาพันธุ์ และอัมพร ศรีประเสริฐสุข, 2559) 
เนื่องจากหากบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้รู้สึกว่าตนเองสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ถึงแม้บุคลากรทางการ
ศึกษาจะมีความรู้ความสามารเพียงใด ก็จะไม่ยอมใช้ความรู้ความสามารถของตนเอง ไม่ยอมอุทิศตนให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์การเลย ดังนั้น ความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การย่อมขึ้นอยู่กับความร่วมมือ ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ผู้ทำงาน
ทุ่มเทให้งานจนประสบความสำเร็จโดยไม่มีใครบังคับ พร้อมที่จะอยู่ร่วมกับองค์การ ทำงานเพื่อให้องค์การเจริญก้าวหน้า
รวมถึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของต่างๆ ของบุคลากรในองค์การ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพันของบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีตอ่องค์การ (Steer, 1977 อ้างถึงใน สุพิชฌาย์ ลิ้มตระกูลไทย, 2561) 

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษางานวิจัยพบว่าปัจจัยอีกประการหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การก็คือ
ความพึงพอใจ ไม่ว่าจะเป็นในด้านค่าตอบแทน ด้านความมั่นคงในงาน ด้านการยอมรับเป้าหมายองค์การ และด้านความ
ภูมิใจในองค์การ เนื่องจากเป็นแรงกระตุ้นที่ช่วยให้บุคลากรทางการศึกษามีความตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  (อนุดิษฐ์ ฐานไชยกร, 2562) หาก
บุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจก็จะมีการเสียสละ ทุ่มเทแรงกายใจ และสติปัญญาให้แก่งาน แต่ในทางตรงกัน
ข้ามถ้าหากบุคลากรทางการศึกษามีความรู้สึกหรือเจตคติในทางลบ จะทำให้เกิดความไม่พอใจแก่งาน ทำให้ไม่มีความ
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 

อริสา เปสลาพันธ์* และรุ่งฤดี กล้าหาญ 
 

The Factors Affecting the Organization Commitment of Educational Personnel 
of Saraburiwitthayakhom School 

Arisa Peslapunt* and Rungrudee Klaharn 
 
จิตวิทยาประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 10110 
Applied Psychology, Graduate School, Srinakharinwirot University, Bangkok 10110, Thailand 
*Corresponding author. E-mail address: arisa.peslapunt@g.swu.ac.th 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 2. เพื่อศึกษาปัจจัย

เกี่ยวกับงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม และ 3. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม โดยมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 128 คน ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 35 ข้อ โดยมีความเชื่อมั่นอยู่ที่ .851 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน 

ผลการวิจัย พบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อแยกเป็นรายด้าน 
ได้แก่ ด้านความรู้สึก ด้านการคงอยู่ และด้านบรรทัดฐานทางสังคมอยู่ในระดับสูง ตามลำดับ นอกจากนี้ปัจจัยเกี่ยวกับงานมีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยเกี่ยวกับงานด้าน
ค่าตอบแทน ด้านความมั่นคงในงาน ด้านการยอมรับเป้าหมายองค์การ และด้านความภูมิใจในองค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกด้าน โดยตัวแปรปัจจัยเกี่ยวกับงานสามารถร่วมทำนายความผูกพันต่อองค์การ 
ได้ร้อยละ 63.50 (P < .05)  
 
คำสำคัญ: ความผกูพันต่อองค์การ  ปัจจัยเกี่ยวกับงาน  องค์การทางการศึกษา 
 

Abstract 
The objectives of this research were: 1) To determine the level of organizational commitment educational personnel of 

Saraburiwittayakhom School, 2) To study relationships among the variables and the organizational commitment in educational 
personnel of Saraburiwittayakhom School, 3) to find an equation to predict organizational commitment of educational personnel of 
Saraburiwittayakhom School. The instrument for data collection was a questionnaire that have reliability .851, being analyzed by 
using frequency, percentages, mean, standard deviation, the Pearson product-moment correlation and multiple regression analysis.  

The results showed that overall the level of organizational commitment educational personnel of Saraburiwittayakhom School was 
high when separating affective commitment, continuance commitment and normative commitment respectively. In addition, the work 
operation factors were associated with overall organizational commitment at statistical significance at the .05 level. All of the work 
operation factors correlation with organizational commitment at the .05 level and the work operation factors variables predicting 
63.50% of organizational commitment (P < .05) 
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บทนำ 
 

ในปัจจุบันองค์การต่างๆ มีการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพทั้งในบริบทองค์การและบุคลากรมากขึ้น เพื่อที่จะ  
ทำให้องค์การประสบผลสำเร็จ องค์การส่วนใหญ่มุ่งเน้นให้บุคลากรเกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ เนื่องจากมีข้อพิสูจน์

และผลการวิจัยที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าถ้าบุคลากรในองค์การเกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ (Commitment) ก็จะส่งผล
ต่อผลงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (สุพจน์ นาคสวัสดิ์, 2559) ในทางตรงกันข้ามถ้าบุคลากรรู้สึกไม่ดีและขาดความรู้สึก
ผูกพันต่อองค์การและงานที่ทำ ผลก็คือ ผลงานจะขาดประสิทธิภาพลงเรื่อยๆ ซึ่งก็จะส่งผลต่อภาพรวมขององค์การอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ความผูกพันต่อองค์การลึกซึ้งมากกว่าความพึงพอใจเพราะสามารถสะท้อนถึงการตอบสนองของบุคลากร
ต่อองค์การ ขณะที่ความพึงพอใจสะท้อนเพียงแค่ต่องานเท่านั้น ดังนั้นความผูกพันต่อองค์การจึงสำคัญอย่างมากที่ช่วย
ให้องค์การประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายและอยู่รอดต่อไป อาจกล่าวได้ว่า  เป็นตัวชี้วัดที่ดีที่สุดของประสิทธิผล
องค์การอย่างแท้จริง (Buchanan, 1974 อ้างถึงใน กัณฐิกา สุระโคตร, 2559) เนื่องจากเมื่อบุคลากรผูกพันต่อองค์การ
สูงจะมองตนเองว่าเป็นสมาชิกที่แท้จริงขององค์การจะแสดงออกผ่านทางพฤติกรรมอันพึงประสงค์ (สุพจน์ นาคสวัสดิ์, 
2559) เช่นเดียวกับแนวคิดของ Meyer & Allen (1991) ที่กล่าวว่า ลักษณะที่แสดงออกของบุคลากรผู้มีความผูกพัน
ต่อองค์การจะมี 3 ด้าน คือ ความผูกพันต่อองค์การด้านความรู้สึก ด้านบรรทัดฐานทางสังคม และด้านการคงอยู่ ที่ถึงแม้ 
องค์ประกอบทั้ง 3 ด้านจะแตกต่างกันในด้านเนื้อหาแต่ก็ส่งผลถึงการคงอยู่ พฤติกรรมการที่บุคลากรแสดงออก และ
ประสิทธิภาพการทำงาน องค์ประกอบทั้งสามนี้เป็นสภาวะทางจิตวิทยาของบุคลากรมีต่อองค์การ สะท้อนทัศนคติที่มอง
องค์การเป็นเป้าหมายและอาจเกิดขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยนำแนวคิด The Three Component 
Model ของ Meyer & Allen (1991) มาประยุกต์ใช้ เนื่องจากในบริบทที่ผู้วิจัยศึกษาเป็นสถาบันการศึกษาที่รากฐาน
สำคัญอย่างมากในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เมื่อบุคลากรทางการศึกษามีความผูกพันต่อองค์การ ย่อมทำให้
เกิดผลการทำงานที่ดีทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนและเป็นแบบอย่างด้านพฤติกรรม  
อันดีแก่ผู้เรียน 

สถาบันทางการศึกษาเป็นสถาบันที่บทบาทและมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญ 
ในการสร้างความเจริญก้าวหน้า การพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม การจัดการ
ศึกษาที่มีคุณภาพจะช่วยเสริมสร้างให้คนเกิดการพัฒนาตนเองทั้งในด้านความรู้และความสามารถ เป็นการพัฒนา
ศักยภาพและความสามารถของคนในประเทศ ดังนั้น สถาบันการศึกษาจึงจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีลักษณะเฉพาะ  
มีความสามารถ มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพในการทำงาน (นิดาขวัญ ร่มเมือง , 2554) โดยเฉพาะบุคลากรทาง
การศึกษาถือเป็นสมาชิกหลักขององค์การ จากการศึกษางานวิจัย พบว่า ความรู้สึกของบุคลากรนั้นเป็นปัจจัยต่อ
ความสำเร็จหรือล้มเหลวขององค์การ องค์การที่บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การ จะทำให้ เกิดผลประกอบการที่ดี และ
มีความสามารถทางการแข่งขันเหนือคู่แข่ง ดังนั้น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน องค์การทั้งหลายต่างก็พยายามลงทุนลงแรง
ในด้านต่างๆ เพื ่อให้บุคลากรมีความผูกพันหรือมีความพึงพอใจในการทำงาน เพื ่อนร่วมงาน หัวหน้างาน หรือ
สภาพแวดล้อมการทำงาน เป็นต้น (กัณฐิกา สุระโคตร, 2559; นริศรา จินดาพันธุ์ และอัมพร ศรีประเสริฐสุข, 2559) 
เนื่องจากหากบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้รู้สึกว่าตนเองสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ถึงแม้บุคลากรทางการ
ศึกษาจะมีความรู้ความสามารเพียงใด ก็จะไม่ยอมใช้ความรู้ความสามารถของตนเอง ไม่ยอมอุทิศตนให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์การเลย ดังนั้น ความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การย่อมขึ้นอยู่กับความร่วมมือ ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ผู้ทำงาน
ทุ่มเทให้งานจนประสบความสำเร็จโดยไม่มีใครบังคับ พร้อมที่จะอยู่ร่วมกับองค์การ ทำงานเพื่อให้องค์การเจริญก้าวหน้า
รวมถึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของต่างๆ ของบุคลากรในองค์การ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพันของบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีตอ่องค์การ (Steer, 1977 อ้างถึงใน สุพิชฌาย์ ลิ้มตระกูลไทย, 2561) 

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษางานวิจัยพบว่าปัจจัยอีกประการหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การก็คือ
ความพึงพอใจ ไม่ว่าจะเป็นในด้านค่าตอบแทน ด้านความมั่นคงในงาน ด้านการยอมรับเป้าหมายองค์การ และด้านความ
ภูมิใจในองค์การ เนื่องจากเป็นแรงกระตุ้นที่ช่วยให้บุคลากรทางการศึกษามีความตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  (อนุดิษฐ์ ฐานไชยกร, 2562) หาก
บุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจก็จะมีการเสียสละ ทุ่มเทแรงกายใจ และสติปัญญาให้แก่งาน แต่ในทางตรงกัน
ข้ามถ้าหากบุคลากรทางการศึกษามีความรู้สึกหรือเจตคติในทางลบ จะทำให้เกิดความไม่พอใจแก่งาน ทำให้ไม่มีความ
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กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และทำให้บุคลากรมีแนวโน้มที่จะลาออกจากงาน
หรือเปลี่ยนงาน (พจนี ฐอสุวรรณ, 2549)  

จากความสำคัญและปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การดังกล่าว ทำให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เช่น ปัจจัยเกี่ยวกับงานด้านค่าตอบแทน ด้าน
ความมั่นคงในงาน ด้านการยอมรับเป้าหมายองค์การ และด้านความภูมิใจในองค์การ เนื่องจากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ และยังเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสระบุรี มีจำนวนนักเรียนและบุคลากรในจำนวนมาก เพื่อ
แสดงถึงคุณภาพและความผูกพันต่อองค์การทั้งทางด้านความรู้สึก ด้านบรรทัดฐานทางสังคม และด้านความคงอยู่กับ
องค์การ อีกทั้งจะนำผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการนำเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อจะได้ร่วมมือกันหาแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างเสริมความจงรักภักดีของบุคลากร ความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากร และเพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าและคุณภาพไว้ในองค์การให้นานที่สุด 
 

วัตถุประสงค์ 
 

1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 
3. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 

 

วิธีวิจัย 
 

รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผู้วิจัยได้สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่ายด้วย
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จากบุคลากรโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จำนวน 188 คน และ
เพื่อให้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร จึงได้คำนวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane 
(1973 อ้างถึงใน ศิริพงศ์ ศรีสุขกาญจน์, 2553) โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 128 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

ดังนี้ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคลากรทางการศึกษาของบุคลากร เป็นแบบเลือกตอบตามรายการ 
(Check-list) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่
เกี่ยวกับงาน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านค่าตอบแทน, 2) ด้านความมั่นคงในงาน, 3) ด้านการยอมรับเป้าหมาย
องค์การ, 4) ด้านความภูมิใจในองค์การ มีจำนวน 20 ข้อ และส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ 
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรู้สึก, 2) ด้านบรรทัดฐานทางสังคม, 3) ด้านการคงอยู่ มีจำนวน 15 ข้อ  
ซึ่งแบบสอบถามในส่วนที่ 2 และ 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert Scale) โดยมีเกณฑ์คะแนน คือ
เมื่อตอบเห็นด้วยอย่างยิ่งจะเท่ากับ 5 คะแนน เห็นด้วย 4 คะแนน ไม่แน่ใจ 3 คะแนน ไม่เห็นด้วย 2 คะแนน และ 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 คะแนน ตามลำดับ โดยแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าความตรงเชิงเนื้อหาอยู่ที่ .67-1.00 และมีค่า
ความเชื่อม่ันทั้งฉบับอยู่ที่ .851 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู ้ว ิจัยยื ่นเรื ่องต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย  

ศรีนครินทรวิโรฒ โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ (หมายเลขรับรอง SWUEC-G-428/2564) ผู้วิจัยเก็บรวม
รวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจากบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเดือน
มกราคม 2565 โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและการตอบแบบสอบถามเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจ ซึ่งข้อมูล
ทั้งหมดจะถูกเก็บไว้เป็นความลับและวิเคราะห์ผลเป็นภาพรวม 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Science) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล

พื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และสถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน ( Pearson’s Product-moment 
Correlation Coefficient ) และวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

เกณฑ์การวัดระดับคะแนนของปัจจัยเกี่ยวกับงาน ผู้วิจัยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของแบบสอบถาม โดยแบ่งกลุ่มระดับ
ความเห็นด้วย 3 ระดับ เช่น เห็นด้วยมาก ปานกลาง และไม่เห็นด้วย และในส่วนของการแปลระดับคะแนนของความ
ผูกพันต่อองค์การ แบ่งกลุ่ม 3 ระดับ คือ ระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ำ เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ซึ่งได้
แบ่งช่วงระดับคะแนน โดยใช้สูตรการหาอัตราภาคชั้น คือช่วงคะแนน 3.68-5.00 อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก/สูง ช่วง
คะแนน 2.34-3.67 อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง/ปานกลาง และช่วงคะแนน 1.00-2.33 อยู่ในระดับไม่เห็นด้วย/ต่ำ 
(บุญเรียง ขจรศิลป์, 2539) 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ความถี่ (คน) ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 43 34.00 
หญิง 85 66.00 

             รวม 128 100.00 
อายุ   

น้อยกว่า 30 ปี 87 68.00 
30-39 ป ี 26 20.30 
ตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป 15 11.70 

             รวม 128 100.00 
ระดับการศึกษา   

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 94 73.40 
สูงกว่าปริญญาตรี 34 26.60 

             รวม 128 100.00 
ระยะเวลาปฏิบัติงานในวิชาชีพครู   

น้อยกว่า 5 ป ี 89 69.50 
5-10 ป ี 22 17.20 
มากกว่า 10 ปี 17 13.30 

             รวม 128 100.00 
 

จากตารางที่ 1 ผลวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า บุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่เป็น 
เพศหญิง จำนวน 85 คน (66.00%) และเพศชาย จำนวน 43 คน (34.00%) ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ
น้อยกว่า 30 ปี มีจำนวน 87 คน (68.00%) รองลงมา มีอายุตั้งแต่ 30-39 ปี จำนวน 26 คน (20.30%) และมีอายุ
ตั ้งแต่ 40 ปีขึ ้นไป มีจำนวน 15 คน (11.70%) โดยมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จำนวน 94 คน 
(73.40%) และสูงกว่าระดับปริญญาตรี 34 คน (26.60%) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาปฏิบัติงานในวิชาชีพครู
น้อยกว่า 5 ปี จำนวน 89 คน (69.50%) รองลงมา 5-10 ปี จำนวน 22 คน (17.20%) และมากกว่า 10 ปี จำนวน 
17 คน (13.30%)  
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กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และทำให้บุคลากรมีแนวโน้มที่จะลาออกจากงาน
หรือเปลี่ยนงาน (พจนี ฐอสุวรรณ, 2549)  

จากความสำคัญและปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การดังกล่าว ทำให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เช่น ปัจจัยเกี่ยวกับงานด้านค่าตอบแทน ด้าน
ความมั่นคงในงาน ด้านการยอมรับเป้าหมายองค์การ และด้านความภูมิใจในองค์การ เนื่องจากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ และยังเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสระบุรี มีจำนวนนักเรียนและบุคลากรในจำนวนมาก เพื่อ
แสดงถึงคุณภาพและความผูกพันต่อองค์การทั้งทางด้านความรู้สึก ด้านบรรทัดฐานทางสังคม และด้านความคงอยู่กับ
องค์การ อีกทั้งจะนำผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการนำเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อจะได้ร่วมมือกันหาแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างเสริมความจงรักภักดีของบุคลากร ความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากร และเพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าและคุณภาพไว้ในองค์การให้นานที่สุด 
 

วัตถุประสงค์ 
 

1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 
3. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 

 

วิธีวิจัย 
 

รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผู้วิจัยได้สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่ายด้วย
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จากบุคลากรโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จำนวน 188 คน และ
เพื่อให้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร จึงได้คำนวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane 
(1973 อ้างถึงใน ศิริพงศ์ ศรีสุขกาญจน์, 2553) โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 128 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

ดังนี้ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคลากรทางการศึกษาของบุคลากร เป็นแบบเลือกตอบตามรายการ 
(Check-list) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่
เกี่ยวกับงาน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านค่าตอบแทน, 2) ด้านความมั่นคงในงาน, 3) ด้านการยอมรับเป้าหมาย
องค์การ, 4) ด้านความภูมิใจในองค์การ มีจำนวน 20 ข้อ และส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ 
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรู้สึก, 2) ด้านบรรทัดฐานทางสังคม, 3) ด้านการคงอยู่ มีจำนวน 15 ข้อ  
ซึ่งแบบสอบถามในส่วนที่ 2 และ 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert Scale) โดยมีเกณฑ์คะแนน คือ
เมื่อตอบเห็นด้วยอย่างยิ่งจะเท่ากับ 5 คะแนน เห็นด้วย 4 คะแนน ไม่แน่ใจ 3 คะแนน ไม่เห็นด้วย 2 คะแนน และ 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 คะแนน ตามลำดับ โดยแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าความตรงเชิงเนื้อหาอยู่ที่ .67-1.00 และมีค่า
ความเชื่อม่ันทั้งฉบับอยู่ที่ .851 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู ้ว ิจัยยื ่นเรื ่องต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย  

ศรีนครินทรวิโรฒ โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ (หมายเลขรับรอง SWUEC-G-428/2564) ผู้วิจัยเก็บรวม
รวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจากบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเดือน
มกราคม 2565 โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและการตอบแบบสอบถามเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจ ซึ่งข้อมูล
ทั้งหมดจะถูกเก็บไว้เป็นความลับและวิเคราะห์ผลเป็นภาพรวม 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Science) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล

พื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และสถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน ( Pearson’s Product-moment 
Correlation Coefficient ) และวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

เกณฑ์การวัดระดับคะแนนของปัจจัยเกี่ยวกับงาน ผู้วิจัยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของแบบสอบถาม โดยแบ่งกลุ่มระดับ
ความเห็นด้วย 3 ระดับ เช่น เห็นด้วยมาก ปานกลาง และไม่เห็นด้วย และในส่วนของการแปลระดับคะแนนของความ
ผูกพันต่อองค์การ แบ่งกลุ่ม 3 ระดับ คือ ระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ำ เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ซึ่งได้
แบ่งช่วงระดับคะแนน โดยใช้สูตรการหาอัตราภาคชั้น คือช่วงคะแนน 3.68-5.00 อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก/สูง ช่วง
คะแนน 2.34-3.67 อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง/ปานกลาง และช่วงคะแนน 1.00-2.33 อยู่ในระดับไม่เห็นด้วย/ต่ำ 
(บุญเรียง ขจรศิลป์, 2539) 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ความถี่ (คน) ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 43 34.00 
หญิง 85 66.00 

             รวม 128 100.00 
อายุ   

น้อยกว่า 30 ปี 87 68.00 
30-39 ปี 26 20.30 
ตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป 15 11.70 

             รวม 128 100.00 
ระดับการศึกษา   

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 94 73.40 
สูงกว่าปริญญาตรี 34 26.60 

             รวม 128 100.00 
ระยะเวลาปฏิบัติงานในวิชาชีพครู   

น้อยกว่า 5 ปี 89 69.50 
5-10 ปี 22 17.20 
มากกว่า 10 ปี 17 13.30 

             รวม 128 100.00 
 

จากตารางที่ 1 ผลวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า บุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่เป็น 
เพศหญิง จำนวน 85 คน (66.00%) และเพศชาย จำนวน 43 คน (34.00%) ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ
น้อยกว่า 30 ปี มีจำนวน 87 คน (68.00%) รองลงมา มีอายุตั้งแต่ 30-39 ปี จำนวน 26 คน (20.30%) และมีอายุ
ตั ้งแต่ 40 ปีขึ ้นไป มีจำนวน 15 คน (11.70%) โดยมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จำนวน 94 คน 
(73.40%) และสูงกว่าระดับปริญญาตรี 34 คน (26.60%) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาปฏิบัติงานในวิชาชีพครู
น้อยกว่า 5 ปี จำนวน 89 คน (69.50%) รองลงมา 5-10 ปี จำนวน 22 คน (17.20%) และมากกว่า 10 ปี จำนวน 
17 คน (13.30%)  
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปัจจัยเกี่ยวกับงานของบุคลากรทางการศึกษา 
ปัจจัยเกี่ยวกับงาน x  S.D. การแปลผล 

1. ด้านค่าตอบแทน 
2. ด้านความมั่นคงในงาน 
3. ด้านการยอมรับเป้าหมายองค์การ 
4. ด้านความภูมิใจในองค์การ 

3.57 
3.91 
3.77 
3.09 

.69 

.82 

.58 

.47 

เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 

รวม 3.75 .63 เห็นด้วยมาก 
 

จากตารางที่ 2 ระดับปัจจัยเกี่ยวกับงานของบุคลากรทางการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็น เห็นด้วยมาก 
( x = 3.75, S.D. = .63) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความมั่นคงในงานอยู่ในระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วยมาก ( x = 3.91; S.D. = .82) รองลงมาด้านการยอมรับเป้าหมายองค์การอยู่ในระดับความคิดเห็น เห็นด้วย
มาก ( x = 3.77; S.D. = .58) ด้านค่าตอบแทนอยู่ในระดับสูง ( x = 3.57; S.D. = .69) ด้านความภูมิใจในองค์การ
อยูใ่นระดับความคิดเห็น เห็นด้วยมาก ( x = 3.09; S.D. = .47)  ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรทางการศึกษา 

ความผูกพันต่อองค์การ x  S.D. การแปลผล 
1. ด้านความรูส้ึก  
2. ด้านบรรทัดฐาน 
3. ด้านความคงอยู่ 

3.72 
3.45 
3.52 

.63 

.57 

.66 

ระดับสูง 
ระดับสูง 
ระดับสูง 

รวม 3.58 .54 ระดับสูง 
 

จากตารางที่ 3 ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรทางการศึกษาโดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน ( x = 
3.58; S.D. = .54) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงโดยด้านความรู้สึก  
มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่นๆ ( x = 3.72; S.D. = .63) รองลงมา คือ ด้านความคงอยู่ ( x = 3.52; S.D. = .66) 
และด้านบรรทัดฐานมีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่นๆ ( x = 3.45; S.D. = .57) ตามลำดับ  
 
ตารางที่ 4 แสดงผลค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

ตัวแปร ความผูกพันต่อองค์การ 
1. ด้านค่าตอบแทน 
2. ด้านความมั่นคงในงาน 
3. ด้านการยอมรับเป้าหมายองค์การ 
4. ด้านความภูมิใจในองค์การ 

.408* 

.337* 

.402*  

.431*  
รวม .519* 

* P < .05 
 

จากตารางที่ 4 แสดงผลค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยเกี่ยวกับงานด้านการยอมรับเป้าหมายขององค์การ 
ด้านความภูมิใจในองค์การ ความมั่นคงในงาน และด้านค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .431 .408 .402 และ .337 ตามลำดับ 

เมื่อพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปร ผู้วิจัยได้นำความสัมพันธ์ ดังกล่าวมาวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ โดย
กำหนดให้ปัจจัยเกี่ยวกับงานเป็นตัวแปรต้นและความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวแปรตาม ดังตารางที่ 5 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณสำหรับทำนายความผูกพันต่อองค์การ โดยใช้ปัจจัยเกี่ยวกับงานเป็นตัวทำนาย  
ขั้นที่ ตัวแปร R R2 Adjusted R2 F Sig. B Beta t Sig. 
1 ค่าคงที ่ .813 .661 .635 63.609 .000 1.270  9.438  
 ด้านที่ 1  .214    .311 .361 3.717 .000 
 ด้านที่ 2  .259    .288 .388 3.301 .002 
 ด้านที่ 3  .278    .310 .664 7.316 .000 
 ด้านที่ 4  .293    .202 .285 3.404 .000 

หมายเหตุ: ด้านที่ 1 หมายถึง ปัจจัยเกี่ยวกับงานด้านค่าตอบแทน 
  ด้านที่ 2 หมายถึง ปัจจัยเกี่ยวกับงานด้านความมั่นคงในงาน 
  ด้านที่ 3 หมายถึง ปัจจัยเกี่ยวกับงานด้านการยอมรับเป้าหมายขององค์การ 
  ด้านที่ 4 หมายถึง ปัจจัยเกี่ยวกับงานด้านความภูมิใจในองค์การ 
 

จากตารางที ่5 เมื่อนำตัวแปรด้านปัจจัยเกี่ยวกับงานเข้าสู่การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอนเพื่อทำนายความ
ผูกพันต่อองค์การ พบว่า ปัจจัยเกี่ยวกับงานโดยรวมมีค่าสัมประสิทธิ์การทำนาย (Coefficient of Determination) เท่ากับ 
.635 แสดงว่า ปัจจัยเกี่ยวกับงานโดยรวมสามารถทำนายความผูกพันต่อองค์การได้ มีค่าสัมประสิทธิ์การทำนายร้อยละ 
63.50 โดยผู้วิจัยจึงสามารถสร้างสมการทำนายความผูกพันต่อองค์การได้ ดังนี้ 

ความผูกพันในการทำงาน = 1.270 + .311 (ด้านค่าตอบแทน) + .288 (ด้านความมั่นคงในงาน) + .310 (ด้าน
การยอมรับเป้าหมายขององค์การ) + .202 (ด้านความภูมิใจในองค์การ) 

ตัวอย่าง ถ้าบุคลากรโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมคนหนึ่งได้คะแนนจากแบบสอบถามด้านค่าตอบแทน ด้านการยอมรับ
เป้าหมายขององค์การ และด้านความภูมิใจในองค์การ อย่างละ 2 คะแนน (ไม่เห็นด้วย) เราจะสามารถทำนายความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมในสมการทำนายดังนี้   

ความผูกพันต่อองค์การ = ความผูกพันต่อองค์การ = 1.270 + .311 (ด้านค่าตอบแทน) + .288 (ด้านความมั่นคง
ในงาน) + .310 (ด้านการยอมรับเป้าหมายขององค์การ) + .202 (ด้านความภูมิใจในองค์การ) 

ดังนั้น ความผูกพันต่อองค์การ  = 1.270 + .311 (2) + .288 (2) + .310 (2) + .202 (2) 
   = 1.270 + .622 + .576 + .620 + .404 
   = 3.492 
หมายความว่า เมื่อให้คะแนนปัจจัยเกี่ยวกับงานดังตัวอย่างแล้ว จะมีความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับปานกลาง 
อภิปรายผล 
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยเกี่ยวกับงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยเกี่ยวกับงานด้านค่าตอบแทน ด้านความมั่นคงในงาน ด้านการ
ยอมรับเป้าหมายองค์การ และด้านความภูมิใจในองค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของจิระพร จันทภาโส (2558) เรื่องความผูกพันต่อองค์การของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ผลการวิจัย  พบว่า ปัจจัยจูงใจและ
ปัจจัยค้ำจุนมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การภาพรวมในระดับมาก และระดับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมทุกด้านอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านบรรทัดฐานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านความรู้สึก และน้อย
ที่สุดคือด้านการคงอยู่กับองค์การ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของลลิตา จันทร์งาม (2559) เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุคลากรทางการศึกษา พบว่า ปัจจัย
ความพึงพอใจด้านค่าตอบแทน ด้านความมั่นคงในงาน ด้านการยอมรับเป้าหมายขององค์การ และด้านความภูมิใจ  
ในองค์การ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การโดยภาพรวม ซึ่งพบว่า มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Backer 
(1960 อ้างถึงใน สมยศ นาวีการ, 2545) ที่กล่าวว่าบุคลากรทางการศึกษาจะเกิดความผูกพันต่อองค์การได้นั้นขึ้นอยู่
กับหลายปัจจัย และให้ความหมายความผูกพันต่อองค์การว่าเป็นสภาพของบุคลากรทางการศึกษาที่ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์ โดยมีการลงทุนกับสิ่งนั้นๆ และสิ่งที่ลงทุนเหล่านั้น ได้แก่ การศึกษา อายุ สถานภาพสมรส ประสบการณ์ในการ
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปัจจัยเกี่ยวกับงานของบุคลากรทางการศึกษา 
ปัจจัยเกี่ยวกับงาน x  S.D. การแปลผล 

1. ด้านค่าตอบแทน 
2. ด้านความมั่นคงในงาน 
3. ด้านการยอมรับเป้าหมายองค์การ 
4. ด้านความภูมิใจในองค์การ 

3.57 
3.91 
3.77 
3.09 

.69 

.82 

.58 

.47 

เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 

รวม 3.75 .63 เห็นด้วยมาก 
 

จากตารางที่ 2 ระดับปัจจัยเกี่ยวกับงานของบุคลากรทางการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็น เห็นด้วยมาก 
( x = 3.75, S.D. = .63) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความมั่นคงในงานอยู่ในระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วยมาก ( x = 3.91; S.D. = .82) รองลงมาด้านการยอมรับเป้าหมายองค์การอยู่ในระดับความคิดเห็น เห็นด้วย
มาก ( x = 3.77; S.D. = .58) ด้านค่าตอบแทนอยู่ในระดับสูง ( x = 3.57; S.D. = .69) ด้านความภูมิใจในองค์การ
อยูใ่นระดับความคิดเห็น เห็นด้วยมาก ( x = 3.09; S.D. = .47)  ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรทางการศึกษา 

ความผูกพันต่อองค์การ x  S.D. การแปลผล 
1. ด้านความรูส้ึก  
2. ด้านบรรทัดฐาน 
3. ด้านความคงอยู่ 

3.72 
3.45 
3.52 

.63 

.57 

.66 

ระดับสูง 
ระดับสูง 
ระดับสูง 

รวม 3.58 .54 ระดับสูง 
 

จากตารางที่ 3 ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรทางการศึกษาโดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน ( x = 
3.58; S.D. = .54) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงโดยด้านความรู้สึก  
มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่นๆ ( x = 3.72; S.D. = .63) รองลงมา คือ ด้านความคงอยู่ ( x = 3.52; S.D. = .66) 
และด้านบรรทัดฐานมีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่นๆ ( x = 3.45; S.D. = .57) ตามลำดับ  
 
ตารางที่ 4 แสดงผลค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

ตัวแปร ความผูกพันต่อองค์การ 
1. ด้านค่าตอบแทน 
2. ด้านความมั่นคงในงาน 
3. ด้านการยอมรับเป้าหมายองค์การ 
4. ด้านความภูมิใจในองค์การ 

.408* 

.337* 

.402*  

.431*  
รวม .519* 

* P < .05 
 

จากตารางที่ 4 แสดงผลค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยเกี่ยวกับงานด้านการยอมรับเป้าหมายขององค์การ 
ด้านความภูมิใจในองค์การ ความมั่นคงในงาน และด้านค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .431 .408 .402 และ .337 ตามลำดับ 

เมื่อพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปร ผู้วิจัยได้นำความสัมพันธ์ ดังกล่าวมาวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ โดย
กำหนดให้ปัจจัยเกี่ยวกับงานเป็นตัวแปรต้นและความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวแปรตาม ดังตารางที่ 5 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณสำหรับทำนายความผูกพันต่อองค์การ โดยใช้ปัจจัยเกี่ยวกับงานเป็นตัวทำนาย  
ขั้นที่ ตัวแปร R R2 Adjusted R2 F Sig. B Beta t Sig. 
1 ค่าคงที ่ .813 .661 .635 63.609 .000 1.270  9.438  
 ด้านที่ 1  .214    .311 .361 3.717 .000 
 ด้านที่ 2  .259    .288 .388 3.301 .002 
 ด้านที่ 3  .278    .310 .664 7.316 .000 
 ด้านที่ 4  .293    .202 .285 3.404 .000 

หมายเหตุ: ด้านที่ 1 หมายถึง ปัจจัยเกี่ยวกับงานด้านค่าตอบแทน 
  ด้านที่ 2 หมายถึง ปัจจัยเกี่ยวกับงานด้านความมั่นคงในงาน 
  ด้านที่ 3 หมายถึง ปัจจัยเกี่ยวกับงานด้านการยอมรับเป้าหมายขององค์การ 
  ด้านที่ 4 หมายถึง ปัจจัยเกี่ยวกับงานด้านความภูมิใจในองค์การ 
 

จากตารางที่ 5 เมื่อนำตัวแปรด้านปัจจัยเกี่ยวกับงานเข้าสู่การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอนเพื่อทำนายความ
ผูกพันต่อองค์การ พบว่า ปัจจัยเกี่ยวกับงานโดยรวมมีค่าสัมประสิทธิ์การทำนาย (Coefficient of Determination) เท่ากับ 
.635 แสดงว่า ปัจจัยเกี่ยวกับงานโดยรวมสามารถทำนายความผูกพันต่อองค์การได้ มีค่าสัมประสิทธิ์การทำนายร้อยละ 
63.50 โดยผู้วิจัยจึงสามารถสร้างสมการทำนายความผูกพันต่อองค์การได้ ดังนี้ 

ความผูกพันในการทำงาน = 1.270 + .311 (ด้านค่าตอบแทน) + .288 (ด้านความมั่นคงในงาน) + .310 (ด้าน
การยอมรับเป้าหมายขององค์การ) + .202 (ด้านความภูมิใจในองค์การ) 

ตัวอย่าง ถ้าบุคลากรโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมคนหนึ่งได้คะแนนจากแบบสอบถามด้านค่าตอบแทน ด้านการยอมรับ
เป้าหมายขององค์การ และด้านความภูมิใจในองค์การ อย่างละ 2 คะแนน (ไม่เห็นด้วย) เราจะสามารถทำนายความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมในสมการทำนายดังนี้   

ความผูกพันต่อองค์การ = ความผูกพันต่อองค์การ = 1.270 + .311 (ด้านค่าตอบแทน) + .288 (ด้านความมั่นคง
ในงาน) + .310 (ด้านการยอมรับเป้าหมายขององค์การ) + .202 (ด้านความภูมิใจในองค์การ) 

ดังนั้น ความผูกพันต่อองค์การ  = 1.270 + .311 (2) + .288 (2) + .310 (2) + .202 (2) 
   = 1.270 + .622 + .576 + .620 + .404 
   = 3.492 
หมายความว่า เมื่อให้คะแนนปัจจัยเกี่ยวกับงานดังตัวอย่างแล้ว จะมีความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับปานกลาง 
อภิปรายผล 
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยเกี่ยวกับงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยเกี่ยวกับงานด้านค่าตอบแทน ด้านความมั่นคงในงาน ด้านการ
ยอมรับเป้าหมายองค์การ และด้านความภูมิใจในองค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของจิระพร จันทภาโส (2558) เรื่องความผูกพันต่อองค์การของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ผลการวิจัย  พบว่า ปัจจัยจูงใจและ
ปัจจัยค้ำจุนมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การภาพรวมในระดับมาก และระดับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมทุกด้านอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านบรรทัดฐานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านความรู้สึก และน้อย
ที่สุดคือด้านการคงอยู่กับองค์การ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของลลิตา จันทร์งาม (2559) เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุคลากรทางการศึกษา พบว่า ปัจจัย
ความพึงพอใจด้านค่าตอบแทน ด้านความมั่นคงในงาน ด้านการยอมรับเป้าหมายขององค์การ และด้านความภูมิใจ  
ในองค์การ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การโดยภาพรวม ซึ่งพบว่า มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Backer 
(1960 อ้างถึงใน สมยศ นาวีการ, 2545) ที่กล่าวว่าบุคลากรทางการศึกษาจะเกิดความผูกพันต่อองค์การได้นั้นขึ้นอยู่
กับหลายปัจจัย และให้ความหมายความผูกพันต่อองค์การว่าเป็นสภาพของบุคลากรทางการศึกษาที่ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์ โดยมีการลงทุนกับสิ่งนั้นๆ และสิ่งที่ลงทุนเหล่านั้น ได้แก่ การศึกษา อายุ สถานภาพสมรส ประสบการณ์ในการ
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ทำงาน เป็นต้น โดยระดับความผูกพันจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นและคุณภาพของสิ่งที่บุคลากรทางการศึกษานั้นลงทุนไป 
และในที่สุดแล้วบุคลากรทางการศึกษาก็ต้องหวังผลประโยชน์ตอบแทนจากองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Meyer 
& Allen (1991) ที่กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การขึ้นอยู่กับสภาพการทำงานและความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนอง 
กล่าวคือ บุคลากรทางการศึกษาที ่ร ู ้ส ึกว่าตนเองได้รับการตอบสนองจากองค์การเป็น อย่างดี ไม่ว่าจะเป็น ด้าน
ค่าตอบแทน ด้านความมั่นคงในงาน ด้านการยอมรับเป้าหมายองค์การ และด้านความภูมิใจในองค์การ บุคลากรทางการ
ศึกษาเหล่านี้ย่อมมีความพึงพอใจและเกิดความผูกพันต่อองค์การในที่สุด จึงเรียกได้ว่าเป็นแรงจูงใจในการทำงานให้
บุคลากรทางการศึกษาเกิดความรู้สึกพึงพอใจที่จะปฏิบัติงานต่อในองค์การต่อไป ทุ่มเทกายและใจในการปฏิบัติงาน 
ทำให้องค์การได้รับประโยชน์สูงสุด ลดอัตราการลาออกหรือเปลี่ยนงาน และการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายขององค์การ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

ผลการวิจัย พบว่า ความผูกพันต่อองค์การมีความสำคัญอย่างมากเพราะทำให้องค์การได้มาซึ่งบุคลากรที่ทุ่มเทกำลัง
กาย กำลังใจ ตั้งใจและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้กับองค์การ ทำให้องค์การได้รับประโยชน์มากมาย ทั้งลดปัญหาด้าน
อัตราการขาดงาน อัตราการลาออก หรือเปลี่ยนงาน และสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการทำงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการปฏิบัติ ดังนี้  

1. จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยเกี่ยวกับงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนสระบุรี
วิทยาคม กล่าวคือ หากมีการดูแลหรือส่งเสริมการทำงานเป็นทีมจะช่วยให้บุคลากรมีความผูกพันต่อเพื่อนร่วมงานหรือ
โรงเรียนได้ดีขึ ้น มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกัน ปรับตัวเข้าหากันได้ สภาพแวดล้อ มในการทำงานก็จะดี 
บุคลากรทุกคนจะทำงานได้อย่างมีคุณภาพส่งผลดีให้แก่โรงเรียน และสร้างความสุขและผลการปฏิบัติงานก็จะมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมเท่านั้น ในการวิจัย  
ครั้งต่อไปควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างและครอบคลุมมากขึ้น  ทั้งในบริบทโรงเรียนรัฐและเอกชนเพื่อให้
เข้าใจถึงความแตกต่างของความผูกพันในแต่ละบริบทมากยิ่งขึ้น 
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ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ ที่ให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอที่ประชุมทางวิชาการ 
(GRAD A-4-61) จากงบประมาณเงินรายได้ของบัณฑิตวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2565 

และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ที่ปรึกษา ครอบครัว พี่ๆ และเพื่อนๆ ของผู้วิจัยทุกท่านที่เป็นกำลังใจและ
ให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาในการศึกษา 
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ทำงาน เป็นต้น โดยระดับความผูกพันจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นและคุณภาพของสิ่งท่ีบุคลากรทางการศึกษานั้นลงทุนไป 
และในที่สุดแล้วบุคลากรทางการศึกษาก็ต้องหวังผลประโยชน์ตอบแทนจากองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Meyer 
& Allen (1991) ที่กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การขึ้นอยู่กับสภาพการทำงานและความคาดหวังที่ได้รับการตอบสนอง 
กล่าวคือ บุคลากรทางการศึกษาที ่ร ู ้ส ึกว่าตนเองได้รับการตอบสนองจากองค์การเป็น อย่างดี ไม่ว่าจะเป็น ด้าน
ค่าตอบแทน ด้านความมั่นคงในงาน ด้านการยอมรับเป้าหมายองค์การ และด้านความภูมิใจในองค์การ บุคลากรทางการ
ศึกษาเหล่านี้ย่อมมีความพึงพอใจและเกิดความผูกพันต่อองค์การในที่สุด จึงเรียกได้ว่าเป็นแรงจูงใจในการทำงานให้
บุคลากรทางการศึกษาเกิดความรู้สึกพึงพอใจที่จะปฏิบัติงานต่อในองค์การต่อไป ทุ่มเทกายและใจในการปฏิบัติงาน 
ทำให้องค์การได้รับประโยชน์สูงสุด ลดอัตราการลาออกหรือเปลี่ยนงาน และการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายขององค์การ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

ผลการวิจัย พบว่า ความผูกพันต่อองค์การมีความสำคัญอย่างมากเพราะทำให้องค์การได้มาซึ่งบุคลากรที่ทุ่มเทกำลัง
กาย กำลังใจ ตั้งใจและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้กับองค์การ ทำให้องค์การได้รับประโยชน์มากมาย ทั้งลดปัญหาด้าน
อัตราการขาดงาน อัตราการลาออก หรือเปลี่ยนงาน และสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการทำงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการปฏิบัติ ดังนี้  

1. จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยเกี่ยวกับงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนสระบุรี
วิทยาคม กล่าวคือ หากมีการดูแลหรือส่งเสริมการทำงานเป็นทีมจะช่วยให้บุคลากรมีความผูกพันต่อเพื่อนร่วมงานหรือ
โรงเรียนได้ดีขึ ้น มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกัน ปรับตัวเข้าหากันได้ สภาพแวดล้อ มในการทำงานก็จะดี 
บุคลากรทุกคนจะทำงานได้อย่างมีคุณภาพส่งผลดีให้แก่โรงเรียน และสร้างความสุขและผลการปฏิบัติงานก็จะมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมเท่านั้น ในการวิจัย  
ครั้งต่อไปควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างและครอบคลุมมากขึ้น  ทั้งในบริบทโรงเรียนรัฐและเอกชนเพื่อให้
เข้าใจถึงความแตกต่างของความผูกพันในแต่ละบริบทมากยิ่งขึ้น 
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ความสามารถในการแข่งขันของการส่งออกทุเรียนไทยไปตลาดจีน 
ด้วยวิธี DRCA และ Diamond Model 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพลวัตความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Dynamic Revealed Comparative Advantage 

Index: DRCA) เปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งการส่งออก คือ เวียดนาม และมาเลเซีย โดยรวบรวมข้อมูลสถิติการส่งออกทุเรียน เนื่องด้วย
ข้อมูลของประเทศคู่แข่งมีอยู่จำกัด ผู้วิจัยจึงทำการศึกษาเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554–2563 รวมถึงศึกษาการส่งออก
ทุเรียนไทยไปตลาดจีนจากการสัมภาษณ์กรมการค้าระหว่างประเทศ จำนวน 3 ท่าน ด้วยแบบจำลองเพชร (Diamond Model) 

ผลการศึกษาพลวัตความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (DRCA) พบว่า ปี พ.ศ. 2554-2558 ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์  
“คว้าไม่ทัน” ขณะเดียวกันประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนาม มาเลเซีย อยู่ในสถานการณ์ “ดาวรุ่งพุ่งแรง” ในช่วงปี พ.ศ. 2559-2563 ประเทศ
ไทยอยู่ในสถานการณ์ “ดาวรุ่งพุ่งแรง” ขณะเดียวกันประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนาม มาเลเซีย อยู่ในสถานการณ์ “เสียโอกาส” ในส่วนของ  
การวิเคราะห์การส่งออกด้วยแบบจำลองเพชร พบว่า ประเทศไทยมีความได้เปรียบในด้านนวัตกรรม และการเก็บรักษาผลผลิตทางการ
เกษตรที่มีประสิทธิภาพ ขณะที่ประเทศคู่แข่งเสียเปรียบในด้านดังกล่าว 
 
คำสำคัญ: ความสามารถในการแข่งขนั  การส่งออกทุเรยีน  ตลาดจีน 
 

Abstract 
This research has the objective to study for Dynamic Revealed Comparative Advantage Index: DRCA by comparing to the export 

competitors; namely, Vietnam and Malaysia. In this case, it has gathered information of durian export statistic due to the limitation 
of competitor information. Thus, the researcher has studied for ten years since 2011-2020 including of studying for Thai durian 
export to Chinese market according to the interview of three officers in Department of Foreign Trade with Diamond Model. 

According to the result, it showed of the Dynamic Revealed Comparative Advantage Index: DRCA. Besides, in 2011-2015 
Thailand was in worse situation while the competitor countries; namely, Vietnam and Malaysia were the rising stars, except in 2011-
2020 which Thailand was the rising star. On the same way, the competitor countries as Vietnam and Malaysia were in losing chance 
situation, and according to the analysis of export with Diamond Model it was found that Thailand has the competitiveness on innovation 
and effective agricultural product storage more than other competitors. 
 
Keywords: Competitiveness, Durian Export, Chinese Market 
 

บทนำ 
 

สินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งในด้านบริโภคภายในประเทศและการส่งออก 
อีกทั้งเป็นอาชีพหลักและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ในแต่ละปีการส่งออกสินค้าเกษตรสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ

เป็นจำนวนมาก ซึ่งประเทศจีนเป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพของไทย โดยเฉพาะสินค้าจำพวกผลไม้เป็นท่ี
นิยมของผู้บริโภคชาวจีน (ศูนย์สารสนเทศการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2564) จากข้อมูลปี พ.ศ. 2563 สินค้า
เกษตรที่ส่งออกไปประเทศจีนมากที่สุด คือ ทุเรียน มีจำนวน 444,444 ตัน มูลค่า 47,223 ล้านบาท (UN Comtrade 
Database, n.d.) ในขณะเดียวกันประเทศจีนก็เป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญกับประเทศอื่น ซึ่งประเทศจีนไม่ได้รับ
สินค้าเกษตรจากประเทศไทยรายเดียว ประเทศจีนได้มีการนำเข้าทุเรียนจาก 3 ประเทศหลักๆ ได้แก่ ประเทศไทย 
ประเทศเวียดนาม และประเทศมาเลเซีย ในอนาคตประเทศดังกล่าวนี้จะมีบทบาทในการส่งออกทุเรียนไปยังประเทศจีน
มากขึ้น 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ของประเทศจีน ไปยัง
ประเทศต่างๆ โรคดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบเชิงลบเป็นมุมกว้าง  ในฐานะที่ประเทศจีนเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของ
ประเทศไทย ผู้ประกอบการไทยย่อมได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าเกษตร เพราะ
สินค้าเกษตรบางอย่างเน่าเสียง่าย เช่น ผลไม้ เมื่อเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ ส่งผลให้ร้านค้าลดการสั่งซื้อเนื่องจากไม่มั่นใจ
ในสถานการณ์ ซึ่งความรุนแรงของผลกระทบนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของระยะเวลาการหยุดยั้งการแพร่ระบาดในประเทศจีน 
รวมทั้งมาตรการภาครัฐของไทยที่ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่อยู่เหนือ  
การควบคุม ซึ่งผู้ประกอบการไทยควรปรับตัวเพื่อรับมือกับผลกระทบดังกล่าว (ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ, 2563)  

จากเหตุผลข้างต้นจะเห็นได้ว่า ทุเรียนเป็นสินค้าเกษตรของประเทศไทยที่สามารถส่งออกได้มากที่สุดและความ
ต้องการบริโภคทุเรียนในตลาดจีนที่มีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีหลายประเทศให้ความสนใจเข้าแข่งขันในตลาด
ทุเรียนจนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม และประเทศมาเลเซีย อีกทั้งการเข้ามาของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 
(COVID-19) ทำให้ประเทศไทยและประเทศคู่แข่ง มีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความต้องการ
ที่จะศึกษาความสามารถในการส่งออกทุเรียนของไทยไปตลาดจีน ด้วยวิธี DRCA และ Diamond model  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาพลวัตความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Dynamic Revealed Comparative Advantage Index: 
DRCA) โดยเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งการส่งออก คือ เวียดนาม และมาเลเซีย 

2. เพื่อศึกษาความสามารถในการแข่งขันของการส่งออกทุเรียนไทยไปตลาดจีน ด้วยแบบจำลองเพชร (Diamond 
Model) 
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 
 
 

มูลค่าการส่งออกทเุรียนไปตลาดจีน 

วิเคราะห์แบบจำลองเพชรสำหรับทเุรียนไทย (Diamond Model) 

พลวัตความไดเ้ปรยีบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Dynamic Revealed Comparative Advantage Index: DRCA) 

ความสามารถในการแข่งขันทุเรียนไปตลาดจีน 
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ความสามารถในการแข่งขันของการส่งออกทุเรียนไทยไปตลาดจีน 
ด้วยวิธี DRCA และ Diamond Model 

พิชยา ลิขิตพิชิตชัย*, สมศกัดิ์ คูหาสวรรค์เวช, สุณีพร สุวรรณมณีพงศ์ และจีรนันท์ เขิมขันธ ์
 

Competitiveness of Durian Export to China Market 
with DRCA Method and Diamond Model 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพลวัตความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Dynamic Revealed Comparative Advantage 

Index: DRCA) เปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งการส่งออก คือ เวียดนาม และมาเลเซีย โดยรวบรวมข้อมูลสถิติการส่งออกทุเรียน เนื่องด้วย
ข้อมูลของประเทศคู่แข่งมีอยู่จำกัด ผู้วิจัยจึงทำการศึกษาเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554–2563 รวมถึงศึกษาการส่งออก
ทุเรียนไทยไปตลาดจีนจากการสัมภาษณ์กรมการค้าระหว่างประเทศ จำนวน 3 ท่าน ด้วยแบบจำลองเพชร (Diamond Model) 

ผลการศึกษาพลวัตความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (DRCA) พบว่า ปี พ.ศ. 2554-2558 ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์  
“คว้าไม่ทัน” ขณะเดียวกันประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนาม มาเลเซีย อยู่ในสถานการณ์ “ดาวรุ่งพุ่งแรง” ในช่วงปี พ.ศ. 2559-2563 ประเทศ
ไทยอยู่ในสถานการณ์ “ดาวรุ่งพุ่งแรง” ขณะเดียวกันประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนาม มาเลเซีย อยู่ในสถานการณ์ “เสียโอกาส” ในส่วนของ  
การวิเคราะห์การส่งออกด้วยแบบจำลองเพชร พบว่า ประเทศไทยมีความได้เปรียบในด้านนวัตกรรม และการเก็บรักษาผลผลิตทางการ
เกษตรที่มีประสิทธิภาพ ขณะที่ประเทศคู่แข่งเสียเปรียบในด้านดังกล่าว 
 
คำสำคัญ: ความสามารถในการแข่งขนั  การส่งออกทุเรยีน  ตลาดจีน 
 

Abstract 
This research has the objective to study for Dynamic Revealed Comparative Advantage Index: DRCA by comparing to the export 

competitors; namely, Vietnam and Malaysia. In this case, it has gathered information of durian export statistic due to the limitation 
of competitor information. Thus, the researcher has studied for ten years since 2011-2020 including of studying for Thai durian 
export to Chinese market according to the interview of three officers in Department of Foreign Trade with Diamond Model. 

According to the result, it showed of the Dynamic Revealed Comparative Advantage Index: DRCA. Besides, in 2011-2015 
Thailand was in worse situation while the competitor countries; namely, Vietnam and Malaysia were the rising stars, except in 2011-
2020 which Thailand was the rising star. On the same way, the competitor countries as Vietnam and Malaysia were in losing chance 
situation, and according to the analysis of export with Diamond Model it was found that Thailand has the competitiveness on innovation 
and effective agricultural product storage more than other competitors. 
 
Keywords: Competitiveness, Durian Export, Chinese Market 
 

บทนำ 
 

สินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งในด้านบริโภคภายในประเทศและการส่งออก 
อีกทั้งเป็นอาชีพหลักและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ในแต่ละปีการส่งออกสินค้าเกษตรสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ

เป็นจำนวนมาก ซึ่งประเทศจีนเป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพของไทย โดยเฉพาะสินค้าจำพวกผลไม้เป็นท่ี
นิยมของผู้บริโภคชาวจีน (ศูนย์สารสนเทศการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2564) จากข้อมูลปี พ.ศ. 2563 สินค้า
เกษตรที่ส่งออกไปประเทศจีนมากที่สุด คือ ทุเรียน มีจำนวน 444,444 ตัน มูลค่า 47,223 ล้านบาท (UN Comtrade 
Database, n.d.) ในขณะเดียวกันประเทศจีนก็เป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญกับประเทศอื่น ซึ่งประเทศจีนไม่ได้รับ
สินค้าเกษตรจากประเทศไทยรายเดียว ประเทศจีนได้มีการนำเข้าทุเรียนจาก 3 ประเทศหลักๆ ได้แก่ ประเทศไทย 
ประเทศเวียดนาม และประเทศมาเลเซีย ในอนาคตประเทศดังกล่าวนี้จะมีบทบาทในการส่งออกทุเรียนไปยังประเทศจีน
มากขึ้น 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จากเมืองอู่ฮั ่น มณฑลหูเป่ย ของประเทศจีน ไปยัง
ประเทศต่างๆ โรคดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบเชิงลบเป็นมุมกว้าง  ในฐานะที่ประเทศจีนเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของ
ประเทศไทย ผู้ประกอบการไทยย่อมได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าเกษตร เพราะ
สินค้าเกษตรบางอย่างเน่าเสียง่าย เช่น ผลไม้ เมื่อเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ ส่งผลให้ร้านค้าลดการสั่งซื้อเนื่องจากไม่มั่นใจ
ในสถานการณ์ ซึ่งความรุนแรงของผลกระทบนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของระยะเวลาการหยุดยั้งการแพร่ระบาดในประเทศจีน 
รวมทั้งมาตรการภาครัฐของไทยที่ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่อยู่เหนือ  
การควบคุม ซึ่งผู้ประกอบการไทยควรปรับตัวเพื่อรับมือกับผลกระทบดังกล่าว (ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ, 2563)  

จากเหตุผลข้างต้นจะเห็นได้ว่า ทุเรียนเป็นสินค้าเกษตรของประเทศไทยที่สามารถส่งออกได้มากที่สุดและความ
ต้องการบริโภคทุเรียนในตลาดจีนที่มีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีหลายประเทศให้ความสนใจเข้าแข่งขันในตลาด
ทุเรียนจนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม และประเทศมาเลเซีย อีกทั้งการเข้ามาของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 
(COVID-19) ทำให้ประเทศไทยและประเทศคู่แข่ง มีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความต้องการ
ที่จะศึกษาความสามารถในการส่งออกทุเรียนของไทยไปตลาดจีน ด้วยวิธี DRCA และ Diamond model  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาพลวัตความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Dynamic Revealed Comparative Advantage Index: 
DRCA) โดยเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งการส่งออก คือ เวียดนาม และมาเลเซีย 

2. เพื่อศึกษาความสามารถในการแข่งขันของการส่งออกทุเรียนไทยไปตลาดจีน ด้วยแบบจำลองเพชร (Diamond 
Model) 
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 
 
 

มูลค่าการส่งออกทเุรียนไปตลาดจีน 

วิเคราะห์แบบจำลองเพชรสำหรับทเุรียนไทย (Diamond Model) 

พลวัตความไดเ้ปรยีบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Dynamic Revealed Comparative Advantage Index: DRCA) 

ความสามารถในการแข่งขันทุเรียนไปตลาดจีน 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 

พลวัตความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎ (Dynamic Revealed Comparative Advantage Index: DRCA) 
พลวัตความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎเป็นทฤษฎีที่ถูกพัฒนาจากความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ 

RCA ของ (Balassa, 1965) โดยทำการหาผลต่างของทั้งหมด (Totally Different) เพื่อที่จะวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ค่า RCA ว่ามาจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าเป้าหมายของไทย หรือสัดส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าเป้าหมายของ
โลก (Gunes & Tan, 2017) ซึ่งสามารถคำนวณได้จาก 
 

∆𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

 = 
∆{

𝑋𝑋𝑖𝑖𝑗𝑗
𝑋𝑋𝑡𝑡𝑗𝑗

}

{
𝑋𝑋𝑖𝑖𝑗𝑗
𝑋𝑋𝑡𝑡𝑗𝑗

}
−  

∆{𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑋𝑋𝑡𝑡𝑖𝑖

}

{𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑋𝑋𝑡𝑡𝑖𝑖

}
   (1) 

 

โดยที ่ ∆ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

 = พลวัตความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏของประเทศ j ในสินค้า i 
 RCAj = ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏของประเทศ j ในสินค้า i 
 Xij = มูลค่าการส่งออกสินค้า i ของประเทศ j 
 Xtj = มูลค่าส่งออกสินค้าทั้งหมดของประเทศ j 
 XiW = มูลค่าการส่งออกสินค้า i ทั้งหมดของโลก 
 XtW = มูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมดของโลก 
 i = สินค้าเป้าหมายท่ีกำลังพิจารณา 
 j = ประเทศที่กำลังพิจารณา 

 

เมื่อทำการคำนวณพลวัตความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (DRCA) ในสมการที่ (1) ทำให้ทราบถึงสถานการณ์
การส่งออกของตลาดแบ่งได้เป็น 6 สถานการณ์ คือ ดาวรุ่งพุ่งแรง สวนกระแส ตั้งรับปรับตัว คว้าไม่ทัน เสียโอกาส ถอยนำ 
(Rosiana et al., 2017) แสดงดังตารางที่ 1 ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้พลวัตความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (DRCA) 
ในการวิเคราะห์ เนื่องด้วย DRCA ได้มีการอธิบายเพิ่มเติมว่าช่วงเวลานั้น ประเทศที่ศึกษาอยู่ในสถานการณ์ใด อีกทั้ง
เป็นสูตรที่พัฒนามาจากความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) ที่อธิบายได้แค่ว่ามีความได้เปรียบในการ
แข่งขัน และเสียเปรียบในการแข่ง 
 
ตารางที่ 1 นิยามสถานการณ์ทางการตลาดส่งออกโดยวิธีพลวัตความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ  

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
ของ RCA 

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ 
นิยาม 

การส่งออกของประเทศผู้ส่งออก  การนำเข้าของประเทศผู้นำเข้า 

เพิ่มขึ้น 
↑ > ↑ ดาวรุ่งพุ่งแรง 
↑  ↓ สวนกระแส 
↓ < ↓ ตั้งรับปรับตัว 

ลดลง 
↑ < ↑ คว้าไม่ทัน 
↓  ↑ เสียโอกาส 
↓ > ↓ ถอยนำ 

 

แบบจำลองเพชร (Diamond Model)  
Porter (1990) ได้มีการเขียนหนังสือเรื่อง The Competitive Advantage of Nations โดยกล่าวว่า ปัจจัยที่กำหนด

ความได้เปรียบเชิงแข่งขันของประเทศ มีอยู่ 4 ปัจจัยสำคัญท่ีสามารถเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน คือ 1. ปัจจัย
การผลิตในประเทศ หรือปัจจัยด้านอุปทาน (Factor Condition), 2. สภาพอุปสงค์ในประเทศ (Demand Condition),  
3. อุตสาหกรรมสนับสนุน และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในประเทศ (Relate and Supporting Industries), 4.กลยุทธ์ โครงสร้าง
ขององค์กร และสภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมในประเทศ (Firm Strategy, Structure and Rivalry) ซึ่งทั้ง 4 ปัจจัย

มีความสัมพันธ์กันแบบจำลองเพชร (Diamond Model) ซึ่งสามารถวิเคราะห์ถึงศักยภาพการแข่งขันประเทศหนึ่ง 
มีมากกว่าอีกประเทศหนึ่ง หรือเป็นการวิเคราะห์ถึงศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการหนึ่งมีมากกว่าผู้ประกอบการ
รายอื่น นอกจากนี้ยังมีอีก 2 ปัจจัย คือ บทบาทของรัฐบาล (Role of Government) และโอกาสและสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป 
(Chance) จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบทั้งทางบวก ทางลบ ต่อความสามารถในการแข่งขัน (ทัศนนันท์ พิทักษ์เสถียร, 
2560) ซึ่งผู ้วิจัยเลือกใช้เครื ่องมือแบบจำลองเพชรในการสำรวจข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื ่อหาเหตุผลมาสนั บสนุน
สถานการณ์การส่งออกของประเทศไทยที่ได้คำนวณไว้จากพลวัติความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎ (DRCA) 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
สำหรับงานวิจัยเชิงปริมาณผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลการส่งออกทุเรียน จากฐานข้อมูลทางการค้าระหว่างประเทศ 

ของสหประชาชาติ (The United Nations Commodity Trade Statistic Database: UN Comtrade) ตามพิกัดอัตราศุลกากร
ในรูปแบบระบบ Harmonized System Code (HS Code) โดยทุเรียนจะใช้รหัส HS: 081060 ผ่านทางเว็บไซต์ https:// 
comtrade.un.org/ ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการเปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติได้ครอบคลุมทุก  
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา โดยภายในเว็บไซต์จะประกอบไปด้วย การส่งออกทุเรียนของประเทศไทย และประเทศคู่แข่ง  
ที่สำคัญ ได้แก่ เวียดนาม และมาเลเซีย การส่งออกทุเรียนทั้งหมดของโลก เป็นต้น ในขณะเดียวกันฐานข้อมูลการส่งออก
ทุเรียนของประเทศคู่แข่งที่สำคัญไปประเทศจีนมีอยู่อย่างจำกัด ผู้วิจัยจึงทำการศึกษาการส่งออกทุเรียนเป็นระยะเวลา 
10 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2554-2563 

สำหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เจ้าหน้าที่จากจากกรมการค้าระหว่างประเทศ จำนวน 3 ท่าน เนื่องด้วยหน่วยงานดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก 
พร้อมทั้งช่วยในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ประกอบการในประเทศ โดยผู้วิจัยทำการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความสามารถ 
ในการแข่งขันของการส่งออกทุเรียนไทยไปตลาดจีน ตามทฤษฎีแบบจำลองเพชร (Diamond Model) ซึ่งประกอบด้วย 
ปัจจัยการนำเข้า ปัจจัยอุปสงค์ อุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่อง การแข่งขันและกลยุทธ์ นโยบายภาครัฐที่สนับสนุน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
สำหรับงานวิจัยเชิงปริมาณผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถในการแข่งขันของการส่งออกทุเรียนไปตลาดจีน 

โดยใช้พลวัตความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Dynamic Revealed Comparative Advantage Index: DRCA) 
ของการส่งออกทุเรียนระหว่างประเทศไทย และประเทศคู่แข่งที่สำคัญ ได้แก่ เวียดนาม และมาเลเซีย โดยนำข้อมูลทางสถิติ
จากฐานข้อมูลทางการค้าระหว่างประเทศของสหประชาชาติ (The United Nations Commodity Trade Statistic Database: 
UN Comtrade) ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิ มาวิเคราะห์ผลด้วยสูตรพลวัติความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ช่วงในการวิเคราะห์ คือ ปี พ.ศ. 2554-2558 และปี พ.ศ. 2559-2563 เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ 
การส่งออกทุเรียนในแต่ละช่วงเวลา 

สำหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกทุเรียนไทยไปตลาดจีน ด้วยแบบจำลอง
เพชร (Diamond Model) โดยทำการวิเคราะห์จาก 1. ปัจจัยการผลิตในประเทศ (Factor Conditions), 2. อุปสงค์ 
ในประเทศ (Demand Conditions), 3.อุตสาหกรรมที่สนับสนุนและเกี่ยวเนื่องในประเทศ (Support and Related Industries), 
4. กลยุทธ์ โครงสร้าง และสภาพการแข่งขันในประเทศของธุรกิจ (Company Strategy Structure and Rivalry),  
5. บทบาทของรัฐบาล (Role of Government) และ 6. โอกาสหรือเหตุสุดวิสัย (Chance) 
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พลวัตความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎ (Dynamic Revealed Comparative Advantage Index: DRCA) 
พลวัตความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎเป็นทฤษฎีที่ถูกพัฒนาจากความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ 

RCA ของ (Balassa, 1965) โดยทำการหาผลต่างของทั้งหมด (Totally Different) เพื่อที่จะวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ค่า RCA ว่ามาจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าเป้าหมายของไทย หรือสัดส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าเป้าหมายของ
โลก (Gunes & Tan, 2017) ซึ่งสามารถคำนวณได้จาก 
 

∆𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

 = 
∆{

𝑋𝑋𝑖𝑖𝑗𝑗
𝑋𝑋𝑡𝑡𝑗𝑗

}

{
𝑋𝑋𝑖𝑖𝑗𝑗
𝑋𝑋𝑡𝑡𝑗𝑗

}
−  

∆{𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑋𝑋𝑡𝑡𝑖𝑖

}

{𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑋𝑋𝑡𝑡𝑖𝑖

}
   (1) 

 

โดยที ่ ∆ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

 = พลวัตความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏของประเทศ j ในสินค้า i 
 RCAj = ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏของประเทศ j ในสินค้า i 
 Xij = มูลค่าการส่งออกสินค้า i ของประเทศ j 
 Xtj = มูลค่าส่งออกสินค้าทั้งหมดของประเทศ j 
 XiW = มูลค่าการส่งออกสินค้า i ทั้งหมดของโลก 
 XtW = มูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมดของโลก 
 i = สินค้าเป้าหมายท่ีกำลังพิจารณา 
 j = ประเทศที่กำลังพิจารณา 

 

เมื่อทำการคำนวณพลวัตความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (DRCA) ในสมการที่ (1) ทำให้ทราบถึงสถานการณ์
การส่งออกของตลาดแบ่งได้เป็น 6 สถานการณ์ คือ ดาวรุ่งพุ่งแรง สวนกระแส ตั้งรับปรับตัว คว้าไม่ทัน เสียโอกาส ถอยนำ 
(Rosiana et al., 2017) แสดงดังตารางที่ 1 ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้พลวัตความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (DRCA) 
ในการวิเคราะห์ เนื่องด้วย DRCA ได้มีการอธิบายเพิ่มเติมว่าช่วงเวลานั้น ประเทศที่ศึกษาอยู่ในสถานการณ์ใด อีกทั้ง
เป็นสูตรที่พัฒนามาจากความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) ที่อธิบายได้แค่ว่ามีความได้เปรียบในการ
แข่งขัน และเสียเปรียบในการแข่ง 
 
ตารางที่ 1 นิยามสถานการณ์ทางการตลาดส่งออกโดยวิธีพลวัตความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ  

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
ของ RCA 

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ 
นิยาม 

การส่งออกของประเทศผู้ส่งออก  การนำเข้าของประเทศผู้นำเข้า 

เพิ่มขึ้น 
↑ > ↑ ดาวรุ่งพุ่งแรง 
↑  ↓ สวนกระแส 
↓ < ↓ ตั้งรับปรับตัว 

ลดลง 
↑ < ↑ คว้าไม่ทัน 
↓  ↑ เสียโอกาส 
↓ > ↓ ถอยนำ 

 

แบบจำลองเพชร (Diamond Model)  
Porter (1990) ได้มีการเขียนหนังสือเรื่อง The Competitive Advantage of Nations โดยกล่าวว่า ปัจจัยที่กำหนด

ความได้เปรียบเชิงแข่งขันของประเทศ มีอยู่ 4 ปัจจัยสำคัญท่ีสามารถเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน คือ 1. ปัจจัย
การผลิตในประเทศ หรือปัจจัยด้านอุปทาน (Factor Condition), 2. สภาพอุปสงค์ในประเทศ (Demand Condition),  
3. อุตสาหกรรมสนับสนุน และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในประเทศ (Relate and Supporting Industries), 4.กลยุทธ์ โครงสร้าง
ขององค์กร และสภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมในประเทศ (Firm Strategy, Structure and Rivalry) ซึ่งทั้ง 4 ปัจจัย

มีความสัมพันธ์กันแบบจำลองเพชร (Diamond Model) ซึ่งสามารถวิเคราะห์ถึงศักยภาพการแข่งขันประเทศหนึ่ง 
มีมากกว่าอีกประเทศหนึ่ง หรือเป็นการวิเคราะห์ถึงศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการหนึ่งมีมากกว่าผู้ประกอบการ
รายอื่น นอกจากนี้ยังมีอีก 2 ปัจจัย คือ บทบาทของรัฐบาล (Role of Government) และโอกาสและสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป 
(Chance) จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบทั้งทางบวก ทางลบ ต่อความสามารถในการแข่งขัน (ทัศนนันท์ พิทักษ์เสถียร, 
2560) ซึ่งผู ้วิจัยเลือกใช้เครื ่องมือแบบจำลองเพชรในการสำรวจข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื ่อหาเหตุผลมาสนั บสนุน
สถานการณ์การส่งออกของประเทศไทยที่ได้คำนวณไว้จากพลวัติความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎ (DRCA) 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
สำหรับงานวิจัยเชิงปริมาณผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลการส่งออกทุเรียน จากฐานข้อมูลทางการค้าระหว่างประเทศ 

ของสหประชาชาติ (The United Nations Commodity Trade Statistic Database: UN Comtrade) ตามพิกัดอัตราศุลกากร
ในรูปแบบระบบ Harmonized System Code (HS Code) โดยทุเรียนจะใช้รหัส HS: 081060 ผ่านทางเว็บไซต์ https:// 
comtrade.un.org/ ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการเปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติได้ครอบคลุมทุก  
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา โดยภายในเว็บไซต์จะประกอบไปด้วย การส่งออกทุเรียนของประเทศไทย และประเทศคู่แข่ง  
ที่สำคัญ ได้แก่ เวียดนาม และมาเลเซีย การส่งออกทุเรียนทั้งหมดของโลก เป็นต้น ในขณะเดียวกันฐานข้อมูลการส่งออก
ทุเรียนของประเทศคู่แข่งที่สำคัญไปประเทศจีนมีอยู่อย่างจำกัด ผู้วิจัยจึงทำการศึกษาการส่งออกทุเรียนเป็นระยะเวลา 
10 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2554-2563 

สำหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เจ้าหน้าที่จากจากกรมการค้าระหว่างประเทศ จำนวน 3 ท่าน เนื่องด้วยหน่วยงานดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก 
พร้อมทั้งช่วยในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ประกอบการในประเทศ โดยผู้วิจัยทำการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความสามารถ 
ในการแข่งขันของการส่งออกทุเรียนไทยไปตลาดจีน ตามทฤษฎีแบบจำลองเพชร (Diamond Model) ซึ่งประกอบด้วย 
ปัจจัยการนำเข้า ปัจจัยอุปสงค์ อุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่อง การแข่งขันและกลยุทธ์ นโยบายภาครัฐที่สนับสนุน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
สำหรับงานวิจัยเชิงปริมาณผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถในการแข่งขันของการส่งออกทุเรียนไปตลาดจีน 

โดยใช้พลวัตความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Dynamic Revealed Comparative Advantage Index: DRCA) 
ของการส่งออกทุเรียนระหว่างประเทศไทย และประเทศคู่แข่งที่สำคัญ ได้แก่ เวียดนาม และมาเลเซีย โดยนำข้อมูลทางสถิติ
จากฐานข้อมูลทางการค้าระหว่างประเทศของสหประชาชาติ (The United Nations Commodity Trade Statistic Database: 
UN Comtrade) ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิ มาวิเคราะห์ผลด้วยสูตรพลวัติความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ช่วงในการวิเคราะห์ คือ ปี พ.ศ. 2554-2558 และปี พ.ศ. 2559-2563 เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ 
การส่งออกทุเรียนในแต่ละช่วงเวลา 

สำหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกทุเรียนไทยไปตลาดจีน ด้วยแบบจำลอง
เพชร (Diamond Model) โดยทำการวิเคราะห์จาก 1. ปัจจัยการผลิตในประเทศ (Factor Conditions), 2. อุปสงค์ 
ในประเทศ (Demand Conditions), 3.อุตสาหกรรมที่สนับสนุนและเกี่ยวเนื่องในประเทศ (Support and Related Industries), 
4. กลยุทธ์ โครงสร้าง และสภาพการแข่งขันในประเทศของธุรกิจ (Company Strategy Structure and Rivalry),  
5. บทบาทของรัฐบาล (Role of Government) และ 6. โอกาสหรือเหตุสุดวิสัย (Chance) 
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ผลการศึกษา 
 

พลวัตความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Dynamic Revealed Comparative Advantage: DRCA) 
พลวัติความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (DRCA) ในการส่งออกทุเรียนไปยังตลาดจีน ระหว่างปี  พ.ศ.   

2554-2563 ผู้วิจัยทำการแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ปี พ.ศ. 2554-2558 และปี พ.ศ. 2559-2563 โดยค่าพลวัติ
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (DRCA) แสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 พลวัตความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ 

ปี ประเทศ 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ 

DRCA สถานการณ ์การส่งออกของ
ประเทศผู้ส่งออก  การนำเข้าของ

ประเทศผู้นำเข้า 

2554-2558 
ไทย 1.00 < 1.36 ลดลง คว้าไม่ทัน 

เวียดนาม 462.78 > 1.36 เพิ่มขึ้น ดาวรุ่งพุ่งแรง 
มาเลเซีย 3.93 > 1.36 เพิ่มขึ้น ดาวรุ่งพุ่งแรง 

2559-2563 
ไทย 2.88 > 1.32 เพิ่มขึ้น ดาวรุ่งพุ่งแรง 

เวียดนาม -0.72 < 1.32 ลดลง เสียโอกาส 
มาเลเซีย -2.58 < 1.32 ลดลง เสียโอกาส 

 

พลวัติความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (DRCA) ของประเทศไทย เวียดนาม และมาเลเซีย ในการส่งออก
ทุเรียนไปยังตลาดจีน ระหว่างปี พ.ศ. 2554–2558 พบว่า ค่า DRCA มีแนวโน้มลดลง ทำให้ประเทศไทยอยู่ใน
สถานการณ์ “คว้าไม่ทัน” ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ตลาดจีนมีแนวโน้มนำเข้าทุเรียนเพิ่มขึ้น และประเทศไทยสามารถส่งออก
ทุเรียนเพิ่มขึ้น แต่ความสามารถในการส่งออกทุเรียนไทยกลับขยายตัวต่ำกว่าอัตราการขยายตัวของการนำเข้าทุเรียนจีน  
ขณะเดียวกันประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนามและมาเลเซียมีค่า DRCA เพิ่มขึ้น ทำให้ประเทศคู่แข่งอยู่ในสถานการณ์  
“ดาวรุ่งพุ่งแรง” เป็นสถานการณ์ที่ตลาดจีนมีแนวโน้มนำเข้าทุเรียนเพิ่มขึ้น และประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนาม  มาเลเซีย 
ก็สามารถส่งออกทุเรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งออกได้รวดเร็วมากกว่าการนำเข้าของตลาดจีน  แสดงว่าประเทศคู่แข่งอย่าง
เวียดนาม มาเลเซียมีศักยภาพในการส่งออกทุเรียนไปยังตลาดจีนในปี พ.ศ. 2554-2558 มากกว่าประเทศไทย  
ในส่วนปี พ.ศ. 2559–2563 พบว่า ค่า DRCA มีทิศทางที่เพิ่มขึ้น ทำให้ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ “ดาวรุ่งพุ่งแรง” 
เป็นสถานการณ์ที่ตลาดจีนมีแนวโน้มนำเข้าทุเรียนเพิ่มขึ้น และประเทศไทยก็สามารถส่งออกทุเรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งออกได้
รวดเร็วมากกว่าการนำเข้าของตลาดจีน ขณะเดียวกันประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนามและมาเลเซียมีค่า DRCA ลดลง ทำให้
ประเทศคู่แข่งอยู่ในสถานการณ์ “เสียโอกาส” ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ตลาดจีนมีแนวโน้มนำเข้าทุเรียนมากขึ้น แต่เวียดนาม 
มาเลเซียกลับมีความสามารถในการส่งออกทุเรียนลดลง แสดงว่าประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนาม มาเลเซียมีความได้เปรียบ
ในการส่งออกทุเรียนลดลง 

แบบจำลองเพชร (Diamond Model) 
1. ปัจจัยการผลิตในประเทศ (Factor Conditions)  
 จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของกรมการค้าระหว่างประเทศ พบว่า ทางกรมรับซื้อทุเรียนสดทั้งลูกยังไม่แกะเปลือก

ภายในประเทศ มีปริมาณที่รับซื้อทุเรียนเพื่อส่งออกตกปีละประมาณ 600,000 ตัน มีมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านเหรียญ
สหรัฐต่อปี สำหรับขั้นตอนในการซื้อทุเรียนของทางกรมมาจากผู้ส่งออกในประเทศ โดยทั่วไปจะมีกฎระเบียบการนำเข้า
ที่มุ่งเน้นมาตรฐานสินค้า และสุขอนามัยของสินค้า ในส่วนการชำระเงินของผู้ส่งออก มีทั้งชำระเงินสด เงินโอนผ่านธนาคาร 
และเช็ค วิธีในการคัดเลือกทุเรียนเพื่อส่งออก จะต้องเป็นทุเรียนจากผู้ส่งออกที่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ส่งทุเรียนไว้ต่อกรม
วิชาการเกษตรตามกำหนด 

 
 
 

2. อุปสงค์ในประเทศ (Demand Conditions)  
 การส่งออกของผู้ส่งออกจะต้องแจ้งบัญชีรายชื่อและหมายเลขทะเบียนผู้ส่งออกทุเรียนสดให้กรมศุลกากรทราบ

เพื่อประกอบการส่งออก และการส่งออกทุเรียนต้องเป็นไปตามข้อกําหนดการตรวจสอบคุณภาพ ตามประกาศของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องมาตรฐานทุเรียนไทย พ.ศ. 2545 เนื่องจากประเทศจีนวางกฎระเบียบการนำเข้าผลไม้
ที่เข้มงวด โดยเฉพาะในสถานการณ์ COVID-19 ดังนั้น ผู้ส่งออกจึงจำเป็นต้องทำตามกำหนดกฎระเบียบการนำเข้า
ผลไม้ที่เปลี่ยนแปลงบ่อย และส่งผลอย่างมากต่อการส่งออก  

3. อุตสาหกรรมที่สนับสนุนและเกี่ยวเนื่องในประเทศ (Support and Related Industries)  
 สำหรับวิธีการเตรียมบรรจุภัณฑ์ ผู้ส่งออกต้องติดข้อความเป็นภาษาอังกฤษให้ชัดเจน ที่ภาชนะบรรจุ ตามประกาศ

ของกรมวิชาการเกษตร เช่น ชื่อและหมายเลขทะเบียนผู้ส่งออก, ชื่อพืชและพันธุ์, ชั้นและน้ำหนักของสินค้า, และประเทศ
ผู้ผลิต สำหรับช่องทางการขนส่งมี 3 ช่องทาง คือ การขนส่งผ่านทางบก ใช้เวลา 6-7 วัน ทางเรือ ใช้เวลา 7-10 วัน และ
ทางอากาศโดยเครื่องบินเช่าเหมาลำ ใช้เวลา 1-2 วัน  

4. กลยุทธ์ โครงสร้าง และสภาพการแข่งขันในประเทศของธุรกิจ (Company Strategy Structure and Rivalry)  
 มาเลเซียและไทยเป็นประเทศผู้ผลิตทุเรียนรายใหญ่ แต่ทุเรียนของทั้งสองประเทศนั้นมีความแตกต่างกัน เดิมที

มาเลเซียเป็นประเทศผู้ผลิตทุเรียนที่มีชื่อเสียงแต่ไม่สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ เนื่องจากนวัตกรรมและการเก็บ
รักษาผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่มีประสิทธิภาพจึงทำให้ไม่สามารถรักษาคุณภาพของทุเรียนจนสามารถส่งออกได้ ส่วน
ทุเรียนจากไทยสามารถส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ได้ สำหรับการวางแผนกลยุทธ์การตลาดของทางกรม คือ การขยาย
ตลาดต่างประเทศไปยังตลาดรองอื่นๆ และทำการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม แล้วสนับสนุนผู้ส่งออกเพิ่มการขายผ่าน
ช่องทางออนไลน์  

5. บทบาทของรัฐบาล (Role of Government)  
 รัฐบาทได้จัดทำแผนการแก้ไขปัญหาผลไม้เศรษฐกิจล่วงหน้าทั้งระบบ ถึงสถานการณ์ปัญหาการขนส่งผลไม้

ส่งออกไปจีน สำหรับอุปสรรคต่อผู้ส่งออกจะเป็นในด้านกฎระเบียบการนำเข้าของจีนมักจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผล
ต่อการส่งออก ติดขัดอยู่บ่อยครั้ง  

6. โอกาสหรือเหตุสุดวิสัย (Chance)  
 ประเทศไทยมีความได้เปรียบในด้านนวัตกรรม และการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง

ทุเรียนมีราคาถูก รสชาติดี และต้นทุนการขนส่งต่ำกว่า ทำให้คนจีนนิยมบริโภคทุเรียนจากประเทศไทย สำหรับปัญหา
และอุปสรรคในการส่งออกทุเรียนไทยไปตลาดจีน อาจมีมากขึ้นจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งสถานการณ์ทั่วโลก
ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้ส่งออกต้องติดตามมาตรการจากจีนอย่างใกล้ชิด  
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 

อภิปรายผลการวิเคราะห์พลวัตความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Dynamic Revealed Comparative 
Advantage: DRCA) 

พลวัติความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (DRCA) ของประเทศไทย เวียดนาม และมาเลเซีย ในการส่งออก
ทุเรียนไปยังตลาดจีน ระหว่างปี พ.ศ. 2554–2558 พบว่า ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ “คว้าไม่ทัน” ซึ ่งเป็น
สถานการณ์ที่ตลาดจีนมีแนวโน้มนำเข้าทุเรียนเพิ่มขึ้น และประเทศไทยสามารถส่งออกทุเรียนเพิ่มขึ้น แต่ความสามารถ
ในการส่งออกทุเรียนไทยกลับขยายตัวต่ำกว่าอัตราการขยายตัวของการนำเข้าทุเรียนจีน สำหรับปี พ.ศ. 2559–2563 
พบว่า ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ “ดาวรุ่งพุ่งแรง” เป็นสถานการณ์ที่ตลาดจีนมีแนวโน้มนำเข้าทุเรียนเพิ่มขึ้น และ
ประเทศไทยก็สามารถส่งออกทุเรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งออกได้รวดเร็วมากกว่าการนำเข้าของตลาดจีน ซึ่งสถานการณ์ในแต่ละ
ช่วงของประเทศไทยสอดคล้องกับ ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทย (2563) โดยทำการเปรียบเทียบการผลิตทุเรียน
ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2562 พบว่า ปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยมีผลผลิตรวม จำนวน 568,660 ตัน ทำให้ในช่วงปี 
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ผลการศึกษา 
 

พลวัตความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Dynamic Revealed Comparative Advantage: DRCA) 
พลวัติความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (DRCA) ในการส่งออกทุเรียนไปยังตลาดจีน ระหว่างปี พ.ศ.   

2554-2563 ผู้วิจัยทำการแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ปี พ.ศ. 2554-2558 และปี พ.ศ. 2559-2563 โดยค่าพลวัติ
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (DRCA) แสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 พลวัตความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ 

ปี ประเทศ 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ 

DRCA สถานการณ ์การส่งออกของ
ประเทศผู้ส่งออก  การนำเข้าของ

ประเทศผู้นำเข้า 

2554-2558 
ไทย 1.00 < 1.36 ลดลง คว้าไม่ทัน 

เวียดนาม 462.78 > 1.36 เพิ่มขึ้น ดาวรุ่งพุ่งแรง 
มาเลเซีย 3.93 > 1.36 เพิ่มขึ้น ดาวรุ่งพุ่งแรง 

2559-2563 
ไทย 2.88 > 1.32 เพิ่มขึ้น ดาวรุ่งพุ่งแรง 

เวียดนาม -0.72 < 1.32 ลดลง เสียโอกาส 
มาเลเซีย -2.58 < 1.32 ลดลง เสียโอกาส 

 

พลวัติความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (DRCA) ของประเทศไทย เวียดนาม และมาเลเซีย ในการส่งออก
ทุเรียนไปยังตลาดจีน ระหว่างปี พ.ศ. 2554–2558 พบว่า ค่า DRCA มีแนวโน้มลดลง ทำให้ประเทศไทยอยู่ใน
สถานการณ์ “คว้าไม่ทัน” ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ตลาดจีนมีแนวโน้มนำเข้าทุเรียนเพิ่มขึ้น และประเทศไทยสามารถส่งออก
ทุเรียนเพิ่มขึ้น แต่ความสามารถในการส่งออกทุเรียนไทยกลับขยายตัวต่ำกว่าอัตราการขยายตัวของการนำเข้าทุเรียนจีน  
ขณะเดียวกันประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนามและมาเลเซียมีค่า DRCA เพิ่มขึ้น ทำให้ประเทศคู่แข่งอยู่ในสถานการณ์  
“ดาวรุ่งพุ่งแรง” เป็นสถานการณ์ที่ตลาดจีนมีแนวโน้มนำเข้าทุเรียนเพิ่มขึ้น และประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนาม  มาเลเซีย 
ก็สามารถส่งออกทุเรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งออกได้รวดเร็วมากกว่าการนำเข้าของตลาดจีน  แสดงว่าประเทศคู่แข่งอย่าง
เวียดนาม มาเลเซียมีศักยภาพในการส่งออกทุเรียนไปยังตลาดจีนในปี พ.ศ. 2554-2558 มากกว่าประเทศไทย  
ในส่วนป ีพ.ศ. 2559–2563 พบว่า ค่า DRCA มีทิศทางที่เพิ่มขึ้น ทำให้ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ “ดาวรุ่งพุ่งแรง” 
เป็นสถานการณ์ที่ตลาดจีนมีแนวโน้มนำเข้าทุเรียนเพิ่มขึ้น และประเทศไทยก็สามารถส่งออกทุเรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งออกได้
รวดเร็วมากกว่าการนำเข้าของตลาดจีน ขณะเดียวกันประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนามและมาเลเซียมีค่า DRCA ลดลง ทำให้
ประเทศคู่แข่งอยู่ในสถานการณ์ “เสียโอกาส” ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ตลาดจีนมีแนวโน้มนำเข้าทุเรียนมากขึ้น แต่เวียดนาม 
มาเลเซียกลับมีความสามารถในการส่งออกทุเรียนลดลง แสดงว่าประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนาม มาเลเซียมีความได้เปรียบ
ในการส่งออกทุเรียนลดลง 

แบบจำลองเพชร (Diamond Model) 
1. ปัจจัยการผลิตในประเทศ (Factor Conditions)  
 จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของกรมการค้าระหว่างประเทศ พบว่า ทางกรมรับซื้อทุเรียนสดทั้งลูกยังไม่แกะเปลือก

ภายในประเทศ มีปริมาณที่รับซื้อทุเรียนเพื่อส่งออกตกปีละประมาณ 600,000 ตัน มีมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านเหรียญ
สหรัฐต่อปี สำหรับขั้นตอนในการซื้อทุเรียนของทางกรมมาจากผู้ส่งออกในประเทศ โดยทั่วไปจะมีกฎระเบียบการนำเข้า
ที่มุ่งเน้นมาตรฐานสินค้า และสุขอนามัยของสินค้า ในส่วนการชำระเงินของผู้ส่งออก มีทั้งชำระเงินสด เงินโอนผ่านธนาคาร 
และเช็ค วิธีในการคัดเลือกทุเรียนเพื่อส่งออก จะต้องเป็นทุเรียนจากผู้ส่งออกที่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ส่งทุเรียนไว้ต่อกรม
วิชาการเกษตรตามกำหนด 

 
 
 

2. อุปสงค์ในประเทศ (Demand Conditions)  
 การส่งออกของผู้ส่งออกจะต้องแจ้งบัญชีรายชื่อและหมายเลขทะเบียนผู้ส่งออกทุเรียนสดให้กรมศุลกากรทราบ

เพื่อประกอบการส่งออก และการส่งออกทุเรียนต้องเป็นไปตามข้อกําหนดการตรวจสอบคุณภาพ ตามประกาศของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องมาตรฐานทุเรียนไทย พ.ศ. 2545 เนื่องจากประเทศจีนวางกฎระเบียบการนำเข้าผลไม้
ที่เข้มงวด โดยเฉพาะในสถานการณ์ COVID-19 ดังนั้น ผู้ส่งออกจึงจำเป็นต้องทำตามกำหนดกฎระเบียบการนำเข้า
ผลไม้ที่เปลี่ยนแปลงบ่อย และส่งผลอย่างมากต่อการส่งออก  

3. อุตสาหกรรมที่สนับสนุนและเกี่ยวเนื่องในประเทศ (Support and Related Industries)  
 สำหรับวิธีการเตรียมบรรจุภัณฑ์ ผู้ส่งออกต้องติดข้อความเป็นภาษาอังกฤษให้ชัดเจน ที่ภาชนะบรรจุ ตามประกาศ

ของกรมวิชาการเกษตร เช่น ชื่อและหมายเลขทะเบียนผู้ส่งออก, ชื่อพืชและพันธุ์, ชั้นและน้ำหนักของสินค้า, และประเทศ
ผู้ผลิต สำหรับช่องทางการขนส่งมี 3 ช่องทาง คือ การขนส่งผ่านทางบก ใช้เวลา 6-7 วัน ทางเรือ ใช้เวลา 7-10 วัน และ
ทางอากาศโดยเครื่องบินเช่าเหมาลำ ใช้เวลา 1-2 วัน  

4. กลยุทธ์ โครงสร้าง และสภาพการแข่งขันในประเทศของธุรกิจ (Company Strategy Structure and Rivalry)  
 มาเลเซียและไทยเป็นประเทศผู้ผลิตทุเรียนรายใหญ่ แต่ทุเรียนของทั้งสองประเทศนั้นมีความแตกต่างกัน เดิมที

มาเลเซียเป็นประเทศผู้ผลิตทุเรียนที่มีชื่อเสียงแต่ไม่สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ เนื่องจากนวัตกรรมและการเก็บ
รักษาผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่มีประสิทธิภาพจึงทำให้ไม่สามารถรักษาคุณภาพของทุเรียนจนสามารถส่งออกได้ ส่วน
ทุเรียนจากไทยสามารถส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ได้ สำหรับการวางแผนกลยุทธ์การตลาดของทางกรม คือ การขยาย
ตลาดต่างประเทศไปยังตลาดรองอื่นๆ และทำการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม แล้วสนับสนุนผู้ส่งออกเพิ่มการขายผ่าน
ช่องทางออนไลน์  

5. บทบาทของรัฐบาล (Role of Government)  
 รัฐบาทได้จัดทำแผนการแก้ไขปัญหาผลไม้เศรษฐกิจล่วงหน้าทั้งระบบ ถึงสถานการณ์ปัญหาการขนส่งผลไม้

ส่งออกไปจีน สำหรับอุปสรรคต่อผู้ส่งออกจะเป็นในด้านกฎระเบียบการนำเข้าของจีนมักจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผล
ต่อการส่งออก ติดขัดอยู่บ่อยครั้ง  

6. โอกาสหรือเหตุสุดวิสัย (Chance)  
 ประเทศไทยมีความได้เปรียบในด้านนวัตกรรม และการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง

ทุเรียนมีราคาถูก รสชาติดี และต้นทุนการขนส่งต่ำกว่า ทำให้คนจีนนิยมบริโภคทุเรียนจากประเทศไทย สำหรับปัญหา
และอุปสรรคในการส่งออกทุเรียนไทยไปตลาดจีน อาจมีมากขึ้นจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งสถานการณ์ทั่วโลก
ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้ส่งออกต้องติดตามมาตรการจากจีนอย่างใกล้ชิด  
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 

อภิปรายผลการวิเคราะห์พลวัตความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Dynamic Revealed Comparative 
Advantage: DRCA) 

พลวัติความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (DRCA) ของประเทศไทย เวียดนาม และมาเลเซีย ในการส่งออก
ทุเรียนไปยังตลาดจีน ระหว่างปี พ.ศ. 2554–2558 พบว่า ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ “คว้าไม่ทัน” ซึ ่งเป็น
สถานการณ์ที่ตลาดจีนมีแนวโน้มนำเข้าทุเรียนเพิ่มขึ้น และประเทศไทยสามารถส่งออกทุเรียนเพิ่มขึ้น แต่ความสามารถ
ในการส่งออกทุเรียนไทยกลับขยายตัวต่ำกว่าอัตราการขยายตัวของการนำเข้าทุเรียนจีน สำหรับปี พ.ศ. 2559–2563 
พบว่า ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ “ดาวรุ่งพุ่งแรง” เป็นสถานการณ์ที่ตลาดจีนมีแนวโน้มนำเข้าทุเรียนเพิ่มขึ้น และ
ประเทศไทยก็สามารถส่งออกทุเรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งออกได้รวดเร็วมากกว่าการนำเข้าของตลาดจีน ซึ่งสถานการณ์ในแต่ละ
ช่วงของประเทศไทยสอดคล้องกับ ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทย (2563) โดยทำการเปรียบเทียบการผลิตทุเรียน
ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2562 พบว่า ปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยมีผลผลิตรวม จำนวน 568,660 ตัน ทำให้ในช่วงปี 
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พ.ศ. 2554-2558 ประเทศไทยจึงอยู่ในสถานการณ์ “คว้าไม่ทัน” ส่วนปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีผลผลิตรวม 
จำนวน 1,017,097 ตัน ส่งผลให้ช่วงปี พ.ศ. 2559-2563 ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ “ดาวรุ่งพุ่งแรง”  

อภิปรายผลการวิเคราะห์แบบจำลองเพชร (Diamond Model) 
ผลการวิเคราะห์แบบจำลองเพชร พบว่า ทางกรมรับซื้อทุเรียนสดทั้งลูกยังไม่แกะเปลือกภายในประเทศ มีปริมาณ  

ที่รับซื้อทุเรียนเพื่อส่งออกตกปีละประมาณ 600,000 ตัน มีมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ซึ่งแนวโน้ม
ในอนาคต คาดวา่มีการรับซื้อทุเรียนจากผู้ประกอบการเพื่อส่งออกมากขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขัน
ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ดาวรุ่งพุ่งแรง ซึ่งต่างจากในสมัยอดีตช่วงปี พ.ศ. 2558 พบว่า ประเทศไทย
ประสบปัญหาภัยแล้งจึงทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ผู้บริโภคชาวจีนรับซื้อทุเรียนจากประเทศ  
เพื่อนบ้านแทนประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทย (2563) กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทย 
มีการผลิตและส่งออกทุเรียนมากที่สุดในโลก ในปี พ.ศ. 2562 ส่งออกทุเรียนไทยไปจีน 518,424 ตัน มูลค่า 983 ล้าน
เหรียญสหรัฐ โดยประเทศจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของประเทศไทย และสอดคล้องกับงานวิจัยของอัครพงศ์ อั้นทอง และ 
อริยา เผ่าเครื่อง (2553) กล่าวว่า การเปิดเสรีทางการค้าผักและผลไม้ของ FTA ASEAN-China ทำให้ประเทศจีนเป็น
คู่ค้าที่สำคัญของไทย อีกทั้งประเทศจีนเลือกนำเข้าผลไม้จากประเทศไทยมากกว่าประเทศอื่นๆ ทำให้ประเทศไทยนั้น 
มีความได้เปรียบในการส่งออกมากกว่าประเทศเพื่อนบ้าน  

ในด้านการส่งออก ผู้ส่งออกจะต้องแจ้งบัญชีรายชื่อและหมายเลขทะเบียนผู้ส่งออกทุเรียนสดให้กรมศุลกากรทราบ
เพื่อประกอบการส่งออกแล้วต้องเป็นไปตามข้อกําหนดการตรวจสอบคุณภาพ เนื่องจากประเทศจีนวางกฎระเบียบการ
นำเข้าผลไม้ท่ีเข้มงวดโดยเฉพาะในสถานการณ์ COVID-19 ผู้ส่งออกจึงจำเป็นต้องทำตามกำหนดกฎระเบียบการนำเข้า
ผลไม้ที่เปลี่ยนแปลงบ่อย เมื่อพิจารณาด้านการส่งออก พบว่า ประเทศไทยยังคงมีความสามารถในการส่งออก เนื่องจาก
ก่อนการส่งออกทุเรียนไทยนั้น จะต้องผ่านการรับรองตรวจสอบคุณภาพก่อนจึงจะทำการส่งออกได้ เพื่อป้องกันการ  
ตีสินค้ากลับคืนจากทางจีน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอารยา สุนทรวิภาต และคนอื่นๆ (2564) กล่าวว่า ผู้ส่งออก
ทุเรียนจะต้องมาจากสวนที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรค AQIS อีกทั้งสอดคล้อง
กับบทความของเนชั่นออนไลน์ (2565) กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตรเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผลผลิต เพื่อ
ป้องกันปัญหาศัตรูพืชควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันเชื ้อไวรัส  COVID-19 โดยสร้างการรับรู ้ และแนวทางปฏิบัติ 
ที่ถูกต้องตั้งแต่ที่สวนให้แก่เกษตรกร พร้อมกับเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามแนวทางของ FAO และ WHO ใน 
โรงคัดบรรจุอย่างเคร่งครัด หากจีนตรวจพบเชื้อ COVID-19 ในสินค้าผลไม้ของไทย สินค้าก็จะถูกทำลายซึ่งจะส่ง 
ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของผลไม้ไทยในประเทศจีน  

สำหรับวิธีการเตรียมบรรจุภัณฑ์ ผู้ส่งออกต้องติดข้อความเป็นภาษาอังกฤษให้ชัดเจน ที่ภาชนะบรรจุตามประกาศ
ของกรมวิชาการเกษตร และช่องทางการขนส่งของประเทศไทยมี 3 ช่องทาง คือ การขนส่งผ่านทางบก ใช้เวลา 6-7 วัน 
ทางเรือ ใช้เวลา 7-10 วัน และทางอากาศโดยเครื่องบินเช่าเหมาลำ ใช้เวลา 1-2 วัน ในอนาคตหากประเทศไทยยังคง
ต้องการรักษาตำแหน่งความได้เปรียบในการแข่งขัน ประเทศไทยควรเพิ่มช่องทางการขนส่งรถไฟลาว-จีน ซึ่งช่วยลด
ระยะเวลาในการขนส่ง อีกทั้งช่วยในการป้องกันทุเรียนเน่าเสียก่อนถึงประเทศจีน สอดคล้องกับเกรียงไกร สุภโตษะ
(2562) ได้พูดถึงข้อกำหนดด้านการกักกันโรคที่ส่งออกจากประเทศไทยไปจีน โดยผลไม้ที่จะส่งต้องมาจากสวน และ 
โรงคัดบรรจุที่ได้ขึ้นทะเบียนกับทางกรมวิชาการเกษตรให้เรียบร้อย โดยผลไม้จะต้องไม่มียาฆ่าแมลง และสารตกค้างต้อง
ไม่เกินค่ามาตรฐานที่ประเทศจีนกำหนด สำหรับฉลากที่ติดลงบนบรรจุภัณฑ์ จะต้องระบุชนิดผลไม้ หมายเลขทะเบียน
สวน หมายเลขทะเบียนโรงบรรจุหีบห่อ หมายเลขผู้ส่งออก วันที่บรรจุ และที่สำคัญต้องระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษ 
หรือ ภาษาจีน ว่า “Export to the People’s Republic of China” และสอดคล้องกับงานวิจัยของวุฒิภาค พูลบัว (2561) 
กล่าวถึง ช่องทางการขนส่งทุเรียนสดไปจีน มี 3 ช่องทางหลัก คือ การขนส่งทางถนน แบ่งออกเป็น เส้นทาง R3 R9 และ 
R12 การขนส่งทางเรือ แบ่งออกเป็นเส้นทางจากท่าเรือแหลมฉบังไปเมืองกว่าวโจว มณฑลกว่างตุ้ง  และเส้นทางจาก
ท่าเรือแหลมฉบังไปเมืองเซี่ยงไฮ้ และการขนส่งทางอากาศ โดยมีสถานีปลายทาง คือ เซี่ยงไฮ้ กว่าวโจว เซี่ยะเหมิน เฉิงตู  
คุณหมิง หนานหนิง ปักกิ่ง และซีอาน  

สำหรับการวางแผนกลยุทธ์การตลาดของทางกรม คือ การขยายตลาดต่างประเทศไปยังตลาดรองอื่นๆ และทำการ
แปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม แล้วสนับสนุนผู้ส่งออกเพิ่มการขายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยปัจจุบันผู้ส่งออกทุเรียนไทย 
มีความสามารถในการแข่งขันมากกว่าประเทศคู่แข่งเนื่องด้วยการเก็บรักษาผลผลิตของประเทศไทยมีประสิทธิภาพ
มากกว่า อีกทั้งตำแหน่งที่ตั ้งของประเทศจีนอยู่ใกล้กับไทย ทำให้ประเทศไทยนั้นมีความได้เปรียบด้านการส่งออก 
รวมทั้งต้นทุนในการขนส่งมีราคาที่ต่ำกว่า ซึ่งสอดคล้องกับศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2564ก) โดยพูดถึงวิธีการรับมือคู่แข่งใน
อนาคต คือ 1. ประเทศไทยต้องชูจุดขายด้านสายพันธุ์แปลกใหม่ให้เป็นที่รู้จักในจีน , 2. ทำการตลาดผ่านแพลตฟอร์ม 
E-Commerce ของจีน, 3. ควบคุมคุณภาพเพื่อคงรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ และ 4. ขยายตลาดไปยังประเทศอื่นๆ เช่น 
ประเทศอินเดีย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฉัตรฤดี จองสุรียภาส และธนพร จนาพิระกนิฎฐ์ (2562) กล่าวถึง การ
ส่งออกผลไม้แปรรูปจากไทยไปยังอินเดีย ในปัจจุบันผู้บริโภคชาวอินเดียมีแนวโน้มซื้อผลไม้แปรรูปมากขึ้น เนื่องจาก 
มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตให้เป็นสังคมเมืองมากขึ้น จึงมีความต้องการบริโภคอาหาร
ที่สามารถรับประทานได้ทันทีเพื่อตอบสนองรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป  

สำหรับบทบาทของรัฐบาล คือ การจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาผลไม้เศรษฐกิจล่วงหน้าทั้งระบบ ถึงสถานการณ์ปัญหา
การขนส่งผลไม้ส่งออกไปจีน ในส่วนอุปสรรคต่อผู้ส่งออกจะเป็นในด้านกฎระเบียบการนำเข้าของจีนมักจะมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลต่อการส่งออก ติดขัดอยู่บ่อยครั้ง โดยความสามารถในการแข่งขันการส่งออกบางครั้งขึ้นอยู่กับ
รัฐบาลที่คอยช่วยในการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยรัฐบาลสามารถเจรจาต่อรองกับประเทศจีนได้ ซึ่งถ้ารัฐบาลสามารถแก้ไข
ได้ตรงจุดและรวดเร็ว ก็จะทำให้ประเทศไทยมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐวุฒิ มีชัย
โย และเจี้ยน กัว (2563) กล่าวว่า มาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของประเทศจีนเข้มงวดขึ้น ทำให้สินค้าเกษตร
ของไทยตรวจสอบเข้มงวดขึ้นเช่นกัน หากเกิดความสงสัยการปนเปื้อน สินค้าก็จะถูกกักเพื่อนำไปส่งตรวจอย่างละเอียด
ซึ่งใช้เวลานาน ทำให้สินค้าเกษตรที่ถูกกักไว้เกิดการเน่าเสีย และสอดคล้องกับฐานเศรษฐกิจดิจิทัล (2564) กล่าวว่า 
กระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ได้มีการจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาผลไม้เศรษฐกิจล่วงหน้าทั้งระบบกับหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลกระทบของนโยบายและมาตรการ Zero COVID-19 ทำให้เกิดปัญหาการส่งออกผลไม้ไปจีนทางบก
ติดขัด จึงทำการแก้ไขปัญหา คือ การเร่งเจรจาเปิดด่าน การกำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนในเรื่องการเปิด-ปิดด่าน โดยใช้การ
ทูตในการสร้างความร่วมมือและการสร้างความเข้าใจผ่านกลไกทุกระดับโดยเฉพาะคณะกรรมการความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงเกษตรของสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งใช้มาตรการ Covid Certification 
ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อสร้างความเชื่อมั่น  

ในด้านโอกาส พบว่า ประเทศไทยมีความได้เปรียบในด้านนวัตกรรม และการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรที่มี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งทุเรียนมีราคาถูก รสชาติดี และต้นทุนการขนส่งต่ำกว่า ทำให้คนจีนนิยมบริโภคทุเรียนจากประเทศ
ไทย สำหรับปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกทุเรียนไทยไปตลาดจีน อาจมีมากขึ้น จากสถานการณ์ COVID-19  
ซึ่งสถานการณ์ทั่วโลกยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้ส่งออกต้องติดตามมาตรการจากจีนอย่างใกล้ชิด  โดยที่
ประเทศไทยมีความสามารถในการส่งออกในช่วงดังกล่าว เนื่องจากในช่วงการแพร่ระบาดใหม่ๆ ทำให้การส่งออกทั่วโลก
หยุดชะงัก อีกทั้งผลผลิตทุเรียนไทยออกผลในช่วงที่สถานการณ์จากประเทศจีนนั้นคลี่คลาย อีกทั้งชาวจีนเชื่อว่าการกิน
ทุเรียนจะช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ ทำให้ประเทศไทยนั้นมีความได้เปรียบในการส่งออก ซึ่งสอดคล้องกับศูนย์วิจัยกสิกร
ไทย (2564ข) โดยพูดถึงความได้เปรียบในการส่งออกทุเรียนไทย หลักๆ มีอยู่ด้วยกัน 3 ข้อ คือ 1. รสชาติทุเรียนของ
ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก, 2. ทำเลที่ตั้งของประเทศไทย เอื้อต่อการขนส่งไปประเทศจีนซึ่งเป็นผู้บริโภค  
รายใหญ่ และ 3. ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญในการทำตลาดส่งออกผลไม้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของธันยมัย เจียรกุล 
(2559) ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปของไทยของวัยรุ่นชาวจีนที่มาศึกษาในประเทศ
ไทย ผลการศึกษา พบว่า สิ่งที่วัยรุ่นชาวจีนตัดสินใจในการซื้อผลไม้แปรรูป คือ รสชาติ ประโยชน์ต่อสุขภาพ หาซื้อง่าย 
โดยผลไม้แปรรูปที่ชื่นชอบที่สุดได้แก่ ทุเรียนทอด  
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พ.ศ. 2554-2558 ประเทศไทยจึงอยู่ในสถานการณ์ “คว้าไม่ทัน” ส่วนปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีผลผลิตรวม 
จำนวน 1,017,097 ตัน ส่งผลให้ช่วงปี พ.ศ. 2559-2563 ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ “ดาวรุ่งพุ่งแรง”  

อภิปรายผลการวิเคราะห์แบบจำลองเพชร (Diamond Model) 
ผลการวิเคราะห์แบบจำลองเพชร พบว่า ทางกรมรับซื้อทุเรียนสดทั้งลูกยังไม่แกะเปลือกภายในประเทศ มีปริมาณ  

ที่รับซื้อทุเรียนเพื่อส่งออกตกปีละประมาณ 600,000 ตัน มีมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ซึ่งแนวโน้ม
ในอนาคต คาดวา่มีการรับซื้อทุเรียนจากผู้ประกอบการเพื่อส่งออกมากขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขัน
ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ดาวรุ่งพุ่งแรง ซึ่งต่างจากในสมัยอดีตช่วงปี พ.ศ. 2558 พบว่า ประเทศไทย
ประสบปัญหาภัยแล้งจึงทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ผู้บริโภคชาวจีนรับซื้อทุเรียนจากประเทศ  
เพื่อนบ้านแทนประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทย (2563) กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทย 
มีการผลิตและส่งออกทุเรียนมากที่สุดในโลก ในปี พ.ศ. 2562 ส่งออกทุเรียนไทยไปจีน 518,424 ตัน มูลค่า 983 ล้าน
เหรียญสหรัฐ โดยประเทศจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของประเทศไทย และสอดคล้องกับงานวิจัยของอัครพงศ์ อั้นทอง และ 
อริยา เผ่าเครื่อง (2553) กล่าวว่า การเปิดเสรีทางการค้าผักและผลไม้ของ FTA ASEAN-China ทำให้ประเทศจีนเป็น
คู่ค้าที่สำคัญของไทย อีกทั้งประเทศจีนเลือกนำเข้าผลไม้จากประเทศไทยมากกว่าประเทศอื่นๆ ทำให้ประเทศไทยนั้น 
มีความได้เปรียบในการส่งออกมากกว่าประเทศเพื่อนบ้าน  

ในด้านการส่งออก ผู้ส่งออกจะต้องแจ้งบัญชีรายชื่อและหมายเลขทะเบียนผู้ส่งออกทุเรียนสดให้กรมศุลกากรทราบ
เพื่อประกอบการส่งออกแล้วต้องเป็นไปตามข้อกําหนดการตรวจสอบคุณภาพ เนื่องจากประเทศจีนวางกฎระเบียบการ
นำเข้าผลไม้ท่ีเข้มงวดโดยเฉพาะในสถานการณ์ COVID-19 ผู้ส่งออกจึงจำเป็นต้องทำตามกำหนดกฎระเบียบการนำเข้า
ผลไม้ที่เปลี่ยนแปลงบ่อย เมื่อพิจารณาด้านการส่งออก พบว่า ประเทศไทยยังคงมีความสามารถในการส่งออก เนื่องจาก
ก่อนการส่งออกทุเรียนไทยนั้น จะต้องผ่านการรับรองตรวจสอบคุณภาพก่อนจึงจะทำการส่งออกได้ เพื่อป้องกันการ  
ตีสินค้ากลับคืนจากทางจีน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอารยา สุนทรวิภาต และคนอื่นๆ (2564) กล่าวว่า ผู้ส่งออก
ทุเรียนจะต้องมาจากสวนที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรค AQIS อีกทั้งสอดคล้อง
กับบทความของเนชั่นออนไลน์ (2565) กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตรเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผลผลิต เพื่อ
ป้องกันปัญหาศัตรูพืชควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันเชื ้อไวรัส  COVID-19 โดยสร้างการรับรู ้ และแนวทางปฏิบัติ 
ที่ถูกต้องตั้งแต่ที่สวนให้แก่เกษตรกร พร้อมกับเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามแนวทางของ FAO และ WHO ใน 
โรงคัดบรรจุอย่างเคร่งครัด หากจีนตรวจพบเชื้อ COVID-19 ในสินค้าผลไม้ของไทย สินค้าก็จะถูกทำลายซึ่งจะส่ง 
ผลกระทบต่อความเชื่อมัน่และภาพลักษณ์ของผลไม้ไทยในประเทศจีน  

สำหรับวิธีการเตรียมบรรจุภัณฑ์ ผู้ส่งออกต้องติดข้อความเป็นภาษาอังกฤษให้ชัดเจน ที่ภาชนะบรรจุตามประกาศ
ของกรมวิชาการเกษตร และช่องทางการขนส่งของประเทศไทยมี 3 ช่องทาง คือ การขนส่งผ่านทางบก ใช้เวลา 6-7 วัน 
ทางเรือ ใช้เวลา 7-10 วัน และทางอากาศโดยเครื่องบินเช่าเหมาลำ ใช้เวลา 1-2 วัน ในอนาคตหากประเทศไทยยังคง
ต้องการรักษาตำแหน่งความได้เปรียบในการแข่งขัน ประเทศไทยควรเพิ่มช่องทางการขนส่งรถไฟลาว-จีน ซึ่งช่วยลด
ระยะเวลาในการขนส่ง อีกทั้งช่วยในการป้องกันทุเรียนเน่าเสียก่อนถึงประเทศจีน สอดคล้องกับเกรียงไกร สุภโตษะ
(2562) ได้พูดถึงข้อกำหนดด้านการกักกันโรคที่ส่งออกจากประเทศไทยไปจีน โดยผลไม้ที่จะส่งต้องมาจากสวน  และ 
โรงคัดบรรจุที่ได้ขึ้นทะเบียนกับทางกรมวิชาการเกษตรให้เรียบร้อย โดยผลไม้จะต้องไม่มียาฆ่าแมลง และสารตกค้างต้อง
ไม่เกินค่ามาตรฐานที่ประเทศจีนกำหนด สำหรับฉลากที่ติดลงบนบรรจุภัณฑ์ จะต้องระบุชนิดผลไม้ หมายเลขทะเบียน
สวน หมายเลขทะเบียนโรงบรรจุหีบห่อ หมายเลขผู้ส่งออก วันที่บรรจุ และที่สำคัญต้องระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษ 
หรือ ภาษาจีน ว่า “Export to the People’s Republic of China” และสอดคล้องกับงานวิจัยของวุฒิภาค พูลบัว (2561) 
กล่าวถึง ช่องทางการขนสง่ทุเรียนสดไปจีน มี 3 ช่องทางหลัก คือ การขนส่งทางถนน แบ่งออกเป็น เส้นทาง R3 R9 และ 
R12 การขนส่งทางเรือ แบ่งออกเป็นเส้นทางจากท่าเรือแหลมฉบังไปเมืองกว่าวโจว มณฑลกว่างตุ้ง  และเส้นทางจาก
ท่าเรือแหลมฉบังไปเมืองเซี่ยงไฮ้ และการขนส่งทางอากาศ โดยมีสถานีปลายทาง คือ เซี่ยงไฮ้ กว่าวโจว เซี่ยะเหมิน เฉิงตู  
คุณหมิง หนานหนิง ปักกิ่ง และซีอาน  

สำหรับการวางแผนกลยุทธ์การตลาดของทางกรม คือ การขยายตลาดต่างประเทศไปยังตลาดรองอื่นๆ และทำการ
แปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม แล้วสนับสนุนผู้ส่งออกเพิ่มการขายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยปัจจุบันผู้ส่งออกทุเรียนไทย 
มีความสามารถในการแข่งขันมากกว่าประเทศคู่แข่งเนื่องด้วยการเก็บรักษาผลผลิตของประเทศไทยมีประสิทธิภาพ
มากกว่า อีกทั้งตำแหน่งที่ตั ้งของประเทศจีนอยู่ใกล้กับไทย ทำให้ประเทศไทยนั้นมีความได้เปรียบด้านการส่งออก 
รวมทั้งต้นทุนในการขนส่งมีราคาที่ต่ำกว่า ซึ่งสอดคล้องกับศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2564ก) โดยพูดถึงวิธีการรับมือคู่แข่งใน
อนาคต คือ 1. ประเทศไทยต้องชูจุดขายด้านสายพันธุ์แปลกใหม่ให้เป็นที่รู้จักในจีน , 2. ทำการตลาดผ่านแพลตฟอร์ม 
E-Commerce ของจีน, 3. ควบคุมคุณภาพเพื่อคงรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ และ 4. ขยายตลาดไปยังประเทศอื่นๆ เช่น 
ประเทศอินเดีย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฉัตรฤดี จองสุรียภาส และธนพร จนาพิระกนิฎฐ์ (2562) กล่าวถึง การ
ส่งออกผลไม้แปรรูปจากไทยไปยังอินเดีย ในปัจจุบันผู้บริโภคชาวอินเดียมีแนวโน้มซื้อผลไม้แปรรูปมากขึ้น เนื่องจาก 
มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตให้เป็นสังคมเมืองมากขึ้น จึงมีความต้องการบริโภคอาหาร
ที่สามารถรับประทานได้ทันทีเพื่อตอบสนองรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป  

สำหรับบทบาทของรัฐบาล คือ การจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาผลไม้เศรษฐกิจล่วงหน้าทั้งระบบ ถึงสถานการณ์ปัญหา
การขนส่งผลไม้ส่งออกไปจีน ในส่วนอุปสรรคต่อผู้ส่งออกจะเป็นในด้านกฎระเบียบการนำเข้าของจีนมักจะมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลต่อการส่งออก ติดขัดอยู่บ่อยครั้ง โดยความสามารถในการแข่งขันการส่งออกบางครั้งขึ้นอยู่กับ
รัฐบาลที่คอยช่วยในการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยรัฐบาลสามารถเจรจาต่อรองกับประเทศจีนได้ ซึ่งถ้ารัฐบาลสามารถแก้ไข
ได้ตรงจุดและรวดเร็ว ก็จะทำให้ประเทศไทยมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐวุฒิ มีชัย
โย และเจี้ยน กัว (2563) กล่าวว่า มาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของประเทศจีนเข้มงวดขึ้น ทำให้สินค้าเกษตร
ของไทยตรวจสอบเข้มงวดขึ้นเช่นกัน หากเกิดความสงสัยการปนเปื้อน สินค้าก็จะถูกกักเพื่อนำไปส่งตรวจอย่างละเอียด
ซึ่งใช้เวลานาน ทำให้สินค้าเกษตรที่ถูกกักไว้เกิดการเน่าเสีย และสอดคล้องกับฐานเศรษฐกิจดิจิทัล (2564) กล่าวว่า 
กระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ได้มีการจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาผลไม้เศรษฐกิจล่วงหน้าทั้งระบบกับหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลกระทบของนโยบายและมาตรการ Zero COVID-19 ทำให้เกิดปัญหาการส่งออกผลไม้ไปจีนทางบก
ติดขัด จึงทำการแก้ไขปัญหา คือ การเร่งเจรจาเปิดด่าน การกำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนในเรื่องการเปิด-ปิดด่าน โดยใช้การ
ทูตในการสร้างความร่วมมือและการสร้างความเข้าใจผ่านกลไกทุกระดับโดยเฉพาะคณะกรรมการความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงเกษตรของสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งใช้มาตรการ Covid Certification 
ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อสร้างความเชื่อมั่น  

ในด้านโอกาส พบว่า ประเทศไทยมีความได้เปรียบในด้านนวัตกรรม และการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรที่มี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งทุเรียนมีราคาถูก รสชาติดี และต้นทุนการขนส่งต่ำกว่า ทำให้คนจีนนิยมบริโภคทุเรียนจากประเทศ
ไทย สำหรับปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกทุเรียนไทยไปตลาดจีน อาจมีมากขึ้น จากสถานการณ์ COVID-19  
ซึ่งสถานการณ์ทั่วโลกยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้ส่งออกต้องติดตามมาตรการจากจีนอย่างใกล้ชิด  โดยที่
ประเทศไทยมีความสามารถในการส่งออกในช่วงดังกล่าว เนื่องจากในช่วงการแพร่ระบาดใหม่ๆ ทำให้การส่งออกทั่วโลก
หยุดชะงัก อีกทั้งผลผลิตทุเรียนไทยออกผลในช่วงที่สถานการณ์จากประเทศจีนนั้นคลี่คลาย อีกทั้งชาวจีนเชื่อว่าการกิน
ทุเรียนจะช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ ทำให้ประเทศไทยนั้นมีความได้เปรียบในการส่งออก ซึ่งสอดคล้องกับศูนย์วิจัยกสิกร
ไทย (2564ข) โดยพูดถึงความได้เปรียบในการส่งออกทุเรียนไทย หลักๆ มีอยู่ด้วยกัน 3 ข้อ คือ 1. รสชาติทุเรียนของ
ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก, 2. ทำเลที่ตั้งของประเทศไทย เอื้อต่อการขนส่งไปประเทศจีนซึ่งเป็นผู้บริโภค  
รายใหญ่ และ 3. ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญในการทำตลาดส่งออกผลไม้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของธันยมัย เจียรกุล 
(2559) ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปของไทยของวัยรุ่นชาวจีนที่มาศึกษาในประเทศ
ไทย ผลการศึกษา พบว่า สิ่งที่วัยรุ่นชาวจีนตัดสินใจในการซื้อผลไม้แปรรูป คือ รสชาติ ประโยชน์ต่อสุขภาพ หาซื้อง่าย 
โดยผลไม้แปรรูปที่ชื่นชอบที่สุดได้แก่ ทุเรียนทอด  
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สรุปผลการศึกษา 
เมื่อเปรียบเทียบพลวัตความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎ พบว่า ปี พ.ศ. 2554-2558 ประเทศไทยอยู่ใน

สถานการณ์ “คว้าไม่ทัน” เกิดจากปัจจัยการผลิตในประเทศที่กล่าวถึงปริมาณในการรับซื้อทุเรียน โดยในสมัยอดีตช่วง 
ปี พ.ศ. 2558 พบว่า ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งจึงทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ผู้บริโภค  
ชาวจีนรับซื้อทุเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านแทนประเทศไทย ทำให้ประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนาม มาเลเซีย อยู่ใน
สถานการณ์ “ดาวรุ่งพุ่งแรง” หลังจากนั้น ปี พ.ศ. 2559-2563 ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ “ดาวรุ่งพุ่งแรง”  
เกิดจากปัจจัยด้านโอกาสซึ ่งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้การส่งออกทั่วโลก
หยุดชะงัก อีกทั้ง ผลผลิตทุเรียนไทยออกผลในช่วงที่สถานการณ์จากประเทศจีนนั้นคลี่คลาย และชาวจีนเชื่อว่าการกิน
ทุเรียนจะช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ ทำให้ประเทศไทยนั้นมีความได้เปรียบในการส่งออก ขณะเดียวกันประเทศคู่แข่งนั้น
ยังรับมือกับสถานการณ์ไว้ไม่ทันท่วงที ทำให้ประเทศคู่แข่งอยู่ในสถานการณ์ “เสียโอกาส” 

ข้อเสนอแนะ 
ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ “ดาวรุ่งพุ่งแรง” ขณะที่ประเทศคู่แข่งอย่างประเทศเวียดนาม และประเทศ

มาเลเซีย อยู่ในสถานการณ์ “เสียโอกาส” ซึ่งหลายๆ ประเทศหันมาปรับตัวหลังจากเจอสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หากประเทศไทยยังต้องการรักษาตำแหน่งดาวรุ่งพุ่งแรงต่อไป ประเทศไทยควร
รักษามาตรฐานการส่งออกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสินค้าไทย  
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บทคดัย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจมโนมติลมและภัยธรรมชาติ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก่อนเรียน

และหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เสริมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของเวียร์ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขนาดเลก็แห่งหนึ่ง สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2564 จ านวน 12 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม การวิจัยคร้ังนี้ ใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เคร่ืองมือ
ที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เสริมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของเวียร์ 
เรื่อง ลมและภัยธรรมชาติ จ านวน 5 แผน 2) แบบทดสอบความเข้าใจมโนมติลมและภัยธรรมชาติ 3) แบบทดสอบความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ ทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความเข้าใจมโนมติ
ลมและภัยธรรมชาติและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยการทดสอบ  t-test for Dependent Sample 
ผลการวิจัย พบว่า 1) นักเรียนมีความเข้าใจมโนมติลมและภัยธรรมชาติหลังเรียน ( x = 34.67 คิดเป็นร้อยละ 77.04) สูงกว่าก่อนเรียน 
( x = 16.25 คิดเป็นร้อยละ 36.12) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01, และ 2) นักเรยีนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียน 
( x = 11.83 คิดเป็นร้อยละ 78.89) สงูกว่าก่อนเรียน ( x = 6.25 คิดเป็นร้อยละ 41.6) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ค าส าคญั:  การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม  กระบวนการแก้ปัญหาของเวียร์ 
 ความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
 

Abstract 
The purposes of this study were to compare conceptual understanding of wind and natural disasters and analytical thinking ability 

before and after learning by using science, technology and society approach supplemented with weir’s problem (1974) solving process 
of grade 6 students in small size school under the primaly educational service area office Udontani district 3 in second semester of 
academic year 2021. The sample consisted of 12 students that selected by cluster sampling. This study design was one-group pretest-
posttest design. The instrument of this study were 1) 5 lesson plans on wind and natural disasters by using science, technology and 
society approach supplemented with weir’s problem solving process, 2) conceptual understanding of wind and natural disasters test, 
and 3) analytical thinking ability test. The data were analyzed for mean, standard deviation, percentage and hypothesis test for compare 
conceptual understanding of wind and natural disasters and analytical thinking ability after learning higher than before by t-test for 
dependent sample. The results of this study showed that 1) students’ conceptual understanding of wind and natural disasters after ( x = 
34.67 or 77.04%) was higher than before ( x = 16.25 or 36.12%) in significance at the .01 level, and 2) students’ analytical 
thinking ability after ( x = 11.83 or 78.89%) was higher than before ( x = 6.25 or 41.67%) in significance at the .01 level. 
 
Keywords: Science, Technology and Society Approach, Weir’s Problem Solving Process,  
 Science Conceptual Understanding, Analytical Thinking Ability 
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บทน า 
 

ในปัจจุบันสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเม่ือโลกเข้าสู่ศตวรรษที่  21 ซึ่งเป็นยุคที่องค์ความรู้  
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อกีทั้งมีการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้เกดิประโยชน์มากมายแก่มวลมนุษย์ ส่งผล
ให้มีการพัฒนาทางเทคโนโลยี และผลจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดองค์ความรู้ ใหม่อย่างไม่สิ้ นสุด     
(วิจารณ์ พานิช, 2555) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดคุณภาพของผู้ เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้ นฐาน  12 ปี กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ไว้ว่า ผู้ เรียนจะต้องสามารถใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  กระบวนการแก้ปัญหาในการเรียนด้วยการ 
ลงมือปฏิบัติจริง ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เชื่อมโยงความรู้และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดย
แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จะเน้นกระบวนการให้ผู้ เรียนได้มีทักษะการคิด มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบน าไปสู่กระบวนการคิดขั้นสูง และตระหนักในคุณค่าของความรู้ วิทยาศาสตร์ใน (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร, ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2559) 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจแนวความคิด
หลักทางวิทยาศาสตร์ ได้พัฒนาทักษะและกระบวนการคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม รู้จักน าความรู้ ไปใช้ 
ให้เกดิประโยชน์ในการด ารงชีวิตของตนเองและสงัคม รวมถึงต้องพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์ ดังนั้น การจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ที่เกิดประสิทธิผล ควรมีกจิกรรมที่หลากหลาย ใช้กลวิธีการสอนที่เหมาะสมแต่ละกจิกรรม แต่ละกลวิธีการสอน
ต้องสอดคล้องกบัเนื้ อหา ธรรมชาติของวิชา ความสามารถของนักเรียนและบริบทของโรงเรียน (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555) สอนวิทยาศาสตร์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักการ และทฤษฎีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
ควรเน้นมโนมติที่ส าคัญในวิทยาศาสตร์ เม่ือนักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกบัมโนมติทางวิทยาศาสตร์ จะเกิดผล
ท าให้นักเรียนสามารถจ าแนกเรื่องราวต่างๆ ที่ซับซ้อนทางวิทยาศาสตร์ และยังช่วยพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล 
ซึ่งเป็นพื้นฐานส าหรับความรู้อื่นๆ และสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาได้จากประสบการณ์ที่นักเรียนรู้จากสถานการณ์จริงจะ
ท าให้เกดิความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ และสามารถเชื่อมโยงกบัสถานการณ์ใหม่ได้ (เกยีรติศักด์ิ ชิณวงศ์, 2544) 
นอกจากนักเรียนจะต้องมีมโนมติที่ถูกต้องแล้ว นักเรียนควรมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ เพราะทักษะการคิดวิเคราะห์ 
จะท าให้นักเรียนมีความสามารถในการจ าแนกแจกแจงและแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ  ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นวัตถุ สิ่งของ เรื่องราว หรือเหตุการณ์ และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบ
เหล่านั้น เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ, 2546) อีกทั้งทักษะการคิดวิเคราะห์
เป็นทักษะของการน าไปปรับแก้ปัญหาต่างๆ  ในการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์อีกด้วย ดังนั้น การเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเตม็ที่ โดยเปิดกว้าง
ทางด้านความคิด และส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ พัฒนาชีวิตด้วยทกัษะและคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ 
เรียนรู้สิ่งต่างๆ จากสิ่งแวดล้อมนอกห้องเรียนมากกว่าการซึมซับความรู้ ในห้องเรียน และส่งเสริมคุณลักษณะต่างๆ ที่
จ าเป็นต่อการน าไปใช้ในการด ารงชีวิตและช่วยค า้จุนให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับสงัคมได้อย่างปกติสขุ (Marzano et al., 
2001) มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีเพื่อการติดต่อสื่อสาร สามารถสืบเสาะข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็ได้
อย่างมีประสทิธภิาพและสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี (ประสาท เนืองเฉลิม, 2557) 

เม่ือพิจารณาถึงสภาพการศึกษาของประเทศไทย พบว่า คุณภาพการศึกษาของไทยและการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูงมากนัก โดยเฉพาะความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
พบว่า ผลการทดสอบซึ่งเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์รวบยอดของผู้เรียนมีคะแนนเฉล่ียรายวิชาวิทยาศาสตร์ อยู่ในเกณฑ์ต ่ากว่า
ร้อยละ 40 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2563) สะท้อนให้เห็นว่า ความเข้าใจในมโนมติวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งจากการวิเคราะห์ตัวชี้ วัดรายวิชาวิทยาศาสตร์ พบว่า ในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) มีเนื้ อหาเรื่อง ลมและภัยธรรมชาติ รวมอยู่ด้วย ซึ่งเป็นข้อสอบที่มีลักษณะค าถามเชิงสถานการณ์ และจาก
สภาพการจัดการเรียนการสอนปัจจุบัน พบว่า การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนไม่สมัพันธส์อดคล้องกับ
สังคม หรือชีวิตประจ าวัน อันเนื่องมาจากเนื้ อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้นไม่เป็นปัจจุบัน  จึงท าให้ดูเหมือน
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วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องไกลตัว จึงเป็นผลท าให้การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่สามารถสร้างคนที่มีความรู้ ความสามารถ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถึงแม้ว่าการปฏิรูปการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จะเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ ด้วยการสบืเสาะ ฝึก
ทักษะสืบเสาะหาความรู้ เพื่อใช้ความรู้ความสามารถประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ  ในชีวิตจริงของผู้ เรียน และให้
ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติการทดลองมากขึ้ น แต่พบว่าปฏิบัติการทดลองที่ท ากเ็ป็นการทดลองเพื่อพิสูจน์ยืนยันความรู้ 
ที่กล่าวไว้ในต าราเรียน จึงท าให้นักเรียนยังรู้สึกว่าห้องเรียนน่าเบ่ือ และไม่อยากเรียนวิทยาศาสตร์ (ณัฐวิทย์ พจนตันติ, 
2546) ในปัจจุบันการจัดการศึกษาได้มีการสอดแทรกความรู้ ด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระบบและนอกระบบแล้ว แต่กไ็ม่
สามารถเสริมสร้างให้บุคคลเกิดความตระหนัก มีทักษะมีส่วนร่วมคิด ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ดี
เท่าที่ควร เพราะหลักสูตรการศึกษาขาดการบูรณาการและขาดความต่อเนื่องของเนื้ อหาระหว่างระดับชั้น  รวมทั้งขาด
กจิกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะสม (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม, 2549)  

การจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (Science, Technology and Society: STS)  
ตามแนวคิดของ Bryant (1995) ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1 ขั้นสงสยั (Wonder) 2. ขั้น
วางแผน (Plan) 3. ขั้นค้นหาค าตอบ (Investigate) 4. ขั้นสะท้อนความคิด (Reflect) 5. ขั้นแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
(Share) และ 6. ขั้นน าไปปฏิบัติจริง (Act) ซึ่งการจัดการเรียนการสอบตามรูปแบบดังกล่าว เป็นการจัดการเรียนรู้ที่น า
ผู้เรียนไปสู่การรู้จักปัญหาที่มีอยู่จริงจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว สามารถเลือกใช้ข้อมูลและพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดในการ
ตัดสนิใจ และน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา (Yager & Tamir, 1993) โดยการจัดการเรียนรู้ มีความยืดหยุ่นกันไป
ในแต่ละบุคคล การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ มีความเชื่อมโยงกับโลกแห่งความเป็นจริงที่ผู้ เรียนควรจะพิสูจน์  ช่วยให้
ผู้ เรียนสร้างความเข้าใจในแนวคิดวิทยาศาสตร์ด้วยตัวผู้ เรียนเอง เรียนรู้ธรรมชาติของโลกผ่านวิทยาศาสตร์และเรียนรู้
การสร้างสรรค์โลกของมนุษย์ผ่านเทคโนโลยี โดยอาศัยบริบทกจิกรรมและผลงานที่เป็นจริง ซึ่งต่างจากการเรียนวิทยาศาสตร์
โดยทั่วไปส่วนใหญ่ ที่ใช้หัวข้อในการจัดการเรียนรู้ ห่างไกลจากความเป็นจริงของสงัคมและความเป็นจริงที่เกดิข้ึนในโลก 
(Aikenhead, 1994 as cited in Yörük et al., 2010) นอกจากนี้  แนวการปฏิรูปการศึกษาการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์นั้น มีความสอดคล้องกบัแนวการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม ซึ่งเป็นแนว
การจัดการเรียนการสอนที่มีมุมมองเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม บริบททางสงัคม และการเมือง เป็นการสอนเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้และตระหนักถึงความรับผิดชอบและหาแนวทางแก้ไข
กบัสิ่งที่เกดิข้ึนในชีวิตประจ าวัน (Solomon & Aikenhead, 1994; Aikenhead, 1994 as cited in Yörük et al., 2010) 
การคิดแก้ปัญหาเป็นการที่คนคิดเปลี่ยนพฤติกรรมให้หลุดพ้นจากอุปสรรค และเป็นพื้ นฐานที่ส าคัญที่สุดของการคิด 
ทั้งมวล การคิดแก้ปัญหาจึงเป็นสิ่งส าคัญต่อวิธีการด าเนินชีวิตในสังคม ซ่ึงจะต้องใช้การคิดเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลา 
ทักษะการคิดแก้ปัญหาจึงเป็นทักษะที่เกี่ยวข้อง และมีประโยชน์ในการด ารงชีวิต การแก้ปัญหาจึงไม่มีลักษณะที่ตายตัว 
ซึ่งมีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงกระบวนการแก้ปัญหาไว้หลายท่าน  และจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่า ขั้นตอนการแก้ปัญหาของ Weir (1974) ซึ่งมีขั้นตอนการแก้ปัญหาที่เหมาะสม ประกอบด้วย 
1) ขั้นระบุปัญหาเป็นความสามารถในการบอกปัญหาที่ส าคัญที่สดุในขอบเขตของข้อเทจ็จริงจากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 
2) ขั้นวิเคราะห์ปัญหาเป็นความสามารถในการบอกสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหา 3) ขั้นก าหนดวิธีการเพื่อแก้ปัญหา 
เป็นความสามารถในการวางแผนเพื่อตรวจสอบสาเหตุของปัญหาเพื่อน าไปสู่วิธีการแก้ปัญหา และ 4) ขั้นการตรวจสอบ
ผลลัพธ์ เป็นความสามารถในการอธิบายได้ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการก าหนดวิธีการเพื่อแก้ปัญหานั้นสอดคล้องกับ
สาเหตุของปัญหาที่ระบุไว้ จะท าให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาที่เป็นระบบและสามารถน าความรู้ที่ได้จากการ
แก้ปัญหาไปพัฒนาผลการเรียนได้ 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและเปรียบเทียบความเข้าใจมโนมติลมและภัยธรรมชาติและความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน  ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสังคมเสริมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของเวียร์ ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ อาจจะเป็นข้อมูลที่ช่วยในการ
สนับสนุนและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่จะท าให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์และความสามารถในการ
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คิดวิเคราะห์ เป็นแนวทางส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับครู เป็นสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนอย่าง
หนึ่งที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างอิสระ มีอิสระในการคิด และสร้างองค์ความรู้ ได้ด้วยตนเอง โดยเน้นผู้ เรียน
เป็นส าคัญ ให้คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นและเหน็คุณค่าของการเรียนรู้  สามารถค้นพบองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองผ่าน
การปฏบัิติและน าความรู้ไปประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
 

วิธีการศึกษาและวสัดุอุปกรณ ์
  

วตัถุประสงคข์องการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทยีบความเข้าใจมโนมติลมและภัยธรรมชาติ ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 6 ที่เรียนด้วยการการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมเสริมด้วยกระบวนการแก้ปัญหา
ของเวียร์  

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคมเสริมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของเวียร์ 

สมมติฐานการวิจัย 
1. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เสริมด้วยกระบวนการ

แก้ปัญหาของเวียร์ มีความเข้าใจมโนมติลมและภัยธรรมชาติ หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 
2. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และสังคม เสริมด้วยกระบวนการ

แก้ปัญหาของเวียร์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก อ าเภอพิบูลย์รักษ์ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 3 โรงเรียน
จ านวนนักเรียนทั้งหมด จ านวน 70 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาก
กลุ่มประชากร จ านวน 1 ห้อง จ านวนนักเรียนทั้งหมด 12 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) 

แบบแผนการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบแผนการทดลองศึกษาแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนทดลองและหลังการทดลอง (One Group 

Pretest-Posttest Design) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543)  
กลุ่ม ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ทดลอง (Experimental) ทดสอบหลงัเรียน (Posttest) 
E T1 X T2 

สญัลกัษณที์่ใชใ้นแบบแผนการทดลอง 
E หมายถึง กลุ่มทดลอง (Experimental Group) 
X หมายถึง การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสงัคม เสริมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของเวียร์ 
T1 หมายถึง ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
T2 หมายถึง ทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เสริมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของเวียร์ 

เรื่อง ลมและภัยธรรมชาติ จ านวน 5 แผน/เรื่อง ได้แก่ 1) เรื่อง ลมบก ลมทะเล และมรสมุ 2) เรื่อง มรสุมต่อการเกิด
ฤดูของประเทศไทย 3) เรื่อง น ้าท่วม การกัดเซาะชายฝ่ัง และดินถล่ม 4) เรื่อง แผ่นดินไหวและสึนามิ 5) เร่ือง 
ปรากฏการณ์เรือนกระจก แผนละ 3 ชั่วโมง รวม 15 ชั่วโมง  

2. แบบทดสอบความเข้าใจมโนมติลมและภัยธรรมชาติ เป็นแบบทดสอบ 2 ระดับ คือ 1 เป็นปรนัย 4 ตัวเลือก 
และระดับที่ 2 เป็นแบบให้เหตุผลจากค าตอบในระดับที่ 1 
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3. แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นแบบทดสอบเชิงสถานการณ์แบบปรนัย 4 ตัวเลือกข้อสอบ
ทั้งหมด 15 ข้อ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองกบักลุ่มตัวอย่างและเกบ็รวบรวมข้อมูล ดังนี้  
1. ก่อนเรียน ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบความเข้าใจมโนมติลมและภัยธรรมชาติ  

และแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แล้วน าแบบทดสอบที่นักเรียนท าแล้วมาตรวจให้คะแนนเป็นคะแนน
ก่อนเรียน 

2. ระหว่างเรียน ผู้วิจัยด าเนินการทดลองสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสังคม เสริมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของเวียร ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 5 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวม
เป็น 15 ชั่วโมง โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้และเรียนรู้ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้ วิจัยก าหนดไว้ 
หลังจากการจัดกจิกรรมแต่ละแผน ผู้วิจัยได้ท าการสมัภาษณ์นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ยังตอบค าถามไม่ชัดเจน หรือไม่ตอบ
ค าถามเพิ่มเติม 

3. หลังเรียน ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบความเข้าใจมโนมติลมและภัย
ธรรมชาติ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน  แล้วน า
แบบทดสอบที่นักเรียนท าแล้วมาตรวจให้คะแนนเป็นคะแนนหลังเรียน 

4. หลังทดลอง น าคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของแบบทดสอบความเข้ามโนมติลมและภัยธรรมชาติ 
และแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ไปวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐานต่อไป 

การวิเคราะหข์อ้มูล 
การศึกษาความเข้าใจมโนมติลมและภัยธรรมชาติ ผู้วิจัยได้ตรวจให้คะแนนก่อนเรียนและหลังเป็นรายบุคคลตาม

เกณฑ์การให้คะแนนของ Coştu et al. (2012) วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และร้อยละ 
ทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความเข้าใจมโนมติลมและภัยธรรมชาติหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนโดยการทดสอบ t-test 
for Dependent Sample ปรากฏผลดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 1 เกณฑก์ารให้คะแนนของ Coştu et al. (2012) 

ระดบัที่ 1 ระดบัที่ 2 การแปลผล คะแนน 
✓ ✓ มีความเข้าใจเชิงวิทยาศาสตร์ (Sound Understanding) SU 3 
X ✓ มีความเข้าใจบางส่วน (Partial Understanding) PU 2 
✓ ไม่ตอบ  / ไม่ตรงไม่ผิด มีความเข้าใจบางส่วน (Partial Understanding) PU 2 
✓ X มีความเข้าใจคลาดเคล่ือน (Specific Misconception) SM 1 
X ไม่ตอบ ไม่มีความเข้าใจ (No Understanding) NU 0 
X X ไม่มีความเข้าใจ (No Understanding) NU 0 

ไม่ตอบ ไม่ตอบ ไม่ตอบ (No Understanding) NU 0 
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ผลการศึกษา 
 

1. ผลการเปรียบเทียบความเขา้ใจมโนมติลมและภยัธรรมชาติ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียน
และหลงัเรียน ที่เรียนดว้ยการเรียนรูต้ามแนวคิดวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และสงัคม เสริมดว้ยกระบวนการแกปั้ญหา
ของเวียร ์ 
 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทยีบคะแนนเฉล่ียความเข้าใจมโนมติลมและภัยธรรมชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ก่อนเรียน 6 
 และหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม เสริมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของเวียร์ 

รายการ คะแนนเต็ม 
คะแนนทดสอบความเขา้ใจมโนมติลมและภยัธรรมชาติ (n = 12) 

x  รอ้ยละ S.D. t p 
ก่อนเรียน 45 16.25 36.12 2.01 

29.09 .00** 
 หลังเรียน 45 34.67 77.04 1.55 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบความเข้าใจมโนมติลมและภัยธรรมชาติก่อนเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 16.25 คิดเป็นร้อยละ 36.12 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 34.67 คิดเป็นร้อยละ 77.04 เม่ือ
เปรียบเทยีบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม เสริมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของเวียร์มีความเข้าใจมโนมติลมและภัย
ธรรมชาต ิหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและ
หลงัเรียน ที่เรียนดว้ยการเรียนรูต้ามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม เสริมดว้ยกระบวนการแกปั้ญหา
ของเวียร ์ 

 การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนรายบุคคล จากผลการทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียน 
มาวิเคราะห์จากแบบทดสอบ จ านวน 15 ข้อๆ ละ 1 คะแนน คะแนนเตม็ 15 คะแนน โดยท าการหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้การทดสอบ t-test Dependent 
แสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 เปรียบเทยีบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียน 
 และหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม เสริมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของเวียร์ 

รายการ คะแนนเต็ม 
คะแนนทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห ์(n = 12) 

x  รอ้ยละ S.D. t p 
ก่อนเรียน 15 6.25 41.67 1.48 

15.60 .00** 
หลังเรียน 15 11.83 78.89 1.14 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   

 จากตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนรู้
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เสริมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของเวียร์ ต่อความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 6.25 คิดเป็นร้อยละ 41.67 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.48 
และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 11.83 คิดเป็นร้อยละ 78.89 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.14 มีความ 
สามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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อภิปรายผลการศึกษา 
 

 จากการศึกษาความเข้าใจมโนมัติลมและภัยธรรมชาติและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ที่เรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เสริมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของเวียร์สามารถ
อภิปรายได้เป็น 2 ประเดน็ ดังนี้  

1. ความเขา้ใจมโนมติัลมและภยัธรรมชาติ 
     จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 

เสริมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของเวียร์ มีความเข้าใจมโนมติลมและภัยธรรมชาติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้  อาจเนื่องมาจากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้นการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เสริมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของเวียร์ เป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เป็นแนวคิดในการ 
บูรณาการสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม เข้าด้วยกัน โดยเน้นการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์จริง และมี
จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหา
และประเด็นต่างๆ ในปัจจุบันได้ และลงมือปฏิบัติจริง (Yager, 1996) โดยผู้ สอนเป็นผู้ อ านวยความสะดวกและ 
ผู้กระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสงสัยและตั้งค าถามจากสถานการณ์ปัญหาที่ครูหยิบยกขึ้นมา  เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถรับ
ประสบการณ์ และแก้ปัญหาด้วยตนเองจากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและสังคมได้ เน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม
เกดิการเรียนรู้ เพื่อหาค าตอบของปัญหา และเป็นผู้ลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหา หาสาเหตุ วิธกีารแก้ปัญหา และตรวจสอบ
ผลของการแก้ปัญหาด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการแก้ปัญหาที่ถูกต้องตามขั้นตอนของเวียร์ 4 ขั้น 
คือ 1. ขั้นระบุปัญหา 2. ขั้นวิเคราะห์ปัญหา 3. ขั้นเสนอแนวทางแก้ปัญหา 4. ขั้นตรวจสอบผลลัพธ์ โดยสถานการณ์ 
ที่น ามาใช้ในบทเรียนเป็นการยกตัวอย่างปัญหาที่เกดิขึ้นจริง เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น โดยมีขั้นตอน 
การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน ดังนี้  

 ขั้นที่ 1 ขั้นสงสัยและระบุปัญหาเสริมด้วยการแก้ปัญหาของเวียร์ เป็นขั้นที่ครูผู้สอนน าเสนอสถานการณ์ โดยให้
นักเรียนอ่านบทความ หรือน าเสนอเป็นวีดีทศัน์ ครูใช้ถามค าถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเหน็จากบทความ
ที่น าเสนอ จากนั้นให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์จากที่ครูน ามาเสนอ  พร้อมให้นักเรียนระบุประเด็นปัญหาของ
สถานการณ ์พร้อมเขียนบันทกึปัญหาที่ได้ลงในแบบบันทกึกระบวนการแก้ปัญหาของเวียร์ ข้อที่ 1 ขั้นระบุปัญหา 
 

ภาพตวัอย่าง แนวค าตอบของผูเ้รียน 

 

ตัวอย่างค าตอบในแบบบันทกึกระบวนการแก้ปัญหาของเวยีร์ 
ข้อที่ 1 ขั้นระบุปัญหา 

- เกดิสภาวะโลกร้อน 
- เกดิสภาวะเรือนกระจก 
- ชั้นโอโซนถูกท าลาย 

 

รูปที่ 1 ขั้นระบุปัญหา 
 

 เม่ือนักเรียนสามารถระบุปัญหาที่เกดิขึ้นจากสถานการณ์แล้ว นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุของประเดน็ปัญหา 
ที่นักเรียนระบุไว้ พร้อมบันทึกสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้ นลงในแบบบันทึกกระบวนการแก้ปัญหาของเวียร์  ข้อที่ 2  
ขั้นวิเคราะห์ปัญหา (สาเหตุของปัญหา) 
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ภาพตวัอย่าง แนวค าตอบของผูเ้รียน 

 

ตัวอย่างค าตอบในแบบบันทกึกระบวนการแก้ปัญหา
ของเวียร์  
ข้อที่ 2 ขั้นวเิคราะห์ปัญหา (สาเหตุของปัญหา) 

- การเผาขยะท าให้เกดิสารที่ท าให้โลกร้อน 
- กา๊ซคาร์บอนไดออกไซดก์ระจายสู่บรรยากาศ  

ท าให้เกดิสภาวะเรือนกระจก 
 

รูปที่ 2 ขั้นวิเคราะห์ปัญหา (สาเหตุของปัญหา) 
 

 ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนและเสนอวิธแีก้ปัญหาเสริมด้วยการแก้ปัญหาของเวียร์ นักเรยีนร่วมกนัวางแผนสบืค้นข้อมูล 
เกบ็รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่นักเรียนบันทึกไว้ จากใบความรู้  หนังสือ ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต จากนั้น
ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล อภิปราย และลงข้อสรุป พร้อมกับหาแนวทางวิธีแก้ปัญหาที่นักเรียนบันทึกไว้ โดยเขียนบันทึก
แนวทางแก้ปัญหาลงในแบบบันทึกกระบวนการแก้ปัญหาของเวียร์ ข้อที่ 3 ขั้นเสนอแนวทางแก้ปัญหา พร้อมน าเสนอ
แนวทางการแก้ปัญหาหน้าชั้นเรียน 
 

ภาพตวัอย่าง แนวค าตอบของผูเ้รียน 

 

ตัวอย่างค าตอบในแบบบันทกึกระบวนการแก้ปัญหาของเวียร์  
ข้อที่ 3 ขั้นเสนอแนวทางแก้ปัญหา 

- สร้างแรงจูงใจ รณรงค์ลดการเผาขยะ เพื่อลดโลกร้อน 
- ร่วมกนัสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 

 

รูปที่ 3 ขั้นเสนอแนวทางแก้ปัญหา 
 

 ขั้นที่ 3 ขั้นค้นหาค าตอบ เป็นขั้นที่ครูผู้สอนน านักเรียนเข้าสู่กิจกรรมการทดลอง โดยครูน าเสนอ บทความ หรือ
วิดีโอเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจกับสถานการณ์ในบทเรียนมากยิ่งขึ้น แนะน าอุปกรณ์กิจกรรมการทดลองว่าประกอบด้วย
อะไรบ้าง ต้องท าอย่างไร และนักเรียนจะต้องลงมือปฏิบัติอย่างไร ซึ่งขึ้ นตอนนี้ นักเรียนจะมีความสนใจเกี่ยวกับ 
การทดลองเป็นอย่างมาก จากนั้นครูผู้สอนให้นักเรียนลงมือปฏิบัติการทดลอง ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในใบกิจกรรม 
บันทกึผลที่ได้ และในขั้นตอนนี้นักเรียนจะสามารถวาดแบบจ าลอง จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกนัสรุปองค์ความรู้ที่ได้ 
 

ภาพตวัอย่างภาพวาดจ าลอง ภาพตวัอย่างภาพวาดจ าลอง 

  
 

รูปที่ 4 ขั้นค้นหาค าตอบ 
 

 ขั้นที่ 4 ขั้นสะท้อนความคิดและตรวจสอบผลลัพธ์ เป็นขั้นที่ครูผู้สอนกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการคิดและตรวจสอบ
แนวทางแก้ปัญหาที่ระบุไว้ในแบบบันทกึกระบวนการแก้ปัญหาของเวยีร์ ข้อที่ 3 ขั้นเสนอแนวทางแก้ปัญหาว่าจะสามารถ
แก้ปัญหานั้นได้จริงหรือไม่ โดยเขียนบันทกึแนวทางแก้ปัญหาลงในแบบบันทกึกระบวนการแก้ปัญหาของเวียร์ ข้อที่ 4 
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ภาพตวัอย่าง แนวค าตอบของผูเ้รียน 

 

ตัวอย่างค าตอบในบันทกึแนวทางแก้ปัญหาลงในแบบบันทกึ
กระบวนการแก้ปัญหาของเวียร์ ข้อที่ 4 

- การรณรงค์ลดการเผาขยะในชุมชน การให้ความรู้กบั
เกษตรกร เร่ือง การเผาอ้อย หรือเผาไร่นาเพื่อก าจัดหญ้า 
ท าให้เกดิปรากฎการณ์ เรือนกระจก สามารถช่วยแก้ปัญหา 
การเกดิสภาวะโลกร้อนได้ 

  

รูปที่ 5 ขั้นสะท้อนความคิดและตรวจสอบผลลัพธ์ 
 

 จากนั้นนักเรียนจัดระเบียบความคิด โดยน าประเดน็ปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางและวิธีการแก้ปัญหา ที่ได้
จากแบบบันทกึกระบวนการแก้ปัญหาของเวียร์ โดยเขียนเป็นแผนผังความคิด พร้อมกบัน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

 ขั้นที่ 5 ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้ ในขั้นนี้  เม่ือนักเรียนได้ผ่านการเรียนรู้และฝึกคิดแก้ปัญหาตามขั้นตอนการแก้ปัญหา
ของเวียร์แล้ว ครูจึงตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน โดยยกตัวอย่างสถานการณ์ใหม่ จากบทความ วิดีโอ ขึ้นมาเพื่อให้
นักเรียนเกดิกระบวนการแก้ปัญหา โดยใช้แบบบันทกึการแก้ปัญหาของเวียร์ จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกนัอภิปรายสรปุ
องค์ความรู้ที่ได้จากการอ่านบทความในขั้นนี้  

 ขั้นที่ 6 ขั้นน าไปปฏิบัติจริง เม่ือผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่เรียนแล้ว ขั้นนี้ เป็นขั้นที่ผู้ เรียนจัดท าป้าย
นิเทศ แผ่นพับ หรือสื่อต่างๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้แก่เพื่อนๆ น้องๆ ในโรงเรียน  

 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เสริมด้วยกระบวนการ
แก้ปัญหาของเวียร์ ซึ่งเป็นการฝึกการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอนที่ชัดเจน  ส่งผลให้นักเรียนสามารถประมวลสรุปเป็น
กระบวนการแก้ปัญหา ท าให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการแก้ปัญหาที่ถูกต้องตามขั้นตอน  น าไปสู่การ
พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกบัทฤษฎีของ Gagné (1970) ที่กล่าวว่า ปัญหา
ที่พบใหม่เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ได้ใช้การจ า แต่ใช้ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหามาแก้ปัญหาที่เกดิขึ้น ด้วยการเสาะแสวงหา
ความรู้ ด้วยตนเอง ได้ลงมือปฏบัิติเอง เกิดข้ึนด้วยการเสาะแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง จะท าให้พบว่าสิ่งใดเป็นสาเหตุ
ที่จะต้องด าเนินการวางแผนแก้ปัญหาที่เหมาะสม จนในที่สดุกจ็ะน าไปสู่การลงมือปฏบัิติเพื่อให้ได้มาซ่ึงค าตอบและความรู้        

2. ความสามารถในการคิกวิเคราะห ์   
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เสริมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของ

เวียร์ พบว่า จากกิจกรรมการเรียนรู้  เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนต้องแสวงหาความรู้  สร้างองค์ความรู้
ด้วยตัวเองจากปัญหาหรือสถานการณ์ การที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติท าให้นักเรียนเกิดการเช่ือมโยง
ความรู้และสามารถสร้างองค์ความรู้ ด้วยตัวเองได้ ซ่ึงจะน าไปสู่การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้ เรียน
แสดงการคิด พฤติกรรม หรือชิ้นงานที่เป็นตัวแทนการคิด ซ่ึงท าให้ตีความได้ว่านักเรียนมีการพัฒนาความสามารถการ
คิดวิเคราะห์สูงขึ้นทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ความส าคัญ การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการคิดวิเคราะห์
หลักการ หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับทฤษฎีการคิดของ Bloom (1956) 
(Bloom’s Taxonomy) ที่กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์เป็นความสามารถ ในการแยกแยะเพื่อหาส่วนย่อยของเหตุการณ์
เรื่องราวหรือเนื้ อหาต่างๆ ว่าประกอบด้วยอะไร มีความส าคัญอย่างไร มีอะไรเป็นสาเหตุ มีอะไรเป็นผลและที่เป็นอย่าง
นั้นด้วยหลักการอะไร Bloom (1956) และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Dewey (1993) กล่าวว่า “การคิดเกิดขึ้นได้
จากการเสริมสร้างด้วยประสบการณ์เดิมเชื่อมกบัประสบการณ์ใหม่ที่ถูกค้นพบด้วยการปฏบัิติ” 

 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เสริม
ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของเวียร์ มีความเข้าใจมโนมติลมและภัยธรรมชาติและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลัง
เรียนสงูกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
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สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 
 

1. ความเขา้ใจมโนมติลมและภยัธรรมชาติ ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสังคม เสริมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของเวียร์ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบความเข้าใจ
มโนมติลมและภัยธรรมชาติก่อนเรียนเท่ากับ 16.25 คิดเป็นร้อยละ 36.12 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 34.67 
คิดเป็นร้อยละ 77.04 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เสริมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของเวียร์  
มีความเข้าใจมโนมติลมและภัยธรรมชาติหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและ
หลังเรียนที่เรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เสริมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของเวียร์ ต่อความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากบั 6.25 คิดเป็นร้อยละ 41.67 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
1.48 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากบั 11.83 คิดเป็นร้อยละ 78.89 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.14 มีความ 
สามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ขอ้เสนอแนะของการวิจัย 
1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้
 1.1 ครูผู้สอนควรศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 

เสริมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของเวียร์ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อที่จะได้น าความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้นักเรียนประสบผลส าเรจ็ในการคิดแก้ปัญหาได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

 1.2 ในขั้นของการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เสริมด้วยกระบวนการ
แก้ปัญหาของเวียร์ ที่ 1 ขั้นสบืค้น ครูต้องสามารถเชื่อมโยงสถานการณ์จริงปัญหาที่เกิดข้ึนจริง เพื่อท าให้นักเรียนเข้าถึง
ประสบการณ์จริง และกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการตั้งประเด็นค าถามที่เป็นปัญหาที่หลากหลายได้ โดยอยู่ภายในกรอบ
เวลาที่ก าหนด 

2. ขอ้เสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 การการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เสริมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของ

เวียร์ ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ดังนั้น ครูหรือผู้ที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ควรส่งเสริม 
ให้น าไปปรับใช้ในกจิกรรมการเรียนรู้ โดยเฉพาะด้านเนื้ อหาที่ต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และ
สงัคม เพราะเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ นอกจากนี้  ยังต้องสอดคล้องกับชีวิตประจ าวันของนักเรียน
ด้วย เพื่อช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทกัษะด้านการคิดวิเคราะห์ให้สงูขึ้น 

 2.2 การการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เสริมด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของ
เวียร์นั้น ในการจัดการเรียนรู้มีกระบวนการท างานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ มีการพัฒนาทักษะการน าเสนอ 
การเขียน และการสื่อสารดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ เพื่อพัฒนาทกัษะด้านต่างๆ เพิ่มเติม 
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บทคดัย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความเข้าใจมโนมติความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  และทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาเสริมด้วยชุดกจิกรรมวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนขนาดกลางแห่งหนึ่ง สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 23 
คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม การวิจัยคร้ังนี้ ใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 1) แผนจัดการเรียนรู้แบบซิปปาเสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เร่ือง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต จ านวน 5 แผน,  
2) แบบทดสอบความเข้าใจมโนมติความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต , 3) แบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูล 
โดยการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ ทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความเข้าใจมโนมติความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยการทดสอบ t-test for Dependent Sample ผลการวิจัย 
พบว่า 1) นักเรียนมีความเข้าใจมโนมติความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตหลังเรียน ( x = 22.13 คิดเป็นร้อยละ 73.77) สูงกว่าก่อนเรียน  
( x = 9.70 คิดเป็นร้อยละ 32.32) อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01, และ 2) นักเรียนมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียน ( x = 
18.00 คิดเป็นร้อยละ 90.00) สงูกว่าก่อนเรียน ( x = 14.17 คิดเป็นร้อยละ 70.87) อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01  
 
ค าส าคญั: การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา  ชุดกจิกรรมวิทยาศาสตร์  ความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์  ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 
Abstract 

The purposes of this study were to study and compare conceptual understanding biodiversity and scientific process skills before 
and after learning by using cippa model supplemented with science activity packages of grade 4 students in medium size school under 
the Nongkhai primary education service area Office 2 in the second semester of academic year 2021. The sample consisted of 23 
students that selected by purposive sampling. This study design was one-group pretest-posttest design. The instruments of this study 
were 1) 5 lesson plans on biodiversity by using cippa model supplemented with science activity packages, 2) conceptual 
understanding biodiversity test, and 3) scientific process skills test. The data were analyzed for mean, standard deviation, percentage 
and hypothesis test for compare conceptual understanding biodiversity and scientific process skills after learning higher than before 
learning by t-test for dependent sample. The results of this study showed that 1) students’ conceptual understanding biodiversity after 
learning ( x = 22.13 or 73.77%) was higher than before learning ( x = 9.70 or 32.32%) in significance at the.01 level, and  
2) students’ scientific process skills after learning ( x = 18.00 or 90.00%) was higher than before ( x = 14.17 or 70.87%)  
in significance at the.01 level. 
 
Keyword: Cippa Model, Science Activity Packages, Science Conceptual Understanding, Scientific Process Skills 
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บทน า 
 

ในโลกปัจจุบันวิทยาศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกบัการด าเนินชีวิตของทุกคน ทั้งในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ
โดยเฉพาะอย่างย่ิงเครื่องอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวันของคนเรานั้น  ล้วนเกิดจากการน าความรู้ ทางด้าน
วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ผสมผสานกับแนวคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่นๆ  วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด  
ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ คิดวิจารณ์ มีทักษะส าคัญในการหาความรู้  มีความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ สามารถตัดสนิใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธกิาร, 2551) ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ได้ค้นพบความรู้ ด้วยตนเองมากที่สุดเพื่อให้ได้ทั้งกระบวนการและความรู้จากวิธีการสังเกต การส ารวจตรวจสอบ การ
ทดลอง แล้วน าผลที่ได้มาจัดระบบเป็นหลักการ แนวคิด และองค์ความรู้ ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยง
ความรู้กับกระบวนการ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้
และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ทุกขั้นตอน มีการท ากจิกรรมด้วยการลงมือปฏบัิติจริงอย่าง
หลากหลาย เหมาะสมกบัระดับชั้น (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธกิาร, 2560)  

มโนมติทางวิทยาศาสตร ์เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประเภทหนึ่งที่เป็นพื้นฐานที่ส าคัญต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
และก่อให้เกดิความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีขั้นพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ อนัเป็นความมุ่งหมายของการสอนวิทยาศาสตร์ 
ดังนั้น การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ได้ผล จะต้องมุ่งอยู่ที่การสร้างมโนมติทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียน เพื่อให้
นักเรียนได้เกิดทักษะการคิดและสร้างองค์ความรู้  และก าหนดโครงสร้างทางความรู้ของนักเรียนเอง อันเป็นพื้ นฐาน
ส าหรับการศึกษาหาความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ ต่อไป (ทศินา แขมมณี, 2548) การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
เพื่อให้เกดิมโนมติทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง ครูผู้สอนจะต้องค านึงถึงวิธกีารสอน ความพร้อมของนักเรียน พื้นฐานความรู้
เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับมโนมติที่จะสอนนักเรียนมีมโนมติที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องที่จะสอนนั้นหรือไม่  เพื่อให้
นักเรียนได้เชื่อมโยงความรู้และเป็นผู้สร้างความรู้ เอง (วรรณจรีย์ มังสิงห์, 2541) นอกจากนี้  การจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ควรให้นักเรียนได้มีทั้งความรู้ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ควรจัดให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้มากที่สุด  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
กระทรวงศึกษาธกิาร, 2552) เพราะวิทยาศาสตร์ไม่ได้มุ่งเฉพาะแต่ตัวเนื้อหาความรู้ แต่ยังครอบคลุมไปถึงกระบวนการ
แสวงหาความรู้  การใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จึงเป็นสิ่งส าคัญในการเรียนวิทยาศาสตร์  ซ่ึงสอดคล้องกับ
ความเห็นของวรรณทิพา รอดแรงค้า (2544) ที่ว่าการสอนวิทยาศาสตร์ควรให้ผู้ เรียนได้รับทั้งผลผลิตทางวิทยาศาสตร์  
คือ ตัวเนื้ อหาความรู้  และควรปลูกฝังกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้ เรียนไปด้วยในเวลาเดียวกนั  
ดังนั้น จุดมุ่งหมายของการศึกษาควรเน้นให้ผู้ เรียนรู้จักและใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้
ต่างๆ การได้มาซึ่งกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ถือว่าเป็นคุณค่าสูงสุดของการเรียนวิทยาศาสตร์ เพราะไม่เพียงแต่
ผู้เรียนจะใช้ทกัษะเหล่านี้ เพื่อได้มาซึ่งความรู้  ความเข้าใจทางเนื้อหาวิชาเท่านั้น ผู้เรียนยังใช้ทกัษะดังกล่าวเพื่อแก้ปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดข้ึนภายนอกห้องเรียนอีกด้วย ซึ่งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานเป็นทักษะที่จ าเป็นที่ใช้ใน
การแก้ปัญหาได้  

การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) พัฒนาขึ้นโดยทิศนา แขมมณี ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนเป็นผู้ศึกษา
ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลโดยการมีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์กัน การลงมือปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  การเคลื่อนไหวร่างกาย 
ตลอดจนการมีทักษะกระบวนการต่างๆ และสามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้ โดยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปานี้ มุ่ง
พัฒนาผู้ เรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนอย่างแท้จริงโดยการให้ผู้ เรียนสร้างความรู้ ด้วยตนเองโดยอาศัย
ความร่วมมือจากกลุ่ม นอกจากนั้นยังช่วยพัฒนาทกัษะกระบวนการต่างๆ จ านวนมาก อาท ิกระบวนการคิด กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการปฏิสัมพันธ์สังคม และกระบวนการแสวงหาความรู้  เป็นต้น (ทิศนา แขมมณี, 2545) การจัดการ
เรียนรู้ เรียนรู้แบบซิปปาเป็นการผสมผสานแนวคิด 5 อย่างเข้าด้วยกัน คือ แนวคิดการสร้างองค์ความรู้  กระบวนการ
กลุ่ม ความพร้อมในการเรียนรู้  การเรียนรู้กระบวนการ และการถ่ายโอนความรู้  (ทิศนา แขมมณี, 2542) การจัดการ
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เรียนการสอนแบบซิปปาท าให้ผู้ เรียนค้นพบความรู้ ด้วยตนเอง มีทักษะกระบวนการเรียนรู้และมีส่วนร่วมทั้งทางร่างกาย
สติปัญญา อารมณ์และสงัคมตลอดจนประยุกต์ใช้ความรู้ไปสู่ชีวิตประจ าวันได้ (อศัวิน พุ่มมรินทร์, 2556) 

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นนวตักรรมการศึกษารูปแบบหนึ่งที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญเป็นสื่อการเรียนหลายอย่าง
ประกอบกันจัดไว้เป็นชุด (Packages) เรียกว่า สื่อประสม (Multi Media) สามารถท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (บุญชม ศรีสะอาด, 2551) ท าให้ผู้ เรียนเรียนรู้ เร็วขึ้นช่วยให้เกิดการถ่ายทอดความคิดระหว่างการเรียน 
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียนในด้านความสามารถในการเรียน ความสนใจและความถนัดทางการเรียนที่ไม่
เท่ากัน อีกทั้งเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนสื่อการสอนและอุปกรณ์การเรียนรู้ ต่างๆ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จะช่วยลด
ภาระของผู้สอน โดยผู้สอนแนะน าในแต่ละขั้นตอน มีผลชัดเจนที่ผู้ เรียน และจะเป็นประโยชน์เพื่อตอบสนองการเรียน
การสอนรวมทั้งพัฒนาการศึกษาได้อกีด้วย 

จากที่มาและความส าคัญข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาเสริมด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร ์ซึ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนลงมือปฏบัิติ มีส่วนร่วมในการท ากจิกรรมสืบค้นและสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาและเปรียบเทียบความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยนวัตกรรมที่ผู้วิจัยพัฒนานั้นว่าเป็นอย่างไร หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนหรือไม่อย่างไร 
 

วิธีการศึกษาและวสัดุอุปกรณ ์
  

วตัถุประสงคข์องการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทยีบความเข้าใจมโนมติความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาเสริมด้วยชุดกจิกรรมวิทยาศาสตร์ 
2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทยีบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลัง

เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาเสริมด้วยชุดกจิกรรมวิทยาศาสตร์ 
สมมติฐานการวิจัย 
1. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาเสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  มีความเข้าใจมโนมติความ

หลากหลายของสิ่งมีชีวิต หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 
2. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาเสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร ์หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขนาดกลางแห่งหนึ่ง กลุ่มเครือข่าย

โรงเรียนในอ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวนนักเรียนทั้งหมด 283 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 23 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

แบบแผนการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบแผนการทดลองศึกษาแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนทดลองและหลังการทดลอง (One Group 

Pretest-Posttest Design) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543)  
กลุ่ม ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ทดลอง (Experimental) ทดสอบหลงัเรียน (Posttest) 
E T1 X T2 

สญัลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง 
E แทน กลุ่มทดลอง (Experimental Group) 
X แทน การจัดการเรียนรู้แบบซิปปาเสริมด้วยชุดกจิกรรมวิทยาศาสตร์ 
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T1 หมายถึง ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
T2 หมายถึง ทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาเสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต จ านวน 

5 แผน/เรื่อง ได้แก่ 1) การจ าแนกกลุ่มของสิ่งมีชีวิต, 2) พืชดอกและพืชไม่มีดอก, 3) หน้าที่ของส่วนประกอบของพืช, 
4) สัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง, 5) สัตว์มีกระดูกสันหลัง แผนละ 3 ชั่วโมง รวม 15 ชั่วโมง โดย
ผู้ เชี่ยวชาญได้ท าการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียระหว่าง  4.31-4.67 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี
เหมาะสมมากถึงมากที่สดุ 

2. แบบทดสอบความเข้าใจมโนมติความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เป็นแบบทดสอบ 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 เป็น
ปรนัย 4 ตัวเลือกและระดับที่ 2 เป็นแบบให้เหตุผลจากค าตอบในระดับที่ 1 รวมจ านวน 10 ข้อ ชั่วโมง โดยผู้เชี่ยวชาญ
ได้ท าการประเมินค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบโดยข้อสอบแต่ละข้อมีค่าเฉลี่ย 0.67-1.00 ค่าความยากง่าย
อยู่ในระดับ 0.23-0.63 และมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ที่ 0.23-0.63 

3. แบบทดสอบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นแบบทดสอบเชิงปฏบัิติการ ทดสอบทั้งหมด 5 ทกัษะ ได้แก่ 
1) ทกัษะการสงัเกต, 2) ทกัษะการจ าแนกประเภท, 3) ทกัษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล, 4) ทกัษะการลง
ความเห็นจากข้อมูล และ 5) ทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป โดยทดสอบทักษะละ 2 ข้อ รวมจ านวนข้อสอบ
ทั้งหมด 10 ข้อ โดยผู้เชี่ยวชาญได้ท าการประเมินค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบโดยข้อสอบแต่ละข้อมีค่าเฉลี่ย 
0.67-1.00 ค่าความยากง่ายอยู่ในระดับ 0.25-0.51 และมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ที่ 0.20-0.67 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองกบักลุ่มตัวอย่างและเกบ็รวบรวมข้อมูล ดังนี้  
1. ก่อนเรียน ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบความเข้าใจมโนมติความหลากหลายของ

สิ่งมีชีวิตและแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แล้วน าแบบทดสอบที่นักเรียนท าแล้วมาตรวจให้คะแนน
เป็นคะแนนก่อนเรียน  

2. ระหว่างเรียน ผู้วิจัยด าเนินการทดลองสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาเสริม
ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 5 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวม 
15 ชั่วโมง โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้และเรียนรู้ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้  หลังจาก
การจัดกิจกรรมแต่ละแผน ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ยังตอบค าถามไม่ชัดเจน หรือไม่ตอบค าถาม
เพิ่มเติม 

3. หลังเรียน ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบความเข้าใจมโนมติความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต และแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกนักับแบบทดสอบก่อน
เรียน แล้วน าแบบทดสอบที่นักเรียนท าแล้วมาตรวจให้คะแนนเป็นคะแนนหลังเรียน  

4. หลังทดลอง น าคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของแบบทดสอบความเข้ามโนมติความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตและแบบทดสอบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไปวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐานต่อไป  
 

ผลการศึกษา 
 

1. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความเขา้ใจมโนมติความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนดว้ยการจัดการเรียนรูแ้บบซิปปาเสริมดว้ยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ์

 การศึกษาความเข้าใจมโนมติความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ผู้วิจัยได้ตรวจให้คะแนนก่อนเรียนและหลังเป็น
รายบุคคลตามเกณฑ์การให้คะแนนของ Coştu et al. (2012) วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
ร้อยละ ทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความเข้าใจมโนมติความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
โดยการทดสอบ t-test for Dependent Sample ปรากฏผลดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 1 เกณฑก์ารให้คะแนนของ Coştu et al. (2012) 
ระดบัที่ 1 ระดบัที่ 2 การแปลผล  คะแนน 
✓ ✓ มีความเข้าใจเชิงวิทยาศาสตร์ (Sound Understanding) SU 3 
X ✓ มีความเข้าใจบางส่วน (Partial Understanding) PU 2 
✓ ไม่ตอบ/ไม่ตรงไม่ผิด มีความเข้าใจบางส่วน (Partial Understanding) PU 2 
✓ X มีความเข้าใจคลาดเคล่ือน (Specific Misconception) SM 1 
X ไม่ตอบ ไม่มีความเข้าใจ (No Understanding) NU 0 
X X ไม่มีความเข้าใจ (No Understanding) NU 0 

ไม่ตอบ ไม่ตอบ ไม่ตอบ (No Understanding) NU 0 
 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทยีบคะแนนเฉล่ียความเข้าใจมโนมติความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาเสริมด้วยชุดกจิกรรมวิทยาศาสตร์  

รายการ คะแนนเต็ม 
คะแนนทดสอบความเขา้ใจมโนมติความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต (n = 23) 

x  SD รอ้ยละ t p 
ก่อนเรียน 30 9.70 2.68 32.32 

22.71 .000** 
หลังเรียน 30 22.13 3.65 73.77 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบความเข้าใจมโนมติความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ก่อน
เรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.70 คิดเป็นร้อยละ 32.32 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 22.13 คิดเป็นร้อยละ 
73.77 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบซิปปาเสริมด้วยชุดกจิกรรมวิทยาศาสตร์ มีความเข้าใจมโนมติความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต หลังเรียน
สงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรก์่อนเรียนและหลงัเรียน ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนดว้ยการจัดการเรียนรูแ้บบซิปปาเสริมดว้ยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ์

 การศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยท าการศึกษาทั้งหมด 5 ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะการสังเกต, 
2) ทักษะการจ าแนกประเภท, 3) ทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล, 4) ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
และ 5) ทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป ผู้วิจัยได้ตรวจให้คะแนนก่อนเรียนและหลังเป็นรายบุคคล วิเคราะห์
ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และร้อยละ ทดสอบสมมติฐานเปรียบเทยีบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนโดยการทดสอบ t-test for Dependent Sample ปรากฏผลดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทยีบคะแนนเฉล่ียทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาเสริมด้วยชุดกจิกรรมวิทยาศาสตร์ 

ทกัษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร ์

คะแนนเต็ม การทดสอบ 
คะแนนทดสอบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์(n = 23) 

x  SD รอ้ยละ t p 

1. ทกัษะการสงัเกต 4 
ก่อนเรียน 2.87 0.99 71.74 

3.22 0.001** 
หลังเรียน 3.65 0.76 91.30 

2. ทกัษะการจ าแนกประเภท 4 
ก่อนเรียน 2.96 1.00 73.91 

3.76 0.001** 
หลังเรียน 3.74 0.67 93.48 

3. ทกัษะการจัดกระท า 
และสื่อความหมายของข้อมูล 4 

ก่อนเรียน 2.96 1.00 73.91 
3.43 0.001** 

หลังเรียน 3.65 0.76 91.30 
4. ทกัษะการลงความคิดเหน็
จากข้อมูล 4 

ก่อนเรียน 2.78 0.98 69.57 
3.10 0.000** 

หลังเรียน 3.39 0.92 84.78 
 



Graduate Studies and Personalized Education

ผลงานวิจัยภาคบรรยาย Humanities and Social Social Science 323

ตารางที่ 3 (ต่อ) 
ทกัษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร ์ คะแนนเต็ม การทดสอบ 

คะแนนทดสอบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์(n= 23) 
x  SD รอ้ยละ t p 

5. ทกัษะการตีความหมาย
และลงข้อสรุป 4 

ก่อนเรียน 2.61 1.24 65.22 
3.87 0.000** 

หลังเรียน 3.57 0.82 89.13 

ภาพรวม 20 
ก่อนเรียน 14.17 3.82 70.87 

6.82 0.000** 
หลงัเรียน 18.00 2.43 90.00 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  

 จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 14.17 คิดเป็นร้อยละ 70.87 และหลังเรียนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 18.00 คิดเป็นร้อยละ 90.00 เม่ือ
เปรียบเทยีบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบซิปปาเสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาและเปรียบเทียบความเข้าใจมโนมติความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาเสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปได้ดังนี้  

1. ความเขา้ใจมโนมติความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา เสริม
ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบความเข้าใจมโนมติความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
ก่อนเรียนเท่ากับ 9.70 คิดเป็นร้อยละ 32.32 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 22.13 คิดเป็นร้อยละ 73.77  
เม่ือเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบซิปปาเสริมด้วยชุดกจิกรรมวิทยาศาสตร์ มีความเข้าใจมโนมติความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต หลังเรียนสงูกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาเสริมด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนเท่ากับ  14.17  
คิดเป็นร้อยละ 70.87 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 18.00 คิดเป็นร้อยละ 90.00 เม่ือเปรียบเทียบคะแนน
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาเสริมด้วย
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 

จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาเสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนทั้งนี้ เนื่องมาจาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบซิปปา เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้
นักเรียนได้มีบทบาทและส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ให้มากที่สุด  มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและจากกันและกัน มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ข้อมูลความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆ และสร้างองค์
ความรู้ ด้วยตนเอง ประกอบกบัการเสริมด้วยชุดกจิกรรมวิทยาศาสตร์ในขั้นตอนการแสวงหาความรู้ใหม่ของกจิกรรมการ
เรียนรู้แบบซิปปา บางชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เป็นชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ซึ่งในชุดกิจกรรมประกอบไปด้วยแนวทางการด าเนินกิจกรรม แบบบันทึกและสรุปผลของ
กิจกรรมและค าถามท้ายกิจกรรม ซึ่งในการลงมือปฏิบัติกิจกรรมท าให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
โดยชุดกจิกรรมจะเน้นการฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานของนกัเรียน เช่น ทกัษะการสงัเกต, การจ าแนก
ประเภท, การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล, การลงความคิดเห็นจากข้อมูล, และการตีความหมายและการลง
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ข้อสรุป เม่ือนักเรียนเรียนรู้ ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แล้ว นักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้น าเสนอผลของการท ากิจกรรม 
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ท าความเข้าใจกับองค์ความรู้ที่ได้ ว่านักเรียนมีความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ 
ที่คลาดเคลื่อนหรือไม่อย่างไร จากนั้นครูผู้สอนจะน าสรุปแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง ดังนั้น จากกิจกรรมนี้ท าให้
นักเรียนมีความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องและได้ฝึกทักษะกางลงความเหน็จากข้อมูลและการตีความหมายและ
การลงข้อสรุปในช่วงสุดท้ายของกจิกรรม ครูผู้สอนได้ให้นักเรียนแต่ละคนได้ท าชิ้นงานเพื่อสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการ
เรียนรู้ และครูผู้สอนได้น าเสนอสถานการณ์ใหม่ของเรื่องที่นักเรียนเรียนเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบั
การน าความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้  

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า จากการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาเสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ นักเรียนได้เรียนรู้และสร้าง
องค์ความรู้ ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างความรู้ ด้วยตนเอง (Constructivism) ของเพียเจต์ ที่กล่าวว่า 
พัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของบุคคลมีการปรับตัวผ่านทางกระบวนการซึมซาบหรือดูดซึม  และกระบวนการปรับ
โครงสร้างทางปัญญา พัฒนาการเกิดข้ึนเม่ือบุคคลรับและซึมซาบ ข้อมูลหรือประสบการณ์ใหม่เข้าไปสัมพันธ์กับความรู้
หรือโครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่เดิม หากไม่สามารถสมัพันธก์นัได้จะเกดิภาวะไม่สมดุลข้ึน บุคคลจะพยายามปรับสภาวะ
ให้อยู่ในภาวะสมดุล โดยใช้กระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา (ทิศนา แขมมณี, 2561)  และการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในลักษณะที่นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้ ด้วยตนเอง (Construction of Knowledge) พึ่งการปฏสิมัพันธ ์(Interaction) 
กบัเพื่อน บุคคลอื่นๆ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว อาศัยทกัษะกระบวนการ (Process Skills) ต่างๆ เป็นเครื่องมือในการสร้าง 
ความรู้  นอกจากนั้นการเรียนรู้จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องได้ดี หากนักเรียนอยู่ในสภาพที่มีความพร้อมในการรับรู้  และ
เรียนรู้  มีประสาทการรับรู้ ที่ตื่นตัว ไม่เฉื่อยชา มีการเคลื่อนไหวทางกาย (Physical Participation) อย่างเหมาะสม 
กิจกรรมที่มีลักษณะดังกล่าวจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ได้ดี เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อตนเอง และความรู้
ความเข้าใจที่เกิดขึ้ น จะมีความหมายลึกซึ้ งและอยู่คงทนมากขึ้ น หากนักเรียนมีโอกาสน าความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ 
(Application) ในสถานการณ์ที่หลากหลาย (ทิศนา แขมมณี, 2542) และเสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมการเรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้  โดยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ศึกษาและ
ปฏิบัติกิจกรรมจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยตนเอง นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ท าให้นักเรียน 
ไม่เบ่ือหน่ายที่จะเรียน แต่มีความกระตือรือร้นที่จะค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเอง และเรียนรู้ จากประสบการณ์ตรง 
ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนมากย่ิงขึ้ น จึงท าให้นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบซิปปาเสริมด้วยชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ มีความเข้าใจมโนมติความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  หลัง
เรียนสงูกว่าก่อนเรียน 
 

ขอ้เสนอแนะของการวิจัย 
 

1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้
 1.1 ในการด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบซิปปาครูผู้สอนควรระบุค าสั่งใน  

ใบงาน และอธบิายวิธกีารในใบงานให้ชัดเจน เพื่อให้เกดิความเข้าใจในการท ากจิกรรมที่ถูกต้องไม่ให้เกดิความผิดพลาด 
ซึ่งจะท าให้เสยีเวลาในการด าเนินกจิกรรมที่มีอยู่อย่างจ ากดั 

 1.2 ครูกระตุ้นเตือนให้นักเรียนแบ่งหน้าที่ท างานกันภายในกลุ่ม ไม่คิดและท าเพียงคนเดียวเพ่ือให้ทุกคนใน
กลุ่มมีส่วนร่วม 

 1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังกล่าวมีการใช้กิจกรรมหลายกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน ดังนั้นครูผู้สอนควรมี
การปรับกจิกรรมให้มีความกระชับเหมาะสมกบัเวลา  

 1.4 การน าเสนอผลงานของนักเรียนควรให้มีความหลากหลายเพื่อมิให้เกิดความเบ่ือหน่าย เป็นการแสดงออก
ด้านความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอผลงานของนักเรียน 

 
 



Graduate Studies and Personalized Education

ผลงานวิจัยภาคบรรยาย Humanities and Social Social Science 325

2. ขอ้เสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเป็น Quasi Experimental Design จะท าให้งาน 

มีความน่าเชื่อถือมากข้ึน 
 2.2 การด าเนินกิจกรรมตามชุดกจิกรรมควรเพิ่มแรงจูงใจ เช่น รางวัล คะแนน เพื่อเพิ่มความสนใจและกระตือรือร้น

ของผู้เรียน 
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ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนบ้านท่าค าบง อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ทุกท่าน 
ที่อ านวยความสะดวก ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ และเป็นก าลังใจ และขอขอบน ้าใจนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือ 
ในการด าเนินงานวิจัยในคร้ังนี้  
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บทคดัย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทยีบความเข้าใจมโนมติลมฟ้าอากาศและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก่อนเรียน

และหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสังคม เสริมด้วยเทคนิคการระดมสมอง ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขนาดกลางแห่งหนึ่ง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
จ านวน 22 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม การวิจัยคร้ังนี้ ใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เคร่ืองมือ 
ที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสังคม เสริมด้วยเทคนิคการระดมสมอง เร่ือง 
ลมฟ้าอากาศ จ านวน 5 แผน, 2) แบบทดสอบความเข้าใจมโนมติลมฟ้าอากาศ, 3) แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ ทดสอบสมมติฐานเปรียบเทยีบความเข้าใจมโนมติลมฟ้าอากาศ และความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยการทดสอบ t-test for Dependent Sample ผลการวิจัย พบว่า 1) นักเรียนมีความเข้าใจ

x xมโนมติลมฟ้าอากาศ หลังเรียน ( = 33.31 คิดเป็นร้อยละ 74.04) สูงกว่าก่อนเรียน ( = 11.59 คิดเป็นร้อยละ 25.75) อย่างมี
xนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 2) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียน ( = 23.27 คิดเป็นร้อยละ 77.58) สงูกว่า

xก่อนเรียน ( = 13.45 คิดเป็นร้อยละ 44.85) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 

ค ำส ำคญั: การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสงัคม  เทคนิคการระดมสมอง 
 มโนมติลมฟ้าอากาศ  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
 

Abstract 
The purposes of this study were to study and compare conceptual understanding of weather and analytical thinking ability before 

and after learning by using science, technology and society approach supplemented with brainstorming technique of Matthayomsuksa 
1 students in medium size school under the Secondary Educational Service Area Office Udon Thani in second semester of academic 
year 2021. The sample consisted of 22 students that selected by cluster sampling. This study design was one-group pretest-posttest 
design. The instruments of this study were 1) 5 lesson plans by using science, technology and society approach supplemented with 
brainstorming technique on weather, 2) conceptual understanding of weather test, and 3) analytical thinking ability test. The data 
were analyzed by mean, standard deviation, percentage and hypothesis test for compare conceptual understanding of weather and 
analytical thinking ability after learning higher than before by t-test for dependent sample. The results of this study showed that  

x x1) students’ conceptual understanding of weather after learning ( = 33.31 or 74.04%) was higher than before ( = 11.59 or 
x25.75%) in significance at the .01 level, and 2) students’ analytical thinking ability after learning ( = 23.27 or 77.58%) was 

xhigher than before ( = 13.45 or 44.85%) in significance at the 0.01 level. 
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บทน ำ 
 

วิทยาศาสตร ์มีบทบาทส าคัญในสงัคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกบัทุกคนทั้งในชีวิตประจ าวัน
และการงานอาชีพ เม่ือโลกเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 ยุคซ่ึงสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมเปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว เป็นผลให้
องค์ความรู้ มีการเปลี่ยนแปลง มีการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษย์ ส่งผลให้มีการ
พัฒนาทางเทคโนโลยี และผลจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีกท็ าให้เกิดองค์ความรู้ ใหม่อย่างไม่สิ้นสุด  (วิจารณ์ พานิช, 
2555) วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธคีิดทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค ์คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทกัษะ
ส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสนิใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลาย 
และมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ ดังนั้นทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความ
เข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค ์และมีคุณธรรม 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุ่งหวังให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กบั
กระบวนการ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา
ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ทุกขั้นตอน รวมทั้งออกแบบการเรียนรู้และมีการท ากจิกรรมด้วยการลงมือ
ปฏบัิติจริงอย่างหลากหลาย (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, กระทรวงศึกษาธกิาร, 2553) โดยใช้กจิกรรม
ที่ครูจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยี
ประเภทต่างๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลให้มีการคิดค้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลของเทคโนโลยีต่อชีวิต สงัคม 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ระบุปัญหา ตั้งค าถาม ส ารวจตรวจสอบ อธิบาย สรุปผล และอภิปรายผล สืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายน่าเชื่อถือ ตั้งสมมติฐานที่เป็นไปได้หลายแนวทาง ตัดสินใจเลือกวิธีการตรวจสอบสมมติฐาน 
วางแผนการส ารวจตรวจสอบเพื่อแก้ปัญหาหรือตอบค าถาม วิเคราะห์ เช่ือมโยงความสมัพันธ ์โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
ผลหรือความรู้ที่ได้รับจากการส ารวจตรวจสอบ น าเสนอ สื่อสารความคิด ความรู้จากผลการส ารวจตรวจสอบโดยการพูด 
อภิปราย เขียน จัดแสดง หรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการด ารงชีวิต 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธกิาร, 2551) 

เม่ือพิจารณาสภาวการณ์ด้านการศึกษาของไทยในช่วงปีการศึกษา 2544–2555 ที่ผ่านมา พบว่า ผลการประเมิน
ผู้ เรียนในโครงการ PISA พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการรู้วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับต ่า ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ 
TIMSS ประเมินผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์ พบว่า ต ่ากว่าค่าเฉล่ีย และคะแนนลดลงจากปีก่อน (ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธกิาร, 2551) ทั้งนี้  ได้มีผลการวิเคราะห์ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน ซึ่งพบว่าหนึ่งในปัจจัยนั้น เกดิจากการที่ผู้เรียนไม่เข้าใจแนวคิดหลักหรือแนวคิดส าคัญของ
เนื้ อหารวมถึงมีมโนมติที่คลาดเคลื่อนไปจากมโนมติของนักวิทยาศาสตร์ที่ยอมรับกันโดยทั่วไป  ผู้ เรียนไม่เข้าใจ หรือมี
มโนมติที่ไม่สมบูรณ์ มีมโนมติที่ผิดหรือแตกต่างจากมโนมติของนักวิทยาศาสตร์มาก อีกทั้งยังขาดการเชื่อมโยงกับเรื่อง 
ที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสยีต่อการเรียนรู้  เพราะนักเรียนจะจดจ าความรู้ที่ไม่ถูกต้อง (นวลจิตต์ เชาวกรีติ
พงศ์, 2535) อกีประการหนึ่งที่ท าให้ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ลดลง คือ ผู้เรียนขาดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ซึ่งเป็นพื้นฐานขั้นตอนของกระบวนการคิดระดับสงู ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นความสามารถในการ
จ าแนกองค์ประกอบของสิ่งต่างๆ และหาความสัมพันธเ์ชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริง
ของสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งทักษะการคิดวิเคราะห์มีความจ าเป็นส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นทักษะที่จะ
น าไปสู่การพัฒนาการคิดในศาสตร์ต่างๆ ที่ผู้ เรียนจะได้เรียนในขั้นต่อไป ด้วยความส าคัญดังกล่าวหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงได้ก าหนดสมรรถนะส าคัญของผู้ เรียนให้มีความสามารถในการคิด ซึ่งหนึ่ง
ในนั้นคือ การคิดวิเคราะห์ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสนิใจเกี่ยวกบัตนเองและสงัคมได้ 
(เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ, 2546) อีกทั้ง ทักษะการคิดวิเคราะห์นี้ ยังสามารถน าไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ได้อีกด้วย ดังนั้น การสอนวิทยาศาสตร์จึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทั้งทางด้านมโนมติ และ
ด้านการคิดวิเคราะห์ไปพร้อมกนั เพื่อให้การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีประสทิธภิาพสงูสดุ 
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เม่ือโลกย่างก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 กระแสโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีต่างๆ ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ 
ทั้งด้านวิทยาการ สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และฐานความรู้  โลกได้เคลื่อนสู่ “สังคมความรู้” (Knowledge-Based 
Society) หลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ควรจัดให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
มิใช่แค่เป็นการจดจ าเนื้อหาวิชา แต่ควรเน้นการเรียนรู้ที่เกดิจากความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริงและให้นักเรียนได้
ลงมือปฏบัิติเพื่อให้เกดิประสบการณ์ตรงและต่อยอดความรู้นั้นได้ด้วยตนเอง รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ซึ่งผู้สอน
ต้องสามารถสร้างและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงความรู้หรือแลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชนและสังคมและ
สามารถน าความรู้ที่มีไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยจัดการเรียนรู้ ผ่านบริบทความเป็นจริง ซึ่งจะท าให้นักเรียนสามารถสร้าง
องค์ความรู้ ความเข้าใจ หรือมีมโนมติวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง (วิจารณ์ พานชิ, 2555) 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (Science Technology and Society: STS) เป็น
การจัดการเรียนรู้ รูปแบบหนึ่งที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เกิดความรู้ คิดในการแก้ปัญหา 
ที่ประสบในชีวิตประจ าวันได้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ความรู้ ความคิด ท าให้คิดเป็น ท าเป็น สามารถแก้ปัญหาได้ 
(กรมอาชีวศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) อีกทั้งเป็นการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centered) 
โดยใช้ปัญหาของสังคมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงประสบการณ์ของนักเรียน เป็นตัวน าเข้าสู่บทเรียน 
ในบริบทของสถานการณ์จริง ซึ่งจะกระตุ้นให้ผู้ เรียนอยากรู้ อยากเห็น และสามารถสร้างองค์ความรู้ ด้วยตัวเองได้ 
สามารถคิดและตัดสินใจในการแก้ปัญหา และยังส่งเสริมการคิดขั้นสูงซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความรอบรู้ใน
เนื้ อหาวิชา และพัฒนาความคิดรวบยอด ความคิดสร้างสรรค์ การน าไปใช้และช่วยให้ผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถ
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ มุ่งให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดร่วมกับสถานการณ์จริง ซึ่งจะ 
ท าให้ผู้ เรียนเกิดการเชื่อมโยงความรู้ ในห้องเรียนกับสถานการณ์จริงเพื่อแก้ปัญหาและกล้าตัดสินใจด้วยตนเองเม่ือเจอ
กบัสถานการณ์จริง (ณัฐวิทย์ พจนตันติ, 2548) 

จากการศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามแนววิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และสังคมตามแนวคิดของ Bryant (1995)  
ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมการเรียนรู้  6 ขั้นตอน ดังนี้  1. ขั้นสงสัย (Wonder), 2. ขั้นวางแผน (Plan), 3. ขั้นค้นหา
ค าตอบ (Investigate), 4. ขั้นสะท้อนความคิด (Reflect), 5. ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Share) และ 6. ขั้นน าไป
ปฏิบัติจริง (Act) พบว่า สามารถส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และมโนมติวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้  แต่
เม่ือพิจารณาจะพบว่ามีขั้นตอนในการแก้ปัญหาที่ยังไม่ชัดเจน  ซึ่งอาจจะท าให้นักเรียนยังไม่สามารถแก้ปัญหาตาม
กระบวนการได้อย่างมีระบบตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ผู้วิจัยจึงน าเอาเทคนิคการระดมสมอง (Brainstorming) ซึ่งเป็นวิธกีาร
เรียนรู้แบบรวมมือในการคิดแก้ปัญหา โดยเน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง และช่วยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติกจิกรรมร่วมกนัเป็นกลุ่มย่อย ท าให้นักเรียนได้รู้จักการ
วางแผนแก้ปัญหา รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและ
นักเรียน และระหว่างนักเรียนกบันักเรียน ท าให้เกดิการเรียนรู้อย่างมีประสทิธภิาพ (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2525) เทคนิคการ
ระดมสมองยังท าให้ผู้เรียนได้เห็นผลงานและความก้าวหน้าอย่างชัดเจนซึ่งเป็นการเสริมแรงให้นักเรียนเกิดความ
กระตือรืนร้นในการเรียน (ยุพิน พิพิธกุล, 2523) นอกจากนี้ การสอนด้วยเทคนิคการระดมสมอง ยังเป็นการเน้น
ความคิดหรือวิธีการให้ได้ซึ่งข้อสรุป โดยการฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงและแก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งสามารถพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาและส่งผลให้ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนได้ดีข้ึน  

จากความส าคัญดังกล่าวในข้างต้น ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาและเปรียบเทียบความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์  และ 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และสงัคม (STS) เสริมด้วยเทคนิคการระดมสมอง ซึ่งเน้นให้นกัเรียนได้เรียนรู้ ผ่านสถานการณ์
ทางสังคมและเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนระดมสมองคิดหาวิธีการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองด้วยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร ์และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมให้นักเรียนอย่างถูกต้องและยั่งยืน  
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วิธีกำรศึกษำและวสัดุอุปกรณ ์
 

วตัถุประสงคข์องการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความเข้าใจมโนมติลมฟ้าอากาศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและ

หลังเรียนด้วยการเรียนรู้ตามแนวคิด วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และสงัคม เสริมด้วยเทคนิคการระดมสมอง 
2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและ

หลังเรียนด้วยการเรียนรู้ตามแนวคิด วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และสงัคม เสริมด้วยเทคนิคการระดมสมอง 
สมมติฐานการวิจัย 
1. นักเรียนที่เรียนรู้ ด้วยการเรียนรู้ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม เสริมด้วยเทคนิคการระดมสมอง 

มีความเข้าใจมโนมติลมฟ้าอากาศ หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 
2. นักเรียนที่เรียนรู้ ด้วยการเรียนรู้ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม เสริมด้วยเทคนิคการระดมสมอง 

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขนาดกลางแห่งหนึ่ง ในอ าเภอบ้านดุง 

จังหวัดอุดรธานี สังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 2 
ห้อง รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด 45 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนจากกลุ่มประชากร จ านวน 1 ห้อง 
รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด 22 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) 

แบบแผนการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้  มีรูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One Group Pretest-Posttest 

Design) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543)  
กลุ่ม ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ทดลอง (Experimental) ทดสอบหลงัเรียน (Posttest) 
E T1 X T2 

สญัลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง 
E หมายถึง กลุ่มทดลอง (Experimental Group)  
X หมายถึง การเรียนรู้ตามแนวคิด วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และสงัคม เสริมด้วยเทคนิคการระดมสมอง 
T1 หมายถึง ทดสอบก่อนเรียน (Pretest)  
T2 หมายถึง ทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม เสริมด้วยเทคนิคระดมสมอง เรื่อง ลมฟ้า

อากาศ จ านวน 5 แผน/เรื่อง ได้แก่ 1) ชั้นบรรยากาศ, 2) ลม ฟ้า อากาศ, 3) พายุฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน, 
4) การพยากรณ์อากาศ, 5) การเปลี่ยนแปลงภมิูอากาศโลก แผนละ 3 ชั่วโมง รวม 15 ชั่วโมง จากการประเมินคุณภาพ
ของแผนโดยผู้เชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.51-5.00 คะแนน อยู่ในเกณฑค์ุณภาพดีและเหมาะสม 

2. แบบทดสอบความเข้าใจมโนมติลมฟ้าอากาศ เป็นแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจที่เป็นข้อเทจ็จริงที่น ามา
ประมวลเข้าด้วยกันเป็นข้อสรุปหรือความคิดรวบยอดหรือสาระส าคัญเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องลมฟ้าอากาศ  เป็น
แบบทดสอบ 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 เป็นปรนัย 4 ตัวเลือก และระดับที่ 2 เป็นแบบให้เหตุผลจากค าตอบในระดับที่ 1 
รวมจ านวน 15 ข้อ โดยเป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองและจากการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 
ค่า IOC มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ค่าความยากง่ายมีค่าอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 ค่าอ านาจจ าแนกมีค่าอยู่ระหว่าง 
0.26-0.57 และความเชื่อม่ันทั้งฉบับมีค่า 0.835 
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3. แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เชิงสถานการณ์แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อซึ่งเป็น
แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองและจากการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบโดยผู้ เชี่ยวชาญ ค่า IOC มีค่าอยู่ระหว่าง 
0.67-1.00 ค่าความยากง่ายมีค่าอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 ค่าอ านาจจ าแนกมีค่าอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 และความ
เชื่อม่ันทั้งฉบับมีค่า 0.845 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองกบักลุ่มตัวอย่างและเกบ็รวบรวมข้อมูล ดังนี้  
1. ก่อนเรียน ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบความเข้าใจมโนมติลมฟ้าอากาศ  และ

แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์แล้วน าแบบทดสอบที่นักเรียนท ามาตรวจให้คะแนนเป็นคะแนนก่อนเรียน 
2. ระหว่างเรียน ผู้ วิจัยด าเนินการทดลองสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เสริมด้วยเทคนิคระดมสมอง เรื่อง ลมฟ้าอากาศ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 5 แผน 
แผนละ 3 ชั่วโมง รวมเป็น 15 ชั่วโมง โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้และเรียนรู้ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้  
ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ หลังจากการจัดกิจกรรมแต่ละแผน ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ยังตอบค าถาม 
ไม่ชัดเจน หรือไม่ตอบค าถามเพิ่มเติม 

3. หลังเรียน ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบความเข้าใจมโนมติลมฟ้าอากาศ  
และแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน  แล้วน า
แบบทดสอบที่นักเรียนท าแล้วมาตรวจให้คะแนนเป็นคะแนนหลังเรียน 

4. หลังการทดลอง น าคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของแบบทดสอบความเข้าใจมโนมติลมฟ้าอากาศ  
และแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไปวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานเป็นล าดับต่อไป 
  

ผลกำรศึกษำ 
 

1. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความเขา้ใจมโนมติลมฟ้าอากาศ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียน
และหลงัเรียนดว้ยการเรียนรูต้ามแนวคิด วิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสงัคม เสริมดว้ยเทคนิคการระดมสมอง 

 การศึกษาและเปรียบเทียบความเข้าใจมโนมติลมฟ้าอากาศ  ผู้วิจัยได้ตรวจให้คะแนนก่อนเรียนและหลังเป็น
รายบุคคลตามเกณฑ์การให้คะแนนของ Coştu et al. (2012) วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
ร้อยละ ทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความเข้าใจมโนมติลมฟ้าอากาศ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยการทดสอบ  
t-test for Dependent Sample ปรากฏผลดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 1 เกณฑก์ารให้คะแนนของ Coştu et al. (2012) 

ระดบัที่ 1 ระดบัที่ 2 การแปลผล  คะแนน 
✓  ✓ มีความเข้าใจเชิงวิทยาศาสตร์ (Sound Understanding) SU 3 
X ✓ มีความเข้าใจบางส่วน (Partial Understanding) PU 2 
✓ ไม่ตอบ/ไม่ตรงไม่ผิด มีความเข้าใจบางส่วน (Partial Understanding) PU 2 
✓ X มีความเข้าใจคลาดเคล่ือน (Specific Misconception) SM 1 
X ไม่ตอบ ไม่มีความเข้าใจ (No Understanding) NU 0 
X X ไม่มีความเข้าใจ (No Understanding) NU 0 

ไม่ตอบ ไม่ตอบ ไม่ตอบ (No Understanding) NU 0 
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทยีบคะแนนเฉล่ียความเข้าใจมโนมติลมฟ้าอากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม เสริมด้วยเทคนิคระดมสมอง 

รายการ คะแนนเต็ม 
คะแนนทดสอบความเขา้ใจมโนมติลม ฟ้า อากาศ (n = 22) 

x  SD รอ้ยละ t p 
ก่อนเรียน 45 11.59 3.35 25.76 

34.58 .000** 
หลังเรียน 45 33.32 3.28 74.04 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบความเข้าใจมโนมติลมฟ้าอากาศก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 11.59 คิดเป็นร้อยละ 25.76 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ  33.32 คิดเป็นร้อยละ 74.04 เ ม่ือ
เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม เสริมด้วยเทคนิคระดมสมองมีความเข้าใจมโนมติลมฟ้าอากาศหลังเรียน
สงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียน
และหลงัเรียนดว้ยการเรียนรูต้ามแนวคิด วิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสงัคม เสริมดว้ยเทคนิคการระดมสมอง 

 การศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ของนักเรียนรายบุคคล จากผลการทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์ จากแบบทดสอบ จ านวน 30 ข้อๆ ละ 1 คะแนน คะแนนเตม็ 30 คะแนน โดยท าการหา
ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และท าการเปรียบเทียบความความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้
การทดสอบ t-test for Dependent Sample แสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทยีบคะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคมเสริมด้วยเทคนิคระดมสมอง 

รายการ คะแนนเต็ม 
คะแนนทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห ์(n = 22) 

x  SD รอ้ยละ t p 
ก่อนเรียน 30 13.45 2.35 44.85 

8.06 .000** 
หลังเรียน 30 23.27 2.63 77.58 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากบั 13.45 คิดเป็นร้อยละ 44.85 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 23.27คิดเป็นร้อยละ 77.58 เม่ือเปรียบเทยีบ
คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เสริมด้วยเทคนิคระดมสมอง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

อภิปรำยผลกำรศึกษำ 
 

จากผลการวิจัยครั้งนี้  พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 
เสริมด้วยเทคนิคระดมสมอง มีความเข้าใจมโนมติลมฟ้าอากาศ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสงูกว่า
ก่อนเรียน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมเสริมด้วยเทคนิค
การระดมสมอง เป็นการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางและเป็นการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ในบริบทของประสบการณ์ของมนุษย์ โดยการเน้นการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์ชีวิตจริง เพื่อให้
นักเรียนเข้าใจได้ว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสงัคม มีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของนักเรียน โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับ
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ปัญหาและประเดน็ต่างๆ ในปัจจุบันได้และได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยผู้วิจัยได้น าเทคนิคการระดมสมองซึ่งมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อส่งเสริมให้เดก็มีความคิดหลายทศิทาง คิดให้ได้มากที่สดุเท่าที่จะท าได้ (Osborn, 1957) เสริมเข้าไปในบางขั้นตอน
ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เพื่อให้นักเรียนได้ทั้งกระบวนการเรียนรู้และการ
ระดมสมองแสดงความคิดเหน็ โดยการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ในขั้นเริ่มต้นครูผู้สอนได้น าเสนอสถานการณ์ปัญหาแล้วให้
นักเรียนช่วยกันต้ังค าถามและอภิปรายถึงประเดน็ปัญหา และบันทึกลงในแบบบันทึก ซ่ึงในขั้นนี้ เม่ือนักเรียนท าความ
เข้าใจประเดน็ปัญหานักเรียนจะช่วยกนัตั้งค าถามเกี่ยวกบัประเดน็ปัญหานั้น ครูผู้สอนจะเป็นผู้คอยกระตุ้นให้นักเรียนได้
เกิดกระบวนการคิดหาสาเหตุของการเกิดประเดน็ปัญหานั้น เช่น จากสถานการณ์ปัญหาที่ 1 การใช้เครื่องบินยิ่งบ่อย 
ยิ่งท าลายโอโซนบนชั้นบรรยากาศ จากการระดมสมองของนักเรียนท าให้ครูผู้สอนทราบได้ว่านักเรียนมีความรู้พื้ นฐาน 
ในเรื่องที่ก าลังจะเรียน มีบางเนื้ อหาที่นักเรียนยังมีความเข้าใจมโมติทางวิทยาศาสตร์ไม่ถูกต้อง  และนักเรียนยังขาด
กระบวนการคิดที่ยังไม่มีเหตุผลมาสนับสนุน  
  

 
 

รูปที่ 1 ตัวอย่างการระดมสมองสถานการณ์ที่ 1 เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา 
 

ในข้ันถัดมาเป็นข้ันที่ 2 ครูผู้สอนจะให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่มช่วยกันระดมสมองร่วมกันน าประเดน็ปัญหาที่กลุ่ม
เลือกมาวางแผนด าเนินการสืบเสาะหาความรู้  ตั้งสมมติฐาน และเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา ซึ่งในขั้นนี้ ท าให้นักเรียน 
เกิดกระบวนการท างานร่วมกัน เกิดกระบวนการคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ออกแบบวิธีการสืบเสาะหาความรู้
เพื่อแก้ปัญหาที่ได้ระบุไว้ 
 

 
 

รูปที่ 2 ตัวอย่างการวางแผนในการหาแนวทางในการแก้ปัญหา 
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ในข้ันที่ 3 เป็นขั้นที่นักเรียนแต่ละกลุ่มค้นหาค าตอบตามที่ได้วางแผนไว้ และร่วมกนัระดมความคิด สบืค้นข้อมูลจาก
แหล่งความรู้ ต่างๆ เพื่อให้ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด โดยมีครูคอยช่วยเหลือและให้ค าแนะน า เม่ือนักเรียน
เกิดข้อสงสัยหรือเกิดปัญหาในการท ากิจกรรม ในขั้นที่ 4 นักเรียนจะต้องช่วยกันวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาว่า 
มีความสอดคล้องและความสัมพันธ์กับประเดน็ปัญหาหรือไม่ และร่วมกันสรุปผลการศึกษาเป็นความคิดรวบยอดหรือ
หลักการในการแก้ไขปัญหา จะเห็นได้ว่าจากกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นที่ 1 ถึงขั้นที่ 4 ท าให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องที่เรียนด้วยตนเองจากการช่วยกันระดมสมองวางแผนหาแนวทางในการแก้ปัญหาโดยการสบืค้นข้อมูลเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่เชื่อถือได้ โดยที่ครูผู้สอนเป็นเพียงแค่ผู้คอยให้ค าแนะน าชี้ แนะ จากนั้นในกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นที่ 5 เป็นข้ันที่
นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอและร่วมกนัอภิปรายผลการศึกษาค้นคว้าหน้าชั้นเรียน ในขั้นนี้ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ ร่วมกนั
และสามารถสรุปเนื้ อหาที่ได้จากการเรียนรู้ เป็นความคิดรวบยอดหรือมโนมติได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้ น  และจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ท าให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ว่ากระบวนการแก้ไขปัญหาในแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นจะต้อง
อาศัยความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จากนั้นในขั้นสุดท้ายของกิจกรรมการเรียนรู้ครูผู้สอนจะให้นักเรียนร่วมกัน
เผยแพร่ความรู้ความเข้าความใจที่ได้จากการศึกษาแก่เพื่อนร่วมโรงเรียนและชุมชนโดยให้นักเรียนท าการเผยแพร่ 
ในรูปแบบต่างๆ เช่น ท าแผ่นพับ การจัดป้ายนิเทศการจัดมุมวิทยาศาสตร์ โปสเตอร์ประชาสมัพันธ์ และสื่อโซเชียลมีเดยี 
ซึ่งในขั้นตอนนี้ เป็นการประเมินได้ว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  เนื่องด้วย
นักเรียนสามารถร่วมกนัออกแบบรูปแบบการน าเสนอที่น่าสนใจและสอดคล้องกบัประเดน็ปัญหาที่ต้องการแก้ไข 
 

 
 

รูปที่ 3 ตัวอย่างการเผยแพร่แนวทางการแก้ไขปัญหาและของนักเรียน 
การสร้างแบบจ าลองชั้นบรรยากาศของนักเรียน เพื่อน าเสนอสถานการณ์ใช้เคร่ืองบินยิ่งบ่อยยิ่งท าลายโอโซนบนชั้นบรรยากาศ 

 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เสริมด้วยเทคนิคระดมสมอง 
มีความสอดคล้องกบัทฤษฎีการสร้างความรู้ ด้วยตนเอง (Constructivism) ของเพียเจต์ซึ่งเป็นทฤษฏทีี่ให้ความส าคัญกับ
กระบวนการและวิธกีารของบุคคลในการสร้างความรู้ หลักการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฏนีี้จะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการ
สร้างความรู้ (Process of Knowledge Construction) เพียเจต์อธบิายว่า พัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของบุคคลมีการปรับตัว
ผ่านทางกระบวนการซึมซาบหรือดูดซึม (Assimilation) และกระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา (Accommodation) 
พัฒนาการเกิดขึ้นเม่ือบุคคลรับและซึมซาบ ข้อมูลหรือประสบการณ์ใหม่เข้าไปสัมพันธ์กับความรู้หรือโครงสร้างทาง
ปัญญาที่มีอยู่เดิม หากไม่สามารถสมัพันธก์นัได้จะเกดิภาวะไม่สมดุลขึ้น (Disequilibrium) บุคคลจะพยายามปรับสภาวะ
ให้อยู่ในภาวะสมดุล (Equilibrium) โดยใช้กระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา (Accommodation) และเสริมด้วย
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เทคนิคการระดมสมอง สอดคล้องกับทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ของบลูม (Bloom, 1956) กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์เป็น
ความสามารถ ในการแยกแยะเพื่อหาส่วนย่อยของเหตุการณ์เรื่องราวหรือเนื้อหาต่างๆ ว่าประกอบด้วยอะไร มีความส าคัญ
อย่างไร มีอะไรเป็นสาเหตุ มีอะไรเป็นผลและที่เป็นอย่างนั้นด้วยหลักการอะไร ขั้นที่ 3 ขั้นค้นหาค าตอบเป็นขั้นที่ท าให้
นักเรียนเกิดการวิเคราะห์ด้านความสัมพันธ์ ผู้ เรียนได้ค้นหาความสัมพันธ์ย่อยจากกิจกรรมที่ครูก าหนดให้ (Bloom, 
1956 อ้างถึงใน ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2556) กล่าวว่า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป็นการค้นหาความสัมพันธ์ของ 
สิ่งต่างๆ ว่ามีอะไรที่สัมพันธ์กันมีความเชื่อมโยมกันมากน้อยเพียงใด มีความสอดคล้องหรือขัดแย้งกันอย่างไร ขั้นที่ 4 
ขั้นสะท้อนความคิดเห็น ขั้นที่ 5 ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ขั้นที่ 6 ขั้นน าไปปฏิบัติจริง เป็นขั้นตอนที่ท าให้นักเรียน
เกิดการวิเคราะห์หลักการ เป็นการค้นหาโครงสร้างหลัก ความสัมพันธ์ส่วนส าคัญที่ได้จากการลงมือท ากิจกรรม แล้วน า
ข้อมูลนั้นมาสรุปเป็นหลักการ สอดคล้องกับทฤษฎีการคิดวิเคราะห์มาร์ซาโน (Marzano, 2001) ได้กล่าวว่า การคิด
วิเคราะห์เป็นการคิดที่ซับซ้อนมากกว่าความเข้าใจ เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เหตุผล คิดอย่างลึกซึ้ งและหลากหลาย มีการ
คิดโดยพิจารณาอย่างละเอียดถ่ีถ้วนและต้องมีเหตุผล สามารถระบุความเหมือนหรือความแตกต่างอย่างมีหลักการ 
สามารถจัดล าดับ จัดหมวดหมู่ หรือจัดประเภทของความรู้ของสิ่งต่างๆ ระบุเหตุผลของการเกิดข้อผิดพลาดของข้อมูล 
สามารถตีความหรือบอกหลักเกณฑ์พื้นฐานของความรู้  ระบุ เจาะจง หรือสรุปอย่างมีเหตุผล จนสามารถเกิดเป็นความรู้
ใหม่ได้และน าหลักการเพื่อประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่โดยใช้พื้ นฐานของความรู้  ดังนั้น จึงส่งผลให้นักเรียนที่ได้
เรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เสริมด้วยเทคนิคระดมสมอง จึงมีความ
เข้าใจมโนมติลมฟ้าอากาศและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 
 

สรุปผลกำรศึกษำและขอ้เสนอแนะ 
  

จากการศึกษาและเปรียบเทียบความเข้าใจมโนมติลมฟ้าอากาศ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม เสริม
ด้วยเทคนิคระดมสมอง จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปได้ ดังนี้  

1. ความเขา้ใจมโนมติลมฟ้าอากาศ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 11.59 คิดเป็นร้อยละ 25.76 และ
หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.32 คิดเป็นร้อยละ 74.04 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เสริมด้วยเทคนิคระดม
สมอง มีความเข้าใจมโนมติลมฟ้าอากาศหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 13.45 คิดเป็นร้อยละ 44.85 และ 
หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 23.27 คิดเป็นร้อยละ 77.58 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม เสริมด้วย
เทคนิคระดมสมอง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ขอ้เสนอแนะของการวิจัย 
1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้
 1.1 ก่อนที่จะน าแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสงัคม เสริมด้วยเทคนิคระดม

สมอง ไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนควรอธิบายถึงรูปแบบการจัดการเรียนรู้  ยกตัวอย่างสถานการณ์
และการท ากจิกรรมให้นักเรียนเข้าใจเสยีก่อน เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กบัผู้เรียน 

 1.2 การก าหนดสถานการณ์ ครูผู้สอนควรน าเสนอสถานการณ์จะที่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและทันต่อเหตุการณ์  
เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนเกดิความสนใจมากขึ้นในการค้นหาค าตอบ  

2. ขอ้เสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 2.1 จากผลการวิจัย พบว่า ยังมีมโนมติบางส่วนที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นมโนมติสมบูรณ์ทั้งหมด ครูผู้สอน

ควรที่จะหาเทคนิคเสริมเพื่อให้เดก็เกดิการเรียนรู้ เพิ่มขึ้น เช่น POE KWL  
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 2.2 ควรมีการศึกษาผู้เรียนที่เรียนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมเสริมด้วยเทคนิคระดมสมอง 
เพื่อพัฒนาการคิด เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ซึ่งเป็นกระบวนการคิดที่ใช้เหตุใช้ผลพิจารณา
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ โดยการศึกษาข้อมูล หลักฐาน แยกแยะข้อมูลว่าข้อมูลใดคือ ข้อเทจ็จริง ข้อมูลใดคือความ
คิดเห็น ตลอดจนพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล แล้วตั้งสมมติฐานเพื่อหาสาเหตุของปัญหา และสามารถหาแนว
ทางแก้ไขปัญหานั้นๆ ได้ และสามารถใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบันได้ดี เพราะการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้นจ าเป็นต้องมี
พื้นฐานการคิดวิเคราะห์  
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ผลการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิดวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
เสริมดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาของเวียร ์ต่อความเขา้ใจมโนมติพอลิเมอร ์
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บทคดัย่อ 
กำรวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เปรียบเทียบควำมเข้ำใจมโนมติพอลิเมอร์และควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำ ก่อนเรียนและหลังเรียน

ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สงัคม และสิ่งแวดล้อม เสริมด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำของเวียร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนขนำดใหญ่พิเศษแห่งหนึ่ง สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำหนองคำย ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 
2564 จ ำนวน 30 คน ได้มำจำกกำรสุ่มแบบกลุ่ม กำรวิจัยคร้ังนี้ ใช้แบบแผนกำรวิจัยแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัยประกอบด้วย 1) แผนจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เสริมด้วย
กระบวนกำรแก้ปัญหำของเวียร์ เร่ือง พอลิเมอร์ จ ำนวน 5 แผน, 2) แบบทดสอบควำมเข้ำใจมโนมติพอลิเมอร์, 3) แบบทดสอบ
ควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำ วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรวิเครำะห์ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน ร้อยละ และ t-test for Dependent 
Sample ผลกำรวิจัย พบว่ำ 1) นักเรียนมีควำมเข้ำใจมโนมติพอลิเมอร์หลังเรียน ( x = 34.27 คิดเป็นร้อยละ 76.15) สูงกว่ำก่อนเรียน  
( x = 14.20 คิดเป็นร้อยละ 31.56) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 และ 2) นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำหลังเรียน 
( x = 28.33 คิดเป็นร้อยละ 88.54) สงูกว่ำก่อนเรียน ( x = 15.13 คิดเป็นร้อยละ 47.29) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 
 
ค าส าคญั:  กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สงัคม และสิ่งแวดล้อม  กระบวนกำรแก้ปัญหำของเวียร์  
 ควำมเข้ำใจมโนมตพิอลิเมอร์  ควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำ 
 

Abstract 
The purposes of this study were compare conceptual understanding of polymer and problem solving thinking ability before and 

after learning by using science, technology, society and environment strategy supplemented with weir’s problem solving method of 
grade 12 students in extra large size school under the secondary educational service area office Nong Khai  
in the first semester of academic year 2021. The sample consisted of 30 students that selected by cluster sampling. This study design 
was one-group pretest-posttest design. The instrument of this study were 1) 5 lesson plans on polymer by using science, technology, 
society and environment strategy supplemented with weir’s problem solving method, 2) conceptual understanding  
of polymer test, and 3) problem solving thinking ability test. The data were analyzed for mean, standard deviation, percentage  
and t-test for dependent sample. The results of this study showed that 1) students’ conceptual understanding  
of polrmer after learning ( x = 34.27 or 76.15%) was higher than before learning ( x = 14.20 or 31.56%) in significance  
at the .01 level, and 2) students’ problem solving thinking ability after learning ( x = 28.33 or 88.54%) was higher than before 
learning ( x =15.13 or 47.29%) in significance at the .01 level. 
 
Keywords:  Science, Technology, Society and Environment Strategy, Weir’s Problem Solving Method,  
 Polymer Conceptual Understanding, Problem Solving Thinking Ability 
 

บทน า 
 

สภำพสังคมและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปอย่ำงรวดเร็วเม่ือโลกเข้ำสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งองค์ควำมรู้มีกำรเปลี่ยนแปลง  
มีกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ให้เกดิประโยชน์แก่มวลมนุษย์ ส่งผลให้มีกำรพัฒนำทำงเทคโนโลยี และผลจำก
กำรพัฒนำทำงเทคโนโลยี ท ำให้เกิดองค์ควำมรู้ ใหม่อย่ำงไม่สิ้นสุด (วิจำรณ์ พำนิช, 2555) ควำมเจริญก้ำวหน้ำทำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ท ำให้เกิดผลกระทบอย่ำงกว้ำงขวำงต่อชีวิตและควำมเป็นอยู่ของมนุษย์ในสังคม 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีจึงเป็นปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้กำรด ำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ทั้งด้ำน 
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์และควำมสะดวกสบำย เช่น ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรแพทย์ กำรติดต่อสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ  
กำรคมนำคมที่สะดวกรวดเร็ว และในขณะเดียวกันกก่็อให้เกิดปัญหำมำกมำยทำงสังคม สิ่งแวดล้อมและจริยธรรม  
(นฤมล ยุตำคม, 2542; ภพ เลำหไพบูลย์, 2542) เช่น ปัญหำมลพิษปัญหำสำรพิษจำกอุตสำหกรรม ปัญหำกำรตัดไม้
ท ำลำยป่ำเพื่อเลี้ ยงสตัว์ รวมไปถึงกำรผลิตอำวุธร้ำยแรงเพื่อสงครำมและกำรท ำลำยล้ำง (Bencze et al., 2003) ปัญหำ
เหล่ำนี้ ล้วนเกดิจำกมนุษย์ ผู้ซึ่งฉกฉวยโอกำสในกำรใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือหำผลประโยชน์ โดยมิได้
ค ำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดข้ึนกับผู้อื่นและสังคม (พงษ์เทพ บุญศรีโรจน์ , 2558) อีกทั้ง กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันยังไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชำติ, ส ำนักนำยกรัฐมนตรี, 2554)  

ปัจจุบันถึงแม้ว่ำกำรจัดกำรศึกษำได้มีกำรสอดแทรกควำมรู้ ด้ำนสิ่งแวดล้อมทั้งในระบบและนอกระบบแล้ว  
กไ็ม่สำมำรถเสริมสร้ำงให้บุคคลเกิดควำมตระหนัก มีทักษะมีส่วนร่วมคิด ร่วมป้องกัน และแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมได้ดี
เท่ำที่ควร เพรำะหลักสูตรกำรศึกษำขำดกำรบูรณำกำรและขำดควำมต่อเนื่องของเนื้ อหำระหว่ำงระดับชั้น รวมทั้งขำด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมำะสม (ส ำนักนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม, 2557) แสดงให้เหน็
ถึงควำมจ ำเป็นที่จะต้องปลูกฝังควำมตระหนักถึงผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง
สร้ำงจิตส ำนึกต่อกำรรักษำธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน สร้ำงควำมเข้ำใจในควำมสมัพันธผ่์ำนกระบวนกำรคิดแบบ
องค์รวม โดยกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ให้มีควำมสัมพันธ์กับสังคมและ
สิ่งแวดล้อมมำกย่ิงขึ้น 

ผลกำรประเมินกำรเรียนรู้ เรื่องวิทยำศำสตร์ ตำมโครงกำรประเมินผลนักเรียนร่วมกับนำนำชำติ (Programme for 
International Student Assessment: PISA) ซึ่งเป็นโครงกำรขององค์กำรเพ่ือควำมร่วมมือและพัฒนำทำงเศรษฐกิจ 
(Organization for Economic Cooperation and Development: OECD) พบว่ำ กำรจัดกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ของ
ประเทศไทยไม่ประสบผลส ำเร็จเท่ำที่ควร ผลกำรประเมินปี 2015 พบว่ำ จำกคะแนนเฉลี่ยวิทยำศำสตร์มำตรฐำน 
OECD 501 คะแนน ประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 444 คะแนน อยู่ในกลุ่มเดียวกับประเทศสหรัฐอำหรับ 
เอมิเรตส์ ประเทศบัลแกเรีย ประเทศชิลี ประเทศเซอร์เบีย และประเทศโรมำเนีย จัดอยู่ในช่วงอันดับที่ 44-49 จำก
ทั้งหมด 65 ประเทศ (โครงกำร PISA ประเทศไทย, สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี, 2557)  
ซึ่งแบบทดสอบ PISA เป็นแบบทดสอบที่ผู้ เรียนต้องใช้สมรรถนะทำงวิทยำศำสตร์เพื่อแก้ปัญหำ ได้แก่ ด้ำนกำรอธิบำย
ปรำกฏกำรณ์เชิงวิทยำศำสตร์ ด้ำนกำรประเมินและออกแบบกระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ ด้ำนกำร
แปลควำมหมำยข้อมูลและประจักษ์พยำนในเชิงวิทยำศำสตร์ โดยสมรรถนะทั้ง 3 ด้ำน ที่ใช้ในกำรแก้ปัญหำนั้น ขึ้นอยู่
กบัควำมรู้ของผู้เรียนด้ำนเนื้อหำ ด้ำนกระบวนกำรรวมทั้งกำรได้มำของควำมรู้  และขึ้นอยู่กบัเจตคติของผู้เรียนแต่ละคน
ซึ่งประกอบด้วยควำมสนใจวิทยำศำสตร์ กำรเห็นคุณค่ำของวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรสืบเสำะหำควำมรู้  และควำม
ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม (นันทวัน นันทวนิช, 2557) จำกผลกำรทดสอบประเทศไทยมีสมรรถนะทำงวิทยำศำสตร์จัดอยู่
ในระดับ 2 จำกทั้งหมด 6 ระดับ ซึ่งเป็นระดับที่นักเรียนไทยมีควำมรู้ วิทยำศำสตร์พอที่จะสร้ำงค ำอธิบำยที่พอจะเป็น  
ไปได้ในสถำนกำรณ์ที่คุ้นเคย หรือสำมำรถลงข้อสรุปจำกกำรส ำรวจตรวจสอบที่ไม่ซับซ้อน สำมำรถใช้เหตุผลที่ตรงๆ 
และสำมำรถตีควำมตรงๆ จำกผลกำรสืบหำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์หรือปัญหำทำงเทคโนโลยี โดยในปี ค.ศ. 2007 
คณะผู้เชี่ยวชำญ PISA นำนำชำติได้ระบุว่ำ ระดับ 2 เป็นระดับสมรรถนะพื้นฐำนต ่ำสดุของผลสมัฤทธิ์ที่นักเรียนเร่ิมแสดง
สมรรถนะที่สำมำรถมีส่วนร่วมอย่ำงมีประสิทธิภำพและสร้ำงสรรค์ในสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับทำงวิทยำศำสตร์และ



Graduate Studies and Personalized Education

ผลงานวิจัยภาคบรรยาย Humanities and Social Social Science 339

ผลการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิดวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
เสริมดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาของเวียร ์ต่อความเขา้ใจมโนมติพอลิเมอร ์

และความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
ธญัวัตร ขอดค ำ* และจันทร์จิรำ จูมพลหล้ำ 

 

The Effects of Science Technology Society and Environment Supplemented 
with Weir’s Problem Soliving Method on Understanding of Polymer Concepts 

and Problem Solving Ability Grade 12 Students 
Tanyawat Khadkum* and Chanchira Choomponla 

 
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ศึกษำ บัณฑติวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏอดุรธำนี จังหวัดอุดรธำนี 41000 
Department of Science Education, Faculty of Graduate Studies, Udon Thani Rajabhat University, Udon Thani 41000, Thailand 
*Corresponding author. E-mail address: tanyawat.piikky@gmail.com 

บทคดัย่อ 
กำรวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เปรียบเทียบควำมเข้ำใจมโนมติพอลิเมอร์และควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำ ก่อนเรียนและหลังเรียน

ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สงัคม และสิ่งแวดล้อม เสริมด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำของเวียร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนขนำดใหญ่พิเศษแห่งหนึ่ง สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำหนองคำย ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 
2564 จ ำนวน 30 คน ได้มำจำกกำรสุ่มแบบกลุ่ม กำรวิจัยคร้ังนี้ ใช้แบบแผนกำรวิจัยแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัยประกอบด้วย 1) แผนจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เสริมด้วย
กระบวนกำรแก้ปัญหำของเวียร์ เร่ือง พอลิเมอร์ จ ำนวน 5 แผน, 2) แบบทดสอบควำมเข้ำใจมโนมติพอลิเมอร์, 3) แบบทดสอบ
ควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำ วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรวิเครำะห์ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ร้อยละ และ t-test for Dependent 
Sample ผลกำรวิจัย พบว่ำ 1) นักเรียนมีควำมเข้ำใจมโนมติพอลิเมอร์หลังเรียน ( x = 34.27 คิดเป็นร้อยละ 76.15) สูงกว่ำก่อนเรียน  
( x = 14.20 คิดเป็นร้อยละ 31.56) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 และ 2) นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำหลังเรียน 
( x = 28.33 คิดเป็นร้อยละ 88.54) สงูกว่ำก่อนเรียน ( x = 15.13 คิดเป็นร้อยละ 47.29) อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 
 
ค าส าคญั:  กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สงัคม และสิ่งแวดล้อม  กระบวนกำรแก้ปัญหำของเวียร์  
 ควำมเข้ำใจมโนมตพิอลิเมอร์  ควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำ 
 

Abstract 
The purposes of this study were compare conceptual understanding of polymer and problem solving thinking ability before and 

after learning by using science, technology, society and environment strategy supplemented with weir’s problem solving method of 
grade 12 students in extra large size school under the secondary educational service area office Nong Khai  
in the first semester of academic year 2021. The sample consisted of 30 students that selected by cluster sampling. This study design 
was one-group pretest-posttest design. The instrument of this study were 1) 5 lesson plans on polymer by using science, technology, 
society and environment strategy supplemented with weir’s problem solving method, 2) conceptual understanding  
of polymer test, and 3) problem solving thinking ability test. The data were analyzed for mean, standard deviation, percentage  
and t-test for dependent sample. The results of this study showed that 1) students’ conceptual understanding  
of polrmer after learning ( x = 34.27 or 76.15%) was higher than before learning ( x = 14.20 or 31.56%) in significance  
at the .01 level, and 2) students’ problem solving thinking ability after learning ( x = 28.33 or 88.54%) was higher than before 
learning ( x =15.13 or 47.29%) in significance at the .01 level. 
 
Keywords:  Science, Technology, Society and Environment Strategy, Weir’s Problem Solving Method,  
 Polymer Conceptual Understanding, Problem Solving Thinking Ability 
 

บทน า 
 

สภำพสังคมและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปอย่ำงรวดเร็วเม่ือโลกเข้ำสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งองค์ควำมรู้ มีกำรเปลี่ยนแปลง  
มีกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ให้เกดิประโยชน์แก่มวลมนุษย์ ส่งผลให้มีกำรพัฒนำทำงเทคโนโลยี และผลจำก
กำรพัฒนำทำงเทคโนโลยี ท ำให้เกิดองค์ควำมรู้ใหม่อย่ำงไม่สิ้นสุด (วิจำรณ์ พำนิช, 2555) ควำมเจริญก้ำวหน้ำทำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ท ำให้เกิดผลกระทบอย่ำงกว้ำงขวำงต่อชีวิตและควำมเป็นอยู่ของมนุษย์ในสังคม 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีจึงเป็นปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้กำรด ำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเปล่ียนแปลงไป ทั้งด้ำน 
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์และควำมสะดวกสบำย เช่น ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรแพทย์ กำรติดต่อสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ  
กำรคมนำคมที่สะดวกรวดเร็ว และในขณะเดียวกันกก่็อให้เกิดปัญหำมำกมำยทำงสังคม สิ่งแวดล้อมและจริยธรรม  
(นฤมล ยุตำคม, 2542; ภพ เลำหไพบูลย์, 2542) เช่น ปัญหำมลพิษปัญหำสำรพิษจำกอุตสำหกรรม ปัญหำกำรตัดไม้
ท ำลำยป่ำเพื่อเลี้ ยงสตัว์ รวมไปถึงกำรผลิตอำวุธร้ำยแรงเพื่อสงครำมและกำรท ำลำยล้ำง (Bencze et al., 2003) ปัญหำ
เหล่ำนี้ ล้วนเกดิจำกมนุษย์ ผู้ซึ่งฉกฉวยโอกำสในกำรใช้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือหำผลประโยชน์ โดยมิได้
ค ำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้อื่นและสังคม (พงษ์เทพ บุญศรีโรจน์ , 2558) อีกทั้ง กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันยังไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชำติ, ส ำนักนำยกรัฐมนตรี, 2554)  

ปัจจุบันถึงแม้ว่ำกำรจัดกำรศึกษำได้มีกำรสอดแทรกควำมรู้ ด้ำนสิ่งแวดล้อมทั้งในระบบและนอกระบบแล้ว  
กไ็ม่สำมำรถเสริมสร้ำงให้บุคคลเกิดควำมตระหนัก มีทักษะมีส่วนร่วมคิด ร่วมป้องกัน และแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมได้ดี
เท่ำที่ควร เพรำะหลักสูตรกำรศึกษำขำดกำรบูรณำกำรและขำดควำมต่อเนื่องของเนื้ อหำระหว่ำงระดับช้ัน รวมทั้งขำด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมำะสม (ส ำนักนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม, 2557) แสดงให้เหน็
ถึงควำมจ ำเป็นที่จะต้องปลูกฝังควำมตระหนักถึงผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง
สร้ำงจิตส ำนึกต่อกำรรักษำธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน สร้ำงควำมเข้ำใจในควำมสมัพันธผ่์ำนกระบวนกำรคิดแบบ
องค์รวม โดยกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ให้มีควำมสัมพันธ์กับสังคมและ
สิ่งแวดล้อมมำกย่ิงขึ้น 

ผลกำรประเมินกำรเรียนรู้ เรื่องวิทยำศำสตร์ ตำมโครงกำรประเมินผลนักเรียนร่วมกับนำนำชำติ (Programme for 
International Student Assessment: PISA) ซึ่งเป็นโครงกำรขององค์กำรเพื่อควำมร่วมมือและพัฒนำทำงเศรษฐกิจ 
(Organization for Economic Cooperation and Development: OECD) พบว่ำ กำรจัดกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ของ
ประเทศไทยไม่ประสบผลส ำเร็จเท่ำที่ควร ผลกำรประเมินปี 2015 พบว่ำ จำกคะแนนเฉลี่ยวิทยำศำสตร์มำตรฐำน 
OECD 501 คะแนน ประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 444 คะแนน อยู่ในกลุ่มเดียวกับประเทศสหรัฐอำหรับ 
เอมิเรตส์ ประเทศบัลแกเรีย ประเทศชิลี ประเทศเซอร์เบีย และประเทศโรมำเนีย จัดอยู่ในช่วงอันดับที่ 44-49 จำก
ทั้งหมด 65 ประเทศ (โครงกำร PISA ประเทศไทย, สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี, 2557)  
ซึ่งแบบทดสอบ PISA เป็นแบบทดสอบที่ผู้เรียนต้องใช้สมรรถนะทำงวิทยำศำสตร์เพื่อแก้ปัญหำ ได้แก่ ด้ำนกำรอธิบำย
ปรำกฏกำรณ์เชิงวิทยำศำสตร์ ด้ำนกำรประเมินและออกแบบกระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ ด้ำนกำร
แปลควำมหมำยข้อมูลและประจักษ์พยำนในเชิงวิทยำศำสตร์ โดยสมรรถนะทั้ง 3 ด้ำน ที่ใช้ในกำรแก้ปัญหำนั้น ขึ้นอยู่
กบัควำมรู้ของผู้เรียนด้ำนเนื้อหำ ด้ำนกระบวนกำรรวมทั้งกำรได้มำของควำมรู้  และขึ้นอยู่กบัเจตคติของผู้เรียนแต่ละคน
ซึ่งประกอบด้วยควำมสนใจวิทยำศำสตร์ กำรเห็นคุณค่ำของวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรสืบเสำะหำควำมรู้  และควำม
ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม (นันทวัน นันทวนิช, 2557) จำกผลกำรทดสอบประเทศไทยมีสมรรถนะทำงวิทยำศำสตร์จัดอยู่
ในระดับ 2 จำกทั้งหมด 6 ระดับ ซึ่งเป็นระดับที่นักเรียนไทยมีควำมรู้ วิทยำศำสตร์พอที่จะสร้ำงค ำอธิบำยที่พอจะเป็น  
ไปได้ในสถำนกำรณ์ที่คุ้นเคย หรือสำมำรถลงข้อสรุปจำกกำรส ำรวจตรวจสอบที่ไม่ซับซ้อน สำมำรถใช้เหตุผลที่ตรงๆ 
และสำมำรถตีควำมตรงๆ จำกผลกำรสืบหำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์หรือปัญหำทำงเทคโนโลยี โดยในปี ค.ศ. 2007 
คณะผู้เชี่ยวชำญ PISA นำนำชำติได้ระบุว่ำ ระดับ 2 เป็นระดับสมรรถนะพื้นฐำนต ่ำสดุของผลสมัฤทธิ์ที่นักเรียนเร่ิมแสดง
สมรรถนะที่สำมำรถมีส่วนร่วมอย่ำงมีประสิทธิภำพและสร้ำงสรรค์ในสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับทำงวิทยำศำสตร์และ
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เทคโนโลยี (โครงกำร PISA ประเทศไทย, สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี, 2557) ผลกำรทดสอบ
นี้ สะท้อนถึงผู้ เรียนไทยที่ไม่สำมำรถใช้ควำมรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหำในชีวิตจริงที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ท้องถ่ิน ประเทศ 
รวมทั้งสถำนกำรณ์ระดับโลกได้ 

วิชำเคมีมุ่งเน้นให้เข้ำใจเกี่ยวกบัสมบัติและกำรเปลี่ยนแปลงของสสำร ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงสมบัติและพฤติกรรม ที่เรำ
มองเห็นได้ เป็นผลมำจำกกำรเปล่ียนแปลงสมบัติและพฤติกรรมระดับระดับอนุภำคที่เรำมองไม่เห็น แต่ด้วยธรรมชำติ
ของวิชำเคมี ประกอบด้วยมโนมติจ ำนวนมำกที่เป็นนำมธรรม ยำกต่อกำรท ำควำมเข้ำใจ ต้องใช้จินตนำกำรในกำรคิด
เชื่อมโยงเนื้ อหำกับประสบกำรณ์และชีวิตประจ ำวันท ำให้นักเรียนจ ำนวนมำกมีมโนมติคลำดเคลื่อน (Yörük et al., 
2010; ศักด์ิศรี สุภำษร, 2555) และจำกประสบกำรณ์ของผู้วิจัยในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิชำเคมี พบว่ำ นักเรียน 
มีควำมคิดว่ำวิชำเคมีเป็นวิชำที่มีเนื้ อหำซับซ้อน ไม่สำมำรถมองเห็นได้ เข้ำใจยำก ท ำให้ไม่โต้ตอบ ขำดควำมสนใจ  
ไม่ค่อยแสดงควำมคิดเห็นในระหว่ำงเรียน และเม่ือให้นักเรียนท ำแบบทดสอบ  พบว่ำ ได้คะแนนค่อนข้ำงต ่ ำ  
อำจส่งผลให้นักเรียนประสบปัญหำกำรเรียนวิชำเคมีขั้นสงูต่อไปในอนำคต (เยำวเรศ ใจเยน็ และคนอื่นๆ, 2550) จึงมี
ควำมจ ำเป็นอย่ำงย่ิงที่จะต้องพัฒนำมโนมติของนักเรียนให้มีมโนมติถูกต้องมำกขึ้ น และลดมโนมติที่คลำดเคลื่อน  
ให้น้อยลง 

นักเรียนยังขำดกระบวนกำรคิดแบบวิทยำศำสตร์ ไม่สำมำรถคิดและแก้ปัญหำโดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
ไม่สำมำรถพัฒนำวิธีคิดและวิเครำะห์แบบมีเหตุผล กำรคิดแก้ปัญหำดังกล่ำวมีควำมส ำคัญต่อกำรด ำรงชีวิตเป็น  
อย่ำงมำก กำรคิดแก้ปัญหำเป็นสิ่งส ำคัญต่อกำรด ำรงชีวิต ซึ่งจะต้องใช้กำรคิดเพื่อแก้ปัญหำที่เกดิข้ึนตลอดเวลำ (สถำบัน
ส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี, 2550) กระบวนกำรเรียนรู้จึงเป็นปัจจัยส ำคัญที่ช่วยพัฒนำทักษะกำรคิด
กำรเลือกกจิกรรมกำรเรียนรู้ที่เหมำะสม หรือกำรจัดประสบกำรณ์ต่ำงๆ ที่ดีให้กบันักเรียน เน้นให้นักเรียนได้ฝึกคิดและ
แก้ปัญหำด้วยตนเอง หรือให้นักเรียนได้เสำะแสวงหำ ค้นคว้ำ และสรุปองค์ควำมรู้ ด้วยตนเองจะสำมำรถพัฒนำ
สติปัญญำและควำมคิดของนักเรียนได้เป็นอย่ำงดี (กรมวิชำกำร, กระทรวงศึกษำธิกำร, 2551) กำรใช้กระบวนกำรคิด
แก้ปัญหำ ส่งผลให้ผู้เรียน มีทกัษะด้ำนกำรท ำควำมเข้ำใจปัญหำ กำรเสนอวิธกีำรแก้ปัญหำ (เกษฎำพร คำหำ, 2557)  

กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม (Science, Technology, Society and 
Environment: STSE) เป็นรูปแบบที่น ำประเดน็หรือปัญหำเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมำใช้ ตั้งแต่ขั้นที่ 1 ซึ่งเป็นขั้นตั้งค ำถำม
จำกประเดน็หรือสถำนกำรณ์ และสิ้นสดุกระบวนกำรเรียนรู้ขั้นที่ 6 โดยกำรประเมินควำมรู้จำกกำรปฏบัิติจริงของผู้เรียน 
รูปแบบกำรสอนตำมแนวคิดของไบรอัน ประกอบด้วยกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  6 ขั้นตอน ขั้นสงสัย (Wonder)  
ขั้นวำงแผน (Plan) ขั้นค้นหำค ำตอบ (Investigate) ขั้นสะท้อนควำมคิดเห็น (Reflect) ขั้นแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ 
(Share) และขั้นน ำไปปฏิบัติจริง (Act) เป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่น ำผู้ เรียนไปสู่กำรรู้จักปัญหำที่มีอยู่จริงจำกสิ่งแวดล้อม
รอบตัว สำมำรถเลือกใช้ข้อมูลและพิจำรณำทำงเลือกที่ดีที่สุดในกำรตัดสินใจ และน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรแก้ปัญหำ 
(Yager, 1990) 

กำรเรียนกำรสอนกับควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำว่ำ ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของแต่ละบุคคลนั้นจะแตกต่ำง
กันออกไป เพรำะคนเรำจะมีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำได้ดีหรือไม่นั้นกข็ึ้นอยู่กับว่ำบุคคลนั้นจะมีระดับสติปัญญำ 
(กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์, 2554) กำรแก้ปัญหำของเวียร์ มีขั้นตอนในกำรแก้ปัญหำไว้ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตั้งปัญหำหรือ
วิเครำะห์ปัญหำ ขั้นนิยำมสำเหตุของปัญหำโดยแยกแยะจำกลักษณะที่ส ำคัญ ขั้นค้นหำแนวทำงแก้ปัญหำแลต้ังสมมตฐิำน 
และขั้นพิสูจน์ค ำตอบหรือผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรแก้ปัญหำ มีงำนวิจัยที่สนับสนุน เช่น (วันเพ็ญ พิเสฎฐศลำศัย และ 
คนอื่นๆ, 2557) ได้ท ำกำรศึกษำกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และสังคมเสริมด้วยแผนผัง
ควำมคิดต่อควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำ และผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ พบว่ำ ควำมสำมำรถในกำร
คิดแก้ปัญหำทำงวิทยำศำสตร์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ำกับ 24.84 คิดเป็นร้อยละ 62.10 และคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนเท่ำกบั 35.16 คิดเป็นร้อยละ 87.90 ซึ่งหลังเรียนสงูกว่ำก่อนเรียน 

จำกเหตุผลข้ำงต้น ผู้วิจัยจึงจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เสริมด้วย
กระบวนกำรแก้ปัญหำของเวียร์ ในกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำ เร่ือง  

พอลิเมอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดใหญ่พิเศษแห่งหนึ่ง จังหวัดหนองคำย เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนกำรสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง สร้ำงควำมตระหนักและควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่ผู้เรียนอำศัยได้อย่ำงถูกต้องและยั่งยืน 
 

วิธีการศึกษาและวสัดุอุปกรณ ์
 

วตัถุประสงคข์องการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบควำมเข้ำใจมโนมติพอลิเมอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้ตำม

แนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สงัคม และสิ่งแวดล้อม เสริมด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำของเวียร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน 
2. เพื่อเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้

ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เสริมด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำของเวียร์ ก่อนเรียนและ
หลังเรียน 

สมมติฐานการวิจัย 
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้ ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคม และ

สิ่งแวดล้อม เสริมด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำของเวียร์ มีควำมเข้ำใจมโนมติพอลิเมอร์ หลังเรียนสงูกว่ำก่อนเรียน 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่ได้รับกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคม และ

สิ่งแวดล้อม เสริมด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำของเวียร์ มีควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำ หลังเรียนสงูกว่ำก่อนเรียน 
ประชากร 
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยในคร้ังนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนขนำดใหญ่พิเศษแห่งหนึ่ง สังกัด

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำหนองคำย ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564 จ ำนวน 6 ห้อง รวมจ ำนวน
นักเรียนทั้งหมด 180 คน 

กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยในคร้ังนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดใหญ่พิเศษ 

แห่งหนึ่ง จังหวัดหนองคำย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำหนองคำย ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564 
จ ำนวน 30 คน ได้มำจำกกำรสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) 

แบบแผนการวิจัย 
กำรวิจัยครั้งนี้  มีรูปแบบกำรทดลองแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One Group Pretest-Posttest 

Design) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543)  
กลุ่ม  ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ทดลอง (Experimental) ทดสอบหลงัเรียน (Posttest) 
 E                 T1      X   T2 
สญัลกัษณที์่ใชใ้นแบบแผนการทดลอง 
E หมำยถึง กลุ่มทดลอง (Experimental Group)  
X หมำยถึง กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เสริมด้วยกระบวนกำร

แก้ปัญหำของเวียร์ 
T1 หมำยถึง ทดสอบก่อนเรียน (Pretest)  
T2 หมำยถึง ทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจัย 
1. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เสริมด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำ

ของเวียร์ เรื่อง พอลิเมอร์ จ ำนวน 5 แผน/เรื่อง ได้แก่ 1) ควำมหมำยของพอลิเมอร์และกระบวนกำรเกดิพอลิเมอร,์ 2) 
โครงสร้ำงและสมบัติของพอลิเมอร์, 3) ผลิตภัณฑ์ของพอลิเมอร์, 4) กำรปรับปรุงคุณสมบัติของพอลิเมอร์, และ 5) 
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เทคโนโลยี (โครงกำร PISA ประเทศไทย, สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี, 2557) ผลกำรทดสอบ
นี้ สะท้อนถึงผู้ เรียนไทยที่ไม่สำมำรถใช้ควำมรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหำในชีวิตจริงที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ท้องถ่ิน ประเทศ 
รวมทั้งสถำนกำรณ์ระดับโลกได้ 

วิชำเคมีมุ่งเน้นให้เข้ำใจเกี่ยวกบัสมบัติและกำรเปลี่ยนแปลงของสสำร ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงสมบัติและพฤติกรรม ที่เรำ
มองเห็นได้ เป็นผลมำจำกกำรเปล่ียนแปลงสมบัติและพฤติกรรมระดับระดับอนุภำคที่เรำมองไม่เห็น แต่ด้วยธรรมชำติ
ของวิชำเคมี ประกอบด้วยมโนมติจ ำนวนมำกที่เป็นนำมธรรม ยำกต่อกำรท ำควำมเข้ำใจ ต้องใช้จินตนำกำรในกำรคิด
เชื่อมโยงเนื้ อหำกับประสบกำรณ์และชีวิตประจ ำวันท ำให้นักเรียนจ ำนวนมำกมีมโนมติคลำดเคลื่อน (Yörük et al., 
2010; ศักด์ิศรี สุภำษร, 2555) และจำกประสบกำรณ์ของผู้วิจัยในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิชำเคมี พบว่ำ นักเรียน 
มีควำมคิดว่ำวิชำเคมีเป็นวิชำที่มีเนื้ อหำซับซ้อน ไม่สำมำรถมองเห็นได้ เข้ำใจยำก ท ำให้ไม่โต้ตอบ ขำดควำมสนใจ  
ไม่ค่อยแสดงควำมคิดเห็นในระหว่ำงเรียน และเม่ือให้นักเรียนท ำแบบทดสอบ  พบว่ำ ได้คะแนนค่อนข้ำงต ่ ำ  
อำจส่งผลให้นักเรียนประสบปัญหำกำรเรียนวิชำเคมีขั้นสงูต่อไปในอนำคต (เยำวเรศ ใจเยน็ และคนอื่นๆ, 2550) จึงมี
ควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องพัฒนำมโนมติของนักเรียนให้มีมโนมติถูกต้องมำกขึ้ น และลดมโนมติที่คลำดเคล่ือน  
ให้น้อยลง 

นักเรียนยังขำดกระบวนกำรคิดแบบวิทยำศำสตร์ ไม่สำมำรถคิดและแก้ปัญหำโดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
ไม่สำมำรถพัฒนำวิธีคิดและวิเครำะห์แบบมีเหตุผล กำรคิดแก้ปัญหำดังกล่ำวมีควำมส ำคัญต่อกำรด ำรงชีวิตเป็น  
อย่ำงมำก กำรคิดแก้ปัญหำเป็นสิ่งส ำคัญต่อกำรด ำรงชีวิต ซึ่งจะต้องใช้กำรคิดเพื่อแก้ปัญหำที่เกดิข้ึนตลอดเวลำ (สถำบัน
ส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี, 2550) กระบวนกำรเรียนรู้จึงเป็นปัจจัยส ำคัญที่ช่วยพัฒนำทักษะกำรคิด
กำรเลือกกจิกรรมกำรเรียนรู้ที่เหมำะสม หรือกำรจัดประสบกำรณ์ต่ำงๆ ที่ดีให้กบันักเรียน เน้นให้นักเรียนได้ฝึกคิดและ
แก้ปัญหำด้วยตนเอง หรือให้นักเรียนได้เสำะแสวงหำ ค้นคว้ำ และสรุปองค์ควำมรู้ ด้วยตนเองจะสำมำรถพัฒนำ
สติปัญญำและควำมคิดของนักเรียนได้เป็นอย่ำงดี (กรมวิชำกำร, กระทรวงศึกษำธิกำร, 2551) กำรใช้กระบวนกำรคิด
แก้ปัญหำ ส่งผลให้ผู้เรียน มีทกัษะด้ำนกำรท ำควำมเข้ำใจปัญหำ กำรเสนอวิธกีำรแก้ปัญหำ (เกษฎำพร คำหำ, 2557)  

กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม (Science, Technology, Society and 
Environment: STSE) เป็นรูปแบบที่น ำประเดน็หรือปัญหำเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมำใช้ ต้ังแต่ขั้นที่ 1 ซึ่งเป็นขั้นตั้งค ำถำม
จำกประเดน็หรือสถำนกำรณ์ และสิ้นสดุกระบวนกำรเรียนรู้ขั้นที่ 6 โดยกำรประเมินควำมรู้จำกกำรปฏบัิติจริงของผู้เรียน 
รูปแบบกำรสอนตำมแนวคิดของไบรอัน ประกอบด้วยกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  6 ขั้นตอน ขั้นสงสัย (Wonder)  
ข้ันวำงแผน (Plan) ขั้นค้นหำค ำตอบ (Investigate) ขั้นสะท้อนควำมคิดเห็น (Reflect) ขั้นแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ 
(Share) และขั้นน ำไปปฏิบัติจริง (Act) เป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่น ำผู้ เรียนไปสู่กำรรู้จักปัญหำที่มีอยู่จริงจำกสิ่งแวดล้อม
รอบตัว สำมำรถเลือกใช้ข้อมูลและพิจำรณำทำงเลือกที่ดีที่สุดในกำรตัดสินใจ และน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรแก้ปัญหำ 
(Yager, 1990) 

กำรเรียนกำรสอนกับควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำว่ำ ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของแต่ละบุคคลนั้นจะแตกต่ำง
กันออกไป เพรำะคนเรำจะมีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำได้ดีหรือไม่นั้นกข็ึ้นอยู่กับว่ำบุคคลนั้นจะมีระดับสติปัญญำ 
(กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์, 2554) กำรแก้ปัญหำของเวียร์ มีขั้นตอนในกำรแก้ปัญหำไว้ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตั้งปัญหำหรือ
วิเครำะห์ปัญหำ ขั้นนิยำมสำเหตุของปัญหำโดยแยกแยะจำกลักษณะที่ส ำคัญ ขั้นค้นหำแนวทำงแก้ปัญหำแลต้ังสมมตฐิำน 
และขั้นพิสูจน์ค ำตอบหรือผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรแก้ปัญหำ มีงำนวิจัยที่สนับสนุน เช่น (วันเพ็ญ พิเสฎฐศลำศัย และ 
คนอื่นๆ, 2557) ได้ท ำกำรศึกษำกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และสังคมเสริมด้วยแผนผัง
ควำมคิดต่อควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำ และผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ พบว่ำ ควำมสำมำรถในกำร
คิดแก้ปัญหำทำงวิทยำศำสตร์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ำกับ 24.84 คิดเป็นร้อยละ 62.10 และคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนเท่ำกบั 35.16 คิดเป็นร้อยละ 87.90 ซึ่งหลังเรียนสงูกว่ำก่อนเรียน 

จำกเหตุผลข้ำงต้น ผู้วิจัยจึงจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เสริมด้วย
กระบวนกำรแก้ปัญหำของเวียร์ ในกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำ เร่ือง  

พอลิเมอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดใหญ่พิเศษแห่งหนึ่ง จังหวัดหนองคำย เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนกำรสร้ำงควำมรู้ ด้วยตนเอง สร้ำงควำมตระหนักและควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่ผู้เรียนอำศัยได้อย่ำงถูกต้องและยั่งยืน 
 

วิธีการศึกษาและวสัดุอุปกรณ ์
 

วตัถุประสงคข์องการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบควำมเข้ำใจมโนมติพอลิเมอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้ตำม

แนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สงัคม และสิ่งแวดล้อม เสริมด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำของเวียร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน 
2. เพื่อเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้

ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เสริมด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำของเวียร์ ก่อนเรียนและ
หลังเรียน 

สมมติฐานการวิจัย 
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้ ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคม และ

สิ่งแวดล้อม เสริมด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำของเวียร์ มีควำมเข้ำใจมโนมติพอลิเมอร์ หลังเรียนสงูกว่ำก่อนเรียน 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่ได้รับกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคม และ

สิ่งแวดล้อม เสริมด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำของเวียร์ มีควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำ หลังเรียนสงูกว่ำก่อนเรียน 
ประชากร 
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยในครั้งนี้  เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนขนำดใหญ่พิเศษแห่งหนึ่ง สังกัด

ส ำนักงำนเขตพื้ นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำหนองคำย ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564 จ ำนวน 6 ห้อง รวมจ ำนวน
นักเรียนทั้งหมด 180 คน 

กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยในครั้งนี้  เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดใหญ่พิเศษ 

แห่งหนึ่ง จังหวัดหนองคำย ส ำนักงำนเขตพื้ นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำหนองคำย ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564 
จ ำนวน 30 คน ได้มำจำกกำรสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) 

แบบแผนการวิจัย 
กำรวิจัยครั้งนี้  มีรูปแบบกำรทดลองแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One Group Pretest-Posttest 

Design) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543)  
กลุ่ม  ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ทดลอง (Experimental) ทดสอบหลงัเรียน (Posttest) 
 E                 T1      X   T2 
สญัลกัษณที์่ใชใ้นแบบแผนการทดลอง 
E หมำยถึง กลุ่มทดลอง (Experimental Group)  
X หมำยถึง กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เสริมด้วยกระบวนกำร

แก้ปัญหำของเวียร์ 
T1 หมำยถึง ทดสอบก่อนเรียน (Pretest)  
T2 หมำยถึง ทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจัย 
1. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เสริมด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำ

ของเวียร์ เรื่อง พอลิเมอร์ จ ำนวน 5 แผน/เรื่อง ได้แก่ 1) ควำมหมำยของพอลิเมอร์และกระบวนกำรเกดิพอลิเมอร,์ 2) 
โครงสร้ำงและสมบัติของพอลิเมอร์, 3) ผลิตภัณฑ์ของพอลิเมอร์, 4) กำรปรับปรุงคุณสมบัติของพอลิเมอร์, และ 5) 
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กำรแก้ปัญหำขยะจำกพอลิเมอร์ แผนละ 3 ชั่วโมง รวม 15 ชั่วโมง โดยคณะผู้ เชี่ยวชำญได้ท ำกำรประเมินคุณภำพของ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ มีค่ำเฉลี่ย 4.51-5.00 อยู่ในเกณฑค์ุณภำพดีและเหมำะสม สำมำรถยอมรับได้ 

2. แบบทดสอบควำมเข้ำใจมโนมติพอลิเมอร์เป็นแบบทดสอบควำมรู้  ควำมเข้ำใจที่เป็นข้อเทจ็จริงที่น ำมำประมวล
เข้ำด้วยเป็นข้อสรุปหรือควำมคิดรวบยอดหรือสำระส ำคัญเชิงวิทยำศำสตร์เกี่ยวกับเรื่องพอลิเมอร์ เป็นแบบทดสอบ  
2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 เป็นปรนัย 4 ตัวเลือกและระดับที่ 2 เป็นแบบให้เหตุผลจำกค ำตอบในระดับที่ 1 รวมจ ำนวน 15 
ข้อ โดยคณะผู้เชี่ยวชำญได้ท ำกำรประเมินค่ำเฉลี่ยดัชนีควำมสอดคล้องของข้อสอบโดยข้อสอบแต่ละข้อมีค่ำเฉลี่ย 0.67-
1.00 มีค่ำควำมยำกง่ำยของแต่ละข้ออยู่ในระดับ 0.5-0.77 และมีอ ำนำจจ ำแนกในแต่ละข้ออยู่ที่ 0.27-1.00 และค่ำ
สมัประสทิธิ์แอลฟำครอนบำค เท่ำกบั 0.92 

3. แบบทดสอบควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำ เป็นแบบทดสอบเชิงสถำนกำรณ์ ปรนัย 4 ตัวเลือกมี 8 
สถำนกำรณ์ ข้อสอบทั้งหมด 32 ข้อ โดยคณะผู้เชี่ยวชำญได้ท ำกำรประเมินค่ำเฉลี่ยดัชนีควำมสอดคล้องของข้อสอบโดย
ข้อสอบแต่ละข้อมีค่ำเฉลี่ย 0.67-1.00 มีค่ำควำมยำกง่ำยของแต่ละข้ออยู่ในระดับ 0.45-0.59 และมีอ ำนำจจ ำแนก 
ในแต่ละข้ออยู่ที่ 0.64-1.00 และค่ำสมัประสทิธิ์แอลฟำครอนบำค เท่ำกบั 0.96 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ในกำรวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรทดลองกบักลุ่มตัวอย่ำงและเกบ็รวบรวมข้อมูล ดังนี้  
1. ก่อนเรียน ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่ำงทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบควำมเข้ำใจมโนมติพอลิเมอร์ และแบบ 

ทดสอบควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำ แล้วน ำแบบทดสอบที่นักเรียนท ำแล้วมำตรวจให้คะแนนเป็นคะแนนก่อนเรียน 
2. ระหว่ำงเรียน ผู้ วิจัยด ำเนินกำรทดลองสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ตำมแนวคิด

วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สงัคม และสิ่งแวดล้อม เสริมด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำของเวียร์ ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น จ ำนวน 5 แผน 
แผนละ 3 ชั่วโมง รวมเป็น 15 ชั่วโมง โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏบัิติกจิกรรมตำมขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ผู้วิจัย
ก ำหนดไว้ หลังจำกกำรจัดกิจกรรมแต่ละแผน ผู้วิจัยได้ท ำกำรสัมภำษณ์นักเรียนกลุ่มตัวอย่ำงที่ยังตอบค ำถำมไม่ชัดเจน 
หรือไม่ตอบค ำถำมเพิ่มเติม 

3. หลังเรียน ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่ำงท ำแบบทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบควำมเข้ำใจมโนมติพอลิเมอร์และ
แบบทดสอบควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำ ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วน ำ
แบบทดสอบที่นักเรียนท ำแล้วมำตรวจให้คะแนนเป็นคะแนนหลังเรียน 

4. หลังทดลอง น ำคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของแบบทดสอบควำมเข้ำมโนมติพอลิเมอร์และแบบ 
ทดสอบควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำ ไปวิเครำะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐำนต่อไป 

การวิเคราะหข์อ้มูล 
กำรศึกษำควำมเข้ำใจมโนมติพอลิเมอร์ ผู้วิจัยได้ตรวจให้คะแนนก่อนเรียนและหลังเป็นรำยบุคคลตำมเกณฑ์กำรให้

คะแนนของ Coştu et al. (2012) ดังตำรำงที่ 1 
 
ตารางที่ 1 เกณฑก์ำรให้คะแนนของ Coştu et al. (2012) 

ระดบัที่ 1 ระดบัที่ 2 การแปลผล คะแนน 
✓ ✓ มีควำมเข้ำใจเชิงวิทยำศำสตร์ (Sound Understanding) SU 3 
 ✓ มีควำมเข้ำใจบำงส่วน (Partial Understanding) PU 2 
✓ ไม่ตอบ / ไม่ตรงไม่ผิด มีควำมเข้ำใจบำงส่วน (Partial Understanding) PU 2 
✓  มีควำมเข้ำใจคลำดเคล่ือน (Specific Misconception) SM 1 
 ไม่ตอบ ไม่มีควำมเข้ำใจ (No Understanding) NU 0 
  ไม่มีควำมเข้ำใจ (No Understanding) NU 0 

ไม่ตอบ ไม่ตอบ ไม่ตอบ (No Understanding) NU 0 
 

 
 

ผลการศึกษา 
 

1. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความเขา้ใจมโนมติพอลิเมอร ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียน
และหลงัเรียน ที่เรียนดว้ยการเรียนรูต้ามแนวคิดวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี สงัคม และสิง่แวดลอ้ม เสริมดว้ยกระบวนการ
แกปั้ญหาของเวียร ์  

 กำรศึกษำควำมเข้ำใจมโนมติพอลิเมอร์ ผู้ วิจัยได้ตรวจให้คะแนนก่อนเรียนและหลัง เรียน วิเครำะห์ข้อมูล 
โดยค่ำเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และร้อยละ ทดสอบสมมติฐำนเปรียบเทยีบควำมเข้ำใจมโนมติพอลิเมอร์ หลังเรียน
สงูกว่ำก่อนเรียนโดยกำรทดสอบ t-test for Dependent Sample ปรำกฏผลดังตำรำงที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลกำรเปรียบเทยีบคะแนนเฉล่ียควำมเข้ำใจมโนมติพอลิเมอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 กอ่นเรียนและหลังเรียน  
 ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สงัคม และสิ่งแวดล้อม เสริมด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำของเวียร์ 

รายการ คะแนนเต็ม 
คะแนนทดสอบความเขา้ใจพอลิเมอร ์(N = 30) 

x  รอ้ยละ S.D. t p 
ก่อนเรียน 45 14.20 31.56 2.51 

22.26 .00** 
หลังเรียน 45 34.27 76.15 4.46 

** มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 
 

 จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยของผลกำรทดสอบควำมเข้ำใจมโนมติพอลิเมอร์ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ำกบั 14.20 คิดเป็นร้อยละ 31.56 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกบั 34.27 คิดเป็นร้อยละ 76.15 เม่ือเปรียบเทียบ
คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่ำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่เรียนด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิด
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เสริมด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำของเวียร์ มีควำมเข้ำใจมโนมติพอลิเมอร์ 
หลังเรียนสงูกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 

2. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหา ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียน
และหลงัเรียน ที่เรียนดว้ยการเรียนรูต้ามแนวคิดวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี สงัคม และสิง่แวดลอ้ม เสริมดว้ยกระบวนการ
แกปั้ญหาของเวียร ์

 กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ของนักเรียนรำยบุคคล จำกผลกำรทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียน มำ
วิเครำะห์จำกแบบทดสอบ จ ำนวน 32 ข้อๆ ละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 32 คะแนน โดยท ำกำรหำค่ำเฉลี่ย ค่ำร้อยละ 
และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และท ำกำรเปรียบเทียบควำมควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ โดยใช้กำรทดสอบ t-test 
Dependent แสดงในตำรำงที่ 3 
 
ตารางที่ 3  ผลกำรเปรียบเทยีบคะแนนเฉล่ียเปรียบเทยีบควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สงัคม และสิ่งแวดล้อม  
 เสริมด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำของเวยีร์ 

รายการ คะแนนเต็ม 
คะแนนทดสอบความสามารถในการคิดแกปั้ญหา (N = 30) 

x  รอ้ยละ S.D. t p 
ก่อนเรียน 32 15.13 47.29 2.55 

20.61 .00** 
หลังเรียน 32 28.33 88.54 3.08 

** มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 
 

 จำกตำรำงที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
ก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนรู้ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เสริมด้วยกระบวนกำร
แก้ปัญหำของเวียร์ พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ำกบั 15.13 คิดเป็นร้อยละ 47.29 มีส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน เท่ำกับ 
2.55 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ำกับ 28.33 คิดเป็นร้อยละ 88.54 มีส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน เท่ำกับ 3.08 เม่ือ
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กำรแก้ปัญหำขยะจำกพอลิเมอร์ แผนละ 3 ชั่วโมง รวม 15 ชั่วโมง โดยคณะผู้ เชี่ยวชำญได้ท ำกำรประเมินคุณภำพของ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ มีค่ำเฉลี่ย 4.51-5.00 อยู่ในเกณฑค์ุณภำพดีและเหมำะสม สำมำรถยอมรับได้ 

2. แบบทดสอบควำมเข้ำใจมโนมติพอลิเมอร์เป็นแบบทดสอบควำมรู้  ควำมเข้ำใจที่เป็นข้อเทจ็จริงที่น ำมำประมวล
เข้ำด้วยเป็นข้อสรุปหรือควำมคิดรวบยอดหรือสำระส ำคัญเชิงวิทยำศำสตร์เกี่ยวกับเรื่องพอลิเมอร์ เป็นแบบทดสอบ  
2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 เป็นปรนัย 4 ตัวเลือกและระดับที่ 2 เป็นแบบให้เหตุผลจำกค ำตอบในระดับที่ 1 รวมจ ำนวน 15 
ข้อ โดยคณะผู้เชี่ยวชำญได้ท ำกำรประเมินค่ำเฉลี่ยดัชนีควำมสอดคล้องของข้อสอบโดยข้อสอบแต่ละข้อมีค่ำเฉลี่ย 0.67-
1.00 มีค่ำควำมยำกง่ำยของแต่ละข้ออยู่ในระดับ 0.5-0.77 และมีอ ำนำจจ ำแนกในแต่ละข้ออยู่ที่ 0.27-1.00 และค่ำ
สมัประสทิธิ์แอลฟำครอนบำค เท่ำกบั 0.92 

3. แบบทดสอบควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำ เป็นแบบทดสอบเชิงสถำนกำรณ์ ปรนัย 4 ตัวเลือกมี 8 
สถำนกำรณ์ ข้อสอบทั้งหมด 32 ข้อ โดยคณะผู้เชี่ยวชำญได้ท ำกำรประเมินค่ำเฉลี่ยดัชนีควำมสอดคล้องของข้อสอบโดย
ข้อสอบแต่ละข้อมีค่ำเฉลี่ย 0.67-1.00 มีค่ำควำมยำกง่ำยของแต่ละข้ออยู่ในระดับ 0.45-0.59 และมีอ ำนำจจ ำแนก 
ในแต่ละข้ออยู่ที่ 0.64-1.00 และค่ำสมัประสทิธิ์แอลฟำครอนบำค เท่ำกบั 0.96 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ในกำรวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรทดลองกบักลุ่มตัวอย่ำงและเกบ็รวบรวมข้อมูล ดังนี้  
1. ก่อนเรียน ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่ำงทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบควำมเข้ำใจมโนมติพอลิเมอร์ และแบบ 

ทดสอบควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำ แล้วน ำแบบทดสอบที่นักเรียนท ำแล้วมำตรวจให้คะแนนเป็นคะแนนก่อนเรียน 
2. ระหว่ำงเรียน ผู้ วิจัยด ำเนินกำรทดลองสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ตำมแนวคิด

วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สงัคม และสิ่งแวดล้อม เสริมด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำของเวียร์ ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น จ ำนวน 5 แผน 
แผนละ 3 ชั่วโมง รวมเป็น 15 ชั่วโมง โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏบัิติกจิกรรมตำมขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ผู้วิจัย
ก ำหนดไว้ หลังจำกกำรจัดกิจกรรมแต่ละแผน ผู้วิจัยได้ท ำกำรสัมภำษณ์นักเรียนกลุ่มตัวอย่ำงที่ยังตอบค ำถำมไม่ชัดเจน 
หรือไม่ตอบค ำถำมเพิ่มเติม 

3. หลังเรียน ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่ำงท ำแบบทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบควำมเข้ำใจมโนมติพอลิเมอร์และ
แบบทดสอบควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำ ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วน ำ
แบบทดสอบที่นักเรียนท ำแล้วมำตรวจให้คะแนนเป็นคะแนนหลังเรียน 

4. หลังทดลอง น ำคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของแบบทดสอบควำมเข้ำมโนมติพอลิเมอร์และแบบ 
ทดสอบควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำ ไปวิเครำะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐำนต่อไป 

การวิเคราะหข์อ้มูล 
กำรศึกษำควำมเข้ำใจมโนมติพอลิเมอร์ ผู้วิจัยได้ตรวจให้คะแนนก่อนเรียนและหลังเป็นรำยบุคคลตำมเกณฑ์กำรให้

คะแนนของ Coştu et al. (2012) ดังตำรำงที่ 1 
 
ตารางที่ 1 เกณฑก์ำรให้คะแนนของ Coştu et al. (2012) 

ระดบัที่ 1 ระดบัที่ 2 การแปลผล คะแนน 
✓ ✓ มีควำมเข้ำใจเชิงวิทยำศำสตร์ (Sound Understanding) SU 3 
 ✓ มีควำมเข้ำใจบำงส่วน (Partial Understanding) PU 2 
✓ ไม่ตอบ / ไม่ตรงไม่ผิด มีควำมเข้ำใจบำงส่วน (Partial Understanding) PU 2 
✓  มีควำมเข้ำใจคลำดเคล่ือน (Specific Misconception) SM 1 
 ไม่ตอบ ไม่มีควำมเข้ำใจ (No Understanding) NU 0 
  ไม่มีควำมเข้ำใจ (No Understanding) NU 0 

ไม่ตอบ ไม่ตอบ ไม่ตอบ (No Understanding) NU 0 
 

 
 

ผลการศึกษา 
 

1. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความเขา้ใจมโนมติพอลิเมอร ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียน
และหลงัเรียน ที่เรียนดว้ยการเรียนรูต้ามแนวคิดวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี สงัคม และสิง่แวดลอ้ม เสริมดว้ยกระบวนการ
แกปั้ญหาของเวียร ์  

 กำรศึกษำควำมเข้ำใจมโนมติพอลิเมอร์ ผู้ วิจัยได้ตรวจให้คะแนนก่อนเรียนและหลัง เรียน วิเครำะห์ข้อมูล 
โดยค่ำเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และร้อยละ ทดสอบสมมติฐำนเปรียบเทยีบควำมเข้ำใจมโนมติพอลิเมอร์ หลังเรียน
สงูกว่ำก่อนเรียนโดยกำรทดสอบ t-test for Dependent Sample ปรำกฏผลดังตำรำงที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลกำรเปรียบเทยีบคะแนนเฉล่ียควำมเข้ำใจมโนมติพอลิเมอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 กอ่นเรียนและหลังเรียน  
 ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สงัคม และสิ่งแวดล้อม เสริมด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำของเวียร์ 

รายการ คะแนนเต็ม 
คะแนนทดสอบความเขา้ใจพอลิเมอร ์(N = 30) 

x  รอ้ยละ S.D. t p 
ก่อนเรียน 45 14.20 31.56 2.51 

22.26 .00** 
หลังเรียน 45 34.27 76.15 4.46 

** มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 
 

 จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยของผลกำรทดสอบควำมเข้ำใจมโนมติพอลิเมอร์ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ำกบั 14.20 คิดเป็นร้อยละ 31.56 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกบั 34.27 คิดเป็นร้อยละ 76.15 เม่ือเปรียบเทียบ
คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่ำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่เรียนด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิด
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เสริมด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำของเวียร์ มีควำมเข้ำใจมโนมติพอลิเมอร์ 
หลังเรียนสงูกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 

2. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหา ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียน
และหลงัเรียน ที่เรียนดว้ยการเรียนรูต้ามแนวคิดวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี สงัคม และสิง่แวดลอ้ม เสริมดว้ยกระบวนการ
แกปั้ญหาของเวียร ์

 กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ของนักเรียนรำยบุคคล จำกผลกำรทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียน มำ
วิเครำะห์จำกแบบทดสอบ จ ำนวน 32 ข้อๆ ละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 32 คะแนน โดยท ำกำรหำค่ำเฉลี่ย ค่ำร้อยละ 
และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และท ำกำรเปรียบเทียบควำมควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ โดยใช้กำรทดสอบ t-test 
Dependent แสดงในตำรำงที่ 3 
 
ตารางที่ 3  ผลกำรเปรียบเทยีบคะแนนเฉล่ียเปรียบเทยีบควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สงัคม และสิ่งแวดล้อม  
 เสริมด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำของเวยีร์ 

รายการ คะแนนเต็ม 
คะแนนทดสอบความสามารถในการคิดแกปั้ญหา (N = 30) 

x  รอ้ยละ S.D. t p 
ก่อนเรียน 32 15.13 47.29 2.55 

20.61 .00** 
หลังเรียน 32 28.33 88.54 3.08 

** มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 
 

 จำกตำรำงที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 
ก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนรู้ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เสริมด้วยกระบวนกำร
แก้ปัญหำของเวียร์ พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ำกบั 15.13 คิดเป็นร้อยละ 47.29 มีส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน เท่ำกับ 
2.55 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ำกับ 28.33 คิดเป็นร้อยละ 88.54 มีส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน เท่ำกับ 3.08 เม่ือ
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เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่ำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่เรียนด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้
ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เสริมด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำของเวียร์ มีควำมสำมำรถ
ในกำรแก้ปัญหำหลังเรียนสงูกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 

ผู้วิจัยน ำผลกำรทดลองอภิปรำยผล เรื่อง กำรศึกษำผลกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เสริมด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำของเวียร์ ต่อควำมเข้ำใจมโนมติพอลิเมอร์ และควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

1. มโนมติพอลิเมอร ์
 จำกผลกำรวิจัยครั้งนี้  พบว่ำ นักเรียนที่เรียนรู้ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เสริม

ด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำของเวียร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีมโนมติพอลิเมอร์ หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน 
โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงจำกควำมเข้ำใจมโนมติที่ไม่สอดคล้องกับมโนมติพอลิเมอร์เปลี่ยนเป็นควำมเข้ำใจมโนมติ 
ที่สอดคล้องกับมโนมติพอลิเมอร์มำกกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงจำกควำมเข้ำใจมโนมติที่สอดคล้องกับมโนมติพอลิเมอร์
เปลี่ยนเป็นควำมเข้ำใจมโนมติที่ไม่สอดคล้องกับมโนมติพอลิเมอร์ เป็นไปตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้ ทั้งนี้  เนื่องมำจำก
แนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สงัคม และสิ่งแวดล้อม เสริมด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำของเวียร์ ต่อควำมเข้ำใจมโนมติ
พอลิเมอร์ เป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง ซึ่งเป็นกำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมเข้ำด้วยกัน ช่วยให้ผู้ เรียนสร้ำงควำมเข้ำใจในแนวคิดวิทยำศำสตร์ด้วยตัวผู้ เรียนเอง  
มีควำมยืดหยุ่นกันไปในแต่ละบุคคล โดยอำศัยบริบทกิจกรรมและผลงำนที่เป็นจริง สอดคล้องกับ Solomon (1993) 
และ Aikenhead (1988) ได้กล่ำวว่ำ “กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม 
เป็นกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ที่เน้นกำรพัฒนำกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ในบริบทของวัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
สงัคม และกำรเมืองของผู้เรียน ส่งเสริมผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบั ผลกระทบของวิทยำศำสตร์ในชีวิต 
ประจ ำวัน และมีควำมรับผิดชอบในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีกำรแก้ไขปัญหำ” ในกำรวิจัยนี้ ใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนโดยมีขั้นตอนทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ 

 ในกำรจัดกิจกรรมในขั้นที่ 1 ขั้นสร้ำงควำมสนใจ ครูผู้ สอนได้ก ำหนดสถำนกำรณ์สิ่งแวดล้อมหรือสังคม 
ที่สอดคล้องกับชีวิตประจ ำวัน แล้วมีควำมสัมพันธ์กับกำรสอนในเนื้ อหำพอลิเมอร์ เช่น ปัญหำขยะ ไมโครพลำสติก  
ในทะเล เป็นต้น 
 
ตารางที่ 4 ครูน ำเสนอสถำนกำรณ์ปัญหำกำรก ำจดัขยะให้นักเรียนแต่ละคนระบุปัญหำที่ครูก ำหนดให้จำกสถำนกำรณ์  
 พร้อมทั้งระบุควำมคิดเหน็และค ำถำมของนักเรียนลงบนกระดำน 

ภาพตวัอย่างและแนวค าถาม แนวค าตอบของผูเ้รียน 
 

 
 

 

ที่มา: https://www.nakhonmaesotcity.go.th/web/th/age 
 

 โดยกำรน ำเสนอสื่อของจริง สื่อวิดีโอ งำนวิจัย ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดแนวคิดต่อยอด เกิดควำมรู้  ควำมเข้ำใจที่เป็น
รูปธรรมมำกข้ึนตำมแนวคิด Sindhu & Singh (2014) 

 จำกนั้นครูและนักเรียนเลือกประเด็นปัญหำที่สนใจเพ่ือก ำหนดเป็นปัญหำต่ำงๆ น ำเข้ำสู่ ข้ันที่ 2 ขั้นสืบค้นหำ
สำเหตุของประเด็นหรือสถำนกำรณ์ โดยครูแบ่งกลุ่มนักเรียน (คละควำมสำมำรถเก่ง ปำนกลำง และอ่อน) โดยแบ่ง
หน้ำที่รับผิดชอบกันเอง ตำมควำมเหมำะสมของสมำชิกภำยในกลุ่ม ผู้ เรียนได้ท ำกำรศึกษำด้วยตนเองและปฏิบัติงำน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยมีผู้สอนคอยกระตุ้นควำมสนใจของผู้ เรียนด้วยประเดน็หรือสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น โดยนักเรียนใน  
แต่ละกลุ่มท ำควำมเข้ำใจกับสถำนกำรณ์ วิเครำะห์ปัญหำและสำเหตุของปัญหำร่วมกันวำงแผนด ำเนินกำรศึกษำ ค้นคว้ำ 
และกำรแก้ปัญหำ สรุปวิธกีำรในกำรศึกษำค้นคว้ำ และกำรแก้ปัญหำ โดยสบืค้นจำกใบควำมรู้ หรือหนังสอืเรียน และสื่อ
อนิเตอร์เนต็ เป็นต้น 
 
ตารางที่ 5 สถำนกำรณ์ที่ 1 ปัญหำขยะ 

ภาพตวัอย่าง แนวค าตอบของผูเ้รียน 
 

 
 

 

ที่มา: https://www.nakhonmaesotcity.go.th/web/th/age 
 
ตารางที่ 6 แต่ละกลุ่มอภิปรำยวิธีกำรแก้ปัญหำร่วมกนั เขียนแนวทำงในกำรแก้ปัญหำ ปัญหำของสถำนกำรณ์ วิเครำะห์สถำนกำรณ์  
 แนวคิดวิธีแก้ปัญหำ และสรุปองค์ควำมรู้ 

แนวค าถาม แนวค าตอบของผูเ้รียน 
ปัญหำของสถำนกำรณ์   

 
วิเครำะห์สถำนกำรณ์ 

  
 

แนวทำงในกำรแก้ปัญหำ 
  

 
สรุปองค์ควำมรู้ 

  
 

 ในขั้นที่ 3 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมำน ำเสนอแนวทำงในกำรแก้ปัญหำ จำกผลกำรค้นคว้ำ
ของกลุ่มในรูปแบบของตนเองตำมข้ันตอนกำรด ำเนินงำนทั้งหมด เพ่ือแลกเปล่ียนประสบกำรณ์และแนวคิดกับกลุ่ม
เพ่ือน 
 
ตารางที่ 7 แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

หวัขอ้ในการแลกเปล่ียนเรียนรู ้ ภาพตวัอย่างการน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

กิจกรรมที่ 1  
เรื่อง ปัญหำขยะ 
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เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่ำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่เรียนด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้
ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เสริมด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำของเวียร์ มีควำมสำมำรถ
ในกำรแก้ปัญหำหลังเรียนสงูกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 

ผู้วิจัยน ำผลกำรทดลองอภิปรำยผล เรื่อง กำรศึกษำผลกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เสริมด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำของเวียร์ ต่อควำมเข้ำใจมโนมติพอลิเมอร์ และควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

1. มโนมติพอลิเมอร ์
 จำกผลกำรวิจัยครั้งนี้  พบว่ำ นักเรียนที่เรียนรู้ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เสริม

ด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำของเวียร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีมโนมติพอลิเมอร์ หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน 
โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงจำกควำมเข้ำใจมโนมติที่ไม่สอดคล้องกับมโนมติพอลิเมอร์เปลี่ยนเป็นควำมเข้ำใจมโนมติ 
ที่สอดคล้องกับมโนมติพอลิเมอร์มำกกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงจำกควำมเข้ำใจมโนมติที่สอดคล้องกับมโนมติพอลิเมอร์
เปลี่ยนเป็นควำมเข้ำใจมโนมติที่ไม่สอดคล้องกับมโนมติพอลิเมอร์ เป็นไปตำมสมมติฐำนที่ต้ังไว้ ทั้งนี้  เนื่องมำจำก
แนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สงัคม และสิ่งแวดล้อม เสริมด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำของเวียร์ ต่อควำมเข้ำใจมโนมติ
พอลิเมอร์ เป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลำง ซึ่งเป็นกำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมเข้ำด้วยกัน ช่วยให้ผู้ เรียนสร้ำงควำมเข้ำใจในแนวคิดวิทยำศำสตร์ด้วยตัวผู้ เรียนเอง  
มีควำมยืดหยุ่นกันไปในแต่ละบุคคล โดยอำศัยบริบทกิจกรรมและผลงำนที่เป็นจริง สอดคล้องกับ Solomon (1993) 
และ Aikenhead (1988) ได้กล่ำวว่ำ “กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม 
เป็นกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ที่เน้นกำรพัฒนำกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ในบริบทของวัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
สงัคม และกำรเมืองของผู้เรียน ส่งเสริมผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบั ผลกระทบของวิทยำศำสตร์ในชีวิต 
ประจ ำวัน และมีควำมรับผิดชอบในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีกำรแก้ไขปัญหำ” ในกำรวิจัยนี้ ใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนโดยมีขั้นตอนทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ 

 ในกำรจัดกิจกรรมในขั้นที่ 1 ขั้นสร้ำงควำมสนใจ ครูผู้ สอนได้ก ำหนดสถำนกำรณ์สิ่งแวดล้อมหรือสังคม 
ที่สอดคล้องกับชีวิตประจ ำวัน แล้วมีควำมสัมพันธ์กับกำรสอนในเนื้ อหำพอลิเมอร์ เช่น ปัญหำขยะ ไมโครพลำสติก  
ในทะเล เป็นต้น 
 
ตารางที่ 4 ครูน ำเสนอสถำนกำรณ์ปัญหำกำรก ำจดัขยะให้นักเรียนแต่ละคนระบุปัญหำที่ครูก ำหนดให้จำกสถำนกำรณ์  
 พร้อมทั้งระบุควำมคิดเหน็และค ำถำมของนักเรียนลงบนกระดำน 

ภาพตวัอย่างและแนวค าถาม แนวค าตอบของผูเ้รียน 
 

 
 

 

ที่มา: https://www.nakhonmaesotcity.go.th/web/th/age 
 

 โดยกำรน ำเสนอสื่อของจริง สื่อวิดีโอ งำนวิจัย ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดแนวคิดต่อยอด เกิดควำมรู้  ควำมเข้ำใจที่เป็น
รูปธรรมมำกข้ึนตำมแนวคิด Sindhu & Singh (2014) 

 จำกนั้นครูและนักเรียนเลือกประเด็นปัญหำที่สนใจเพื่อก ำหนดเป็นปัญหำต่ำงๆ น ำเข้ำสู่ ขั้นที่ 2 ขั้นสืบค้นหำ
สำเหตุของประเด็นหรือสถำนกำรณ์ โดยครูแบ่งกลุ่มนักเรียน (คละควำมสำมำรถเก่ง ปำนกลำง และอ่อน) โดยแบ่ง
หน้ำที่รับผิดชอบกันเอง ตำมควำมเหมำะสมของสมำชิกภำยในกลุ่ม ผู้ เรียนได้ท ำกำรศึกษำด้วยตนเองและปฏิบัติงำน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยมีผู้สอนคอยกระตุ้นควำมสนใจของผู้ เรียนด้วยประเดน็หรือสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น โดยนักเรียนใน  
แต่ละกลุ่มท ำควำมเข้ำใจกับสถำนกำรณ์ วิเครำะห์ปัญหำและสำเหตุของปัญหำร่วมกันวำงแผนด ำเนินกำรศึกษำ ค้นคว้ำ 
และกำรแก้ปัญหำ สรุปวิธกีำรในกำรศึกษำค้นคว้ำ และกำรแก้ปัญหำ โดยสบืค้นจำกใบควำมรู้ หรือหนังสอืเรียน และสื่อ
อนิเตอร์เนต็ เป็นต้น 
 
ตารางที่ 5 สถำนกำรณ์ที่ 1 ปัญหำขยะ 

ภาพตวัอย่าง แนวค าตอบของผูเ้รียน 
 

 
 

 

ที่มา: https://www.nakhonmaesotcity.go.th/web/th/age 
 
ตารางที่ 6 แต่ละกลุ่มอภิปรำยวิธีกำรแก้ปัญหำร่วมกนั เขียนแนวทำงในกำรแก้ปัญหำ ปัญหำของสถำนกำรณ์ วิเครำะห์สถำนกำรณ์  
 แนวคิดวิธีแก้ปัญหำ และสรุปองค์ควำมรู้ 

แนวค าถาม แนวค าตอบของผูเ้รียน 
ปัญหำของสถำนกำรณ์   

 
วิเครำะห์สถำนกำรณ์ 

  
 

แนวทำงในกำรแก้ปัญหำ 
  

 
สรุปองค์ควำมรู้ 

  
 

 ในข้ันที่ 3 ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้  นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมำน ำเสนอแนวทำงในกำรแก้ปัญหำ จำกผลกำรค้นคว้ำ
ของกลุ่มในรูปแบบของตนเองตำมขั้นตอนกำรด ำเนินงำนทั้งหมด เพื่อแลกเปล่ียนประสบกำรณ์และแนวคิดกับกลุ่ม
เพื่อน 
 
ตารางที่ 7 แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

หวัขอ้ในการแลกเปล่ียนเรียนรู ้ ภาพตวัอย่างการน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

กิจกรรมที่ 1  
เรื่อง ปัญหำขยะ 

 

 
 



ผลงานวิจัยภาคบรรยาย Humanities and Social Social Science346

 ขั้นที่ 4 ขั้นน ำไปปฏบัิติจริง เม่ือนักเรียนได้ข้อมูลที่เพียงพอจำกกำรส ำรวจและสืบค้น ตรวจสอบแล้วน ำมำวิเครำะห์ 
แปลผล สรุปผลนักเรียนร่วมกัน เขียนสะท้อนปัญหำ ลงในใบบันทึกกิจกรรมกำรเรียนรู้  นักเรียนร่วมกันจัดนิทรรศกำร 
สื่อสิ่งพิมพ์ หรือประชำสมัพันธใ์นช่องทำงโซเชียลมีเดีย เช่น Youtube หรือ Facebook เป็นต้น 
 
ตารางที่ 8  กำรประชำสมัพันธ์ 

หวัขอ้ในการประชาสมัพนัธ ์ ภาพตวัอย่างการท าสื่อสิ่งพิมพ ์

กิจกรรมที่ 1  
เรื่อง ปัญหำขยะ 

 

 
 

  

 และขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล นักเรียนจดบันทกึสรุปองค์ควำมรู้ทั้งหมดลงในแบบฝึกหัดหรือใบงำนเกี่ยวกบัเนื้ อหำ
ที่เรียน 
 
ตารางที่ 9 กำรสรุปองค์ควำมรู้ 

หวัขอ้ในการสรุปองคค์วามรู ้ ภาพตวัอย่างใบงานนกัเรียน 

เรื่อง ควำมหมำยและกำรเกดิพอลิเมอร์ 

 

 
 

  

 ดังนั้น กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลย ีสงัคม และ สิ่งแวดล้อม มีควำมสอดคล้องกับทฤษฎี 
Constructivist กับแนวคิดของ Piaget (1963) ที่เชื่อว่ำถ้ำผู้ เรียนถูกกระตุ้นด้วยปัญหำ จะท ำให้ผู้ เรียนเกิดภำวะเสีย
สมดุลทำงปัญญำ ผู้ เรียนต้องพยำยำมปรับโครงสร้ำงทำงปัญญำให้เข้ำสู่สภำวะสมดุลโดยวิธีกำรดูดซึม (Assimilation) 
ซึ่งเป็นกำรตีควำมหรือรับข้อมูลจำกสิ่งแวดล้อม และ เกดิกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงทำงปัญญำ (Accomodation) ให้เข้ำ
กับสิ่งแวดล้อมโดยเชื่อมโยงควำมรู้  เดิมที่มีอยู่กับสิ่งที่ต้องเรียนรู้ ใหม่ ซึ่งเป็นกำรปรับเข้ำสู่สภำวะสมดุลทำงปัญญำ 
(Equilibrium) ท ำให้ผู้ เรียนสร้ำงควำมรู้ ใหม่ขึ้นมำได้หรือเกิดกำรเรียนรู้ เนื่องจำกเป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่กระตุ้นผู้เรียน

ด้วยประเดน็หรือสถำนกำรณ์ใหม่ที่พบจำกสิ่งแวดล้อมในสังคมใกล้ตัวผู้เรียน ท ำให้ผู้เรียนสำมำรถเชื่อมโยงควำมรู้ เดิม
ทำงวิทยำศำสตร์กบัประเดน็หรือสถำนกำรณ์ใหม่ๆ ทำงสงัคมและสิ่งแวดล้อม ท ำให้ผู้เรียนเกดิกำรเรียนรู้โดยใช้กจิกรรม
ที่ส่งเสริมกำรร่วมมือ กำรปฏิบัติกิจกรรมที่เน้นสภำพจริง และค ำนึงถึงระดับพัฒนำกำรทำงเชำว์ปัญญำของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล อกีทั้งยังมีกำรใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือส ำหรับกำรเข้ำถึงข้อมูลและกำรน ำเสนอควำมคิดอกีด้วย 

 ดังนั้นจึงส่งผลให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6 ที่ได้เรียนรู้ โดยกำรจัดกำรเรียนรู้ ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์  
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เสริมด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำของเวียร์ จึงมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน หลังเรียน 
สงูกว่ำก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้ 

2. การคิดแกปั้ญหา 
 กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคม และ สิ่งแวดล้อม เสริมด้วยกระบวนกำร

แก้ปัญหำของเวียร์ พบว่ำ ระหว่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้นักเรียนเกดิควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำ  เนื่องจำก
กิจกรรมกำรเรียนรู้สำมำรถกระตุ้นให้นักเรียนค้นหำข้อมูล หำควำมรู้ เพื่อน ำมำแก้ปัญหำที่เกิดข้ึนจริงได้ ท ำให้นักเรียน
ได้เข้ำใจปัญหำ สำมำรถระบุปัญหำ วิเครำะห์สำเหตุของปัญหำ และหำแนวทำงกำรแก้ปัญหำได้ด้วยตนเองจำกกำรใช้
ควำมรู้ที่สืบค้น นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในสถำนกำรณ์ที่เกิดข้ึน ว่ำมีสำเหตุมำจำกอะไรบ้ำง โดยใช้ควำมรู้ทำง
วิทยำศำสตร์ในกำรหำค ำตอบ นักเรียนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นและเข้ำใจ ปัญหำได้ดี โดยผู้วิจัยได้ก ำหนดกิจกรรม
สถำนกำรณ์ให้ 5 สถำนกำรณ์ แต่ละสถำนกำรณ์ถำมเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 5 ด้ำน คือ กำรระบุ
ปัญหำ กำรวิเครำะห์ปัญหำ กำรเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำ กำรตรวจสอบผลลัพธ์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักกำรจัดกิจกรรม 
กำรเรียนรู้  หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2551 นโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 
2552- 2561) และเป้ำหมำยทำงวิทยำศำสตร์มีทศิทำงเดียวกนัคือ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ในกำรคิดแก้ปัญหำ กำรใช้เทคโนโลยี มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์พัฒนำสิ่งแวดล้อม จิตสำธำรณะที่มุ่งท ำประโยชน์ และอยู่
ร่วมกนัในสงัคมอย่ำงมีควำมสขุ (กระทรวงศึกษำธกิำร, 2551) แนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สงัคม และสิ่งแวดล้อม 
สำมำรถส่งเสริมควำมสำมำรในกำรคิดแก้ปัญหำตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยสอดคล้องกบั Bencze et al. (2012) 

 ดังนั้น ผลของกำรจัดกำรเรียนรู้ ตำมแนวคิด วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เสริมด้วย
กระบวนกำรแก้ปัญหำของเวียร์ท ำให้คะแนนควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของผู้ เรียนหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน  
ซึ่งเป็นไปตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้ 
 

สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 
 

จำกกำรศึกษำและเปรียบเทียบควำมเข้ำใจมโนมติพอลิเมอร์ และควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ของนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษำปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เสริมด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำของเวียร์ จำกผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลสำมำรถสรุปได้ ดังนี้  

1. ความเขา้ใจมโนมติพอลิเมอร์ ของนักเรียนที่เรียนด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
สังคม และสิ่งแวดล้อม เสริมด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำของเวียร์ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของผลกำรทดสอบควำมเข้ำใจ
มโนมติพอลิเมอร์ก่อนเรียนเท่ำกับ 14.20 คิดเป็นร้อยละ 31.56 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 34.27 คิดเป็น
ร้อยละ 76.15 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่ำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่เรียน
ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เสริมด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำของ
เวียร์ มีควำมเข้ำใจมโนมติพอลิเมอร์หลังเรียนสงูกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 

2. ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา ของนักเรียนที่เรียนด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
สงัคม และสิ่งแวดล้อม เสริมด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำของเวียร์ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของผลกำรทดสอบควำมสำมำรถ
ในกำรแก้ปัญหำก่อนเรียนเท่ำกับ 15.13 คิดเป็นร้อยละ 47.29 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 28.33 คิดเป็น 
ร้อยละ 88.54 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่ำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่เรียน
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 ขั้นที่ 4 ขั้นน ำไปปฏบัิติจริง เม่ือนักเรียนได้ข้อมูลที่เพียงพอจำกกำรส ำรวจและสืบค้น ตรวจสอบแล้วน ำมำวิเครำะห์ 
แปลผล สรุปผลนักเรียนร่วมกัน เขียนสะท้อนปัญหำ ลงในใบบันทึกกิจกรรมกำรเรียนรู้  นักเรียนร่วมกันจัดนิทรรศกำร 
สื่อสิ่งพิมพ์ หรือประชำสมัพันธใ์นช่องทำงโซเชียลมีเดีย เช่น Youtube หรือ Facebook เป็นต้น 
 
ตารางที่ 8  กำรประชำสมัพันธ์ 

หวัขอ้ในการประชาสมัพนัธ ์ ภาพตวัอย่างการท าสื่อสิ่งพิมพ ์

กิจกรรมที่ 1  
เรื่อง ปัญหำขยะ 

 

 
 

  

 และขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล นักเรียนจดบันทกึสรุปองค์ควำมรู้ทั้งหมดลงในแบบฝึกหัดหรือใบงำนเกี่ยวกบัเนื้ อหำ
ที่เรียน 
 
ตารางที่ 9 กำรสรุปองค์ควำมรู้ 

หวัขอ้ในการสรุปองคค์วามรู ้ ภาพตวัอย่างใบงานนกัเรียน 

เรื่อง ควำมหมำยและกำรเกดิพอลิเมอร์ 

 

 
 

  

 ดังนั้น กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลย ีสงัคม และ สิ่งแวดล้อม มีควำมสอดคล้องกับทฤษฎี 
Constructivist กับแนวคิดของ Piaget (1963) ที่เชื่อว่ำถ้ำผู้ เรียนถูกกระตุ้นด้วยปัญหำ จะท ำให้ผู้เรียนเกิดภำวะเสีย
สมดุลทำงปัญญำ ผู้ เรียนต้องพยำยำมปรับโครงสร้ำงทำงปัญญำให้เข้ำสู่สภำวะสมดุลโดยวิธีกำรดูดซึม (Assimilation) 
ซึ่งเป็นกำรตีควำมหรือรับข้อมูลจำกสิ่งแวดล้อม และ เกดิกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงทำงปัญญำ (Accomodation) ให้เข้ำ
กับสิ่งแวดล้อมโดยเช่ือมโยงควำมรู้  เดิมที่มีอยู่กับสิ่งที่ต้องเรียนรู้ ใหม่ ซึ่งเป็นกำรปรับเข้ำสู่สภำวะสมดุลทำงปัญญำ 
(Equilibrium) ท ำให้ผู้ เรียนสร้ำงควำมรู้ ใหม่ขึ้นมำได้หรือเกิดกำรเรียนรู้ เนื่องจำกเป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่กระตุ้นผู้เรียน

ด้วยประเดน็หรือสถำนกำรณ์ใหม่ที่พบจำกสิ่งแวดล้อมในสังคมใกล้ตัวผู้เรียน ท ำให้ผู้เรียนสำมำรถเชื่อมโยงควำมรู้ เดิม
ทำงวิทยำศำสตร์กบัประเดน็หรือสถำนกำรณ์ใหม่ๆ ทำงสงัคมและสิ่งแวดล้อม ท ำให้ผู้เรียนเกดิกำรเรียนรู้โดยใช้กจิกรรม
ที่ส่งเสริมกำรร่วมมือ กำรปฏิบัติกิจกรรมที่เน้นสภำพจริง และค ำนึงถึงระดับพัฒนำกำรทำงเชำว์ปัญญำของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล อกีทั้งยังมีกำรใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือส ำหรับกำรเข้ำถึงข้อมูลและกำรน ำเสนอควำมคิดอกีด้วย 

 ดังนั้นจึงส่งผลให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6 ที่ได้เรียนรู้ โดยกำรจัดกำรเรียนรู้ ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์  
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เสริมด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำของเวียร์ จึงมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน หลังเรียน 
สงูกว่ำก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้ 

2. การคิดแกปั้ญหา 
 กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคม และ สิ่งแวดล้อม เสริมด้วยกระบวนกำร

แก้ปัญหำของเวียร์ พบว่ำ ระหว่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้นักเรียนเกดิควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำ  เนื่องจำก
กิจกรรมกำรเรียนรู้สำมำรถกระตุ้นให้นักเรียนค้นหำข้อมูล หำควำมรู้ เพื่อน ำมำแก้ปัญหำที่เกิดข้ึนจริงได้ ท ำให้นักเรียน
ได้เข้ำใจปัญหำ สำมำรถระบุปัญหำ วิเครำะห์สำเหตุของปัญหำ และหำแนวทำงกำรแก้ปัญหำได้ด้วยตนเองจำกกำรใช้
ควำมรู้ที่สืบค้น นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้ น ว่ำมีสำเหตุมำจำกอะไรบ้ำง โดยใช้ควำมรู้ทำง
วิทยำศำสตร์ในกำรหำค ำตอบ นักเรียนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นและเข้ำใจ ปัญหำได้ดี โดยผู้วิจัยได้ก ำหนดกิจกรรม
สถำนกำรณ์ให้ 5 สถำนกำรณ์ แต่ละสถำนกำรณ์ถำมเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 5 ด้ำน คือ กำรระบุ
ปัญหำ กำรวิเครำะห์ปัญหำ กำรเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำ กำรตรวจสอบผลลัพธ์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักกำรจัดกิจกรรม 
กำรเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2551 นโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 
2552- 2561) และเป้ำหมำยทำงวิทยำศำสตร์มีทศิทำงเดียวกนัคือ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ในกำรคิดแก้ปัญหำ กำรใช้เทคโนโลยี มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์พัฒนำสิ่งแวดล้อม จิตสำธำรณะที่มุ่งท ำประโยชน์ และอยู่
ร่วมกนัในสงัคมอย่ำงมีควำมสขุ (กระทรวงศึกษำธกิำร, 2551) แนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สงัคม และสิ่งแวดล้อม 
สำมำรถส่งเสริมควำมสำมำรในกำรคิดแก้ปัญหำตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยสอดคล้องกบั Bencze et al. (2012) 

 ดังนั้น ผลของกำรจัดกำรเรียนรู้ ตำมแนวคิด วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เสริมด้วย
กระบวนกำรแก้ปัญหำของเวียร์ท ำให้คะแนนควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำของผู้ เรียนหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน  
ซึ่งเป็นไปตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้ 
 

สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 
 

จำกกำรศึกษำและเปรียบเทียบควำมเข้ำใจมโนมติพอลิเมอร์ และควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน ที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เสริมด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำของเวียร์ จำกผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลสำมำรถสรุปได้ ดังนี้  

1. ความเขา้ใจมโนมติพอลิเมอร์ ของนักเรียนที่เรียนด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
สังคม และสิ่งแวดล้อม เสริมด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำของเวียร์ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของผลกำรทดสอบควำมเข้ำใจ
มโนมติพอลิเมอร์ก่อนเรียนเท่ำกับ 14.20 คิดเป็นร้อยละ 31.56 และหลังเรียนมีคะแนนเฉล่ียเท่ำกับ 34.27 คิดเป็น
ร้อยละ 76.15 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่ำ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่เรียน
ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เสริมด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำของ
เวียร์ มีควำมเข้ำใจมโนมติพอลิเมอร์หลังเรียนสงูกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 

2. ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา ของนักเรียนที่เรียนด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
สงัคม และสิ่งแวดล้อม เสริมด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำของเวียร์ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของผลกำรทดสอบควำมสำมำรถ
ในกำรแก้ปัญหำก่อนเรียนเท่ำกับ 15.13 คิดเป็นร้อยละ 47.29 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 28.33 คิดเป็น 
ร้อยละ 88.54 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่ำ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่เรียน
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ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เสริมด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำของ
เวียร์ มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำหลังเรียนสงูกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 

ขอ้เสนอแนะของการวิจัย 
1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้ 
 1.1 ครูผู้สอนควรศึกษำขั้นตอนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวคิด วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคม และ

สิ่งแวดล้อม เสริมด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำของเวียร์ ให้เข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ เพื่อที่จะได้น ำควำมรู้ ไปใช้ในกำรจัด
กจิกรรมกำรเรียนรู้ให้นักเรียนประสบผลส ำเรจ็ในกำรคิดแก้ปัญหำได้อย่ำงมีประสทิธภิำพ 

 1.2 กำรก ำหนดสถำนกำรณ์ที่ให้นักเรียนได้คิดแก้ปัญหำนั้น ควรเป็นสถำนกำรณ์ที่มีควำมใกล้ตัวผู้เรียน เพรำะ
ถ้ำสถำนกำรณ์ไกลตัว อำจส่งผลให้ผู้เรียนสนใจในกำรท ำกจิกรรมลดน้อยลง 

 1.3 กำรน ำเสนอในขั้นน ำไปปฏบัิติจริง ครูผู้สอนสำมำรถเพิ่มช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ ์รณรงค์ ในช่องทำง
สื่อโซเซียลมีเดีย เช่น ยูทูป เฟซบุก๊ ติ๊ก-ตอ็ก เป็นต้น 

2. ขอ้เสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 เนื่องจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิด วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สงัคม และสิ่งแวดล้อม เสริมด้วยกระบวนกำร

แก้ปัญหำของเวียร์ ยังสำมำรถช่วยส่งเสริมควำมสำมำรถในด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ และคิดวิจำรณญำณอีกด้วย ดังนั้น  
กำรวิจัยครั้งต่อไปควรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวคิด วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เสริมด้วย
กระบวนกำรแก้ปัญหำของเวียร์ ที่ส่งเสริมต่อควำมสำมำรถในด้ำนคิดวิเครำะห์ และกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ เพื่อให้
เกดิประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป 

 2.2 สถำนกำรณ์ในแต่ละกจิกรรม ควรครอบคลุม ปัญหำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ ด้ำนเทคโนโลยี ด้ำนปัญหำสงัคม 
และด้ำนปัญหำสิ่งแวดล้อม 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

ขอขอบพระคุณผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ และคณะครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร อ ำเภอเมือง จังหวัดหนองคำย  
ทุกท่ำนที่อ ำนวยควำมสะดวก ให้ควำมร่วมมือช่วยเหลือ และเป็นก ำลังใจ และขอขอบน ้ำใจนักเรียนทุกคนที่ให้ควำม
ร่วมมือในกำรด ำเนินงำนวิจัยในคร้ังนี้  
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ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เสริมด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำของ
เวียร์ มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำหลังเรียนสงูกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 

ขอ้เสนอแนะของการวิจัย 
1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้ 
 1.1 ครูผู้สอนควรศึกษำขั้นตอนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวคิด วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคม และ

สิ่งแวดล้อม เสริมด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำของเวียร์ ให้เข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ เพื่อที่จะได้น ำควำมรู้ ไปใช้ในกำรจัด
กจิกรรมกำรเรียนรู้ให้นักเรียนประสบผลส ำเรจ็ในกำรคิดแก้ปัญหำได้อย่ำงมีประสทิธภิำพ 

 1.2 กำรก ำหนดสถำนกำรณ์ที่ให้นักเรียนได้คิดแก้ปัญหำนั้น ควรเป็นสถำนกำรณ์ที่มีควำมใกล้ตัวผู้เรียน เพรำะ
ถ้ำสถำนกำรณ์ไกลตัว อำจส่งผลให้ผู้เรียนสนใจในกำรท ำกจิกรรมลดน้อยลง 

 1.3 กำรน ำเสนอในขั้นน ำไปปฏบัิติจริง ครูผู้สอนสำมำรถเพิ่มช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ ์รณรงค์ ในช่องทำง
สื่อโซเซียลมีเดีย เช่น ยูทูป เฟซบุก๊ ติ๊ก-ตอ็ก เป็นต้น 

2. ขอ้เสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 เนื่องจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิด วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สงัคม และสิ่งแวดล้อม เสริมด้วยกระบวนกำร

แก้ปัญหำของเวียร์ ยังสำมำรถช่วยส่งเสริมควำมสำมำรถในด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ และคิดวิจำรณญำณอีกด้วย ดังนั้น  
กำรวิจัยครั้งต่อไปควรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวคิด วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เสริมด้วย
กระบวนกำรแก้ปัญหำของเวียร์ ที่ส่งเสริมต่อควำมสำมำรถในด้ำนคิดวิเครำะห์ และกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ เพื่อให้
เกดิประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป 

 2.2 สถำนกำรณ์ในแต่ละกจิกรรม ควรครอบคลุม ปัญหำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ ด้ำนเทคโนโลยี ด้ำนปัญหำสงัคม 
และด้ำนปัญหำสิ่งแวดล้อม 
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ขอขอบพระคุณผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ และคณะครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร อ ำเภอเมือง จังหวัดหนองคำย  
ทุกท่ำนที่อ ำนวยควำมสะดวก ให้ควำมร่วมมือช่วยเหลือ และเป็นก ำลังใจ และขอขอบน ้ำใจนักเรียนทุกคนที่ให้ควำม
ร่วมมือในกำรด ำเนินงำนวิจัยในคร้ังนี้  
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ผลการวิจัย  ไม่พบความสมัพันธท์ี่มีนัยสาํคัญทางสถิติระหว่างคู่ตัวแปรใดๆ ในกลุ่มอาสาสมัครนี้  อย่างไรกต็าม คู่ตัวแปรที่มีแนวโน้ม
ของความสัมพันธ์กันเล็กน้อยในทางเดียวกัน ได้แก่ ความทนทานริมฝีปากกับ avSpO2  (r = 0.158)  ส่วนคู่ตัวแปรที่มีแนวโน้มของ
ความสมัพันธก์นัเลก็น้อยในทางตรงข้าม ได้แก่ ความทนทานของล้ินส่วนหน้าและลิ้นส่วนหลังกบั AHI (r = -0.180 และ -0.103)  และ
ความทนทานของล้ินส่วนหน้าและลิ้นส่วนหลังกบั ODI (r = -0.143 และ -0.164)  

สรปุผลการวิจัย มีแนวโน้มของความสมัพันธเ์ลก็น้อยในทางเดียวกนัระหว่างความทนทานของกล้ามเนื้อริมฝีปากกบัค่า avSpO2 และมี
แนวโน้มของความสัมพันธ์เล็กน้อยในทางตรงกันข้ามระหว่างความทนทานของกล้ามเนื้ อล้ินทั้งส่วนหน้าและส่วนหลังกับค่า AHI และ
ระหว่างความทนทานของกล้ามเนื้อล้ินทั้งส่วนหน้าและส่วนหลังกบัค่า ODI อย่างไรกต็ามไม่พบความสมัพันธท์ี่มีนัยสาํคัญทางสถิติระหว่าง
คู่ตัวแปรใดๆ 
 
ค าส าคญั:  ภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับ ความทนทานของกล้ามเนื้ อล้ินและริมฝีปาก ทนัตอุปกรณ์ชนิดยื่นขากรรไกรล่างแบบ

ไทเทรตได้ 
 

Abstract 
 

Obstructive sleep apnea (OSA) is a sleep breathing disorder causing interrupted sleep. This condition negatively affects physical 
and mental health which will eventually turn into a burden in one’s daily life. The pathogenesis of OSA can be multifactorial. One 
of the possible promoting factors could be an abnormality of some upper airway dilator muscles, including lips and tongue during 
sleep.   

Objective To investigate the relationship between tongue and lip endurance and apnea- hypopnea index ( AHI) , oxygen 
desaturation index ( ODI)  and average arterial oxygen saturation ( avSpO2)  in obstructive sleep apnea patients treated with 
mandibular advancement device (MAD)  in order to develop an appropriate protocol for a further study about the efficacy of 
oropharyngeal exercise in this specific group of patients.  

Materials and methods Twenty- three volunteers who had been treated with a mandibular advancement device in King 
Chulalongkorn Memorial Hospital and Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University and still had some residual AHI were 
recruited. Their lip, anterior and posterior tongue endurances were measured with Iowa Oral Performance Instrument (IOPI PROTM 
Model 3 .1 , Northwest Co. , LLC, Carnation, WA, USA)  while their apnea-hypopnea index (AHI) , oxygen desaturation index  
(ODI) and average arterial oxygen saturation (avSpO2) were determined by NOX-T3 monitor (Nox Medical, Inc., Reykjavik, 
Iceland). The statistics used for data analysis were descriptive statistics and the correlation was obtained from Pearson’s correlation 
coefficient statistics, with level of significance at p ≤ 0.05. 

Results There was no statistically significant correlation between these variables in this group of patients. However, there was 
a trend of small positive correlation between lip endurance and avSpO2 (r = 0.158). On the other hand, there were trends of small 
negative correlation between anterior and posterior tongue endurance and AHI (r = -0.180 และ -0.103), and between anterior 
and posterior tongue endurance and ODI (r = -0.143 และ -0.164).  

Conclusions There was no statistically significant correlation between tongue and lip endurance and AHI, ODI nor avSpO2 in 
this group of patients.  However, there were trends of small correlations between some of these muscles’  endurance and the three 
mentioned sleep parameters:  a positive correlation between lip endurance and avSpO2, negative correlations between anterior and 
posterior tongue endurance and AHI, and negative correlations between anterior and posterior tongue endurance and ODI. 
 
Keywords: Obstructive sleep apnea, Muscle endurance, Mandibular advancement device 
 

บทน า 
 

ภาวะทางเดนิหายใจอดุกั้นขณะหลับ (obstructive sleep apnea; OSA) เป็นรปูแบบหนึ่งของความผดิปกติของการ
นอนจากการที่มกีารอุดกั้นของทางเดนิหายใจส่วนบนเป็นช่วงๆ จนส่งผลให้ร่างกายเกดิภาวะพร่องออกซิเจน และเกดิ
การตื่นตัวของสมองเป็นระยะๆ (Osman, Carter, Carberry, & Eckert, 2018) ลักษณะเช่นนี้ ทาํให้ผู้ป่วยที่มีภาวะ
ดังกล่าวมีคุณภาพการนอนลดลง โดยอาจพบอาการตื่นมาปัสสาวะบ่อยในเวลากลางคืน และง่วงนอนในเวลากลางวัน

 

 

ความสมัพนัธร์ะหว่างความทนทานของกลา้มเนื้ อลิ้ นและริมฝีปากกบัดชันีการหยุดหายใจ 
ดชันกีารพร่องของออกซิเจนในเลือด และระดบัความอิม่ตวัของออกซิเจนในเลือด 

เฉลีย่ในผูป่้วยภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลบัทีใ่ชท้นัตอุปกรณ ์
ชนดิยืน่ขากรรไกรล่างแบบไทเทรตได:้ การศึกษาเบื้ องตน้ 
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บทคดัย่อ 
ภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับ (obstructive sleep apnea; OSA) เป็นความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการหายใจที่เกิดขึ้ นในขณะ

นอนหลับที่ส่งผลให้การนอนหลับขาดความต่อเน่ืองและเกดิผลเสยีต่อสขุภาพร่างกายและจิตใจรวมถึงการใช้ชีวิตประจาํวัน สาเหตุของการ
เกดิภาวะน้ีลักษณะเป็นพหุปัจจัย โดยการทาํงานที่ผดิปกติของกล้ามเน้ือกลุ่มที่ทาํหน้าที่ถ่างขยายคอหอย เช่น กล้ามเนื้อล้ิน และริมฝีปาก 
ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของทางเดินหายใจส่วนบนอาจเป็นหนึ่งในปัจจัยส่งเสริมให้เกดิโรค  

วัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือศกึษาความสมัพันธร์ะหว่างความทนทานของกล้ามเนื้อล้ินส่วนหน้า กล้ามเนื้อล้ินส่วนหลังและกล้ามเนื้ อริม
ฝีปาก (anterior and posterior tongue and lip endurance) กับค่าดัชนีการหยุดหายใจและหายใจแผ่ว (apnea-hypopnea index; AHI) 
ค่าดัชนีการพร่องของออกซิเจนในเลือด (oxygen desaturation index; ODI) และค่าระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดเฉล่ีย 
(average arterial oxygen saturation; avSpO2) ของผู้ ป่วยภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับที่ใช้ทันตอุปกรณ์ชนิดยื่นขากรรไกรล่าง
แบบไทเทรตได้ (mandibular advancement device; MAD) เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลของการบริหารกล้ามเน้ือ
ต่อภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับในกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ ต่อไป  

วัสดุและวิธีการ อาสาสมัครจาํนวน 23 ราย ที่ได้รับการรักษาด้วยทนัตอุปกรณ์ชนิดยื่นขากรรไกรล่างที่ได้รับการไทเทรตแล้วแต่ยังมี
ค่า AHI เหลืออยู่บางส่วน (residual AHI) ในคลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย และคณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการวัดความทนทานกล้ามเนื้ อริมฝีปาก ล้ินส่วนหน้า และล้ินส่วนหลังด้วยเคร่ือง Iowa Oral Performance 
Instrument (IOPI PROTM Model 3.1 , Northwest Co. , LLC, Carnation, WA, USA)  และวัดค่าดัชนีการหยุดหายใจ ( apnea-
hypopnea index; AHI) ดัชนีการพร่องของออกซิเจนในเลือด (oxygen desaturation index; ODI) และระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนใน
เลือดเฉล่ีย (average arterial oxygen saturation; avSpO2) ด้วยเคร่ืองตรวจการนอนที่บ้าน NOX-T3 monitor (Nox Medical, Inc., 
Reykjavik, Iceland) ทางสถิติ ใช้สถิติพรรณาสาํหรับข้อมูลประชากรผู้ ป่วย ส่วนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใช้สถิติสหสมัพันธ์เพียร์สัน 
(Pearson correlation) นัยสาํคัญทางสถิติใช้ p value ≤ 0.05  
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ผลการวิจัย  ไม่พบความสมัพันธท์ี่มีนัยสาํคัญทางสถิติระหว่างคู่ตัวแปรใดๆ ในกลุ่มอาสาสมัครนี้  อย่างไรกต็าม คู่ตัวแปรที่มีแนวโน้ม
ของความสัมพันธ์กันเล็กน้อยในทางเดียวกัน ได้แก่ ความทนทานริมฝีปากกับ avSpO2  (r = 0.158)  ส่วนคู่ตัวแปรที่มีแนวโน้มของ
ความสมัพันธก์นัเลก็น้อยในทางตรงข้าม ได้แก่ ความทนทานของล้ินส่วนหน้าและลิ้นส่วนหลังกบั AHI (r = -0.180 และ -0.103)  และ
ความทนทานของล้ินส่วนหน้าและลิ้นส่วนหลังกบั ODI (r = -0.143 และ -0.164)  

สรปุผลการวิจัย มีแนวโน้มของความสมัพันธเ์ลก็น้อยในทางเดียวกนัระหว่างความทนทานของกล้ามเนื้อริมฝีปากกบัค่า avSpO2 และมี
แนวโน้มของความสัมพันธ์เล็กน้อยในทางตรงกันข้ามระหว่างความทนทานของกล้ามเนื้ อล้ินทั้งส่วนหน้าและส่วนหลังกับค่า AHI และ
ระหว่างความทนทานของกล้ามเนื้อล้ินทั้งส่วนหน้าและส่วนหลังกบัค่า ODI อย่างไรกต็ามไม่พบความสมัพันธท์ี่มีนัยสาํคัญทางสถิติระหว่าง
คู่ตัวแปรใดๆ 
 
ค าส าคญั:  ภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับ ความทนทานของกล้ามเนื้ อล้ินและริมฝีปาก ทนัตอุปกรณ์ชนิดย่ืนขากรรไกรล่างแบบ

ไทเทรตได้ 
 

Abstract 
 

Obstructive sleep apnea (OSA) is a sleep breathing disorder causing interrupted sleep. This condition negatively affects physical 
and mental health which will eventually turn into a burden in one’s daily life. The pathogenesis of OSA can be multifactorial. One 
of the possible promoting factors could be an abnormality of some upper airway dilator muscles, including lips and tongue during 
sleep.   

Objective To investigate the relationship between tongue and lip endurance and apnea- hypopnea index ( AHI) , oxygen 
desaturation index ( ODI)  and average arterial oxygen saturation ( avSpO2)  in obstructive sleep apnea patients treated with 
mandibular advancement device (MAD)  in order to develop an appropriate protocol for a further study about the efficacy of 
oropharyngeal exercise in this specific group of patients.  

Materials and methods Twenty- three volunteers who had been treated with a mandibular advancement device in King 
Chulalongkorn Memorial Hospital and Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University and still had some residual AHI were 
recruited. Their lip, anterior and posterior tongue endurances were measured with Iowa Oral Performance Instrument (IOPI PROTM 
Model 3 .1 , Northwest Co. , LLC, Carnation, WA, USA)  while their apnea-hypopnea index (AHI) , oxygen desaturation index  
(ODI) and average arterial oxygen saturation (avSpO2) were determined by NOX-T3 monitor (Nox Medical, Inc., Reykjavik, 
Iceland). The statistics used for data analysis were descriptive statistics and the correlation was obtained from Pearson’s correlation 
coefficient statistics, with level of significance at p ≤ 0.05. 

Results There was no statistically significant correlation between these variables in this group of patients. However, there was 
a trend of small positive correlation between lip endurance and avSpO2 (r = 0.158). On the other hand, there were trends of small 
negative correlation between anterior and posterior tongue endurance and AHI (r = -0.180 และ -0.103), and between anterior 
and posterior tongue endurance and ODI (r = -0.143 และ -0.164).  

Conclusions There was no statistically significant correlation between tongue and lip endurance and AHI, ODI nor avSpO2 in 
this group of patients.  However, there were trends of small correlations between some of these muscles’  endurance and the three 
mentioned sleep parameters:  a positive correlation between lip endurance and avSpO2, negative correlations between anterior and 
posterior tongue endurance and AHI, and negative correlations between anterior and posterior tongue endurance and ODI. 
 
Keywords: Obstructive sleep apnea, Muscle endurance, Mandibular advancement device 
 

บทน า 
 

ภาวะทางเดนิหายใจอดุกั้นขณะหลับ (obstructive sleep apnea; OSA) เป็นรปูแบบหนึ่งของความผดิปกติของการ
นอนจากการที่มกีารอุดกั้นของทางเดนิหายใจส่วนบนเป็นช่วงๆ จนส่งผลให้ร่างกายเกดิภาวะพร่องออกซิเจน และเกดิ
การตื่นตัวของสมองเป็นระยะๆ (Osman, Carter, Carberry, & Eckert, 2018) ลักษณะเช่นนี้ ทาํให้ผู้ป่วยที่มีภาวะ
ดังกล่าวมีคุณภาพการนอนลดลง โดยอาจพบอาการตื่นมาปัสสาวะบ่อยในเวลากลางคืน และง่วงนอนในเวลากลางวัน

 

 

ความสมัพนัธร์ะหว่างความทนทานของกลา้มเนื้ อลิ้ นและริมฝีปากกบัดชันีการหยุดหายใจ 
ดชันกีารพร่องของออกซิเจนในเลือด และระดบัความอิม่ตวัของออกซิเจนในเลือด 

เฉลีย่ในผูป่้วยภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลบัทีใ่ชท้นัตอุปกรณ ์
ชนดิยืน่ขากรรไกรล่างแบบไทเทรตได:้ การศึกษาเบื้ องตน้ 
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บทคดัย่อ 
ภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับ (obstructive sleep apnea; OSA) เป็นความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการหายใจที่เกิดขึ้ นในขณะ

นอนหลับที่ส่งผลให้การนอนหลับขาดความต่อเน่ืองและเกดิผลเสยีต่อสขุภาพร่างกายและจิตใจรวมถึงการใช้ชีวิตประจาํวัน สาเหตุของการ
เกดิภาวะน้ีลักษณะเป็นพหุปัจจัย โดยการทาํงานที่ผดิปกติของกล้ามเน้ือกลุ่มที่ทาํหน้าที่ถ่างขยายคอหอย เช่น กล้ามเนื้อล้ิน และริมฝีปาก 
ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของทางเดินหายใจส่วนบนอาจเป็นหนึ่งในปัจจัยส่งเสริมให้เกดิโรค  

วัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือศกึษาความสมัพันธร์ะหว่างความทนทานของกล้ามเนื้อล้ินส่วนหน้า กล้ามเนื้อล้ินส่วนหลังและกล้ามเนื้ อริม
ฝีปาก (anterior and posterior tongue and lip endurance) กับค่าดัชนีการหยุดหายใจและหายใจแผ่ว (apnea-hypopnea index; AHI) 
ค่าดัชนีการพร่องของออกซิเจนในเลือด (oxygen desaturation index; ODI) และค่าระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดเฉล่ีย 
(average arterial oxygen saturation; avSpO2) ของผู้ ป่วยภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับที่ใช้ทันตอุปกรณ์ชนิดยื่นขากรรไกรล่าง
แบบไทเทรตได้ (mandibular advancement device; MAD) เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลของการบริหารกล้ามเน้ือ
ต่อภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับในกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ ต่อไป  

วัสดุและวิธีการ อาสาสมัครจาํนวน 23 ราย ที่ได้รับการรักษาด้วยทนัตอุปกรณ์ชนิดยื่นขากรรไกรล่างที่ได้รับการไทเทรตแล้วแต่ยังมี
ค่า AHI เหลืออยู่บางส่วน (residual AHI) ในคลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย และคณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการวัดความทนทานกล้ามเนื้ อริมฝีปาก ล้ินส่วนหน้า และล้ินส่วนหลังด้วยเคร่ือง Iowa Oral Performance 
Instrument (IOPI PROTM Model 3.1 , Northwest Co. , LLC, Carnation, WA, USA)  และวัดค่าดัชนีการหยุดหายใจ ( apnea-
hypopnea index; AHI) ดัชนีการพร่องของออกซิเจนในเลือด (oxygen desaturation index; ODI) และระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนใน
เลือดเฉล่ีย (average arterial oxygen saturation; avSpO2) ด้วยเคร่ืองตรวจการนอนที่บ้าน NOX-T3 monitor (Nox Medical, Inc., 
Reykjavik, Iceland) ทางสถิติ ใช้สถิติพรรณาสาํหรับข้อมูลประชากรผู้ ป่วย ส่วนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใช้สถิติสหสมัพันธ์เพียร์สัน 
(Pearson correlation) นัยสาํคัญทางสถิติใช้ p value ≤ 0.05  
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สามารถลดค่าการหยุดหายใจได้โดยเฉล่ีย 21.1 ครั้งต่อชั่วโมงหลังติดตามการรักษาเป็นเวลา 1 ปี (Kompelli et al., 
2019)   

นอกเหนือจากการกระตุ้นเส้นประสาท hypoglossal(XII) แล้ว การบริหารกล้ามเนื้ อบริเวณช่องปากและคอหอย
เป็นอกีวิธกีารรักษาหนึ่งที่มุ่งปรับเปล่ียนคุณสมบัตเิชิงกลที่อาจส่งผลต่อการทาํงานของกล้ามเนื้อบริเวณนี้ ในขณะนอน
หลับให้ดีขึ้ น (Bailey, Huang, & Fregosi, 2006) ทั้งนี้  มีการศึกษาทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบร่วมกับ 
การวิเคราะห์อภิมานที่แสดงให้เหน็ว่า เมื่อใช้การบริหารกล้ามเนื้ อช่องปากและคอหอยเพียงอย่างเดียวในการรักษา
ผู้ป่วยทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับช่วยให้ค่าการหยุดหายใจขณะหลับลดลงโดยเฉล่ียประมาณ 50% และยังช่วยลด
การนอนกรนและอาการง่วงนอนในเวลากลางวัน ร่วมถึงช่วยให้ภาวะออกซิเจนในเลือดขณะหลับดีขึ้น  (Camacho  
et al., 2015) เช่นเดียวกับในการศึกษาทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบร่วมกับการวิเคราะห์อภิมานในปี 2020  
ที่แสดงให้เหน็ว่า เมื่อเปรียบเทยีบกบัการรักษาหลอก การบริหารกล้ามเนื้อบริเวณช่องปากและคอหอยช่วยลดอาการ
ง่วงนอนในเวลากลางวันและค่าการหยุดหายใจได้อย่างมีนัยสาํคัญ ลดความรุนแรงของการนอนกรนลงได้เลก็น้อย 
ในขณะที่อาจมีผลน้อยมากหรือไม่มีเลยต่อความถี่ในการนอนกรน (Rueda, Mugueta-Aguinaga, Vilaró, & Rueda-
Etxebarria, 2020) ดงันั้นการบริหารกล้ามเนื้อบริเวณช่องปากและคอหอยซึ่งเป็นวิธกีารรักษาที่ประหยัดค่าใช้จ่าย จึง
มีความน่าสนใจที่จะนาํมาใช้เป็นการรักษาเสริมในผู้ป่วยที่รับการรักษาหลักอื่นๆ เช่น การใช้เคร่ืองอดัอากาศแรงดัน
บวก หรือการใส่ทนัตอปุกรณช์นิดย่ืนขากรรไกรล่างมาด้านหน้า แล้วยังมค่ีาดชันีการหยุดหายใจหลงเหลืออยู่  

แม้การศึกษาบางส่วนจะแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับมีการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติ
เชิงกลของกล้ามเนื้ อลิ้นจริง ดังการศึกษาหนึ่งซึ่งพบว่า 73% ของผู้ป่วยที่มีภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับนั้นมี
ความตงึตวัของกล้ามเนื้อลิ้นในเวลากลางวันน้อยกว่าคนปกต ิ(Diaféria et al., 2009) อย่างไรกต็าม ในปัจจุบนั ยังคง
มีความไม่ชัดเจนของผลการศึกษาว่าคุณสมบัติเชิงกลต่างๆ ของกล้ามเนื้ อลิ้นและริมฝีปากมีความสมัพันธอ์ย่างไรต่อ
ความรุนแรงของภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับ ทาํให้การตัดสินใจเลือกวิธีการบริหารกล้ามเนื้ อเพ่ือเพ่ิม
คุณสมบตัเิหล่านี้  เช่น ความแขง็แรงหรือความทนทานของกล้ามเนื้อลิ้นและริมฝีปาก ในการรักษาทางคลินิกอาจไม่ได้
ประสทิธภิาพสงูสดุ ดังนั้น การศึกษาเบื้องต้นนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างความทนทานของลิ้น
ส่วนหน้า ลิ้ นส่วนหลังและริมฝีปาก (anterior and posterior tongue and lip endurance) กับค่าดัชนีการหยุดหายใจ
และหายใจแผ่ว (Apnea-Hypopnea Index; AHI) ค่าดัชนีการพร่องของออกซิเจนในเลือด (Oxygen Desaturation 
Index; ODI) และค่าระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดเฉล่ีย (average arterial oxygen saturation; avSpO2) 
ของผู้ป่วยภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับที่ใช้ทันตอุปกรณ์ชนิดย่ืนขากรรไกรล่างแบบไทเทรตได้ เพ่ือเป็น
แนวทางในการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลของการบริหารกล้ามเนื้ อต่อภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับในกลุ่ม
ผู้ป่วยเหล่านี้ ต่อไป  
 

วิธีการศึกษาและวสัดุอุปกรณ ์
 

 การคดัเลือกอาสาสมคัรผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
 ผู้ป่วยภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับที่ได้รับการรักษาด้วยทันตอุปกรณ์ชนิดยื่นขากรรไกรล่างที่มีการ
ไทเทรตเคร่ืองมอืในระยะสงูสดุแล้ว ซึ่งกลับมารับการตดิตามอาการในช่วงเดือนตุลาคม 2564 ถงึเดอืนมกราคม 2565 
ที่แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย หรือคลินิกบัณฑิตศึกษาทนัตกรรมบดเคี้ ยว คณะทนัต-
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ซึ่งมคีุณสมบตัติามเกณฑค์ดัเข้า ได้แก่ มอีายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และหลงเหลือ
ค่า AHI มากกว่า 5 ครั้ งต่อชั่ วโมง จากผลการตรวจการนอนหลับชนิดมาตรฐาน (level I หรือ full attended 
polysomnography, in laboratory setting) หรือหลงเหลือค่า AHI จากผลการตรวจการนอนชนิด level III ที่บ้านด้วย
เคร่ือง NOX-T3 monitor (Nox Medical, Inc., Reykjavik, Iceland) โดยไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการรักษาด้วยยาใน

 

 

มากผดิปกต ิซึ่งนอกจากจะส่งผลเสยีต่อสขุภาพจิตและการดาํเนนิชีวติประจาํวนัและประสทิธภิาพในการทาํงานแล้ว ยัง
อาจส่งผลร้ายแรงในแง่ของการเพ่ิมความเสี่ยงที่จะเกดิอุบัติเหตุทางท้องถนน และโรคทางระบบต่างๆ เช่น ภาวะเม
แทบอลิกซินโดรม โรคความดันโลหิตสงูเรื้ อรัง และโรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น (Howard et al., 2004; Mulgrew 
et al., 2007; Osman et al., 2018; Park, Ramar, & Olson, 2011)  

การวินิจฉัยภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับจะอาศัยการตรวจการนอนหลับ โดยวิธมีาตรฐานที่ดีที่สดุคือการ
ตรวจการนอนหลับชนิดมาตรฐาน (level I หรือ fully attended polysomnography, in laboratory setting) ซึ่งจะทาํให้
ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการหายใจขณะนอนหลับของผู้ป่วย เช่น ค่าดัชนีการหยุดหายใจและหายใจแผ่ว (apnea-
hypopnea index; AHI) ค่าดัชนีการพร่องของออกซิเจนในเลือด (oxygen desaturation index; ODI) ค่าระดับความ
อิ่มตวัของออกซิเจนในเลือดเฉล่ีย (average arterial oxygen saturation; avSpO2) เป็นต้น โดยทั่วไปจะใช้ค่า AHI ใน
การแบ่งระดับความรุนแรงของโรคออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ เลก็น้อย (AHI ≥ 5-14), ปานกลาง (AHI ≥ 15-30) 
และรุนแรง (AHI > 30) (Osman et al., 2018) อย่างไรกต็าม เนื่องจากการตรวจการนอนชนิดมาตรฐานนี้ ต้องทาํที่
สถานพยาบาลซึ่งมอีปุกรณแ์ละผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ทาํให้มค่ีาใช้จ่ายสงูและอาจไม่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการของ
ผู้ป่วย ดงันั้นในการตดิตามผลการรักษา จึงอาจใช้การตรวจการนอนประเภทอื่นๆ ที่มคีวามซับซ้อนน้อยกว่า เช่น การ
ตรวจการนอนที่บ้าน (home sleep test) ซึ่งจัดเป็นการตรวจการนอนชนิด level III หรือ limited channel devices  
เป็นต้น (Kapoor & Greenough, 2015)  

การรักษาลําดับแรกที่แพทย์จะแนะนาํให้แก่ผู้ที่มีภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับ ได้แก่ การใช้เคร่ืองอัด
อ า ก า ศ แร ง ดั น บวก  ( continuous positive airway pressure; CPAP)  ( Levine, Bennett, Cantwell, Postol, & 
Schwartz, 2018; Veasey & Rosen, 2019) อย่างไรกต็าม ในกรณทีี่ผู้ป่วยมคีวามรนุแรงของโรคอยู่ในระดบัเลก็น้อย
ถึงปานกลาง หรือไม่สามารถทนใส่เครื่องอดัอากาศแรงดันบวกได้ แพทย์อาจพิจารณาส่งต่อผู้ ป่วยให้แก่ทนัตแพทย์
เฉพาะทางเพ่ือทาํทนัตอุปกรณ์ชนิดย่ืนขากรรไกรล่างแบบไทเทรตได้ (mandibular advancement device; MAD) ซึ่ง
จะช่วยย่ืนขากรรไกรล่างของผู้ป่วยมาทางด้านหน้าตามระยะที่เหมาะสม (Ilea et al., 2019; Levine et al., 2018; 
Schwartz, Acosta, Hung, Padilla, & Enciso, 2018; Zhu et al., 2015) ทาํให้การใส่อุปกรณ์ชนิดนี้ ในขณะนอน
หลับจะช่วยป้องกนัหรือลดความรนุแรงของการหย่อนตวัของกล้ามเนื้อทางเดนิหายใจส่วนบน (Ferguson, Cartwright, 
Rogers, & Schmidt-Nowara, 2006; Ramar et al., 2015)  

ในปัจจุบัน มีการศึกษาที่บ่งชี้ ว่า พยาธสิรีรวิทยาของโรคนี้มาจากพหุปัจจัย โดยนอกเหนือจากปัจจัยทางกายวิภาค 
เช่น ขากรรไกรล่างเล็ก หรือช่องคอหอยเล็กแคบ ที่มักเป็นผลจากพันธุกรรมของผู้ ป่วยแต่ละรายแล้ว ยังมีปัจจัย
ส่งเสริมอื่นๆ ที่อาจนาํไปสู่การเกิดโรคนี้ ได้มากมาย เช่น ภาวะไวเกินของระบบการควบคุมการหายใจ ภาวะสมอง
ตื่นตวัง่ายจากการหายใจผดิปกต ิรวมไปถงึสภาวะที่กล้ามเนื้อขยายคอหอยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางเดนิหายใจส่วนบน
ขาดประสทิธภิาพ (Osman et al., 2018)    

โดยทั่วไปแล้ว ความตึงตัวของกล้ามเนื้ อต่างๆ ในร่างกายจะลดลงในขณะหลับ อย่างไรกต็าม ทางเดินหายใจ
ส่วนบนนั้นยังคงต้องการการทาํงานที่เหมาะสมและเพียงพอของกล้ามเนื้ อกลุ่มที่ช่วยขยายคอหอย เช่น ลิ้ นและริม
ฝีปาก เพ่ือคงสภาพการเปิดโล่งของทางเดินหายใจ (Elmorsy, 2012; Schwab et al., 2003) อย่างไรกต็าม ในคน
จาํนวนหนึ่งอาจพบปัญหาเกี่ยวกับการทาํงานที่ไม่เพียงพอของกล้ามเนื้ อเหล่านี้  ซึ่งอาจเป็นผลจากปัจจัยต่างๆ เช่น 
อายุที่เพ่ิมขึ้น โรคทางระบบ หรือการที่กล้ามเนื้ อทางเดินหายใจไม่สามารถทาํงานชดเชยสภาวะโครงสร้างกระดูกของ
ทางเดินหายใจส่วนบนที่เลก็และแคบกว่าปกติได้อย่างเพียงพอ เป็นต้น จึงส่งผลให้เกดิโรคทางเดินหายใจอุดกั้นขณะ
หลับในที่สดุ (Carberry, Amatoury, & Eckert, 2018; Osman et al., 2018) ดังนั้นในกรณทีี่ผู้ป่วยมปัีญหาเกี่ยวกบั
การทาํงานของกล้ามเนื้ อบริเวณช่องปากและคอหอยร่วมด้วยนั้น การรักษาที่ช่วยกระตุ้นการทาํงานกล้ามเนื้ อกลุ่มนี้
อาจส่งผลดีต่อผู้ ป่วย (Carberry et al., 2018; Diaféria et al., 2009; Osman et al., 2018) ดังจะเห็นได้จากการ
ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานในปี 2019 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการใช้เครื่อง กระตุ้น
เส้นประสาท hypoglossal(XII) เพ่ือทาํให้เกิดการย่ืนมาด้านหน้าของล้ินเล็กน้อยในขณะที่มีทางเดินหายใจอุดกั้น 
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สามารถลดค่าการหยุดหายใจได้โดยเฉล่ีย 21.1 ครั้งต่อชั่วโมงหลังติดตามการรักษาเป็นเวลา 1 ปี (Kompelli et al., 
2019)   

นอกเหนือจากการกระตุ้นเส้นประสาท hypoglossal(XII) แล้ว การบริหารกล้ามเนื้ อบริเวณช่องปากและคอหอย
เป็นอกีวิธกีารรักษาหนึ่งที่มุ่งปรับเปล่ียนคุณสมบัตเิชิงกลที่อาจส่งผลต่อการทาํงานของกล้ามเนื้อบริเวณนี้ ในขณะนอน
หลับให้ดีขึ้ น (Bailey, Huang, & Fregosi, 2006) ทั้งนี้  มีการศึกษาทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบร่วมกับ 
การวิเคราะห์อภิมานที่แสดงให้เหน็ว่า เมื่อใช้การบริหารกล้ามเนื้ อช่องปากและคอหอยเพียงอย่างเดียวในการรักษา
ผู้ป่วยทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับช่วยให้ค่าการหยุดหายใจขณะหลับลดลงโดยเฉล่ียประมาณ 50% และยังช่วยลด
การนอนกรนและอาการง่วงนอนในเวลากลางวัน ร่วมถึงช่วยให้ภาวะออกซิเจนในเลือดขณะหลับดีขึ้น  (Camacho  
et al., 2015) เช่นเดียวกับในการศึกษาทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบร่วมกับการวิเคราะห์อภิมานในปี 2020  
ที่แสดงให้เหน็ว่า เมื่อเปรียบเทยีบกบัการรักษาหลอก การบริหารกล้ามเนื้อบริเวณช่องปากและคอหอยช่วยลดอาการ
ง่วงนอนในเวลากลางวันและค่าการหยุดหายใจได้อย่างมีนัยสาํคัญ ลดความรุนแรงของการนอนกรนลงได้เลก็น้อย 
ในขณะที่อาจมีผลน้อยมากหรือไม่มีเลยต่อความถี่ในการนอนกรน (Rueda, Mugueta-Aguinaga, Vilaró, & Rueda-
Etxebarria, 2020) ดงันั้นการบริหารกล้ามเนื้อบริเวณช่องปากและคอหอยซึ่งเป็นวิธกีารรักษาที่ประหยัดค่าใช้จ่าย จึง
มีความน่าสนใจที่จะนาํมาใช้เป็นการรักษาเสริมในผู้ป่วยที่รับการรักษาหลักอื่นๆ เช่น การใช้เคร่ืองอดัอากาศแรงดัน
บวก หรือการใส่ทนัตอปุกรณช์นิดย่ืนขากรรไกรล่างมาด้านหน้า แล้วยังมค่ีาดชันีการหยุดหายใจหลงเหลืออยู่  

แม้การศึกษาบางส่วนจะแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับมีการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติ
เชิงกลของกล้ามเนื้ อลิ้นจริง ดังการศึกษาหนึ่งซึ่งพบว่า 73% ของผู้ป่วยที่มีภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับนั้นมี
ความตงึตวัของกล้ามเนื้อลิ้นในเวลากลางวันน้อยกว่าคนปกต ิ(Diaféria et al., 2009) อย่างไรกต็าม ในปัจจุบนั ยังคง
มีความไม่ชัดเจนของผลการศึกษาว่าคุณสมบัติเชิงกลต่างๆ ของกล้ามเนื้ อลิ้นและริมฝีปากมีความสมัพันธอ์ย่างไรต่อ
ความรุนแรงของภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับ ทาํให้การตัดสินใจเลือกวิธีการบริหารกล้ามเนื้ อเพ่ือเพ่ิม
คุณสมบตัเิหล่านี้  เช่น ความแขง็แรงหรือความทนทานของกล้ามเนื้อลิ้นและริมฝีปาก ในการรักษาทางคลินิกอาจไม่ได้
ประสทิธภิาพสงูสดุ ดังนั้น การศึกษาเบื้องต้นนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างความทนทานของลิ้น
ส่วนหน้า ล้ินส่วนหลังและริมฝีปาก (anterior and posterior tongue and lip endurance) กับค่าดัชนีการหยุดหายใจ
และหายใจแผ่ว (Apnea-Hypopnea Index; AHI) ค่าดัชนีการพร่องของออกซิเจนในเลือด (Oxygen Desaturation 
Index; ODI) และค่าระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดเฉล่ีย (average arterial oxygen saturation; avSpO2) 
ของผู้ป่วยภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับที่ใช้ทันตอุปกรณ์ชนิดย่ืนขากรรไกรล่างแบบไทเทรตได้ เพ่ือเป็น
แนวทางในการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลของการบริหารกล้ามเนื้ อต่อภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับในกลุ่ม
ผู้ป่วยเหล่านี้ ต่อไป  
 

วิธีการศึกษาและวสัดุอุปกรณ ์
 

 การคดัเลือกอาสาสมคัรผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 
 ผู้ป่วยภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับที่ได้รับการรักษาด้วยทันตอุปกรณ์ชนิดยื่นขากรรไกรล่างที่มีการ
ไทเทรตเคร่ืองมอืในระยะสงูสดุแล้ว ซึ่งกลับมารับการตดิตามอาการในช่วงเดือนตุลาคม 2564 ถงึเดอืนมกราคม 2565 
ที่แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย หรือคลินิกบัณฑิตศึกษาทนัตกรรมบดเคี้ ยว คณะทนัต-
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ซึ่งมคีุณสมบตัติามเกณฑค์ดัเข้า ได้แก่ มอีายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และหลงเหลือ
ค่า AHI มากกว่า 5 ครั้ งต่อชั่ วโมง จากผลการตรวจการนอนหลับชนิดมาตรฐาน (level I หรือ full attended 
polysomnography, in laboratory setting) หรือหลงเหลือค่า AHI จากผลการตรวจการนอนชนิด level III ที่บ้านด้วย
เคร่ือง NOX-T3 monitor (Nox Medical, Inc., Reykjavik, Iceland) โดยไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการรักษาด้วยยาใน

 

 

มากผดิปกต ิซึ่งนอกจากจะส่งผลเสยีต่อสขุภาพจิตและการดาํเนนิชีวติประจาํวนัและประสทิธภิาพในการทาํงานแล้ว ยัง
อาจส่งผลร้ายแรงในแง่ของการเพ่ิมความเสี่ยงที่จะเกดิอุบัติเหตุทางท้องถนน และโรคทางระบบต่างๆ เช่น ภาวะเม
แทบอลิกซินโดรม โรคความดันโลหิตสงูเรื้ อรัง และโรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น (Howard et al., 2004; Mulgrew 
et al., 2007; Osman et al., 2018; Park, Ramar, & Olson, 2011)  

การวินิจฉัยภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับจะอาศัยการตรวจการนอนหลับ โดยวิธมีาตรฐานที่ดีที่สดุคือการ
ตรวจการนอนหลับชนิดมาตรฐาน (level I หรือ fully attended polysomnography, in laboratory setting) ซึ่งจะทาํให้
ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการหายใจขณะนอนหลับของผู้ป่วย เช่น ค่าดัชนีการหยุดหายใจและหายใจแผ่ว (apnea-
hypopnea index; AHI) ค่าดัชนีการพร่องของออกซิเจนในเลือด (oxygen desaturation index; ODI) ค่าระดับความ
อิ่มตวัของออกซิเจนในเลือดเฉล่ีย (average arterial oxygen saturation; avSpO2) เป็นต้น โดยทั่วไปจะใช้ค่า AHI ใน
การแบ่งระดับความรุนแรงของโรคออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ เลก็น้อย (AHI ≥ 5-14), ปานกลาง (AHI ≥ 15-30) 
และรุนแรง (AHI > 30) (Osman et al., 2018) อย่างไรกต็าม เนื่องจากการตรวจการนอนชนิดมาตรฐานนี้ ต้องทาํที่
สถานพยาบาลซึ่งมอีปุกรณแ์ละผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ทาํให้มค่ีาใช้จ่ายสงูและอาจไม่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการของ
ผู้ป่วย ดงันั้นในการตดิตามผลการรักษา จึงอาจใช้การตรวจการนอนประเภทอื่นๆ ที่มคีวามซับซ้อนน้อยกว่า เช่น การ
ตรวจการนอนที่บ้าน (home sleep test) ซึ่งจัดเป็นการตรวจการนอนชนิด level III หรือ limited channel devices  
เป็นต้น (Kapoor & Greenough, 2015)  

การรักษาลําดับแรกที่แพทย์จะแนะนาํให้แก่ผู้ที่มีภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับ ได้แก่ การใช้เคร่ืองอัด
อ า ก า ศ แร ง ดั น บวก  ( continuous positive airway pressure; CPAP)  ( Levine, Bennett, Cantwell, Postol, & 
Schwartz, 2018; Veasey & Rosen, 2019) อย่างไรกต็าม ในกรณทีี่ผู้ป่วยมคีวามรนุแรงของโรคอยู่ในระดบัเลก็น้อย
ถึงปานกลาง หรือไม่สามารถทนใส่เครื่องอดัอากาศแรงดันบวกได้ แพทย์อาจพิจารณาส่งต่อผู้ป่วยให้แก่ทนัตแพทย์
เฉพาะทางเพ่ือทาํทนัตอุปกรณ์ชนิดยื่นขากรรไกรล่างแบบไทเทรตได้ (mandibular advancement device; MAD) ซ่ึง
จะช่วยย่ืนขากรรไกรล่างของผู้ป่วยมาทางด้านหน้าตามระยะที่เหมาะสม (Ilea et al., 2019; Levine et al., 2018; 
Schwartz, Acosta, Hung, Padilla, & Enciso, 2018; Zhu et al., 2015) ทาํให้การใส่อุปกรณ์ชนิดนี้ ในขณะนอน
หลับจะช่วยป้องกนัหรือลดความรนุแรงของการหย่อนตวัของกล้ามเนื้อทางเดนิหายใจส่วนบน (Ferguson, Cartwright, 
Rogers, & Schmidt-Nowara, 2006; Ramar et al., 2015)  

ในปัจจุบัน มีการศึกษาที่บ่งชี้ ว่า พยาธสิรีรวิทยาของโรคนี้มาจากพหุปัจจัย โดยนอกเหนือจากปัจจัยทางกายวิภาค 
เช่น ขากรรไกรล่างเล็ก หรือช่องคอหอยเล็กแคบ ที่มักเป็นผลจากพันธุกรรมของผู้ป่วยแต่ละรายแล้ว ยังมีปัจจัย
ส่งเสริมอื่นๆ ที่อาจนาํไปสู่การเกิดโรคนี้ ได้มากมาย เช่น ภาวะไวเกินของระบบการควบคุมการหายใจ ภาวะสมอง
ตื่นตวัง่ายจากการหายใจผดิปกต ิรวมไปถงึสภาวะที่กล้ามเนื้อขยายคอหอยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางเดนิหายใจส่วนบน
ขาดประสทิธภิาพ (Osman et al., 2018)    

โดยทั่วไปแล้ว ความตึงตัวของกล้ามเนื้ อต่างๆ ในร่างกายจะลดลงในขณะหลับ อย่างไรกต็าม ทางเดินหายใจ
ส่วนบนนั้นยังคงต้องการการทาํงานที่เหมาะสมและเพียงพอของกล้ามเนื้ อกลุ่มที่ช่วยขยายคอหอย เช่น ลิ้ นและริม
ฝีปาก เพ่ือคงสภาพการเปิดโล่งของทางเดินหายใจ (Elmorsy, 2012; Schwab et al., 2003) อย่างไรกต็าม ในคน
จาํนวนหนึ่งอาจพบปัญหาเกี่ยวกับการทาํงานที่ไม่เพียงพอของกล้ามเนื้ อเหล่านี้  ซึ่งอาจเป็นผลจากปัจจัยต่างๆ เช่น 
อายุที่เพ่ิมขึ้น โรคทางระบบ หรือการที่กล้ามเนื้ อทางเดินหายใจไม่สามารถทาํงานชดเชยสภาวะโครงสร้างกระดูกของ
ทางเดินหายใจส่วนบนที่เลก็และแคบกว่าปกติได้อย่างเพียงพอ เป็นต้น จึงส่งผลให้เกดิโรคทางเดินหายใจอุดกั้นขณะ
หลับในที่สดุ (Carberry, Amatoury, & Eckert, 2018; Osman et al., 2018) ดังนั้นในกรณทีี่ผู้ป่วยมปัีญหาเกี่ยวกบั
การทาํงานของกล้ามเนื้ อบริเวณช่องปากและคอหอยร่วมด้วยนั้น การรักษาที่ช่วยกระตุ้นการทาํงานกล้ามเนื้ อกลุ่มนี้
อาจส่งผลดีต่อผู้ ป่วย (Carberry et al., 2018; Diaféria et al., 2009; Osman et al., 2018) ดังจะเห็นได้จากการ
ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานในปี 2019 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใช้เครื่อง กระตุ้น
เส้นประสาท hypoglossal(XII) เพ่ือทาํให้เกิดการย่ืนมาด้านหน้าของล้ินเล็กน้อยในขณะที่มีทางเดินหายใจอุดกั้น 
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ผลการศึกษา 
 

ในการศึกษานี้  มผู้ีที่สมคัรใจเข้าร่วมการศึกษาทั้งสิ้น 23 ราย ประกอบด้วยอาสาสมคัรเพศหญิง 14 ราย (60.1%) 
และเพศชาย 9 ราย (39.1%) โดยมีลักษณะทางประชากรอื่นๆ และค่าที่ได้จากการวัดความทนทานของกล้ามเนื้อล้ิน
และริมฝีปาก รวมถงึการตรวจการนอนที่บ้าน ดงัแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ลักษณะทางประชากรและค่าที่ได้จากการตรวจวัดในการศกึษา 

aBMI = Body Mass Index, bAHI = apnea-hypopnea index, cODI = oxygen-desaturation Index, davSpO2 = average arterial oxygen 
saturation 
   
 จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สันไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติระหว่างความทนทานของ
กล้ามเนื้อล้ินส่วนหน้า ล้ินส่วนหลัง และริมฝีปาก ที่มต่ีอค่า AHI ODI และ avSpO2 (ตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 2 ความสมัพันธร์ะหว่างความทนทานของกล้ามเนื้อและค่าตรวจการนอน 

*p ≤ 0.05 
aAHI = apnea-hypopnea index, bODI = oxygen-desaturation Index, cavSpO2  = average arterial oxygen saturation 
 

 อย่างไรกต็ามหากพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson correlation coefficient) ของตัวแปรเหล่านี้  
พบว่าคู่ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันเลก็น้อยในทางเดียวกัน ได้แก่ ความทนทานริมฝีปากกับ avSpO2  (r = 0.158)  
ส่วนคู่ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันเลก็น้อยในทางตรงข้าม ได้แก่ ความทนทานของลิ้ นส่วนหน้าและลิ้ นส่วนหลังกบั 
AHI (r = -0.180 และ -0.103)  และความทนทานของลิ้นส่วนหน้าและลิ้นส่วนหลังกบั ODI (r = -0.143 และ -
0.164) ดงัตารางที่ 2 และรปูที่ 2-4 

 
Mean±SD 

Age (years) 54.9±12.2 
Protrusive distance of MAD (mm) 4.6±0.7 
aBMI (kg/m2) 23.9±3.1 
bAHI (events/hour) 8.1±5.5 
cODI (events/hour) 6.9±4.7 
davSpO2 (%) 94.5±1.2 
Lip endurance (seconds) 22.7±16.6 
Anterior tongue endurance (seconds) 11.7±8.6 
Posterior tongue endurance (seconds) 10.5±10.4 

  Lip endurance      Anterior tongue endurance Posterior tongue endurance 
AHI Pearson Correlation -0.055 -0.180 -0.103 
  Sig. (2-tailed) 0.805 0.412 0.640 
  N 23 23 23 
bODI Pearson Correlation -0.083 -0.143 -0.164 
  Sig. (2-tailed) 0.707 0.516 0.454 
  N 23 23 23 
cavSpO2 Pearson Correlation 0.158 0.046 0.098 

Sig. (2-tailed) 0.471 0.833 0.657 
N 23 23 23 

 

 

กลุ่มที่มีฤทธิ์คลายกล้ามเนื้ อ หรือมีโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ที่รุนแรง โดยผู้ป่วยที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย
ในช่วงเวลาดงักล่าวมจีาํนวนทั้งสิ้น 23 ราย  

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 อาสาสมัครแต่ละรายได้รับการตรวจวัดค่านํา้หนัก ส่วนสงู เพ่ือประเมินค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index; 
BMI) โดยผู้วิจัยหลัก ในขณะที่ผู้วิจัยร่วมอกีท่านหนึ่งซึ่งได้มกีารปรับมาตรฐานในการวัดก่อนเริ่มทาํการเกบ็ข้อมูลแล้ว 
เป็นผู้ วัดความทนทานของกล้ามเนื้ อลิ้ นส่วนหน้า ลิ้ นส่วนหลัง และริมฝีปากด้วยเครื่อง Iowa Oral Performance 
Instrument (IOPI PROTM Model 3.1, Northwest Co., LLC, Carnation,A, USA) โดยใช้วิธวีัดตามคู่มอืการใช้งาน
เครื่อง IOPI ของบริษัทผู้ผลิต เริ่มจากทาํการวัดความแขง็แรงลิ้นส่วนหน้าและส่วนหลังจะทาํโดยวางส่วนกระเปาะลม
ของเคร่ืองมอืบนล้ินส่วนที่ต้องการวัด ดังรูปที่ 1 แล้วให้อาสาสมัครออกแรงดนัลิ้นกดกระเปาะลมแนบกบัเพดานปาก
ให้แน่นที่สดุ ทาํการวัด 3 รอบ แต่ละรอบเว้นระยะเวลา 45 วินาท ีและใช้ค่าแรงดันสงูสดุเป็นตัวแทนความแขง็แรง
กล้ามเนื้ อ โดยมีหน่วยเป็นกโิลปาสคาล ส่วนการวัดความแขง็แรงริมฝีปากกท็าํการทดสอบในลักษณะเดียวกนั แต่วาง
กระเปาะลมบริเวณระหว่างมุมปากด้านใดด้านหนึ่งกบัด้านแก้มของฟัน (รูปที่ 1) แล้วให้อาสาสมัครออกแรงเม้มริม
ฝีปากกดกระเปาะลมแนบกบัฟันให้มากที่สดุ ส่วนการวัดความทนทานของกล้ามเนื้ อทั้งสามบริเวณ ทาํโดยการตั้งค่า
เป้าหมายที่เคร่ือง IOPI ให้เป็นคร่ึงหนึ่งของค่าความแขง็แรงที่วัดได้ในบริเวณนั้นๆ วางกระเปาะลมบริเวณที่ต้องการ
วัดแรง เมื่ออาสาสมัครออกแรงดันกระเปาะลมให้ได้แรง 50% ของค่าความแขง็แรงสูงสุด จะสังเกตเห็นไฟบริเวณ
ตัวเคร่ืองเปล่ียนเป็นสเีขียว โดยระยะเวลาสงูสดุที่อาสาสมัครสามารถคงระดับแรงดันนี้หรือมากกว่าได้ถือเป็นความ
ทนทานของกล้ามเนื้อนั้นๆ โดยมหีน่วยเป็นวินาที 
 

 
 

รูปท่ี 1  แสดงตาํแหน่งการวางกระเปาะลมที่ล้ินส่วนหน้า ล้ินส่วนหลัง และมุมปาก (IOPI Medical: Iowa Oral Performance Instrument, 
2020) 

 
อาสาสมัครแต่ละรายได้รับการตรวจการนอนที่ บ้านโดยใช้เคร่ือง Nox-T3 monitor เป็นเวลา 1 คืน และ

ประเมนิผลค่า AHI ODI และ avSpO2 โดยแพทย์เฉพาะทางด้านความผดิปกตขิองการหายใจขณะหลับ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  

ข้อมูลต่างๆ ที่ได้เกบ็เรียบร้อยแล้วได้รับการวิเคราะห์ทางสถิตด้ิวยโปรแกรมสาํเรจ็รปู คอื โปรแกรมเอสพีเอส
เอส รุ่น 26.0 (SPSS version 26.0) โดยสถิติที่เลือกใช้ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่(frequency) 
ค่าเฉล่ีย(mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(standard deviation) และทาํการทดสอบเพ่ือหาความสมัพันธ์ระหว่างค่า 
AHI, ODI และ avSpO2 กบัค่าความทนทานของกล้ามเนื้ อลิ้นส่วนหน้า ลิ้นส่วนหลัง และริมฝีปากด้วยวิธสีหสมัพันธ์
เพียร์สัน (Pearson correlation) โดยกาํหนดว่ามีนัยสาํคัญทางสถิติ เมื่อ p-value น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 และ
ทดสอบระดับและทศิทางของความสมัพันธด้์วยวิธสีมัประสทิธิ์สหสมัพันธเ์พียร์สนั (Pearson correlation coefficient; 
r) โดยกาํหนดให้ค่า r = 0.10-0.39 แสดงถงึความสมัพันธเ์ลก็น้อย r = 0.40-0.69 แสดงถงึความสมัพันธป์านกลาง 
r = 0.70-0.89 แสดงถึงความสัมพันธ์สูง  r = 0.90-1.00 แสดงถึงความสัมพันธ์สูงมาก (Schober, Boer, & 
Schwarte, 2018) 
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ผลการศึกษา 
 

ในการศึกษานี้  มผู้ีที่สมคัรใจเข้าร่วมการศึกษาทั้งสิ้น 23 ราย ประกอบด้วยอาสาสมคัรเพศหญิง 14 ราย (60.1%) 
และเพศชาย 9 ราย (39.1%) โดยมีลักษณะทางประชากรอื่นๆ และค่าที่ได้จากการวัดความทนทานของกล้ามเนื้อล้ิน
และริมฝีปาก รวมถงึการตรวจการนอนที่บ้าน ดงัแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ลักษณะทางประชากรและค่าที่ได้จากการตรวจวัดในการศกึษา 

aBMI = Body Mass Index, bAHI = apnea-hypopnea index, cODI = oxygen-desaturation Index, davSpO2 = average arterial oxygen 
saturation 
   
 จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สันไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติระหว่างความทนทานของ
กล้ามเนื้อล้ินส่วนหน้า ล้ินส่วนหลัง และริมฝีปาก ที่มต่ีอค่า AHI ODI และ avSpO2 (ตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 2 ความสมัพันธร์ะหว่างความทนทานของกล้ามเนื้อและค่าตรวจการนอน 

*p ≤ 0.05 
aAHI = apnea-hypopnea index, bODI = oxygen-desaturation Index, cavSpO2  = average arterial oxygen saturation 
 

 อย่างไรกต็ามหากพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson correlation coefficient) ของตัวแปรเหล่านี้  
พบว่าคู่ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันเลก็น้อยในทางเดียวกัน ได้แก่ ความทนทานริมฝีปากกับ avSpO2  (r = 0.158)  
ส่วนคู่ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันเลก็น้อยในทางตรงข้าม ได้แก่ ความทนทานของลิ้ นส่วนหน้าและลิ้ นส่วนหลังกบั 
AHI (r = -0.180 และ -0.103)  และความทนทานของลิ้นส่วนหน้าและลิ้นส่วนหลังกบั ODI (r = -0.143 และ -
0.164) ดงัตารางที่ 2 และรปูที่ 2-4 

 
Mean±SD 

Age (years) 54.9±12.2 
Protrusive distance of MAD (mm) 4.6±0.7 
aBMI (kg/m2) 23.9±3.1 
bAHI (events/hour) 8.1±5.5 
cODI (events/hour) 6.9±4.7 
davSpO2 (%) 94.5±1.2 
Lip endurance (seconds) 22.7±16.6 
Anterior tongue endurance (seconds) 11.7±8.6 
Posterior tongue endurance (seconds) 10.5±10.4 

  Lip endurance      Anterior tongue endurance Posterior tongue endurance 
AHI Pearson Correlation -0.055 -0.180 -0.103 
  Sig. (2-tailed) 0.805 0.412 0.640 
  N 23 23 23 
bODI Pearson Correlation -0.083 -0.143 -0.164 
  Sig. (2-tailed) 0.707 0.516 0.454 
  N 23 23 23 
cavSpO2 Pearson Correlation 0.158 0.046 0.098 

Sig. (2-tailed) 0.471 0.833 0.657 
N 23 23 23 

 

 

กลุ่มที่มีฤทธิ์คลายกล้ามเนื้ อ หรือมีโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ที่รุนแรง โดยผู้ป่วยที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย
ในช่วงเวลาดงักล่าวมจีาํนวนทั้งสิ้น 23 ราย  

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 อาสาสมัครแต่ละรายได้รับการตรวจวัดค่านํา้หนัก ส่วนสงู เพ่ือประเมินค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index; 
BMI) โดยผู้วิจัยหลัก ในขณะที่ผู้วิจัยร่วมอกีท่านหนึ่งซึ่งได้มกีารปรับมาตรฐานในการวัดก่อนเริ่มทาํการเกบ็ข้อมูลแล้ว 
เป็นผู้ วัดความทนทานของกล้ามเนื้ อลิ้ นส่วนหน้า ลิ้ นส่วนหลัง และริมฝีปากด้วยเครื่อง Iowa Oral Performance 
Instrument (IOPI PROTM Model 3.1, Northwest Co., LLC, Carnation,A, USA) โดยใช้วิธวีัดตามคู่มอืการใช้งาน
เครื่อง IOPI ของบริษัทผู้ผลิต เริ่มจากทาํการวัดความแขง็แรงลิ้นส่วนหน้าและส่วนหลังจะทาํโดยวางส่วนกระเปาะลม
ของเคร่ืองมอืบนล้ินส่วนที่ต้องการวัด ดังรูปที่ 1 แล้วให้อาสาสมัครออกแรงดนัลิ้นกดกระเปาะลมแนบกบัเพดานปาก
ให้แน่นที่สดุ ทาํการวัด 3 รอบ แต่ละรอบเว้นระยะเวลา 45 วินาท ีและใช้ค่าแรงดันสงูสดุเป็นตัวแทนความแขง็แรง
กล้ามเนื้ อ โดยมีหน่วยเป็นกโิลปาสคาล ส่วนการวัดความแขง็แรงริมฝีปากกท็าํการทดสอบในลักษณะเดียวกนั แต่วาง
กระเปาะลมบริเวณระหว่างมุมปากด้านใดด้านหนึ่งกบัด้านแก้มของฟัน (รูปที่ 1) แล้วให้อาสาสมัครออกแรงเม้มริม
ฝีปากกดกระเปาะลมแนบกบัฟันให้มากที่สดุ ส่วนการวัดความทนทานของกล้ามเนื้ อทั้งสามบริเวณ ทาํโดยการตั้งค่า
เป้าหมายที่เคร่ือง IOPI ให้เป็นคร่ึงหนึ่งของค่าความแขง็แรงที่วัดได้ในบริเวณนั้นๆ วางกระเปาะลมบริเวณที่ต้องการ
วัดแรง เมื่ออาสาสมัครออกแรงดันกระเปาะลมให้ได้แรง 50% ของค่าความแขง็แรงสูงสุด จะสังเกตเห็นไฟบริเวณ
ตัวเคร่ืองเปล่ียนเป็นสเีขียว โดยระยะเวลาสงูสดุที่อาสาสมัครสามารถคงระดับแรงดันนี้หรือมากกว่าได้ถือเป็นความ
ทนทานของกล้ามเนื้อนั้นๆ โดยมหีน่วยเป็นวินาที 
 

 
 

รูปท่ี 1  แสดงตาํแหน่งการวางกระเปาะลมที่ล้ินส่วนหน้า ล้ินส่วนหลัง และมุมปาก (IOPI Medical: Iowa Oral Performance Instrument, 
2020) 

 
อาสาสมัครแต่ละรายได้รับการตรวจการนอนที่ บ้านโดยใช้เคร่ือง Nox-T3 monitor เป็นเวลา 1 คืน และ

ประเมนิผลค่า AHI ODI และ avSpO2 โดยแพทย์เฉพาะทางด้านความผดิปกตขิองการหายใจขณะหลับ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  

ข้อมูลต่างๆ ที่ได้เกบ็เรียบร้อยแล้วได้รับการวิเคราะห์ทางสถิตด้ิวยโปรแกรมสาํเรจ็รปู คอื โปรแกรมเอสพีเอส
เอส รุ่น 26.0 (SPSS version 26.0) โดยสถิติที่เลือกใช้ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่(frequency) 
ค่าเฉล่ีย(mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(standard deviation) และทาํการทดสอบเพ่ือหาความสมัพันธ์ระหว่างค่า 
AHI, ODI และ avSpO2 กบัค่าความทนทานของกล้ามเนื้ อลิ้นส่วนหน้า ล้ินส่วนหลัง และริมฝีปากด้วยวิธสีหสมัพันธ์
เพียร์สัน (Pearson correlation) โดยกาํหนดว่ามีนัยสาํคัญทางสถิติ เมื่อ p-value น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 และ
ทดสอบระดับและทศิทางของความสมัพันธด้์วยวิธสีมัประสทิธิ์สหสมัพันธเ์พียร์สนั (Pearson correlation coefficient; 
r) โดยกาํหนดให้ค่า r = 0.10-0.39 แสดงถงึความสมัพันธเ์ลก็น้อย r = 0.40-0.69 แสดงถงึความสมัพันธป์านกลาง 
r = 0.70-0.89 แสดงถึงความสัมพันธ์สูง  r = 0.90-1.00 แสดงถึงความสัมพันธ์สูงมาก (Schober, Boer, & 
Schwarte, 2018) 
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มาด้านหน้านั้นแปรผกผนักบัค่าดชันีการหยุดหายใจขณะหลับของอาสาสมคัร (Kanezaki, Ogawa, & Izumi, 2015; 
Mortimore, Bennett, & Douglas, 2000) นอกจากนี้  ในการศึกษาของ Evitts และคณะหรือการศึกษาของ Eckert และ
คณะพบว่า ผู้ป่วยภาวะทางเดนิหายใจอดุกั้นขณะหลับมแีนวโน้มที่จะมคีวามทนทานของกล้ามเนื้อล้ินน้อยกว่าคนทั่วไป 
(Eckert et al., 2011; Evitts, 2018) นั่นคอืหากความทนทานของกล้ามเนื้อลิ้นน้อยอาจส่งผลให้กล้ามเนื้อลิ้นเกดิล้า
ได้ง่าย และเป็นการยากที่จะคงตาํแหน่งและรปูร่างในขณะที่มกีารนอนหลับ (Li, Gakwaya, Saey, & Sériès, 2017) 
ดงันั้น เมื่อพิจารณาผลจากการศึกษานี้  แม้ว่าความทนทานของลิ้นสว่นหน้าและส่วนหลังกบัพารามเิตอร์การนอนทั้ง
สามประการจะไม่มคีวามสมัพันธก์นัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ แต่แนวโน้มของความสมัพันธเ์ป็นไปในลักษณะเดยีวกบั
การศึกษาก่อนหน้า โดยความทนทานที่น้อยสมัพันธก์บัการมค่ีา AHI และ ODI สงูขึ้น ในขณะที่ค่า avSpO2 ตํ่าลง  
(รปูที่ 3 และ 4) จงึมคีวามเป็นไปได้ว่าอาจพบความสมัพันธท์ี่ชัดเจนขึ้นหากมจีาํนวนอาสาสมคัรมากเพียงพอ 
 แม้จะมกีารศึกษาที่พบว่า ความแขง็แรงในการเม้มปิดริมฝีปากเพ่ือลดการอ้าปากในขณะหลับ อาจมบีทบาทสาํคัญ
ที่จะช่วยป้องกนัไม่ให้ขากรรไกรล่างและล้ินถูกดงึตามแรงโน้มถ่วงไปทางด้านหลังจนเกดิการอดุกั้นของทางเดนิหายใจ
ส่วนบน (Suzuki et al., 2017) แต่เนื่องจากผู้ป่วยที่ใส่ทนัตอุปกรณ์ชนิดย่ืนขากรรไกรล่างแบบไทเทรตได้บางส่วนใน
การศึกษานี้มีการใช้ยางอลีาสติกเพ่ือยึดอุปกรณ์ชิ้นบนล่างเข้าด้วยกนั ทาํให้ความทนทานของกล้ามเนื้ อริมฝีปากที่วัด
ได้อาจไม่มีความสมัพันธอ์ย่างชัดเจนกบัค่าพารามิเตอร์การนอนต่างๆ อย่างไรกต็าม แม้จะไม่พบความสมัพันธห์รือ
ระดับความสมัพันธท์ี่มีนัยสาํคัญทางสถิติ อย่างไรกต็าม มีแนวโน้มของความสมัพันธเ์ลก็น้อยในทางเดียวกนัระหว่าง
ความทนทานของกล้ามเนื้ อริมฝีปากกับค่า avSpO2 (รูปที่ 2) จึงยังคงมีความน่าสนใจที่จะทาํการศึกษาคุณสมบัติ
เชิงกลดงักล่าวเพ่ิมเตมิในอนาคต  
 

สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 
 

ในการศึกษาเบื้องต้นนี้  พบว่าผู้ป่วยภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับที่ใช้ทนัตอุปกรณ์ชนิดยื่นขากรรไกรล่าง
แบบไทเทรตได้ที่ได้รับการปรับเคร่ืองมือจนเสรจ็สิ้นแล้ว จาํนวน 23 รายยังคงมีดัชนีการหยุดหายใจและหายใจแผ่ว 
(AHI) ค่าดชันีการพร่องของออกซิเจนในเลือด (ODI) และค่าระดบัความอิ่มตวัของออกซิเจนในเลือดเฉล่ีย (avSpO2) 
ที่มีความผิดปกติเหลืออยู่บางส่วน ซึ่งอาจจาํเป็นต้องได้รับการรักษาเสริมต่อไปในอนาคต และเนื่องจากผู้ป่วยภาวะนี้
บางส่วนอาจมีความผิดปกติของการทาํงานของกล้ามเนื้ อกลุ่มที่ช่วยถ่างขยายคอหอยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางเดิน
หายใจส่วนบนในขณะหลับ ดงันั้นจึงมคีวามน่าสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัตเิชิงกลของกล้ามเนื้ อบางส่วน เช่น ล้ินและริม
ฝีปากในกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้   
 แม้จากผลการศึกษา จะไม่พบความสัมพันธ์ที่มีนัยสาํคัญทางสถิติระหว่างความทนทานของกล้ามเนื้ อล้ินและริม
ฝีปากกับค่าพารามิเตอร์การนอน ได้แก่ AHI ODI และ avSpO2 ในกลุ่มผู้ ป่วย อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มของ
ความสมัพันธเ์ลก็น้อยในทางเดียวกนัระหว่างความทนทานของกล้ามเนื้ อริมฝีปากกบัค่า avSpO2 และมีแนวโน้มของ
ความสมัพันธเ์ลก็น้อยในทางตรงกนัข้ามระหว่างความทนทานของกล้ามเนื้ อลิ้นทั้งส่วนหน้าและส่วนหลังกับค่า AHI 
และระหว่างความทนทานของกล้ามเนื้ อลิ้ นทั้งส่วนหน้าและส่วนหลังกับค่า ODI เมื่อคาํนึงว่าสถานการณ์โรคติดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ที่ต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาของการศึกษาส่งผลให้จาํนวนอาสาสมัครไม่มากนัก และอาจไม่เพียงพอ
ต่อการแสดงความสมัพันธท์ี่ชัดเจน ดงันั้นจึงควรมกีารศึกษาเพ่ิมเตมิในส่วนคุณสมบตัเิชิงกลของกล้ามเนื้อทั้งสามส่วน 
รวมถึงกล้ามเนื้ อที่อยู่ในกลุ่มถ่างขยายคอหอยอื่นๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาวิธกีารรักษาเสริมด้วยการบริหาร
กล้ามเนื้อบริเวณช่องปากและคอหอยให้มปีระสทิธภิาพมากย่ิงขึ้นต่อไป  

 
 
 
 

 

 

  

รูปท่ี 2 กราฟแสดงความสมัพันธร์ะหว่างความทนทานของริมฝีปากกบัพารามิเตอร์การนอน 
 

รูปท่ี 3 กราฟแสดงความสมัพันธร์ะหว่างความทนทานของล้ินส่วนหน้ากบัพารามิเตอร์การนอน 
  

รูปท่ี 4 กราฟแสดงความสมัพันธร์ะหว่างความทนทานของล้ินส่วนหลังกบัพารามิเตอร์การนอน 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 
 เนื่องจากการศึกษานี้ทาํในผู้ป่วยภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับที่ใส่ทนัตอุปกรณ์ชนิดย่ืนขากรรไกรล่างที่มี
การไทเทรตหรือปรับยื่นเคร่ืองมอืในระยะสงูสดุแล้ว การมค่ีาการหายใจขณะหลับที่ผดิปกตหิลงเหลืออยู่บางส่วน จึงยัง
อาจส่งผลเสยีต่อสขุภาพและการใช้ชีวิตประจาํวันในระยะยาว ดังนั้นการแก้ไขปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อภาวะดังกล่าว 
เช่น ความทนทานของกล้ามเนื้อริมฝีปากและลิ้นที่จะสามารถคงตาํแหน่งและรูปร่างเพ่ือช่วยถ่างขยายและคงปริมาตร
ของทางเดนิหายใจส่วนบนขณะหลับจึงอาจมีประโยชน์ต่อการรักษาผู้ป่วย (Edwards & White, 2011; Suzuki et al., 
2017) อย่างไรกต็าม ในปัจจุบันยังมีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกบัการศึกษาที่เกี่ยวข้องกบัคุณสมบัติเชิงกลของกล้ามเนื้ อ
เหล่านี้ ว่ามคีวามสมัพันธก์บัพารามเิตอร์การหายใจขณะหลับต่างๆ อย่างไร จึงเป็นที่มาของการศึกษาเบื้องต้นนี้  
 โดยทั่วไปแล้ว กล้ามเนื้อ genioglossus ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของกล้ามเนื้อลิ้น จะมกีารตอบสนองต่อแรงดนัลบและ
ระดบัคาร์บอนไดออกไซดท์ี่สงูขึ้นของทางเดนิหายใจสว่นบนแม้ในขณะหลับ (Tangel, Mezzanotte, Sandberg, & 
White, 1992) เช่นเดยีวกบักล้ามเนื้อลิ้นสว่นอื่นๆ ที่มบีทบาทสาํคญัในการทาํหน้าที่ถ่างขยายช่องคอหอยไม่ให้เกดิ
การหย่อนตวัโดยสมบูรณ ์(Edwards & White, 2011) อย่างไรกต็ามมกีารศึกษาก่อนหน้าที่บ่งชี้ ว่าในกลุ่มผู้ป่วยภาวะ
ทางเดนิหายใจอดุกั้นขณะหลับนั้น กล้ามเนื้อเหล่านี้มคีวามสามารถในการคงสภาพการเปิดโล่งของทางเดนิหายใจที่
น้อยกว่าคนทั่วไป (Patil et al., 2007) ในทาํนองเดยีวกนั การศกึษาก่อนหน้าบางส่วนแสดงให้เหน็ว่าแรงในการยื่นลิ้น



Graduate Studies and Personalized Education

ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ Health Science 359

 

มาด้านหน้านั้นแปรผกผนักบัค่าดชันีการหยุดหายใจขณะหลับของอาสาสมคัร (Kanezaki, Ogawa, & Izumi, 2015; 
Mortimore, Bennett, & Douglas, 2000) นอกจากนี้  ในการศึกษาของ Evitts และคณะหรือการศึกษาของ Eckert และ
คณะพบว่า ผู้ป่วยภาวะทางเดนิหายใจอดุกั้นขณะหลับมแีนวโน้มที่จะมคีวามทนทานของกล้ามเนื้อล้ินน้อยกว่าคนทั่วไป 
(Eckert et al., 2011; Evitts, 2018) นั่นคอืหากความทนทานของกล้ามเนื้อลิ้นน้อยอาจส่งผลให้กล้ามเนื้อลิ้นเกดิล้า
ได้ง่าย และเป็นการยากที่จะคงตาํแหน่งและรปูร่างในขณะที่มกีารนอนหลับ (Li, Gakwaya, Saey, & Sériès, 2017) 
ดงันั้น เมื่อพิจารณาผลจากการศึกษานี้  แม้ว่าความทนทานของลิ้นสว่นหน้าและส่วนหลังกบัพารามเิตอร์การนอนทั้ง
สามประการจะไม่มคีวามสมัพันธก์นัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ แต่แนวโน้มของความสมัพันธเ์ป็นไปในลักษณะเดยีวกบั
การศึกษาก่อนหน้า โดยความทนทานที่น้อยสมัพันธก์บัการมค่ีา AHI และ ODI สงูขึ้น ในขณะที่ค่า avSpO2 ตํ่าลง  
(รปูที่ 3 และ 4) จงึมคีวามเป็นไปได้ว่าอาจพบความสมัพันธท์ี่ชัดเจนขึ้นหากมจีาํนวนอาสาสมคัรมากเพียงพอ 
 แม้จะมกีารศึกษาที่พบว่า ความแขง็แรงในการเม้มปิดริมฝีปากเพ่ือลดการอ้าปากในขณะหลับ อาจมบีทบาทสาํคัญ
ที่จะช่วยป้องกนัไม่ให้ขากรรไกรล่างและล้ินถูกดงึตามแรงโน้มถ่วงไปทางด้านหลังจนเกดิการอดุกั้นของทางเดนิหายใจ
ส่วนบน (Suzuki et al., 2017) แต่เนื่องจากผู้ป่วยที่ใส่ทนัตอุปกรณ์ชนิดย่ืนขากรรไกรล่างแบบไทเทรตได้บางส่วนใน
การศึกษานี้มีการใช้ยางอลีาสติกเพ่ือยึดอุปกรณ์ชิ้นบนล่างเข้าด้วยกนั ทาํให้ความทนทานของกล้ามเนื้ อริมฝีปากที่วัด
ได้อาจไม่มีความสมัพันธอ์ย่างชัดเจนกบัค่าพารามิเตอร์การนอนต่างๆ อย่างไรกต็าม แม้จะไม่พบความสมัพันธห์รือ
ระดับความสมัพันธท์ี่มีนัยสาํคัญทางสถิติ อย่างไรกต็าม มีแนวโน้มของความสมัพันธเ์ลก็น้อยในทางเดียวกนัระหว่าง
ความทนทานของกล้ามเนื้ อริมฝีปากกับค่า avSpO2 (รูปที่ 2) จึงยังคงมีความน่าสนใจที่จะทาํการศึกษาคุณสมบัติ
เชิงกลดงักล่าวเพ่ิมเตมิในอนาคต  
 

สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 
 

ในการศึกษาเบื้องต้นนี้  พบว่าผู้ป่วยภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับที่ใช้ทนัตอุปกรณ์ชนิดยื่นขากรรไกรล่าง
แบบไทเทรตได้ที่ได้รับการปรับเคร่ืองมือจนเสรจ็สิ้นแล้ว จาํนวน 23 รายยังคงมีดัชนีการหยุดหายใจและหายใจแผ่ว 
(AHI) ค่าดชันีการพร่องของออกซิเจนในเลือด (ODI) และค่าระดบัความอิ่มตวัของออกซิเจนในเลือดเฉล่ีย (avSpO2) 
ที่มีความผิดปกติเหลืออยู่บางส่วน ซึ่งอาจจาํเป็นต้องได้รับการรักษาเสริมต่อไปในอนาคต และเนื่องจากผู้ป่วยภาวะนี้
บางส่วนอาจมีความผิดปกติของการทาํงานของกล้ามเนื้ อกลุ่มที่ช่วยถ่างขยายคอหอยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางเดิน
หายใจส่วนบนในขณะหลับ ดงันั้นจึงมคีวามน่าสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัตเิชิงกลของกล้ามเนื้ อบางส่วน เช่น ล้ินและริม
ฝีปากในกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้   
 แม้จากผลการศึกษา จะไม่พบความสัมพันธ์ที่มีนัยสาํคัญทางสถิติระหว่างความทนทานของกล้ามเนื้ อล้ินและริม
ฝีปากกับค่าพารามิเตอร์การนอน ได้แก่ AHI ODI และ avSpO2 ในกลุ่มผู้ ป่วย อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มของ
ความสมัพันธเ์ลก็น้อยในทางเดียวกนัระหว่างความทนทานของกล้ามเนื้ อริมฝีปากกบัค่า avSpO2 และมีแนวโน้มของ
ความสมัพันธเ์ลก็น้อยในทางตรงกนัข้ามระหว่างความทนทานของกล้ามเนื้ อลิ้นทั้งส่วนหน้าและส่วนหลังกับค่า AHI 
และระหว่างความทนทานของกล้ามเนื้ อลิ้ นทั้งส่วนหน้าและส่วนหลังกับค่า ODI เมื่อคาํนึงว่าสถานการณ์โรคติดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ที่ต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาของการศึกษาส่งผลให้จาํนวนอาสาสมัครไม่มากนัก และอาจไม่เพียงพอ
ต่อการแสดงความสมัพันธท์ี่ชัดเจน ดงันั้นจึงควรมกีารศึกษาเพ่ิมเตมิในส่วนคุณสมบตัเิชิงกลของกล้ามเนื้อทั้งสามส่วน 
รวมถึงกล้ามเนื้ อที่อยู่ในกลุ่มถ่างขยายคอหอยอื่นๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาวิธกีารรักษาเสริมด้วยการบริหาร
กล้ามเนื้อบริเวณช่องปากและคอหอยให้มปีระสทิธภิาพมากย่ิงขึ้นต่อไป  

 
 
 
 

 

 

  

รูปท่ี 2 กราฟแสดงความสมัพันธร์ะหว่างความทนทานของริมฝีปากกบัพารามิเตอร์การนอน 
 

รูปท่ี 3 กราฟแสดงความสมัพันธร์ะหว่างความทนทานของล้ินส่วนหน้ากบัพารามิเตอร์การนอน 
  

รูปท่ี 4 กราฟแสดงความสมัพันธร์ะหว่างความทนทานของล้ินส่วนหลังกบัพารามิเตอร์การนอน 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 
 เนื่องจากการศึกษานี้ทาํในผู้ป่วยภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับที่ใส่ทนัตอุปกรณ์ชนิดย่ืนขากรรไกรล่างที่มี
การไทเทรตหรือปรับยื่นเคร่ืองมอืในระยะสงูสดุแล้ว การมค่ีาการหายใจขณะหลับที่ผดิปกตหิลงเหลืออยู่บางส่วน จึงยัง
อาจส่งผลเสยีต่อสขุภาพและการใช้ชีวิตประจาํวันในระยะยาว ดังนั้นการแก้ไขปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อภาวะดังกล่าว 
เช่น ความทนทานของกล้ามเนื้อริมฝีปากและลิ้นที่จะสามารถคงตาํแหน่งและรูปร่างเพ่ือช่วยถ่างขยายและคงปริมาตร
ของทางเดนิหายใจส่วนบนขณะหลับจึงอาจมีประโยชน์ต่อการรักษาผู้ป่วย (Edwards & White, 2011; Suzuki et al., 
2017) อย่างไรกต็าม ในปัจจุบันยังมีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกบัการศึกษาที่เกี่ยวข้องกบัคุณสมบัติเชิงกลของกล้ามเนื้ อ
เหล่านี้ ว่ามคีวามสมัพันธก์บัพารามเิตอร์การหายใจขณะหลับต่างๆ อย่างไร จึงเป็นที่มาของการศึกษาเบื้องต้นนี้  
 โดยทั่วไปแล้ว กล้ามเนื้อ genioglossus ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของกล้ามเนื้อลิ้น จะมกีารตอบสนองต่อแรงดนัลบและ
ระดบัคาร์บอนไดออกไซดท์ี่สงูขึ้นของทางเดนิหายใจสว่นบนแม้ในขณะหลับ (Tangel, Mezzanotte, Sandberg, & 
White, 1992) เช่นเดยีวกบักล้ามเนื้อลิ้นสว่นอื่นๆ ที่มบีทบาทสาํคญัในการทาํหน้าที่ถ่างขยายช่องคอหอยไม่ให้เกดิ
การหย่อนตวัโดยสมบูรณ ์(Edwards & White, 2011) อย่างไรกต็ามมกีารศึกษาก่อนหน้าที่บ่งชี้ ว่าในกลุ่มผู้ป่วยภาวะ
ทางเดนิหายใจอดุกั้นขณะหลับนั้น กล้ามเนื้อเหล่านี้มคีวามสามารถในการคงสภาพการเปิดโล่งของทางเดนิหายใจที่
น้อยกว่าคนทั่วไป (Patil et al., 2007) ในทาํนองเดยีวกนั การศกึษาก่อนหน้าบางส่วนแสดงให้เหน็ว่าแรงในการยื่นลิ้น
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Abstract 
Globally, around 27 million people used methamphetamines.  During past 10 years, the prevalence and mortality of 

methamphetamine increased to double. The current diagnosis of methamphetamine related drug abuses relies on the Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition ( DSM-5) , and blood or urine drug screen.   However, without 
biomolecular marker for methamphetamine use disorder, misdiagnosis can occur with the use of DSM-5. In addition, over the 
counter drugs such as decongestant drugs can cause false positive in drug screening.  MicroRNAs ( miRNAs)  are small non-
coding RNAs that play critical roles in regulation of gene expression. Circulating miRNAs can be detected in biological fluids 
such as serum, plasma and cerebrospinal fluid (CSF). Emerging evidences suggest that circulating miRNAs have the potential as 
diagnostic biomarkers for neuro-psychiatric disorders. However, the possibility of using the circulating miRNAs as a biomarker 
for diagnosis and prognosis of methamphetamine use disorders has never been extensively investigated. In this study, we aimed to 
determine the circulating miRNAs expression in the serum of methamphetamine users compared to the serum of non-drug users 
(controls). We extracted the circulating miRNAs from the serum of 6 methamphetamine users and 6 methamphetamine non-drug 
users.  The expression of 800 miRNAs were determined using NanoString analysis and differential expression of miRNAs 
between methamphetamine users and non-drug users were obtained.  Five of the significantly differentially expressed miRNAs 
were then selected and predicted for their targets and related biological pathways using pathway enrichment analysis. We found 
that four of these selected differentially expressed miRNAs are enriched in amphetamine addiction pathway suggesting their 
possibility to be developed as potential diagnostic biomarkers. 
 
Keywords: Methamphetamine, MicroRNA, Diagnosis   
 

Introduction 
 

 Drug addiction including illicit drugs, smoking and alcohol is the fifth leading cause of deaths around the 
world (Cheron & Kerchove d’Exaerde, 2021). Methamphetamine is a more potent form of amphetamine and 
even with the same dose, more amount of drug can get into the brain ( Rusyniak, 2011) .  A large study 
conducted in Thailand showed that among 449 patients who had been hospitalized first time for 
methamphetamine psychosis, 174 patients ( 38.8% )  had developed chronic cases and 93 patients were 
diagnosed as schizophrenia (Kittirattanapaiboon, Mahatnirunkul, Booncharoen, Thummawomg, Dumrongchai, 
& Chutha, 2010) .  Another cross-sectional study in Thailand containing 233 participants showed that 
methamphetamine use for more than or equal to 16 days in past month was one of the risk factors for recent 
methamphetamine associated psychosis (Lamyai et al., 2019). 
 Methamphetamines increased monoamines in the neuronal synapse by inhibiting the reuptake of 
monoamines including norepinephrine, dopamine, epinephrine and serotonin (Mullen & Crawford, 2018). It 
could result in increased energy and concentration, euphoria and reduced fatigue (Siefried, Acheson, Lintzeris, 
& Ezard, 2020) .  However, methamphetamines have side effects on both physically and neuro-
psychologically.  The physical side effects occur in various systems of the body resulting in sudden cardiac 
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arrest, hyperthermia and death (National Institute on Drug Abuse (NIDA), 2019). The neuro-psychological 
side effects may include psychosis, cerebral stroke, seizure and dependency in long term (Jayanthi, Daiwile, & 
Cadet, 2021) . The current diagnosis of methamphetamine related drug abuses depends on clinically or drug 
screenings of blood or urine (Musshoff, 2000) (Wesson & Smith, 1978). However, the drug tests are not 
specific since the common drug like Brompheniramine and non-prescription nasal inhaler could cause positive 
urine test (Brahm, Yeager, Fox, Farmer, & Palmer, 2010) and there is no current diagnostic molecular maker 
for methamphetamine use disorder.  
 MicroRNA ( miRNA)  are small non-coding RNA that interact with target messenger RNA of 3’ 
untranslated region ( 3’  UTR)  and, in most cases, induces mRNA degradation and translational repression 
( O’ Brien, Hayder, Zayed, & Peng, 2018) .  Primary miRNAs are transcribed from the DNA and then 
processed into precursor miRNAs and finally into mature miRNAs ( O’ Brien et al. , 2018) .  Circulating 
miRNAs have been reported as potential diagnostic biomarkers for some neuro-psychiatric disorders (Kumar 
& Reddy, 2016).There is growing evidence that microRNAs (miRNAs) are involved in methamphetamine use 
disorders and regulation in both animals and humans (Zhao et al., 2016) (Zhu et al., 2015). However, the 
possibility of the circulating miRNAs as a biomarker for diagnosis of methamphetamine use disorders has 
never been extensively investigated.  In this study, we determined the circulating miRNAs expression in the 
serum of methamphetamine users compared to the non-drug users ( controls) . We extracted the circulating 
miRNAs from the serum of 6 methamphetamine users admitted to hospital and 6 non-drug users, determined 
the expression of 800 miRNAs using NanoString analysis and used pathway enrichment analysis to predict the 
related biological pathways related to these differentially expressed miRNAs.  

 
Methods and Materials 

 
Participants Recruitment 

The human study protocol was approved by the ethics committee on human research unit, Faculty of 
Medicine, Siriraj Hospital ( 225/ 2564( IRB3) ) .  A total of 12 participants were recruited.  For 
methamphetamine users (n=6)  were recruited from inpatients of Princess Mother National Institute of Drug 
abuse treatment ( Thanyarak hospital)  when the patients were admitted to the hospital.  For the 
methamphetamine non-drug users, age-and sex-matched volunteers (n=6) were recruited. Inclusion criteria 
for methamphetamine users (patients) were (1) Has been diagnosed with methamphetamine use disorder by a 
psychiatrist using Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth edition (DSM-5) (2) Age of 
18-45 years (3) Has been informed about research details and willing to participate in the project. Exclusion 
criteria for methamphetamine users were ( 1)  Severe mental conditions ( such as severe depression and 
uncontrolled psychosis)  that need critical care ( 2)  Unstable physical conditions that need urgent care ( 3) 
Currently taking drugs for chronic diseases (4) History of Schizophrenia in family (5) Currently in condition 
who could not make decision for themselves.  Inclusion criteria for methamphetamine non-drug users 
( controls)  were ( 1)  Sex and age matched with methamphetamine users ( 2)  No active mental illness. 
Exclusion criteria for methamphetamine non-drug users were (1) Currently taking drugs for chronic diseases 
( 2)  Unstable physical conditions that need urgent care.  All methamphetamine users were tested for 
methamphetamine urine test and the urine tests were all positive. 
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Serum collection and sample preparations 

Ten milliliters of blood samples from methamphetamine users ( n= 6)  and non-drug users ( n= 6)  were 
collected in the non-anticoagulant tubes. Blood samples from methamphetamine users were collected on the 
day that the patients were admitted to the Princess Mother National Institute of Drug abuse treatment.  The 
serum were allowed to clotted at room temperature for 30 minutes.  After that serum were centrifuged with 
2000g for 15 minutes at room temperature. The serum were transferred to 1.5 ml microcentrifuge tubes and 
stored at -80๐C until use.  
Extraction of serum miRNA  

Circulating miRNAs from participants’  serum were extracted using Norgen Serum exosomal RNA 
purification kit (Slurry Format) (Category 42800) according to manufacture protocol. One milliliter of serum 
were treated with 10 microgram per milliliter of RNAase.  Then, 1 ml of serum sample were treated with 
slurry C2 containing lysis buffer, then washed with washing solution before being eluted with elution solution 
and cleaned with 0.5 ml Amicon Ultra-0.5 Centrifugal Filter Unit (Catalogue number UFC 500324, Merck 
Millipore Ltd)  clean up tube.  The miRNA concentration were assessed with nanodrop ( Nanodrop 2000, 
Thermo Scientific).  
Expression of miRNAs using nCounter NanoString  

Extracted serum circulating miRNAs were quantified using nCounter NanoString according to 
manufacturer’s protocol. Briefly, the miRNAs were annealed, ligated and hybridized. In order to verify the 
concentration and purity of miRNA samples, internal negative controls and positive controls were also run for 
quality control check and the results suggest that all samples passed the quality control.  Then the miRNA 
samples were analyzed with nCounter NanoString machine (nCounter Sprint). The data were normalized into 
miRNA expression level (count) which is arbitrary units from the machine by using nSolver Analysis Software 
4. 0.  The nSolver Analysis Software’ s normalization parameters for raw count data were background 
thresholding, threshold to geometric means of negative control, positive control normalization using geometric 
mean.  
Pathway enrichment analysis 

Using nSolver software (version 4.0), the human miRNAs (hsa-miRs) were selected according to miRNA 
counts (20-40) for non-drug users or patients with p value (<0.05) between patients and non-drug users 
group.  The targets of selected human miRNAs were predicted using miRSystem database which use seven 
miRNA targets prediction algorithms programs (DIANA-microT, miRanda, mirBridge, PicTar, PITA, rna22, 
and TargetScan) (Lu et al., 2012). Only target genes predicted by at least three of these seven miRNA targets 
prediction algorithms programs were selected for further Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG) 
pathway enrichment analysis by WebGestalt (WEB-based Gene Set Analysis Toolkit) (Liao, Wang, Jaehnig, 
Shi, & Zhang, 2019) . For KEGG pathway enrichment analysis, false discovery rate ( FDR)  < 0.05 were 
selected for significant. 
Statistical analysis 

Statistical analyses were calculated using GraphPad Prism version 8.0 ( GraphPad Software) .  Test of 
normality (Kolmogorov Smirnov test) was used to analyze the normal distribution of data. Either Student’s t 
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test or Mannes Whitney U test ( U-test)  were used to compare patients and non-drug users ( controls) 
depending on normal distribution of data.  MiRNAs count from NanoString were calculated using t-test and 
considered significant if p value is less than 0.05.  

 
Results 

 
Participants Demographics 

A total of 6 methamphetamine users (patients)  and 6 age- and sex-matched non-drug users (controls) 
were recruited.  The average age for non-drug users was 31.67 ± 1.892 years old.  The average age for 
patients was 31.67 ± 1.892 years old.  There is no significant different ( p>0.05)  between mean age of 
patients and non-drug users. Average age of first drug use in patients was 17.67 year with measured with 
standard error of mean ( SEM)  was ± 1. 406.  Methamphetamine urine test were tested for all 
methamphetamine users and the results were all positive.  Both patients and non-drug users ( controls)  are 
male. 
Different in microRNAs expression between patients and non-drug users 

Circulating miRNAs were extracted from the serum of six non-drug users and six patients, then the 
expression levels of miRNAs were analyzed using NanoString analysis.  The expression levels of five of 
differentially expressed miRNAs from individual samples were shown in the heat map ( Figure 1, A)  and 
scatter plots ( Figure 1, B) .  The expression of hsa-miR-155-5p, and hsa-miR-448 were higher in the 
patients compared to non-drug users, while the expression of hsa-miR-150-5p, hsa-miR-30a-5p and hsa-
miR-548j-3p are lower in the patients compared to the non-drug users (controls) (Figure 1, A and B). 
 

 
Figure 1 MiRNAs expression level in serum of six methamphetamine users and six non-drug users (controls). (A) Heat map 

showing expression levels of hsa-miR-155-5p, hsa-miR-448, hsa-miR-150-5p, hsa-miR-30a-5p, and hsa-
miR-548j-3p. C represent each non-drug user (control) and P represent each patient. (B) Scatter plots showing level 
of miRNAs. Data are expressed as mean ± SEM, *p < 0.05 (Mann-Whitney U test) 
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Target genes of four differentially expressed miRNAs are enriched in amphetamine addiction pathway   
Target genes of hsa-miR-155-5p, hsa-miR-448, hsa-miR-150-5p, hsa-miR-30a-5p, hsa-miR-

548j-3p were predicted using miRSystem database, which integrates seven miRNA targets prediction 
algorithm programs ( DIANA-microT, miRanda, mirBridge, PicTar, PITA, rna22, and TargetScan) .  Only 
target genes predicted by at least 3 prediction algorithm programs were selected for KEGG pathway enrichment 
analysis using WebGestalt ( WEB-based Gene SeT AnaLysis Toolkit) . Target genes of hsa-miR-155-5p, 
hsa-miR-448, hsa-miR-150-5p, hsa-miR-30a-5p which were predicted by at least 3 prediction algorithm 
programs, and were then used for KEGG pathway analysis. The results showed the target genes of hsa-miR-
155-5p, hsa-miR-448, hsa-miR-150-5p, and hsa-miR-30a-5p were annotated with several pathways 
including amphetamine addiction pathway (Figure 2). However, for hsa-miR-548j-3p, no target genes were 
predicted from miRSystem database. 
 

 
Figure 2 KEGG pathway enrichment of target genes of four differentially expressed miRNAs. Enrichment ratio of target genes 

of hsa-miR-155-5p, hsa-miR-448, hsa-miR-150-5p, hsa-miR-30a-5p with FDR < 0.05 in top 13 enrichment 
pathways 

 
Discussion 

 
    To our knowledge, there is no currently miRNA biomarker for methamphetamine use disorder. Although 
one study showed that circulating extracellular vesicles miRNA-137 as a potential biomarker for 
methamphetamine abstinence (Kim, Tag, Kim, Cho, & Im, 2022) , there is no clinically acceptable miRNA 
biomarkers for methamphetamine use disorder. In this study, we found that hsa-miR-155-5p, hsa-miR-448, 
hsa-miR-150-5p, hsa-miR-30a-5p, and hsa-miR-548j-3p were differentially expressed in 
methamphetamine non-drug users and methamphetamine users.  In addition, the target genes of hsa-miR-
155-5p, hsa-miR-448, hsa-miR-150-5p, hsa-miR-30a-5p were annotated with amphetamine addiction 
pathway in KEGG pathway.  

Various changes in both molecular and cellular levels in the brain have been reported with drug addiction 
(Nestler, 2001). Several miRNAs have also been known to regulate these changes (Smith & Kenny, 2018). 
Some functional studies of differentially expressed miRNAs found in our study have been reported. MiRNA 
155 was found to be upregulated by inflammatory cytokines and increased blood brain barrier permeability  
( Lopez-Ramirez et al. , 2014) .  Methamphetamine has also been shown to increased blood brain barrier 
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scatter plots ( Figure 1, B) .  The expression of hsa-miR-155-5p, and hsa-miR-448 were higher in the 
patients compared to non-drug users, while the expression of hsa-miR-150-5p, hsa-miR-30a-5p and hsa-
miR-548j-3p are lower in the patients compared to the non-drug users (controls) (Figure 1, A and B). 
 

 
Figure 1 MiRNAs expression level in serum of six methamphetamine users and six non-drug users (controls). (A) Heat map 

showing expression levels of hsa-miR-155-5p, hsa-miR-448, hsa-miR-150-5p, hsa-miR-30a-5p, and hsa-
miR-548j-3p. C represent each non-drug user (control) and P represent each patient. (B) Scatter plots showing level 
of miRNAs. Data are expressed as mean ± SEM, *p < 0.05 (Mann-Whitney U test) 
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permeability (Eugenin, Greco, Frases, Nosanchuk, & Martinez, 2013). In our study, we found that miRNA 
155-5p was increased in methamphetamine users compared to non-drug users, suggesting the possibility that 
increased miRNA 155 might be involved in methamphetamine induced increase in blood brain barrier 
permeability.  Serum miRNA 150 was found to be downregulated and negatively correlated with 
proinflammatory cytokines in PD patients (Li et al., 2020). Methamphetamine induced neuroinflammation via 
microglia (Sekine et al., 2008)  (Kim et al., 2020) . In contrast, overexpression of miRNA 150 reduced 
neuroinflammatory response from microglia cells treated with LPS ( Li et al. , 2020) , indicating its anti-
inflammatory roles.  In our study, we found that miRNA 150-5p was reduced in methamphetamine users 
compared to non-drug users, suggesting the possibility that reduced miRNA 150-5p might participate in 
methamphetamine induced neuroinflammation. 
    Previous study on nucleus accumbens of methamphetamine injected rats also show that rno-miR-155-5p, 
rno-miR-448-3p and rno-miR-30a-5p were differentially expressed which were upregulated in 
methamphetamine injected group compared to control group (Sim et al., 2017). In our study, target genes of 
hsa-miR-155-5p, hsa-miR-448, hsa-miR-150-5p, hsa-miR-30a-5p were annotated with amphetamine 
addiction pathway in KEGG pathway.  Examples of these target genes are dopamine transporters ( DAT) , 
glutamate ionotropic receptor AMPA type subunit 1 ( AMPA)  and dopamine receptor 1 ( D1R)  ( Kanehisa, 
Furumichi, Sato, Ishiguro-Watanabe, & Tanabe, 2021). 

 
Conclusion and Suggestions 

 
Our study is the first study in Thai population demonstrating that the hsa-miR-155-5p, hsa-miR-448, 

hsa-miR-150-5p, hsa-miR-30a-5p, and hsa-miR-548j-3p were differentially expressed in between 
methamphetamine non-drug users and methamphetamine users.  In addition, the target genes of hsa-miR-
155-5p, hsa-miR-448, hsa-miR-150-5p, hsa-miR-30a-5p were annotated with amphetamine addiction 
pathway. This knowledge suggests the potential of these miRNAs as a biomarker for methamphetamine users. 
However, small sample size is a major limitation of the current study. Larger sample size and validation of 
these miRNA expressions by q-PCR are required for the future study.  In addition, more update version of 
bioinformatic tools including miRSystem database will provide more information on possible pathways.   
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi–Experimental Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการนวดไทย

ร่วมกับการพอกเข่าด้วยสมุนไพรในผู้สงูอายุโรคข้อเข่าเสื่อม โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สงูอายุ
ทั้งเพศชายและเพศหญิงอายุ 60-69 ปี ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แผนปัจจุบันที่โรงพยาบาลทรายทองวัฒนาว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม
ระยะที่ 1 ข้างใดข้างหน่ึง ด้วยรหัส ICD 10 M179 แต่ยังไม่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาล จ านวน 60 คน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทยีบ กลุ่มละ 30 คน กลุ่มทดลองจะได้รับการนวดไทยร่วมกบัการพอกเข่าด้วยสมุนไพร สปัดาห์ละ 
1 คร้ัง ติดต่อกัน 5 สปัดาห์ ส่วนกลุ่มเปรียบเทยีบจะได้รับสขุศึกษาตามปกติ ประเมินผลด้วยการเปรียบเทยีบก่อนและหลังของคะแนน
ความปวด องศาการเคล่ือนไหวของการงอ-เหยียดเข่า และระยะเวลาในการลุกเดินในระยะทาง 3 เมตร หลังการทดลอง พบว่า กลุ่ม
ทดลองมีค่าคะแนนเฉล่ียด้านองศาการเคล่ือนไหวของการงอ-เหยียดเข่าสงูกว่ากลุ่มเปรียบเทยีบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.001) 
นอกจากนี้ ยังพบว่ากลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉล่ียความปวดและช่วงเวลาในการลุกเดินในระยะทาง 3 เมตร ลดลงกว่าก่อนทดลองและต ่า
กว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.001) จากผลการการศึกษานี้ สามารถใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมการนวดไทย
ร่วมกบัการพอกเข่าด้วยสมุนไพรเพ่ือเป็นทางเลือกในการบรรเทาอาการโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สงูอายุ 
 
ค าส าคญั: การนวดไทย  การพอกเข่าด้วยสมุนไพร  โรคข้อเข่าเสื่อม 

 
Abstract 

The research design was a quasi- experimental study.  The aim of this study was to investigate the effectiveness of Thai 
traditional massage combined with herbal poultice among elderly with Osteoarthritis of Knee at Saithong Watthana Hospital,                
Kamphaengphet province.  Sixty participants were elderly 60-69 years both male and female who is diagnosed in 1 stage of 
Osteoarthritis of Knee with code ICD 10 M179 from Saithong Wattana Hospital, without hospital treatment.  The sample were 
divided into an experimental group and a comparison group with 30 patients each.  The experimental group was treated by Thai 
traditional massage combined with herbal poultice. Each sample attended 5 sessions of the treat. The comparison group was treated 
by regular health education. The efficacy was evaluated from pain scale, degree of movement of flexion and extension of knee and 
duration of walking for a distance of 3 meters. After the experimental the patients in experimental group had a higher average score 
degree of movement of flexion and extension of knee than a comparison group with statistical significance (p < 0.001). Moreover, 
the patients in experimental group had significantly decreased knee pain and time to walk comparing with pre-experimental group 
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and a comparison group ( p < 0. 001) .  The results of this study can be used as information to promote Thai traditional massage 
combined with herbal poultice as an alternative to alleviating Osteoarthritis of Knee in the elderly. 
 
Keywords: Thai Traditional Massage, Herbal Poultice, Osteoarthritis of Knee 

 
บทน า 

 
โรคข้อเข่าเสื่อม (Osteoarthritis Knee) เป็นโรคเรื้อรังของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ มผีลกระทบต่อประชากรทั่ว

โลก ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ท าให้เคล่ือนไหวล าบากมากขึ้ นและเพ่ิมความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มได้ 
นอกจากนี้ ผู้ป่วยที่มีโรคข้อเข่าเสื่อมนั้น ยังต้องรับประทานยาแก้ปวดปริมาณมากเพ่ือบรรเทาอาการปวดโดยเฉพาะยา
แก้ปวดกลุ่มยาต้านอกัเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) ซึ่งส่งผลท าให้เกดิแผลในกระเพาะอาหารและล าไส้เสี่ยง
ต่อภาวะเลือดไหลง่าย และเกดิภาวะไตวาย เป็นต้น (นงลักษณ์, 2562) ในประเทศไทยมีอุบัติการณ์ของโรคเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่องโดยผู้ที่มอีายุ 40 ปี จะเร่ิมมข้ีอเสื่อม อายุ 55 ปีขึ้นไป จะเร่ิมมอีาการปวดเข่าและเข่าเสื่อม และอายุ 60 
ปีขึ้ นไป จะมีโอกาสเป็นข้อเข่าเสื่อมได้ถึงร้อยละ 40 และยังพบว่าพบมากในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 2-3 เท่า 
(กรีต,ิ 2565) ทั้งนี้ โรคดงักล่าวจัดเป็นปัญหาส าคญัของระบบบริการสขุภาพของประเทศเนื่องจากเป็นสาเหตหุนึ่งที่ท  า
ให้เกดิความทุพพลภาพ และการเป็นภาระพ่ึงพิงในผู้สงูอายุ (Heidari, 2011) 

แนวทางเวชปฏบิัติการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในคลินิกบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกแบบครบวงจร โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสขุเสนอแนวทางใน
การรักษาและบรรเทาอาการปวดของผู้ ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยการนวดไทยร่วมกบัการพอกยาสมุนไพร (กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2559) โดยการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลปะที่ใช้ในการบ าบดัรักษาโรค 
โดยมกีารเรียนถ่ายทอดความรู้และพัฒนาสบืต่อกนัมาตั้งแต่สมยัสโุขทยั ในปัจจุบนัมกีารศึกษาวิจัยพบว่า การนวดไทย
แบบราชส านักสามารถบรรเทาอาการของโรคต่างๆ ได้ เช่น กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้ อ (Yoopat, Maes, Poriau, & 
Vanwonterghem,2015) กลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม (Sooktho, Singtong, Chaiyachit, & Hlongchin, 2020) และ
โรคข้อเข่าเสื่อม (Ruangsakul, Pananporn, Saesim, Yoysanit, & Jayathavaj, 2020) เป็นต้น  

การพอกเข่าด้วยสมุนไพรเป็นการน ายาสมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการปวดข้อเข่ามาพอกในผู้ป่วยที่มี
อาการปวดเข่าและเข่าไม่มีก าลัง (กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2559) โดยตัวอย่างของ
สมุนไพรที่ใช้ส่วนประกอบของยาพอก ได้แก่ หัวดองดึง (Gloriosa superba L.) มีสาร Colchicine ซึ่งมีฤทธิ์ต้านการ
อักเสบโดยยับย้ัง Cyclooxygenase และ Lipoxygenase (Nikhila, Sangeetha, & Swapna, 2014) ขิง (Zingiber 
officinale Roscoe) มีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบและต้านการปวดได้ดีมาก เนื่องจากมีสาร 6-gingerol และ 6-
shogaol ที่ ช่วยยับย้ังเอมไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ ได้แก่ Nitric oxide, Prostaglandin E2 (PGE2), Tumor 
necrosis factor- α (TNF- α) และเอนไซม์ Cyclooxygenase 2 (COX-2) (Yamprasert et al., 2020) และไพล 
(Zingiber cassumunar Roxb.) มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ เนื่องจากมีสาร Dimethoxyphenyl butadiene (DMPBD) ที่
สามารถยับย้ังการบวมได้สงูที่สดุ และสามารถระงับความเจบ็ปวดได้ดเีทยีบเท่าแอสไพริน และสาร Compound D ซึ่งมี
ฤทธิ์ต้านการอกัเสบและลดบวมได้เช่นกนั (Nivatananun, 2008) เป็นต้น 

อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชรเป็นอ าเภอหนึ่งที่สถานการณโ์รคข้อเข่าเสื่อมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
ในผู้ที่มอีายุ 60 ปีขึ้นไป โดยปี พ.ศ. 2560-2562 พบร้อยละ 2.30 10.52 และ 28.71 ตามล าดบั อกีทั้งจากรายงาน
การตรวจประเมินภาวะสขุภาพตามแบบคัดกรองและแบบประเมินสขุภาพผู้สงูอายุ  ปี พ.ศ. 2562 พบว่าผู้สงูอายุใน
อ าเภอทรายทองวัฒนามีภาวะของข้อเข่าเสื่อมเป็นปัญหาอันดับ 2 รองมาจากปัญหาสุขภาพช่องปากอีกด้วย 
(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร, 2562) แนวทางการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมในปัจจุบันจะมุ่งเน้นที่การ
บรรเทาอาการปวด เพ่ือช่วยให้ผู้ ป่วยคงความสามารถในการขยับร่างกาย ซึ่งจะช่วยชะลอการเสื่ อมของข้อเข่า บรรเทา
ความรุนแรงของโรค ป้องกนัความพิการที่อาจเกดิขึ้น โดยการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมมี 3 วิธ ีได้แก่ การรักษาด้วยการ
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ผ่าตัด การรักษาที่ใช้ยา และการรักษาที่ไม่ใช้ยา ซึ่งแนวทางการรักษาที่ไม่ใช้ยานี้ เร่ิมมคีวามนิยมมากย่ิงขึ้น เพราะการ
ใช้ยาก่อให้เกดิผลข้างเคียงที่พบได้มาก คือ การเกดิแผลในกระเพาะอาหารและล าไส้ เป็นต้น (ทศัน์วรรณ, จิราภรณ,์ 
นัยนาและศุภฤกษ์, 2554) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาประสิทธิผลของการนวดไทยร่วมกับการพอกเข่าด้วย
สมุนไพรในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือช่วยบรรเทาอาการและ
ชะลออาการของโรคก่อนจะทวีความรุนแรงจนผู้ป่วยกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงในที่สุด ลดค่ารักษาพยาบาลในการ
เยียวยาผู้ป่วย อนัจะน าไปสู่การมคุีณภาพชีวิตที่ดขีึ้นในระยะยาว  

 
วิธีการศึกษา 

 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi–Experimental Research) ผู้ วิจัยก าหนดประชากรที่ศึกษา คือ 
ผู้สูงอายุทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุ 60-69 ปี ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แผนปัจจุบันที่โรงพยาบาลทรายทอง
วัฒนา ว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมระยะที่ 1 ข้างใดข้างหนึ่ง ด้วยรหัส ICD 10 M179 ที่ยังไม่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาล 
จ านวน 699 คน จากนั้นน ามาค านวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป n4Studies version 1.4.2 ค านวณจากสตูร
ของเบอร์นารด์ รอสเนอร์ (Rosner, 2011) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 60 คน แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ทดลองและกลุ่มเปรียบเทยีบ กลุ่มละ 30 คน โดยใช้วิธสีุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามเกณฑค์ดัเข้าดงันี้  
1) ผู้สูงอายุเพศหญิงหรือเพศชายที่มีอายุ 60-69 ปีขึ้ นไป มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัด
ก าแพงเพชร 2) ผู้สงูอายุโรคข้อเข่าเสื่อมระยะที่ 1 ที่มีอาการปวดเข่าข้างใดข้างหนึ่ง ซึ่งมีระดับคะแนนความเจบ็ปวด
ข้อเข่าขณะยืนลงน า้หนัก โดยวัดจากการประเมนิข้อเข่าเสื่อม Modified WOMAC (Western Ontario and MacMaster 
University) ฉบับภาษาไทย อยู่ในช่วง 3-5 คะแนน โดยมีแพทย์ที่โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร
เป็นผู้วินิจฉัย ด้วยรหัส ICD 10 M179 แต่ยังไม่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาล 3) ผู้สงูอายุที่มรีะบบการมองเหน็ การ
เคลื่อนไหว การได้ยินปกติและมีความสามารถในการอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 4) ไม่มีประวัติ
การแพ้สมุนไพรที่ใช้ในการพอกเข่า ได้แก่ แป้งข้าวจ้าว ดองดึง น า้มันขิง น า้มันไพล และน า้ปูนใส  5) ไม่มีอาการ
ปวดร้าวข้อเข่าหรือภาวะแทรกซ้อนจากการปวดเส้นประสาทของโรคข้อเข่าเสื่อม  6) ผู้สงูอายุที่มีดัชนีมวลกายไม่เกนิ 
30-35 Kg/m2 และ 7) แพทย์ประจ าตวัอนุญาตให้เข้าร่วมกจิกรรม 

เกณฑก์ารคัดออก ดังนี้  1) เคยได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดข้อเข่า 2) มีอาการปวดข้อเข่าในระยะอกัเสบ ได้แก่ 
ข้อเข่ามกีารบวม แดง ร้อน หรือ ปวดร้าวข้อเข่า หรือภาวะแทรกซ้อนจากการปวดเส้นประสาทของโรคข้อเข่าเสื่อม 3) 
มีโรคประจ าตวัที่รุนแรงเสี่ยงต่อการวิจัย เช่น โรคกระดูกพรุน โรคมะเรง็ เป็นต้น 4) ในระหว่างการเข้าร่วมโปรแกรม
หากผู้สงูอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมมอีาการปวดข้อเข่ามากยิ่งขึ้นจนต้องเข้ารับการผ่าตัดหรือนอนโรงพยาบาล  และ 5) 
เมื่อพบว่าอาสาสมคัรได้รับการรักษาอื่นร่วมด้วย เช่น การแพทย์แผนจีน การกายภาพบ าบัดและการอลัตราซาวด ์เป็น
ต้น ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการวิจัย ผู้วิจัยได้มกีารสอบถามผู้ป่วยเกี่ยวกบัการรับประทานยาอื่นๆ หากผู้ป่วยพบว่ารับประทานยา
ในกลุ่มยาแก้ปวดหรือยา NSAIDS อยู่ จะให้ผู้ป่วยหยุดยาเพ่ือเป็นการ Wash out ยาก่อนเป็นเวลา 3 วัน 
ขั้นตอนการทดลอง 

อาสาสมัครที่มีคุณสมบตัิตามเกณฑค์ัดเข้า และไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑค์ัดออกจะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มเปรียบเทยีบ จ านวน 30 คน จะได้รับการสอนสขุศึกษาตามปกตขิองโรงพยาบาล ได้แก่ การจัดกจิกรรมกลุ่มและ
แจกแผ่นพับเพ่ือให้ความรู้ ในการดูแลตนเองเกี่ยวกบัสาเหตุของการเกดิโรคข้อเข่าเสื่อม อาการและอาการแสดงของ
โรคข้อเข่าเสื่อม และการปฏิบัติตนเมื่อเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม ส่วนกลุ่มทดลองจะได้รับการรักษาโดยผู้ ช่วยวิจัยซึ่งเป็น
แพทย์แผนไทยที่มีใบประกอบวิชาชีพท าการนวดไทยแบบราชส านัก เป็นเวลา 30 นาที โดยท าการนวดขาข้างที่มี
อาการตามสตูรนวด ได้แก่ 1) การนวดพ้ืนฐานขา เปิดประตูลม 2) การนวดพ้ืนฐานขาด้านนอก 3) การนวดพ้ืนฐาน
ขาด้านใน และ 4) กดจุดสญัญาณเข่า จากนั้นท าการเตรียมส่วนผสมส าหรับการพอกเข่าสมุนไพร ประกอบด้วย ผง

and a comparison group ( p < 0. 001) .  The results of this study can be used as information to promote Thai traditional massage 
combined with herbal poultice as an alternative to alleviating Osteoarthritis of Knee in the elderly. 
 
Keywords: Thai Traditional Massage, Herbal Poultice, Osteoarthritis of Knee 

 
บทน า 

 
โรคข้อเข่าเสื่อม (Osteoarthritis Knee) เป็นโรคเรื้อรังของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ มผีลกระทบต่อประชากรทั่ว

โลก ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ท าให้เคล่ือนไหวล าบากมากขึ้ นและเพ่ิมความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มได้ 
นอกจากนี้ ผู้ป่วยที่มีโรคข้อเข่าเสื่อมนั้น ยังต้องรับประทานยาแก้ปวดปริมาณมากเพ่ือบรรเทาอาการปวดโดยเฉพาะยา
แก้ปวดกลุ่มยาต้านอกัเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) ซึ่งส่งผลท าให้เกดิแผลในกระเพาะอาหารและล าไส้เสี่ยง
ต่อภาวะเลือดไหลง่าย และเกดิภาวะไตวาย เป็นต้น (นงลักษณ์, 2562) ในประเทศไทยมีอุบัติการณ์ของโรคเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่องโดยผู้ที่มอีายุ 40 ปี จะเร่ิมมข้ีอเสื่อม อายุ 55 ปีขึ้นไป จะเร่ิมมอีาการปวดเข่าและเข่าเสื่อม และอายุ 60 
ปีขึ้ นไป จะมีโอกาสเป็นข้อเข่าเสื่อมได้ถึงร้อยละ 40 และยังพบว่าพบมากในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 2-3 เท่า 
(กรีต,ิ 2565) ทั้งนี้ โรคดงักล่าวจัดเป็นปัญหาส าคญัของระบบบริการสขุภาพของประเทศเนื่องจากเป็นสาเหตหุนึ่งที่ท  า
ให้เกดิความทุพพลภาพ และการเป็นภาระพ่ึงพิงในผู้สงูอายุ (Heidari, 2011) 

แนวทางเวชปฏบิัติการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในคลินิกบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกแบบครบวงจร โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสขุเสนอแนวทางใน
การรักษาและบรรเทาอาการปวดของผู้ ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยการนวดไทยร่วมกบัการพอกยาสมุนไพร (กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2559) โดยการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลปะที่ใช้ในการบ าบดัรักษาโรค 
โดยมกีารเรียนถ่ายทอดความรู้และพัฒนาสบืต่อกนัมาตั้งแต่สมยัสโุขทยั ในปัจจุบนัมกีารศึกษาวิจัยพบว่า การนวดไทย
แบบราชส านักสามารถบรรเทาอาการของโรคต่างๆ ได้ เช่น กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้ อ (Yoopat, Maes, Poriau, & 
Vanwonterghem,2015) กลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม (Sooktho, Singtong, Chaiyachit, & Hlongchin, 2020) และ
โรคข้อเข่าเสื่อม (Ruangsakul, Pananporn, Saesim, Yoysanit, & Jayathavaj, 2020) เป็นต้น  

การพอกเข่าด้วยสมุนไพรเป็นการน ายาสมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการปวดข้อเข่ามาพอกในผู้ป่วยที่มี
อาการปวดเข่าและเข่าไม่มีก าลัง (กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2559) โดยตัวอย่างของ
สมุนไพรที่ใช้ส่วนประกอบของยาพอก ได้แก่ หัวดองดึง (Gloriosa superba L.) มีสาร Colchicine ซึ่งมีฤทธิ์ต้านการ
อักเสบโดยยับยั้ ง Cyclooxygenase และ Lipoxygenase (Nikhila, Sangeetha, & Swapna, 2014) ขิง (Zingiber 
officinale Roscoe) มีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบและต้านการปวดได้ดีมาก เนื่องจากมีสาร 6-gingerol และ 6-
shogaol ที่ ช่วยยับย้ังเอมไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ ได้แก่ Nitric oxide, Prostaglandin E2 (PGE2), Tumor 
necrosis factor- α (TNF- α) และเอนไซม์ Cyclooxygenase 2 (COX-2) (Yamprasert et al., 2020) และไพล 
(Zingiber cassumunar Roxb.) มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ เนื่องจากมีสาร Dimethoxyphenyl butadiene (DMPBD) ที่
สามารถยับย้ังการบวมได้สงูที่สดุ และสามารถระงับความเจบ็ปวดได้ดเีทยีบเท่าแอสไพริน และสาร Compound D ซ่ึงมี
ฤทธิ์ต้านการอกัเสบและลดบวมได้เช่นกนั (Nivatananun, 2008) เป็นต้น 

อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชรเป็นอ าเภอหนึ่งที่สถานการณโ์รคข้อเข่าเสื่อมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
ในผู้ที่มอีายุ 60 ปีขึ้นไป โดยปี พ.ศ. 2560-2562 พบร้อยละ 2.30 10.52 และ 28.71 ตามล าดบั อกีทั้งจากรายงาน
การตรวจประเมินภาวะสขุภาพตามแบบคัดกรองและแบบประเมินสขุภาพผู้สงูอายุ  ปี พ.ศ. 2562 พบว่าผู้สงูอายุใน
อ าเภอทรายทองวัฒนามีภาวะของข้อเข่าเสื่อมเป็นปัญหาอันดับ 2 รองมาจากปัญหาสุขภาพช่องปากอีกด้วย 
(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร, 2562) แนวทางการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมในปัจจุบันจะมุ่งเน้นที่การ
บรรเทาอาการปวด เพ่ือช่วยให้ผู้ ป่วยคงความสามารถในการขยับร่างกาย ซึ่งจะช่วยชะลอการเสื่ อมของข้อเข่า บรรเทา
ความรุนแรงของโรค ป้องกนัความพิการที่อาจเกดิขึ้น โดยการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมมี 3 วิธ ีได้แก่ การรักษาด้วยการ
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ดองดึงบดแห้ง แป้งข้าวจ้าว อย่างละ 35 กรัม น า้ปูนใส 30 มิลลิลิตร น า้มันขิงและน า้มันไพล อย่างละ 7.5 มิลลิลิตร 
น าส่วนผสมที่ได้มาท าการพอกบริเวณเข่าข้างที่ปวดที่สดุให้แก่กลุ่มตัวอย่าง เป็นเวลา 15 นาท ีจากนั้นเชด็ตัวยาออก 
ให้กลุ่มตัวอย่างกระดกปลายเท้าขึ้นลง 50 ครั้ง และกอดเข่าชิดอก 10 ครั้ง นัดหมายเพ่ือท าการรักษาสปัดาห์ละ 1 
คร้ัง ตดิต่อกนั 5 สปัดาห์ การวิจัยครั้งนี้ ผ่านการพิจารณาและให้ด าเนินการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์มหาวิทยาลัยนเรศวร COA No. 136/2020  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ดัชนี
มวลกาย อาชีพ สถานภาพ ระยะเวลาที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม และพฤตกิรรมที่ก่อให้เกดิความเจบ็ปวดจากอาการโรคข้อ
เข่าเสื่อม 2) แบบประเมินข้อเข่าเสื่อม Modified WOMAC (Western Ontario and MacMaster University) ฉบับ
ภาษาไทย 3) เครื่องวัดองศาโกนิโอมิเตอร์ และแบบทดสอบองศาการเคลื่อนไหวของการงอ-เหยียดเข่า และ 4) 
แบบทดสอบช่วงเวลาในการลุกเดิน โดยผู้วิจัยบันทกึเวลาการลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้ และเดินในระยะทาง 3 เมตร จน
กลับมานั่งยังเก้าอี้ที่จุดเร่ิมต้น 
การวิเคราะหข์อ้มูล    
 1. ข้อมูลพ้ืนฐานของอาสาสมัคร ใช้สถิตเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉล่ียและร้อยละ ท าการเปรียบเทียบลักษณะ
พ้ืนฐานของอาสาสมัครก่อนเข้าร่วมโครงการวิจัยด้วยสถิติด้วย Independent sample T-Test และ Chi-square test 
ก าหนดค่านัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 
 2. เปรียบเทียบค่าคะแนนความปวด ค่าองศาการเคลื่อนไหวการงอ-เหยียดเข่า และช่วงเวลาในการลุกเดินใน
ระยะทาง 3 เมตร ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง โดยใช้สถิติ Pair-sample t-test และเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยสถติด้ิวย Independent sample T-Test ก าหนดค่านัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 
 

ผลการศึกษา 
 
ขอ้มูลพื้ นฐานของอาสาสมคัร 

ลักษณะข้อมูลพ้ืนฐานเมื่อแรกรับเข้าโครงการวิจัย ได้แก่ เพศ อายุ ดัชนีมวลกาย อาชีพ สถานภาพ ระยะเวลาที่
เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม และพฤตกิรรมที่ก่อให้เกดิความเจบ็ปวดจากอาการโรคข้อเข่าเสื่อม ระหว่างกลุ่มเปรียบเทยีบและ
กลุ่มทดลอง ไม่มีความแตกต่างกนั โดยมีรายละเอยีดดังแสดงในตาราง 1 กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทยีบส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.67 และ 83.33 ตามล าดับ อายุเฉล่ียของทั้งสองกลุ่มอยู่ในช่วงประมาณ 65 ปี ดัชนี
มวลกายของอาสาสมัครทั้งสองกลุ่มอยู่ในระดับอ้วน โดยค่าดัชนีมวลกายของกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 24.06 
แปลผลว่า อ้วนระดับ 1 และกลุ่มเปรียบเทยีบมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  25.01 แปลผลว่า อ้วนระดบั 2 สถานภาพสมรสของ
อาสมคัรกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทยีบส่วนใหญ่ คอื สมรส คดิเป็นร้อยละ 70 และ 80 ตามล าดบั ด้านอาชีพ ส่วน
ใหญ่มีอาชีพท าไร่/ท าสวน คิดเป็นร้อยละ 40 ระยะเวลาที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมของอาสมัครกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทยีบ คอื 4.90 ปี และ 4.43 ปี พฤตกิรรมที่ก่อให้เกดิความเจบ็ปวดจากอาการโรคข้อเข่าเสื่อมของอาสาสมัคร
กลุ่มทดลอง คอื ยืน/นั่ง/เดนิในทางเดนินาน คดิเป็นร้อยละ 86.7 ยกของหนัก คดิเป็นร้อยละ 83.3 เดนิขึ้น/ลงบนัได 
คดิเป็นร้อยละ 76.67 และอื่นๆ คดิเป็นร้อยละ 3.3 ตามล าดบั ในกลุ่มทดลอง ได้แก่ การยืน/นั่ง/เดนิในทางเดนินาน 
และยกของหนัก คิดเป็นร้อยละ 76.67 เดินขึ้ น/ลงบันได คิดเป็นร้อยละ 66.70 และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 13.3 
ตามล าดบั 
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ตาราง 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของอาสาสมัคร (จ านวน; ร้อยละ) 
ขอ้มูล กลุ่มทดลอง (n=30) กลุ่มเปรียบเทียบ (n=30) df p-value 

เพศ 
1. เพศหญิง 
2. เพศชาย 

 
20 (66.67) 
10 (33.33) 

 
         25 (88.33)                    
         5 (16.67) 

 
   1              

 
0.136 

อาย ุ 
1. 60-64 ปี 
2. 65-69 ปี 

 
7 (23.33) 
23 (76.66) 

 
12 (40.00) 
18 (60.00) 

 
1 

 
0.165 

ดชันีมวลกาย  
1. ระหว่าง 18.50-22.99 Kg/m2 
2. ระหว่าง 23-24.99 Kg/m2 
3. ระหว่าง 25-29.99 Kg/m2 

 
12 (40.00) 
6 (20.00) 
12 (40.00) 

 
7 (23.33) 
8 (26.67) 
15 (50.00) 

 
2 

 
0.380 

อาชีพ 
1. ไม่ได้ประกอบอาชีพ 
2. รับจ้าง 
3. ท าไร่/ท าสวน  
4. ค้าขาย 
5. อื่นๆ  

 
5 (16.70) 
4 (13.30) 
12 (40.00) 
7 (23.30) 
2 (6.70) 

 
3 (10.00) 
7 (23.30) 
12 (40.00) 
6 (20.00) 
2 (6.70) 

 
4 

 
0.845 

สถานภาพ 
1. โสด 
2. หม้าย 
3. แยกกนัอยู่  
4. สมรส 

 
1(3.30) 

4 (13.30) 
1 (3.30) 

24 (80.00) 

 
2 (6.70) 
7 (23.30) 
0 (0.00) 
21 (70.0) 

 
3 

 
0.503 

ระยะเวลาที่เป็นโรคขอ้เข่าเสื่อม  
1. 1-2 ปี 
2. 3-4 ปี 
3. 5-6 ปี 
4. มากกว่า 7 ปี 

 
3 (10.00) 
11 (36.67) 
8 (26.67) 
8 (26.67) 

 
6 (20.00) 
10 (33.33) 
8 (26.67) 
6 (20.00) 

 
3 

 
0.721 

พฤติกรรมที่ก่อใหเ้กิดความเจ็บปวดจาก
อาการโรคขอ้เข่าเสื่อม (ตอบไดม้ากกว่า  
1 ขอ้) 

1. ยกของหนัก 
2. เดินขึ้น/ลง บันได 
3. ยืน/นั่ง/เดินในทางเดินนาน 
4. อื่นๆ 

 
 
 

25 (83.33) 
23 (76.67) 
26 (86.67) 
1 (3.30) 

 
 
 

23 (76.67) 
20 (66.70) 
23 (76.67) 
4 (13.3) 

 
 
 
1 
1 
1 
1 

 
 
 

0.519 
0.390 
0.317 
0.161 

วิเคราะห์สถิติด้วย Chi-square test ก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติ p-value <0.05 * 
 
การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนความปวดระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบในการ
ทดลอง 

จากการศึกษาพบว่า อาสาสมัครทั้งสองกลุ่มมีค่าเฉล่ียของคะแนนความปวดอยู่ในระดับเลก็น้อยไม่แตกต่างกนั 
ทั้งนี้ ในกลุ่มทดลองมคีะแนนความปวดขณะลงบนัไดมากที่สดุ และกลุ่มเปรียบเทยีบมีคะแนนความปวดขณะเดนิ และ
ปวดข้อขณะอยู่เฉยๆ มากได้สดุ หลังการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองหลังจากได้รับการนวดไทยและการพอกเข่าด้วย
สมุนไพร มีค่าคะแนนความปวดลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในทุกการประเมิน ตัวแปรการปวดขณะขึ้นลงบันได 
เป็นตัวแปรที่มีคะแนนลดลงมากที่สุด โดยลดลง 1.87 คะแนน รองลงมาคือตัวแปรการปวดข้อตอนกลางคืน    มี
คะแนนลดลง 1.73 คะแนน ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มเปรียบเทยีบที่ทุกตวัแปรมีคะแนนความปวดไม่แตกต่างจากก่อนการ

ดองดึงบดแห้ง แป้งข้าวจ้าว อย่างละ 35 กรัม น า้ปูนใส 30 มิลลิลิตร น า้มันขิงและน า้มันไพล อย่างละ 7.5 มิลลิลิตร 
น าส่วนผสมที่ได้มาท าการพอกบริเวณเข่าข้างที่ปวดที่สดุให้แก่กลุ่มตัวอย่าง เป็นเวลา 15 นาท ีจากนั้นเชด็ตัวยาออก 
ให้กลุ่มตัวอย่างกระดกปลายเท้าขึ้นลง 50 ครั้ง และกอดเข่าชิดอก 10 ครั้ง นัดหมายเพ่ือท าการรักษาสปัดาห์ละ 1 
คร้ัง ตดิต่อกนั 5 สปัดาห์ การวิจัยครั้งนี้ ผ่านการพิจารณาและให้ด าเนินการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์มหาวิทยาลัยนเรศวร COA No. 136/2020  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ดัชนี
มวลกาย อาชีพ สถานภาพ ระยะเวลาที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม และพฤตกิรรมที่ก่อให้เกดิความเจบ็ปวดจากอาการโรคข้อ
เข่าเสื่อม 2) แบบประเมินข้อเข่าเสื่อม Modified WOMAC (Western Ontario and MacMaster University) ฉบับ
ภาษาไทย 3) เครื่องวัดองศาโกนิโอมิเตอร์ และแบบทดสอบองศาการเคลื่อนไหวของการงอ-เหยียดเข่า และ 4) 
แบบทดสอบช่วงเวลาในการลุกเดิน โดยผู้วิจัยบันทกึเวลาการลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้ และเดินในระยะทาง 3 เมตร จน
กลับมานั่งยังเก้าอี้ที่จุดเร่ิมต้น 
การวิเคราะหข์อ้มูล    
 1. ข้อมูลพ้ืนฐานของอาสาสมัคร ใช้สถิตเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉล่ียและร้อยละ ท าการเปรียบเทียบลักษณะ
พ้ืนฐานของอาสาสมัครก่อนเข้าร่วมโครงการวิจัยด้วยสถิติด้วย Independent sample T-Test และ Chi-square test 
ก าหนดค่านัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 
 2. เปรียบเทียบค่าคะแนนความปวด ค่าองศาการเคลื่อนไหวการงอ-เหยียดเข่า และช่วงเวลาในการลุกเดินใน
ระยะทาง 3 เมตร ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง โดยใช้สถิติ Pair-sample t-test และเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยสถติด้ิวย Independent sample T-Test ก าหนดค่านัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 
 

ผลการศึกษา 
 
ขอ้มูลพื้ นฐานของอาสาสมคัร 

ลักษณะข้อมูลพ้ืนฐานเมื่อแรกรับเข้าโครงการวิจัย ได้แก่ เพศ อายุ ดัชนีมวลกาย อาชีพ สถานภาพ ระยะเวลาที่
เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม และพฤตกิรรมที่ก่อให้เกดิความเจบ็ปวดจากอาการโรคข้อเข่าเสื่อม ระหว่างกลุ่มเปรียบเทยีบและ
กลุ่มทดลอง ไม่มีความแตกต่างกนั โดยมีรายละเอยีดดังแสดงในตาราง 1 กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทยีบส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.67 และ 83.33 ตามล าดับ อายุเฉล่ียของทั้งสองกลุ่มอยู่ในช่วงประมาณ 65 ปี ดัชนี
มวลกายของอาสาสมัครทั้งสองกลุ่มอยู่ในระดับอ้วน โดยค่าดัชนีมวลกายของกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 24.06 
แปลผลว่า อ้วนระดับ 1 และกลุ่มเปรียบเทยีบมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  25.01 แปลผลว่า อ้วนระดบั 2 สถานภาพสมรสของ
อาสมคัรกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทยีบส่วนใหญ่ คอื สมรส คดิเป็นร้อยละ 70 และ 80 ตามล าดบั ด้านอาชีพ ส่วน
ใหญ่มีอาชีพท าไร่/ท าสวน คิดเป็นร้อยละ 40 ระยะเวลาที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมของอาสมัครกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทยีบ คอื 4.90 ปี และ 4.43 ปี พฤตกิรรมที่ก่อให้เกดิความเจบ็ปวดจากอาการโรคข้อเข่าเสื่อมของอาสาสมัคร
กลุ่มทดลอง คอื ยืน/นั่ง/เดนิในทางเดนินาน คดิเป็นร้อยละ 86.7 ยกของหนัก คดิเป็นร้อยละ 83.3 เดนิขึ้น/ลงบนัได 
คดิเป็นร้อยละ 76.67 และอื่นๆ คดิเป็นร้อยละ 3.3 ตามล าดบั ในกลุ่มทดลอง ได้แก่ การยืน/นั่ง/เดนิในทางเดนินาน 
และยกของหนัก คิดเป็นร้อยละ 76.67 เดินขึ้ น/ลงบันได คิดเป็นร้อยละ 66.70 และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 13.3 
ตามล าดบั 
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ทดลอง และเมื่อท าการเปรียบเทยีบระหว่างกลุ่มการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนความปวดทุกตัวแปร ลดลง
แตกต่างจากกลุ่มเปรียบเทยีบอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิซึ่งแสดงให้เหน็ว่าการนวดไทยและการพอกเข่าด้วยสมุนไพร มี
ประสทิธภิาพในการลดอาการปวดเข่าได้ แสดงผลดงัตาราง 2    

                                                                                                        
ตาราง 2 การเปรียบเทยีบความแตกต่างค่าเฉล่ียของคะแนนความปวดระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทยีบในการทดลอง 

ตวัแปรที่ศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ก่อนการทดลอง หลงัการ
ทดลอง 

Mean difference p-value 
C 

1. ปวดขณะเดิน 
กลุ่มทดลอง 3.07 (1.015) 1.93 (1.337) 1.14 <0.001* 

กลุ่มเปรียบเทยีบ 3.20 (.997) 3.00 (1.017) 0.20 0.184 
p-value T 0.610 0.001* NT NT 

2. ปวดขณะขึ้นลงบันได 
กลุ่มทดลอง 3.20 (0.997) 1.33 (1.008) 1.87 <0.001* 

กลุ่มเปรียบเทยีบ 3.00 (1.017) 3.20 (.997) - 0.20 0.326 
p-value T 0.445 <0.001* NT NT 

3. ปวดข้อตอนกลางคืน 
กลุ่มทดลอง 3.00 (1.017) 1.27 (1.230) 1.73 <0.001* 

กลุ่มเปรียบเทยีบ 3.00 (1.017) 2.93 (1.015) 0.07 0.662 
p-value T 1.000 <0.001* NT NT 

4. ปวดข้อขณะอยู่เฉยๆ 
กลุ่มทดลอง 2.80 (0.997) 1.73 (1.461) 1.07 <0.001* 

กลุ่มเปรียบเทยีบ 3.20 (0.997) 3.13 (1.008) 0.07 0.745 
p-value T 0.125 <0.001* NT NT 

5. ปวดข้อขณะยืนลงน า้หนัก (ขาข้างที่
รับน า้หนักตัว) 

กลุ่มทดลอง 3.07 (1.015) 2.33 (1.583) 0.74 0.003* 
กลุ่มเปรียบเทยีบ 3.07 (1.015) 3.00 (1.017) 0.07 0.326 

p-value T 1.000 0.057 NT NT 
ข้อมูลน าเสนอโดยค่าเฉล่ีย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) , NT=Not test 
วิเคราะห์สถิติด้วย T Independent sample T-Test และ P Pair-sample t-test ก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติ p-value <0.05* 
 
การเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนค่าเฉลี่ยดา้นองศาการเคลื่อนไหวของการงอ-เหยียดเข่าและ ช่วงเวลา
การลกุเดินในระยะทาง 3 เมตร ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ 

ผลการเปรียบเทยีบความแตกต่างค่าคะแนนเฉล่ียด้านองศาการเคล่ือนไหวของการงอเข่าระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มเปรียบเทยีบ พบว่า อาสาสมัครที่ได้รับการนวดและพอกเข่าด้วยสมุนไพร สามารถงอเข่าได้องศามากขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ แตกต่างจากกลุ่มเปรียบเทียบที่มีองศาการเคล่ือนไหวของการงอเข่าก่อนและหลังไม่แตกต่างกนั 
และเมื่อเปรียบเทยีบระหว่างกลุ่ม พบว่ากลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉล่ียด้านองศาการเคล่ือนไหวของการงอเข่าหลังการ
ทดลองมากกว่ากลุ่มเปรียบเทยีบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p <0.001) โดยมีค่าองศาเท่ากบั 139.73 และ 135.27 
ตามล าดบั  

ด้านองศาการเคลื่อนไหวของการเหยียดเข่า พบว่าหลังการทดลองอาสาสมัครกลุ่มทดลองสามารถเหยียดขาได้
องศามากขึ้นเช่นเดียวกับองศาการเคลื่อนไหวของการงอเข่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p <0.001) และมีองศาการ
เคลื่อนไหวของการเหยียดเข่ามากกว่ากลุ่มเปรียบเทยีบ โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียด้านองศาการเคล่ือนไหวของด้านองศา
การเคลื่อนไหวของการเหยียดเข่า หลังการทดลอง เท่ากับ 7.50 และ 6.67 ตามล าดับ ซึ่งแตกต่างจากการกลุ่ม
เปรียบเทยีบที่ไม่มกีารเปล่ียนแปลงขององศาการเคล่ือนไหวของการเหยียดเข่า  

ด้านระยะเวลาในการลุกเดนิในระยะทาง 3 เมตร ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองสามารถเดนิในระยะทางเมตร ใช้
เวลาลดลงจากก่อนการทดลง คือ 13.57 นาท ีเป็น 6.73 นาท ีหมายถึงผู้ ป่วยมีประสทิธภิาพในการเดินมากขึ้น และ
อาสาสมัครกลุ่มทดลองใช้ระยะเวลาในการเดินน้อยกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในขณะที่กลุ่ม
เปรียบเทยีบไม่มกีารเปล่ียนแปลงของระยะเวลาเมื่อเปรียบเทยีบระหว่างก่อนและหลังการทดลอง แสดงผลดงัตาราง 3 
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ตาราง 3 การเปรียบเทยีบความแตกต่างค่าคะแนนเฉล่ียด้านองศาการเคล่ือนไหวของการงอ-เหยียดเข่าและด้านช่วงเวลาการลุกเดินใน
ระยะทาง 3 เมตร ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทยีบ  

ตวัแปรท่ีศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลอง 

Mean difference p-value 
C 

1. ด้านองศาการเคล่ือนไหวของการงอเข่า 
(องศา) 

กลุ่มทดลอง 135.27 (0.64) 139.73 (0.52) - 4.46 <0.001* 
กลุ่มเปรียบเทยีบ 135.40 (0.62) 135.27 (0.74) 0.13 0.211 

p-value T 0.416 <0.001* NT NT 

2. ด้านองศาการเคล่ือนไหวของการเหยียด
เข่า (องศา) 

กลุ่มทดลอง 6.63 (0.67) 7.50 (0.73) - 0.87 <0.001* 
กลุ่มเปรียบเทยีบ 6.67 (0.66) 6.67 (0.66) 0 1.000 

p-value T 0.847 <0.001* NT NT 

3. ด้านช่วงเวลาการลุกเดินในระยะทาง 3 
เมตร (นาท)ี 

กลุ่มทดลอง   13.57 (0.68) 6.73 (0.98)) 6.84 <0.001* 
กลุ่มเปรียบเทยีบ 13.53 (0.68 13.57 (0.69) - 0.04 0.354 

p-value T 0.850 <0.001* NT NT 
ข้อมูลน าเสนอโดยค่าเฉล่ีย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) , NT=Not test 
วิเคราะห์สถิติด้วย T Independent sample T-Test และ P Pair-sample T-Test ก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติ p-value <0.05* 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

 
จากผลการศึกษาประสิทธิผลของการนวดไทยร่วมกับการพอกเข่าด้วยสมุนไพรในผู้ สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม 

โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า การนวดไทยร่วมกับการพอกเข่าด้วยยาสมุนไพร สามารถ
บรรเทาอาการปวด เพ่ิมองศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่า และลดระยะเวลาในการเดินระยะทาง 3 เมตร และแตกต่าง
จากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต โดยกลไกที่ส  าคัญซึ่งอาจอธบิายผลของการนวดคือ การนวดไทยมีลักษณะ
ของการให้แรงกดผ่านส่วนของกล้ามเนื้อที่มจุีดกดเจบ็ แรงกดอาจลึกพอต่อการไปยืดใยกล้ามเนื้อที่มีการหดร้ังและยัง
เพ่ิมการไหลเวียนเลือด โดยจะช่วยลดสารที่ท าให้เกิดอาการปวดและอักเสบ เช่น substance P, neurokinase-A, 
calcitonin gene- related peptide และ serotonin (5-HT) (Malila, Seeda, Machom, & Eungpinithpong, 2015) 
เป็นต้น นอกจากนี้ สมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบของยาพอกเข่ามีฤทธิ์ต้านการอกัเสบโดยยับย้ังเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกบั
ก า รอัก เ สบหลายชนิด  ไ ด้ แ ก่  Cyclooxygenase และ  Lipoxygenase (Nikhila et al. , 2014)  Nitric oxide, 
Prostaglandin E2 (PGE2), Tumor necrosis factor- α (TNF- α) (Yamprasert et al., 2020) ร่วมกบัมีฤทธิ์ต้าน
การอักเสบ ลดบวม และสามารถระงับความเจบ็ปวด (Nivatananun, 2008) ทั้งนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดของการ
รักษาโรคข้อเข่าเสื่ อมของ National Health Service ประเทศอังกฤษ (National Statistical Office, 2017) ได้
เสนอแนะการรักษาข้อเข่าแบบไม่ใช้ยา ได้แก่ การนวดไทย การพอกเข่าด้วยสมุนไพร และการออกก าลังกายการ
ควบคุมน า้หนัก  นอกจากนี้ จากการวิจัยของชุตินันท ์ขันทะยศและกนกพร ปัญญาดี (2560) ได้ศึกษาผลของถุงยา
สมุนไพรประคบข้อเข่าในผู้ ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม พบว่า หลังการทดลอง ผู้ ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมมีคะแนนระดับความ
เจบ็ปวดลดลงมากกว่าเมื่อเทยีบกบัก่อนการรักษาด้วยการใช้ถุงยาสมุนไพรประคบเข่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 
0.001) อรพรรณ นันตาด ี(2561) ศึกษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมเกี่ยวกบัการประคบด้วยสมุนไพรด้วยตนเอง เป็นเวลา 4 
สปัดาห์ เมื่อพ้น 4 สปัดาห์ พบว่า มคีวามเจบ็ปวด มรีะยะห่างของเวลาที่ปวด และความพึงพอใจก่อนและหลังของการ
ใช้ลูกประคบเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และอมรรัตน์ 
เรืองสกุลและคณะ (2563) ได้ท าการศึกษาเรื่องระดบัการเคล่ือนไหวของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมเมื่อรักษาด้วยการนวด
แบบราชส านักเพียงอย่างเดยีวและประคบสมุนไพรร่วมด้วย พบว่าการนวดราชส านักร่วมกบัการประคบท าให้การบวม 
เข่า ลดลง และท าให้องศาการเคลื่อนไหวข้อเข่าเพ่ิมขึ้นได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้น จากผลการการศึกษานี้
สามารถใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมการนวดไทยร่วมกับการพอกเข่าด้วยสมุนไพรเพ่ือเป็นทางเลือกในการบรรเทา
อาการโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ ข้อจ ากัดในการศึกษาครั้งนี้  คือ เป็นการศึกษาเปรียบเทียบผลก่อนและหลัง ซึ่ง

ทดลอง และเมื่อท าการเปรียบเทยีบระหว่างกลุ่มการทดลอง พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนความปวดทุกตัวแปร ลดลง
แตกต่างจากกลุ่มเปรียบเทยีบอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิซึ่งแสดงให้เหน็ว่าการนวดไทยและการพอกเข่าด้วยสมุนไพร มี
ประสทิธภิาพในการลดอาการปวดเข่าได้ แสดงผลดงัตาราง 2    

                                                                                                        
ตาราง 2 การเปรียบเทยีบความแตกต่างค่าเฉล่ียของคะแนนความปวดระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทยีบในการทดลอง 

ตวัแปรที่ศึกษา กลุ่มตวัอย่าง ก่อนการทดลอง หลงัการ
ทดลอง 

Mean difference p-value 
C 

1. ปวดขณะเดิน 
กลุ่มทดลอง 3.07 (1.015) 1.93 (1.337) 1.14 <0.001* 

กลุ่มเปรียบเทยีบ 3.20 (.997) 3.00 (1.017) 0.20 0.184 
p-value T 0.610 0.001* NT NT 

2. ปวดขณะขึ้นลงบันได 
กลุ่มทดลอง 3.20 (0.997) 1.33 (1.008) 1.87 <0.001* 

กลุ่มเปรียบเทยีบ 3.00 (1.017) 3.20 (.997) - 0.20 0.326 
p-value T 0.445 <0.001* NT NT 

3. ปวดข้อตอนกลางคืน 
กลุ่มทดลอง 3.00 (1.017) 1.27 (1.230) 1.73 <0.001* 

กลุ่มเปรียบเทยีบ 3.00 (1.017) 2.93 (1.015) 0.07 0.662 
p-value T 1.000 <0.001* NT NT 

4. ปวดข้อขณะอยู่เฉยๆ 
กลุ่มทดลอง 2.80 (0.997) 1.73 (1.461) 1.07 <0.001* 

กลุ่มเปรียบเทยีบ 3.20 (0.997) 3.13 (1.008) 0.07 0.745 
p-value T 0.125 <0.001* NT NT 

5. ปวดข้อขณะยืนลงน า้หนัก (ขาข้างที่
รับน า้หนักตัว) 

กลุ่มทดลอง 3.07 (1.015) 2.33 (1.583) 0.74 0.003* 
กลุ่มเปรียบเทยีบ 3.07 (1.015) 3.00 (1.017) 0.07 0.326 

p-value T 1.000 0.057 NT NT 
ข้อมูลน าเสนอโดยค่าเฉล่ีย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) , NT=Not test 
วิเคราะห์สถิติด้วย T Independent sample T-Test และ P Pair-sample t-test ก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติ p-value <0.05* 
 
การเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนค่าเฉลี่ยดา้นองศาการเคลื่อนไหวของการงอ-เหยียดเข่าและ ช่วงเวลา
การลกุเดินในระยะทาง 3 เมตร ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ 

ผลการเปรียบเทยีบความแตกต่างค่าคะแนนเฉล่ียด้านองศาการเคล่ือนไหวของการงอเข่าระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มเปรียบเทยีบ พบว่า อาสาสมัครที่ได้รับการนวดและพอกเข่าด้วยสมุนไพร สามารถงอเข่าได้องศามากขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ แตกต่างจากกลุ่มเปรียบเทียบที่มีองศาการเคล่ือนไหวของการงอเข่าก่อนและหลังไม่แตกต่างกนั 
และเมื่อเปรียบเทยีบระหว่างกลุ่ม พบว่ากลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉล่ียด้านองศาการเคล่ือนไหวของการงอเข่าหลังการ
ทดลองมากกว่ากลุ่มเปรียบเทยีบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p <0.001) โดยมีค่าองศาเท่ากบั 139.73 และ 135.27 
ตามล าดบั  

ด้านองศาการเคลื่อนไหวของการเหยียดเข่า พบว่าหลังการทดลองอาสาสมัครกลุ่มทดลองสามารถเหยียดขาได้
องศามากขึ้นเช่นเดียวกับองศาการเคลื่อนไหวของการงอเข่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p <0.001) และมีองศาการ
เคลื่อนไหวของการเหยียดเข่ามากกว่ากลุ่มเปรียบเทยีบ โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียด้านองศาการเคล่ือนไหวของด้านองศา
การเคลื่อนไหวของการเหยียดเข่า หลังการทดลอง เท่ากับ 7.50 และ 6.67 ตามล าดับ ซึ่งแตกต่างจากการกลุ่ม
เปรียบเทยีบที่ไม่มกีารเปล่ียนแปลงขององศาการเคล่ือนไหวของการเหยียดเข่า  

ด้านระยะเวลาในการลุกเดนิในระยะทาง 3 เมตร ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองสามารถเดนิในระยะทางเมตร ใช้
เวลาลดลงจากก่อนการทดลง คือ 13.57 นาท ีเป็น 6.73 นาท ีหมายถึงผู้ ป่วยมีประสทิธภิาพในการเดินมากขึ้น และ
อาสาสมัครกลุ่มทดลองใช้ระยะเวลาในการเดินน้อยกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในขณะที่กลุ่ม
เปรียบเทยีบไม่มกีารเปล่ียนแปลงของระยะเวลาเมื่อเปรียบเทยีบระหว่างก่อนและหลังการทดลอง แสดงผลดงัตาราง 3 
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อาจจะท าให้ในระหว่างที่อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย นั้นขาดความต่อเนื่องของการเกบ็ข้อมูล ดังนั้นในการศึกษา
คร้ังต่อไปควรมกีารเกบ็ข้อมูลเพ่ิมเตมิ เช่น เกบ็ข้อมูลในสปัดาห์ที่ 2, 3 และ 4 ตามล าดบั เป็นต้น  
  

สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 
 

การนวดไทยร่วมกบัการพอกเข่าด้วยยาสมุนไพร สามารถบรรเทาอาการปวด เพ่ิมองศาการเคลื่อนไหวของ
ข้อเข่า และลดระยะเวลาในการเดินได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตเมื่อเทยีบกบักลุ่มควบคุม ในทางปฏบิัติสามารถใช้ผล
การศึกษานี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กบัหน่วยงานทางด้านสาธารณสขุในจังหวัดก าแพงเพชร ในการจัดให้บริการทางด้าน
การนวดไทยร่วมกับการพอกเข่าด้วยสมุนไพรให้แก่ผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อมเพ่ือบรรเทาอาการปวดเข่า ท าให้
ความสามารถในการท ากจิกรรมต่างๆ ดขีึ้น และลดการใช้ยาแก้ปวดในผู้สงูอายุ 
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Abstract 
Efficient photocatalytic inhibition of the growth of Mycobacterium Tuberculosis was achieved using N-TiO2 as a photocatalyst 

under visible-light irradiation in a negative pressure room. The growth inhibition experiments under visible-light irradiation with a N-
TiO2 photocatalyst showed that 60 % of Mycobacterium Tuberculosis was inhibited within 3 h and 100 % within 5 h. Moreover, the 
growth inhibition experiments under ultraviolet light (UVC)  and visible- light irradiation with the N-TiO2 photocatalyst showed that 
100 % of Mycobacterium Tuberculosis was inhibited within 30 min. The mechanism was investigated by using an advanced oxidation 
reaction and diffusing hydroxyl radicals played an important role in the initiated tuberculosis growth inhibition. 
 
Keywords: Photocatalytic, N-TiO2, Mycobacterium Tuberculosis  
     

Introduction 
 

Tuberculosis is a contagious disease that is a major medical and public health problem worldwide ( Vareldzis  
et al. , 1994) .  Because it is transmitted through the air, medical facilities, places where patients go for health 
services, and crowded places pose a high risk of spreading tuberculosis to other people ( Pio & Chaulet, 1998) .  
As a result, tuberculosis prevention and control are critical to the tuberculosis action plan.  Nowadays, ultraviolet 
radiation, particularly UVC, is often used to inhibit Mycobacterium tuberculosis growth since it is very efficient in 
destroying microorganisms such as Mycobacterium Tuberculosis.  However, if it is used incorrectly, it can be 
dangerous for humans. 
 The photocatalytic process, also known as the optical catalytic process, was discovered by Japanese researchers 
including Fujishima and Honda in 1972, and it is a process that employs catalysts for stimulation.  This reaction 
takes place on the catalyst's surface as changes in the electron configuration occur as a result of adsorption on 
molecules, and certain chemical bonds begin to breakdown ( Fujishima & Honda, 1972) .  Currently, the 
photocatalytic process can be used in a wide range of applications, including wastewater treatment, air pollution 
removal, and disinfection (Zhu et al., 2000). It is mostly utilized as a catalyst in these applications because of its 
small and effective energy band gap, which can break down practically any organic molecule. However, due to the 
quick aggregation of electrons and electron holes in titanium dioxide after light stimulation, titanium dioxide can 
only be used under ultraviolet (UV) light. To increase titanium efficiency, certain metals and non-ionizing agents 
such as Ag+, Fe3+, Zn2+, C, S, and N are added. The doping chemical is essentially a reservoir of excited electrons 
that do not re- enter the Valence bar's positively charged holes, which increases electron transport and enables it to 
respond to visible light (Tugaoen, Garcia-Segura, Hristovski, & Westerhoff, 2017). 
 For the elimination of bacteria via the photocatalytic process, particularly with titanium dioxide, which has been 
widely used as a catalyst in recent decades, hydroxyl radicals produced by photocatalytic reactions in the valence 
region damage bacteria cell walls and cause potassium ion loss.  Furthermore, there are numerous types of radicals 
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that can harm bacterial cell walls, such as peroxide radicals, particularly negatively charged radicals that can destroy 
phospholipid membranes in bacterial cell walls (Dalrymple, Stefanakos, Trotz, & Goswami, 2010). These radicals 
can also kill gram-positive bacteria, as well as gram-negative (Reddy et al. , 2016) .  As a result, the researchers 
focused on studying the implementation of the photocatalytic process to inhibit the growth of Mycobacterium 
tuberculosis with the goal of assessing the effectiveness and appropriate light sources in eliminating this type of 
infection and to apply the results of the study to develop aseptic technologies in both crowded, public places, and 
medical facilities that are vulnerable to tuberculosis spread. 

 
Methods and Materials 

 
Synthesis of N-TiO2 Catalytic Specimens   
 The N-TiO2 catalytic specimen was synthesized by sol-gel process using titanium (IV) butoxide as a precursor 
and ammonium nitrate 1.5 mol as a nitrogen source, and the sintered N-TiO2 powder was created using the dipping 
process. Using a ball grinder, the polyvinyl alcohol solution was thoroughly mixed with the N-TiO2 powder and DI 
water for 24 h, then dried at 110 °C to obtain the N-TiO2 workpiece 3 cm in length and 0.5 cm in height, as seen 
in Figure 1.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figure 1 N-TiO2 catalytic specimens (Sinchangreed & Watcharamaisakul, 2021) 

 
Preparation to feed the Mycobacterium tuberculosis bacterium 
 The Ogawa recipe was used for the preparation of feed, an egg- based approach with the following operational 
procedure:  Mineral salt solution was made by heating 5 g of sodium glutamate, 15 g of potassium dihydrogen 
phosphate anhydrous ( KH2PO4) , 500 ml of DI water, 30 ml of glycerol, and 30 ml of 2 %  Malachite green to 
121 °C 15 lbs.  pressure for 15 min, then the solution was cooled down before adding 1,000 ml whole egg 
homogenate.  After that, the solution was stored in the refrigerator at 2- 8 °C.  The preparation of 2 %  Malachite 
green was prepared by dissolving 2 g of Malachite green dye in 100 ml of DI water using sterile procedures and 
kept at 37 °C in incubator. The whole egg homogenate was prepared from fresh eggs, which were rinsed with mild 
soapy water and the eggshell was gently rubbed with a brush, then wiped clean with 70%  alcohol.  After that, the 
eggs were strained by spinning to homogenize the yolks and egg whites.  After disinfection, solid food combined 
with eggs was created (Ogawa media) , which made from a mixture of 600 ml of salt solution and 2% Malachite 
green.  The 1,000 ml of eggs were placed aside for about 30 min to allow the food bubbles to float away.  Then, 
the prepared egg feed was divided into plastic petri dishes with a diameter of 90 x 15 mm to two sterile areas (Petri 
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Preparation to feed the Mycobacterium tuberculosis bacterium 
 The Ogawa recipe was used for the preparation of feed, an egg- based approach with the following operational 
procedure:  Mineral salt solution was made by heating 5 g of sodium glutamate, 15 g of potassium dihydrogen 
phosphate anhydrous ( KH2PO4) , 500 ml of DI water, 30 ml of glycerol, and 30 ml of 2 %  Malachite green to 
121 °C 15 lbs.  pressure for 15 min, then the solution was cooled down before adding 1,000 ml whole egg 
homogenate.  After that, the solution was stored in the refrigerator at 2- 8 °C.  The preparation of 2 %  Malachite 
green was prepared by dissolving 2 g of Malachite green dye in 100 ml of DI water using sterile procedures and 
kept at 37 °C in incubator. The whole egg homogenate was prepared from fresh eggs, which were rinsed with mild 
soapy water and the eggshell was gently rubbed with a brush, then wiped clean with 70%  alcohol.  After that, the 
eggs were strained by spinning to homogenize the yolks and egg whites.  After disinfection, solid food combined 
with eggs was created (Ogawa media) , which made from a mixture of 600 ml of salt solution and 2% Malachite 
green.  The 1,000 ml of eggs were placed aside for about 30 min to allow the food bubbles to float away.  Then, 
the prepared egg feed was divided into plastic petri dishes with a diameter of 90 x 15 mm to two sterile areas (Petri 

Dish, Dia.  90 x 15 mm. , 2 compartments, sterile) , 30 ml each, and steamed at 85 °C.  To solidify the meal, it 
was placed in a heated incubator for 55-60 min. 
Bacteriological culture of Mycobacterium tuberculosis 
 After preparing the feed, the infection was dropped onto the feed by transferring 5- 7 ml of standard 
Mycobacterium tuberculosis ( H37RV)  colonies cultured on Lowenstein- Jensen medium solid foods into a clear 
plastic tube with a round bottom and a 10-milliliter screw cap with 5-7 glass beads contained on the bottom of the 
tube, then sterilized and mixed for 1 min with a vortex mixer to separate the MTB. Altering setting it aside for 15 
m, 5 ml of distilled water was added and mixed with a vortex mixer again for 15 min.  MTB was extracted from 
the transparent section above by using a pipette ( Sterile Plastic Pasteur Pipette)  and inserted into the 10 ml screw 
cap clear plastic tube, and then, the MTB's turbidity was regulated with distilled water to the degree of standard 
turbidity.  McFarland no.1 utilizes a DEN- 1B Densitometer to measure the infection, which has a dosage of 107 

CFU/ml, and then the MTB was diluted with distilled water until it reached a concentration of 103 CFU/ml. Next, 
the MTB  103 CFU/ml with 50 microliters were placed on each section of the petri dish surface, and the sterile 
loop label ( streak)  was used to cover the surface of the feed in both parts of the feed dish for the investigation in 
the next step. At the end of the trial period, the cover of the dish was securely closed and placed in an incubator set 
at 37 °C. 
Mycobacterium tuberculosis Culture Reading 
 The culture readings were taken at the end of week 3 ( after a 21- day trial) , when the growth MTB was saw 
with the naked eye, and the MTB's colony was counted with a Colony Counter. 
Study of the ability to inhibit the growth of Mycobacterium tuberculosis 
 
Table 1 Experimental design to study the ability to inhibit Mycobacterium tuberculosis growth 

Order Light intensity 
(Lux) 

Time 
(hour) 

Light Source Catalyst Distance between light source and 
catalyst (cm) 

1 1,772 3 LED N-TiO2 10 

2 1,772 5 LED N-TiO2 10 

3 1,785 0.5 LED+UVC N-TiO2 10 

 
Table 1 summarized the experimental design of the study of the ability to inhibit Mycobacterium tuberculosis 

growth in a petri dish divided into two sides by requiring one side was covered to protect the light and react with 
the catalyst.  The experiments were divided into three main experiments with two main parts based on the type of 
light source, which, as shown in Figure 2, A visible light LED lamps was used at a light intensity of 1,772 lux, 
and irradiated in combination with the N-TiO2 catalyst for 3 and 5 h, respectively. 
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Figure 2 Inhibition of Mycobacterium tuberculosis growth using visible light 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 Inhibition of Mycobacterium tuberculosis growth by using ultraviolet light with visible light 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 Photocatalytic test box 
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Figure 2 Inhibition of Mycobacterium tuberculosis growth using visible light 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 Inhibition of Mycobacterium tuberculosis growth by using ultraviolet light with visible light 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 Photocatalytic test box 
 

 
Figure 5 Mycobacterium tuberculosis growth inhibitory performance test kit with photocatalytic process 

 
Results and Discussion 

 
 When using the photocatalytic methods, the capacity of the N-TiO2 catalytic specimen to prevent Mycobacterium 
tuberculosis growth was assessed. The Mycobacterium tuberculosis counts were performed using a colony counter, 
with the petri dish used for testing separated into two sides, and the suppression of Mycobacterium tuberculosis 
development with photocatalytic processes being tested on the left-hand side (Figure 6). The right side was shielded 
from light and charge generated by the photocatalytic process.  
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 Colony counter counting of 30-min photocatalysis using visible light (LED) with the N-TiO2 
 
 Table 2 illustrates the suppression of Mycobacterium tuberculosis development following the photocatalytic 
process under ultraviolet (UVC) and visible light (LED). The results shown in Table 2 indicate that in Experiments 
1 and 2, visible light at 1,772 lux with N- TiO2 and 3 h of light exposure inhibited Mycobacterium tuberculosis 
growth by 60%, and when the duration of visible light was increased by using LED for a period of 5 h, it inhibited 
Mycobacterium tuberculosis growth by 100 %, as shown in Figure7 and 8. 
 
Table 2 Results of Mycobacterium tuberculosis growth inhibitory test after the photocatalytic process 

Order Light source Catalyst Time 
(hour) 

Efficacy in inhibiting Mycobacterium tuberculosis 
growth (%) 

1 LED N-TiO2 3 60 

2 LED N-TiO2 5 100 

3 LED+UVC N-TiO2 0.5 100 
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Figure 7 Colony counter counting of, 30-min photocatalysis using visible light (LED) with ultraviolet light (UVC) and N-TiO2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 The effect of 5-hour photocatalysis using visible light (LED) with the N-TiO2  
 

 From the experiments, it was found that the combination of LED light with N- TiO2 catalyst was able to 
inhibit the growth of Mycobacterium Tuberculosis in visible light conditions.  Previously, TiO2 can only be used 
under ultraviolet.  The recent studies referred to demonstrated that demonstrating the N doping improves efficiency 
of TiO2.  According to many research papers on nonmetal- doped TiO2 photocatalysts have been reported for the 
purpose of activation of TiO2 photocatalysis toward the visible- light region.  Similar to Jiang’ s research, N-doped 
TiO2 exhibit excellent adsorption and visible light photocatalytic ability, and the removal rates of MB ( 20 ppm, 
100 ml)  reach to more than 90%  for 1 h ( Jiang et al. , 2019) .  The doping of N, F, S, B, and other nonmetal 
species has been investigated as a reservoir of excited electrons that do not re- enter the Valence bar’ s positively 
charged holes, which increases electron transport and enable respond to visible light. Among nonmetal dopants and 
their combinations, N- doped is still the best dopant so far for TiO2 with respect to photocatalytic activity for 
environmental applications, for example, antibacterial, antiviral, and antiallergen properties on the surface of N-
doped TiO2 are practically important especially for indoor use (Asahi et al., 2014). Moreover, when combined with 
ultraviolet light, it increases its efficiency over time up to 10 times faster. 

Conclusions and Suggestions 
 

By investigating the inhibition of the growth of Mycobacterium tuberculosis using photocatalytic processes with 
N-TiO2 specimens under ultraviolet (UVC) and visible light, it was discovered that both ultraviolet light and visible 
light are efficient in inhibiting Mycobacterium tuberculosis growth.  The results of this study of visible light in the 
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Figure 8 The effect of 5-hour photocatalysis using visible light (LED) with the N-TiO2  
 

 From the experiments, it was found that the combination of LED light with N- TiO2 catalyst was able to 
inhibit the growth of Mycobacterium Tuberculosis in visible light conditions.  Previously, TiO2 can only be used 
under ultraviolet.  The recent studies referred to demonstrated that demonstrating the N doping improves efficiency 
of TiO2.  According to many research papers on nonmetal- doped TiO2 photocatalysts have been reported for the 
purpose of activation of TiO2 photocatalysis toward the visible- light region.  Similar to Jiang’ s research, N-doped 
TiO2 exhibit excellent adsorption and visible light photocatalytic ability, and the removal rates of MB ( 20 ppm, 
100 ml)  reach to more than 90%  for 1 h ( Jiang et al. , 2019) .  The doping of N, F, S, B, and other nonmetal 
species has been investigated as a reservoir of excited electrons that do not re- enter the Valence bar’ s positively 
charged holes, which increases electron transport and enable respond to visible light. Among nonmetal dopants and 
their combinations, N- doped is still the best dopant so far for TiO2 with respect to photocatalytic activity for 
environmental applications, for example, antibacterial, antiviral, and antiallergen properties on the surface of N-
doped TiO2 are practically important especially for indoor use (Asahi et al., 2014). Moreover, when combined with 
ultraviolet light, it increases its efficiency over time up to 10 times faster. 

Conclusions and Suggestions 
 

By investigating the inhibition of the growth of Mycobacterium tuberculosis using photocatalytic processes with 
N-TiO2 specimens under ultraviolet (UVC) and visible light, it was discovered that both ultraviolet light and visible 
light are efficient in inhibiting Mycobacterium tuberculosis growth.  The results of this study of visible light in the 

photocatalytic process demonstrated the effectiveness of Mycobacterium tuberculosis growth inhibition, which is 
ideal for further research and development as a tool for sterile applications to overcome the limitations of ultraviolet 
light sources in terms of foreign imports and high cost as well as potential misuse, which can be harmful to humans. 
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บทคดัย่อ 
งานวิจัยนี้ เป็นการพัฒนาโปรแกรมตรวจจับและวิเคราะห์เสยีงส าหรับการควบคุมเก้าอี้ เขน็ไฟฟ้า โดยระบบจะรับสญัญาณเสยีงของผู้ใช้

ผ่านไมโครโฟน แล้วน ามาแยกแยะความถี่เพ่ือวิเคราะห์ว่าเสยีงที่ได้รับมาเป็นเสยีงอะไรและเปรียบเทยีบกบัฐานข้อมูลเสยีงด้วยเทคนิค k-
NN เพ่ือหาเสยีงสระที่ใกล้เคียงที่สุด โดยในงานวิจัยน้ีได้ออกแบบให้ใช้เสยีงสระ เช่น เอ อี โอ อา อู ในการรับค าสั่งจากผู้ใช้งาน เพ่ือ
น าไปประมวลผลตามรหัสที่ตั้งไว้เพ่ือการควบคุมเก้าอี้ เขน็ไฟฟ้า โดยมีค าสั่งในการควบคุมการเคล่ือนที่ 5 รปูแบบ คือ เดินหน้า ถอยหลัง 
หมุนซ้าย หมุนขวา และหยุด โดยการควบคุมน้ัน ผู้ใช้จะต้องส่งเสยีงสระสั้น ๆ สองตัวติดกนั เพ่ือก าหนดรปูแบบที่ต้องการเคล่ือนที่ เช่น 
อี-โอ เพ่ือเตรียมเดินหน้า และ   เอ-โอ เพ่ือเตรียมถอยหลัง เป็นต้น จากนั้นต้องส่งเสียงสระแบบลากเสียงยาว เช่น อา เพ่ือส่งค าสั่ง
เคล่ือนที่ไปให้กับระบบเก้าอี้ เข็นไฟฟ้า จากการทดลองพบว่าโปรแกรมที่พัฒนาขึ้ นสามารถแยกแยะเสียงสระแต่ละตัวได้อย่างถูกต้อง
มากกว่า 85% และเมื่อโปรแกรมได้รับสญัญาณเสยีงสระสองเสยีงติดกนั จะมีการเตรียมข้อความส าหรับส่งได้อย่างถูกต้อง และเมื่อได้รับ
เสยีงยาว พบว่าระบบจะส่งข้อความไปที่เก้าอี้ เขน็ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง แต่กย็ังมีความยากในการน าไปใช้งานจริงเนื่องจากในเวลานานใน
การสั่งการคือประมาณ 2 วินาทใีนการเลือกทศิทาง จากน้ันต้องมีการสั่งการให้เคล่ือนที่ซ่ึงต้องลากเสยีงยาวท าให้อาจมีความยากล าบากใน
การใช้งานจริง โดยสรุปจากการทดลองพบว่างานวิจัยนี้มีศกัยภาพในการตรวจจับเสยีงส าหรับควบคุมอุปกรณ์ได้ ซ่ึงควรมีการพัฒนาและ
ปรับปรงุรปูแบบการควบคุมที่เหมาะสมกบัแต่ละคนต่อไป 

 
ค าส าคญั: เก้าอี้ เขน็ไฟฟ้า, สั่งการด้วยเสยีง, K-NN   

 
Abstract 

 
This research is the development of voice detection and analysis program to control electric wheelchair. The system will receive 

audio signals of user through the microphone.  The frequencies are then differentiated to analyze what sounds are received by 
comparison with the sound database using K-NN technique to find the closest vowel match.  In this research, we designed to use 
vowel sounds such as (a_e, ee, o_e, aa, oo) in order to receive command from user to control the electric wheelchair. There are 5 
types of motion control commands: forward, backward, turn left, turn right and stop. The user must send two short vowels next to 
each other to determine the pattern they want to move, e.g. ee-o_e to prepare to go forward, and a_e – o_e to prepare to go back, 
etc. Then, a long continuous vowel sound, such as ah, must be sent to command to move the electric wheelchair system. From the 
experiments it was found that the developed program was able to distinguish each vowel with accuracy more than 85%. When the 
program received two adjacent vowels, the message will be properly prepared for sending. After that, when given a long sound, it 
was found that the message was sent to the electric wheelchair correctly. But it is still difficult to implement because of taking long 
time to command about 2 second for select direction and need long voice to send move command to the wheelchair which might 
be difficult in real situation. In conclusion, this research has the potential to detect sound for device control, which should continue 
to develop and improve the control style to suite for each individual 
 
Keywords: Electric Wheelchair, Voice Activated, K-NN 

บทน า 
 

การสั่งการด้วยเสยีงถูกพัฒนาและประยุกต์ใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมาร์ทโฟน โดยผู้น าการ
พัฒนาการสั่งการด้วยเสยีงที่เป็นรู้จักกนัคือบริษัท Google และ Apple ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบปฏบิัติการบนสมาร์ทโฟ
นรายใหญ่ของโลก  นอกจากสมาร์ทโฟนแล้ว ปัจจุบันระบบสั่งการด้วยเสียงเริ่มถูกน ามาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าหลาย
ชนิด เช่น สมาร์ททีวี เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ แม้แต่อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านอย่างหลอดไฟกด้็วยเช่นกันการใช้
เสยีงสั่งการแทนการสมัผัสท าให้การสั่งการหรือการควบคุมอุปกรณง่์ายขึ้นในบางสถานการณ์ จึงเป็นประโยชน์กบัผู้ที่
เคล่ือนไหวล าบาก เคล่ือนไหวได้จ ากดั หรือผู้ที่มปัีญหาในการใช้การสมัผัส เช่น ผู้พิการทางมอื แขนหรือขา ผู้ป่วยตดิ
เตียง ผู้สูงอายุบางกลุ่ม เป็นต้น  ถึงแม้ว่าระบบที่รองรับการสั่งการด้วยเสียงจะมีอยู่มากมาย แต่ระบบส่วนใหญ่ไม่
รองรับการออกเสียงที่ไม่ได้เป็นค าพูด จึงไม่สามารถน าไปใช้งานกับผู้ที่มีปัญหาด้านการออกเสียงได้ ตัวอย่างเช่น 
ผู้ป่วยที่มีอาการอมัพฤกษ์ อมัพาต ที่ไม่สามารถพูดได้อย่างชัดเจน หรือไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้ อมือแขนขาไม่ได้ 
หรือทั้งสองอย่าง  กลุ่มคนเหล่านี้ จึงขาดโอกาสท ากจิกรรมในชีวิตประวันหลายอย่าง เนื่ องจากไม่สามารถเคล่ือนที่ไป
ไหนได้ 

ในปัจจุบันนี้ ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 67.7 ล้านคน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ กองนโยบายและวิชาการ
สถิติ, 2561) โดยมี 1.9 ล้านคนเป็นผู้พิการซึ่งมากขึ้นจากผลส ารวจปี 2545 โดยมีผู้ พิการด้านการเคล่ือนไหวกว่า 9 
แสนคน (Social Statistics Group, 2008)  ผู้ พิการด้านการเคลื่อนไหวล้วนจ าเป็นต้องพ่ึงพาอุปกรณ์หรือเครื่องมือ
เพ่ือช่วยในการใช้ชีวิตประจ าวันไม่มากกน้็อย  นอกจากนี้ ประเทศไทยที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีผู้สูงอายุถึงร้อยละ 15 
ของประชากรไทย และมแีนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี (กรมกจิการผู้สงูอายุ, 2559; สกุลรัตน์ วงคน์างห่าง, ชินวัฒน์ ค าสดท,ี 
ธนายุทธ เที่ยงธรรม, และธิติพงศ์ ป้องสีดา, 2547) แน่นอนว่าปัญหาด้านการเคล่ือนไหวเป็นปัญหาส่วนใหญ่ใน
ผู้สูงอายุ  ทั้งสองกลุ่มนี้ มีสิ่งที่คล้ายกันคือการใช้อุปกรณ์เสริมเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเคล่ือนที่  เก้าอี้ เขน็ 
(Wheelchair) เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่นิยมน ามาใช้ส าหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการเคล่ือนย้ายเนื่องจากปลอดภัยส าหรับผู้ใช้
และแก้ไขปัญหาด้านการเคล่ือนที่ได้อย่างเหมาะสม  แม้ว่าอปุกรณอ์ านวยความสะดวกอย่างเก้าอี้ เขน็จะไม่เป็นผลดีใน
ระยะยาวแต่ผู้ใช้ เพราะอาจท าให้ผู้ใช้เกดิความเคยชินและบางกรณอีาจกลายเป็นผู้ป่วยตดิเตยีงได้ แต่ในระยะสั้นเก้าอี้
เขน็ถอืว่ามคีวามจ าเป็นต่อการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับคนเหล่านี้  
การพัฒนาโปรแกรมสั่งการด้วยเสยีงเพ่ือสั่งการชุดควบคุมเก้าอี้ เขน็ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการควบคุมเก้าอี้ เขน็ 
ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาข้างต้น เพ่ือให้ผู้ประสบปัญหาดังกล่าวสามารถเคล่ือนที่ด้วยเก้าอี้ เขน็เองได้  ซึ่งผู้วิจัย
เลง็เหน็ว่างานวิจัยนี้ จะเป็นอกีหนึ่งรูปแบบของการพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาของผู้พิการได้ ซึ่งจากการค้นหาข้อมูลพบว่ามี
หลายงานวิจัยในอดีตได้ท าการพัฒนาเก้าอี้ เขน็ผู้ พิการควบคุมด้วยเสยีงตวัอย่างเช่นในงานของ Hou, Appannah, and 
Chelladurai (2019) ได้พัฒนาต้นแบบระบบควบคุมเก้าอี้ เขน็โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลอาดูโน่ในการสั่งการ
ชุดขบัเคล่ือนโดยค าสั่งเสยีงทใีช้สั่งการจะเป็นค าเช่น Forward และ Backward เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องออกเสยีงเป็น
ค า นอกจากนี้ ในงานของ  Akanmu, Aliyu, Tsado, and Aliyu (2018) กม็ีการพัฒนาระบบควบคุมเก้าอี้ เขน็ไฟฟ้า
ด้วยเสียงเช่นกัน โดยจะมีอุปกรณ์ตรวจจับเพ่ือรับค าสั่งจากผู้ใช้เป็นค าตามที่ระบบตั้งไว้เช่น Forward และ Reward 
เป็นต้น  

ส าหรับงานวิจัยนี้ จะเน้นในการพัฒนาโปรแกรมสั่งการด้วยเสยีงส าหรับควบคุมเก้าอี้ เข็นไฟฟ้า โดยจะใช้เสยีงสระ 
เช่น เอ อี โอ อา อู ในการรับค าสั่งจากผู้ใช้งาน ซึ่งจะท าให้ผู้ที่มีความบกพร่องในการออกเสียงสามารถส่งเสยีงสระ
อย่างง่ายในการควบคุมอปุกรณ ์โดยหลักการในการพัฒนาโปรแกรมตรวจจับเสยีงสระนั้นใช้หลักการตามงานวิจัยของ 
สเุมธ เหมะวัฒนะชัย, มงคลชัย รุ่งเรือง, และสะการะ ตันโสภณ, 2018 ในการตรวจจับเสยีงสระ โดยผู้ใช้งานจะต้อง
ท าการบนัทกึฐานข้อมูลเสยีงสระของตนไว้ในระบบ เพ่ือให้ระบบเปรียบเทยีบเสยีงที่ได้รับใหม่กบัฐานข้อมูล แล้วน ามา
แยกแยะว่าเสยีงที่ได้รับมาเป็นเสยีงสระใด โดยจะมีการออกแบบรหัสการสั่งการที่เหมาะสมกับการควบคุมเก้าอี้ เขน็
ไฟฟ้าดงัอธบิายในส่วนการออกแบบโปรแกรมต่อไป 
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บทคดัย่อ 
งานวิจัยนี้ เป็นการพัฒนาโปรแกรมตรวจจับและวิเคราะห์เสยีงส าหรับการควบคุมเก้าอี้ เขน็ไฟฟ้า โดยระบบจะรับสญัญาณเสยีงของผู้ใช้

ผ่านไมโครโฟน แล้วน ามาแยกแยะความถี่เพ่ือวิเคราะห์ว่าเสยีงที่ได้รับมาเป็นเสยีงอะไรและเปรียบเทยีบกบัฐานข้อมูลเสยีงด้วยเทคนิค k-
NN เพ่ือหาเสยีงสระที่ใกล้เคียงที่สุด โดยในงานวิจัยน้ีได้ออกแบบให้ใช้เสยีงสระ เช่น เอ อี โอ อา อู ในการรับค าสั่งจากผู้ใช้งาน เพ่ือ
น าไปประมวลผลตามรหัสที่ตั้งไว้เพ่ือการควบคุมเก้าอี้ เขน็ไฟฟ้า โดยมีค าสั่งในการควบคุมการเคล่ือนที่ 5 รปูแบบ คือ เดินหน้า ถอยหลัง 
หมุนซ้าย หมุนขวา และหยุด โดยการควบคุมน้ัน ผู้ใช้จะต้องส่งเสยีงสระสั้น ๆ สองตัวติดกนั เพ่ือก าหนดรปูแบบที่ต้องการเคล่ือนที่ เช่น 
อี-โอ เพ่ือเตรียมเดินหน้า และ   เอ-โอ เพ่ือเตรียมถอยหลัง เป็นต้น จากนั้นต้องส่งเสียงสระแบบลากเสียงยาว เช่น อา เพ่ือส่งค าสั่ง
เคล่ือนที่ไปให้กับระบบเก้าอี้ เข็นไฟฟ้า จากการทดลองพบว่าโปรแกรมที่พัฒนาขึ้ นสามารถแยกแยะเสียงสระแต่ละตัวได้อย่างถูกต้อง
มากกว่า 85% และเมื่อโปรแกรมได้รับสญัญาณเสยีงสระสองเสยีงติดกนั จะมีการเตรียมข้อความส าหรับส่งได้อย่างถูกต้อง และเมื่อได้รับ
เสยีงยาว พบว่าระบบจะส่งข้อความไปที่เก้าอี้ เขน็ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง แต่กย็ังมีความยากในการน าไปใช้งานจริงเนื่องจากในเวลานานใน
การสั่งการคือประมาณ 2 วินาทใีนการเลือกทศิทาง จากน้ันต้องมีการสั่งการให้เคล่ือนที่ซ่ึงต้องลากเสยีงยาวท าให้อาจมีความยากล าบากใน
การใช้งานจริง โดยสรุปจากการทดลองพบว่างานวิจัยนี้มีศกัยภาพในการตรวจจับเสยีงส าหรับควบคุมอุปกรณ์ได้ ซ่ึงควรมีการพัฒนาและ
ปรับปรงุรปูแบบการควบคุมที่เหมาะสมกบัแต่ละคนต่อไป 

 
ค าส าคญั: เก้าอี้ เขน็ไฟฟ้า, สั่งการด้วยเสยีง, K-NN   

 
Abstract 

 
This research is the development of voice detection and analysis program to control electric wheelchair. The system will receive 

audio signals of user through the microphone.  The frequencies are then differentiated to analyze what sounds are received by 
comparison with the sound database using K-NN technique to find the closest vowel match.  In this research, we designed to use 
vowel sounds such as (a_e, ee, o_e, aa, oo) in order to receive command from user to control the electric wheelchair. There are 5 
types of motion control commands: forward, backward, turn left, turn right and stop. The user must send two short vowels next to 
each other to determine the pattern they want to move, e.g. ee-o_e to prepare to go forward, and a_e – o_e to prepare to go back, 
etc. Then, a long continuous vowel sound, such as ah, must be sent to command to move the electric wheelchair system. From the 
experiments it was found that the developed program was able to distinguish each vowel with accuracy more than 85%. When the 
program received two adjacent vowels, the message will be properly prepared for sending. After that, when given a long sound, it 
was found that the message was sent to the electric wheelchair correctly. But it is still difficult to implement because of taking long 
time to command about 2 second for select direction and need long voice to send move command to the wheelchair which might 
be difficult in real situation. In conclusion, this research has the potential to detect sound for device control, which should continue 
to develop and improve the control style to suite for each individual 
 
Keywords: Electric Wheelchair, Voice Activated, K-NN 

บทน า 
 

การสั่งการด้วยเสยีงถูกพัฒนาและประยุกต์ใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมาร์ทโฟน โดยผู้น าการ
พัฒนาการสั่งการด้วยเสยีงที่เป็นรู้จักกนัคือบริษัท Google และ Apple ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบปฏบิัติการบนสมาร์ทโฟ
นรายใหญ่ของโลก  นอกจากสมาร์ทโฟนแล้ว ปัจจุบันระบบสั่งการด้วยเสียงเริ่มถูกน ามาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าหลาย
ชนิด เช่น สมาร์ททีวี เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ แม้แต่อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านอย่างหลอดไฟกด้็วยเช่นกันการใช้
เสยีงสั่งการแทนการสมัผัสท าให้การสั่งการหรือการควบคุมอุปกรณง่์ายขึ้นในบางสถานการณ์ จึงเป็นประโยชน์กบัผู้ที่
เคล่ือนไหวล าบาก เคล่ือนไหวได้จ ากดั หรือผู้ที่มปัีญหาในการใช้การสมัผัส เช่น ผู้พิการทางมอื แขนหรือขา ผู้ป่วยตดิ
เตียง ผู้สูงอายุบางกลุ่ม เป็นต้น  ถึงแม้ว่าระบบที่รองรับการสั่งการด้วยเสียงจะมีอยู่มากมาย แต่ระบบส่วนใหญ่ไม่
รองรับการออกเสียงที่ไม่ได้เป็นค าพูด จึงไม่สามารถน าไปใช้งานกับผู้ที่มีปัญหาด้านการออกเสียงได้ ตัวอย่างเช่น 
ผู้ป่วยที่มีอาการอมัพฤกษ์ อมัพาต ที่ไม่สามารถพูดได้อย่างชัดเจน หรือไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้ อมือแขนขาไม่ได้ 
หรือทั้งสองอย่าง  กลุ่มคนเหล่านี้ จึงขาดโอกาสท ากจิกรรมในชีวิตประวันหลายอย่าง เนื่ องจากไม่สามารถเคล่ือนที่ไป
ไหนได้ 

ในปัจจุบันนี้ ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 67.7 ล้านคน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ กองนโยบายและวิชาการ
สถิติ, 2561) โดยมี 1.9 ล้านคนเป็นผู้พิการซึ่งมากขึ้นจากผลส ารวจปี 2545 โดยมีผู้ พิการด้านการเคล่ือนไหวกว่า 9 
แสนคน (Social Statistics Group, 2008)  ผู้ พิการด้านการเคล่ือนไหวล้วนจ าเป็นต้องพ่ึงพาอุปกรณ์หรือเครื่องมือ
เพ่ือช่วยในการใช้ชีวิตประจ าวันไม่มากกน้็อย  นอกจากนี้ ประเทศไทยที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีผู้สูงอายุถึงร้อยละ 15 
ของประชากรไทย และมแีนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี (กรมกจิการผู้สงูอายุ, 2559; สกุลรัตน์ วงคน์างห่าง, ชินวัฒน์ ค าสดท,ี 
ธนายุทธ เที่ยงธรรม, และธิติพงศ์ ป้องสีดา, 2547) แน่นอนว่าปัญหาด้านการเคล่ือนไหวเป็นปัญหาส่วนใหญ่ใน
ผู้สงูอายุ  ทั้งสองกลุ่มนี้ มีสิ่งที่คล้ายกันคือการใช้อุปกรณ์เสริมเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเคล่ือนที่  เก้าอี้ เขน็ 
(Wheelchair) เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่นิยมน ามาใช้ส าหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการเคล่ือนย้ายเนื่องจากปลอดภัยส าหรับผู้ใช้
และแก้ไขปัญหาด้านการเคล่ือนที่ได้อย่างเหมาะสม  แม้ว่าอปุกรณอ์ านวยความสะดวกอย่างเก้าอี้ เขน็จะไม่เป็นผลดีใน
ระยะยาวแต่ผู้ใช้ เพราะอาจท าให้ผู้ใช้เกดิความเคยชินและบางกรณอีาจกลายเป็นผู้ป่วยตดิเตยีงได้ แต่ในระยะสั้นเก้าอี้
เขน็ถอืว่ามคีวามจ าเป็นต่อการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับคนเหล่านี้  
การพัฒนาโปรแกรมสั่งการด้วยเสยีงเพ่ือสั่งการชุดควบคุมเก้าอี้ เขน็ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการควบคุมเก้าอี้ เขน็ 
ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาข้างต้น เพ่ือให้ผู้ประสบปัญหาดังกล่าวสามารถเคล่ือนที่ด้วยเก้าอี้ เขน็เองได้  ซึ่งผู้วิจัย
เลง็เหน็ว่างานวิจัยนี้ จะเป็นอกีหนึ่งรูปแบบของการพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาของผู้พิการได้ ซึ่งจากการค้นหาข้อมูลพบว่ามี
หลายงานวิจัยในอดีตได้ท าการพัฒนาเก้าอี้ เขน็ผู้ พิการควบคุมด้วยเสยีงตวัอย่างเช่นในงานของ Hou, Appannah, and 
Chelladurai (2019) ได้พัฒนาต้นแบบระบบควบคุมเก้าอี้ เขน็โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลอาดูโน่ในการสั่งการ
ชุดขบัเคล่ือนโดยค าสั่งเสยีงทใีช้สั่งการจะเป็นค าเช่น Forward และ Backward เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องออกเสยีงเป็น
ค า นอกจากนี้ ในงานของ  Akanmu, Aliyu, Tsado, and Aliyu (2018) กม็ีการพัฒนาระบบควบคุมเก้าอี้ เขน็ไฟฟ้า
ด้วยเสียงเช่นกัน โดยจะมีอุปกรณ์ตรวจจับเพ่ือรับค าสั่งจากผู้ใช้เป็นค าตามที่ระบบตั้งไว้เช่น Forward และ Reward 
เป็นต้น  

ส าหรับงานวิจัยนี้ จะเน้นในการพัฒนาโปรแกรมสั่งการด้วยเสยีงส าหรับควบคุมเก้าอี้ เข็นไฟฟ้า โดยจะใช้เสยีงสระ 
เช่น เอ อี โอ อา อู ในการรับค าสั่งจากผู้ใช้งาน ซึ่งจะท าให้ผู้ที่มีความบกพร่องในการออกเสียงสามารถส่งเสยีงสระ
อย่างง่ายในการควบคุมอปุกรณ ์โดยหลักการในการพัฒนาโปรแกรมตรวจจับเสยีงสระนั้นใช้หลักการตามงานวิจัยของ 
สเุมธ เหมะวัฒนะชัย, มงคลชัย รุ่งเรือง, และสะการะ ตันโสภณ, 2018 ในการตรวจจับเสยีงสระ โดยผู้ใช้งานจะต้อง
ท าการบนัทกึฐานข้อมูลเสยีงสระของตนไว้ในระบบ เพ่ือให้ระบบเปรียบเทยีบเสยีงที่ได้รับใหม่กบัฐานข้อมูล แล้วน ามา
แยกแยะว่าเสยีงที่ได้รับมาเป็นเสยีงสระใด โดยจะมีการออกแบบรหัสการสั่งการที่เหมาะสมกับการควบคุมเก้าอี้ เขน็
ไฟฟ้าดงัอธบิายในส่วนการออกแบบโปรแกรมต่อไป 
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วิธีการศึกษาและวสัดุอุปกรณ ์

 
การวิจัยนี้ เป็นการพัฒนาทางด้านซอฟตแ์วร์ อปุกรณท์ี่ใช้จึงประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ และซอฟตแ์วร์ซึ่งใช้ส าหรับ

การเขียนโปรแกรม  งานวิจัยนี้ เลือกใช้โปรแกรม LabVIEW เป็นซอฟต์แวร์ในการเขียนโปรแกรม โดยเป็นการพัฒนา
ต่อเนื่องจากงานวิจัยที่ผ่านมา (สเุมธ เหมะวัฒนะชัย และคนอื่น ๆ 2018) โดยโปรแกรม LabVIEW เป็นซอฟตแ์วร์
ส าหรับการเขียนโปรแกรมโดยมีความแตกต่างกับซอฟต์แวร์การเขียนโปรแกรมทั่วไปคือ LabVIEW ใช้ภาพและ
สญัลักษณ์แทนการเขียนโปรแกรมด้วยตัวอกัษร ซึ่งข้อดีของการเขียนโปรแกรมด้วยสญัลักษณ์คือการใช้เวลาในการรู้
เรียนไวยากรณน้์อยกว่าการเขยีนโปรแกรมด้วยตวัอกัษร นอกจากการเขยีนโปรแกรมด้วยสญัลักษณ์แล้ว LabVIEW มี
โมดูลจ านวนมากที่ช่วยในการเชื่อมต่อกบัอปุกรณ์อื่น ๆ ผ่านคอมพิวเตอร์ PC ซึ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการเขียน
โปรแกรมอย่างมาก 

ภาพรวมของการท างานของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นนี้  ระบบจะรับเสียงจากผู้ ใช้งานผ่านไมโครโฟน วิเคราะห์เสยีง 
และส่งค าสั่งไปยังระบบขับเคล่ือนเก้าอี้ เขน็ ตามรูปที่ 1 แต่ภายใต้งานวิจัยนี้จะเน้นไปที่การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์
เสยีงเพ่ือเตรียมส าหรับส่งสญัญาณควบคุมระบบขบัเคล่ือนเก้าอี้ เขน็ในเฟสต่อไป 

                                                      
รูปท่ี 1 หลักการท างานของระบบควบคุมรถเขน็ไฟฟ้าสั่งการด้วยเสยีง 

 
การออกแบบโปรแกรมและการใชง้าน 
สิ่งที่ส  าคัญส าหรับการควบคุมเก้าอี้ เขน็ของผู้ใช้งานคือการควบคุมให้เคล่ือนที่ การก าหนดทิศทางและการหยุด  

โปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นจะต้องมีความสามารถในการควบคุมทั้งสามสิ่งนี้   การออกแบบการควบคุมปัจจัยเหล่านี้ มีได้
หลากหลายวิธ ีและเพ่ือให้เหมาะกบัการใช้เสยีงสั่งการ ดังนั้นวิธทีี่ถูกน ามาใช้ในงานวิจัยนี้จึงเป็นการก าหนดปัจจัยแต่
ละส่วนอย่างเป็นล าดบัขั้นตอน 

การออกแบบอธิบายตามขั้นตอนการใช้งานได้ดังต่อไปนี้   เมื่อเริ่มต้นการท างาน ขั้นตอนแรก (Direction Stage) 
คือการเลือกทศิทาง ตารางที่ 1 ได้ก าหนดค าสั่งเสยีงในแต่ละทิศทาง ลักษณะของเสยีงที่ใช้ก าหนดทศิทางเป็นเสยีง 2 
พยางค ์เพ่ือลดโอกาสการเกดิการป้อนค าสั่งโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น จากเสยีงภายนอก หรือผู้ใช้ออกเสยีงผดิ 
 
ตารางที่ 1 การก าหนดค าสั่งเสยีงกบัทศิทาง 

ทิศทาง เสียงส าหรบัสัง่การ ขอ้ความที่เตรียมส่งออก 
เดินหน้า อ-ีโอ F 
ถอยหลัง เอ-โอ B 

หมุนทางซ้าย อู-เอ L 
หมุนทางขวา โอ-อ ู R 

หยุด  - 
 

เมื่อทศิทางถูกเลือกแล้ว ระบบจะเข้าสู่สถานะพร้อมเคล่ือนที่ (Driving Stage) เมื่อออกเสยีงให้เคล่ือนที่ระบบจะ
ส่งค าสั่งเข้าสู่ระบบขับเคล่ือนให้เคล่ือนที่ทนัท ีการส่งค าสั่งของโปรแกรมไปยังระบบขับเคลื่อนเป็นการส่งตัวอกัษรซึ่ง

Send Control 
command to 
wheelchair 
controller 

User’s voice to 
microphone 

ก าหนดไว้ในคอลัมน์ด้านขวาสุดในตารางที่ 1  ส าหรับการสั่งให้เคล่ือนที่จะมีลักษณะการสั่งการที่แตกต่างจากการ
ก าหนดทศิทาง ขั้นตอนนี้ผู้ใช้ต้องออกเสยีง ‘อา’ ให้ความดังมากกว่าเกณฑข์ั้นต ่าที่ก  าหนดไว้ และออกเสยีงต่อเนื่อง
และยาวที่สดุเท่าที่ต้องการจะขับเคลื่อน ในขณะที่ออกเสยีงอยู่นั้นระยะเวลา 0.5 วินาทแีรก ระบบจะใช้ส าหรับยืนยัน
การสั่งการเพ่ือให้มั่นใจว่าเสยีงนั้นได้เกดิขึ้นจากความตั้งใจของผู้ใช้ หลังจากระยะเวลา 0.5 วินาทแีรกแล้ว ระบบจะ
เริ่มส่งค าสั่งไปยังระบบขบัเคลื่อนในทนัท ีต่อเนื่องตามระยะเวลาที่ผู้ใช้ออกเสยีงโดยมีเงื่อนไขว่าเสยีงสั่งการยังต้องดงั
กว่าเกณฑท์ี่ก  าหนดไว้เสมอ เมื่อใดกต็ามที่เสยีงดังน้อยกว่าที่ก  าหนด ระบบจะหยุดส่งค าสั่งเพ่ือหยุดระบบขับเคล่ือน
และกลับไปสู่ขั้นตอนเริ่มต้นอกีครั้งเพ่ือรอรับค าสั่งก าหนดทศิทางต่อไป โดยหน้าจอโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นดังแสดงใน
รปูที่ 2 และรปูที่ 3 แสดงส่วนหนึ่งของโค้ดของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น 

  
รูปท่ี 2 หน้าต่างโปรแกรมส าหรับผู้ใช้งาน 
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วิธีการศึกษาและวสัดุอุปกรณ ์

 
การวิจัยนี้ เป็นการพัฒนาทางด้านซอฟตแ์วร์ อปุกรณท์ี่ใช้จึงประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ และซอฟตแ์วร์ซึ่งใช้ส าหรับ

การเขียนโปรแกรม  งานวิจัยนี้ เลือกใช้โปรแกรม LabVIEW เป็นซอฟต์แวร์ในการเขียนโปรแกรม โดยเป็นการพัฒนา
ต่อเนื่องจากงานวิจัยที่ผ่านมา (สเุมธ เหมะวัฒนะชัย และคนอื่น ๆ 2018) โดยโปรแกรม LabVIEW เป็นซอฟตแ์วร์
ส าหรับการเขียนโปรแกรมโดยมีความแตกต่างกับซอฟต์แวร์การเขียนโปรแกรมทั่วไปคือ LabVIEW ใช้ภาพและ
สญัลักษณ์แทนการเขียนโปรแกรมด้วยตัวอกัษร ซึ่งข้อดีของการเขียนโปรแกรมด้วยสญัลักษณ์คือการใช้เวลาในการรู้
เรียนไวยากรณน้์อยกว่าการเขยีนโปรแกรมด้วยตวัอกัษร นอกจากการเขยีนโปรแกรมด้วยสญัลักษณ์แล้ว LabVIEW มี
โมดูลจ านวนมากที่ช่วยในการเชื่อมต่อกบัอปุกรณ์อื่น ๆ ผ่านคอมพิวเตอร์ PC ซึ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการเขียน
โปรแกรมอย่างมาก 

ภาพรวมของการท างานของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นนี้  ระบบจะรับเสียงจากผู้ ใช้งานผ่านไมโครโฟน วิเคราะห์เสยีง 
และส่งค าสั่งไปยังระบบขับเคล่ือนเก้าอี้ เขน็ ตามรูปที่ 1 แต่ภายใต้งานวิจัยนี้จะเน้นไปที่การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์
เสยีงเพ่ือเตรียมส าหรับส่งสญัญาณควบคุมระบบขบัเคล่ือนเก้าอี้ เขน็ในเฟสต่อไป 

                                                      
รูปท่ี 1 หลักการท างานของระบบควบคุมรถเขน็ไฟฟ้าสั่งการด้วยเสยีง 

 
การออกแบบโปรแกรมและการใชง้าน 
สิ่งที่ส  าคัญส าหรับการควบคุมเก้าอี้ เขน็ของผู้ใช้งานคือการควบคุมให้เคล่ือนที่ การก าหนดทิศทางและการหยุด  

โปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นจะต้องมีความสามารถในการควบคุมทั้งสามสิ่งนี้   การออกแบบการควบคุมปัจจัยเหล่านี้ มีได้
หลากหลายวิธ ีและเพ่ือให้เหมาะกบัการใช้เสยีงสั่งการ ดังนั้นวิธทีี่ถูกน ามาใช้ในงานวิจัยนี้จึงเป็นการก าหนดปัจจัยแต่
ละส่วนอย่างเป็นล าดบัขั้นตอน 

การออกแบบอธิบายตามขั้นตอนการใช้งานได้ดังต่อไปนี้   เมื่อเริ่มต้นการท างาน ขั้นตอนแรก (Direction Stage) 
คือการเลือกทศิทาง ตารางที่ 1 ได้ก าหนดค าสั่งเสยีงในแต่ละทศิทาง ลักษณะของเสยีงที่ใช้ก าหนดทศิทางเป็นเสยีง 2 
พยางค ์เพ่ือลดโอกาสการเกดิการป้อนค าสั่งโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น จากเสยีงภายนอก หรือผู้ใช้ออกเสยีงผดิ 
 
ตารางที่ 1 การก าหนดค าสั่งเสยีงกบัทศิทาง 

ทิศทาง เสียงส าหรบัสัง่การ ขอ้ความที่เตรียมส่งออก 
เดินหน้า อ-ีโอ F 
ถอยหลัง เอ-โอ B 

หมุนทางซ้าย อู-เอ L 
หมุนทางขวา โอ-อ ู R 

หยุด  - 
 

เมื่อทศิทางถูกเลือกแล้ว ระบบจะเข้าสู่สถานะพร้อมเคล่ือนที่ (Driving Stage) เมื่อออกเสยีงให้เคล่ือนที่ระบบจะ
ส่งค าสั่งเข้าสู่ระบบขับเคล่ือนให้เคล่ือนที่ทนัท ีการส่งค าสั่งของโปรแกรมไปยังระบบขับเคลื่อนเป็นการส่งตัวอกัษรซ่ึง

Send Control 
command to 
wheelchair 
controller 

User’s voice to 
microphone 

ก าหนดไว้ในคอลัมน์ด้านขวาสุดในตารางที่ 1  ส าหรับการสั่งให้เคล่ือนที่จะมีลักษณะการสั่งการที่แตกต่างจากการ
ก าหนดทศิทาง ขั้นตอนนี้ ผู้ใช้ต้องออกเสยีง ‘อา’ ให้ความดังมากกว่าเกณฑข์ั้นต ่าที่ก  าหนดไว้ และออกเสยีงต่อเนื่อง
และยาวที่สดุเท่าที่ต้องการจะขับเคลื่อน ในขณะที่ออกเสยีงอยู่นั้นระยะเวลา 0.5 วินาทแีรก ระบบจะใช้ส าหรับยืนยัน
การสั่งการเพ่ือให้มั่นใจว่าเสยีงนั้นได้เกดิขึ้นจากความตั้งใจของผู้ใช้ หลังจากระยะเวลา 0.5 วินาทแีรกแล้ว ระบบจะ
เริ่มส่งค าสั่งไปยังระบบขบัเคลื่อนในทนัท ีต่อเนื่องตามระยะเวลาที่ผู้ใช้ออกเสยีงโดยมีเงื่อนไขว่าเสยีงสั่งการยังต้องดงั
กว่าเกณฑท์ี่ก  าหนดไว้เสมอ เมื่อใดกต็ามที่เสยีงดังน้อยกว่าที่ก  าหนด ระบบจะหยุดส่งค าสั่งเพ่ือหยุดระบบขับเคล่ือน
และกลับไปสู่ขั้นตอนเริ่มต้นอกีครั้งเพ่ือรอรับค าสั่งก าหนดทศิทางต่อไป โดยหน้าจอโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นดังแสดงใน
รปูที่ 2 และรปูที่ 3 แสดงส่วนหนึ่งของโค้ดของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น 

  
รูปท่ี 2 หน้าต่างโปรแกรมส าหรับผู้ใช้งาน 
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รูปท่ี 3 ตัวอย่างโค้ดโปรแกรม LabVIEW 

 
จากรปูที่ 2 ซึ่งแสดงตวัอย่างการท างานของหน้าจอโปรแกรม โดยเมื่อได้รับเสยีงสญัญาณ อ-ีโอ ระบบจะรับรู้ ว่า

เป็นรหัสค าสั่งเพ่ือเดนิหน้า โดยหน้าจอโปรแกรมจะแสดงการเลอืกทศิทางไปข้างหน้า (Forward) ซึ่งหลงัจากนี้  ระบบ
จะรอค าสั่งจากการลากเสยีง อา แบบยาว เพ่ือส่งค าสั่งควบคุมการเคล่ือนที่ไปที่เก้าอี้ เขน็ไฟฟ้าต่อไป 

หลกัการท างานของโปรแกรม 
การสั่งการด้วยเสยีงเป็นการท างานหลักของโปรแกรม กระบวนท างานนี้ เป็นการวิเคราะห์สญัญาณเสยีงที่รับมาผ่าน

ทางไมโครโฟน โดยการหาความใกล้เคยีงระหว่างกลุ่มความถี่ของสญัญาณรับเข้ามากบักลุ่มความถี่ที่มีอยู่ในฐานข้อมูล
เมื่อโปรแกรมเร่ิมท างาน โปรแกรมจะเร่ิมวิเคราะห์เสยีงในทนัท ีเสยีงที่โปรแกรมวิเคราะห์จะอยู่ในรูปแบบของข้อมูล
สญัญาณทางไฟฟ้าโดยไมโครโฟนซึ่งเชื่อมต่อกบัคอมพิวเตอร์  (รูปที่ 4)  เมื่อโปรแกรมได้ผลลัพธซ์ึ่งเป็นเสยีงหนึ่ง
พยางคจ์ากการวิเคราะห์แล้วจึงจะแสดงผลลัพธเ์ป็นตวัอกัษรบนหน้าต่างของโปรแกรม ผลลัพธท์ั้งหมดจะถูกน ามาต่อ
กันเพ่ือตรวจสอบกับตัวอักษรของค าสั่งที่ถูกก าหนดไว้ หากผลลัพธ์ทั้งหมดมีจ านวนครบตามตัวอักษรแต่ไม่ตรงกบั
ข้อมูลที่ก  าหนดไว้ทั้งหมด ระบบจะล้างผลลัพธท์ั้งหมดที่ได้รวบรวมเพ่ือให้เร่ิมต้นสั่งการใหม่ หรือในกรณทีี่ไม่ได้มีการ
เปล่ียนแปลงผลลัพธ์ภายในระยะเวลาที่ก  าหนด ระบบจะท าการล้างผลลัพธ์เช่นกัน โดยรูปที่ 4 แสดงตัวอย่าง
สัญญาณเสียง อา และเสียง อี ที่ได้รับจากไมโครโฟน และ รูปที่ 5 แสดงการแยกแยะความถี่ด้วยเทคนิค FFT ของ
เสยีงอา และเสยีงอ ีซึ่งจะมลัีกษณะแอมพลิจูดแต่ละความถี่ย่อยที่แตกต่างกนั 
 

 
รูปท่ี 4 สญัญาณเสยีงจากไมโครโฟน (ก) เสยีง ‘อา’ (ข) เสยีง ‘อ’ี 

 
รูปท่ี 5 FFT ของสญัญาณเสยีงจากไมโครโฟน (ก) เสยีง ‘อา’ (ข) เสยีง ‘อ’ี 

 
ในกระบวนการวิเคราะห์เสียงของงานวิจัยนี้  แสดงในรูปที่ 6 โดยมีกระบวนการอยู่หลายขั้นตอน เร่ิมจากการรับ

สัญญาณเสียงจากไมโครโฟน มาท าการเลือกกรอบหน้าต่างส าหรับการประเมิน (Windowing) จากนั้นจะท าการ 
Normalization เพ่ือปรับให้ค่าแอมพลิจูดของสญัญาณมีความเท่าเทยีมกนั จากนั้นท าการแปลงด้วยกระบวนการ FFT 
เพ่ือเปรียบเทยีบความถี่แต่ละช่วงของเสยีง เนื่องจากการออกเสยีงแต่ละค าจะมีลักษณะผลรวมความดังของในแต่ละ
ช่วงความถี่ที่แตกต่างกัน แล้วท าการจัดด้วยลักษณะ (attribute) เพ่ือน ามาใช้ในเปรียบเทียบได้ เมื่อเสียงเข้า
กระบวนการวิเคราะห์ ระบบจะแบ่งข้อมูลเสยีงออกเป็น 7 ความถี่ช่วงและรวมค่าความดงัของแต่ละช่วงความถี่ จากขั้น
ตอนนี้ ระบบจะได้ลักษณะของเสยีง 7 ลักษณะ หลังจากนั้นลักษณะทั้งหมดของเสยีงจะถูกเปรียบเทยีบกบัลักษณะของ
เสียงที่มีอยู่ในฐานข้อมูลทั้งหมดเพ่ือหาความแตกต่างและระบุความใกล้เคียงของข้อมูล ด้วยกระบวนการ kNN   
ผลลัพธข์องการวิเคราะห์เสยีงของระบบจึงเป็นการระบุว่าเสยีงที่ได้รับเป็นเสยีงที่ใกล้เคียงกลุ่มข้อมูลเสยีงใดมากที่สดุ  
และระบบจะรวมผลลัพธ์และแสดงไว้ในกล่องข้อความดังในรูปที่ 2. เมื่อผลรวมของผลลัพธ์มีการเปล่ียน ระบบจะ
น าไปเทยีบกบัค าสั่งในการใช้งานเพ่ือด าเนินการและตอบสนองต่อไป 

 
รูปท่ี 6 หลักการท างานของโมดูลการวิเคราะห์เสยีง 

 
การวิเคราะหเ์สียง 
วิธีที่ใช้ในการจ าแนกข้อมูลมีด้วยกันอยู่หลายวิธี วิธีที่นิยมเช่น SVM และ kNN (Bzdok, Martin, & Altman, 

2018) เป็นต้น  SVM (linear Support Vector Machines) เป็นวิธกีารใช้เส้นตรงเพ่ือแบ่งกลุ่มข้อมูลออกจากกนั เส้น
แบ่งจะถูกสร้างจากกลุ่มข้อมูลตวัอย่างและถูกใช้ระบุข้อมูลที่เข้ามาทดสอบ  ด้วยหลักการท าให้ SVM มกีารค านวณต่อ
ข้อมูลทดสอบที่น้อยกว่า  เมื่อเทยีบกบั kNN ที่ต้องเทยีบข้อมูลทดสอบกบัข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  แต่ SVM ไม่
เหมาะกบัการจ าแนกข้อมูลที่มีไม่มีขอบเขต เช่นกลุ่มข้อมูลสองกลุ่มที่มีการกระจายเหลื่อมล า้กนั ในกรณีนี้  kNN จะ
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รูปท่ี 3 ตัวอย่างโค้ดโปรแกรม LabVIEW 

 
จากรปูที่ 2 ซึ่งแสดงตวัอย่างการท างานของหน้าจอโปรแกรม โดยเมื่อได้รับเสยีงสญัญาณ อ-ีโอ ระบบจะรับรู้ ว่า

เป็นรหัสค าสั่งเพ่ือเดนิหน้า โดยหน้าจอโปรแกรมจะแสดงการเลอืกทศิทางไปข้างหน้า (Forward) ซึ่งหลงัจากนี้  ระบบ
จะรอค าสั่งจากการลากเสยีง อา แบบยาว เพ่ือส่งค าสั่งควบคุมการเคล่ือนที่ไปที่เก้าอี้ เขน็ไฟฟ้าต่อไป 

หลกัการท างานของโปรแกรม 
การสั่งการด้วยเสยีงเป็นการท างานหลักของโปรแกรม กระบวนท างานนี้ เป็นการวิเคราะห์สญัญาณเสยีงที่รับมาผ่าน

ทางไมโครโฟน โดยการหาความใกล้เคยีงระหว่างกลุ่มความถี่ของสญัญาณรับเข้ามากบักลุ่มความถี่ที่มีอยู่ในฐานข้อมูล
เมื่อโปรแกรมเร่ิมท างาน โปรแกรมจะเร่ิมวิเคราะห์เสยีงในทนัท ีเสยีงที่โปรแกรมวิเคราะห์จะอยู่ในรูปแบบของข้อมูล
สญัญาณทางไฟฟ้าโดยไมโครโฟนซ่ึงเช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์  (รูปที่ 4)  เมื่อโปรแกรมได้ผลลัพธซ์ึ่งเป็นเสยีงหนึ่ง
พยางคจ์ากการวิเคราะห์แล้วจึงจะแสดงผลลัพธเ์ป็นตวัอกัษรบนหน้าต่างของโปรแกรม ผลลัพธท์ั้งหมดจะถูกน ามาต่อ
กันเพ่ือตรวจสอบกับตัวอักษรของค าสั่งที่ถูกก าหนดไว้ หากผลลัพธ์ทั้งหมดมีจ านวนครบตามตัวอักษรแต่ไม่ตรงกบั
ข้อมูลที่ก  าหนดไว้ทั้งหมด ระบบจะล้างผลลัพธท์ั้งหมดที่ได้รวบรวมเพ่ือให้เร่ิมต้นสั่งการใหม่ หรือในกรณทีี่ไม่ได้มีการ
เปล่ียนแปลงผลลัพธ์ภายในระยะเวลาที่ก  าหนด ระบบจะท าการล้างผลลัพธ์เช่นกัน โดยรูปที่ 4 แสดงตัวอย่าง
สัญญาณเสียง อา และเสียง อี ที่ได้รับจากไมโครโฟน และ รูปที่ 5 แสดงการแยกแยะความถี่ด้วยเทคนิค FFT ของ
เสยีงอา และเสยีงอ ีซึ่งจะมลัีกษณะแอมพลิจูดแต่ละความถี่ย่อยที่แตกต่างกนั 
 

 
รูปท่ี 4 สญัญาณเสยีงจากไมโครโฟน (ก) เสยีง ‘อา’ (ข) เสยีง ‘อ’ี 

 
รูปท่ี 5 FFT ของสญัญาณเสยีงจากไมโครโฟน (ก) เสยีง ‘อา’ (ข) เสยีง ‘อ’ี 

 
ในกระบวนการวิเคราะห์เสียงของงานวิจัยนี้  แสดงในรูปที่ 6 โดยมีกระบวนการอยู่หลายขั้นตอน เร่ิมจากการรับ

สัญญาณเสียงจากไมโครโฟน มาท าการเลือกกรอบหน้าต่างส าหรับการประเมิน (Windowing) จากนั้นจะท าการ 
Normalization เพ่ือปรับให้ค่าแอมพลิจูดของสญัญาณมีความเท่าเทยีมกนั จากนั้นท าการแปลงด้วยกระบวนการ FFT 
เพ่ือเปรียบเทยีบความถี่แต่ละช่วงของเสยีง เนื่องจากการออกเสยีงแต่ละค าจะมีลักษณะผลรวมความดังของในแต่ละ
ช่วงความถี่ที่แตกต่างกัน แล้วท าการจัดด้วยลักษณะ (attribute) เพ่ือน ามาใช้ในเปรียบเทียบได้ เมื่อเสียงเข้า
กระบวนการวิเคราะห์ ระบบจะแบ่งข้อมูลเสยีงออกเป็น 7 ความถี่ช่วงและรวมค่าความดงัของแต่ละช่วงความถี่ จากขั้น
ตอนนี้ ระบบจะได้ลักษณะของเสยีง 7 ลักษณะ หลังจากนั้นลักษณะทั้งหมดของเสยีงจะถูกเปรียบเทยีบกบัลักษณะของ
เสียงที่มีอยู่ในฐานข้อมูลทั้งหมดเพ่ือหาความแตกต่างและระบุความใกล้เคียงของข้อมูล ด้วยกระบวนการ kNN   
ผลลัพธข์องการวิเคราะห์เสยีงของระบบจึงเป็นการระบุว่าเสยีงที่ได้รับเป็นเสยีงที่ใกล้เคียงกลุ่มข้อมูลเสยีงใดมากที่สดุ  
และระบบจะรวมผลลัพธ์และแสดงไว้ในกล่องข้อความดังในรูปที่ 2. เมื่อผลรวมของผลลัพธ์มีการเปล่ียน ระบบจะ
น าไปเทยีบกบัค าสั่งในการใช้งานเพ่ือด าเนินการและตอบสนองต่อไป 

 
รูปท่ี 6 หลักการท างานของโมดูลการวิเคราะห์เสยีง 

 
การวิเคราะหเ์สียง 
วิธีที่ใช้ในการจ าแนกข้อมูลมีด้วยกันอยู่หลายวิธี วิธีที่นิยมเช่น SVM และ kNN (Bzdok, Martin, & Altman, 

2018) เป็นต้น  SVM (linear Support Vector Machines) เป็นวิธกีารใช้เส้นตรงเพ่ือแบ่งกลุ่มข้อมูลออกจากกนั เส้น
แบ่งจะถูกสร้างจากกลุ่มข้อมูลตวัอย่างและถูกใช้ระบุข้อมูลที่เข้ามาทดสอบ  ด้วยหลักการท าให้ SVM มกีารค านวณต่อ
ข้อมูลทดสอบที่น้อยกว่า  เมื่อเทยีบกบั kNN ที่ต้องเทยีบข้อมูลทดสอบกบัข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  แต่ SVM ไม่
เหมาะกบัการจ าแนกข้อมูลที่มีไม่มีขอบเขต เช่นกลุ่มข้อมูลสองกลุ่มที่มีการกระจายเหลื่อมล า้กนั ในกรณีนี้  kNN จะ
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จ าแนกข้อมูลได้อย่างมีประสทิธภิาพมากกว่า  งานวิจัยนี้ ได้เลือกใช้วิธกีาร kNN เนื่องจากเสยีงพูดหลายเสยีงมีข้อมูล
ความถี่ใกล้เคยีงกนั  และ kNN ยังสามารถปรับพารามเิตอร์ในการโปรแกรมได้ง่ายจึงสะดวกต่อการทดลอง 

การจ าแนกข้อมูลเสียงด้วยวิธี k-Nearest Neighbor (kNN) เป็นหนึ่งวิธีการทางสถิติที่ ช่วยแก้ปัญหาในการ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมปีระสทิธภิาพ  kNN จะน าค่าความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่ต้องการทดสอบกบัข้อมูลทุกข้อมูลใน
แต่ละกลุ่มข้อมูลที่ต้องการจ าแนก ความแตกต่างซึ่งเรียงล าดับจากน้อยไปมากจะถูกเลือกมาจ านวน k ค่า  ข้อมูลที่
น ามาทดสอบจะถูกระบุว่าจัดอยู่ในกลุ่มข้อมูลใดด้วยวิธนีับกลุ่มข้อมูลที่มจี านวนมากที่สดุในค่าความแตกต่าง k จ านวน 
ในการกระจายของข้อมูลอาจมีข้อมูลบางส่วนที่กระจายตัวอย่างไม่เกาะกลุ่ม (รูปที่ 7) การเลือกค่าที่มีความแตกต่าง
น้อยที่สดุเพียง 1 ค่าอาจจะท าให้การจ าแนกผดิพลาด ดงันั้นการเลือกจ านวนของค่าความแตกต่างอย่างเหมาะสมจะท า
ให้การจ าแนกมคีวามแม่นย า จ านวนของค่าความแตกต่างที่น้อยสดุที่เลือกมาใช้ในการจ าแนกจึงถูกนิยามด้วยค่า k ใน 
kNN 

 
รูปที่ 7 ตัวอย่างการกระจายของข้อมูลและการจ าแนกด้วย kNN 

 
การก าหนดค่า k ที่มากกว่า 2 มีโอกาสที่จะพบค่าความแตกต่างของกลุ่มหนึ่งมีปริมาณมากกว่าแต่มีล าดับที่

มากกว่า (มค่ีาความแตกต่างมาก) ท าให้จ าเป็นต้องมวีิธกีารตดัสนิส าหรับการจ าแนก ซึ่งโดยทั่วไปนิยมใช้ค่าเฉล่ียของ
ค่าความแตกต่างในแต่ละกลุ่มเป็นเกณฑ์พิจารณาในรูปที่ 7 แสดงตัวอย่างของการกระจายตัวภายในฐานข้อมูลซึ่งมี
ข้อมูลสามชนิดได้แก่ สี่เหล่ียม วงกลม และดาว หกเหล่ียมคือข้อมูลที่น ามาทดสอบ  ความแตกต่างข้อมูลระหว่าง
ข้อมูลทดสอบกบัฐานข้อมูลถูกแสดงด้วยเส้นปะ ในกรณีนี้ ระยะห่างของแต่ละข้อมูลถูกน ามาใช้เป็นความแตกต่างของ
ข้อมูล  เมื่อเรียงล าดบัความแตกต่างน้อยไปมากและเมื่อก าหนด k = 5  การเรียงล าดบัความแตกต่าง 5 จ านวนแรกที่
ได้คือ สี่เหล่ียม ดาว ดาว วงกลม ดาว  จะเหน็ได้ว่าแม้สี่เหล่ียมจะมีความแตกต่างน้อยที่สุดแต่มีจ านวนคิดเป็น 20 
เปอร์เซ็นของจ านวนทั้งหมด  แต่เมื่อพิจารณาที่ดาวจะพบว่ามีความแตกต่างมากกว่าสี่เหล่ียม แต่คิดเป็น 60 
เปอร์เซน็ตข์องจ านวนทั้งหมด  ดงันั้นเมื่อใช้ kNN จึงระบุได้ว่าข้อมูลทดสอบมคีวามใกล้เคยีงกบัดาวหรือจัดอยู่ในกลุ่ม
ข้อมูลดาว 

งานวิจัยนี้ ได้ใช้ kNN เพ่ือระบุว่าเสยีงที่ระบบได้รับนั้นเป็นเสยีงที่ใกล้กบักลุ่มใดมากที่สดุ โดยก าหนดค่า k = 10 
โปรแกรมวิเคราะห์สญัญาณเสยีง ส าหรับการหาความแตกต่างระหว่างข้อมูล ระบบใช้ผลต่างของความดงัในแต่ละช่วง
ความถี่  ผลของความแตกต่างทั้ง 7 ลักษณะของแต่ละคู่เสียงที่เปรียบเทียบกันจะถูกหาผลรวมของการกระจัดด้วย
สมการที่ (1) 

 𝑑𝑑𝑖𝑖 = √(𝑥𝑥𝑎𝑎1
2 −𝑦𝑦𝑎𝑎1,   𝑖𝑖

2 )+(𝑥𝑥𝑎𝑎2
2 −𝑦𝑦𝑎𝑎2,   𝑖𝑖

2 )+(𝑥𝑥𝑎𝑎3
2 −𝑦𝑦𝑎𝑎3,   𝑖𝑖

2 )+⋯+(𝑥𝑥𝑎𝑎7
2 −𝑦𝑦𝑎𝑎7,   𝑖𝑖

2 )
7  (1) 

โดยที่  𝑑𝑑𝑖𝑖 คอืผลรวมการกระจัด 
  𝑖𝑖 คอืเลขล าดบัเสยีงจากฐานข้อมูลที่น ามาเปรียบเทยีบ 
 𝑥𝑥 คอืข้อมูลเสยีงที่น ามาทดสอบในช่วงความถี่นั้น ๆ เช่น 𝑥𝑥𝑎𝑎1 คอืข้อมูลเสยีงที่น ามาทดสอบช่วงความถี่ที่ 1 
 𝑦𝑦 คอืข้อมูลเสยีงจากฐานข้อมูลในช่วงความถี่นั้น ๆ 

การส่งค าสัง่ผลลพัธ ์
เมื่อผู้ใช้งานยืนยันการส่งค าสั่งแล้ว ระบบจะส่งค าสั่งไปยังตัวรับค าสั่งของชุดขับเคลื่อนเก้าอี้ เขน็ไฟฟ้า  เนื่องจาก

งานวิจัยนี้ เน้นที่การพัฒนาโปรแกรมและผลลัพธก์ารท างานของโปรแกรม ดงันั้นเพ่ือให้ง่ายต่อการพัฒนาระบบ API ที่
ใช้ในการสื่อสารกันระหว่างสองอุปกรณ์นี้ จึงใช้เพียงตัวอักษรตามตารางที่ 1 และช่องทางในเชื่อมต่อผ่านระบบ 
Bluetooth 4.0 

การทดสอบ 
เพ่ือให้ระบบท างานได้อย่างถูกต้อง โปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นจะต้องถูกทดสอบความถูกต้องด้านการท างานเพ่ือให้

ระบบเป็นไปตามที่ออกแบบไว้ การทดสอบโปรแกรมแบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่การทดสอบความสามารถในการวิเคราะห์
เสียง และ การทดสอบการท างานของระบบ ซึ่งเป็นการตรวจสอบว่าโปรแกรมสามารถท างานตามขั้นตอนได้อย่าง
ถูกต้อง  

1. การทดสอบความสามารถในการวิเคราะหเ์สียง 
การทดสอบการวิเคราะห์เสยีงเป็นการตรวจสอบความสามารถของโปรแกรมในการแยกแยะเสยีงที่ได้รับว่าเป็น

เสยีงสระใด การทดสอบนี้จะใช้เสยีงทดสอบ 5 เสยีง ได้แก่ อา อ ีอ ูเอ โอ บนฐานข้อมูลเสยีงตวัอย่าง 5 เสยีง จ านวน
เสยีงละ 200 ข้อมูล โดยทดสอบแต่ละเสยีงจ านวน 10 คร้ัง ท าการบนัทกึผลลัพธข์องการวิเคราะห์ในแต่ละคร้ังส าหรบั
การประเมนิผล 

2. การทดสอบการท างานของระบบ 
จุดประสงค์ของการทดสอบการท างานของระบบคือเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของล าดับการท างานของ

โปรแกรมที่ได้ท าขึ้น รวมทั้งตรวจหาความผิดพลาดที่อาจจะขึ้นจากการเขียนโปรแกรม ในการทดสอบจึงมีกรณีการ
ทดสอบดงัตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 กรณีที่ใช้ในการทดสอบ 

เหตุการณ ์ การตอบสนองของระบบท่ีคาดหวงั 
ปกต ิ ระบบต้องรับและวิเคราะห์ข้อมูลเสยีงตลอดเวลา 
เมื่อสั่งก าหนดทศิทางถูกต้อง ระบบต้องเลือกและแสดงทศิทางได้อย่างถูกต้อง 
เมื่อสั่งก าหนดทศิทางไม่ถูกต้อง ระบบต้องล้างอกัษรที่สะสมไว้ 
เมื่อสั่งการขับเคลื่อนไม่ถูกต้อง ระบบต้องไม่ส่งค าสั่งขับเคล่ือน 
เมื่อสั่งการขับเคลื่อนถูกต้อง ระบบต้องส่งค าสั่งขับเคล่ือนตามทศิทางที่ก าหนดไว้ 
เมื่อสั่งการหยุด ระบบต้องส่งค าสั่งหยุด 
เมื่อไม่มกีารสั่งการในระยะเวลา 5 วินาท ี ระบบต้องล้างอกัษรที่สะสมไว้ และกลับมาเร่ิมต้นใหม่ 

 
ภายหลังจากการทดสอบโปรแกรม หากผลการประเมินได้รับน้อยกว่าเกณฑ์ที่ก  าหนดไว้ โปรแกรมจะถูกน าเข้าสู่

กระบวนพัฒนาอกีทหีนึ่งเพ่ือแก้ไขจุดบกพร่องและน ากลับมาทดสอบใหม่อกีคร้ัง โดยจะท าตามขั้นตอนนี้ซ า้ไปจนกว่า
จะผ่านการประเมนิ หากผ่านการประเมนิกจ็ะเข้าสู่การด าเนินงานขั้นต่อไป 
 

ผลการศึกษา 
 

ผลการทดสอบความสามารถในการวิเคราะห์เสยีงของโมดูลโปรแกรมวิเคราะห์เสยีงแสดงในรปูที่ 8  โมดูลสามารถ
วิเคราะห์เสยีง ‘อา’ ด้วยความแม่นย า 97 เปอร์เซน็ของจ านวนการทดสอบซึ่งค่ามากที่สดุในจากเสยีงสระทดสอบทั้ง 5 
เสยีง และเสยีง ‘เอ’ มีความแม่นย าน้อยที่สดุที่ 86 เปอร์เซน็ต์ของจ านวนการทดสอบ ค่าเฉล่ียความแม่นย าของการ
ทดสอบทุกเสยีงมค่ีา 92.4 เปอร์เซน็ต ์  
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จ าแนกข้อมูลได้อย่างมีประสทิธภิาพมากกว่า  งานวิจัยนี้ ได้เลือกใช้วิธกีาร kNN เนื่องจากเสยีงพูดหลายเสยีงมีข้อมูล
ความถี่ใกล้เคยีงกนั  และ kNN ยังสามารถปรับพารามเิตอร์ในการโปรแกรมได้ง่ายจึงสะดวกต่อการทดลอง 

การจ าแนกข้อมูลเสียงด้วยวิธี k-Nearest Neighbor (kNN) เป็นหนึ่งวิธีการทางสถิติที่ ช่วยแก้ปัญหาในการ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมปีระสทิธภิาพ  kNN จะน าค่าความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่ต้องการทดสอบกบัข้อมูลทุกข้อมูลใน
แต่ละกลุ่มข้อมูลที่ต้องการจ าแนก ความแตกต่างซึ่งเรียงล าดับจากน้อยไปมากจะถูกเลือกมาจ านวน k ค่า  ข้อมูลที่
น ามาทดสอบจะถูกระบุว่าจัดอยู่ในกลุ่มข้อมูลใดด้วยวิธนีับกลุ่มข้อมูลที่มจี านวนมากที่สดุในค่าความแตกต่าง k จ านวน 
ในการกระจายของข้อมูลอาจมีข้อมูลบางส่วนที่กระจายตัวอย่างไม่เกาะกลุ่ม (รูปที่ 7) การเลือกค่าที่มีความแตกต่าง
น้อยที่สดุเพียง 1 ค่าอาจจะท าให้การจ าแนกผดิพลาด ดงันั้นการเลือกจ านวนของค่าความแตกต่างอย่างเหมาะสมจะท า
ให้การจ าแนกมคีวามแม่นย า จ านวนของค่าความแตกต่างที่น้อยสดุที่เลือกมาใช้ในการจ าแนกจึงถูกนิยามด้วยค่า k ใน 
kNN 

 
รูปที่ 7 ตัวอย่างการกระจายของข้อมูลและการจ าแนกด้วย kNN 

 
การก าหนดค่า k ที่มากกว่า 2 มีโอกาสที่จะพบค่าความแตกต่างของกลุ่มหนึ่งมีปริมาณมากกว่าแต่มีล าดับที่

มากกว่า (มค่ีาความแตกต่างมาก) ท าให้จ าเป็นต้องมวีิธกีารตดัสนิส าหรับการจ าแนก ซึ่งโดยทั่วไปนิยมใช้ค่าเฉล่ียของ
ค่าความแตกต่างในแต่ละกลุ่มเป็นเกณฑ์พิจารณาในรูปที่ 7 แสดงตัวอย่างของการกระจายตัวภายในฐานข้อมูลซ่ึงมี
ข้อมูลสามชนิดได้แก่ สี่เหล่ียม วงกลม และดาว หกเหล่ียมคือข้อมูลที่น ามาทดสอบ  ความแตกต่างข้อมูลระหว่าง
ข้อมูลทดสอบกบัฐานข้อมูลถูกแสดงด้วยเส้นปะ ในกรณีนี้ ระยะห่างของแต่ละข้อมูลถูกน ามาใช้เป็นความแตกต่างของ
ข้อมูล  เมื่อเรียงล าดบัความแตกต่างน้อยไปมากและเมื่อก าหนด k = 5  การเรียงล าดบัความแตกต่าง 5 จ านวนแรกที่
ได้คือ สี่เหล่ียม ดาว ดาว วงกลม ดาว  จะเหน็ได้ว่าแม้สี่เหล่ียมจะมีความแตกต่างน้อยที่สุดแต่มีจ านวนคิดเป็น 20 
เปอร์เซ็นของจ านวนทั้งหมด  แต่เมื่อพิจารณาที่ดาวจะพบว่ามีความแตกต่างมากกว่าสี่เหล่ียม แต่คิดเป็น 60 
เปอร์เซน็ตข์องจ านวนทั้งหมด  ดงันั้นเมื่อใช้ kNN จึงระบุได้ว่าข้อมูลทดสอบมคีวามใกล้เคยีงกบัดาวหรือจัดอยู่ในกลุ่ม
ข้อมูลดาว 

งานวิจัยนี้ ได้ใช้ kNN เพ่ือระบุว่าเสยีงที่ระบบได้รับนั้นเป็นเสยีงที่ใกล้กบักลุ่มใดมากที่สดุ โดยก าหนดค่า k = 10 
โปรแกรมวิเคราะห์สญัญาณเสยีง ส าหรับการหาความแตกต่างระหว่างข้อมูล ระบบใช้ผลต่างของความดงัในแต่ละช่วง
ความถี่  ผลของความแตกต่างทั้ง 7 ลักษณะของแต่ละคู่เสียงที่เปรียบเทียบกันจะถูกหาผลรวมของการกระจัดด้วย
สมการที่ (1) 

 𝑑𝑑𝑖𝑖 = √(𝑥𝑥𝑎𝑎1
2 −𝑦𝑦𝑎𝑎1,   𝑖𝑖

2 )+(𝑥𝑥𝑎𝑎2
2 −𝑦𝑦𝑎𝑎2,   𝑖𝑖

2 )+(𝑥𝑥𝑎𝑎3
2 −𝑦𝑦𝑎𝑎3,   𝑖𝑖

2 )+⋯+(𝑥𝑥𝑎𝑎7
2 −𝑦𝑦𝑎𝑎7,   𝑖𝑖

2 )
7  (1) 

โดยที่  𝑑𝑑𝑖𝑖 คอืผลรวมการกระจัด 
  𝑖𝑖 คอืเลขล าดบัเสยีงจากฐานข้อมูลที่น ามาเปรียบเทยีบ 
 𝑥𝑥 คอืข้อมูลเสยีงที่น ามาทดสอบในช่วงความถี่นั้น ๆ เช่น 𝑥𝑥𝑎𝑎1 คอืข้อมูลเสยีงที่น ามาทดสอบช่วงความถี่ที่ 1 
 𝑦𝑦 คอืข้อมูลเสยีงจากฐานข้อมูลในช่วงความถี่นั้น ๆ 

การส่งค าสัง่ผลลพัธ ์
เมื่อผู้ใช้งานยืนยันการส่งค าสั่งแล้ว ระบบจะส่งค าสั่งไปยังตัวรับค าสั่งของชุดขับเคล่ือนเก้าอี้ เขน็ไฟฟ้า  เนื่องจาก

งานวิจัยนี้ เน้นที่การพัฒนาโปรแกรมและผลลัพธก์ารท างานของโปรแกรม ดงันั้นเพ่ือให้ง่ายต่อการพัฒนาระบบ API ที่
ใช้ในการสื่อสารกันระหว่างสองอุปกรณ์นี้ จึงใช้เพียงตัวอักษรตามตารางที่ 1 และช่องทางในเช่ือมต่อผ่านระบบ 
Bluetooth 4.0 

การทดสอบ 
เพ่ือให้ระบบท างานได้อย่างถูกต้อง โปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นจะต้องถูกทดสอบความถูกต้องด้านการท างานเพ่ือให้

ระบบเป็นไปตามที่ออกแบบไว้ การทดสอบโปรแกรมแบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่การทดสอบความสามารถในการวิเคราะห์
เสียง และ การทดสอบการท างานของระบบ ซึ่งเป็นการตรวจสอบว่าโปรแกรมสามารถท างานตามขั้นตอนได้อย่าง
ถูกต้อง  

1. การทดสอบความสามารถในการวิเคราะหเ์สียง 
การทดสอบการวิเคราะห์เสยีงเป็นการตรวจสอบความสามารถของโปรแกรมในการแยกแยะเสยีงที่ได้รับว่าเป็น

เสยีงสระใด การทดสอบนี้จะใช้เสยีงทดสอบ 5 เสยีง ได้แก่ อา อ ีอ ูเอ โอ บนฐานข้อมูลเสยีงตวัอย่าง 5 เสยีง จ านวน
เสยีงละ 200 ข้อมูล โดยทดสอบแต่ละเสยีงจ านวน 10 คร้ัง ท าการบนัทกึผลลัพธข์องการวิเคราะห์ในแต่ละคร้ังส าหรบั
การประเมนิผล 

2. การทดสอบการท างานของระบบ 
จุดประสงค์ของการทดสอบการท างานของระบบคือเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของล าดับการท างานของ

โปรแกรมที่ได้ท าขึ้น รวมทั้งตรวจหาความผิดพลาดที่อาจจะขึ้นจากการเขียนโปรแกรม ในการทดสอบจึงมีกรณีการ
ทดสอบดงัตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 กรณีที่ใช้ในการทดสอบ 

เหตุการณ ์ การตอบสนองของระบบท่ีคาดหวงั 
ปกต ิ ระบบต้องรับและวิเคราะห์ข้อมูลเสยีงตลอดเวลา 
เมื่อสั่งก าหนดทศิทางถูกต้อง ระบบต้องเลือกและแสดงทศิทางได้อย่างถูกต้อง 
เมื่อสั่งก าหนดทศิทางไม่ถูกต้อง ระบบต้องล้างอกัษรที่สะสมไว้ 
เมื่อสั่งการขับเคลื่อนไม่ถูกต้อง ระบบต้องไม่ส่งค าสั่งขับเคล่ือน 
เมื่อสั่งการขับเคลื่อนถูกต้อง ระบบต้องส่งค าสั่งขับเคล่ือนตามทศิทางที่ก าหนดไว้ 
เมื่อสั่งการหยุด ระบบต้องส่งค าสั่งหยุด 
เมื่อไม่มกีารสั่งการในระยะเวลา 5 วินาท ี ระบบต้องล้างอกัษรที่สะสมไว้ และกลับมาเร่ิมต้นใหม่ 

 
ภายหลังจากการทดสอบโปรแกรม หากผลการประเมินได้รับน้อยกว่าเกณฑ์ที่ก  าหนดไว้ โปรแกรมจะถูกน าเข้าสู่

กระบวนพัฒนาอกีทหีนึ่งเพ่ือแก้ไขจุดบกพร่องและน ากลับมาทดสอบใหม่อกีคร้ัง โดยจะท าตามขั้นตอนนี้ซ า้ไปจนกว่า
จะผ่านการประเมนิ หากผ่านการประเมนิกจ็ะเข้าสู่การด าเนินงานขั้นต่อไป 
 

ผลการศึกษา 
 

ผลการทดสอบความสามารถในการวิเคราะห์เสยีงของโมดูลโปรแกรมวิเคราะห์เสยีงแสดงในรปูที่ 8  โมดูลสามารถ
วิเคราะห์เสยีง ‘อา’ ด้วยความแม่นย า 97 เปอร์เซน็ของจ านวนการทดสอบซึ่งค่ามากที่สดุในจากเสยีงสระทดสอบทั้ง 5 
เสยีง และเสยีง ‘เอ’ มีความแม่นย าน้อยที่สดุที่ 86 เปอร์เซน็ต์ของจ านวนการทดสอบ ค่าเฉล่ียความแม่นย าของการ
ทดสอบทุกเสยีงมค่ีา 92.4 เปอร์เซน็ต ์  
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รูปท่ี 8 กราฟแสดงความแม่นย าของการทดสอบเสยีงสระทั้ง 5 เสยีง 

 
จากการทดสอบการท างานของระบบ โปรแกรมสามารถใช้งานได้ตามขั้นตอนในที่ก  าหนดไว้ โดยตารางที่ 3 แสดง

ผลลัพธ์ของการทดสอบการใช้งาน  โดยเมื่ออยู่ในสภาวะปกติ ระบบผ่านการทดสอบโดยจะรับสัญญาณเสียงและ
วิเคราะห์ข้อมูลเสยีงตลอดเวลา จากนั้นเมื่อส่งสญัญาณเสยีงเพ่ือเลือกทศิทางตามรหัสที่ตั้งไว้ ระบบสามารถตอบสนอง
ทิศทางได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้ นยังผ่านเกณฑ์ในการทดสอบด้านอื่นๆ ด้วย ทั้งนี้ จากการ
ทดสอบพบว่าระบบใช้เวลาในการสั่งการเพ่ือเลือกทศิทางค่อนข้างนาน คือประมาณ 2 วินาที ซ่ึงอาจจะช้าไปส าหรับ
การใช้งานจริงทั่วไป แต่อาจจะเหมาะสมกบัผู้พิการบางรายซึ่งต้องการการตอบสนองช้า ทั้งนี้ควรมกีารพัฒนาเพ่ิมเติม
เพ่ือให้สามารถปรับเวลาการตอบสนองได้หลากหลายขึ้น  
 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบการใช้งาน 

เหตุการณ ์ การตอบสนองของระบบ ผลการทดสอบ 
ปกต ิ ระบบจะต้องรับและวิเคราะห์ข้อมูลเสยีงตลอดเวลา ผ่าน 
เมื่อสั่งก าหนดทศิทางถูกต้อง ระบบเลือกและแสดงทศิทางถูกต้อง ผ่าน 
เมื่อสั่งก าหนดทศิทางไม่ถูกต้อง ระบบล้างอกัษรที่สะสมไว้ ผ่าน 
เมื่อสั่งการขับเคลื่อนถูกต้อง ระบบส่งค าสั่งขับเคล่ือนตามทศิทางที่ได้ก าหนดไว้  ผ่าน 
เมื่อสั่งการขับเคลื่อนไม่ถูกต้อง ระบบไม่ส่งค าสั่งขับเคล่ือน ผ่าน 
เมื่อสั่งการหยุด ระบบต้องส่งค าสั่งหยุด ผ่าน 
เมื่อไม่มกีารสั่งการในระยะเวลา 5 วินาท ี ระบบจะล้างอกัษรที่สะสมไว้ และกลับมาเร่ิมต้นใหม่ ผ่าน 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

 
จากผลการทดสอบการวิเคราะห์เสียง เสียง ‘อา’ คือเสียงที่โปรแกรมสามารถวิเคราะห์แม่นย าที่สดุ การใช้เสยีง 

‘อา’ เป็นเสยีงลากยาวจึงเหมาะสมกบัการน าไปใช้งานเนื่องจากช่วยให้การสั่งการนั้นต่อเนื่อง  แม้ว่าผลการวิเคราะห์
ของทั้ง 5 เสยีงสระจะมีความแม่นย าจะไม่ถึง 100 เปอร์เซน็ต์ แต่การวิเคราะห์ในทุกเสยีงมีความแม่นย ามากกว่า 85 
เปอร์เซน็ตข์องจ านวนการทดสอบ  ทั้งนี้ผลลัพธข์องการวิเคราะห์จะมคีวามแม่นย าแตกต่างกนัไป ขึ้นอยู่กบัฐานข้อมูล
เสยีงของผู้ใช้แต่ละคน เนื่องจากโทนเสยีงของผู้ใช้งานส่งผลทางกายภาพโดยตรงกบัการตอบสนองของไมโครโฟนซึ่ง
ท าให้เกดิความเด่นชัดของเสยีงในแต่ละช่วงความถี่ที่แตกต่างกนั ถึงแม้ว่าโปรแกรมจะมีกระบวนการ Normalization 
ของความดังแต่ละช่วงความถี่เพ่ือให้การวิเคราะห์แต่ละช่วงความถี่อยู่บนระดบัความดังเดียวกนักต็าม  การวิเคราะห์

บนฐานข้อมูลเสยีงของผู้ใช้งานคนเดียวช่วยหลีกเล่ียงการกระจายตัวของข้อมูลเสียงได้ โดยเฉพาะในเรื่องของความ
แตกต่างของโทนเสยีง 
 ในส่วนการทดสอบการท างานของระบบ แม้ว่าโปรแกรมจะยังมีข้อผิดพลาดในการใช้งานบางส่วน แต่ผู้ ใช้งาน
สามารถใช้งานตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงขั้นตอนที่โปรแกรมส่งและหยุดค าสั่งได้  ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้ นผู้ วิจัยได้
ประเมินแล้วว่าเป็นความผิดพลาดระดับรอง (minor) คือผู้ ใช้งานสามารถใช้งานได้ และจ าเป็นต้องมีการแก้ไขของ
ผิดพลาดนั้น  ตัวอย่างข้อผิดพลาดที่เกดิขึ้นเช่น ไฟสถานะไม่แสดงตามจริง โปรแกรมเริ่มเกดิความล่าช้าเมื่อมีการใช้
งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน เป็นต้น  ข้อผดิพลาดเหล่านี้จะถูกน าไปแก้ไขในงานวิจัยเฟสต่อไป 

 
สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 

 
 โปรแกรมส่งชุดค าสั่งโดยใช้เสยีงสั่งการส าหรับอุปกรณ์ควบคุมเก้าอี้ เขน็นี้สามารถน าไปใช้งานได้ แต่ในการใช้งาน
จริงจะใช้เวลาค่อนข้างนานในการสั่งการก าหนดทศิทาง ประมาณ 2 วินาท ีทั้งนี้ ยังพบข้อผิดพลาดบางประการส าหรับ
ระบบการใช้งานซึ่งอาจน าไปสู่ความยากล าบากในการใช้งานจริง  แต่เบื้องต้นโปรแกรมนี้สามารถน าไปใช้ในการพัฒนา
ต่อได้ เช่นการสั่งการให้ชุดขับเคลื่อนท างานและหยุดท างาน และเป็นส่วนท าให้ด าเนินงานวิจัยชุดควบคุมเก้าอี้ เขน็สั่ง
การด้วยเสยีงต่อไปได้ 
 ทั้งนี้ ผู้วิจัยเลง็เห็นว่าโปรแกรมนี้ ยังสามารถพัฒนาต่อยอดได้ ทั้งในส่วนของการใช้งานที่สามารถถูกพัฒนาให้มี
ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานมากขึ้น หรือในส่วนของประสทิธภิาพการท างานของโปรแกรมที่ยังสามารถพัฒนาให้ท างาน
ได้รวดเรว็มากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ โปรแกรมยังสามารถน าหลักการท างานไปพัฒนาต่อในระบบปฏิบัติการอื่น ๆ หรือ
อปุกรณอ์ื่นอย่างเช่นสมาร์ทโฟนได้อกีด้วย 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยนี้ ส  าเร็จลงได้ด้วยดีโดยได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติภายใต้โครงการแผนพัฒนา
ศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่  และได้รับการสนับสนุนเพ่ิมเติมจาก กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 
(กองทุนส่งเสริม ววน.) คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมความเที่ยงตรงและการแพทย์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้สนับสนุนสถานที่และอปุกรณใ์นการท างานวิจัย 

 
เอกสารอา้งอิง 

 
กรมกจิการผู้สงูอายุ. (2559). ขอ้มลูสถิติจ ำนวนผูส้งูอำยุประเทศไทย ปี 2559. สบืค้นจาก https://www.dop.go.th/ 

download/knowledge/knowledge_th_20170707092742_1.pdf 
สกุลรัตน์ วงคน์างห่าง, ชนิวฒัน ์ค าสดท,ี ธนายุทธ เที่ยงธรรม, และธติพิงศ์ ป้องสดีา. (2547). รถเขน็ไฟฟ้ำส ำหรบั

คนพิกำร. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
ส านักงานสถติแิห่งชาต ิกองนโยบายและวิชาการสถติ.ิ (2561). กำรส ำรวจขอ้มลูพ้ืนฐำนของครวัเรือน พ.ศ. 2561. 

สบืค้นจาก http://www.nso.go.th/sites/2014/Lists/Infographic/Attachments/57/สพค61.pdf  
สเุมธ เหมะวัฒนะชัย, มงคลชัย รุ่งเรือง, และสะการะ ตนัโสภณ. (2018). การพัฒนาระบบวเิคราะห์เสยีงส าหรับการ

ควบคุมห้องอจัฉริยะ. วศิวกรรมสำร มหำวทิยำลยันเรศวร, 13(1), 33-42.  
Akanmu, W.  P. , Aliyu, G. , Tsado, J. , & Aliyu, I.  B.  (2018).  Development of a Voice Controlled Electric 

Wheelchair to Aid the Movement of the Physically Challenged.  Innovative Systems Design and 
Engineering, 9(2), 51-59. 



Graduate Studies and Personalized Education

ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ Science Technology 397

 
รูปท่ี 8 กราฟแสดงความแม่นย าของการทดสอบเสยีงสระทั้ง 5 เสยีง 

 
จากการทดสอบการท างานของระบบ โปรแกรมสามารถใช้งานได้ตามขั้นตอนในที่ก  าหนดไว้ โดยตารางที่ 3 แสดง

ผลลัพธ์ของการทดสอบการใช้งาน  โดยเมื่ออยู่ในสภาวะปกติ ระบบผ่านการทดสอบโดยจะรับสัญญาณเสียงและ
วิเคราะห์ข้อมูลเสยีงตลอดเวลา จากนั้นเมื่อส่งสญัญาณเสยีงเพ่ือเลือกทศิทางตามรหัสที่ตั้งไว้ ระบบสามารถตอบสนอง
ทิศทางได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้ นยังผ่านเกณฑ์ในการทดสอบด้านอื่นๆ ด้วย ทั้งนี้ จากการ
ทดสอบพบว่าระบบใช้เวลาในการสั่งการเพ่ือเลือกทศิทางค่อนข้างนาน คือประมาณ 2 วินาที ซึ่งอาจจะช้าไปส าหรับ
การใช้งานจริงทั่วไป แต่อาจจะเหมาะสมกบัผู้พิการบางรายซึ่งต้องการการตอบสนองช้า ทั้งนี้ควรมกีารพัฒนาเพ่ิมเติม
เพ่ือให้สามารถปรับเวลาการตอบสนองได้หลากหลายขึ้น  
 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบการใช้งาน 

เหตุการณ ์ การตอบสนองของระบบ ผลการทดสอบ 
ปกต ิ ระบบจะต้องรับและวิเคราะห์ข้อมูลเสยีงตลอดเวลา ผ่าน 
เมื่อสั่งก าหนดทศิทางถูกต้อง ระบบเลือกและแสดงทศิทางถูกต้อง ผ่าน 
เมื่อสั่งก าหนดทศิทางไม่ถูกต้อง ระบบล้างอกัษรที่สะสมไว้ ผ่าน 
เมื่อสั่งการขับเคลื่อนถูกต้อง ระบบส่งค าสั่งขับเคล่ือนตามทศิทางที่ได้ก าหนดไว้  ผ่าน 
เมื่อสั่งการขับเคลื่อนไม่ถูกต้อง ระบบไม่ส่งค าสั่งขับเคล่ือน ผ่าน 
เมื่อสั่งการหยุด ระบบต้องส่งค าสั่งหยุด ผ่าน 
เมื่อไม่มกีารสั่งการในระยะเวลา 5 วินาท ี ระบบจะล้างอกัษรที่สะสมไว้ และกลับมาเร่ิมต้นใหม่ ผ่าน 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

 
จากผลการทดสอบการวิเคราะห์เสียง เสียง ‘อา’ คือเสียงที่โปรแกรมสามารถวิเคราะห์แม่นย าที่สดุ การใช้เสยีง 

‘อา’ เป็นเสยีงลากยาวจึงเหมาะสมกบัการน าไปใช้งานเนื่องจากช่วยให้การสั่งการนั้นต่อเนื่อง  แม้ว่าผลการวิเคราะห์
ของทั้ง 5 เสยีงสระจะมีความแม่นย าจะไม่ถึง 100 เปอร์เซน็ต์ แต่การวิเคราะห์ในทุกเสยีงมีความแม่นย ามากกว่า 85 
เปอร์เซน็ตข์องจ านวนการทดสอบ  ทั้งนี้ผลลัพธข์องการวิเคราะห์จะมคีวามแม่นย าแตกต่างกนัไป ขึ้นอยู่กบัฐานข้อมูล
เสยีงของผู้ใช้แต่ละคน เนื่องจากโทนเสยีงของผู้ใช้งานส่งผลทางกายภาพโดยตรงกบัการตอบสนองของไมโครโฟนซ่ึง
ท าให้เกดิความเด่นชัดของเสยีงในแต่ละช่วงความถี่ที่แตกต่างกนั ถึงแม้ว่าโปรแกรมจะมีกระบวนการ Normalization 
ของความดังแต่ละช่วงความถี่เพ่ือให้การวิเคราะห์แต่ละช่วงความถี่อยู่บนระดบัความดังเดียวกนักต็าม  การวิเคราะห์

บนฐานข้อมูลเสยีงของผู้ใช้งานคนเดียวช่วยหลีกเล่ียงการกระจายตัวของข้อมูลเสียงได้ โดยเฉพาะในเรื่องของความ
แตกต่างของโทนเสยีง 
 ในส่วนการทดสอบการท างานของระบบ แม้ว่าโปรแกรมจะยังมีข้อผิดพลาดในการใช้งานบางส่วน แต่ผู้ ใช้งาน
สามารถใช้งานตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงขั้นตอนที่โปรแกรมส่งและหยุดค าสั่งได้  ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้ นผู้ วิจัยได้
ประเมินแล้วว่าเป็นความผิดพลาดระดับรอง (minor) คือผู้ ใช้งานสามารถใช้งานได้ และจ าเป็นต้องมีการแก้ไขของ
ผิดพลาดนั้น  ตัวอย่างข้อผิดพลาดที่เกดิขึ้นเช่น ไฟสถานะไม่แสดงตามจริง โปรแกรมเริ่มเกดิความล่าช้าเมื่อมีการใช้
งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน เป็นต้น  ข้อผดิพลาดเหล่านี้จะถูกน าไปแก้ไขในงานวิจัยเฟสต่อไป 

 
สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 

 
 โปรแกรมส่งชุดค าสั่งโดยใช้เสยีงสั่งการส าหรับอุปกรณ์ควบคุมเก้าอี้ เขน็นี้สามารถน าไปใช้งานได้ แต่ในการใช้งาน
จริงจะใช้เวลาค่อนข้างนานในการสั่งการก าหนดทศิทาง ประมาณ 2 วินาท ีทั้งนี้ ยังพบข้อผิดพลาดบางประการส าหรับ
ระบบการใช้งานซึ่งอาจน าไปสู่ความยากล าบากในการใช้งานจริง  แต่เบื้องต้นโปรแกรมนี้สามารถน าไปใช้ในการพัฒนา
ต่อได้ เช่นการสั่งการให้ชุดขับเคลื่อนท างานและหยุดท างาน และเป็นส่วนท าให้ด าเนินงานวิจัยชุดควบคุมเก้าอี้ เขน็สั่ง
การด้วยเสยีงต่อไปได้ 
 ทั้งนี้ ผู้วิจัยเลง็เห็นว่าโปรแกรมนี้ ยังสามารถพัฒนาต่อยอดได้ ทั้งในส่วนของการใช้งานที่สามารถถูกพัฒนาให้มี
ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานมากขึ้น หรือในส่วนของประสทิธภิาพการท างานของโปรแกรมที่ยังสามารถพัฒนาให้ท างาน
ได้รวดเรว็มากย่ิงขึ้น  นอกจากนี้ โปรแกรมยังสามารถน าหลักการท างานไปพัฒนาต่อในระบบปฏิบัติการอื่น ๆ หรือ
อปุกรณอ์ื่นอย่างเช่นสมาร์ทโฟนได้อกีด้วย 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยนี้ ส  าเร็จลงได้ด้วยดีโดยได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติภายใต้โครงการแผนพัฒนา
ศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่  และได้รับการสนับสนุนเพ่ิมเติมจาก กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 
(กองทุนส่งเสริม ววน.) คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมความเที่ยงตรงและการแพทย์ คณะ
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บทคดัย่อ 
 งำนวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือเสนอแบบจ ำลองที่ใช้ในกำรท ำนำยแรงกดของกำงเกงรัดกล้ำมเนื้ อส ำหรับนักวิ่งเพศหญิงในประเทศไทย 
โดยใช้วิธีกำรทดสอบกำรคืนตัวจำกกำรดึงยืดร่วมกับกำรใช้ทฤษฎีของลำปลำซในกำรค ำนวณแรงกดของกำงเกงรัดกล้ำมเนื้ อบนพ้ืน
ผิวสมัผัสร่ำงกำยเพ่ือน ำไปใช้ในกำรค ำนวณแบบตัดส ำหรับกำรผลิตกำงเกงรัดกล้ำมเนื้ อ ในงำนวิจัยนี้ จะท ำกำรทดสอบกำรคืนตัวจำกกำร
ยืดของผ้ำยืดที่มีโครงสร้ำงแบบอนิเตอร์ลอ็คแนวนอนที่มีส่วนผสมของเส้นใยไนลอนร้อยละ 75 และเส้นใยสแปนเดก็ซ์ร้อยละ 25 ทั้งใน
ตั้งและแนวนอนของผนืผ้ำตำมมำตรฐำน BS EN 14704-1:2006 แล้วน ำค่ำเฉล่ียของแรงดึงและระยะกำรยืดตัวในรอบที่ 5 มำใช้ในกำร
วิเครำะห์กำรถดถอย เพ่ือน ำไปใช้ในกำรท ำนำยควำมสมัพันธร์ะหว่ำงเส้นรอบวงขำ แรงกดของกำงเกงรัดกล้ำมเนื้อบนพ้ืนผวิสมัผสัร่ำงกำย 
และ เปอร์เซน็ต์กำรยืดตัว ผลกำรวิจัยพบว่ำกำรวำงแบบตัดของกำงเกงรัดกล้ำมเนื้อควรใช้ผ้ำในแนวนอน เนื่องจำกมีค่ำเปอร์เซน็ต์กำรยืด
ตัวของผ้ำที่อยู่ในช่วงที่เหมำะสมส ำหรับกำรผลิตกำงเกงรัดกล้ำมเนื้อที่มีขนำดรอบต้นขำเฉล่ียตั้งแต่ 49-61 เซนติเมตร และต้องกำรให้มี
แรงกดเท่ำกบั 15-20 มิลลิเมตรปรอท   
 
ค าส าคญั: แรงดึง  เปอร์เซน็ต์กำรยืดตัว  แรงกดบนพ้ืนผวิสมัผสัร่ำงกำย  ผ้ำยืด  กำงเกงรัดกล้ำมเนื้อ 
 

Abstract 
This objective of this research was the development of a model for the prediction of the pressure of compression pants for Thai 

female runners by the elastic recovery test. With the combination of Laplace’s Law, the interface pressure of the compression pants 
was calculated and used for the pattern-making calculation in the production of compression pants.  In this research, the elastic 
recovery of the interlock weft-knitted fabric containing 75% nylon and 25% spandex was evaluated according to standard BS EN 
14704-1:2006 in both the wale and course directions. The average of force and extension at the fifth loop were analyzed in the 
regression analysis in order to predict the relationship between the thigh circumference, the interface pressure, and the fabric 
elongation.  It was found the pattern of the compression pants should be laid along the course direction of this fabric.  The percent 
elongation of this direction was found to be in the suitable range for the production of the compression pants with an average thigh 
circumference of 49-61 centimeters, with the requirement of the interface pressure on the thigh being 15-20 mmHg. 
 
Keywords: tension, elongation, interface pressure, stretch fabric, compression pants 
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บทน า 
 

 อำกำรบำดเจบ็ของกล้ำมเนื้ อที่พบได้ในนักวิ่ง อำจส่งผลเสยีระยะยำวต่อสขุภำพ ซึ่งกำรใช้อุปกรณ์เสริมในกำรวิ่ง 
เช่น รองเท้ำหรือกำงเกงที่มีคุณภำพจะช่วยส่งเสริมสมรรถนะในกำรวิ่ง หรือ ป้องกนักำรบำดเจบ็ให้ได้มำกที่สดุ ดงันั้น
จึงมีกำรใช้กำงเกงรัดกล้ำมเนื้ อ (Compression pants) ที่มีกำรออกแบบมำให้สอดคล้องกบักลุ่มกล้ำมเนื้ อที่ส่งผลต่อ
กำรวิ่งเป็นอุปกรณ์เสริมที่จะช่วยให้เพ่ิมสมรรถนะในกำรวิ่งได้ดีขึ้น เช่น ท ำให้เหนื่อยน้อยลง (Engel, Holmberg, & 
Sperlich, 2016) วิ่งได้ระยะทำงเพ่ิมขึ้ น วิ่งได้นำนขึ้ น สำมำรถฟ้ืนฟูและลดอำกำรปวดกล้ำมเนื้ อหลังจำกกำรวิ่ง 
(Pérez-Soriano et al., 2019) นอกจำกนั้นกำรสวมกำงเกงรัดกล้ำมเนื้ อยังนิยมในกำรเล่นกีฬำประเภทอื่นๆ เช่น 
นักกีฬำกระโดดสูงที่สวมกำงเกงรัดกล้ำมเนื้ อจะสำมำรถกระโดดได้สูงขึ้ น (Mizuno, Arai, Todoko, Yamada, & 
Goto, 2017) โดยเส้นใยที่น ำมำท ำกำงเกงรัดกล้ำมเนื้ อ ได้แก่ พอลิเอไมด์ (Polyamide) พอลิ โพรพิลีน 
(Polypropylene) อลิำสเตน (Elastane) และ ไนลอน (Nylon) กำงเกงรัดกล้ำมเนื้ อที่ดีและมีประสิทธิภำพต้องผลิต
จำกผ้ำที่มส่ีวนผสมของเส้นใยสแปนเดก็ซ์ (Spandex) (Pérez-Soriano et al., 2019)  เพ่ือช่วยให้กำงเกงยืดออกและ
มแีรงหดกลับได้มำกขึ้นเพรำะเส้นใยสแปนเดก็ซ์มคีวำมยืดหยุ่นสงู  
 กำรสร้ำงแบบตัดส ำหรับกำงเกงรัดกล้ำมเนื้อนั้น จะต้องมีกำรปรับลดแบบตดัเพ่ือให้กำงเกงรัดกล้ำมเนื้อมีแรงกด
จำกเนื้ อผ้ำให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน มีงำนวิจัยก่อนหน้ำนี้พบว่ำร่ำงกำยมนุษย์จะมีควำมรู้สกึไม่สบำยเมื่อมีแรงกด
มำกกว่ำ 4.00–5.33 กโิลปำสคำล หรือประมำณ 40-50 มลิลิเมตรปรอท (Mengna & Kuzmichev, 2013) อย่ำงไร
กต็ำมมงีำนวิจัยก่อนหน้ำนี้พบว่ำกำรใช้กำงเกงรัดกล้ำมเนื้อแบบสั้นที่มแีรงกดประมำณ 15–20 มลิลิเมตรปรอท ที่ต้น
ขำสำมำรถช่วยลดควำมเหนื่อยล้ำระหว่ำงกำรวิ่งในผู้ชำยที่มสีขุภำพดไีด้  (Miyamoto & Kawakami, 2014) 
 กฎของลำปลำซ (Laplace’s law) เป็นหนึ่งในทฤษฎทีี่น ำมำใช้ในกำรท ำนำยค ำนวณค่ำแรงกดของชุดรัดกล้ำมเนื้อ
บนพ้ืนผวิสมัผสัร่ำงกำย (Interface pressure: P) โดยใช้รปูแบบเรขำคณติทรงกระบอกเพ่ือเป็นตวัแทนของเส้นรอบวง
ของร่ำงกำย (Kowalski, Mielicka, Kowalski, & Europe, 2012) โดยสำมำรถเขียนสมกำรแสดงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงแรงกดของชุดรัดกล้ำมเนื้อบนพ้ืนผวิสมัผสัร่ำงกำย แรงที่ใช้ดงึผ้ำ (Tension: T) และ รัศมรีอบต้นขำ (r) โดย
ใช้กฏของลำปลำซ ดงัแสดงในสมกำรที่ 1 (Leung, Yuen, Ng, & Shi, 2010) 
 

P = 𝑇𝑇𝑟𝑟 – (1) 
 

เมื่อ P คอื ค่ำแรงกดของชุดรัดกล้ำมเนื้อบนพ้ืนผวิสมัผสัร่ำงกำย, T คอื แรงที่ใช้ดงึผ้ำ และ r คอื รัศมรีอบต้นขำ 
ดังนั้นเมื่อมีกำรยืดตัวของผ้ำตำมแนวพ้ืนผิวสัมผัสร่ำงกำยที่เป็นทรงกระบอก จะสำมำรถแสดงทศิทำงของแรงที่

กระท ำต่อทรงกระบอกและแรงกดที่เกดิขึ้นเมื่อมแีรงดงึมำกระท ำกบัผ้ำ ดงัแสดงในรปูที่ 1  
 

 
 

รูปท่ี 1 แบบจ ำลองแรงดึงที่กระท ำบนผ้ำบนพ้ืนผวิสมัผสัร่ำงกำยทรงกระบอก  (Jariyapunya & Musilová, 2020) 
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บทน า 
 

 อำกำรบำดเจบ็ของกล้ำมเนื้ อที่พบได้ในนักวิ่ง อำจส่งผลเสยีระยะยำวต่อสขุภำพ ซึ่งกำรใช้อุปกรณ์เสริมในกำรวิ่ง 
เช่น รองเท้ำหรือกำงเกงที่มีคุณภำพจะช่วยส่งเสริมสมรรถนะในกำรวิ่ง หรือ ป้องกนักำรบำดเจบ็ให้ได้มำกที่สดุ ดงันั้น
จึงมีกำรใช้กำงเกงรัดกล้ำมเนื้ อ (Compression pants) ที่มีกำรออกแบบมำให้สอดคล้องกบักลุ่มกล้ำมเนื้ อที่ส่งผลต่อ
กำรวิ่งเป็นอุปกรณ์เสริมที่จะช่วยให้เพ่ิมสมรรถนะในกำรวิ่งได้ดีขึ้น เช่น ท ำให้เหนื่อยน้อยลง (Engel, Holmberg, & 
Sperlich, 2016) วิ่งได้ระยะทำงเพ่ิมขึ้ น วิ่งได้นำนขึ้ น สำมำรถฟ้ืนฟูและลดอำกำรปวดกล้ำมเนื้ อหลังจำกกำรวิ่ง 
(Pérez-Soriano et al., 2019) นอกจำกนั้นกำรสวมกำงเกงรัดกล้ำมเนื้ อยังนิยมในกำรเล่นกีฬำประเภทอื่นๆ เช่น 
นักกีฬำกระโดดสูงที่สวมกำงเกงรัดกล้ำมเนื้ อจะสำมำรถกระโดดได้สูงขึ้ น (Mizuno, Arai, Todoko, Yamada, & 
Goto, 2017) โดยเส้นใยที่น ำมำท ำกำงเกงรัดกล้ำมเนื้ อ ได้แก่ พอลิเอไมด์ (Polyamide) พอลิ โพรพิลีน 
(Polypropylene) อลิำสเตน (Elastane) และ ไนลอน (Nylon) กำงเกงรัดกล้ำมเนื้ อที่ดีและมีประสิทธิภำพต้องผลิต
จำกผ้ำที่มส่ีวนผสมของเส้นใยสแปนเดก็ซ์ (Spandex) (Pérez-Soriano et al., 2019)  เพ่ือช่วยให้กำงเกงยืดออกและ
มแีรงหดกลับได้มำกขึ้นเพรำะเส้นใยสแปนเดก็ซ์มคีวำมยืดหยุ่นสงู  
 กำรสร้ำงแบบตัดส ำหรับกำงเกงรัดกล้ำมเนื้อนั้น จะต้องมีกำรปรับลดแบบตดัเพ่ือให้กำงเกงรัดกล้ำมเนื้อมีแรงกด
จำกเนื้ อผ้ำให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน มีงำนวิจัยก่อนหน้ำนี้พบว่ำร่ำงกำยมนุษย์จะมีควำมรู้สกึไม่สบำยเมื่อมีแรงกด
มำกกว่ำ 4.00–5.33 กโิลปำสคำล หรือประมำณ 40-50 มลิลิเมตรปรอท (Mengna & Kuzmichev, 2013) อย่ำงไร
กต็ำมมงีำนวิจัยก่อนหน้ำนี้พบว่ำกำรใช้กำงเกงรัดกล้ำมเนื้อแบบสั้นที่มแีรงกดประมำณ 15–20 มลิลิเมตรปรอท ที่ต้น
ขำสำมำรถช่วยลดควำมเหนื่อยล้ำระหว่ำงกำรวิ่งในผู้ชำยที่มสีขุภำพดไีด้  (Miyamoto & Kawakami, 2014) 
 กฎของลำปลำซ (Laplace’s law) เป็นหนึ่งในทฤษฎทีี่น ำมำใช้ในกำรท ำนำยค ำนวณค่ำแรงกดของชุดรัดกล้ำมเนื้อ
บนพ้ืนผวิสมัผสัร่ำงกำย (Interface pressure: P) โดยใช้รปูแบบเรขำคณติทรงกระบอกเพ่ือเป็นตวัแทนของเส้นรอบวง
ของร่ำงกำย (Kowalski, Mielicka, Kowalski, & Europe, 2012) โดยสำมำรถเขียนสมกำรแสดงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงแรงกดของชุดรัดกล้ำมเนื้อบนพ้ืนผวิสมัผสัร่ำงกำย แรงที่ใช้ดงึผ้ำ (Tension: T) และ รัศมรีอบต้นขำ (r) โดย
ใช้กฏของลำปลำซ ดงัแสดงในสมกำรที่ 1 (Leung, Yuen, Ng, & Shi, 2010) 
 

P = 𝑇𝑇𝑟𝑟 – (1) 
 

เมื่อ P คอื ค่ำแรงกดของชุดรัดกล้ำมเนื้อบนพ้ืนผวิสมัผสัร่ำงกำย, T คอื แรงที่ใช้ดงึผ้ำ และ r คอื รัศมรีอบต้นขำ 
ดังนั้นเมื่อมีกำรยืดตัวของผ้ำตำมแนวพ้ืนผิวสัมผัสร่ำงกำยที่เป็นทรงกระบอก จะสำมำรถแสดงทศิทำงของแรงที่

กระท ำต่อทรงกระบอกและแรงกดที่เกดิขึ้นเมื่อมแีรงดงึมำกระท ำกบัผ้ำ ดงัแสดงในรปูที่ 1  
 

 
 

รูปท่ี 1 แบบจ ำลองแรงดึงที่กระท ำบนผ้ำบนพ้ืนผวิสมัผสัร่ำงกำยทรงกระบอก  (Jariyapunya & Musilová, 2020) 
  

 ดังนั้นหำกต้องกำรก ำหนดให้กำงเกงรัดกล้ำมเนื้ อส ำหรับนักวิ่งผู้หญิงมีแรงกดบนพ้ืนผิวสัมผัสร่ำงกำยตำมที่ข้อ
ก ำหนดกำรใช้งำน และ ทรำบขนำดของต้นขำเฉล่ียของผู้หญิงไทย จะสำมำรถค ำนวณค่ำแรงดงึที่ต้องใช้ในกำรดงึผ้ำที่
มีควำมสัมพันธ์กบัเปอร์เซน็ต์กำรยืดตัวของผ้ำ (Elongation) ซึ่งสำมำรถหำค่ำได้ด้วยกำรทดสอบสมบัติเชิงกล เช่น 
กำรคนืตวัจำกกำรยืด (Elastic recovery) (Teyeme, et al., 2021)  
 บทควำมวิจัยนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือน ำเสนอวิธีกำรในกำรสร้ำงสมกำรเพ่ือใช้ในกำรท ำนำยแรงกดบนกำงเกงรัด
กล้ำมเนื้ อ โดยใช้ค่ำแรงดึงและระยะกำรยืดตัวของผ้ำที่ได้จำกกำรทดสอบกำรคืนตัวจำกกำรยืดร่วมกับกำรใช้ทฤษฎี
ของลำปลำซ เพ่ือน ำมำใช้ในกำรท ำนำยควำมสมัพันธร์ะหว่ำงเส้นรอบวงขำ แรงกดบนกำงกำงรัดกล้ำมเนื้อ และ ระยะ
ยืดของผ้ำ เพ่ือจะน ำค่ำที่ได้จำกแบบจ ำลองไปใช้ในกำรค ำนวณขนำดแบบตัดกำงเกงรัดกล้ำมเนื้ อส ำหรับนักวิ่งผู้
หญิงไทยเพ่ือให้มแีรงกดบนพ้ืนผวิสมัผสัร่ำงกำยที่เหมำะสมส ำหรับขนำดรอบต้นขำผู้หญิงในขนำดต่ำงๆ กนั 
 

วิธีการศึกษาและวสัดุอุปกรณ ์
   
 ในงำนวิจัยนี้ ใช้ผ้ำยืดที่มีส่วนผสมของเส้นใยไนลอนและเส้นใยสแปนเดก็ซ์ที่มีโครงสร้ำงผ้ำถักแบบอนิเตอร์ล็อค
แนวนอน (Weft knitted fabric) โดยมีน ำ้หนักผ้ำ 244.6 กรัม/ตำรำงเมตร จ ำนวนแถวของห่วงถักต่อนิ้ วในแนวตั้ง
เท่ำกบั 84 ห่วง และ จ ำนวนแถวของห่วงถกัต่อนิ้ วในแนวนอนเท่ำกบั 90 ห่วง น ำมำท ำกำรทดสอบกำรคนืตวัจำกกำร
ยืดของผ้ำโดยใช้มำตรฐำน BS EN 14704-1:2006 โดยท ำกำรทดสอบทั้งแนวตั้งและแนวนอนของผ้ำ ช้ินตัวอย่ำงที่
ทดสอบจะมีควำมยำว 200 มิลลิเมตร กว้ำง 50 มิลลิเมตร โดยตั้งค่ำเครื่องทดสอบแรงดึงให้มีระยะทดสอบ (gauge 
length) 100 มลิลิเมตร อตัรำกำรยืดและกำรหดกลับ 100 มลิลิเมตร/นำท ี และท ำกำรยืดชิ้นตวัอย่ำงไปที่ 50 % ของ
ควำมยำวตั้งต้นในแต่ละรอบ โดยท ำกำรยืดเป็นรอบๆ จ ำนวน 5 รอบ และในรอบสดุท้ำยให้ยืดค้ำงไว้ 60 วินำท ีท ำซ ำ้ 
5 ตัวอย่ำง แล้วน ำค่ำเฉล่ียระหว่ำงแรงดึง (Force) และระยะกำรยืดตัว (Extension) ในรอบที่ 5 เพ่ือให้ได้ค่ำกำรยืด
เหยียดและกำรคลำยตัวของผ้ำที่อยู่ในสภำวะคงตัวใกล้เคียงกับกำรใช้งำนมำกที่สุด (Jariyapunya & Musilová, 
2020) เพ่ือใช้ในกำรวิเครำะห์กำรถดถอยระหว่ำงแรงดึง และเปอร์เซน็ต์กำรยืดตัว โดยใช้โปรแกรม MS Excel เพ่ือ
ใช้ในกำรท ำนำยแรงกดของผ้ำต่อขนำดรอบต้นขำขนำดต่ำงๆ เมื่อมรีะยะยืดของผ้ำที่แตกต่ำงกนั 
 

ผลการศึกษา 
 

 1. กำรวิเครำะห์กำรถดถอยระหว่ำงควำมเครียดและกำรยืดตวัของผ้ำ 
 จำกกำรทดลองเพ่ือหำค่ำแรงดงึจำกกำรคนืตวัจำกกำรยืด ค่ำเฉล่ียของแรงดงึของผ้ำในรอบที่ 5 น ำมำใช้ในกำร
ค ำนวณหำสมกำรเพ่ือแสดงควำมสมัพันธร์ะหว่ำงแรงดงึและระยะกำรยืดตวัของผ้ำตำมแนวตั้งและแนวนอนด้วยวิธกีำร
หำสมกำรถดถอยแบบพหูคูณเชิงเส้น ดงัแสดงในรปูที่ 2 และ 3 ตำมล ำดบั  
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รูปท่ี 2 กำรวิเครำะห์กำรถดถอยระหว่ำงแรงดึงและกำรยืดตัวของผ้ำตำมแนวตั้ง 

 เมื่อวิเครำะห์กำรถดถอยระหว่ำงแรงดึงและกำรยืดตัวของผ้ำในแนวตั้งพบว่ำมีควำมสมัพันธ์เป็นกำรถดถอยเชิง
เส้นเชิงเดี่ยว ดังแสดงในรูปที่ 2 และสำมำรถเขียนสมกำรแสดงควำมสมัพันธร์ะหว่ำงแรงดึงและกำรยืดตัวของผ้ำ ดัง
แสดงในสมกำรที่ (2) 

y = 1.1097 x – (2) 
 

เมื่อ y คอื กำรยืดตวัของผ้ำ และ x คอื แรงดงึที่กระท ำต่อผ้ำ 
 

 
รูปท่ี 3 กำรวิเครำะห์กำรถดถอยระหว่ำงแรงดึงและกำรยืดตัวของผ้ำตำมแนวนอน 

 
 เมื่อวิเครำะห์ควำมสมัพันธร์ะหว่ำงแรงดงึและกำรยืดตวัของผ้ำในแนวนอนพบว่ำมคีวำมสมัพันธแ์บบสมกำร
ถดถอยแบบโพลีโนเมยีล ดงัแสดงในจำกรปูที่ 3 และสำมำรถเขยีนสมกำรแสดงควำมสมัพันธไ์ด้ดงัสมกำรที่ (3)  
 

y = -0.0014x2 + 0.6648x + 3.1924 –(3) 
 

เมื่อ y คอื กำรยืดตวัของผ้ำ และ x คอื แรงดงึที่กระท ำต่อผ้ำ 
 

 2. กำรหำควำมสมัพันธร์ะหว่ำงเส้นรอบวงขำ กำรยืดของผ้ำ และ แรงกดของผ้ำ 
 จำกกำรวิเครำะห์กำรถดถอยระหว่ำงแรงดงึและกำรยืดตวัของผ้ำทั้งในแนวตั้งและแนวนอน สำมำรถน ำมำใช้ใน
กำรท ำนำยแรงกดของกำงเกงรัดกล้ำมเนื้ อบนพ้ืนผิวสมัผัสร่ำงกำย โดยกำรประยุกต์ใช้กฏของลำปลำซจำกสมกำรที่ 
(1) ดังนั้นแรงดงึที่กระท ำต่อผ้ำในสมกำรที่ (2) จะถูกแทนค่ำด้วยค่ำแรงกดของกำงเกงรัดกล้ำมเนื้อบนพ้ืนผิวสมัผสั

y = 1.1097x
R² = 0.9957
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รูปท่ี 2 กำรวิเครำะห์กำรถดถอยระหว่ำงแรงดึงและกำรยืดตัวของผ้ำตำมแนวตั้ง 

 เมื่อวิเครำะห์กำรถดถอยระหว่ำงแรงดึงและกำรยืดตัวของผ้ำในแนวตั้งพบว่ำมีควำมสมัพันธ์เป็นกำรถดถอยเชิง
เส้นเชิงเดี่ยว ดังแสดงในรูปที่ 2 และสำมำรถเขียนสมกำรแสดงควำมสมัพันธร์ะหว่ำงแรงดึงและกำรยืดตัวของผ้ำ ดัง
แสดงในสมกำรที่ (2) 

y = 1.1097 x – (2) 
 

เมื่อ y คอื กำรยืดตวัของผ้ำ และ x คอื แรงดงึที่กระท ำต่อผ้ำ 
 

 
รูปท่ี 3 กำรวิเครำะห์กำรถดถอยระหว่ำงแรงดึงและกำรยืดตัวของผ้ำตำมแนวนอน 

 
 เมื่อวิเครำะห์ควำมสมัพันธร์ะหว่ำงแรงดงึและกำรยืดตวัของผ้ำในแนวนอนพบว่ำมคีวำมสมัพันธแ์บบสมกำร
ถดถอยแบบโพลีโนเมยีล ดงัแสดงในจำกรปูที่ 3 และสำมำรถเขยีนสมกำรแสดงควำมสมัพันธไ์ด้ดงัสมกำรที่ (3)  
 

y = -0.0014x2 + 0.6648x + 3.1924 –(3) 
 

เมื่อ y คอื กำรยืดตวัของผ้ำ และ x คอื แรงดงึที่กระท ำต่อผ้ำ 
 

 2. กำรหำควำมสมัพันธร์ะหว่ำงเส้นรอบวงขำ กำรยืดของผ้ำ และ แรงกดของผ้ำ 
 จำกกำรวิเครำะห์กำรถดถอยระหว่ำงแรงดงึและกำรยืดตวัของผ้ำทั้งในแนวตั้งและแนวนอน สำมำรถน ำมำใช้ใน
กำรท ำนำยแรงกดของกำงเกงรัดกล้ำมเนื้ อบนพ้ืนผิวสมัผัสร่ำงกำย โดยกำรประยุกต์ใช้กฏของลำปลำซจำกสมกำรที่ 
(1) ดังนั้นแรงดงึที่กระท ำต่อผ้ำในสมกำรที่ (2) จะถูกแทนค่ำด้วยค่ำแรงกดของกำงเกงรัดกล้ำมเนื้อบนพ้ืนผิวสมัผสั
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ร่ำงกำย และ รัศมรีอบต้นขำ ดงันั้นหำกต้องกำรทรำบว่ำต้องกำรให้ผ้ำในแนวตั้งยืดตวัเท่ำไหร่เพ่ือให้ได้ค่ำแรงกดตำม
ต้องกำรจะสำมำรถค ำนวณได้ในสมกำรที่ (4) 
 

y = 1.097  (P  r) – (4) 
 

จำกกำรวิจัยก่อนหน้ำนี้พบว่ำผู้หญิงไทยจะมีขนำดรอบต้นขำเฉล่ียประมำณ 49-61 เซนติเมตร (ศรีกำญจนำ  
พลอำสำ, 2013) ดังนั้นกำรท ำนำยควำมสมัพันธร์ะหว่ำงแรงกด เส้นรอบวงขำ และ เปอร์เซน็ตก์ำรยืดตัวของผ้ำตำม
แนวตั้ง จึงแสดงในรปูที่ 4 
 

 
รูปท่ี 4 ควำมสมัพันธร์ะหว่ำงเส้นรอบวงขำ เปอร์เซน็ต์กำรยืดตัวของผ้ำ และ แรงกดของผ้ำตำมแนวตั้ง 

 
ในกรณีของควำมสมัพันธ์ระหว่ำงแรงกด เส้นรอบวงขำ และ เปอร์เซน็ต์กำรยืดของผ้ำตำมแนวนอน เมื่อท ำกำร

แทนค่ำด้วยค่ำแรงกดของกำงเกงรัดกล้ำมเนื้ อบนพ้ืนผิวสมัผัสร่ำงกำย และ รัศมีรอบต้นขำ ดังที่กล่ำวข้ำงต้น ดังนั้น
หำกต้องกำรทรำบว่ำต้องกำรให้ผ้ำในแนวนอนยืดตัวเท่ำไหร่เพ่ือให้ได้ค่ำแรงกดตำมต้องกำรจะสำมำรถค ำนวณได้ใน
สมกำรที่ (5) 

y = -0.0014 (P  r)2 + 0.6648 (P  r) + 3.1924 –(5) 
 

ดงันั้นควำมสมัพันธร์ะหว่ำงแรงกด เส้นรอบวงขำ และ เปอร์เซน็ตก์ำรยืดของผ้ำตำมแนวนอน จงึแสดงในรปูที่ 5 
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รูปท่ี 5 ควำมสมัพันธร์ะหว่ำงเส้นรอบวงขำ เปอร์เซน็ต์กำรยืดตัวของผ้ำ และ แรงกดของผ้ำตำมแนวนอน 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

  
 เมื่อพิจำรณำกำรยืดตัวของผ้ำตัวอย่ำงจำกรปูที่ 2 และ 3 พบว่ำผ้ำตัวอย่ำงมีกำรยืดตัวในแนวตั้งมำกกว่ำแนวนอน 
กล่ำวคือเมื่อท ำกำรยืดผ้ำไปที่ 50 % ของควำมยำวตั้งต้นในแนวตั้งต้องใช้แรงดึงประมำณ 47 นิวตัน/เมตร ส่วนกำร
ยืดตัวของผ้ำในแนวนอนไปที่ 50 % ของควำมยำวตั้งต้น จะใช้แรงดึงประมำณ 89 นิวตัน/เมตร ซ่ึงสอดคล้องกับ
โครงสร้ำงของผ้ำตวัอย่ำงที่ใช้ซึ่งเป็นผ้ำถกัอนิเตอร์ลอ็คแนวนอนที่สำมำรถยืดตวัออกได้ในทุกทศิทำง (Power, 2015) 
 จำกรูปที่ 4 พบว่ำผลกำรวิเครำะห์ควำมสมัพันธร์ะหว่ำงเส้นรอบวงขำ เปอร์เซน็ตก์ำรยืดตวัของผ้ำ และ ค่ำแรงกด
ของกำงเกงรัดกล้ำมเนื้ อบนพ้ืนผิวสัมผัสร่ำงกำย พบว่ำเมื่อขนำดรอบต้นขำเพ่ิมขึ้นหรือมีกำรเพ่ิมขนำดกำงเกงจำก
ขนำดเลก็เป็นขนำดใหญ่ ผ้ำต้องมีกำรยืดเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้ได้ค่ำแรงกดเท่ำเดิม  ซ่ึงสอดคล้องกับงำนวิจัยก่อนหน้ำนี้ ที่
กล่ำวว่ำเมื่อรัศมีรอบต้นขำเพ่ิมขึ้นจะท ำให้แรงกดของผ้ำมีขนำดลดลง (Zhao, et al., 2019) ดังนั้นเมื่อพิจำรณำที่จุด
ขนำดรอบต้นขำเฉล่ียที่ 61 เซนติเมตร หรือเท่ำกับผู้หญิงที่มีขนำดตัวใหญ่พิเศษ (Size XXL) พบว่ำผ้ำตัวอย่ำงใน
แนวตั้งต้องยืดออกประมำณ 216% เพ่ือให้มีแรงกดบนพ้ืนผิวสมัผัสร่ำงกำย 15 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งเป็นไปได้ยำกใน
กำรท ำแบบตัดกำงเกงรัดกล้ำมเนื้ อเพรำะขนำดแบบตัดจะมีขนำดเลก็มำก อย่ำงไรกต็ำมมื่อพิจำรณำควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงขนำดรอบต้นขำ เปอร์เซน็ต์กำรยืดตัวของผ้ำ และ ค่ำแรงกดของกำงเกงรัดกล้ำมเนื้อบนพ้ืนผิวสมัผัสร่ำงกำย 
ในรูปที่ 5 พบว่ำหำกใช้ผ้ำในแนวนอนในกำรท ำแบบตัดกำงเกงรัดกล้ำมเนื้อส ำหรับผู้หญิงที่มีขนำดตัวใหญ่พิเศษ จะ
พบว่ำผ้ำตัวอย่ำงต้องยืดออกประมำณ 79% เพ่ือให้กำงเกงรัดกล้ำมเนื้ อมีแรงกดบนพ้ืนผิวสัมผัสร่ำงกำย 15 
มิลลิเมตรปรอทในขณะใช้งำน และหำกต้องกำรผลิตกำงเกงรัดกล้ำมเนื้ อที่มีแรงกดบนพ้ืนผิวสัมผัสร่ำงกำย 20 
มิลลิเมตตรปรอทจะต้องให้ผ้ำตัวอย่ำงยืดออกประมำณ 81% ซึ่งมีควำมเป็นไปได้มำกกว่ำที่จะใช้ผ้ำในแนวนอนที่มี
กำรยืดตวัน้อยกว่ำผ้ำในแนวตั้ง ซึ่งสอดคล้องกบังำนวิจัยก่อนหน้ำที่กล่ำวว่ำกำรสร้ำงแบบตดัชุดรัดกล้ำมเนื้อจำกผ้ำยืด
จะต้องวำงแบบตดัโดยใช้ผ้ำที่อยู่ในทศิทำงที่ขนำนกบัทศิทำงกำรยืดตวัของผ้ำ (Lee, Hong, & Lee, 2016) 
 

สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 
 

จำกผลกำรศึกษำวิเครำะห์แรงดึงและกำรยืดตวัของผ้ำโดยกำรใช้กำรทดสอบกำรคืนตัวจำกกำรยืดเพ่ือน ำมำใช้ใน
กำรหำควำมสมัพันธร์ะหว่ำงเส้นรอบวงขำ เปอร์เซน็ตก์ำรยืดตวัของผ้ำ และ แรงกดของของกำงเกงรัดกล้ำมเนื้อบนพ้ืน
ผิวสัมผัสร่ำงกำย พบว่ำ เมื่อขนำดรอบต้นขำของผู้หญิงที่เพ่ิมขึ้ นตำมขนำดตัว ผ้ำที่ใช้ต้องมีเปอร์เซน็ต์กำรยืดตัว
เพ่ิมขึ้นเพ่ือให้ได้ค่ำแรงกดเท่ำเดิม ดังนั้นหำกต้องกำรผลิตกำงเกงรัดกล้ำมเนื้ อที่มีแรงกดบนพ้ืนผิวสัมผัสร่ำงกำย
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รูปท่ี 5 ควำมสมัพันธร์ะหว่ำงเส้นรอบวงขำ เปอร์เซน็ต์กำรยืดตัวของผ้ำ และ แรงกดของผ้ำตำมแนวนอน 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

  
 เมื่อพิจำรณำกำรยืดตัวของผ้ำตัวอย่ำงจำกรปูที่ 2 และ 3 พบว่ำผ้ำตัวอย่ำงมีกำรยืดตัวในแนวตั้งมำกกว่ำแนวนอน 
กล่ำวคือเมื่อท ำกำรยืดผ้ำไปที่ 50 % ของควำมยำวตั้งต้นในแนวตั้งต้องใช้แรงดึงประมำณ 47 นิวตัน/เมตร ส่วนกำร
ยืดตัวของผ้ำในแนวนอนไปที่ 50 % ของควำมยำวตั้งต้น จะใช้แรงดึงประมำณ 89 นิวตัน/เมตร ซึ่งสอดคล้องกับ
โครงสร้ำงของผ้ำตวัอย่ำงที่ใช้ซ่ึงเป็นผ้ำถกัอนิเตอร์ลอ็คแนวนอนที่สำมำรถยืดตวัออกได้ในทุกทศิทำง (Power, 2015) 
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ของกำงเกงรัดกล้ำมเนื้ อบนพ้ืนผิวสัมผัสร่ำงกำย พบว่ำเมื่อขนำดรอบต้นขำเพ่ิมขึ้นหรือมีกำรเพ่ิมขนำดกำงเกงจำก
ขนำดเลก็เป็นขนำดใหญ่ ผ้ำต้องมีกำรยืดเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้ได้ค่ำแรงกดเท่ำเดิม  ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยก่อนหน้ำนี้ ที่
กล่ำวว่ำเมื่อรัศมีรอบต้นขำเพ่ิมขึ้นจะท ำให้แรงกดของผ้ำมีขนำดลดลง (Zhao, et al., 2019) ดังนั้นเมื่อพิจำรณำที่จุด
ขนำดรอบต้นขำเฉล่ียที่ 61 เซนติเมตร หรือเท่ำกับผู้หญิงที่มีขนำดตัวใหญ่พิเศษ (Size XXL) พบว่ำผ้ำตัวอย่ำงใน
แนวตั้งต้องยืดออกประมำณ 216% เพ่ือให้มีแรงกดบนพ้ืนผิวสมัผัสร่ำงกำย 15 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งเป็นไปได้ยำกใน
กำรท ำแบบตัดกำงเกงรัดกล้ำมเนื้ อเพรำะขนำดแบบตัดจะมีขนำดเลก็มำก อย่ำงไรกต็ำมมื่อพิจำรณำควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงขนำดรอบต้นขำ เปอร์เซน็ต์กำรยืดตัวของผ้ำ และ ค่ำแรงกดของกำงเกงรัดกล้ำมเนื้อบนพ้ืนผิวสมัผัสร่ำงกำย 
ในรูปที่ 5 พบว่ำหำกใช้ผ้ำในแนวนอนในกำรท ำแบบตัดกำงเกงรัดกล้ำมเนื้อส ำหรับผู้หญิงที่มีขนำดตัวใหญ่พิเศษ จะ
พบว่ำผ้ำตัวอย่ำงต้องยืดออกประมำณ 79% เพ่ือให้กำงเกงรัดกล้ำมเนื้ อมีแรงกดบนพ้ืนผิวสัมผัสร่ำงกำย 15 
มิลลิเมตรปรอทในขณะใช้งำน และหำกต้องกำรผลิตกำงเกงรัดกล้ำมเนื้ อที่มีแรงกดบนพ้ืนผิวสัมผัสร่ำงกำย 20 
มิลลิเมตตรปรอทจะต้องให้ผ้ำตัวอย่ำงยืดออกประมำณ 81% ซึ่งมีควำมเป็นไปได้มำกกว่ำที่จะใช้ผ้ำในแนวนอนที่มี
กำรยืดตวัน้อยกว่ำผ้ำในแนวตั้ง ซึ่งสอดคล้องกบังำนวิจัยก่อนหน้ำที่กล่ำวว่ำกำรสร้ำงแบบตดัชุดรัดกล้ำมเนื้อจำกผ้ำยืด
จะต้องวำงแบบตดัโดยใช้ผ้ำที่อยู่ในทศิทำงที่ขนำนกบัทศิทำงกำรยืดตวัของผ้ำ (Lee, Hong, & Lee, 2016) 
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จำกผลกำรศึกษำวิเครำะห์แรงดึงและกำรยืดตวัของผ้ำโดยกำรใช้กำรทดสอบกำรคืนตัวจำกกำรยืดเพ่ือน ำมำใช้ใน
กำรหำควำมสมัพันธร์ะหว่ำงเส้นรอบวงขำ เปอร์เซน็ตก์ำรยืดตวัของผ้ำ และ แรงกดของของกำงเกงรัดกล้ำมเนื้อบนพ้ืน
ผิวสัมผัสร่ำงกำย พบว่ำ เมื่อขนำดรอบต้นขำของผู้หญิงที่เพ่ิมขึ้ นตำมขนำดตัว ผ้ำที่ใช้ต้องมีเปอร์เซน็ต์กำรยืดตัว
เพ่ิมขึ้นเพ่ือให้ได้ค่ำแรงกดเท่ำเดิม ดังนั้นหำกต้องกำรผลิตกำงเกงรัดกล้ำมเนื้ อที่มีแรงกดบนพ้ืนผิวสัมผัสร่ำงกำย
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ในช่วง 15-20 มลิลิเมตรปรอท ส ำหรับนักวิ่งผู้หญิงไทยที่มขีนำดรอบต้นขำเฉล่ียประมำณ 49-61 เซนตเิมตร จึงควร
เลือกวำงแบบตัดตำมแนวนอนของผ้ำโดยจะต้องค ำนวณหำขนำดผ้ำก่อนยืดหรือขนำดแบบตัดที่จะท ำให้ได้ค่ำ
เปอร์เซน็ตก์ำรยืดตวัของผ้ำที่ 79-81%  
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บทคดัย่อ 
การพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกบัการเรียนรู้ ร่วมกนัเร่ือง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพ่ือส่งเสริมความสามารถ

ในการท างานร่วมกัน ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีความจริง
เสริมร่วมกบัการเรียนรู้ ร่วมกนั เพ่ือเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกบัการเรียนรู้
ร่วมกนั เพ่ือศกึษาความสามารถในการท างานร่วมกนัหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกบัการเรียนรู้ ร่วมกัน 
และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นหลังเรียนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกับการเรียนรู้ ร่วมกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ 
นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ จังหวัดนนทบุรี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2564 โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ใช้ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t – test 
ผลการวิจัยพบว่าด้านการออกแบบของสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริม มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดมีาก ค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥) เท่ากบั 4.85 และ
ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.29 และด้านเนื้ อหาของสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริม มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.92 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนด้วย
เทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกบัการเรียนรู้ ร่วมกนัสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกบัสมมติฐานการ
วิจัย การท างานร่วมกันหลังการเรียนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกับการเรียนรู้ ร่วมกันสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  ด้านเน้ือหาและด้านการออกแบบบทเรียนพบว่าการเรียนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกับการเรียนรู้ ร่วมกัน มีความ
คิดเห็นในภาพรวมระดับดี ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.40 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเท่ากบั 0.10 

ค าส าคญั: เทคโนโลยีความจริงเสริม, การเรียนรู้ ร่วมกนั, ความสามารถในการท างานร่วมกนั  

Abstract 

The development of augmented reality technology together with collaborative learning on elementary computer components to 
promote the ability to work together of students at the 2nd year vocational certificate level.  This study was aimed to develop 
augmented reality technology together with collaborative learning, to compare the learning achievement before and after learning 
with augmented reality technology with collaborative learning, to study the co-operation ability of students studying with augmented 

reality technology together with collaborative learning, and to study the opinions after studying with augmented reality technology 
together with collaborative learning.  The sample group used in this research were the 2nd year vocational certificate students of 
Vanich Business Administration Technology College Nonthaburi Province under the Office of Vocational Education Commission 
Ministry of Education, academic year 2021.  The statistics used in the data analysis were mean, standard deviation, and t- test 
statistic. The results showed that the overall quality in terms of design aspects of augmented reality technology media was in a very 
good level, the mean ( �̅�𝑥)  was 4. 85 and the standard deviation (S. D. )  was 0. 29.  The overall quality of the content aspect of 
augmented reality technology media was at a good level.  The mean was 4. 92 and the standard deviation was 0. 23, which was 
consistent with the research hypothesis.  The academic achievement after learning with augmented reality technology  was higher 
than before learning. It was statistically significant at the 0.05 level, which was also consistent with the research hypothesis. The 
ability to work together after learning with augmented reality technology was higher than before learning and it was statistically 
significant at the 0. 05 level.  the overall opinion for the content and lesson design aspect of learning with augmented reality 
technology together with collaborative learning was at a good level.  Overall, all aspect’ s opinion was at a good level, which 
corresponds to the research hypothesis. The overall mean was 4.40 and the overall standard deviation was 0.10. 

Keywords: Augmented reality, Collaborative learning, Ability to work together 

บทน า 

การศึกษาเป็นสทิธขิั้นพ้ืนฐานของคนไทยทุกคน ที่รัฐบาลต้องจัดให้เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัย ให้มีความเจริญ
งอกงามทุกด้าน เพ่ือเป็นต้นทุนทางปัญญาที่ส  าคัญในการพัฒนาทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะในการประกอบ
สมัมาชีพ และการด ารงชีวิตร่วมกบัผู้อื่นในสงัคมได้อย่างเป็นสขุ อนัจะน าไปสู่เสถียรภาพ และความมั่นคงของสงัคม
และประเทศชาติที่ต้องพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า ทดัเทยีมนานาประเทศในเวทโีลก ท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเรว็ของโลกศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญด้านการศึกษาในฐานะกลไกหลักในการพัฒนา
ประเทศ มาโดยตลอด และเนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับเดมิได้สิ้นสดุลง กระทรวงศึกษาธกิาร โดยส านักงาน
เลขาธกิารสภาการศึกษาจึงได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ฉบับนี้ ขึ้น เพ่ือวางกรอบเป้าหมาย
และทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอ
ภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสทิธภิาพ พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะใน
การท างานที่สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ (วิจารณ ์พานิช, 2556) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร. (2542) มี
วิสยัทศัน์ว่า “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมคีุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสขุ สอดคล้องกบั
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงและการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21” โดยมวีัตถุประสงคใ์นการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพพัฒนาคนไทยให้มีคุณลักษณะ ทักษะ สมรรถนะ ที่สอดคล้องกับ
การศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่จะสามารถพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน เพ่ือน า
ประเทศไทยก้าวข้ามกบัดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล า้ภายในประเทศลดลง จากแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ. ศ. 2560-2579 ฉบับนี้ ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ได้ก าหนดให้ผู้ เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของ
พลเมืองไทยและทกัษะคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยที่ต้องจัดการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกบัช่วงวัย
จัดให้มีแหล่งเรียนรู้  สื่อ ต าราเรียน ที่สามารถพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้ตามลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
คือผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ควรเป็นผู้เรียนที่มีความต้องการใฝ่เรียนรู้ ตลอดเวลาเข้าถึงองค์ความรู้ ใหม่ ๆ มี
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณตลอดจนมีความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ (วิจารณ์ พานิช, 2556) และการจัดการเรียนการสอนนั้นสิ่งที่ ผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์ต้อง
ปลูกฝงัให้ผู้เรียนส่วนหนึ่ง คอื การสร้างหลักสตูรและรปูแบบการจัดการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนต้องรักที่จะเรียนรู้
ไปตลอดชีวิต โดยกระบวนการเรียนรู้ ต้องมีลักษณะของการให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ (สวุิทย์ เมษินทรี ย์, 
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บทคดัย่อ 
การพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกบัการเรียนรู้ ร่วมกนัเร่ือง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพ่ือส่งเสริมความสามารถ

ในการท างานร่วมกัน ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีความจริง
เสริมร่วมกบัการเรียนรู้ ร่วมกนั เพ่ือเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกบัการเรียนรู้
ร่วมกนั เพ่ือศกึษาความสามารถในการท างานร่วมกนัหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกบัการเรียนรู้ ร่วมกัน 
และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นหลังเรียนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกับการเรียนรู้ ร่วมกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ 
นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ จังหวัดนนทบุรี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2564 โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ใช้ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t – test 
ผลการวิจัยพบว่าด้านการออกแบบของสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริม มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดมีาก ค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥) เท่ากบั 4.85 และ
ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.29 และด้านเนื้ อหาของสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริม มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.92 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนด้วย
เทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกบัการเรียนรู้ ร่วมกนัสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกบัสมมติฐานการ
วิจัย การท างานร่วมกันหลังการเรียนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกับการเรียนรู้ ร่วมกันสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  ด้านเนื้ อหาและด้านการออกแบบบทเรียนพบว่าการเรียนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกับการเรียนรู้ ร่วมกัน มีความ
คิดเห็นในภาพรวมระดับดี ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.40 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเท่ากบั 0.10 
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Abstract 

The development of augmented reality technology together with collaborative learning on elementary computer components to 
promote the ability to work together of students at the 2nd year vocational certificate level.  This study was aimed to develop 
augmented reality technology together with collaborative learning, to compare the learning achievement before and after learning 
with augmented reality technology with collaborative learning, to study the co-operation ability of students studying with augmented 

reality technology together with collaborative learning, and to study the opinions after studying with augmented reality technology 
together with collaborative learning.  The sample group used in this research were the 2nd year vocational certificate students of 
Vanich Business Administration Technology College Nonthaburi Province under the Office of Vocational Education Commission 
Ministry of Education, academic year 2021.  The statistics used in the data analysis were mean, standard deviation, and t- test 
statistic. The results showed that the overall quality in terms of design aspects of augmented reality technology media was in a very 
good level, the mean ( �̅�𝑥)  was 4. 85 and the standard deviation (S. D. )  was 0. 29.  The overall quality of the content aspect of 
augmented reality technology media was at a good level.  The mean was 4. 92 and the standard deviation was 0. 23, which was 
consistent with the research hypothesis.  The academic achievement after learning with augmented reality technology  was higher 
than before learning. It was statistically significant at the 0.05 level, which was also consistent with the research hypothesis. The 
ability to work together after learning with augmented reality technology was higher than before learning and it was statistically 
significant at the 0. 05 level.  the overall opinion for the content and lesson design aspect of learning with augmented reality 
technology together with collaborative learning was at a good level.  Overall, all aspect’ s opinion was at a good level, which 
corresponds to the research hypothesis. The overall mean was 4.40 and the overall standard deviation was 0.10. 

Keywords: Augmented reality, Collaborative learning, Ability to work together 

บทน า 

การศึกษาเป็นสทิธขิั้นพ้ืนฐานของคนไทยทุกคน ที่รัฐบาลต้องจัดให้เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัย ให้มีความเจริญ
งอกงามทุกด้าน เพ่ือเป็นต้นทุนทางปัญญาที่ส  าคัญในการพัฒนาทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะในการประกอบ
สมัมาชีพ และการด ารงชีวิตร่วมกบัผู้อื่นในสงัคมได้อย่างเป็นสขุ อนัจะน าไปสู่เสถียรภาพ และความมั่นคงของสงัคม
และประเทศชาติที่ต้องพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า ทดัเทยีมนานาประเทศในเวทโีลก ท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเรว็ของโลกศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญด้านการศึกษาในฐานะกลไกหลักในการพัฒนา
ประเทศ มาโดยตลอด และเนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับเดมิได้สิ้นสดุลง กระทรวงศึกษาธกิาร โดยส านักงาน
เลขาธกิารสภาการศึกษาจึงได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ฉบับนี้ ขึ้น เพ่ือวางกรอบเป้าหมาย
และทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอ
ภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสทิธภิาพ พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะใน
การท างานที่สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ (วิจารณ ์พานิช, 2556) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร. (2542) มี
วิสยัทศัน์ว่า “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมคีุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสขุ สอดคล้องกบั
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงและการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21” โดยมวีัตถุประสงคใ์นการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพพัฒนาคนไทยให้มีคุณลักษณะ ทักษะ สมรรถนะ ที่สอดคล้องกับ
การศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่จะสามารถพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน เพ่ือน า
ประเทศไทยก้าวข้ามกบัดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล า้ภายในประเทศลดลง จากแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ. ศ. 2560-2579 ฉบับนี้ ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ได้ก าหนดให้ผู้ เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของ
พลเมืองไทยและทกัษะคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยที่ต้องจัดการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกบัช่วงวัย
จัดให้มีแหล่งเรียนรู้  สื่อ ต าราเรียน ที่สามารถพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้ตามลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
คือผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ควรเป็นผู้เรียนที่มีความต้องการใฝ่เรียนรู้ ตลอดเวลาเข้าถึงองค์ความรู้ ใหม่ ๆ มี
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณตลอดจนมีความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ (วิจารณ์ พานิช, 2556) และการจัดการเรียนการสอนนั้นสิ่งที่ ผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์ต้อง
ปลูกฝงัให้ผู้เรียนส่วนหนึ่ง คอื การสร้างหลักสตูรและรปูแบบการจัดการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนต้องรักที่จะเรียนรู้
ไปตลอดชีวิต โดยกระบวนการเรียนรู้ ต้องมีลักษณะของการให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ (สวุิทย์ เมษินทรี ย์, 
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2556) มคีวามมุ่งมั่นต่อเป้าหมายและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ อย่างไม่หยุดย้ัง โดยพัฒนาความรู้  ทกัษะ และประสบการณอ์ยู่
เสมอ (พิชญ์ณฐิา พรรณศิลป์ สญัญา เคณาภมู ิและเสาวลักษณ ์โกศลกติต ิอมัพร, 2558) สามารถน ามาเป็นแนวทาง
ในการแก้ปัญหาความใส่ใจการศึกษาของผู้เรียน โดยการช่วยให้ผู้เรียนค้นให้พบในสิ่งที่รักและใช้ศักยภาพที่มไีด้อย่าง
เตม็ที่ (ปาณสิรา เบี้ยมุกดา, 2558) 

ปัจจุบนักล่าวได้ว่าเป็นของยุคดจิิทลั เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้เข้ามามบีทบาทส าคญัอย่างยิ่ง
ต่อ ระบบการศึกษา ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมากในด้านการศกึษากเ็ช่นกนัจะเหน็ได้ว่าสถานศึกษาและผู้สอนได้
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนทุกระดับชั้น และเนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีวิทยาการด้านต่าง ๆ สามารถ
ไปถึงทุกพ้ืนที่ทุกหนทุกแห่งบนโลกไม่มรีะยะทางหรือเขตแดนกั้นความรู้ของมนุษย์อกีต่อไป การเรียนรู้จะต้องมีการ
ปรับเปล่ียนเนื้อหาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกนักบัการศึกษาในยุค 4.0 เนื้อหาการเรียนจะต้องมคีวามทนัสมยัให้
สมกับเป็นการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นทกัษะแห่งอนาคตซ่ึงผู้สอนได้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย
ออกแบบและพัฒนาสื่อส าหรับการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือน ามาประกอบในขบวนการการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้อย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นสิ่ง
หนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนเกดิทกัษะด้านการ เรียนรู้ ร่วมกนั ในการน าเทคโนโลยีที่สามารถท าให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้ได้ทุกที่ 
ทุกเวลาและผู้ เรียนได้รับอสิระทางความคิด และในการค้นหาข้อมูลจากอนิเทอร์เนต็ท าให้เกดิความรู้ใหม่และเป็นการ
จัดสภาพแวดล้อมของการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และยังสนับสนุนให้ผู้ เรียนเกดิการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life 
Long learning) เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นตวัแปรส าคญัที่เข้ามามบีทบาทต่อการเรียนการสอน เพ่ือให้การเรียนการ
สอนมีประสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น และเน้นการเรียนรู้และนวัตกรรม 3Rs และ 4C 3 R ได้แก่ Reading (การอ่าน), การ
เขยีน(Writing) และ คณติศาสตร์ (Arithmetic) และ 4 C (Critical Thinking - การคดิวิเคราะห์, Communication- 
การสื่อสาร Collaboration-การร่วมมือ และ Creativity-ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทกัษะชีวิตและอาชีพ และทกัษะ
ด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ วิจารณ ์พานิช (2556 : 16) 

จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยพบว่า การศึกษาทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวา
นิชบริหารธุรกจิยังพบว่ามีค่อนข้างน้อย การศึกษาในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมตามกรอบ 3R 4C ดังเช่น การศึกษาใน
ปัจจุบนัจะมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มทีกัษะในการเรียนรู้ส  าหรับผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นทกัษะด้านการ
คิดวิจารณญาณเพียงด้านเดียว ดังนั้นการเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้ ส  าหรับผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 จึงมี
ความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรกต็ามผลการประเมนิการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
วานิชบริหารธุรกิจนั้น นักเรียนส่วนใหญ่ต้องการให้อาจารย์เน้นการบรรยายมีเอกสารประกอบการสอนแจกก่อน
ล่วงหน้านักเรียนมหีน้าที่จดบันทกึตามที่อาจารย์สอน ซึ่งไม่ก่อให้เกดิองค์ความรู้ใหม่ และความสามารถในการท างาน
ร่วมกนัของนักเรียนมีน้อยไม่ตอบสนองการท างานเป็นทมีในอนาคตร่วมกนักบัผู้ ร่วมงานในปัจจุบัน ดังนั้นจึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กบันักเรียนของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานชิบริหารธรุกจิ เพ่ือ
น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไปจัดรปูแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมให้ผู้เรยีน
เกดิทกัษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกบัยุคศตวรรษที่ 21 ต่อไป  

จากปัญหาที่กล่าวมา ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าวิธีการสอนที่จะช่วยส่งเสริมความสามารถในการท างานร่วมกัน เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช
บริหารธุรกิจ พบว่า การจัดการเรียนรู้ ร่วมกัน (Collaborative  Learning) สามารถที่จะช่วยส่งเสริมความสามารถใน
การท างานร่วมกัน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 2 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกจิได้การจัดการเรียนรู้ ร่วมกนันับว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยใช้กระบวนการกลุ่มให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสท างานร่วมกันเพ่ือผลประโยชน์และเกิดความส าเรจ็ร่วมกนัของ
กลุ่ม ซึ่งการเรียนรู้ ร่วมกนัมิใช่เป็นเพียงจัดให้ผู้ เรียนท างานเป็นกลุ่ม เช่น ท ารายงาน ท ากจิกรรมประดิษฐ์หรือสร้าง
ชิ้ นงาน อภิปราย ตลอดจนปฏิบัติการทดลองแล้ว ผู้สอนท าหน้าที่สรุปความรู้ ด้วยตนเองเท่านั้น แต่ผู้สอนจะต้อง

พยายามใช้กลยุทธว์ิธใีห้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการประมวลสิ่งที่มาจากการท ากจิกรรมต่าง ๆ จัดระบบความรู้สรุปเป็น
องค์ความรู้ ด้วยตนเองเป็นหลักการส าคญั (พิมพันธ ์เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสขุ. 2557) ดังนั้น การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือผู้สอนจะต้องเลือกเทคนิคการจัดการเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียน และผู้เรียนจะต้องมีความพร้อมที่จะ
ร่วมกันท ากิจกรรมรับผิดชอบงานของกลุ่มร่วมกัน โดยที่กลุ่มจะประสบความส าเรจ็ได้ เมื่อสมาชิกทุกคนได้เรียนรู้
บรรลุตามจุดมุ่งหมายเดียวกนันั่นคือการเรียนเป็นกลุ่มหรือเป็นทมีอย่างมีประสทิธภิาพ จากจัดการเรียนการสอนรูป
แบบเดมิที่ผ่านมาครผูู้สอนในโรงเรียนยังคงเน้น รปูแบบการสอนแบบบรรยาย เน้นเนื้อหามากกว่าการฝึกทกัษะ ส่งผล
ให้ผู้ เรียนขาดการคดิวิเคราะห์ จากปัญหาดังกล่าวชี้ ให้เหน็ว่าครผูู้สอนต้องมกีารปรับปรุงวิธกีารสอน น าสื่อการเรียนที่
มลีักษณะแปลกใหม่มาใช้ส่งเสริมทกัษะการท างานร่วมกนัของผู้เรียน เช่น หนังสอืเทคโนโลยีความจริงเสริม สื่อใบงาน
เทคโนโลยีความจริงเสริม หรือ บทเรียน Augmented Reality Code หรือบทเรียน AR-Code มลัตมิเีดยีเพ่ือการเรียนรู้
เป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนที่มีลักษณะการบูรณาการสื่อสารต่าง ๆ เข้า ด้วยกนัสามารถน าเสนอเนื้อหาได้ลึกซึ่ง
กว่าการบรรยายแบบปกต ิมัลติมีเดียกลายมาเป็นสื่อที่มีบทบาทส าคัญย่ิง ต่อการเรียนการสอนในปัจจุบันและอนาคต 
ก่อให้เกดิประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ดงันี้  การสร้างแรง จูงใจ และกระตุ้นให้เกดิการเรียนรู้  โดยการใช้เทคนิคการ
น าเสนอที่หลากหลายสามารถดงึดูดและดงึความสนใจของผู้เรียนช่วยให้เกดิการท างานร่วมกนัเกดิการจดจ าช่วยให้เกดิ
การเรียนรู้และสามารถเข้าใจเนื้ อหาได้ด ีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องท าให้เกดิสื่อการเรียนการสอน
ที่ทนัสมยัมากมายสื่อมลัติมเีดยีกเ็ป็นอกีหนึ่งทางเลือกที่ครนู ามาใช้ โดยเฉพาะเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented 
Reality) เป็นเทคนิคเพ่ิมความเสมือนจริงโดยการผสานโลกแห่งความเป็นจริง (Real) เข้ากบัโลกเสมือน (Virtual) 
โดยผ่านอุปกรณเ์คล่ือนที่ (Mobile Device) เช่น สมาร์ทโฟนหรือ คอมพิวเตอร์แทบ็เลต็ ร่วมกบัการใช้ซอฟต์แวร์ท า
ให้เกดิภาพสามมติทิี่มมุีมมอง 360 องศา (ธรีเดช บุญนภา และคณะ, 2558) 

ซึ่งเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality : AR) หรือ บทเรียน Augmented Reality Code หรือบทเรียน 
AR-Code เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างโลกความจริงเข้าไว้ด้วยกันเป็นการน าภาพสามมิติมาซ้อนทับกับภาพที่
ต้องการท ารหัส AR Code ซึ่งมกีารท างานโดยผ่านกล้อง Smartphone และ Tablet ส่องไปยังภาพที่มรีหัส AR code ไว้
แล้ว จอภาพกจ็ะประมวลผลเพ่ือแสดงภาพต่าง ๆ ตามที่ผู้พัฒนาได้สร้างไว้ โดยน าเอาสภาพแวดล้อมที่ผสมผสาน กบั
ระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและโลกเสมือน ซึ่งปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีความจริงเสมือนก าลังได้รับความนิยม อย่างสงู 
โดยถูกน าไปใช้หลายแขนง อาท ิธุรกจิด้านโฆษณา การท่องเที่ยว การแพทย์ งานด้านอุตสาหกรรม รวมไปถึงใช้ท าสื่อ
เพ่ือการศึกษาและการอบรม ซึ่งช่วยดึงดูดความสนใจผู้ เรียนได้เป็นอย่างดี (Hamilton,2011) เทคโนโลยีความจริง
เสริมเป็นเทคโนโลยีที่เป็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างย่ิงในยุคปัจจุบัน จากสภาพการเรียนรู้  แบบเดิมที่ผู้เรียนนั่งฟังการ
บรรยาย จดบนัทกึ อ่านหนังสอื และวัดผลการเรียนการสอนโดยการสอบสู่การเรียนรู้  จากประสบการณจ์ริงของผู้เรียน
ซึ่งเป็นการลงมอืปฏบิตัจิริงย่อมจะเกดิผลดต่ีอผู้เรียนมากกว่าการนั่งฟังบรรยาย เพียงอย่างเดยีว นอกจากนี้ยังมกีารใช้
ระบบ เทคโนโลยีความจริงเสริม สร้างสภาพแวดล้อมส าหรับการเรียนรู้ ร่วมกันที่เรียกว่า Collaborative Learning 
(Rambi, 2012) โดยมีแนวคิดการใช้โลกเสมือน (Virtual) และวัตถุ จริง (Physical Object) เพ่ือจ าลองสถานการณ์
และสร้างสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนท างานร่วมกนัเวลาผู้ อ่านปิดดูหนังสอืกจ็ะต้องใช้อุปกรณ์เสริม เช่น แว่นตา ระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมและ เว็ปแคม หรือการใช้อุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา เช่นสมาร์ทโฟน หรือ Tablet 
(รวมถงึ iPad) ที่ตดิตั้งซอฟตแ์วร์สนับสนุนหนังสอืนั้น ๆ และผู้อ่านจะต้องดูผ่านจอภาพของอปุกรณเ์ท่านั้น เนื่องจาก
ต้องอาศัยระบบคอมพิวเตอร์สร้างภาพกราฟิกส าหรับสื่อเสริม ดงักล่าวโดยนักการศึกษาคาดว่าหนังสอืสื่อเสริมจะช่วย
ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาที่ยาก ๆ ได้ดกีว่าหนังสอืปกต ิ(Physical books) โดยผู้เรียนหรือผู้อ่านยังคง
สามารถเปิดหนังสือจริง ๆ ได้ตามปกติสามารถอธิบายประกอบ มีภาพและหรือภาพเคลื่อนไหวปรากฏขึ้ นบน
จอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ช่วยอ่านที่ได้กล่าวมาแล้วท าให้เหน็ภาพหรือได้ยินเสยีงในส่วนเนื้อหาที่เพ่ิมเสริม เข้าไป
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน และหนังสอืสื่อเสริมกบัการศึกษาโดยน าไปประกอบเป็นสื่อการเรียนการ
สอนรวมทั้งท าแบบฝึกหัดนักวิจัย พบว่า สามารถเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และปฏสิัมพันธ์กับบทเรียนดีมาก 
ช่วยลดภาระทางปัญญาท าให้ผลสมัฤทธิ์ของผู้เรียนสงูขึ้น (กอบเกยีรต ิสระอบุล และพัลลภ พิริยะสรุวงศ์, 2557)  
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2556) มคีวามมุ่งมั่นต่อเป้าหมายและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ อย่างไม่หยุดย้ัง โดยพัฒนาความรู้  ทกัษะ และประสบการณอ์ยู่
เสมอ (พิชญ์ณฐิา พรรณศิลป์ สญัญา เคณาภมู ิและเสาวลักษณ ์โกศลกติต ิอมัพร, 2558) สามารถน ามาเป็นแนวทาง
ในการแก้ปัญหาความใส่ใจการศึกษาของผู้เรียน โดยการช่วยให้ผู้เรียนค้นให้พบในสิ่งที่รักและใช้ศักยภาพที่มไีด้อย่าง
เตม็ที่ (ปาณสิรา เบี้ยมุกดา, 2558) 

ปัจจุบนักล่าวได้ว่าเป็นของยุคดจิิทลั เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้เข้ามามบีทบาทส าคญัอย่างยิ่ง
ต่อ ระบบการศึกษา ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมากในด้านการศกึษากเ็ช่นกนัจะเหน็ได้ว่าสถานศึกษาและผู้สอนได้
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนทุกระดับชั้น และเนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีวิทยาการด้านต่าง ๆ สามารถ
ไปถึงทุกพ้ืนที่ทุกหนทุกแห่งบนโลกไม่มรีะยะทางหรือเขตแดนกั้นความรู้ของมนุษย์อกีต่อไป การเรียนรู้จะต้องมีการ
ปรับเปล่ียนเนื้อหาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกนักบัการศึกษาในยุค 4.0 เนื้อหาการเรียนจะต้องมคีวามทนัสมยัให้
สมกับเป็นการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นทกัษะแห่งอนาคตซ่ึงผู้สอนได้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย
ออกแบบและพัฒนาสื่อส าหรับการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือน ามาประกอบในขบวนการการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้อย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นสิ่ง
หนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนเกดิทกัษะด้านการ เรียนรู้ ร่วมกนั ในการน าเทคโนโลยีที่สามารถท าให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้ได้ทุกที่ 
ทุกเวลาและผู้ เรียนได้รับอสิระทางความคิด และในการค้นหาข้อมูลจากอนิเทอร์เนต็ท าให้เกดิความรู้ใหม่และเป็นการ
จัดสภาพแวดล้อมของการเรียนแบบผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง และยังสนับสนุนให้ผู้ เรียนเกดิการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life 
Long learning) เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นตวัแปรส าคญัที่เข้ามามบีทบาทต่อการเรียนการสอน เพ่ือให้การเรียนการ
สอนมีประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น และเน้นการเรียนรู้และนวัตกรรม 3Rs และ 4C 3 R ได้แก่ Reading (การอ่าน), การ
เขยีน(Writing) และ คณติศาสตร์ (Arithmetic) และ 4 C (Critical Thinking - การคดิวิเคราะห์, Communication- 
การสื่อสาร Collaboration-การร่วมมือ และ Creativity-ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทกัษะชีวิตและอาชีพ และทกัษะ
ด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ วิจารณ ์พานิช (2556 : 16) 

จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยพบว่า การศึกษาทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวา
นิชบริหารธุรกจิยังพบว่ามีค่อนข้างน้อย การศึกษาในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมตามกรอบ 3R 4C ดังเช่น การศึกษาใน
ปัจจุบนัจะมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มทีกัษะในการเรียนรู้ส  าหรับผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นทกัษะด้านการ
คิดวิจารณญาณเพียงด้านเดียว ดังนั้นการเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้ ส  าหรับผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 จึงมี
ความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรกต็ามผลการประเมนิการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
วานิชบริหารธุรกิจนั้น นักเรียนส่วนใหญ่ต้องการให้อาจารย์เน้นการบรรยายมีเอกสารประกอบการสอนแจกก่อน
ล่วงหน้านักเรียนมหีน้าที่จดบันทกึตามที่อาจารย์สอน ซึ่งไม่ก่อให้เกดิองค์ความรู้ใหม่ และความสามารถในการท างาน
ร่วมกนัของนักเรียนมีน้อยไม่ตอบสนองการท างานเป็นทมีในอนาคตร่วมกนักบัผู้ร่วมงานในปัจจุบัน ดังนั้นจึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กบันักเรียนของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานชิบริหารธรุกจิ เพ่ือ
น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไปจัดรปูแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมให้ผู้เรยีน
เกดิทกัษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกบัยุคศตวรรษที่ 21 ต่อไป  

จากปัญหาที่กล่าวมา ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าวิธีการสอนที่จะช่วยส่งเสริมความสามารถในการท างานร่วมกัน เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช
บริหารธุรกิจ พบว่า การจัดการเรียนรู้ ร่วมกัน (Collaborative  Learning) สามารถที่จะช่วยส่งเสริมความสามารถใน
การท างานร่วมกัน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกจิได้การจัดการเรียนรู้ ร่วมกนันับว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยใช้กระบวนการกลุ่มให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสท างานร่วมกันเพ่ือผลประโยชน์และเกิดความส าเรจ็ร่วมกนัของ
กลุ่ม ซ่ึงการเรียนรู้ ร่วมกนัมิใช่เป็นเพียงจัดให้ผู้ เรียนท างานเป็นกลุ่ม เช่น ท ารายงาน ท ากจิกรรมประดิษฐ์หรือสร้าง
ชิ้ นงาน อภิปราย ตลอดจนปฏิบัติการทดลองแล้ว ผู้สอนท าหน้าที่สรุปความรู้ ด้วยตนเองเท่านั้น แต่ผู้สอนจะต้อง

พยายามใช้กลยุทธว์ิธใีห้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการประมวลสิ่งที่มาจากการท ากจิกรรมต่าง ๆ จัดระบบความรู้สรุปเป็น
องค์ความรู้ ด้วยตนเองเป็นหลักการส าคญั (พิมพันธ ์เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสขุ. 2557) ดังนั้น การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือผู้สอนจะต้องเลือกเทคนิคการจัดการเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียน และผู้เรียนจะต้องมีความพร้อมที่จะ
ร่วมกันท ากิจกรรมรับผิดชอบงานของกลุ่มร่วมกัน โดยที่กลุ่มจะประสบความส าเรจ็ได้ เมื่อสมาชิกทุกคนได้เรียนรู้
บรรลุตามจุดมุ่งหมายเดียวกนันั่นคือการเรียนเป็นกลุ่มหรือเป็นทมีอย่างมีประสทิธภิาพ จากจัดการเรียนการสอนรูป
แบบเดมิที่ผ่านมาครผูู้สอนในโรงเรียนยังคงเน้น รปูแบบการสอนแบบบรรยาย เน้นเนื้อหามากกว่าการฝึกทกัษะ ส่งผล
ให้ผู้ เรียนขาดการคดิวิเคราะห์ จากปัญหาดังกล่าวชี้ ให้เหน็ว่าครผูู้สอนต้องมกีารปรับปรุงวิธกีารสอน น าสื่อการเรียนที่
มลีักษณะแปลกใหม่มาใช้ส่งเสริมทกัษะการท างานร่วมกนัของผู้เรียน เช่น หนังสอืเทคโนโลยีความจริงเสริม สื่อใบงาน
เทคโนโลยีความจริงเสริม หรือ บทเรียน Augmented Reality Code หรือบทเรียน AR-Code มลัตมิเีดยีเพ่ือการเรียนรู้
เป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนที่มีลักษณะการบูรณาการสื่อสารต่าง ๆ เข้า ด้วยกนัสามารถน าเสนอเนื้อหาได้ลึกซึ่ง
กว่าการบรรยายแบบปกต ิมัลติมีเดียกลายมาเป็นสื่อที่มีบทบาทส าคัญย่ิง ต่อการเรียนการสอนในปัจจุบันและอนาคต 
ก่อให้เกดิประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ดงันี้  การสร้างแรง จูงใจ และกระตุ้นให้เกดิการเรียนรู้  โดยการใช้เทคนิคการ
น าเสนอที่หลากหลายสามารถดงึดูดและดงึความสนใจของผู้เรียนช่วยให้เกดิการท างานร่วมกนัเกดิการจดจ าช่วยให้เกดิ
การเรียนรู้และสามารถเข้าใจเนื้ อหาได้ด ีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องท าให้เกดิสื่อการเรียนการสอน
ที่ทนัสมยัมากมายสื่อมลัติมเีดยีกเ็ป็นอกีหนึ่งทางเลือกที่ครนู ามาใช้ โดยเฉพาะเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented 
Reality) เป็นเทคนิคเพ่ิมความเสมือนจริงโดยการผสานโลกแห่งความเป็นจริง (Real) เข้ากบัโลกเสมือน (Virtual) 
โดยผ่านอุปกรณเ์คล่ือนที่ (Mobile Device) เช่น สมาร์ทโฟนหรือ คอมพิวเตอร์แทบ็เลต็ ร่วมกบัการใช้ซอฟต์แวร์ท า
ให้เกดิภาพสามมติทิี่มมุีมมอง 360 องศา (ธรีเดช บุญนภา และคณะ, 2558) 

ซึ่งเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality : AR) หรือ บทเรียน Augmented Reality Code หรือบทเรียน 
AR-Code เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างโลกความจริงเข้าไว้ด้วยกันเป็นการน าภาพสามมิติมาซ้อนทับกับภาพที่
ต้องการท ารหัส AR Code ซึ่งมกีารท างานโดยผ่านกล้อง Smartphone และ Tablet ส่องไปยังภาพที่มรีหัส AR code ไว้
แล้ว จอภาพกจ็ะประมวลผลเพ่ือแสดงภาพต่าง ๆ ตามที่ผู้พัฒนาได้สร้างไว้ โดยน าเอาสภาพแวดล้อมที่ผสมผสาน กบั
ระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและโลกเสมือน ซึ่งปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีความจริงเสมือนก าลังได้รับความนิยม อย่างสงู 
โดยถูกน าไปใช้หลายแขนง อาท ิธุรกจิด้านโฆษณา การท่องเที่ยว การแพทย์ งานด้านอุตสาหกรรม รวมไปถึงใช้ท าสื่อ
เพ่ือการศึกษาและการอบรม ซึ่งช่วยดึงดูดความสนใจผู้ เรียนได้เป็นอย่างดี (Hamilton,2011) เทคโนโลยีความจริง
เสริมเป็นเทคโนโลยีที่เป็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างย่ิงในยุคปัจจุบัน จากสภาพการเรียนรู้  แบบเดิมที่ผู้เรียนนั่งฟังการ
บรรยาย จดบนัทกึ อ่านหนังสอื และวัดผลการเรียนการสอนโดยการสอบสู่การเรียนรู้  จากประสบการณจ์ริงของผู้เรียน
ซึ่งเป็นการลงมอืปฏบิตัจิริงย่อมจะเกดิผลดต่ีอผู้เรียนมากกว่าการนั่งฟังบรรยาย เพียงอย่างเดยีว นอกจากนี้ยังมกีารใช้
ระบบ เทคโนโลยีความจริงเสริม สร้างสภาพแวดล้อมส าหรับการเรียนรู้ ร่วมกันที่เรียกว่า Collaborative Learning 
(Rambi, 2012) โดยมีแนวคิดการใช้โลกเสมือน (Virtual) และวัตถุ จริง (Physical Object) เพ่ือจ าลองสถานการณ์
และสร้างสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนท างานร่วมกนัเวลาผู้ อ่านปิดดูหนังสอืกจ็ะต้องใช้อุปกรณ์เสริม เช่น แว่นตา ระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมและ เว็ปแคม หรือการใช้อุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา เช่นสมาร์ทโฟน หรือ Tablet 
(รวมถงึ iPad) ที่ตดิตั้งซอฟตแ์วร์สนับสนุนหนังสอืนั้น ๆ และผู้อ่านจะต้องดูผ่านจอภาพของอปุกรณเ์ท่านั้น เนื่องจาก
ต้องอาศัยระบบคอมพิวเตอร์สร้างภาพกราฟิกส าหรับสื่อเสริม ดงักล่าวโดยนักการศึกษาคาดว่าหนังสอืสื่อเสริมจะช่วย
ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาที่ยาก ๆ ได้ดกีว่าหนังสอืปกต ิ(Physical books) โดยผู้เรียนหรือผู้อ่านยังคง
สามารถเปิดหนังสือจริง ๆ ได้ตามปกติสามารถอธิบายประกอบ มีภาพและหรือภาพเคลื่อนไหวปรากฏขึ้ นบน
จอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ช่วยอ่านที่ได้กล่าวมาแล้วท าให้เหน็ภาพหรือได้ยินเสยีงในส่วนเนื้อหาที่เพ่ิมเสริม เข้าไป
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน และหนังสอืสื่อเสริมกบัการศึกษาโดยน าไปประกอบเป็นสื่อการเรียนการ
สอนรวมทั้งท าแบบฝึกหัดนักวิจัย พบว่า สามารถเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และปฏสิัมพันธ์กับบทเรียนดีมาก 
ช่วยลดภาระทางปัญญาท าให้ผลสมัฤทธิ์ของผู้เรียนสงูขึ้น (กอบเกยีรต ิสระอบุล และพัลลภ พิริยะสรุวงศ์, 2557)  
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จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลการใช้ เทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented 
Reality Code) ร่วมกบัการจัดการเรียนรู้ ร่วมกนั (Collaborative  Learning) ในรายวิชาระบบปฏบิัติการเบื้องต้น ของ
นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่  2 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการท างานร่วมกันให้กับผู้เรียน เนื่องจากวิชาระบบปฏิบัติการเบื้ องต้นเป็นวิชาที่ศึกษาและปฏิบัติ
เกี่ยวกบัองคป์ระกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ อปุกรณต่์อพ่วง สื่อบนัทกึข้อมูล ส่งผล
ถงึการใช้เทคโนโลยีในการด ารงชีวิตประจ าวัน อกีทั้งยังสามารถพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถและเลือกใช้ระบบปฏบิัติการที่เหมาะสมกบัการท างานให้สอดคล้องกบัผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกดิทกัษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกบัยุคศตวรรษที่ 21 ต่อไป ดงันั้นผู้วิจัยได้มกีารศึกษาและพัฒนาท า
การสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมเข้ามาประยุกตเ์ป็นสื่อการเรียนการสอนซึ่งเทคโนโลยีความจริงเสริมนี้จะเป็นภาพสาม
มิติที่ผูกเนื้ อหาเกี่ยวกบับทเรียนในการเรียนการสอนในบทนั้น ๆ เมื่อน าอปุกรณ์ เช่น สมาร์ทโฟนหรือ คอมพิวเตอร์
แทบ็เล็ตมาสแกนร่วมกับการใช้ซอฟต์แวร์จะท าให้เกิดภาพ สามมิติ ที่มีมุมมอง 360 องศา หรือภาพมัลติมีเดีย 
อาจจะมเีสยีงประกอบด้วยจากสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมนั้นขึ้นมาและภาพที่ปรากฏขึ้นนั่นจะมปีฏสิมัพันธก์นัผู้เรียน
ท าให้ผู้ เรียนเกดิความสนใจเกี่ยวกบัเร่ืองที่เรียนมากขึ้น การเรียนเป็นเร่ืองสนุกสนานไม่น่าเบื่อซึ่งน าไปสู่การเรียนที่ดี
ยิ่งขึ้น นอกจากนั้นการเรียนด้วยสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมจะช่วยส่งเสริมความสามารถในการท างานร่วมกนั และ
ยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้อกีด้วย  

เนื่องจากสภาพปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยองค์การอนามัยโลก
ได้ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสขุหลายประเทศทั่วโลกประเทศส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบเกดิการติดเชื้ อ
ค่อนข้างรุนแรง ซึ่งประเทศไทยมีผู้ติดเชื้ อจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เป็น
จ านวนมาก และเพ่ือเป็นการป้องกนัและหยุดการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 นี้  ประเทศต่าง ๆ ได้มีมาตรการปิด
ประเทศ (Lockdown) โดยให้ประชาชนหยุดกจิกรรมต่าง ๆ หยุดการเดนิทาง และอยู่ในที่ตั้งหรือที่พักตามระยะเวลา
ที่ก  าหนด และงดกจิกรรมทางสงัคมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการรณรงค์มาตรการด้านสาธารณสุขและเว้นระยะห่างทาง
สังคม (Social Distancing) สถานการณ์ดังกล่าวเกิดผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกจิ 
สังคม และการศึกษา ทั้งผลกระทบในช่วงระยะเวลาที่มีการระบาดของโรคและผลกระทบต่อเนื่องอีกในระยะยาว 
ส าหรบัประเทศไทย กระทรวงศึกษาธกิารได้ประกาศให้สถานศึกษาในสงักดัและในก ากบัปิดเรียนด้วยเหตพิุเศษ ส่งผล
ให้ทางสถานศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้ทางสถานศึกษาจึงจัดให้มกีารเรียนแบบผสมผสาน
ระหว่างการเรียนแบบในห้องเรียน และแบบ Online ตามความเหมาะสมกับสภาพความพร้อมของสถานศึกษาของ
ครผูู้สอนและของนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนมคีุณภาพเป็นไปตามหลักสตูรของสถานศึกษาเตม็ศักยภาพของผู้เรียน 

วิธีการศึกษาและวสัดุอุปกรณ ์

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง
1.1 ประชากร

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้  คือนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ จังหวัดนนทบุรี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร ปีการศึกษา 2564 จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 82 คน 

1.2 กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้  คือนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ จังหวัดนนทบุรี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร ปีการศึกษา 2562 ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ซึ่งได้จากการสุ่มตวัอย่าง อย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม จ านวน 1 ห้อง มนีักเรียนจ านวน 40 คน 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั
ผู้วิจัยได้ก าหนดเคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  คอื
1. แบบสมัภาษณแ์บบมโีครงสร้าง
2. แผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกับการเรียนรู้ ร่วมกันเรื่อง องค์ประกอบของ

คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการท างานร่วมกนัของนักเรียนระดับชั้ นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น 
ปีที่ 2 

3. เทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกับการเรียนรู้ ร่วมกันเร่ือง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์เบื้ องต้นของ
นักเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 

4. แบบประเมินคุณภาพเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกับการเรียนรู้ ร่วมกันเรื่ อง องค์ปร ะกอบของ
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นของนักเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 

5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์เบื้ องต้นเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการท างานร่วมกนัของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 โดยแบบทดสอบก่อนและ
หลังเรียนเป็นชุดเดยีวกนั 

6. แบบประเมนิความสามารถในการท างานร่วมกนัของนักเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
7. แบบสอบถามความคดิเหน็ของนักเรียนที่เรียนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกบัการเรียนรู้ ร่วมกนัเร่ือง

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์เบื้ องต้นเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการท างานร่วมกันของนักเรียนระดับช้ัน
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 

3. การพฒันาเคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั
การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือ และตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ใน การวิจัย เพ่ือใช้ใน

การวิจัย ซึ่งประกอบด้วย 
1. แบบสมัภาษณแ์บบมโีครงสร้าง

การวิจัยคร้ังนี้ ผู้ วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบเทคโนโลยีความจริงเสริม เร่ืองระบบปฏิบัติการเบื้ องต้น ของนักเรียนระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 จ านวน 3 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้ อหาวิชา จ านวน 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการ
จัดการเรียนรู้ ร่วมกนั จ านวน 3 ท่าน โดยมขีั้นตอนการสร้างดงันี้   

1. ศึกษาจากเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกบัการสร้างแบบสมัภาษณแ์บบมโีครงสร้างเพ่ือใช้ในการ
สมัภาษณ ์ประเดน็ในการสมัภาษณม์ ี2 ด้าน ได้แก่ 

1.1 ด้านการออกแบบเทคโนโลยีความจริงเสริม   
1.2 ด้านเนื้อหาเกี่ยวกบัองคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

2. ก าหนดจุดมุ่งหมายของการสมัภาษณ์ และก าหนดกรอบเนื้อหาหรือประเดน็ของการสมัภาษณ์ จากนั้น
จึงเขยีนหัวข้อที่ใช้ในการสมัภาษณ ์

3. สร้างแบบสมัภาษณแ์บบมโีครงสร้างโดยจะประกอบด้วยข้อค าถาม เป็นลักษณะแบบปลายเปิด เป็นการ
สมัภาษณต์ามรายการค าถามที่สร้างไว้ก่อนแล้ว ตามขั้นตอนดงัต่อไปนี้  

 3.1 สร้างข้อค าถามในแบบสมัภาษณแ์บบมีโครงสร้าง เกี่ยวกบัเทคโนโลยีความจริง เสริมร่วมกบัการ
เรียนรู้ ร่วมกนั ให้สอดคล้องกบัจุดประสงค์ของการสมัภาษณ์ ส าหรับผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบ 1 ฉบับ และด้าน
เนื้อหา 1 ฉบบั รวมทั้งสิ้น 2 ฉบบั  

 3.2 น าร่างแบบสมัภาษณ์ที่สร้างเสรจ็แล้วทั้ง 2 ฉบับ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบ ความ
ถูกต้อง และความเหมาะสมของแบบสมัภาษณเ์พ่ือน ามาปรับปรงุ และแก้ไข  

4. น าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่ปรับปรุง และแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน
ประเมนิคุณภาพ โดยมเีกณฑใ์นการประเมนิค่าดชันีความสอดคล้อง ดงันี้  
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จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลการใช้ เทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented 
Reality Code) ร่วมกบัการจัดการเรียนรู้ ร่วมกนั (Collaborative  Learning) ในรายวิชาระบบปฏบิัติการเบื้องต้น ของ
นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่  2 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการท างานร่วมกันให้กับผู้เรียน เนื่องจากวิชาระบบปฏิบัติการเบื้ องต้นเป็นวิชาที่ศึกษาและปฏิบัติ
เกี่ยวกบัองคป์ระกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ อปุกรณต่์อพ่วง สื่อบนัทกึข้อมูล ส่งผล
ถงึการใช้เทคโนโลยีในการด ารงชีวิตประจ าวัน อกีทั้งยังสามารถพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถและเลือกใช้ระบบปฏบิัติการที่เหมาะสมกบัการท างานให้สอดคล้องกบัผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกดิทกัษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกบัยุคศตวรรษที่ 21 ต่อไป ดงันั้นผู้วิจัยได้มกีารศึกษาและพัฒนาท า
การสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมเข้ามาประยุกตเ์ป็นสื่อการเรียนการสอนซึ่งเทคโนโลยีความจริงเสริมนี้จะเป็นภาพสาม
มิติที่ผูกเนื้ อหาเกี่ยวกบับทเรียนในการเรียนการสอนในบทนั้น ๆ เมื่อน าอุปกรณ์ เช่น สมาร์ทโฟนหรือ คอมพิวเตอร์
แทบ็เล็ตมาสแกนร่วมกับการใช้ซอฟต์แวร์จะท าให้เกิดภาพ สามมิติ ที่มีมุมมอง 360 องศา หรือภาพมัลติมีเดีย 
อาจจะมเีสยีงประกอบด้วยจากสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมนั้นขึ้นมาและภาพที่ปรากฏขึ้นนั่นจะมปีฏสิมัพันธก์นัผู้เรียน
ท าให้ผู้ เรียนเกดิความสนใจเกี่ยวกบัเร่ืองที่เรียนมากขึ้น การเรียนเป็นเร่ืองสนุกสนานไม่น่าเบื่อซึ่งน าไปสู่การเรียนที่ดี
ยิ่งขึ้น นอกจากนั้นการเรียนด้วยสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมจะช่วยส่งเสริมความสามารถในการท างานร่วมกนั และ
ยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้อกีด้วย  

เนื่องจากสภาพปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยองค์การอนามัยโลก
ได้ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสขุหลายประเทศทั่วโลกประเทศส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบเกดิการติดเชื้ อ
ค่อนข้างรุนแรง ซึ่งประเทศไทยมีผู้ติดเชื้ อจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เป็น
จ านวนมาก และเพ่ือเป็นการป้องกนัและหยุดการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 นี้  ประเทศต่าง ๆ ได้มีมาตรการปิด
ประเทศ (Lockdown) โดยให้ประชาชนหยุดกจิกรรมต่าง ๆ หยุดการเดนิทาง และอยู่ในที่ตั้งหรือที่พักตามระยะเวลา
ที่ก  าหนด และงดกจิกรรมทางสงัคมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการรณรงค์มาตรการด้านสาธารณสุขและเว้นระยะห่างทาง
สังคม (Social Distancing) สถานการณ์ดังกล่าวเกิดผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกจิ 
สังคม และการศึกษา ทั้งผลกระทบในช่วงระยะเวลาที่มีการระบาดของโรคและผลกระทบต่อเนื่องอีกในระยะยาว 
ส าหรบัประเทศไทย กระทรวงศึกษาธกิารได้ประกาศให้สถานศึกษาในสงักดัและในก ากบัปิดเรียนด้วยเหตพิุเศษ ส่งผล
ให้ทางสถานศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้ทางสถานศึกษาจึงจัดให้มกีารเรียนแบบผสมผสาน
ระหว่างการเรียนแบบในห้องเรียน และแบบ Online ตามความเหมาะสมกับสภาพความพร้อมของสถานศึกษาของ
ครผูู้สอนและของนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนมคีุณภาพเป็นไปตามหลักสตูรของสถานศึกษาเตม็ศักยภาพของผู้เรียน 

วิธีการศึกษาและวสัดุอุปกรณ ์

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง
1.1 ประชากร

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้  คือนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ จังหวัดนนทบุรี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร ปีการศึกษา 2564 จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 82 คน 

1.2 กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้  คือนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ จังหวัดนนทบุรี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร ปีการศึกษา 2562 ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ซึ่งได้จากการสุ่มตวัอย่าง อย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม จ านวน 1 ห้อง มนีักเรียนจ านวน 40 คน 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั
ผู้วิจัยได้ก าหนดเคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  คอื
1. แบบสมัภาษณแ์บบมโีครงสร้าง
2. แผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกับการเรียนรู้ ร่วมกันเรื่อง องค์ประกอบของ

คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการท างานร่วมกนัของนักเรียนระดับชั้ นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น 
ปีที่ 2 

3. เทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกับการเรียนรู้ ร่วมกันเรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์เบื้ องต้นของ
นักเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 

4. แบบประเมินคุณภาพเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกับการเรียนรู้ ร่วมกันเรื่ อง องค์ปร ะกอบของ
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นของนักเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 

5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์เบื้ องต้นเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการท างานร่วมกนัของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 โดยแบบทดสอบก่อนและ
หลังเรียนเป็นชุดเดยีวกนั 

6. แบบประเมนิความสามารถในการท างานร่วมกนัของนักเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
7. แบบสอบถามความคดิเหน็ของนักเรียนที่เรียนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกบัการเรียนรู้ ร่วมกนัเร่ือง

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์เบื้ องต้นเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการท างานร่วมกันของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 

3. การพฒันาเคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั
การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือ และตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ใน การวิจัย เพ่ือใช้ใน

การวิจัย ซึ่งประกอบด้วย 
1. แบบสมัภาษณแ์บบมโีครงสร้าง

การวิจัยครั้งนี้ ผู้ วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเทคโนโลยีความจริงเสริม เร่ืองระบบปฏิบัติการเบื้ องต้น ของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 จ านวน 3 ท่าน ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้ อหาวิชา จ านวน 3 ท่าน และผู้เช่ียวชาญด้านการ
จัดการเรียนรู้ ร่วมกนั จ านวน 3 ท่าน โดยมขีั้นตอนการสร้างดงันี้   

1. ศึกษาจากเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกบัการสร้างแบบสมัภาษณแ์บบมโีครงสร้างเพ่ือใช้ในการ
สมัภาษณ ์ประเดน็ในการสมัภาษณม์ ี2 ด้าน ได้แก่ 

1.1 ด้านการออกแบบเทคโนโลยีความจริงเสริม   
1.2 ด้านเนื้อหาเกี่ยวกบัองคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

2. ก าหนดจุดมุ่งหมายของการสมัภาษณ์ และก าหนดกรอบเนื้อหาหรือประเดน็ของการสมัภาษณ์ จากนั้น
จึงเขยีนหัวข้อที่ใช้ในการสมัภาษณ ์

3. สร้างแบบสมัภาษณแ์บบมโีครงสร้างโดยจะประกอบด้วยข้อค าถาม เป็นลักษณะแบบปลายเปิด เป็นการ
สมัภาษณต์ามรายการค าถามที่สร้างไว้ก่อนแล้ว ตามขั้นตอนดงัต่อไปนี้  

 3.1 สร้างข้อค าถามในแบบสมัภาษณแ์บบมีโครงสร้าง เกี่ยวกบัเทคโนโลยีความจริง เสริมร่วมกบัการ
เรียนรู้ ร่วมกนั ให้สอดคล้องกบัจุดประสงค์ของการสมัภาษณ์ ส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ 1 ฉบับ และด้าน
เนื้อหา 1 ฉบบั รวมทั้งสิ้น 2 ฉบบั  

 3.2 น าร่างแบบสมัภาษณ์ที่สร้างเสรจ็แล้วทั้ง 2 ฉบับ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบ ความ
ถูกต้อง และความเหมาะสมของแบบสมัภาษณเ์พ่ือน ามาปรับปรงุ และแก้ไข  

4. น าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่ปรับปรุง และแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน
ประเมนิคุณภาพ โดยมเีกณฑใ์นการประเมนิค่าดชันีความสอดคล้อง ดงันี้  



ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ Science Technology412

+1 หมายถงึ  เมื่อแน่ใจว่า ข้อค าถามนั้นมคีวามสอดคล้อง 
  0 หมายถงึ  ไม่แน่ใจว่า ข้อค าถามนั้นมคีวามสอดคล้อง 
-1   หมายถงึ  เมื่อแน่ใจว่า ข้อค าถามนั้นไม่มคีวามสอดคล้อง 
โดยค่าความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.50-1.00 ให้ถือว่ามีความสอดคล้อง หากค่าความสอดคล้องต ่า

กว่า  0.50 ถอืว่าต้องปรับปรงุ  
5. จากนั้นน าผลการประเมินมาค านวณ เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้เกณฑ ์การพิจารณา คือ แบบ

สัมภาษณ์ต้องได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือว่า มีความ สอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และ
เหมาะสมที่จะน ามาเป็นข้อค าถามในแบบสมัภาษณ์ ซ่ึงผลการ วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบ
สมัภาษณแ์บบมโีครงสร้าง  

6. น าแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุง และแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไปสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 2 ด้าน ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญ
ด้านการออกแบบเทคโนโลยีความจริงเสริม และด้านเนื้อหาเกี่ยวกบัองคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น จ านวน 6 
ท่าน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ ต่อไป โดยผลการสมัภาษณ์ แบ่ง ออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การออกแบบเทคโนโลยีความจริงเสริม และด้านเนื้อหาเกี่ยวกบัองคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

ผลการศึกษา 

การวิจัย เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกบัการเรียนรู้ ร่วมกนัเรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
เบื้องต้นเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการท างานร่วมกนัของนักเรียนระดบัชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สามารถ
สรปุผลการวิจัย ได้ดงัต่อไปนี้   

1. ผลการพัฒนาคุณภาพสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริม ส าหรับการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกบัการ
เรียนรู้ ร่วมกนั  พบว่า ด้านการออกแบบของสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริม มคุีณภาพโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.85 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.29 และด้านเนื้ อหาของสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริม มีคุณภาพ
โดยรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.92 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน 
การวิจัย 

2. ผลการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกบัการเรียนรู้
ร่วมกนั เรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วิชาระบบปฏบิัติการเบื้องต้น พบว่า หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานการวิจัย 

3. ผลการเปรียบเทยีบความสามารถในการท างานร่วมกนัก่อนและหลังเรียนด้วย ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม
ร่วมกบัการเรียนรู้ ร่วมกนั เรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วิชาระบบปฏบิัติการเบื้องต้น พบว่า หลังเรียน
สงูกว่าก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05  

4. ผลการประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกบัการเรียนรู้ ร่วมกนั เรื่ององคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วิชา
ระบบปฏบิัติการเบื้องต้น พบว่า ด้านเนื้ อหา ด้านการออกแบบบทเรียน ด้านการเรียนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม
ร่วมกับการเรียนรู้ ร่วมกัน และ ด้านความคิดเห็นในภาพรวมระดับดี ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ซ่ึงสอดคล้องกับ
สมมตฐิานการวิจัย มค่ีาเฉล่ีย เท่ากบั 4.40 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.10 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากการวิจัย เรื่ อง การพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกับการเรียนรู้ ร่วมกันเรื่ อง องค์ประกอบของ
คอมพิวเตอร์เบื้ องต้นเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการท างานร่วมกันของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
ช้ันปีที่ 2 สามารถอภิปรายผล ได้ดงันี้   

1. ผลการพัฒนาคุณภาพสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริม ส าหรับการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกบัการ
เรียนรู้ ร่วมกนั สามารถอภิปรายผล พบว่า การประเมนิคุณภาพเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกบัการเรียนรู้ ร่วมกนัเรื่อง 
องคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการท างานร่วมกนั ด้านการออกแบบสื่อเทคโนโลยี
ความจริงเสริมและด้านเนื้ อหาเรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์เบื้ องต้น สามารถน ามาอภิปรายผลได้ว่า การใช้
เทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกับการเรียนรู้ ร่วมกันเรื่ อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์เบื้ องต้นเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการท างานร่วมกนั ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กบัสื่อที่มปีฏสิมัพันธก์บัผู้เรียน ได้เหน็ภาพนิ่งในรปูแบบสาม
มิติที่สามารถมองเหน็ได้ในทุกมุมแบบ 360 องศา ได้เหน็วิดีโอ และเสยีงประกอบกบัการเรียนรู้  ซึ่งท าให้ผู้ เรียนเกดิ
การเรียนรู้ ได้อย่างมีประสทิธภิาพ เรียนด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน สามารถเรียนได้ซ า้อกีตามที่ต้องการ จนกว่า
ผู้ เรียนจะเข้าใจเนื้ อหาในหัวข้อนั้น ๆ ยังท าให้ผู้ เรียนเกดิทกัษะความสามารถ เชิงวิเคราะห์ เพราะสื่อเทคโนโลยีความ
จริงเสริมนี้ ได้พัฒนาขึ้นมาให้เรียนร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ร่วมกัน จะมีขั้นตอนกระบวนการที่ช่วยส่งเสริม
ความสามารถในการท างานร่วมกนั โดยมขีั้นตอนอยู่ 5 ขั้นตอน คือ 1) ก าหนดงาน/น าเสนอสถานการณ์ 2) ประชุม
วางแผนในการสร้างโครงงาน/ชิ้ นงาน 3) ร่วมมือกันระดมสมองเพ่ือสร้างโครงงาน/ชิ้นงาน 4) น าเสนอผลงาน 5)
ประเมินผลงาน ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะน าผู้ เรียนไปสู้ขั้นตอนการท างานร่วมกนั ตามกระบวนการขั้นตอนของการจัดการ
เรียนรู้  ผู้ เรียนจึงสนุกสนานกบัการเรียนรู้  ไม่รู้สกึเบื่อต่อการเรียน และได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการเรียนรู้อีก
ด้วย ซึ่งสอดคล้องตามแนวความคิดของ วิวัฒน์ มีสุวรรณ์ (2556) ได้กล่าวไว้ว่า การออกแบบต้องให้ผู้ ใช้มีความ
สะดวกสบาย ง่าย และไม่ยุ่งยาก ต่อการใช้งาน จ าเป็นต้องอาศัยเครื่องมอื หรืออปุกรณพิ์เศษ เพ่ือช่วยสนับสนุนการใช้
งาน  ต้องมีลักษณะเป็นภาพสามมิติที่มีการแสดงผลที่เหมือนจริง ที่เสมือนจริง และมีการน าเสนอสื่อที่เป็นภาพสาม
มติ ิที่สามารถมองเหน็ได้ในทุกมุมแบบ 360 องศา ส่วนข้อมูลเนื้อหาที่น ามาเสนอในรปูแบบความเป็นจริงเสมอืน ต้อง
สอดคล้องกับบริบทของโลกจริง ท าการวิเคราะห์เนื้ อหาโดยเฉพาะการสร้างภาพดิจิตอลที่เป็นลักษณะสามมิติให้
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของเนื้ อหาที่น าเสนอด้วย ซึ่งต้องเป็นในลักษณะที่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม ได้มี
ปฏสิมัพันธก์บัความเป็นจริงเสมอืน จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ประสบการณใ์หม่ ๆ ได้มากขึ้น โดยการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงนั้น ผู้ เรียนจะเกิดความรู้สึกชอบ แปลกใหม่ และเกิดความน่าสนใจ ในการเรียน ผู้ เรียน
เรียนด้วยความสนุกสนาน เพลิดเพลิน  

2. ผลการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกบัการเรียนรู้
ร่วมกนั เรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วิชาระบบปฏบิัตกิารเบื้องต้น พบว่าผู้ เรียนส่วนใหญ่มผีลคะแนน
อยู่ในระดับปานกลาง หลังจากท าแบบทดสอบหลังเรียนแล้วพบว่า ผู้ เรียนที่มีผลคะแนนระหว่าง 11-15 คะแนน 
จ านวน 9 คน มีผู้เรียนที่มีผลคะแนนระหว่าง 16-20 คะแนนจ านวน 19 คน และผู้เรียนที่มีผลคะแนนระหว่าง 21-
25 คะแนน จ านวน 12 คน อาจเป็นเพราะผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วย
เทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกับการเรียนรู้ ร่วมกัน พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนสงูกว่าหลังเรียนเป็นไปตาม
สมมุติฐานที่ผู้วิจัยก าหนด เนื่องจากในการจัดการเรียนการสอนนั้น มีสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมเข้ามาให้ผู้เรียนใช้ 
เป็นการยกระดับการเรียนรู้ เปิดประตูสู่โลกใบใหม่เป็นการเปล่ียนโลกการศึกษาจากเดิม เหน็แค่ภาพ และฟังจากการ
อธบิายของผู้สอนเท่านั้น แต่สื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมนี้ประกอบไปด้วยภาพ 3 มิติ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสยีง
อธบิาย VDO จะช่วยผู้เรียนเกดิทกัษะการเรียนรู้  สนุกสนานกบัการเรียนการสอนให้ผู้เรียน เพราะท าให้อปุกรณต่์าง ๆ 
ที่อยู่ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ที่ผู้เรียนหลายคนไม่เคยเหน็ของจริงนั้นสามารถเทคโนโลยีความจริงเสริมสามารถอธบิาย
ความเป็นจินตนาการบนโลก 3 มิติ ที่ประกอบด้วย เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ผสานความเป็นจริง ที่มีภาพ 3  มิติ 
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+1 หมายถงึ  เมื่อแน่ใจว่า ข้อค าถามนั้นมคีวามสอดคล้อง 
  0 หมายถงึ  ไม่แน่ใจว่า ข้อค าถามนั้นมคีวามสอดคล้อง 
-1   หมายถงึ  เมื่อแน่ใจว่า ข้อค าถามนั้นไม่มคีวามสอดคล้อง 
โดยค่าความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.50-1.00 ให้ถือว่ามีความสอดคล้อง หากค่าความสอดคล้องต ่า

กว่า  0.50 ถอืว่าต้องปรับปรงุ  
5. จากนั้นน าผลการประเมินมาค านวณ เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้เกณฑ ์การพิจารณา คือ แบบ

สัมภาษณ์ต้องได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือว่า มีความ สอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และ
เหมาะสมที่จะน ามาเป็นข้อค าถามในแบบสมัภาษณ์ ซ่ึงผลการ วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบ
สมัภาษณแ์บบมโีครงสร้าง  

6. น าแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุง และแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 2 ด้าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบเทคโนโลยีความจริงเสริม และด้านเนื้อหาเกี่ยวกบัองคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น จ านวน 6 
ท่าน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ ต่อไป โดยผลการสมัภาษณ์ แบ่ง ออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การออกแบบเทคโนโลยีความจริงเสริม และด้านเนื้อหาเกี่ยวกบัองคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

ผลการศึกษา 

การวิจัย เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกบัการเรียนรู้ ร่วมกนัเรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
เบื้องต้นเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการท างานร่วมกนัของนักเรียนระดบัชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สามารถ
สรปุผลการวิจัย ได้ดงัต่อไปนี้   

1. ผลการพัฒนาคุณภาพสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริม ส าหรับการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกบัการ
เรียนรู้ ร่วมกนั  พบว่า ด้านการออกแบบของสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริม มคุีณภาพโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.85 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.29 และด้านเนื้ อหาของสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริม มีคุณภาพ
โดยรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.92 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน 
การวิจัย 

2. ผลการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกบัการเรียนรู้
ร่วมกนั เรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วิชาระบบปฏบิัติการเบื้องต้น พบว่า หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานการวิจัย 

3. ผลการเปรียบเทยีบความสามารถในการท างานร่วมกนัก่อนและหลังเรียนด้วย ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม
ร่วมกบัการเรียนรู้ ร่วมกนั เรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วิชาระบบปฏบิัติการเบื้องต้น พบว่า หลังเรียน
สงูกว่าก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05  

4. ผลการประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกบัการเรียนรู้ ร่วมกนั เรื่ององคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วิชา
ระบบปฏบิัติการเบื้องต้น พบว่า ด้านเนื้ อหา ด้านการออกแบบบทเรียน ด้านการเรียนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม
ร่วมกับการเรียนรู้ ร่วมกัน และ ด้านความคิดเห็นในภาพรวมระดับดี ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานการวิจัย มค่ีาเฉล่ีย เท่ากบั 4.40 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.10 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากการวิจัย เรื่ อง การพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกับการเรียนรู้ ร่วมกันเรื่ อง องค์ประกอบของ
คอมพิวเตอร์เบื้ องต้นเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการท างานร่วมกันของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
ชั้นปีที่ 2 สามารถอภิปรายผล ได้ดงันี้   

1. ผลการพัฒนาคุณภาพสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริม ส าหรับการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกบัการ
เรียนรู้ ร่วมกนั สามารถอภิปรายผล พบว่า การประเมนิคุณภาพเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกบัการเรียนรู้ ร่วมกนัเรื่อง 
องคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการท างานร่วมกนั ด้านการออกแบบสื่อเทคโนโลยี
ความจริงเสริมและด้านเนื้ อหาเรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์เบื้ องต้น สามารถน ามาอภิปรายผลได้ว่า การใช้
เทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกับการเรียนรู้ ร่วมกันเรื่ อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์เบื้ องต้นเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการท างานร่วมกนั ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กบัสื่อที่มปีฏสิมัพันธก์บัผู้เรียน ได้เหน็ภาพนิ่งในรปูแบบสาม
มิติที่สามารถมองเหน็ได้ในทุกมุมแบบ 360 องศา ได้เหน็วิดีโอ และเสยีงประกอบกบัการเรียนรู้  ซ่ึงท าให้ผู้ เรียนเกดิ
การเรียนรู้ ได้อย่างมีประสทิธภิาพ เรียนด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน สามารถเรียนได้ซ า้อกีตามที่ต้องการ จนกว่า
ผู้ เรียนจะเข้าใจเนื้ อหาในหัวข้อนั้น ๆ ยังท าให้ผู้ เรียนเกดิทกัษะความสามารถ เชิงวิเคราะห์ เพราะสื่อเทคโนโลยีความ
จริงเสริมนี้ ได้พัฒนาขึ้นมาให้เรียนร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ร่วมกัน จะมีขั้นตอนกระบวนการที่ช่วยส่งเสริม
ความสามารถในการท างานร่วมกนั โดยมีขั้นตอนอยู่ 5 ขั้นตอน คือ 1) ก าหนดงาน/น าเสนอสถานการณ์ 2) ประชุม
วางแผนในการสร้างโครงงาน/ชิ้ นงาน 3) ร่วมมือกันระดมสมองเพ่ือสร้างโครงงาน/ช้ินงาน 4) น าเสนอผลงาน 5)
ประเมินผลงาน ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะน าผู้เรียนไปสู้ขั้นตอนการท างานร่วมกนั ตามกระบวนการขั้นตอนของการจัดการ
เรียนรู้  ผู้เรียนจึงสนุกสนานกบัการเรียนรู้  ไม่รู้สกึเบื่อต่อการเรียน และได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการเรียนรู้อีก
ด้วย ซึ่งสอดคล้องตามแนวความคิดของ วิวัฒน์ มีสุวรรณ์ (2556) ได้กล่าวไว้ว่า การออกแบบต้องให้ผู้ ใช้มีความ
สะดวกสบาย ง่าย และไม่ยุ่งยาก ต่อการใช้งาน จ าเป็นต้องอาศัยเครื่องมอื หรืออปุกรณพิ์เศษ เพ่ือช่วยสนับสนุนการใช้
งาน  ต้องมีลักษณะเป็นภาพสามมิติที่มีการแสดงผลที่เหมือนจริง ที่เสมือนจริง และมกีารน าเสนอสื่อที่เป็นภาพสาม
มติ ิที่สามารถมองเหน็ได้ในทุกมุมแบบ 360 องศา ส่วนข้อมูลเนื้อหาที่น ามาเสนอในรปูแบบความเป็นจริงเสมอืน ต้อง
สอดคล้องกับบริบทของโลกจริง ท าการวิเคราะห์เนื้ อหาโดยเฉพาะการสร้างภาพดิจิตอลที่เป็นลักษณะสามมิติให้
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของเนื้ อหาที่น าเสนอด้วย ซ่ึงต้องเป็นในลักษณะที่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม ได้มี
ปฏสิมัพันธก์บัความเป็นจริงเสมอืน จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ประสบการณใ์หม่ ๆ ได้มากขึ้น โดยการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงนั้น ผู้ เรียนจะเกิดความรู้สึกชอบ แปลกใหม่ และเกิดความน่าสนใจ ในการเรียน ผู้ เรียน
เรียนด้วยความสนุกสนาน เพลิดเพลิน  

2. ผลการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกบัการเรียนรู้
ร่วมกนั เรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วิชาระบบปฏบิัตกิารเบื้องต้น พบว่าผู้ เรียนส่วนใหญ่มผีลคะแนน
อยู่ในระดับปานกลาง หลังจากท าแบบทดสอบหลังเรียนแล้วพบว่า ผู้ เรียนที่มีผลคะแนนระหว่าง 11-15 คะแนน 
จ านวน 9 คน มีผู้เรียนที่มีผลคะแนนระหว่าง 16-20 คะแนนจ านวน 19 คน และผู้เรียนที่มีผลคะแนนระหว่าง 21-
25 คะแนน จ านวน 12 คน อาจเป็นเพราะผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วย
เทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกับการเรียนรู้ ร่วมกัน พบว่า คะแนนผลสมัฤทธิ์ก่อนเรียนสงูกว่าหลังเรียนเป็นไปตาม
สมมุติฐานที่ผู้วิจัยก าหนด เนื่องจากในการจัดการเรียนการสอนนั้น มีสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมเข้ามาให้ผู้เรียนใช้ 
เป็นการยกระดับการเรียนรู้ เปิดประตูสู่โลกใบใหม่เป็นการเปล่ียนโลกการศึกษาจากเดิม เหน็แค่ภาพ และฟังจากการ
อธบิายของผู้สอนเท่านั้น แต่สื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมนี้ประกอบไปด้วยภาพ 3 มิติ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสยีง
อธบิาย VDO จะช่วยผู้เรียนเกดิทกัษะการเรียนรู้  สนุกสนานกบัการเรียนการสอนให้ผู้เรียน เพราะท าให้อปุกรณต่์าง ๆ 
ที่อยู่ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ที่ผู้เรียนหลายคนไม่เคยเหน็ของจริงนั้นสามารถเทคโนโลยีความจริงเสริมสามารถอธบิาย
ความเป็นจินตนาการบนโลก 3 มิติ ที่ประกอบด้วย เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ผสานความเป็นจริง ที่มีภาพ 3  มิติ 
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มี VDO, ภาพเคล่ือนไหว เสยีงประกอบ ท าให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้ที่ท  าให้เหน็ภาพจริง สามารถเข้าใจเนื้อหาได้มาก
ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ Blackcom (1992) กล่าวว่าการเรียนรู้ ร่วมกนั หมายถงึกลยุทธท์ี่ประสบความส าเรจ็
โดยผู้เรียนกลุ่มเลก็ ๆ ที่มีความสามารถต่างกัน ใช้กิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย ในการปรับปรุงความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชา สมาชิกแต่ละคนในทมีจะไม่เพียงจะต้องมีความรับผดิชอบแต่ต้องช่วยเหลือกนัในกลุ่ม ซึ่งสร้างบรรยากาศ
ของสมัฤทธิ์ผลในการเรียนให้ดีขึ้น ผลการวิจัยพบว่า 1) เทคโนโลยีความจริงเสริมที่ผ่านการทดลองหาประสทิธภิาพ 
จากการทดลองรายบุคคลพบว่า จากท าแบบทดสอบระหว่างเรียนได้คิดเป็นร้อยละ 80.83 และท าแบบทดสอบหลัง
เรียนได้คิดเป็นร้อยละ 81.67 ซึ่งแสดงว่า การเรียนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกับการเรียนรู้ ร่วมกัน เร่ือง 
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น มีค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ/ค่าประสทิธภิาพของ ผลลัพธ ์(E1/E2) 
เท่ากบั 80.83/81.67 ซึ่งแสดงว่าประสทิธภิาพของสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมมีประสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑ ์80/80 
และพบส่วนที่ต้องปรับปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตวัอย่าง ดงันี้   เทคโนโลยีความจริงเสริมส่วนที่เป็นภาพสาม
มิติไม่ชัด และส่วนที่เป็น VDO ภาพที่แสดงเนื้ อหาไม่ละเอียดอธิบายได้ไม่ชัดเจน ผู้วิจัยจึงท าการแก้ไขส่วนที่แสดง
ภาพสามมิติให้ชัดเจนขึ้น และเพ่ิมเติมรายละเอยีดในการอธบิายเนื้ อหาใน VDO ให้ละเอยีดขึ้น 2) เทคโนโลยีความ
จริงเสริมที่ผ่านการทดลองหาประสทิธภิาพ จากการทดลองกลุ่มย่อยพบว่า จากท าแบบทดสอบระหว่างเรียนได้คดิเป็น
ร้อยละ 80.56 และท าแบบทดสอบหลังเรียนได้คิดเป็นร้อยละ 81.85 ซึ่งแสดงว่า การเรียนด้วยเทคโนโลยีความจริง
เสริมร่วมกบัการเรียนรู้ ร่วมกนั เรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น มีค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ/ค่า
ประสทิธภิาพของ ผลลัพธ ์(E1/E2) เท่ากบั 80.56/81.85 ซึ่งแสดงว่าประสทิธภิาพของสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริม
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และพบส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้  
เทคโนโลยีความจริงเสริมส่วนที่เป็น VDO มตีวัหนังสื่อเยอะเกนิไปและเสยีงที่บรรยายเรว็เกนิไปหัวและท้าย VDO มา
และจบแบบห้วน ๆ เสยีงขาดหายไป ผู้วิจัยได้แก้ไขด้วยการลดตัวหนังสอืประกอบลงและแก้ไขเสยีงบรรยายให้ช้าลง
ฟังเข้าใจง่ายขึ้นเพ่ือประสทิธภิาพของเทคโนโลยีความจริงเสริมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการท างานร่วมกันหลังเรียนด้วย ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกบั
พบว่า คะแนนความสามารถในการท างานร่วมกนัหลังเรียนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม ที่น ามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนนั้น มลีักษณะของส ีขนาด ตวัอกัษร ชัดเจน สวยงาม อ่านง่าย ภาพกราฟิกเหมาะสม ชัดเจน อาจเป็นเพราะมี
การร่วมมือการท างานท าให้ผู้ เรียนมีโอกาสแบ่งปันการเรียนรู้กับผู้อื่น โดยที่ห้องเรียนจะเป็นสถานที่ของการท างาน 
และการเรียนรู้ ร่วมกนัไม่ใช่ห้องแบบฟังบรรยาย กจิกรรมการเรียนรู้มเีป้าหมายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุก ๆ  ด้าน เป็นการ
เรียนที่ผู้เรียนมีบทบาท มีส่วนร่วมในการเรียนโดยตรง ผู้เรียนตระหนักในความเป็นมาและความส าคัญของกจิกรรม
การเรียนรู้สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เกดิการริเริ่มสร้างสรรค ์โดยมหีลักสตูรเป็นแนวทางพ้ืนฐานไม่ใช่เป้าหมายสงูสดุ  การ
ประเมนิการเรียนรู้ของผู้เรียนจะประเมนิตามสภาพจริงไม่ใช่การประเมนิที่ให้ความส าคญัจากการสอบเพียงอย่างเดียว 
ผลการเรียนรู้ควรเป็นสิ่งที่ใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งสอดคล้องตามแนวความคิดของพงษ์ศักดิ์ ปัญญาวิโรจน์ (2551) 
กล่าวว่า เป็นการเรียนรู้ ร่วมกันที่เน้นการมีปฏิสมัพันธ์  ทางสังคม มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความรู้ความคิด มีการ
ร่วมมือการท างานท าให้ผู้เรียนมีโอกาสแบ่งปันการเรียนรู้กับผู้อื่น โดยที่ห้องเรียนจะเป็นสถานที่ของการท างาน และ
การเรียนรู้ ร่วมกันไม่ใช่ห้องแบบฟังบรรยาย กิจกรรมการเรียนรู้มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนทุก ๆ  ด้าน เป็นการ
เรียนที่ผู้เรียนมีบทบาท มีส่วนร่วมในการเรียนโดยตรง ผู้เรียนตระหนักในความเป็นมาและความส าคัญของกจิกรรม
การเรียนรู้สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เกดิการริเริ่มสร้างสรรค ์โดยมหีลักสตูรเป็นแนวทางพ้ืนฐานไม่ใช่เป้าหมายสงูสดุ  การ
ประเมนิการเรียนรู้ของผู้เรียนจะประเมนิตามสภาพจริงไม่ใช่การประเมนิที่ให้ความส าคญัจากการสอบเพียงอย่างเดียว 
ผลการเรียนรู้ควรเป็นสิ่งที่ใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งในปัจจุบันและต่อเนื่องไปยังอนาคต ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ คือ
กระบวนการในชั้นเรียน หรือบทบาทของผู้เรียน และผู้สอนจะมบีทบาทที่แตกต่างออกไปจากเดมิ และสอดคล้อง ตาม
แนวความคิดของวราภรณ์ ผ่องสวุรรณ (2553); พิชัย ทองดีเลิศ 2547; ดังนี้  1) ก าหนดงาน/น าเสนอสถานการณ์ 
2) ประชุมวางแผนร่วมกนัสร้างโครงงาน/ชิ้นงาน 3) ร่วมมือกนัระดมสมองเพ่ือสร้างโครงงาน/ชิ้นงาน 4) น าเสนอ
ผลงาน 5) ประเมินผลงานรู้ ร่วมกัน เมื่อท าการทดลองแล้วหลังเรียนผู้ เรียนสรุปปัญหาจากการท างานร่วมกันของ

ผู้เรียนเกี่ยวกบัการท ากจิกรรมการเรียนรู้แบบร่วมกนันี้ โดยสรุปคือ เพ่ือท ากจิกรรมร่วมกบัเพ่ือนเพ่ือนในครั้งแรก ๆ 
เพ่ือนกม็ากนัครบดีแต่พอช่วงหลัง ๆ ในขณะที่มีกจิกรรมกจ็ะมีเพ่ือนบางคนที่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือเนื่องจากเพ่ือน
มาเข้าเรียนช้า เพราะอุปกรณ์การเรียนของเพ่ือนไม่ค่อยดี สัญญาณอินเทอร์เนต็มีปัญหา อินเทอร์เนต็ชั่ วโมงหมด 
เพ่ือนไม่มาเรียนบางคนเป็นโควิด-19 บางคนมาเรียนช้ามาก เพ่ือนบางคนไม่ค่อยฟังความคดิเหน็ของเพ่ือนคนอื่น ๆ 
บางคนกเ็งียบไม่ค่อยช่วยแสดงความคดิเหน็จึงท าให้กจิกรรมบางคร้ังเกดิปัญหากนัภายในกลุ่ม  

4. ผลการประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกบัการเรียนรู้ ร่วมกนั เรื่ององคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วิชา
ระบบปฏิบัติการเบื้ องต้นยังพบว่า ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนรู้ ด้วย
เทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกบัการเรียนรู้ ร่วมกนัในภาพรวมอยู่ในระดับดี อาจเป็นเพราะบทเรียนเทคโนโลยีความ
จริงเสริมช่วยเปล่ียนบรรยากาศในการเรียนไปในทางที่ดีขึ้ น น า้ความรู้ ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ บทเรียนเทคโนโลยี
ความจริงเสริมช่วยเปล่ียนบรรยากาศในการเรียนไปในทางที่ดีขึ้ นนอกจากนั้นกิจกรรมการเรียนในชั้นเรียนมีความ
สอดคล้องกับสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริม และมีโอกาสแสดงออกในการเรียนการน าเสนอกิจกรรมแต่ละขั้นตอนมี
ความชัดเจน และผู้วิจัยได้ออกแบบการจัดกจิกรรมการ เรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกบัการเรียนรู้ ร่วมกนั 
เร่ืององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์เบื้ องต้น วิชาระบบปฏิบัติการเบื้ องต้น ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนลงมือ
ปฏบิตัจิริง ด้วยตนเอง สร้างองคค์วามรู้ ด้วยตนเอง และได้สมัผสักบัประสบการณใ์หม่ๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจในสิ่ง
ที่ต้องการเรียนรู้  เมื่อผู้เรียนปฏิสมัพันธก์ับสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริม กจ็ะท าให้ผู้ เรียนเกิดความคิด ความรู้  และ
ความหลากหลายในการสร้างแรงจูงใจ   ที่จะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องจากกจิกรรมการเรียนรู้  และผลการ
เรียนที่ดีขึ้ นต่อไป  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Markus, Wang & Lee (2012) ได้ศึกษาการพัฒนาเนื้ อหาตาม
หลักการการศึกษาบันเทิง โดยใช้โมบายเทคโนโลยีเสมือนจริง ผลการวิจัยพบว่าเทคโนโลยีเสมือนจริงที่พัฒนาขึ้ น
สามารถดึงดูดใจผู้ เรียนได้เป็นอย่างดี ส่งเสริมการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ ในรูปแบบใหม่ และน่าสนใจ เนื้ อหา
สามารถโต้ตอบ และมีปฏสิมัพันธก์บัผู้ เรียนได้ดี ท าให้เกดิการเรียนรู้ ในรูปแบบใหม่ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมในการ
เรียนรู้ น่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิม จึงท าให้ผู้ เรียนรู้สกึ สนุกสนาน ไม่เครียด มี ความสขุในการเรียน และสามารถดึงดูด
ความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างด ีการจัดกจิกรรมการ เรียนรู้ ด้วยแอปพลิเคชันเพ่ือการศึกษานั้น ท าให้ผู้เรียนเข้าถงึ
ในเนื้อหาได้ง่ายขึ้น  

สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 
ผลการศึกษาของงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกบัการเรียนรู้ ร่วมกนัเรื่อง องค์ประกอบ

ของคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการท างานร่วมกนัของนักเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ช้ันปีที่ 2 โดยผู้วิจัยได้สรปุผลการศึกษาตามวัตถุประสงค ์ได้ดงันี้  ด้านการออกแบบของสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริม มี
คุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.85 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.29 และด้านเนื้ อหา
ของสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริม มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.92 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 0.23 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานการวิจัย ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน และความสามารถในการท างาน
ร่วมกนัหลังเรียนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกับการเรียนรู้ ร่วมกนัสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ส่วนด้านเนื้ อหา ด้านการออกแบบบทเรียน  ด้านการเรียนด้วย
เทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกบัการเรียนรู้ ร่วมกนั และ ด้านความคิดเหน็ในภาพรวมระดับด ีในภาพรวมอยู่ในระดบั
ด ีซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานการวิจัย มค่ีาเฉล่ียเท่ากบั 4.40 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.10 
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มี VDO, ภาพเคล่ือนไหว เสยีงประกอบ ท าให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้ที่ท  าให้เหน็ภาพจริง สามารถเข้าใจเนื้อหาได้มาก
ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ Blackcom (1992) กล่าวว่าการเรียนรู้ ร่วมกนั หมายถงึกลยุทธท์ี่ประสบความส าเรจ็
โดยผู้เรียนกลุ่มเลก็ ๆ ที่มีความสามารถต่างกัน ใช้กจิกรรมการเรียนที่หลากหลาย ในการปรับปรุงความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชา สมาชิกแต่ละคนในทมีจะไม่เพียงจะต้องมีความรับผดิชอบแต่ต้องช่วยเหลือกนัในกลุ่ม ซึ่งสร้างบรรยากาศ
ของสมัฤทธิ์ผลในการเรียนให้ดีขึ้น ผลการวิจัยพบว่า 1) เทคโนโลยีความจริงเสริมที่ผ่านการทดลองหาประสทิธภิาพ 
จากการทดลองรายบุคคลพบว่า จากท าแบบทดสอบระหว่างเรียนได้คิดเป็นร้อยละ 80.83 และท าแบบทดสอบหลัง
เรียนได้คิดเป็นร้อยละ 81.67 ซึ่งแสดงว่า การเรียนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกับการเรียนรู้ ร่วมกัน เรื่อง 
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น มีค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ/ค่าประสทิธภิาพของ ผลลัพธ ์(E1/E2) 
เท่ากบั 80.83/81.67 ซึ่งแสดงว่าประสทิธภิาพของสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมมีประสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑ ์80/80 
และพบส่วนที่ต้องปรับปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตวัอย่าง ดงันี้   เทคโนโลยีความจริงเสริมส่วนที่เป็นภาพสาม
มิติไม่ชัด และส่วนที่เป็น VDO ภาพที่แสดงเนื้ อหาไม่ละเอียดอธิบายได้ไม่ชัดเจน ผู้วิจัยจึงท าการแก้ไขส่วนที่แสดง
ภาพสามมิติให้ชัดเจนขึ้น และเพ่ิมเติมรายละเอยีดในการอธบิายเนื้ อหาใน VDO ให้ละเอยีดขึ้น 2) เทคโนโลยีความ
จริงเสริมที่ผ่านการทดลองหาประสทิธภิาพ จากการทดลองกลุ่มย่อยพบว่า จากท าแบบทดสอบระหว่างเรียนได้คดิเป็น
ร้อยละ 80.56 และท าแบบทดสอบหลังเรียนได้คิดเป็นร้อยละ 81.85 ซึ่งแสดงว่า การเรียนด้วยเทคโนโลยีความจริง
เสริมร่วมกบัการเรียนรู้ ร่วมกนั เรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น มีค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ/ค่า
ประสทิธภิาพของ ผลลัพธ ์(E1/E2) เท่ากบั 80.56/81.85 ซึ่งแสดงว่าประสทิธภิาพของสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริม
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และพบส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้  
เทคโนโลยีความจริงเสริมส่วนที่เป็น VDO มตีวัหนังสื่อเยอะเกนิไปและเสยีงที่บรรยายเรว็เกนิไปหัวและท้าย VDO มา
และจบแบบห้วน ๆ เสยีงขาดหายไป ผู้วิจัยได้แก้ไขด้วยการลดตัวหนังสอืประกอบลงและแก้ไขเสยีงบรรยายให้ช้าลง
ฟังเข้าใจง่ายขึ้นเพ่ือประสทิธภิาพของเทคโนโลยีความจริงเสริมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการท างานร่วมกันหลังเรียนด้วย ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริ มร่วมกบั
พบว่า คะแนนความสามารถในการท างานร่วมกนัหลังเรียนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม ที่น ามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนนั้น มลีักษณะของส ีขนาด ตวัอกัษร ชัดเจน สวยงาม อ่านง่าย ภาพกราฟิกเหมาะสม ชัดเจน อาจเป็นเพราะมี
การร่วมมือการท างานท าให้ผู้ เรียนมีโอกาสแบ่งปันการเรียนรู้กับผู้อื่น โดยที่ห้องเรียนจะเป็นสถานที่ของการท างาน 
และการเรียนรู้ ร่วมกนัไม่ใช่ห้องแบบฟังบรรยาย กจิกรรมการเรียนรู้มเีป้าหมายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุก ๆ  ด้าน เป็นการ
เรียนที่ผู้เรียนมีบทบาท มีส่วนร่วมในการเรียนโดยตรง ผู้เรียนตระหนักในความเป็นมาและความส าคัญของกจิกรรม
การเรียนรู้สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เกดิการริเริ่มสร้างสรรค ์โดยมหีลักสตูรเป็นแนวทางพ้ืนฐานไม่ใช่เป้าหมายสงูสดุ  การ
ประเมนิการเรียนรู้ของผู้เรียนจะประเมนิตามสภาพจริงไม่ใช่การประเมนิที่ให้ความส าคญัจากการสอบเพียงอย่างเดียว 
ผลการเรียนรู้ควรเป็นสิ่งที่ใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งสอดคล้องตามแนวความคิดของพงษ์ศักดิ์ ปัญญาวิโรจน์ (2551) 
กล่าวว่า เป็นการเรียนรู้ ร่วมกันที่เน้นการมีปฏิสมัพันธ์  ทางสังคม มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความรู้ความคิด มีการ
ร่วมมือการท างานท าให้ผู้ เรียนมีโอกาสแบ่งปันการเรียนรู้กับผู้อื่น โดยที่ห้องเรียนจะเป็นสถานที่ของการท างาน และ
การเรียนรู้ ร่วมกันไม่ใช่ห้องแบบฟังบรรยาย กิจกรรมการเรียนรู้มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนทุก ๆ  ด้าน เป็นการ
เรียนที่ผู้เรียนมีบทบาท มีส่วนร่วมในการเรียนโดยตรง ผู้เรียนตระหนักในความเป็นมาและความส าคัญของกจิกรรม
การเรียนรู้สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เกดิการริเริ่มสร้างสรรค ์โดยมหีลักสตูรเป็นแนวทางพ้ืนฐานไม่ใช่เป้าหมายสงูสดุ  การ
ประเมนิการเรียนรู้ของผู้เรียนจะประเมนิตามสภาพจริงไม่ใช่การประเมนิที่ให้ความส าคญัจากการสอบเพียงอย่างเดียว 
ผลการเรียนรู้ควรเป็นสิ่งที่ใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งในปัจจุบันและต่อเนื่องไปยังอนาคต ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ คือ
กระบวนการในชั้นเรียน หรือบทบาทของผู้เรียน และผู้สอนจะมบีทบาทที่แตกต่างออกไปจากเดมิ และสอดคล้อง ตาม
แนวความคิดของวราภรณ์ ผ่องสวุรรณ (2553); พิชัย ทองดีเลิศ 2547; ดังนี้  1) ก าหนดงาน/น าเสนอสถานการณ์ 
2) ประชุมวางแผนร่วมกนัสร้างโครงงาน/ช้ินงาน 3) ร่วมมือกนัระดมสมองเพ่ือสร้างโครงงาน/ชิ้นงาน 4) น าเสนอ
ผลงาน 5) ประเมินผลงานรู้ ร่วมกัน เมื่อท าการทดลองแล้วหลังเรียนผู้เรียนสรุปปัญหาจากการท างานร่วมกันของ

ผู้เรียนเกี่ยวกบัการท ากจิกรรมการเรียนรู้แบบร่วมกนันี้ โดยสรุปคือ เพ่ือท ากจิกรรมร่วมกบัเพ่ือนเพ่ือนในครั้งแรก ๆ 
เพ่ือนกม็ากนัครบดีแต่พอช่วงหลัง ๆ ในขณะที่มีกจิกรรมกจ็ะมีเพ่ือนบางคนที่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือเนื่องจากเพ่ือน
มาเข้าเรียนช้า เพราะอุปกรณ์การเรียนของเพ่ือนไม่ค่อยดี สัญญาณอินเทอร์เนต็มีปัญหา อินเทอร์เนต็ชั่ วโมงหมด 
เพ่ือนไม่มาเรียนบางคนเป็นโควิด-19 บางคนมาเรียนช้ามาก เพ่ือนบางคนไม่ค่อยฟังความคดิเหน็ของเพ่ือนคนอื่น ๆ 
บางคนกเ็งียบไม่ค่อยช่วยแสดงความคดิเหน็จึงท าให้กจิกรรมบางคร้ังเกดิปัญหากนัภายในกลุ่ม  

4. ผลการประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกบัการเรียนรู้ ร่วมกนั เรื่ององคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วิชา
ระบบปฏิบัติการเบื้ องต้นยังพบว่า ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนรู้ ด้วย
เทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกบัการเรียนรู้ ร่วมกนัในภาพรวมอยู่ในระดับดี อาจเป็นเพราะบทเรียนเทคโนโลยีความ
จริงเสริมช่วยเปล่ียนบรรยากาศในการเรียนไปในทางที่ดีขึ้ น น า้ความรู้ ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ บทเรียนเทคโนโลยี
ความจริงเสริมช่วยเปล่ียนบรรยากาศในการเรียนไปในทางที่ดีขึ้ นนอกจากนั้นกิจกรรมการเรียนในชั้นเรียนมีความ
สอดคล้องกับสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริม และมีโอกาสแสดงออกในการเรียนการน าเสนอกิจกรรมแต่ละขั้นตอนมี
ความชัดเจน และผู้วิจัยได้ออกแบบการจัดกจิกรรมการ เรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกบัการเรียนรู้ ร่วมกนั 
เรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์เบื้ องต้น วิชาระบบปฏิบัติการเบื้ องต้น ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนลงมือ
ปฏบิตัจิริง ด้วยตนเอง สร้างองคค์วามรู้ ด้วยตนเอง และได้สมัผสักบัประสบการณใ์หม่ๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจในสิ่ง
ที่ต้องการเรียนรู้  เมื่อผู้เรียนปฏิสมัพันธก์ับสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริม กจ็ะท าให้ผู้ เรียนเกิดความคิด ความรู้  และ
ความหลากหลายในการสร้างแรงจูงใจ   ที่จะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องจากกจิกรรมการเรียนรู้  และผลการ
เรียนที่ดีขึ้ นต่อไป  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Markus, Wang & Lee (2012) ได้ศึกษาการพัฒนาเนื้ อหาตาม
หลักการการศึกษาบันเทิง โดยใช้โมบายเทคโนโลยีเสมือนจริง ผลการวิจัยพบว่าเทคโนโลยีเสมือนจริงที่พัฒนาขึ้ น
สามารถดึงดูดใจผู้ เรียนได้เป็นอย่างดี ส่งเสริมการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ ในรูปแบบใหม่ และน่าสนใจ เนื้ อหา
สามารถโต้ตอบ และมีปฏสิมัพันธก์บัผู้เรียนได้ดี ท าให้เกดิการเรียนรู้ ในรูปแบบใหม่ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมในการ
เรียนรู้ น่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิม จึงท าให้ผู้ เรียนรู้สกึ สนุกสนาน ไม่เครียด มี ความสขุในการเรียน และสามารถดึงดูด
ความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างด ีการจัดกจิกรรมการ เรียนรู้ ด้วยแอปพลิเคชันเพ่ือการศึกษานั้น ท าให้ผู้เรียนเข้าถงึ
ในเนื้อหาได้ง่ายขึ้น  

สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 
ผลการศึกษาของงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกบัการเรียนรู้ ร่วมกนัเรื่อง องค์ประกอบ

ของคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการท างานร่วมกนัของนักเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 2 โดยผู้วิจัยได้สรปุผลการศึกษาตามวัตถุประสงค ์ได้ดงันี้  ด้านการออกแบบของสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริม มี
คุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.85 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.29 และด้านเนื้ อหา
ของสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริม มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.92 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 0.23 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานการวิจัย ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน และความสามารถในการท างาน
ร่วมกนัหลังเรียนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกับการเรียนรู้ ร่วมกนัสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ส่วนด้านเนื้ อหา ด้านการออกแบบบทเรียน  ด้านการเรียนด้วย
เทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกบัการเรียนรู้ ร่วมกนั และ ด้านความคิดเหน็ในภาพรวมระดับด ีในภาพรวมอยู่ในระดบั
ด ีซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานการวิจัย มค่ีาเฉล่ียเท่ากบั 4.40 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.10 
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ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั 
จากผลการวิจัย เรื่อง เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกบัการเรียนรู้ ร่วมกนัเรื่อง องค์ประกอบของ

คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการท างานร่วมกนัของนักเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปี
ที่ 2 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน คือ การจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนของการพัฒนา
เทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกบัการเรียนรู้ ร่วมกนัเรื่องควรค านึงถงึความพร้อมในด้านอปุกรณ ์สญัญาณอนิเทอร์เนต็ 
และควรมีเวลาในการจัดกจิกรรมการเรียนในห้องเรียนมากกว่านี้  เนื่องจากถ้าไม่ติดสถานการณโ์ควิด-19 จะสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างเตม็ที่และสนุกสนานมากกว่านี้  

ขอ้เสนอแนะเพือ่การวิจยัครั้งต่อไป  
การสร้างสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกับการจัดการเรียนรู้ ร่วมกนัเพ่ือการศึกษาควรมีการวิจัยและพัฒนาใน

เนื้อหาหน่วยอื่น ๆ เพ่ือให้ มคีวามสมบูรณค์รบทุกหน่วยการเรียนรู้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและผู้สนใจที่น ามาใช้
เรียนรู้มากขึ้น 

กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เช่ียวชาญทุกท่านที่เสยีสละเวลาตรวจสอบเคร่ืองมือ การวิจัยให้
ความรู้ ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอนัเป็นประโยชน์ และมีคุณค่ายิ่งตลอดจนชี้แนะแนวทาง และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ 
ให้มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาเทคโนโลยีการศึกษาที่ให้ความรู้  และค าแนะน า 
ตลอดการศึกษาที่ผ่านมาและขอขอบคุณเพ่ือน ๆ และพ่ี ๆ ร่วมสาขาทุกคนที่คอยให้ความช่วยเหลือให้ค าแนะน า และ
เป็นก าลังใจในการท าวิทยานิพนธ์ ขอกราบขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีวานิช
บริหารธุรกจิ จังหวัดนนทบุรี ที่อ  านวยความสะดวกในการท าการศึกษาวิจัยเป็นอย่างดี และขอกราบขอบพระคุณบดิา 
มารดา และสมาชิกในครอบครัวทุกคน ที่ให้ความเข้าใจให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ห่วงใย และคอยเป็นก าลังใจอนั
ยิ่งใหญ่ให้จนประสบความส าเรจ็ ผู้วิจัยขอกราบ ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง 
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ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั 
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คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการท างานร่วมกนัของนักเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปี
ที่ 2 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน คือ การจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนของการพัฒนา
เทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกบัการเรียนรู้ ร่วมกนัเรื่องควรค านึงถงึความพร้อมในด้านอปุกรณ ์สญัญาณอนิเทอร์เนต็ 
และควรมีเวลาในการจัดกจิกรรมการเรียนในห้องเรียนมากกว่านี้  เนื่องจากถ้าไม่ติดสถานการณโ์ควิด-19 จะสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างเตม็ที่และสนุกสนานมากกว่านี้  

ขอ้เสนอแนะเพือ่การวิจยัครั้งต่อไป  
การสร้างสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมร่วมกับการจัดการเรียนรู้ ร่วมกนัเพ่ือการศึกษาควรมีการวิจัยและพัฒนาใน

เนื้อหาหน่วยอื่น ๆ เพ่ือให้ มคีวามสมบูรณค์รบทุกหน่วยการเรียนรู้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและผู้สนใจที่น ามาใช้
เรียนรู้มากขึ้น 

กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เช่ียวชาญทุกท่านที่เสยีสละเวลาตรวจสอบเคร่ืองมือ การวิจัยให้
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ศึกษาความคิดเห็นปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจ 
ซื้อสินค้าเกษตร: กรณศีึกษาฟาร์มเจ้าคุณ by Kmitl ในประเทศไทย 
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A Study of the Opinions of the Factors of Marketing Mix  
that are Important to the Decision to Purchase Agricultural Products:  

A Case Study of Farmchaokhun by Kmitl in Thailand. 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม ของผู้ใช้บริการร้านฟาร์มเจ้าคุณ by Kmitl คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีความสำคัญต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตร: กรณีศึกษาฟาร์มเจ้าคุณ by Kmitl คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม จำนวน 400 คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ เจ้าหน้าที่ อาจารย์ นักศึกษา และ
บุคคลภายนอก ซึ่งเป็นลูกค้าและไม่ใช่ลูกค้า สุ่มตัวอย่างแบบสะดวก ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ ดัชนีความสอดคล้อง IOC 
.50 ขึ้นไป ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ .992 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ผลการวิจัย พบว่า  

1) กลุ่มนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-25 ปี มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดทัง้ 4 ด้าน ในภาพรวมอยู่
ระดับมากที่สุด โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย น้อยสุด คือ ด้านราคา, 2) กลุ่มอาจารย์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุระหว่าง 36-59 ปี มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดโดยรวมทั้ง 4 ด้าน ในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด โดยปัจจัยที่มีระดับ
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านราคา น้อยสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์, 3) กลุ่มเจ้าหน้าที่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-35 ปี มีความคิดเห็น
ต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดโดยรวมทั้ง 4 ด้าน ในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด ปัจจัยที่มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด 
น้อยสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์, 4) กลุ่มบุคคลภายนอก ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-35 ปี มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสม
การตลาดโดยรวมทั้ง 4 ด้าน ในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด ปัจจัยที่มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย น้อยสุด คือ ด้านราคา  
 
คำสำคัญ: ปัจจัยส่วนประสมการตลาด  สินค้าเกษตร  ฟาร์มเจ้าคุณ by Kmitl 
 

Abstract 
The purposes of this research were: 1) to study the socio-economic data factors. of users of Farm ChaoKhun shop by Kmitl Faculty 

of Agricultural Technology King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, 2) to study the opinions of the factors of marketing 
mix that are important to the decision to purchase agricultural products: a case study of Farm ChaoKhun by Kmitl Faculty of Agricultural 
Technology King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang The research instrument was a questionnaire of 400 people. The research 
sample consisted of officer, teacher, student, and outsider. which is a customer and not a customer Convenience Sampling Quality 
inspection by experts Index of. Item Objective Congruence: IOC .50 go upward and Cronbach’s alpha coefficient be equal to .992 by 
analyzing descriptive data The research results were as follows:  

1) Most of the students were female, aged between 21-25 years old, with their opinions on all 4 factors of marketing mix at the 
highest level. The factor with the highest average was the Place The least is the price, 2) teacher, mostly female, aged between 36-59 
years old, with their opinions on all 4 factors of marketing mix in overall at the highest level. The factor with the highest average was 
the price The least is the Product, 3) officer Most of them were female, aged between 26-35 years old. Their opinions on the marketing 
mix in all 4 aspects were at the highest level. The factor with the highest average was the Promotion The least is the Product, 4) Outsiders 
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Most of them were female, aged between 26-35 years old. Their opinions on the marketing mix in all 4 aspects were at the highest 
level. The factor with the highest average was the Place The least is the Price. 
 
Keywords: Marketing Mix, Agricultural Products, Farm Chaokhun by Kmitl 
 

บทนำ 
 

ในปัจจุบันบทบาทที่สำคัญทำให้พฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภค ทั้งด้านการดำเนินชีวิตและการบริโภคอาหารใน
ชีวิตประจำวันในทุกเพศทุกวัยของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ ค่านิยมและทัศนคติตา่งๆ 
ที่ได้รับวัฒนธรรมการบริโภคอาหารจากต่างประเทศเข้ามามีความสำคัญในการเลือกบริโภคซึ่งการเข้ามาของรายใหม่ 
โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2565) ประเมินว่า ธุรกิจที่มาแรงในไตรมาสแรก ปี 2564 คือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2564) กล่าวว่า ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2564 ขยายตัวถึง 1.5% และแนวโน้ม
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2565 จะขยายตัวอยู่ในช่วง 2.0–3.0% ส่งผลให้มีสินค้าเกษตรผลิตออกมาขายเพิ่มข้ึน 
การเติบโตส่วนหนึ่งมาจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.07 แต่เพื่อให้ครอบคลุมภาวะต้นทุนต่างๆ 
ที่เพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบันนี้ในประเทศไทยมีร้านขายสินค้าเกษตรเกิดขึ้นในตลาดมากมาย เป็นธุรกิจที่มีความสำคัญแล ะเป็น
หนึ่งในปัจจัยสี่ของการดำรงชีวิต ดังนั้น ร้านขายสินค้าเกษตรจึงเป็นที่น่าสนใจสำหรับผู้บริโภค เนื่องจากพฤติกรรม
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจการขายสินค้าเกษตรมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทกุปี 
เพราะผู้คนในยุคปัจจุบันทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวต่างให้ความใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและการบริโภคอาหาร 
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2565)  

ร้านค้าสินค้าเกษตรมีหลายรูปแบบ เช่น จากห้างสรรพสินค้า ตลาดทั่วไป (สุณี หงส์วิเศษ และคนอื่นๆ, 2564) 
วิสาหกิจชุมชน ซึ่งมาจากสินค้าเกษตรในพื้นที่ (สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง และคนอื่นๆ, 2562 ) และมีอีกรูปแบบที่ใน
ประเทศยังมีการจัดการที่น้อย คือ ร้านขายสินค้าเกษตร ที่ทำโดยภายใต้การดูแลของหน่วยงานการศึกษา เช่น ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีโครงการขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนั้นถือว่าเป็นสิ่งใหม่สำหรับสถานศึกษา (มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์, 2565) ซึ่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีการ
จัดตั้งร้านค้าสินค้าเกษตรในชื่อ ฟาร์มเจ้าคุณ by Kmitl ในปี 2562 นั้น มีเอกลักษณ์โดดเด่นในด้านของสินค้าเกษตร
ที่มาจากกการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการบูรณาการศาสตร์การเรียนรู้ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยเน้น
การสร้างแหล่งเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และมีงานวิจัยรับรอง เนื่องจากร้านค้าฟาร์มเจ้าคุณ by Kmitl 
ตั้งอยู่ภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

นอกจากนี้ จากสถานการณ์ของร้านฟาร์มเจ้าคุณ by Kmitl คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า เป็นที่
น่าสนใจสำหรับบุคคลภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก มีความสนใจที่จะเข้ามาเลือกซื้อสินค้าเกษตร เป็นโอกาส
ให้ธุรกิจร้านฟาร์มเจ้าคุณ by Kmitl ขยายตัวและมีฐานลูกค้าที่กว้างขึ้น ขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมภายนอกของร้าน
ขายสินค้าเกษตรมีการแข่งขันกันสูง เพื่อการพัฒนาร้านขายสินค้าเกษตรให้ตอบโจทย์และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและกลับมาซื้อสินค้าเกษตรร้านฟาร์มเจ้าคุณ by Kmitl ซ้ำ ความคิดเห็นของลูกค้า 
จึงถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญส่งผลให้ธุรกิจประสบความสำเร็จมากขึ้น (ณัฐวรรณ นาคประกาศ, 2557)  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการตอบสนองความพึงพอใจให้แก่กลุ่มเป้าหมาย มีความสนใจที่จะ 
ศึกษาความคิดเห็นปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตร ศึกษาโดยใช้ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่สำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดให้ประสบความสำเร็จ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา 
สถานที่จัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด เพื่อให้ธุรกิจมีเอกลักษณ์ที่มีความแตกต่างกัน (อริสา สำรอง, 2556) 
ผลการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลให้ร้านฟาร์มเจ้าคุณ by Kmitl นำข้อมูลความคิดเห็นจากการวิจัยมาใช้เพื่อตอบสนอง
ความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย 
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Most of them were female, aged between 26-35 years old. Their opinions on the marketing mix in all 4 aspects were at the highest 
level. The factor with the highest average was the Place The least is the Price. 
 
Keywords: Marketing Mix, Agricultural Products, Farm Chaokhun by Kmitl 
 

บทนำ 
 

ในปัจจุบันบทบาทที่สำคัญทำให้พฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภค ทั้งด้านการดำเนินชีวิตและการบริโภคอาหารใน
ชีวิตประจำวันในทุกเพศทุกวัยของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ ค่านิยมและทัศนคติตา่งๆ 
ที่ได้รับวัฒนธรรมการบริโภคอาหารจากต่างประเทศเข้ามามีความสำคัญในการเลือกบริโภคซึ่งการเข้ามาของรายใหม่ 
โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2565) ประเมินว่า ธุรกิจที่มาแรงในไตรมาสแรก ปี 2564 คือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2564) กล่าวว่า ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2564 ขยายตัวถึง 1.5% และแนวโน้ม
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2565 จะขยายตัวอยู่ในช่วง 2.0–3.0% ส่งผลให้มีสินค้าเกษตรผลิตออกมาขายเพิ่มข้ึน 
การเติบโตส่วนหนึ่งมาจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.07 แต่เพื่อให้ครอบคลุมภาวะต้นทุนต่างๆ 
ที่เพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบันนี้ในประเทศไทยมีร้านขายสินค้าเกษตรเกิดขึ้นในตลาดมากมาย เป็นธุรกิจที่มีความสำคัญแล ะเป็น
หนึ่งในปัจจัยสี่ของการดำรงชีวิต ดังนั้น ร้านขายสินค้าเกษตรจึงเป็นที่น่าสนใจสำหรับผู้บริโภค เนื่องจากพฤติกรรม
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจการขายสินค้าเกษตรมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทกุปี 
เพราะผู้คนในยุคปัจจุบันทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวต่างให้ความใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและการบริโภคอาหาร 
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2565)  

ร้านค้าสินค้าเกษตรมีหลายรูปแบบ เช่น จากห้างสรรพสินค้า ตลาดทั่วไป (สุณี หงส์วิเศษ และคนอื่นๆ, 2564) 
วิสาหกิจชุมชน ซึ่งมาจากสินค้าเกษตรในพื้นที่ (สัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง และคนอื่นๆ, 2562 ) และมีอีกรูปแบบที่ใน
ประเทศยังมีการจัดการที่น้อย คือ ร้านขายสินค้าเกษตร ที่ทำโดยภายใต้การดูแลของหน่วยงานการศึกษา เช่น ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีโครงการขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนั้นถือว่าเป็นสิ่งใหม่สำหรับสถานศึกษา (มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์, 2565) ซึ่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีการ
จัดตั้งร้านค้าสินค้าเกษตรในชื่อ ฟาร์มเจ้าคุณ by Kmitl ในปี 2562 นั้น มีเอกลักษณ์โดดเด่นในด้านของสินค้าเกษตร
ที่มาจากกการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการบูรณาการศาสตร์การเรียนรู้ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยเน้น
การสร้างแหล่งเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และมีงานวิจัยรับรอง เนื่องจากร้านค้าฟาร์มเจ้าคุณ by Kmitl 
ตั้งอยู่ภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

นอกจากนี้ จากสถานการณ์ของร้านฟาร์มเจ้าคุณ by Kmitl คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า เป็นที่
น่าสนใจสำหรับบุคคลภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก มีความสนใจที่จะเข้ามาเลือกซื้อสินค้าเกษตร เป็นโอกาส
ให้ธุรกิจร้านฟาร์มเจ้าคุณ by Kmitl ขยายตัวและมีฐานลูกค้าที่กว้างขึ้น ขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมภายนอกของร้าน
ขายสินค้าเกษตรมีการแข่งขันกันสูง เพื่อการพัฒนาร้านขายสินค้าเกษตรให้ตอบโจทย์และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและกลับมาซื้อสินค้าเกษตรร้านฟาร์มเจ้าคุณ by Kmitl ซ้ำ ความคิดเห็นของลูกค้า 
จึงถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญส่งผลให้ธุรกิจประสบความสำเร็จมากขึ้น (ณัฐวรรณ นาคประกาศ, 2557)  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการตอบสนองความพึงพอใจให้แก่กลุ่มเป้าหมาย มีความสนใจที่จะ 
ศึกษาความคิดเห็นปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตร ศึกษาโดยใช้ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่สำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดให้ประสบความสำเร็จ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา 
สถานที่จัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด เพื่อให้ธุรกิจมีเอกลักษณ์ที่มีความแตกต่างกัน (อริสา สำรอง, 2556) 
ผลการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลให้ร้านฟาร์มเจ้าคุณ by Kmitl นำข้อมูลความคิดเห็นจากการวิจัยมาใช้เพื่อตอบสนอง
ความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย 

 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม ของผู้ใช้บริการร้านฟาร์มเจ้าคุณ by Kmitl คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตร: กรณีศึกษา

ฟาร์มเจ้าคุณ by Kmitl ในประเทศไทย 
การทบทวนวรรณกรรม  
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 
 การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค คือ หัวใจของการทำธุรกิจ ถ้าธุรกิจเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของตัวเองได้อย่างลึกซึ้ง  

ว่าพวกเขามีชีวิตอย่างไร และอะไรที่ทำให้พวกเขาตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อสินค้าและบริการ ก็จะสามารถวางกลยุทธ์  
เพื่อสร้างยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ชูชัย สมิทธิไกร (2554) ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระทำของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจเลือก (Select) การซื้อ (Purchase) การใช้ (Use) และการกำจัดส่วนที่เหลือ (Dispose) ของสินค้าหรือ
บริการต่างๆ เพื่อ ตอบสนองความต้องการของตน 

 ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง กระบวนการ หรือพฤติกรรมการ
ตัดสินใจ การซื้อ การใช้ และการประเมินผลการใช้สินค้าหรือบริการของบุคคล ซึ่งจะมีความสำคัญต่อการซื้อสินค้าและ
บริการท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

2. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสำคัญอย่างมากในการทำธุรกิจทุกประเภท ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีใหม่ๆ 

เข้ามาแทนสินค้าเก่าที่ล้าหลังไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทำให้องค์ประกอบส่วนประสมทางการตลาดต้องมีการพัฒนา
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับธุรกิจตลอดเวลา van Waterschoot & van den Bulte (1992) กล่าวว่า การใช้เครื ่องมือ 
ส่วนประสมทางการตลาดมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการจำแนกส่วนประสมทางการตลาด  เพื่อเป็นอุปกรณ์ช่วยจัด
โครงสร้างในการตัดสินใจทางการตลาด ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่นำมาใช้ในการศึกษา มีดังนี้ 

 ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
 Kotler (2000) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดไว้ว่า เป็นกลุ่มของเครื่องมือทางการตลาด 

ที่องค์กรใช้ในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ทางการตลาดกลุ่มเป้าหมาย 
 สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือ องค์ประกอบหรือ

ปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินงานทางด้านการตลาด เนื่องจากเป็นสิ่งที่สามารถควบคุมได้  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดเป็นตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่ง

บริษัทจะใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย และกล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 
หรือ 4P) เป็นเครื่องมือท่ีประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 1) ผลิตภัณฑ์ (Product) 
  โรงงานหรือผู้ผลิตนั้น คิดว่าควรจะผลิตสินค้าอะไรป้อนเข้าสู่ตลาด โดยที่สินค้าที่ผลิตขึ้นมานั้นจะเป็นสินค้า  

ที่สามารถขายได้ และเพื่อที่จะทำให้กระบวนการผลิตดำเนินไปได้โดยไม่ติดขัดไม่ขาดตอน ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง 
สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจำเป็นหรือความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยสิ่งที่
สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่น บรรจุภัณฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินค้า บริการ และชื่อเสียงของผู้ขาย ผลิตภัณฑ์อาจจะ
เป็นสินค้าบริการสถานที่ บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวคนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึง
ประกอบด้วยสินค้า บริการ ความคิด สถานที่ องค์กรหรือบุคคลผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) 
ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ 
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 2) ราคา (Price) 
  การกำหนดราคาขาย จะถูกตั้งเพื่อให้ได้ราคาที่จะทำให้โรงงานผลิตสินค้าโดยไม่ขาดทุน ในขณะที่ผู้ขายสินค้า

ก็ต้องคิดว่าควรจะบวกราคาเพิ่มเท่าไรถึงทำให้ตัวเองสามารถอยู่รอดได้ 
 3) การจัดจำหน่าย (Place) 
  ทั้งโรงงานและผู้ขายมองภาพว่า การกระจายสินค้านั้นควรจะกระจายไปสู่จุดขายให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะ  

ทำให้ผู้บริโภคเห็นสินค้าและจะเข้ามาซื้อสินค้า 
 4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
  การสร้างกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดนั้นจะเน้นที่การบอกกล่าวให้ผู้บริโภคได้รับรู้ว่าตอนนี้มีสินค้าใดอยู่บ้าง

ที่วางขายในตลาด การลด แลก แจก แถม นั้นถือได้ว่าเป็นเครื่องมือหลักที่ใช้กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อ 
 จากความหมายข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ 

ซึ่งเป็นกลุ่มของเครื่องมือทางการตลาดที่องค์กรใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดย
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสำคัญอย่างมากในการทำธุรกิจ  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
โสภิศตา สุกก่ำ (2552) ศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดต่อการเลือกใช้บริการสปาไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดต่อการเลือกใช้บริการสปาไทยของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านส่วนประสม
ทางการตลาด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จำนวน 400 
คน เครื่องมือทีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม  

ผลการวิจัย พบว่า ผลการศึกษาด้านส่วนประสมทางการตลาดในการพิจารณาเลือกใช้สถานที่ประกอบกิจการสปา 
พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านสถานที่ ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด
ในระดับมาก ในด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความสำคัญกับการมีบริการที่หลากหลายมากที่สุด ด้านราคา ให้ความสำคัญกับราคา
เหมาะสมกับการบริการและผลิตภัณฑ์ที่ใช้มากที่สุด ด้านสถานที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในเรื่องใกล้ที่พัก
อาศัยที่ใช้มากที่สุด ในด้านการส่งเสริมการตลาด นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนลดให้กับสมาชิกมาก 

ปัณณวิชญ์ พยุหวรรธนะ (2559) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อวิปปิ้งครีม  
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อวิปปิ้งครีม รวมถึงความแตกต่างทางด้าน
ประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ มีกลุ่มตัวอย่าง 300 คน และลงพื้นที่แจก
แบบสอบถามอีก 100 คน สมมุติฐานงานวิจัยนั้น ครอบคลุมทั้งปัจจัยส่วนประสมการตลาด 4Ps ประกอบด้วย ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด รวมถึงปัจจัย
ด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ย  

ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อวิปปิ้งครีม มีเพียง 2 ปัจจัย คือ ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจัดจำหน่าย แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างนั้นให้ความสำคัญในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ มีความหลากหลาย ตราสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือลูกค้ามั่นใจมากขึ้น รวมไปถึงปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย
ที่ง่ายต่อการค้นหาและเข้าถึงได้อยู่ใกล้ในเขตชุมชน  
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 2) ราคา (Price) 
  การกำหนดราคาขาย จะถูกตั้งเพื่อให้ได้ราคาที่จะทำให้โรงงานผลิตสินค้าโดยไม่ขาดทุน ในขณะที่ผู้ขายสินค้า

ก็ต้องคิดว่าควรจะบวกราคาเพิ่มเท่าไรถึงทำให้ตัวเองสามารถอยู่รอดได้ 
 3) การจัดจำหน่าย (Place) 
  ทั้งโรงงานและผู้ขายมองภาพว่า การกระจายสินค้านั้นควรจะกระจายไปสู่จุดขายให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะ  

ทำให้ผู้บริโภคเห็นสินค้าและจะเข้ามาซื้อสินค้า 
 4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
  การสร้างกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดนั้นจะเน้นที่การบอกกล่าวให้ผู้บริโภคได้รับรู้ว่าตอนนี้มีสินค้าใดอยู่บ้าง

ที่วางขายในตลาด การลด แลก แจก แถม นั้นถือได้ว่าเป็นเครื่องมือหลักที่ใช้กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อ 
 จากความหมายข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ 

ซึ่งเป็นกลุ่มของเครื่องมือทางการตลาดที่องค์กรใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดย
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสำคัญอย่างมากในการทำธุรกิจ  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
โสภิศตา สุกก่ำ (2552) ศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดต่อการเลือกใช้บริการสปาไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดต่อการเลือกใช้บริการสปาไทยของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านส่วนประสม
ทางการตลาด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จำนวน 400 
คน เครื่องมือทีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม  

ผลการวิจัย พบว่า ผลการศึกษาด้านส่วนประสมทางการตลาดในการพิจารณาเลือกใช้สถานที่ประกอบกิจการสปา 
พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านสถานที่ ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด
ในระดับมาก ในด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความสำคัญกับการมีบริการที่หลากหลายมากที่สุด ด้านราคา ให้ความสำคัญกับราคา
เหมาะสมกับการบริการและผลิตภัณฑ์ที่ใช้มากที่สุด ด้านสถานที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในเรื่องใกล้ที่พัก
อาศัยที่ใช้มากที่สุด ในด้านการส่งเสริมการตลาด นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนลดให้กับสมาชิกมาก 

ปัณณวิชญ์ พยุหวรรธนะ (2559) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อวิปปิ้งครีม  
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อวิปปิ้งครีม รวมถึงความแตกต่างทางด้าน
ประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ มีกลุ่มตัวอย่าง 300 คน และลงพื้นที่แจก
แบบสอบถามอีก 100 คน สมมุติฐานงานวิจัยนั้น ครอบคลุมทั้งปัจจัยส่วนประสมการตลาด 4Ps ประกอบด้วย ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด รวมถึงปัจจัย
ด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ย  

ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อวิปปิ้งครีม มีเพียง 2 ปัจจัย คือ ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจัดจำหน่าย แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างนั้นให้ความสำคัญในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ มีความหลากหลาย ตราสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือลูกค้ามั่นใจมากขึ้น รวมไปถึงปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย
ที่ง่ายต่อการค้นหาและเข้าถึงได้อยู่ใกล้ในเขตชุมชน  
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รูปที ่1 กรอบแนวคิด 
 

วิธีการดำเนินงานวิจัย 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร  
 ประชากรที่ใช้ในงานวจิัย คือ เจ้าหน้าที่ อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอก ซึ่งไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน 
2. กลุ่มตัวอย่าง  
 ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการคำนวณของสูตร Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม 

(Google From) โดยกำหนดการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non Probability Random Sampling) โดย
สุ่มตัวอย่างแบบสะดวก ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างสำรับงานวิจัยนี้เท่ากับ 400 คน เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่ อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นลูกค้าและไม่ใช่ลูกค้า โดยการโพสต์บน
เพจ Facebook ฟาร์มเจ้าคุณ by Kmitl และการส่งไปยังข้อความ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ ดัชนีความสอดคล้อง IOC .50 ขึ้นไป 
และค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ .992 เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งแบบ 
สอบถามที่สร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าเกษตรของฟาร์มเจ้าคุณ by Kmitl คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นลักษณะคำถามปลายปิด (Close-Ended Questionnaires) 
ที่มีลักษณะเป็นแบบตรวจคำตอบ (Check List) ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพหลัก 
รายไดส้่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน และจำนวนสมาชิกในครอบครัว 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของฟาร์มเจ้าคุณ by Kmitl คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นคำถามที่เกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการ 
ตลาด โดยเป็นแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ของ Likert Scale ให้คะแนนตาม
ระดับความสำคัญ 5 ระดับตามเกณฑ์ (เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์, 2562)  

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าของฟาร์มเจ้าคุณ by Kmitl  

ข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม 
 1. เพศ  
 2. อายุ  
 3. สถานภาพ  
 4. ระดับการศึกษา  
 5. อาชีพ  
 6. รายได้  
 7. จำนวนสมาชิกในครอบครัว 
  

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์  
 2. ด้านราคา  
 3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย  
 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
ที่มีความสำคญัตอ่การตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตร:  

กรณีศึกษาฟาร์มเจ้าคุณ by Kmitl ในประเทศไทย 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความคิดเห็นปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตร: 

กรณีศึกษาฟาร์มเจ้าคุณ by Kmitl ในประเทศไทยโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ดังนี้  
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การทำแบบสอบถาม 400 ชุด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคที่ผู้ที่กด

ถูกใจเพจ Facebook ฟาร์มเจ้าคุณ by Kmitl และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้หลักการทางสถิติ  
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตำรา บทความ นิตยสาร 

หนังสือพิมพ์ รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด (4p) 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
วัตถุประสงค์ที ่1 เพื่อศึกษาปัจจัยข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม ของผู้ใช้บริการร้านฟาร์มเจ้าคุณ by Kmitl คณะเทคโนโลยี 

การเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  วิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม การซื้อสินค้า
ของฟาร์มเจ้าคุณ by Kmitl ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ย
ต่อเดือน วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) บรรยายเกี่ยวกับข้อมูลทางทางประชากรศาสตร์ 
ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน จำนวนสมาชิก ใน
ครอบครัว โดยภาพรวม 

วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตร: 
กรณีศึกษาฟาร์มเจ้าคุณ by Kmitl คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) นำเสนอข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาโดยนำมาบรรยายถึงลักษณะ
ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อความสำคัญในการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตร ฟาร์มเจ้าคุณ by Kmitl 
โดยนำมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย (Mean) สูตร = �̅�𝑥 𝛴𝛴𝛴𝛴
𝑛𝑛  

โดยที ่ x  หมายถึง ค่าเฉลี่ย 
  Σx หมายถึง ผลรวมของคะแนนทั้งหมดของกลุ่ม 
  n  หมายถึง จำนวนผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สูตร 𝑆𝑆. 𝐷𝐷. = √𝛴𝛴(𝛴𝛴−𝛴𝛴2)
𝑛𝑛−1  

โดยที ่ S.D.  หมายถึง ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  𝛴𝛴𝑥𝑥2  หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละตัว ยกกำลังสอง 
  (𝛴𝛴𝑥𝑥2)  หมายถึง ผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกกำลังสอง 
  n  หมายถึง ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
วิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าเกษตร ฟาร์มเจ้าคุณ by Kmitl เมื่อรวบรวมข้อมูล

แจกแจงความถี่แล้ว ใช้คะแนนเฉลี่ยมาพิจารณาระดับความถี่ ซึ่งเกณฑ์การพิจรณา โดยใช้สูตรการคำนวณระดับการให้
คะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดับชั้น โดยใช้สูตรการคำนวณความกว้างของชั้น (มัลลิกา บุนนาค, 2537) ดังนี้ 
 

ความกว้างของชั้น = ข้อมูลที่มีค่าสงูสุด − ข้อมูลที่มีค่าตำ่สดุ
จำนวนชั้น

 = 𝟓𝟓−𝟏𝟏
𝟓𝟓  = 0.8 

 

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน 
คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อในระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อในระดับน้อยที่สุด 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความคิดเห็นปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตร: 

กรณีศึกษาฟาร์มเจ้าคุณ by Kmitl ในประเทศไทยโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ดังนี้  
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การทำแบบสอบถาม 400 ชุด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคที่ผู้ที่กด

ถูกใจเพจ Facebook ฟาร์มเจ้าคุณ by Kmitl และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้หลักการทางสถิติ  
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตำรา บทความ นิตยสาร 

หนังสือพิมพ์ รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด (4p) 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
วัตถุประสงค์ที ่1 เพื่อศึกษาปัจจัยข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม ของผู้ใช้บริการร้านฟาร์มเจ้าคุณ by Kmitl คณะเทคโนโลยี 

การเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  วิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม การซื้อสินค้า
ของฟาร์มเจ้าคุณ by Kmitl ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ย
ต่อเดือน วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) บรรยายเกี่ยวกับข้อมูลทางทางประชากรศาสตร์ 
ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน จำนวนสมาชิก ใน
ครอบครัว โดยภาพรวม 

วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตร: 
กรณีศึกษาฟาร์มเจ้าคุณ by Kmitl คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) นำเสนอข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาโดยนำมาบรรยายถึงลักษณะ
ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อความสำคัญในการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตร ฟาร์มเจ้าคุณ by Kmitl 
โดยนำมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย (Mean) สูตร = �̅�𝑥 𝛴𝛴𝛴𝛴
𝑛𝑛  

โดยที ่ x  หมายถึง ค่าเฉลี่ย 
  Σx หมายถึง ผลรวมของคะแนนทั้งหมดของกลุ่ม 
  n  หมายถึง จำนวนผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สูตร 𝑆𝑆. 𝐷𝐷. = √𝛴𝛴(𝛴𝛴−𝛴𝛴2)
𝑛𝑛−1  

โดยที ่ S.D.  หมายถึง ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  𝛴𝛴𝑥𝑥2  หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละตัว ยกกำลังสอง 
  (𝛴𝛴𝑥𝑥2)  หมายถึง ผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกกำลังสอง 
  n  หมายถึง ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
วิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าเกษตร ฟาร์มเจ้าคุณ by Kmitl เมื่อรวบรวมข้อมูล

แจกแจงความถี่แล้ว ใช้คะแนนเฉลี่ยมาพิจารณาระดับความถี่ ซึ่งเกณฑ์การพิจรณา โดยใช้สูตรการคำนวณระดับการให้
คะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดับชั้น โดยใช้สูตรการคำนวณความกว้างของชั้น (มัลลิกา บุนนาค, 2537) ดังนี้ 
 

ความกว้างของชั้น = ข้อมูลที่มีค่าสงูสุด − ข้อมูลที่มีค่าตำ่สดุ
จำนวนชั้น

 = 𝟓𝟓−𝟏𝟏
𝟓𝟓  = 0.8 

 

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน 
คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อในระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อในระดับน้อยที่สุด 

ผลการศึกษา 
 

จากการวิจัยศึกษาความคิดเห็นปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตร: กรณีศึกษา 
ฟาร์มเจ้าคุณ by Kmitl ในประเทศไทยสรุปผลการวิจัยออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคล 
ภายนอก ดังนี้ 

1. นักศึกษา 
 จากข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม ของนักศึกษา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่งมีอายุ

ระหว่าง 21-25 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพนักศึกษา รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่ำกว่า
หรือเท่ากับ 10,000 บาทต่อเดือน และมีจำนวนสมาชิกในครัวเรือน 2-3 คน  
 
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของนักศึกษา 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด x  S.D. ระดับความสำคัญ 
ด้านผลิตภัณฑ ์ 4.64 0.846 มากที่สุด 
ด้านราคา 4.29 1.269 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 4.90 0.340 มากที่สุด 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.89 0.377 มากที่สุด 

รวม 4.68 0.708 มากที่สดุ 
 

 จากตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อ
โดยรวมทั้ง 4 ด้าน ในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.68 โดยปัจจัยที่มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านช่องทางการ
จัดจำหน่าย ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.90 รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.89 ด้านผลิตภัณฑ์ 
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.64 และด้านราคา ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.29 ตามลำดับ 

2. อาจารย์ 
 จากข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม ของอาจารย์ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่งมีอายุ

ระหว่าง 36-59 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาเอก ประกอบอาชีพอาจารย์ รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ย 
50,001–60,000 บาทต่อเดือน และมีจำนวนสมาชิกในครัวเรือน 4-5 คน  
 
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของอาจารย์ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด x  S.D. ระดับความสำคัญ 
ด้านผลิตภัณฑ ์ 4.70 0.733 มากที่สุด 
ด้านราคา 4.85 0.366 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 4.85 0.366 มากที่สุด 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.75 0.550 มากที่สุด 

รวม 4.78 0.503 มากที่สดุ 
 

 จากตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อ
โดยรวมทั้ง 4 ด้าน ในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.78 โดยปัจจัยที่มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านราคาค่าเฉลี่ย
โดยรวม 4.85 รองลงมา คือ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.85 ด้านการส่งเสริมการตลาด ค่าเฉลี่ย
โดยรวม 4.75 และด้านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.70 ตามลำดับ 

3. เจ้าหน้าที่ 
 จากข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม ของเจ้าหน้าที่ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่งมีอายุ

ระหว่าง 26-35 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาโท ประกอบอาชีพเจ้าหน้าที ่ รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ย 
20,001-30,000 บาทต่อเดือน และมีจำนวนสมาชิกในครัวเรือน 4-5 คน  
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ตารางที่ 3 ความคิดเห็นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของเจ้าหน้าที่ 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด x  S.D. ระดับความสำคัญ 

ด้านผลิตภัณฑ ์ 4.65 0.877 มากที่สุด 
ด้านราคา 4.68 0.599 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 4.74 0.631 มากที่สุด 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.81 0.477 มากที่สุด 

รวม 4.72 0.646 มากที่สดุ 
 

 จากตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อ
โดยรวมทั้ง 4 ด้าน ในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.72 โดยปัจจัยที่มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการส่งเสริม
การตลาด ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.81 รองลงมา คือ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.74 ด้านราคา ค่าเฉลี่ย
โดยรวม 4.68 และด้านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.65 ตามลำดับ 

4. บุคคลภายนอก 
 จากข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม ของบุคคลภายนอก ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่ง

มีอายุร ะหว่าง 26-35 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง 
รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ย 20,001-30,000 บาทต่อเดือน และมีจำนวนสมาชิกในครัวเรือน 4-5 คน  
 
ตารางที่ 4 ความคิดเห็นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของบุคคลภายนอก 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด x  S.D. ระดับความสำคัญ 
ด้านผลิตภัณฑ ์ 4.55 0.755 มากที่สุด 
ด้านราคา 4.11 1.206 มาก 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 4.64 0.582 มากที่สุด 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.59 0.636 มากที่สุด 

รวม 4.47 0.794 มากที่สดุ 
 

 จากตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อ
โดยรวมทั้ง 4 ด้าน ในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.47 โดยปัจจัยที่มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านช่องทางการ
จัดจำหน่าย ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.64 รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.59 ด้านผลิตภัณฑ์ 
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.55 และด้านราคาค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.55 ตามลำดับ 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 

จากผลการศึกษาความคิดเห็นปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตร: กรณีศึกษา 
ฟาร์มเจ้าคุณ by Kmitl ในประเทศไทย มีประเด็นที่สำคัญสามารถนำมาอภิปรายผล ได้ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นปัจจัยส่วนประสมการตลาด ทั้ง 4 กลุ่ม พบว่า นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคคล 
ภายนอก ให้ความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ดังเช่น ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด (4P) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2552)  
ได้กล่าวไว้ว่า สิ่งที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนั้น มีอยู่ 4 อย่าง คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจำหน่าย 
และการส่งเสริมการตลาด ซึ่งผู้บริโภคสินค้าเกษตรฟาร์มเจ้าคุณ by Kmitl เมื่อดูแต่ละกลุ่มคนจะเห็นได้ว่า  

นักศึกษา และบุคคลภายนอกจะให้ความสำคัญกับด้านช่องทางการจัดจำหน่ายมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของณิชา จิระธรรมจารี (2557) ศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
ที่ผลิตโดยคนไทยมากที่สุด พบว่า ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ในเรื่องการบริการหลังการขายที่สะดวกและรวดเร็ว  
ดังนั้น นักศึกษา และบุคคลภายนอกจะให้ความสำคัญกับด้านช่องทางการจัดจำหน่ายในด้านนี้  เพราะว่าสินค้าเกษตร
ฟาร์มเจ้าคุณ by Kmitl มีช่องทางการจำหน่ายหลากหลายช่องทาง สามารถซื้อได้สะดวกและมีบริการส่งภายในสถาบัน 
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ตารางที่ 3 ความคิดเห็นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของเจ้าหน้าที่ 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด x  S.D. ระดับความสำคัญ 

ด้านผลิตภัณฑ ์ 4.65 0.877 มากที่สุด 
ด้านราคา 4.68 0.599 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 4.74 0.631 มากที่สุด 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.81 0.477 มากที่สุด 

รวม 4.72 0.646 มากที่สดุ 
 

 จากตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อ
โดยรวมทั้ง 4 ด้าน ในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.72 โดยปัจจัยที่มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการส่งเสริม
การตลาด ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.81 รองลงมา คือ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.74 ด้านราคา ค่าเฉลี่ย
โดยรวม 4.68 และด้านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.65 ตามลำดับ 

4. บุคคลภายนอก 
 จากข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม ของบุคคลภายนอก ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่ง

มีอายุร ะหว่าง 26-35 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง 
รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ย 20,001-30,000 บาทต่อเดือน และมีจำนวนสมาชิกในครัวเรือน 4-5 คน  
 
ตารางที่ 4 ความคิดเห็นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของบุคคลภายนอก 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด x  S.D. ระดับความสำคัญ 
ด้านผลิตภัณฑ ์ 4.55 0.755 มากที่สุด 
ด้านราคา 4.11 1.206 มาก 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 4.64 0.582 มากที่สุด 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.59 0.636 มากที่สุด 

รวม 4.47 0.794 มากที่สดุ 
 

 จากตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อ
โดยรวมทั้ง 4 ด้าน ในภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.47 โดยปัจจัยที่มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านช่องทางการ
จัดจำหน่าย ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.64 รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.59 ด้านผลิตภัณฑ์ 
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.55 และด้านราคาค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.55 ตามลำดับ 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 

จากผลการศึกษาความคิดเห็นปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตร: กรณีศึกษา 
ฟาร์มเจ้าคุณ by Kmitl ในประเทศไทย มีประเด็นที่สำคัญสามารถนำมาอภิปรายผล ได้ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นปัจจัยส่วนประสมการตลาด ทั้ง 4 กลุ่ม พบว่า นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคคล 
ภายนอก ให้ความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ดังเช่น ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด (4P) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2552)  
ได้กล่าวไว้ว่า สิ่งที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนั้น มีอยู่ 4 อย่าง คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจำหน่าย 
และการส่งเสริมการตลาด ซึ่งผู้บริโภคสินค้าเกษตรฟาร์มเจ้าคุณ by Kmitl เมื่อดูแต่ละกลุ่มคนจะเห็นได้ว่า  

นักศึกษา และบุคคลภายนอกจะให้ความสำคัญกับด้านช่องทางการจัดจำหน่ายมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของณิชา จิระธรรมจารี (2557) ศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
ที่ผลิตโดยคนไทยมากที่สุด พบว่า ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ในเรื่องการบริการหลังการขายที่สะดวกและรวดเร็ว  
ดังนั้น นักศึกษา และบุคคลภายนอกจะให้ความสำคัญกับด้านช่องทางการจัดจำหน่ายในด้านนี้  เพราะว่าสินค้าเกษตร
ฟาร์มเจ้าคุณ by Kmitl มีช่องทางการจำหน่ายหลากหลายช่องทาง สามารถซื้อได้สะดวกและมีบริการส่งภายในสถาบัน 

ที่รวดเร็ว เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้นักศึกษาและบุคคลภายนอกเข้ามายังสถาบันน้อยลง จึงใช้ช่องทาง
ต่างๆ ในการสั่งซื้อของ 

ในส่วนของอาจารย์จะให้ความสำคัญด้านราคามากที่สุด โดย Kolter (2000) กล่าวไว้ว่า กลยุทธ์ราคาตามหลัก
จิตวิทยา ซึ่งได้แก่ กลยุทธ์แนวระดับราคา ผู้บริโภคจะใช้ราคาเป็นส่วนหนึ่งในการจูงใจให้เกิดการซื้อ ดังนั้น  ราคาของ
ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรเหมาะสมกับคุณภาพของผู้ที่มีกำลังซื้อชนิดเดียวกัน แต่ต่างคุณภาพกัน เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาส
เปรียบเทียบและเลือกผลิตภัณฑ์ในระดับราคาที่พอใจ นั่นแสดงว่าส่วนประสมทางการตลาดนั้นนับได้ว่ามีอิทธิพลอย่าง
มากในกระบวนการตัดสินใจที่จะทําให้ผู้บริโภคหันมาสนใจ จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้อาจารย์ซื้อสินค้าเกษตรฟาร์มเจ้าคุณ by 
Kmitl ที่เหมาะสมทั้งราคาและคุณภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของชนพงษ์ อาภรณ์พิศาล และคนอื่นๆ (2564) ที่
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อปลาสวยงามที่ตลาดปลาฟิชวิลเลจอําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พบว่า ปัจจัยด้าน
ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อปลาสวยงาม คือ ด้านราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ 

ในส่วนของเจ้าหน้าที่จะให้ความสำคัญด้านการส่งเสริมการตลาดมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริกานดา 
แหยมคง และคนอื่นๆ (2564) ที่ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อลางสาดจังหวัดอุตรดิตถ์ 
โดยเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อลางสาดจังหวัดอุตรดิตถ์ มาก
ที่สุด Kotler (2007) กล่าวว่า ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า การสื่อสารการตลาดเกี่ยวข้อง
กับการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การขายโดยพนักงานขาย การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารทางการตลาดขององค์การ โดยองค์กรหรือธุรกิจใช้ในการโนมน้าวใจ การ
ชักจูงลูกค้า  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการดำเนินการแก้ไขปัญหารวมถึงการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อนำมาปรับปรุง
ร้านค้าฟาร์มเจ้าคุณ by Kmitl เป็นการตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมถึงบุคคล 
ภายนอก ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างการได้เปรียบทางด้านคู่แข่งและความพึงพอใจในคุณภาพการบริการที่ดีขึ้นต่อไป 
ในอนาคต ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจสำหรับลูกค้า ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา

ตามข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม ควรเพิ่มความหลากหลายของสินค้าในร้านค้าฟาร์มเจ้าคุณ by Kmitl ให้มีมากยิ่งขึ้น 
เพื่อเป็นตัวเลือกเพิ่มเติม  

2. ด้านราคา ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้าเกษตร เพราะลูกค้าให้ความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ราคาสามารถ
จับต้องได้ 

3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย จะเห็นว่าช่องทางจำหน่ายของร้านค้าฟาร์มเจ้าคุณมีหลากหลายช่องทาง ไม่จำเป็น 
ต้องเข้ามาซื้อภายในมหาวิทยาลัยอย่างเดียว เพราะสามารถซื้อได้ผ่านช่องทางไลน์ทำให้ผู้คนเข้าถึงได้ ลูกค้าจึงให้ความ 
สำคัญกับด้านช่องทางการจัดจำหน่ายมากที่สุด 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ทางร้านฟาร์มเจ้าคุณ by Kmitl มีการจัดโปรโมชั่น และมีการส่งเสริมการขายออกมา
ให้ลูกค้าอยู่เสมอทำให้ลูกค้าเกิดความสนใจ และให้ความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด  

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป  
1. ควรมีการศึกษาธุรกิจการขายสินค้าเกษตรของสถาบันการศึกษาที่อื่นๆ ด้วย เนื่องจากธุรกิจการขายสินค้าเกษตร

ของสถาบันการศึกษายังเกิดขึ้นไม่มาก ยังไม่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปแต่ละมหาวิทายาลัย เพื่อที่จะได้ใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาธุรกิจการขายสินค้าเกษตรของสถาบันทางการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
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2. ควรเพิ่มงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้กระบวนการสัมภาษณ์ หรือการจัดกลุ่มสนทนาผู้บริโภคและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร้านสินค้าเกษตรฟาร์มเจ้าคุณ by Kmitl เพื่อนำเสนอข้อมูลไปต่อยอดการทำกลยุทธ์ให้กับร้านขายสินค้าเกษตร รวมถึง
ทราบปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาร้านขายสินค้าเกษตร  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

บทความเรื่องนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรนันทร์ เขิมขันธ์, รอง
ศาสตราจารย ์ดร.ปัญญา หมั่นเก็บ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุณีพร สุวรรณมณีพงศ์ ทีใ่ห้คำปรึกษา แนะนำ และให้การ
ช่วยเหลือในการทำบทความเรื่องนี้  

ขอขอบคุณคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบังทุกท่าน ที่ให้วิชาความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง ๆ และนำความรู้เหล่านั้นมาใช้ในการทำ
บทความนี้  

ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรของร้านฟาร์มเจ้าคุณ  by Kmitl คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร ที่อนุญาตให้ทำวิจัยเก็บข้อมูลและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการทำบทความ  

สำหรับคุณประโยชน์และคุณงามความดีอันใดที่เกิดจากบทความฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้บิดาและมารดาผู้เป็นที่รัก
และเคารพยิ่ง ครูอาจารย์ที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ข้าพเจ้ามาตลอดจนถึงทุกวันนี้  
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ศาสตราจารย ์ดร.ปัญญา หมั่นเก็บ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุณีพร สุวรรณมณีพงศ์ ทีใ่ห้คำปรึกษา แนะนำ และให้การ
ช่วยเหลือในการทำบทความเรื่องนี ้ 

ขอขอบคุณคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบังทุกท่าน ที่ให้วิชาความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง ๆ และนำความรู้เหล่านั้นมาใช้ในการทำ
บทความนี้  

ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรของร้านฟาร์มเจ้าคุณ  by Kmitl คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร ที่อนุญาตให้ทำวิจัยเก็บข้อมูลและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการทำบทความ  

สำหรับคุณประโยชน์และคุณงามความดีอันใดที่เกิดจากบทความฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้บิดาและมารดาผู้เป็นที่รัก
และเคารพยิ่ง ครูอาจารย์ที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ข้าพเจ้ามาตลอดจนถึงทุกวันนี้  
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 ลิาดกระบััง

รองศาสตราจารย์จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์  มหาวิทยาลิัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ.ส.ต.มณเธิ์้ยร โอทองคัำา มหาวิทยาลิัยเทคัโนโลิย้ราชมงคัลิกรุงเทพ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก้ยรติชัย รักษาชาติ มหาวิทยาลิัยศร้นคัรินทรวิโรฒ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงคั์เดช ก้รติพรานนท์  มหาวิทยาลิัยธิ์ุรกิจบััณฑิิตย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติเศรษฐ์ หมวดทองอ่อน สถาบัันเทคัโนโลิย้พระจอมเกลิ้าเจ้าคัุณทหาร  

 ลิาดกระบััง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาลิ จ้้ฟู มหาวิทยาลิัยพะเยา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ พวงมะลิิ มหาวิทยาลิัยเช้ยงใหม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลิาวัลิย์ โพธิ์ิ�ทอง   มหาวิทยาลิัยพะเยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ คังคัารัตน์ มหาวิทยาลิัยธิ์รรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ เลิิศวรสิริกุลิ      มหาวิทยาลิัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต   มหาวิทยาลิัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.เมธิ์า รัตนากรพิทักษ์  มหาวิทยาลิัยนเรศวร
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รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย นาอุดม  มหาวิทยาลิัยนเรศวร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศร้ รุ่งรัตนาอุบัลิ  มหาวิทยาลิัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ลิ้ำาเลิิศธิ์น  มหาวิทยาลิัยนเรศวร

กลุ่มูมูนุุษยศาสติร์และสังคมูศาสติร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิ์ิปัตย์  โสตถิวรรณ์ มหาวิทยาลิัยเทคัโนโลิย้ราชมงคัลิธิ์ัญบัุร้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ ดาบัเพชร มหาวิทยาลิัยนเรศวร

ดร.รพ้สร เฟื่องเกษม มหาวิทยาลิัยกรุงเทพ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อะเคัื้อ กุลิประสูติดิลิก มหาวิทยาลิัยราชภัฏพระนคัร 

ดร.ณัฐกฤตา งามม้ฤทธิ์ิ� มหาวิทยาลิัยบัูรพา

ดร.วรากรณ์ ใจน้อย มหาวิทยาลิัยราชภัฏเลิย

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ อมรภิญโญ มหาวิทยาลิัยราชภัฏอุดรธิ์าน้

ดร.ทรัพย์ อมรภิญโญ มหาวิทยาลิัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคัาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ� มหาวิทยาลิัยรามคัำาแหง

ดร.จงกลิ บััวแก้ว มหาวิทยาลิัยราชภัฏสงขลิา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา อิงอาจ มหาวิทยาลิัยศิลิปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง มหาวิทยาลิัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิพรรณ สุภาวรรณ์ มหาวิทยาลิัยมหิดลิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชเนตต้ พิพัฒนางกูร  มหาวิทยาลิัยเกริก

ดร.อาว้พร ปานทอง มหาวิทยาลิัยราชภัฏนคัรสวรรคั์

ดร.สรพงษ์ เจริญกฤตยาวุฒิ มหาวิทยาลิัยบัูรพา
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รายนามผูท้รงคณุวุฒิประเมนิการนำาเสนอผลงาน

กลุ่มูวิิทยาศาสติร์สุข้ภาพิ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ�ชัย  วิทยาอาร้กุลิ ผู้ทรงคัุณวุฒิภายใน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. นทพร ชัยพิชิต ผู้ทรงคัุณวุฒิภายนอก

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภางคั์ คันด้ ผู้ทรงคัุณวุฒิภายนอก

รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช โอบัะ ผู้ทรงคัุณวุฒิภายใน

ดร.ประภาพร เมืองแก้ว ผู้ทรงคัุณวุฒิภายนอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กู้เก้ยรติ ก้อนแก้ว ผู้ทรงคัุณวุฒิภายนอก

รองศาสตราจารย์  ดร.นพวรรณ บัุญชู ผู้ทรงคัุณวุฒิภายใน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรดรัลิ จุลิกัลิป์ ผู้ทรงคัุณวุฒิภายนอก

เภสัชกร ดร.วุฒิชัย วิสุทธิ์ิพรต ผู้ทรงคัุณวุฒิภายนอก

กลุ่มูวิิทยาศาสติร์และเทคโนุโลย่  
รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ เจ้ยมยั�งยืน ผู้ทรงคัุณวุฒิภายใน

รองศาสตราจารย์ ดร.คังศักดิ� ศร้แก้ว ผู้ทรงคัุณวุฒิภายนอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา กลิิ�นจันทร์ ผู้ทรงคัุณวุฒิภายนอก

รองศาสตราจารย์ ดร.ธิ์วัช สุริวงษ์ ผู้ทรงคัุณวุฒิภายใน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร เจาะจง ผู้ทรงคัุณวุฒิภายนอก

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนาธิ์ิป สามารถ ผู้ทรงคัุณวุฒิภายนอก

กลุ่มูมูนุุษยศาสติร์และสังคมูศาสติร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร หลิินเจริญ ผู้ทรงคัุณวุฒิภายใน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คัลิ้ายอ่ำา ผู้ทรงคัุณวุฒิภายนอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บัูรณะชาติ ผู้ทรงคัุณวุฒิภายนอก

ดร.สุรเดช ประยูรศักดิ� ผู้ทรงคัุณวุฒิภายใน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ สกุลิศร้ประเสริฐ ผู้ทรงคัุณวุฒิภายนอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนม ธิ์รรมไทย ผู้ทรงคัุณวุฒิภายนอก
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยนเรศวร 

ที ่          /๒๕๖๕ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและด ำเนินงำนโครงกำรประชุมวิชำกำรเสนอผลงำนวิจัย 

ระดับบัณฑิตศึกษำแห่งชำติ ครั้งที่ ๕๔ 
(The 54th  National Graduate Research Conference) 

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

ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
(ทคบร.) และสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) จะจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ (The 54th   National Graduate Research Conference) “Graduate 
Studies and Personalized Education” ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร และรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชนจากทั่วประเทศและต่างประเทศ เป็นเวทีให้
นิสิตได้น าเสนอผลงานการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเสวนา 
แลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์เกี่ยวกับผลการวิจัย ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ ซึ่งถือเป็นการ
พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงเป็นการ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน  
ความร่วมมือทางวิชาการในสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  

ฉะนั้น เพ่ือให้การจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการอ านวยการและ
ด าเนินงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ (The 54th  National 
Graduate Research Conference)  
 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
๑. อธิการบดี ประธานกรรมการ  
๒. รองอธิการบดี  กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยอธิการบดี กรรมการ 
๔. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
๕. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 
๖. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

-๒- 
 

๗. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร กรรมการ 
๘. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
๙. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

๑๐. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
๑๑. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กรรมการ 
๑๒. คณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน กรรมการ 
๑๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรรมการ 
๑๕. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
๑๖. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
๑๗. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ กรรมการ 
๑๘. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 
๑๙. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กรรมการ 
๒๐. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กรรมการ 
๒๑. ผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
๒๒. ผู้อ านวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน และสมาร์ตกริดเทคโนโลยี กรรมการ 
๒๓. ผู้อ านวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน กรรมการ 
๒๔. ผู้อ านวยการส านักหอสมุด กรรมการ 
๒๕. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการ 
๒๖. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที่  อ านวยการในการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ ให้ด าเนินไป

ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
๑. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานกรรมการ  
๒. รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
๓. รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
๔. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
๕. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
๖. หัวหน้างานแผนและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
๗. หัวหน้าส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
๘. หัวหน้างานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
๙. หัวหน้าส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยนเรศวร 

ที ่          /๒๕๖๕ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและด ำเนินงำนโครงกำรประชุมวิชำกำรเสนอผลงำนวิจัย 

ระดับบัณฑิตศึกษำแห่งชำติ ครั้งที่ ๕๔ 
(The 54th  National Graduate Research Conference) 

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

ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
(ทคบร.) และสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) จะจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ (The 54th   National Graduate Research Conference) “Graduate 
Studies and Personalized Education” ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร และรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชนจากทั่วประเทศและต่างประเทศ เป็นเวทีให้
นิสิตได้น าเสนอผลงานการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเสวนา 
แลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์เกี่ยวกับผลการวิจัย ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ ซึ่งถือเป็นการ
พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงเป็นการ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน  
ความร่วมมือทางวิชาการในสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  

ฉะนั้น เพ่ือให้การจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการอ านวยการและ
ด าเนินงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ (The 54th  National 
Graduate Research Conference)  
 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
๑. อธิการบดี ประธานกรรมการ  
๒. รองอธิการบดี  กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยอธิการบดี กรรมการ 
๔. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
๕. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 
๖. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

-๒- 
 

๗. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร กรรมการ 
๘. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
๙. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

๑๐. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
๑๑. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กรรมการ 
๑๒. คณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน กรรมการ 
๑๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรรมการ 
๑๕. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
๑๖. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
๑๗. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ กรรมการ 
๑๘. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 
๑๙. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กรรมการ 
๒๐. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กรรมการ 
๒๑. ผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
๒๒. ผู้อ านวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน และสมาร์ตกริดเทคโนโลยี กรรมการ 
๒๓. ผู้อ านวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน กรรมการ 
๒๔. ผู้อ านวยการส านักหอสมุด กรรมการ 
๒๕. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี กรรมการ 
๒๖. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที่  อ านวยการในการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ ให้ด าเนินไป

ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
๑. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานกรรมการ  
๒. รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
๓. รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
๔. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
๕. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
๖. หัวหน้างานแผนและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
๗. หัวหน้าส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
๘. หัวหน้างานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
๙. หัวหน้าส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 
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-๓- 
 

๑๐. หัวหน้างานอ านวยการ บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑. หัวหน้างานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้าที่  ด าเนินงานด้านต่างๆ ให้การจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔

ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 

คณะอนุกรรมกำร 
คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนทั่วไป 

๑. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานอนุกรรมการ 
๒. รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๓. รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๔. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๕. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๖. หัวหน้างานอ านวยการ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๗. หัวหน้างานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๘. หัวหน้างานแผนและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๙. หัวหน้าส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 

๑๐. หัวหน้างานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๑๑. หัวหน้าส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๒. นางธิติมา       สุบิน  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้าที่  ๑.  เตรียมการในการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ 

 ๒.  ก าหนดขั้นตอนและก าหนดการด าเนินการต่างๆ ในการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ 

 ๓.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการด าเนินงานจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 ๔. งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยรับผลงำนและพิจำรณำผลงำน 

๑. รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย ประธานอนุกรรมการ 
๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๓. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง  อนุกรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.กรกนก  อิงคนินันท์ อนุกรรมการ 

-๔- 
 

๖. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิดา  จงสุขสมสกุล อนุกรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา  พัดเกตุ อนุกรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทิสา  ถาน้อย อนุกรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล  เพ็ญรัตน์ อนุกรรมการ 

๑๐. นางสาวกัลยกร เทียมแก้ว  อนุกรรมการ 
๑๑. นางสาวญารัชนี หม่องนันท์  อนุกรรมการ 
๑๒. หัวหน้างานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นางสาวตรีรัส ดิเรกพิทักษ์  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้าที่  ๑.  ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าระบบลงทะเบียนออนไลน์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ 
๒.  ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาผลงานเพ่ือน าเสนอในการประชุมวิชาการเสนอ

ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ 
๓.  ก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผลงาน การน าเสนอผลงาน รวมทั้งเลือก Reader/Reviewer  
๔. ประสานงานกับฝ่ายวิชาการ/การน าเสนอผลงาน เพ่ือจัดก าหนดการการน าเสนอผลงาน 

ภาคบรรยายกับภาคโปสเตอร์ 
๕. ด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับกองบรรณาธิการการตีพิมพ์ รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ 

(Proceedings) และการจัดท ารวมเล่มบทคัดย่อ (Abstract book) 
๖. งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร/กำรน ำเสนอผลงำน 

๑. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ประธานอนุกรรมการ 
๒. รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๓. นางสาวปุณยนุช   ภัทรมล อนุกรรมการ 
๔. นางกนกกานต์   ยาห้องกาศ อนุกรรมการ 
๕. นางสาวรุ่งทิพย์ ด าจ่าง อนุกรรมการ 
๖. นางลัดดาวรรณ พุ่มแตง อนุกรรมการ 
๗. นางสาวกัณฐิกา ทินแก้ว อนุกรรมการ 
๘. นางสาวธราภร ธีรภาพวิเศษพงษ์ อนุกรรมการ 
๙. นางสาวสายพิณ เม่นเกิด อนุกรรมการ 

๑๐. นางมลฑา โพธิ์เงิน อนุกรรมการ 
๑๑. นายเกียรติธ ารง ตระกูลจันทร์ อนุกรรมการ 
๑๒. นายศุภวัฒน์ ยศนรินทร์ อนุกรรมการ 
๑๓. หัวหน้างานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการและเลขานุการ 



Graduate Studies and Personalized Education

ภาคผนวก 437

-๓- 
 

๑๐. หัวหน้างานอ านวยการ บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑. หัวหน้างานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้าที่  ด าเนินงานด้านต่างๆ ให้การจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔

ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 

คณะอนุกรรมกำร 
คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนทั่วไป 

๑. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานอนุกรรมการ 
๒. รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๓. รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๔. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๕. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๖. หัวหน้างานอ านวยการ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๗. หัวหน้างานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๘. หัวหน้างานแผนและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๙. หัวหน้าส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 

๑๐. หัวหน้างานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๑๑. หัวหน้าส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๒. นางธิติมา       สุบิน  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้าที่  ๑.  เตรียมการในการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ 

 ๒.  ก าหนดขั้นตอนและก าหนดการด าเนินการต่างๆ ในการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ 

 ๓.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการด าเนินงานจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 ๔. งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยรับผลงำนและพิจำรณำผลงำน 

๑. รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย ประธานอนุกรรมการ 
๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๓. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๔. ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง  อนุกรรมการ 
๕. ศาสตราจารย์ ดร.กรกนก  อิงคนินันท์ อนุกรรมการ 

-๔- 
 

๖. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิดา  จงสุขสมสกุล อนุกรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา  พัดเกตุ อนุกรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทิสา  ถาน้อย อนุกรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล  เพ็ญรัตน์ อนุกรรมการ 

๑๐. นางสาวกัลยกร เทียมแก้ว  อนุกรรมการ 
๑๑. นางสาวญารัชนี หม่องนันท์  อนุกรรมการ 
๑๒. หัวหน้างานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นางสาวตรีรัส ดิเรกพิทักษ์  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้าที่  ๑.  ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าระบบลงทะเบียนออนไลน์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ 
๒.  ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาผลงานเพ่ือน าเสนอในการประชุมวิชาการเสนอ

ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ 
๓.  ก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผลงาน การน าเสนอผลงาน รวมทั้งเลือก Reader/Reviewer  
๔. ประสานงานกับฝ่ายวิชาการ/การน าเสนอผลงาน เพ่ือจัดก าหนดการการน าเสนอผลงาน 

ภาคบรรยายกับภาคโปสเตอร์ 
๕. ด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับกองบรรณาธิการการตีพิมพ์ รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ 

(Proceedings) และการจัดท ารวมเล่มบทคัดย่อ (Abstract book) 
๖. งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร/กำรน ำเสนอผลงำน 

๑. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ประธานอนุกรรมการ 
๒. รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๓. นางสาวปุณยนุช   ภัทรมล อนุกรรมการ 
๔. นางกนกกานต์   ยาห้องกาศ อนุกรรมการ 
๕. นางสาวรุ่งทิพย์ ด าจ่าง อนุกรรมการ 
๖. นางลัดดาวรรณ พุ่มแตง อนุกรรมการ 
๗. นางสาวกัณฐิกา ทินแก้ว อนุกรรมการ 
๘. นางสาวธราภร ธีรภาพวิเศษพงษ์ อนุกรรมการ 
๙. นางสาวสายพิณ เม่นเกิด อนุกรรมการ 

๑๐. นางมลฑา โพธิ์เงิน อนุกรรมการ 
๑๑. นายเกียรติธ ารง ตระกูลจันทร์ อนุกรรมการ 
๑๒. นายศุภวัฒน์ ยศนรินทร์ อนุกรรมการ 
๑๓. หัวหน้างานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการและเลขานุการ 



ภาคผนวก438

-๕- 
 

๑๔. หัวหน้างานแผนและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๕. หัวหน้างานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้าที่ ๑.  ด าเนินการตามกระบวนการน าเสนอผลงานแบบบรรยาย  
 ๒.  ก าหนดตารางการน าเสนอผลงานและรายชื่อผู้น าเสนอผลงาน 
 ๓.  ประสานงานต่างๆ กับผู้น าเสนอผลงานทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ 
 ๔. ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแบบประเมินผลและสรุปผลการประเมิน การประชุมวิชาการเสนอผลงาน 

วิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ 
 ๕. รายงานผลการด าเนินการการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ 
 ๖. งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยรับลงทะเบียน 

๑. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต บัณฑิตวิทยาลัย ประธานอนุกรรมการ 
๒. หัวหน้าส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๓. นางสาวอัจฉรา อ่อนเส็ง อนุกรรมการ 
๔. นางอนงค์ มีอาชา อนุกรรมการ 
๕. นางสาวตรีรัส ดิเรกพิทักษ์ อนุกรรมการ 
๖. นางพิมพาภรณ์ ดวงสาโรจน ์ อนุกรรมการ 
๗. นางสาวสายพิณ เม่นเกิด อนุกรรมการ 
๘. นางสาวกัลยกร เทียมแก้ว อนุกรรมการ 
๙. นางสาวญารัชนี  หม่องนันท์ อนุกรรมการ 

๑๐. นางมลฑา โพธิ์เงิน อนุกรรมการ 
๑๑. นายวสันต์ มาสวัสดิ์ อนุกรรมการ 
๑๒. หัวหน้างานอ านวยการ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นางธิติมา สุบิน อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้าที่  ๑.  จัดท าบัญชีลงชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔  
 ๒.  รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔   

ทั้งก่อนจัดงานและวันงาน และสรุปรายละเอียดการลงทะเบียน 
 ๓.  ตรวจสอบการโอนเงินค่าลงทะเบียน สรุปรายละเอียดและรายงานจ านวนเงินค่าลงทะเบียน 
 ๔. จัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔  

ทุกประเภทให้ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๕. งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
  

-๖- 
 
คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม พิธีกำรและพิธีกร 

๑. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต บัณฑิตวิทยาลัย ประธานอนุกรรมการ 
๒. หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา ส านักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร อนุกรรมการ  
๓. หัวหน้างานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๔. หัวหน้างานแผนและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๕. หัวหน้างานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๖. หัวหน้าส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล อนุกรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาษ เพ็งพุ่ม อนุกรรมการ 
๙. นางสาวภัคคีณี   เทิดสิทธิกุล อนุกรรมการ 
๑๐. นางสาวปาริชาติ   พุ่มชม อนุกรรมการ 
๑๑. นางสาวญารัชนี   หม่องนันท์ อนุกรรมการ 

๑๒. นางสาวชตาพรณ์   บุญเหนือ อนุกรรมการ  
๑๓. หัวหน้าส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๔. หัวหน้างานแผนและสารสนเทศ  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้าที่  ๑.  ดูแลความเรียบร้อยบริเวณหน้างาน ต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้กับประธาน วิทยากร ผู้บริหาร 

และผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ 
 ๒. ด าเนินการด้านพิธีการ ควบคุมการด าเนินการบนเวที จัดท าค ากล่าวเปิด-ปิด การประชุมวิชาการเสนอ

ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ 
 ๓. จัดเตรียมและดูแลการมอบของที่ระลึก/รางวัล ส าหรับวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้น าเสนอ

ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ 
 ๔. ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ 
 ๕. งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยเอกสำร 

๑. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ประธานอนุกรรมการ 
๒. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๓. หัวหน้าส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๔. หัวหน้างานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๕. หัวหน้าส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๖. นางสาวอัจฉรา อ่อนเส็ง อนุกรรมการ 
๗. นางสาวปุณยนุช ภัทรมล อนุกรรมการ 
๘. นางกนกกานต์ ยาห้องกาศ อนุกรรมการ 
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-๕- 
 

๑๔. หัวหน้างานแผนและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๕. หัวหน้างานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้าที่ ๑.  ด าเนินการตามกระบวนการน าเสนอผลงานแบบบรรยาย  
 ๒.  ก าหนดตารางการน าเสนอผลงานและรายชื่อผู้น าเสนอผลงาน 
 ๓.  ประสานงานต่างๆ กับผู้น าเสนอผลงานทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ 
 ๔. ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแบบประเมินผลและสรุปผลการประเมิน การประชุมวิชาการเสนอผลงาน 

วิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ 
 ๕. รายงานผลการด าเนินการการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ 
 ๖. งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยรับลงทะเบียน 

๑. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต บัณฑิตวิทยาลัย ประธานอนุกรรมการ 
๒. หัวหน้าส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๓. นางสาวอัจฉรา อ่อนเส็ง อนุกรรมการ 
๔. นางอนงค์ มีอาชา อนุกรรมการ 
๕. นางสาวตรีรัส ดิเรกพิทักษ์ อนุกรรมการ 
๖. นางพิมพาภรณ์ ดวงสาโรจน ์ อนุกรรมการ 
๗. นางสาวสายพิณ เม่นเกิด อนุกรรมการ 
๘. นางสาวกัลยกร เทียมแก้ว อนุกรรมการ 
๙. นางสาวญารัชนี  หม่องนันท์ อนุกรรมการ 

๑๐. นางมลฑา โพธิ์เงิน อนุกรรมการ 
๑๑. นายวสันต์ มาสวัสดิ์ อนุกรรมการ 
๑๒. หัวหน้างานอ านวยการ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นางธิติมา สุบิน อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้าที่  ๑.  จัดท าบัญชีลงชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔  
 ๒.  รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔   

ทั้งก่อนจัดงานและวันงาน และสรุปรายละเอียดการลงทะเบียน 
 ๓.  ตรวจสอบการโอนเงินค่าลงทะเบียน สรุปรายละเอียดและรายงานจ านวนเงินค่าลงทะเบียน 
 ๔. จัดส่งรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔  

ทุกประเภทให้ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๕. งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
  

-๖- 
 
คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม พิธีกำรและพิธีกร 

๑. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต บัณฑิตวิทยาลัย ประธานอนุกรรมการ 
๒. หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา ส านักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร อนุกรรมการ  
๓. หัวหน้างานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๔. หัวหน้างานแผนและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๕. หัวหน้างานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๖. หัวหน้าส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล อนุกรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาษ เพ็งพุ่ม อนุกรรมการ 
๙. นางสาวภัคคีณี   เทิดสิทธิกุล อนุกรรมการ 
๑๐. นางสาวปาริชาติ   พุ่มชม อนุกรรมการ 
๑๑. นางสาวญารัชนี   หม่องนันท์ อนุกรรมการ 

๑๒. นางสาวชตาพรณ์   บุญเหนือ อนุกรรมการ  
๑๓. หัวหน้าส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๔. หัวหน้างานแผนและสารสนเทศ  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้าที่  ๑.  ดูแลความเรียบร้อยบริเวณหน้างาน ต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้กับประธาน วิทยากร ผู้บริหาร 

และผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ 
 ๒. ด าเนินการด้านพิธีการ ควบคุมการด าเนินการบนเวที จัดท าค ากล่าวเปิด-ปิด การประชุมวิชาการเสนอ

ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ 
 ๓. จัดเตรียมและดูแลการมอบของที่ระลึก/รางวัล ส าหรับวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้น าเสนอ

ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ 
 ๔. ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ 
 ๕. งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยเอกสำร 

๑. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ประธานอนุกรรมการ 
๒. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๓. หัวหน้าส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๔. หัวหน้างานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๕. หัวหน้าส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๖. นางสาวอัจฉรา อ่อนเส็ง อนุกรรมการ 
๗. นางสาวปุณยนุช ภัทรมล อนุกรรมการ 
๘. นางกนกกานต์ ยาห้องกาศ อนุกรรมการ 
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-๗- 
 

๙. นางลัดดาวรรณ พุ่มแตง อนุกรรมการ 
๑๐. นางสาวรุ่งทิพย์ ด าจ่าง อนุกรรมการ 
๑๑. หัวหน้างานอ านวยการ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๒. หัวหน้างานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้าที่  ๑.  จัดท าหนังสือเชิญวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆ  

ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔   
และการประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
(ทคบร.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 

 ๒. จัดท าเอกสารประกอบการสัมมนา และข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ๓. จัดท าเกียรติบัตร ส าหรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๕๔   
 ๔. งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 

๑. รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย ประธานอนุกรรมการ 
๒. รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๓. หัวหน้าส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๔. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง อนุกรรมการ 
๕. หัวหน้างานแผนและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๖. หัวหน้าส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร  บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๗. นางสาวสายพิณ เม่นเกิด อนุกรรมการ 
๘. นางมลฑา โพธิ์เงิน อนุกรรมการ 
๙. นายสุทธิพจน์ ดวงสาโรจน ์ อนุกรรมการ 

๑๐. นายคมกฤช ยาสมุทร อนุกรรมการ 
๑๑. นายสรญา แสงเย็นพันธ์ อนุกรรมการ 
๑๒. นายสัญญา จันทา อนุกรรมการ 
๑๓. นายพัฒนพันธ์ กลิ่นหอม อนุกรรมการ 
๑๔. นายธรรมนูญ กองกูล อนุกรรมการ 
๑๕. นายพงศ์ภัทร์  ฟักฟูม   อนุกรรมการ 
๑๖. นางสุธินี  พูลเขตนคร อนุกรรมการ 
๑๗. หัวหน้างานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

-๘- 
 
หน้าที่  ๑.  ด าเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๕๔ ผ่านเว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ 
 ๒. จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ ป้ายผ้า ฯลฯ 
 ๓. ติดต่อประสานงานกับสื่อต่างๆ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฯ  
 ๔. จัดท าหนังสือเชิญสื่อเพ่ือจัดท าข่าวในวันจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

แห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ และจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ให้นักข่าว 
 ๕. งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์ 

๑. รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย ประธานอนุกรรมการ 
๒. ผู้อ านวยการกองบริการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร อนุกรรมการ 
๓. หัวหน้าส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๔. หัวหน้างานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๕. นายสุทธิพจน์ ดวงสาโรจน ์ อนุกรรมการ 
๖. นายศุภวัฒน์ ยศนรินทร์ อนุกรรมการ 
๗. นายคมกฤช ยาสมุทร อนุกรรมการ 
๘. นายสรญา แสงเย็นพันธ์ อนุกรรมการ 
๙. นายพัฒนพันธ์ กลิ่นหอม อนุกรรมการ 
๑๐. นายสัญญา จันทา อนุกรรมการ 
๑๑. นายธรรมนูญ กองกูล อนุกรรมการ 
๑๒. เจ้าหน้าที่จากกองบริการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร อนุกรรมการ 
๑๓. หัวหน้างานแผนและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๑๔. หัวหน้าส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที่ ๑.  ควบคุม ดูแลการใช้อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องสัมมนา และห้องน าเสนอผลงาน 

ให้พร้อมใช้งานและแก้ไขปัญหาการใช้งานอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ 
 ๒. ด าเนินการถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ถ่ายทอดสด และบันทึกเสียง ในการประชุมวิชาการ 

เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ 
 ๓.  รวบรวมภาพและจัดท าไฟล์การน าเสนอ/บรรยากาศภายในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ 
 ๔. งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
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-๗- 
 

๙. นางลัดดาวรรณ พุ่มแตง อนุกรรมการ 
๑๐. นางสาวรุ่งทิพย์ ด าจ่าง อนุกรรมการ 
๑๑. หัวหน้างานอ านวยการ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๒. หัวหน้างานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้าที่  ๑.  จัดท าหนังสือเชิญวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆ  

ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔   
และการประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
(ทคบร.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 

 ๒. จัดท าเอกสารประกอบการสัมมนา และข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ๓. จัดท าเกียรติบัตร ส าหรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๕๔   
 ๔. งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 

๑. รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย ประธานอนุกรรมการ 
๒. รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๓. หัวหน้าส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๔. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง อนุกรรมการ 
๕. หัวหน้างานแผนและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๖. หัวหน้าส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร  บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๗. นางสาวสายพิณ เม่นเกิด อนุกรรมการ 
๘. นางมลฑา โพธิ์เงิน อนุกรรมการ 
๙. นายสุทธิพจน์ ดวงสาโรจน ์ อนุกรรมการ 

๑๐. นายคมกฤช ยาสมุทร อนุกรรมการ 
๑๑. นายสรญา แสงเย็นพันธ์ อนุกรรมการ 
๑๒. นายสัญญา จันทา อนุกรรมการ 
๑๓. นายพัฒนพันธ์ กลิ่นหอม อนุกรรมการ 
๑๔. นายธรรมนูญ กองกูล อนุกรรมการ 
๑๕. นายพงศ์ภัทร์  ฟักฟูม   อนุกรรมการ 
๑๖. นางสุธินี  พูลเขตนคร อนุกรรมการ 
๑๗. หัวหน้างานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

-๘- 
 
หน้าที่  ๑.  ด าเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๕๔ ผ่านเว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ 
 ๒. จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ ป้ายผ้า ฯลฯ 
 ๓. ติดต่อประสานงานกับสื่อต่างๆ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฯ  
 ๔. จัดท าหนังสือเชิญสื่อเพ่ือจัดท าข่าวในวันจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

แห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ และจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ให้นักข่าว 
 ๕. งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์ 

๑. รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย ประธานอนุกรรมการ 
๒. ผู้อ านวยการกองบริการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร อนุกรรมการ 
๓. หัวหน้าส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๔. หัวหน้างานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๕. นายสุทธิพจน์ ดวงสาโรจน ์ อนุกรรมการ 
๖. นายศุภวัฒน์ ยศนรินทร์ อนุกรรมการ 
๗. นายคมกฤช ยาสมุทร อนุกรรมการ 
๘. นายสรญา แสงเย็นพันธ์ อนุกรรมการ 
๙. นายพัฒนพันธ์ กลิ่นหอม อนุกรรมการ 
๑๐. นายสัญญา จันทา อนุกรรมการ 
๑๑. นายธรรมนูญ กองกูล อนุกรรมการ 
๑๒. เจ้าหน้าที่จากกองบริการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร อนุกรรมการ 
๑๓. หัวหน้างานแผนและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๑๔. หัวหน้าส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที่ ๑.  ควบคุม ดูแลการใช้อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องสัมมนา และห้องน าเสนอผลงาน 

ให้พร้อมใช้งานและแก้ไขปัญหาการใช้งานอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ 
 ๒. ด าเนินการถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ถ่ายทอดสด และบันทึกเสียง ในการประชุมวิชาการ 

เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ 
 ๓.  รวบรวมภาพและจัดท าไฟล์การน าเสนอ/บรรยากาศภายในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ 
 ๔. งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
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-๙- 
 
คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

๑. รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย ประธานอนุกรรมการ 
๒. ผู้อ านวยการกองบริการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร อนุกรรมการ 
๓. หัวหน้าส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๔. นายศุภวัฒน์ ยศนรินทร์ อนุกรรมการ 
๕. นายคมกฤช ยาสมุทร อนุกรรมการ 
๖. นายสรญา แสงเย็นพันธ์ อนุกรรมการ 
๗. นายพัฒนพันธ์ กลิ่นหอม อนุกรรมการ 
๘. นายสัญญา จันทา อนุกรรมการ 
๙. นายธรรมนูญ กองกูล อนุกรรมการ 
๑๐. หัวหน้างานแผนและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๑. หัวหน้าส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่ ๑.  รับ-ส่ง ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่น าเสนอ เช่น File/Power point 
 ๒. จัดจุดให้บริการรับ – ส่งข้อมูลเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้น าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

แห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ 
 ๓. งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่ 

๑. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานอนุกรรมการ 
๒. รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๓. ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ อนุกรรมการ 
๔. หัวหน้างานแผนและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๕. หัวหน้างานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๖. หัวหน้าส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๗. นางธิติมา สุบิน อนุกรรมการ 
๘. นางสาวอัจฉรา อ่อนเส็ง อนุกรรมการ 
๙. นางสาวณิชาภา ฟักทอง อนุกรรมการ 
๑๐. นางสาวสายพิณ เม่นเกิด อนุกรรมการ 
๑๑. นายสุทธิพจน์ ดวงสาโรจน ์ อนุกรรมการ 
๑๒. นายพัฒน์ศักดิ์ กระต่ายน้อย อนุกรรมการ 
๑๓. นายศุภวัฒน์ ยศนรินทร์ อนุกรรมการ 
๑๔. นายเกียรติธ ารง ตระกูลจันทร์ อนุกรรมการ 
๑๕. นายสรญา แสงเย็นพันธ์ อนุกรรมการ 

-๑๐- 
 

๑๖. นายสัญญา จันทา อนุกรรมการ 
๑๗. นายธรรมนูญ กองกูล อนุกรรมการ 
๑๘. นายธนกฤษณ์ ตาลช่วย อนุกรรมการ 
๑๙. นายสาคร บุญสืบ อนุกรรมการ 
๒๐. หัวหน้าส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการและเลขานุการ 
๒๑. หัวหน้างานอ านวยการ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่  ๑.  ด าเนินการจัดสถานที่จัดงาน ห้องประชุม การตกแต่งเวที ห้องน าเสนอผลงาน สถานที่จัดแสดงผลงาน 
สถานที่รับลงทะเบียน สถานที่รับประทานอาหาร และสถานที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในการประชุม
วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ 

 ๒. จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ และอุปกรณ์การน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ๓. งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม 

๑. หัวหน้าส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ประธานอนุกรรมการ 
๒. หัวหน้างานอ านวยการ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๓. นางสาวอัจฉรา อ่อนเส็ง อนุกรรมการ 
๔. นางสาวสายพิณ เม่นเกิด อนุกรรมการ 
๕. นางมลฑา โพธิ์เงิน อนุกรรมการ 
๖. นางสาวภัคคีณี เทิดสิทธิกุล อนุกรรมการ 
๗. นางธิติมา สุบิน อนุกรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสาวปาริชาติ พุ่มชม อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้าที่  ๑.  ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม ในการประชุมวิชาการ

เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ และการประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 

 ๒. บริการอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน วิทยากร ผู้น าเสนอผลงาน และ
ผู้แทนหน่วยงานที่ร่วมแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ 

 ๓. งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
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-๙- 
 
คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

๑. รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย ประธานอนุกรรมการ 
๒. ผู้อ านวยการกองบริการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร อนุกรรมการ 
๓. หัวหน้าส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๔. นายศุภวัฒน์ ยศนรินทร์ อนุกรรมการ 
๕. นายคมกฤช ยาสมุทร อนุกรรมการ 
๖. นายสรญา แสงเย็นพันธ์ อนุกรรมการ 
๗. นายพัฒนพันธ์ กลิ่นหอม อนุกรรมการ 
๘. นายสัญญา จันทา อนุกรรมการ 
๙. นายธรรมนูญ กองกูล อนุกรรมการ 
๑๐. หัวหน้างานแผนและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๑. หัวหน้าส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่ ๑.  รับ-ส่ง ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่น าเสนอ เช่น File/Power point 
 ๒. จัดจุดให้บริการรับ – ส่งข้อมูลเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้น าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

แห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ 
 ๓. งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่ 

๑. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานอนุกรรมการ 
๒. รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๓. ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ อนุกรรมการ 
๔. หัวหน้างานแผนและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๕. หัวหน้างานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๖. หัวหน้าส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๗. นางธิติมา สุบิน อนุกรรมการ 
๘. นางสาวอัจฉรา อ่อนเส็ง อนุกรรมการ 
๙. นางสาวณิชาภา ฟักทอง อนุกรรมการ 
๑๐. นางสาวสายพิณ เม่นเกิด อนุกรรมการ 
๑๑. นายสุทธิพจน์ ดวงสาโรจน ์ อนุกรรมการ 
๑๒. นายพัฒน์ศักดิ์ กระต่ายน้อย อนุกรรมการ 
๑๓. นายศุภวัฒน์ ยศนรินทร์ อนุกรรมการ 
๑๔. นายเกียรติธ ารง ตระกูลจันทร์ อนุกรรมการ 
๑๕. นายสรญา แสงเย็นพันธ์ อนุกรรมการ 

-๑๐- 
 

๑๖. นายสัญญา จันทา อนุกรรมการ 
๑๗. นายธรรมนูญ กองกูล อนุกรรมการ 
๑๘. นายธนกฤษณ์ ตาลช่วย อนุกรรมการ 
๑๙. นายสาคร บุญสืบ อนุกรรมการ 
๒๐. หัวหน้าส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการและเลขานุการ 
๒๑. หัวหน้างานอ านวยการ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่  ๑.  ด าเนินการจัดสถานที่จัดงาน ห้องประชุม การตกแต่งเวที ห้องน าเสนอผลงาน สถานที่จัดแสดงผลงาน 
สถานที่รับลงทะเบียน สถานที่รับประทานอาหาร และสถานที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในการประชุม
วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ 

 ๒. จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ และอุปกรณ์การน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ๓. งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม 

๑. หัวหน้าส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ประธานอนุกรรมการ 
๒. หัวหน้างานอ านวยการ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๓. นางสาวอัจฉรา อ่อนเส็ง อนุกรรมการ 
๔. นางสาวสายพิณ เม่นเกิด อนุกรรมการ 
๕. นางมลฑา โพธิ์เงิน อนุกรรมการ 
๖. นางสาวภัคคีณี เทิดสิทธิกุล อนุกรรมการ 
๗. นางธิติมา สุบิน อนุกรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสาวปาริชาติ พุ่มชม อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้าที่  ๑.  ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม ในการประชุมวิชาการ

เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ และการประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 

 ๒. บริการอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน วิทยากร ผู้น าเสนอผลงาน และ
ผู้แทนหน่วยงานที่ร่วมแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ 

 ๓. งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
  



ภาคผนวก444

-๑๑- 
 
คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยยำนพำหนะ 

๑. หัวหน้าส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ประธานอนุกรรมการ 
๒. ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ อนุกรรมการ 
๓. หัวหน้างานอ านวยการ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๔. นายธนกฤษณ์ ตาลช่วย อนุกรรมการ 
๕. นายสาคร บุญสืบ อนุกรรมการ 
๖. นางสาวอัจฉรา อ่อนเส็ง อนุกรรมการ 
๗. นางธิติมา สุบิน อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที่  ๑. ด าเนินการเกี่ยวกับการรับ-ส่ง วิทยากร ผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมวิชาการเสนอ

ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ และการประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 

 ๒.  จัดท าตารางการรับ – ส่ง ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 ๓.  จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้รถตู้พร้อมพนักงานขับรถจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 ๔. งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ 

๑. รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย ประธานอนุกรรมการ 
๒. หัวหน้าส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๓. นางอนงค์ มีอาชา อนุกรรมการ 
๔. นางสาวณิชาภา ฟักทอง อนุกรรมการ 
๕. นายวสันต์ มาสวัสดิ์ อนุกรรมการ 
๖. หัวหน้างานอ านวยการ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที่ ๑.  ด าเนินการเกี่ยวกับการรับเงินค่าลงทะเบียน ออกใบเสร็จรับเงิน และน าส่งเงินค่าลงทะเบียน  

ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ 
๒.  ด าเนินการเบิก-จ่ายเงินต่างๆ  ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ  

ครั้งที่ ๕๔ 
๓.  จัดเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

แห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ 
 ๔. งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
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-๑๑- 
 
คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยยำนพำหนะ 

๑. หัวหน้าส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ประธานอนุกรรมการ 
๒. ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ อนุกรรมการ 
๓. หัวหน้างานอ านวยการ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๔. นายธนกฤษณ์ ตาลช่วย อนุกรรมการ 
๕. นายสาคร บุญสืบ อนุกรรมการ 
๖. นางสาวอัจฉรา อ่อนเส็ง อนุกรรมการ 
๗. นางธิติมา สุบิน อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที่  ๑. ด าเนินการเกี่ยวกับการรับ-ส่ง วิทยากร ผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมวิชาการเสนอ

ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ และการประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 

 ๒.  จัดท าตารางการรับ – ส่ง ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 ๓.  จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้รถตู้พร้อมพนักงานขับรถจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 ๔. งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ 

๑. รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย ประธานอนุกรรมการ 
๒. หัวหน้าส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการ 
๓. นางอนงค์ มีอาชา อนุกรรมการ 
๔. นางสาวณิชาภา ฟักทอง อนุกรรมการ 
๕. นายวสันต์ มาสวัสดิ์ อนุกรรมการ 
๖. หัวหน้างานอ านวยการ บัณฑิตวิทยาลัย อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที่ ๑.  ด าเนินการเกี่ยวกับการรับเงินค่าลงทะเบียน ออกใบเสร็จรับเงิน และน าส่งเงินค่าลงทะเบียน  

ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ 
๒.  ด าเนินการเบิก-จ่ายเงินต่างๆ  ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ  

ครั้งที่ ๕๔ 
๓.  จัดเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

แห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ 
 ๔. งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
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กำหนดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ 
(The 54th National Graduate Research Conference) 
“Graduate Studies and Personalized Education” 

วันที่ ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก  

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting และ Microsoft Teams) 
 

วันจันทร์ที่ ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงาน ณ ห้องมหาราช 

อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   กล่าวต้อนรับ  

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์  แทนธานี  
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

กล่าวขอบคุณ 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  

ประธานที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัย 
ในกำกับของรัฐ (ทคบร.)  

กล่าวรายงาน  
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.กรองกาญจน์  ชูทิพย์  

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   กล่าวเปิด  

โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา 
      นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
พิธีมอบธง เจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ คร้ังท่ี ๕๕  
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.กรองกาญจน์  ชูทิพย์  
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผู้รับมอบธง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ทานอก 
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
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๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.  บรรยายพิเศษ เรื่อง “Graduate Studies and Personalized Education”  

โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา   
นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  เสวนาพิเศษ ในหัวข้อ “Graduate Education in the Disruptive World:  
Demand-Oriented Curriculum Design and Use of Sandboxes”  
นำเสวนาโดย  
▪ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์  ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 
▪ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล  รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
▪ ดร.ชญาน์  จันทวสุ  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความยั่งยืนองค์กร  

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 
▪ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.เนติ  วระนุช ประธานเครือข่ายบ่มเพาะวิสาหกิจ 

ภาคเหนือตอนล่าง และผู้อำนวยการสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ดำเนินการเสวนาโดย    รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.กรองกาญจน์  ชูทิพย์  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) และโปสเตอร์ (Poster Presentation)   
    แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 

▪ วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences) 
▪ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)  
▪ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences) 

๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัล “Best Presentation Awards” และพิธีปิดการประชุม  
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.กรองกาญจน์  ชูทิพย์  

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
กิจกรรมคู่ขนาน 
๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐  น.  การประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัย 

ในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕  
  ณ ห้องประชุมเทาแสด ชั้น ๑ อุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร 

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

หมายเหตุ:  ๑. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
      ๒. สามารถรับชมการนำเสนอได้ทางสื่อออนไลน์ Facebook, Youtube 



 
   

 

กำหนดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๔ 
(The 54th National Graduate Research Conference) 
“Graduate Studies and Personalized Education” 

วันที่ ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก  

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting และ Microsoft Teams) 
 

วันจันทร์ที่ ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงาน ณ ห้องมหาราช 

อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   กล่าวต้อนรับ  

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์  แทนธานี  
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

กล่าวขอบคุณ 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  

ประธานที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัย 
ในกำกับของรัฐ (ทคบร.)  

กล่าวรายงาน  
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.กรองกาญจน์  ชูทิพย์  

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   กล่าวเปิด  

โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา 
      นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
พิธีมอบธง เจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ คร้ังท่ี ๕๕  
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.กรองกาญจน์  ชูทิพย์  
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผู้รับมอบธง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ทานอก 
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
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๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.  บรรยายพิเศษ เรื่อง “Graduate Studies and Personalized Education”  

โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา   
นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  เสวนาพิเศษ ในหัวข้อ “Graduate Education in the Disruptive World:  
Demand-Oriented Curriculum Design and Use of Sandboxes”  
นำเสวนาโดย  
▪ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์  ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 
▪ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล  รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
▪ ดร.ชญาน์  จันทวสุ  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความยั่งยืนองค์กร  

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 
▪ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.เนติ  วระนุช ประธานเครือข่ายบ่มเพาะวิสาหกิจ 

ภาคเหนือตอนล่าง และผู้อำนวยการสถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ดำเนินการเสวนาโดย    รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.กรองกาญจน์  ชูทิพย์  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) และโปสเตอร์ (Poster Presentation)   
    แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 

▪ วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences) 
▪ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)  
▪ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences) 

๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัล “Best Presentation Awards” และพิธีปิดการประชุม  
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.กรองกาญจน์  ชูทิพย์  

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
กิจกรรมคู่ขนาน 
๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐  น.  การประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัย 

ในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕  
  ณ ห้องประชุมเทาแสด ชั้น ๑ อุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร 

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

หมายเหตุ:  ๑. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
      ๒. สามารถรับชมการนำเสนอได้ทางสื่อออนไลน์ Facebook, Youtube 




