พพ
รรณ
ี

วารสารวิจยั ร�ำไพพรรณี

Rajabhat Rambhai Barni Research Journal

ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ประจ�ำปี 2562 (กันยายน-ธันวาคม) ISSN 1906-327X, ISSN 2697-4371 (Online)

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

ชื่อ 		
วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี
เจ้าของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
		
41 ม. 5 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม
บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี
ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต
		
ศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชนี โพธารามิก
		
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร
อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ อุดมโภชน์
		
อาจารย์ ดร.ดิเรก พรสีมา
นายแพทย์วิวัฒน์ สุพรสวัสดิ์
		
Professor Dr.Jaywant Singh
Professor Dr.Yannis Georgellis
		
Dr.Benedetta Crisafulli
Dr.Marvyn Boatswain
		
Dr.John Pereira
Dr.Rahul Chawdhry
บรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
		
รองศาสตราจารย์อร่าม อรรถเจดีย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
			
วิทยาเขตจันทบุรี
		
รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บุญเกิด
มหาวิทยาลัยบูรพา
		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา พานิชกรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล แสงแข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์
		
อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ รุจิรานุกูล
นางสาวนิตยา ต้นสาย
		
นางสาวบุศรา สาระเกษ
นางสาวกรรณิกา สุขสมัย
		
นางสาวชุลีรัตน์ ผดุงสิน
นางสาวปิยาภรณ์ กระจ่างศรี
		
นางสาวณัฐฐานี ดีซื่อ
นางสาวปองรัตน์ บุญลาภ
ก�ำหนดการตีพิมพ์
ปีละ 3 ฉบับ (มกราคม - เมษายน) (พฤษภาคม - สิงหาคม) (กันยายน - ธันวาคม)
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการประเมินบทความ ประจ�ำฉบับ (Peer Review)
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
		
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล แสงแข
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภา วงษ์พิพัฒน์พงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยรัตน์ เจียมโฆสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ ใจเย็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
		
อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ รุจิรานุกูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
		
อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ เพชรศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
		
อาจารย์ ดร.ฬิฏา สมบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
		
อาจารย์ ดร.เชษฐ์ณรัช อรชุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

		
อาจารย์วิไลวรรณ์ เขตมรคา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
		
รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
		
รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ทองแผ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
		
อาจารย์ ดร.สินีนาถ เริ่มลาวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
		
อาจารย์ ดร.ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
		
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยบูรพา
		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิเดช น้อยไม้
มหาวิทยาลัยบูรพา
		
อาจารย์ ดร.ธนิต โตอดิเทพย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
		
อาจารย์ ดร.ศรัญญา ประสพชิงชนะ
มหาวิทยาลัยบูรพา
		
อาจารย์ ดร.การุณ สุขสองห้อง
มหาวิทยาลัยบูรพา
		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี หิรัญพันธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
		
รองศาสตราจารย์จิตติมา อัครธิติพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
		
อาจารย์ ดร.วิศิษฏ์ เพียรการค้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา คงทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
			
ในพระบรมราชูปถัมภ์
		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
			
ในพระบรมราชูปถัมภ์
		
อาจารย์ ดร.กฤตยชญ์ ค�ำมิ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
			
ในพระบรมราชูปถัมภ์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาคนิมิตร อรรคศรีวร มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร บุญมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
		
อาจารย์ ดร.วัชรวิทย์ รัศมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
		
อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ โพธิพัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ อ่อนส�ำลี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี เมืองเดช
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
		
อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
		
อาจารย์ ดร.พิทยา ใจค�ำ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ โสขุมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
		
รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ พึ่งรัตนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์จรรย์ อาจไธสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
			
วิทยาเขตจันทบุรี
		
อาจารย์ ดร.บุณฑริกา สุมะนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
			
วิทยาเขตจันทบุรี
		
อาจารย์ ดร.เชาวลิต หามนตรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
			
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ออกแบบรูปเล่มและจัดพิมพ์
นางสาวนิตยา ต้นสาย
ปีที่พิมพ์
พ.ศ. 2562
พิมพ์ที่
บริษัท กีรติการพิมพ์ จ�ำกัด 83/73 ม.3 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

พพ
รรณ
ี

บทบรรณาธิการ

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำ�ไพพรรณี เป็นวารสารวิจัยที่เผยแพร่
บทความวิจัยของนักวิจัย นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนใจ
เป็นวารสารราย 4 เดือน โดยเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม)
และฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) โดยฉบับนี้เป็นปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ประจำ�ปี 2562 (กันยายน-ธันวาคม) เพื่อเป็น
การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริก ารวารสารวิ จัย รำ�ไพพรรณี และเป็ นการปรั บปรุ ง คุ ณ ภาพวารสารให้ มี
ความน่าสนใจมากขึน้ ทางวารสารได้เปิดรับบทความวิจยั สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ รวมถึงวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและชุมชน เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับนี้ จำ�นวน 20 เรื่อง
ปัจจุบันวารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ได้ดำ�เนินงานมาเป็นปีที่ 13 โดยบทความวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารนี้
ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญตามสาขาวิชา ซึ่งวารสารวิจัยรำ�ไพพรรณีได้จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้มีการพัฒนาคุณภาพวารสารมาโดยตลอด ปัจจุบัน
ได้จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 กองบรรณาธิการวารสารได้ดำ�เนินการเผยแพร่วารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ไปยัง
เครือข่ายมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นประจำ�ทุก 4 เดือน
กองบรรณาธิการขอขอบคุณผูเ้ ขียนทุกท่านทีส่ ง่ บทความวิจยั มาให้พจิ ารณาตีพมิ พ์ ขอขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒิ
ในการพิจารณาบทความ (Peer reviews) ทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขบทความวิจัยต่างๆ ให้มี
ความถูกต้อง และขอขอบพระคุณทุกท่านทีม่ สี ว่ นสนับสนุนการจัดทำ�วารสารวิจยั รำ�ไพพรรณีฉบับนีใ้ ห้เสร็จสมบูรณ์ดว้ ยดี
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารวิจัยรำ�ไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ประจำ�ปี 2562 (กันยายน-ธันวาคม) จะสามารถตอบสนอง
ความสนใจของผู้อ่านทุกท่านได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ หรือสมัคร
ส่งบทความวิจัยออนไลน์ ได้ที่ https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/list.php หรือส่งผ่าน
ในระบบ ThaiJo 2.0 ได้ที่ https://tci-thaijo.org/index.php/RRBR/index ซึ่งกองบรรณาธิการวารสารจะดำ�เนินการ
รวบรวม คัดกรองบทความวิจัยเพื่อนำ�ไปสู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป
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		 ศึกษาเรื่องพัฒนาการและรูปแบบการจัดการทรัพยากรของชุมชนบ้านท่าคุระและชุมชนบ้านคลองรี อ�ำเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการการจัดการทรัพยากรของชุมชนบ้านท่าคุระและชุมชน บ้านคลองรี ช่วงปี
พ.ศ.2519 -2560 และศึกษารูปแบบการจัดการทรัพยากรชุมชนบ้านท่าคุระและชุมชนบ้านบ้านคลองรี หาจุดแข็งจุดอ่อน โอกาส อุปสรรค
ของทั้งสองชุมชนในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา (ตอนกลาง) การศึกษาแบ่งออกเป็นสองช่วงเวลา คือ ศึกษาการใช้ประโยชน์
และรูปแบบในการจัดการทรัพยากรและรูปแบบที่ใช้ในการวางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สังคม วัฒนธรรม
เศรษฐกิจในพื้นที่ เพื่อน�ำรูปแบบการจัดการทรัพยากรแบบพหุภาคีน�ำไปประยุกต์ใช้และแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เสนอแนะแนวทาง
ในการพัฒนาการจัดการทรัพยากรที่เหมาะสม การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดการทรัพยากร
โดยน�ำเครื่องมือ SWOT ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อน ปัญหาอุปสรรค และโอกาส ของพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา
และน�ำแนวคิดการจัดการอย่างมีส่วนร่วมใช้ในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและสอดคล้องกับพื้นที่ทางสังคม วัฒนธรรม
ผลการศึกษาพบว่า ประการแรก พัฒนาการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้งสองช่วงเวลามีการจัดการทรัพยากร
ทั้งสองชุมชนมีความเหมือน โดยแบ่งเป็นสองยุค โดยการจัดการทรัพยากรพบว่า ทั้งสองยุคมีความแตกต่าง ดังนี้ 1) ยุคแห่งการพัฒนา
พึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ : ก่อนการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา ชาวบ้านสามารถเข้าถึงทรัพยากรโดยไม่มีกฎระเบียบ
แบบลายลักษณ์อักษร ไม่มีโครงสร้างที่ตายตัวมีแต่เพียงด้านความเชื่อในสิ่งศักดิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ ท�ำให้ชาวบ้านทั้งสองชุมชน
มีการเคารพกฎกติกาควบคุมดูแลกันเองภายในชุมชน ซึ่งเป็นวิถีการจัดการโดยชาวบ้าน 2) ยุคแห่งการพัฒนา หลังการประกาศเป็นเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา (2519) เกิดรูปแบบการจัดการทรัพยากรในลักษณะที่ตายตัว โดยรัฐออกตัวบทกฎหมายเข้ามาจัดการ
ดูแลพื้นที่ มีการบังคับใช้นโยบายและมาตรการการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง แต่ขณะเดียวกันวิธีการจัดการโดยภาครัฐนั้นมีหน่วยงานต่างๆ
ทีด่ แู ลในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน ได้สง่ ผลให้เกิดปัญหาในเรือ่ งกันจัดการทีท่ บั ซ้อน ประการทีส่ อง การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพืน้ ทีก่ อ่ น
การประกาศชาวบ้านสามารถเข้าถึงทรัพยากรใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้อย่างอิสระ เมื่อรัฐประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ชาวบ้าน
ได้ถูกก�ำจัดสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากร ประการสุดท้าย พบว่า เมื่อใช้เครื่องมือ SWOT วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ด้านจุดแข็งของพื้นที่
ทะเลสาบสงขลาปรากฏนกนานาพันธุ์ชนิดที่อพยพมาจากไซบีเรียนมีความอุดมสมบูรณ์ทางพื้นที่สูง จุดอ่อน คือ การจัดการที่ทับซ้อน
ในพื้นที่เดียวกัน ปัจจัยภายนอก ด้านโอกาส ภายนอกมีการใช้สถานที่เป็นแหล่งศึกษาข้อมูลทางธรรมชาติเช่นค่ายอนุรักษ์ อุปสรรค
ที่ขัดขวางจากภายนอกเป็นแหล่งรองรับน�้ำเสียจากชุมชน การจัดการเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้านการจัดการทรัพยากรโดยใช้รูปแบบ
พหุภาคีก่อให้เกิดความยั่งยืนแก่ทรัพยากรตลอดจนด้านสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชุมชนทั้งสองได้
ค�ำส�ำคัญ : พัฒนาการ, รูปแบบการจัดการทรัพยากรชุมชน, พหุภาคี
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Study of development and resource management model of Ban Tha Khura community and Ban Khlong Ri
community, Sathing Phra district, Songkhla province with the objective To study development Resource
management of Ban Tha Khura community and community Ban Khlong Ri, during the year 1976 -2017 and
studied the resource management model of Ban Tha Kura community and Ban Khlong Ri community, finding
strengths, weaknesses, opportunities, obstacles for both communities in the Songkhla Lake Hunting Area
(now Central) The study is divided into two periods. Namely, study of utilization and form of resource management
and The model used in planning, solving problems and developing suitable for the area of society, culture,
economy in the area To apply the multilateral resource management model to apply and solve problems in the
area Suggest ways to develop appropriate resource management This study uses the concept Theories about
sustainable development Resource management By using SWOT tools for analysis to find strengths, weaknesses
Opportunities and obstacles Of the Songkhla Lake Hunting Area and apply the participatory management concept
to solve the problem for sustainability and in accordance with the social and cultural area
The results of the study showed that, firstly, the development of resource management in both periods
was a resource management. Both communities were similar. Divided into two periods By managing resources, it was
found that both periods were different as follows: 1) The era of development leaning on natural resources:
before the announcement was a hunting area in Songkhla Lake. Villagers can access resources without written rules.
There is no fixed structure, only the belief in the sacred things that the villagers respect. Causing both villagers to
respect the rules Control within the community Which is a way of managing by the villagers 2) the development
era: after the announcement of a hunting area in Songkhla Lake (1976), there is a fixed resource management
model By the state issuing laws to manage the area Conservation policies and measures are continuously
implemented, but at the same time Government management methods There are various agencies Who care in
the same area Resulting in problems in overlapping management
Second, the use of natural resources in the area before the announcement of the villagers can access
resources, make use of resources freely. When the state declared a hunting area, the villagers were eliminated
from access to resources.
Finally, when using SWOT tools, analyze the internal factors. On the strength of the Songkhla Lake area,
it appears that many species of birds that migrate from Siberia are rich in highland areas. The weakness is the
overlap of the same area. External factors, opportunities The use of places as natural educational resources such as
conservation camps Obstructions that hinder the outside from being a source of waste water from the community
Management to solve problems that arise in resource management by using multilateral forms, creating
sustainability for resources and social aspects Economy and culture of both communities
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สภาพลักษณะธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต่างๆ
ส่วนใหญ่มีสภาพที่เสื่อมโทรมลงทุกขณะ ดังเช่นกรณีพื้นที่ป่าไม้ของ
ประเทศไทยจากการประเมินสถานการณ์ พื้นที่ป่าไม้อย่างต่อเนื่อง
ด้วยเทคโนโลยี (ส�ำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช, 2554) จากการส�ำรวจระยะไกล
ในช่วงสี่ทศวรรษที่ผ่านมาปี 2504 - 2552 พบว่า ประเทศไทยสูญเสีย
พื้นที่ป่ามากกกว่า 72 ล้านไร่ หรือเฉลี่ยประมาณ 1.6 ล้านไร่ต่อปี
จากสภาพอดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น แนวโน้ ม ทรั พ ยากรด้ า นป่ า ไม้ ข อง
ประเทศไทยลดลงมาโดยตลอด ซึง่ เป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าทรัพยากรชนิดนี้
เกิดจากความต้องการของมนุษย์ขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ ปัจจัยสี่
พร้อมกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี จึงเป็นสิ่งกระตุ้น
ให้ ม นุ ษ ย์ ต ้ อ งค้ น และเสาะแสวงหาทรั พ ยากรมาใช้ เ พิ่ ม มากขึ้ น
ตามอัตราจ�ำนวนประชากรที่มีการเพิ่มแบบเรขาคณิตแต่ปริมาณ
อาหารหลับเพิ่มแบบเลขคณิต ดังที่ Thomas Robert Malthus
ได้กล่าวไว้ในหนังสือ An Essay on the Principle of Population
as it affects the Future Improvement of Society ที่ชี้ให้
เห็นถึงความส�ำคัญของขนาดและการเพิ่มประชากรต่อสิ่งยังชีพ
โดยเชือ่ ว่า ประชากรมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วกว่าการเพิม่ ของ
สิ่งยังชีพ ท�ำให้มีสิ่งยังชีพไม่เพียงพอต่อประชากร ลักษณะดังกล่าว
จึงมีทิศทางที่ตรงกันข้าม ซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
ลดน้อยถอยลงทุกขณะทั้งต่อด้านปริมาณและด้านคุณภาพ ส่งผล
ต่อความขาดแคลนในอนาคตได้ กรณีในเอกสารเครือ่ งมือการจัดการ
ลุ ่ ม น�้ ำ โดยชุ ม ชน กล่ า วไว้ ว ่ า สหั ท ยา วิ เ ศษ (2547) ทุ ก วั น นี้
ทรัพยากรธรรมชาติในลุม่ น�ำ้ ถูกท�ำลายไปมาก โดยสาเหตุหลักมาจาก
ความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามจ�ำนวนประชากร การใช้เครือ่ งมือในการ
เก็บเกี่ยวประโยชน์จากธรรมชาติ ซึ่งมาจากโครงการพัฒนาต่างๆ
ที่มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความสมดุลต่อระบบนิเวศ
และปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การพัฒนาที่ผ่านมานั้นมีส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้
ระบบนิเวศลุ่มน�้ำได้รับผลกระทบจนเกิดความเสียหายอย่างในกรณี
อีกหลายลุ่มน�้ำ และเมื่อค�ำนึงถึงอนาคตของชุมชนท้องถิ่นที่ยังต้อง
พึ่งพาทรัพยากรในลุ่มน�้ำแล้ว ท�ำให้ต้องการทบทวนถึงความเป็นไป
ได้ในการจัดการลุม่ น�ำ้ ทีเ่ กิดประโยชน์ในทุกฝ่าย ดังกรณีตวั อย่างใน
ทางภาคใต้ ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้ำปากพนัง จัดเป็น
โครงการพั ฒ นาแหล่ ง น�้ ำ ขนาดใหญ่ เ พื่ อ ให้ ส ามารถแก้ ป ั ญ หา
เกษตรกรแบบเบ็ดเสร็จ โดยมีแผนงานก่อสร้างระบบชลประทาน
เป็นแผนงานหลัก ด�ำเนินการก่อสร้างประตูระบายน�้ำปากพนัง
ชือ่ “ประตูอทุ กวิภาชประสิทธิ” หรือ “เขือ่ นปากพนัง” ตามค�ำเรียก
ของชาวบ้าน เพื่อกั้นน�้ำจืดกับน�้ำเค็มออกจากกัน ปรากฏว่าได้ส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศที่ส�ำคัญ กล่าวคือ ระบบนิเวศน�้ำ 4 รสเดิม
เสียสมดุลธรรมชาติ น�้ำนิ่งและเน่าเสีย สัตว์น�้ำลดลงทั้งปริมาณและ
ชนิดพันธุ์ เกิดน�้ำท่วมในเขตชุมชน สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่ออาชีพ

ชาวบ้าน ทั้งชาวนาท�ำนาไม่ได้ผลเพราะน�้ำท่วมขัง ทิ้งนาข้าวให้ร้าง
ชาวนากุ้งเลี้ยงกุ้งไม่ได้เพราะน�้ำเน่าเสียและการแบ่งเขตพื้นที่น�้ำจืด
น�้ำเค็ม ชาวประมงพื้นบ้านสูญสิ้นอาชีพ สูญเสียรายได้เสริมจาก
การท�ำน�้ำตาลจากต้นตาล ดังนั้นการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนจึง
มีความส�ำคัญ โดยคนในชุมชน คือ คนในเท่านั้นที่รู้ข้อมูลในพื้นที่
ตนเองได้ดีกว่าคนนอก กรณีการจัดการทรัพยากรของชุมชนบ้าน
ท่าคุระและชุมชนบ้านคลองรีเป็นสองชุมชนที่มีทรัพยากรเปรียบ
เหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ต ทีไ่ ม่ตอ้ งจ่ายเงินแค่เอาแรงออกหาทรัพยากร
ในทะเลสาบก็สามารถได้ทรัพยากรมาด�ำรงชีพได้ เป็นต้น
จากปัญหาที่ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
จากโครงการประตูระบายน�้ำเนื่องด้วยชุมชนบ้านท่าคุระและชุมชน
บ้านคลองรีได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าวที่เห็นผลปรากฎ
ทางพื้ น ที่ ส ่ ง ผลเห็ น ชั ด มากที่ สุ ด ในช่ ว งของทะเลสาบสงขลาใน
ตอนกลาง ปัญหาดังกล่าวนี้ได้ส่งผลกระทบในด้านการด�ำเนินชีวิต
การประกอบอาชีพ ตลอดจนชาวบ้านเกิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
ชุมชนทัง้ สองนีไ้ ด้อาศัยพึง่ พิงจากทรัพยากรในทะเลสาบสงขลาตัง้ แต่
สมัยยุคแรกๆ ของการก่อตั้งชุมชน เมื่อมีการสร้างประตูระบายน�้ำ
ที่บริเวณปากพนังการกั้นระหว่างน�้ำเค็มกับน�้ำจืด การด�ำรงชีพ
วิถีชีวิตของชาวบ้านได้มีการเปลี่ยนแปลง สิ่งดังกล่าวคือปัญหา
ที่เคยเกิดขึ้นจากอดีต ส่งผลกระทบมาถึงปัจจุบันและมีปัจจัยใด
อีกบ้างทีท่ ำ� ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงกับคนในพืน้ ที่ และส่งผลกระทบ
อย่างไร โดยชาวบ้านทัง้ สองชุมชนมีการจัดการทรัพยากรและต้องการ
ทราบถึงปัจจัยตัวการใดบ้างที่ท�ำให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนต้อง
เปลี่ยนแปลงไปและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด ตลอดจนศึกษา
ด้านพัฒนาการของทั้งสองชุมชนที่มีการตั้งถิ่นฐานริมทะเลสาบ
สงขลาทีม่ คี วามส�ำคัญต่อคนในพืน้ ทีเ่ ป็นอย่างมากในด้านวัฒนธรรม
ความเชื่ อ ของผู ้ ค นในชุ ม ชนและชาวบ้ า นทั้ ง สองชุ ม ชน ในด้ า น
ความเชื่ อ นั บ ถื อ ศรั ท ธาต่ อ เจ้ า แม่ อ ยู ่ หั ว ของสิ่ ง ศั ก ดิ์ ที่ อ ยู ่ เ หนื อ
ธรรมชาติ ซึ่งล้วนแล้วเป็นแหล่งรวมใจและศูนย์รวมของชาวบ้าน
ของทั้งสองชุมชนที่ส่งผลด้านใดของผู้คนในชุมชน
ดั ง นั้ น การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้ อ มจึ ง เป็ น
วิ ธี ก ารที่ จ� ำ เป็ น อย่ า งเร่ ง ด้ ว นต่ อ การด� ำ เนิ น งานทั้ ง การใช้ ก ลวิ ธี
ทางธรรมชาติ แ ละการประยุ ก ต์ ใช้ เ ทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมทั้ ง ใน
ด้านการให้ความคุ้มครอง บ�ำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรั พ ยากรด้ า นต่ า งๆ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต ่ อ ส่ ว นรวมมากที่ สุ ด
ขณะเดียวกันต้องมีการควบคุมมิให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ จากสภาพปัญหาดังกล่าวเพื่อน�ำไปสู่แนวทาง
การจัดการที่สอดคล้องกับคนในพื้นที่และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่
จึงน�ำไปสู่ประเด็นการศึกษาในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ศึกษา
ด้านพัฒนาการการจัดการทรัพยากรในพื้นที่บริเวณชุมชนบ้าน
ท่าคุระและชุมชนบ้านคลองรี เพื่อเป็นการศึกษารูปแบบการจัดการ
ทรัพยากรของทั้งสองชุมชน อันน�ำไปสู่การไขข้อประเด็นปัญหาและ

รำไ

บทน�ำ

ขวัญดาว ปิ่นทองพันธุ์

8 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2562

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครัง้ นี้ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูล
ต่างๆ ที่จะเข้ามาประกอบกันเพื่อที่จะน�ำข้อมูลไปตอบค�ำถาม
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังต่อไปนี้
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทะเลสาบ
สงขลาก่อนปี พ.ศ.2519 - พ.ศ.2560 รวบรวมข้อมูลรูปแบบ
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในแต่ละช่วงเวลาโดยท�ำ
การศึ ก ษาจากการสั ม ภาษณ์ จ ากประชากรในพื้ น ที่ ศึ ก ษา และ
รวบรวมข้อมูลรูปแบบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จากการสัมภาษณ์
จากภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน
การเก็ บ ข้ อ มู ล ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข ้ อ มู ล
ที่ถูกต้องเป็นจริงตามสถานภาพภายในพื้นที่ การเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ท� ำ การศึ ก ษาจากเอกสาร สิ่ ง ตี พิ ม พ์
หนังสือ และรายงานการศึกษาต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษา เช่น
ข้อมูลหมู่บ้านต่างๆ ข้อมูลพื้นฐานจากหน่วยงานราชการต่างๆ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลคลองรี
ขั้นตอนที่ 2 การเข้ า ไปแนะน� ำ ตั ว ผู ้ ศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า ง
ความคุ้นเคยระหว่างผู้ศึกษากับผู้น�ำชุมชนนายกองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล เจ้าของผู้ประกอบการ ชาวบ้าน และส�ำรวจสภาพ
หมู่บ้านต่างๆ
ขั้นตอนที่ 3 พูดคุยกับผูน้ ำ� ชุมชนพร้อมทัง้ ให้เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบของหมู่บ้านต่างๆ ส�ำรวจรายชื่อผู้ที่สามารถให้ข้อมูล
หลักได้ แล้วน�ำมาเลือกโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
ขั้นตอนที่ 4 ใช้ ก ารสั ม ภาษณ์ แ บบไม่ เ ป็ น ทางการ
และร่วมประชุมสัมมนากับชุมชน และพูดคุยสนทนาสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และหน่วยงานเอกชน
ขั้นตอนที่ 5 ใช้ แ บบสอบถามเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 4 หมู่บ้าน ชุมชนบ้านคลองรีและบ้านท่าคุระ

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่จะเลือกใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออก
เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั เชิงปริมาณส�ำหรับการเลือก
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ ชุ ม ชนบ้ า นท่ า คุ ร ะ หมู ่ 8, 9 จ� ำ นวน
285 ครัวเรือน ชุมชนบ้านคลองรี หมู่ 4, 5 จ�ำนวนครัวเรือน
192 ครัวเรือน รวมจ�ำนวนครัวเรือนทั้งชุมชน 477 ครัวเรือน
โดยเลือกกลุ่มประชากรตัวอย่างที่อาศัยอยู่ทั้งสองชุมชน 4 หมู่บ้าน
ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง Darwin Handel (1977, อ้างใน
มนัส สุวรรณ, 2539) ที่มีความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ จะต้อง
เก็บกลุ่มตัวอย่างจากทั้งสองชุมชน เป็นจ�ำนวน 131 ครัวเรือน
2. กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้วธิ กี ารเลือก
แบบเจาะจง ได้แก่ ผู้น�ำชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ได้แก่
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ก�ำนัน พระ, กลุ่มองค์กรชุมชน
กลุ่มเดินเรือ กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง กลุ่มหาปลา กลุ่มท�ำนา
ท�ำสวน, กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�ำบล
คลองรี อ�ำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา, กลุ่มองค์กรเอกชน ได้แก่
ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง
ฝั่งตะวันออก ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศึกษา
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สาเหตุของปัญหาที่แท้จริง เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนชุมชน
2) แบบสอบถาม ส�ำหรับการสอบถามตามวัตถุประสงค์
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่สามารถแก้ไขปรับปรุงฟื้นฟู ของการศึกษาข้อที่ 2 โดยสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างเป็นประชากร
สภาพระบบนิเวศให้กลับสู่สภาพสมดุลยั่งยืนคู่สังคมชุมชนและ ทั้งสองต�ำบล มี 131 ครัวเรือน โดยแบ่งไปตามสัดส่วนของครัวเรือน
ประเทศชาติสืบไป
ในแต่ละชุมชนโดยมีชุมชนบ้านคลองรี เก็บตัวอย่าง 43 ครัวเรือน
และชุมชนบ้านท่าคุระ 88 ครัวเรือน สอบถามจากครัวเรือนตัวอย่าง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
สอบถามข้อมูลพื้นฐานทั่วไป การมีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่
1. ศึกษาพัฒนาการการจัดการทรัพยากรของชุมชนบ้าน ทะเลสาบสงขลาในตอนกลางในการดูแลรักษาการใช้ประโยชน์จาก
ท่าคุระและชุมชนบ้านคลองรี ช่วงปี พ.ศ. 2519 - 2560
ทรัพยากร
2. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการทรัพยากรระหว่าง
3) อุปกรณ์เครื่องมือที่ช่วยในการสัมภาษณ์ สอบถาม
ชุมชนบ้านท่าคุระและชุมชนบ้านคลองรี และหาจุดแข็งจุดอ่อน และสั ง เกต ประกอบด้ ว ย เครื่ อ งบั น ทึ ก เสี ย ง วิ ดี โ อ อุ ป กรณ์
โอกาส อุปสรรค ของทั้งสองชุมชน
เครื่องเขียนเพื่อจดบันทึก

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

มห
าว

1) แบบสั ม ภาษณ์ ใ นลั ก ษณะเชิ ง ลึ ก (In-depth
Interview) ส�ำหรับสอบถามข้อมูลต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาข้อที่ 1, 2 โดยการสัมภาษณ์ จากเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ของรั ฐ องค์ ก รเอกชน ผู ้ น� ำ หมู ่ บ ้ า นและสมาชิ ก ในชุ ม ชนจาก
กลุ่มต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และการจัดการจากอดีต จนถึง
ปัจจุบันจากชุมชนทั้งสอง ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่และ
การระดมสมองจากตัวแทนของชาวบ้านทั้งสองชุมชนในด้านการ
จัดการทรัพยากรของชุมชนเพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค
ขวัญดาว ปิ่นทองพันธุ์
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1. ยุคแห่งการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ: ก่อนการ
ข้ อ มู ล จากการส� ำ รวจและแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลาในตอนกลาง
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมน�ำมาวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (ก่ อ นปี พ.ศ.2519) การก่ อ เกิ ด ชุ น ชนในพื้ น ที่ ไ ด้ นั้ น ได้ มี
การแรกเริ่มที่เกิดมาจากการบุกเบิกพื้นที่ เพื่อต้องการหาเลี้ยงชีพ
และเชิงปริมาณ โดยแยกประเด็นการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้
1) การวิ เ คราะห์ พั ฒ นาการจั ด การทรั พ ยากรและ ชุมชนทั้งสองนี้ก็เช่นกัน จากชุมชนเล็กๆ บนพื้นที่ ที่เป็นป่า ท้องทุ่ง
สิง่ แวดล้อม ในด้านจุดก�ำเนิดของการจัดการและด้านการเปลีย่ นแปลง และริ ม ทะเลสาบตะวั น ออกในตอนกลาง เป็ น ต้ น ในเรื่ อ งของ
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ การจัดการจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความเชื่อ
ที่ได้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ลักษณะเชิงลึก โดยการสัมภาษณ์ ประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน แต่จุดประสงค์เดียวกันคือ
จากเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน ผู้น�ำหมู่บ้านและ เพื่ อ ต้ อ งการการอยู ่ ร ่ ว มกั บ ธรรมชาติ แ ต่ อ ะไรที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในการจัดการ ผลที่ตามมาและวิธีการแก้ไขของชุมชน
สมาชิกในชุมชนจากกลุ่มต่างๆ
2) การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล การจั ด การทรั พ ยากรและ ซึ่งเป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้ มีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับชุมชนบ้านท่าคุระ
ชุมชนบ้านคลองรี ตั้งแต่ยุคแรกของการก่อตัวเป็นชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
		 (1) รูปแบบการจัดการวิเคราะห์ดา้ นความหลากหลาย การก้าวเข้าสู่ยุคของการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบ
สงขลา โดยการศึกษาครั้งนี้จะแบ่งเป็นยุคๆ เพื่อให้เห็นถึงการเกิด
ความแตกต่างคล้ายคลึงของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางพื้นที่
		 (2) วิธีการจัดการวิเคราะห์ การจัดการทรัพยากร ชุมชนในช่วงแรกเริ่มและชุมชนอยู่ร่วมกับทรัพยากรเหล่านั้นได้มี
รูปแบบ วิธีการอย่างไร ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมโดยชุมชน และโดยรัฐ
		 (3) วิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพืน้ ที่ ของแต่ละยุค แต่ละช่วงที่ปรากฏออกมาในรูปของการเปลี่ยนแปลง
ของชุมชนและสภาพแวดล้อมของธรรมชาติในพื้นที่อย่างชัดเจน
การเก็บผลผลิตจากทรัพยากรภายในทะเลสาบสงขลา
		 การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ทั้ ง 3 ประเด็ น ดั ง กล่ า วนั้ น ในกรณี ศึ ก ษาพื้ น ที่ เขตห้ า มล่ า สั ต ว์ ป ่ า ทะเลสาบสงขลาได้ มี
ใช้ วิ ธี ก ารเชิ ง คุ ณ ภาพ ส่ ว นการวิ เ คราะห์ ท างพื้ น ที่ น� ำ เสนอ พัฒนาการทางพื้นที่อย่างเห็นได้ชัด ในเรื่องดังต่อไปนี้
ผลการวิเคราะห์ด้านโครงสร้างรูปแบบการจัดการและได้จากข้อมูล 		 1.1 รู ป แบบและวิ ธี ก ารการจั ด การทรั พ ยากร
(ป่าไม้ สัตว์ป่า สัตว์น�้ำ)
แบบสอบถาม โดยใช้สถิติค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ย
3) วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากข้ อ 1) และ 2) น� ำ มา 		 รูปแบบและวิธีการจัดการทรัพยากรในช่วงแรกเริ่ม
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ข้อมูล เป็นการน�ำข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ มีวัฒนธรรมเป็นกลไกส�ำคัญในการจัดการ โดยมีประเพณี พิธีกรรม
และสังคม ข้อมูลการใช้ประโยชน์ทรัพยากรต่างๆ รูปแบบและ และความเชื่อของชาวบ้าน เพราะชุมชนทั้งสองนี้มีการพึ่งพาอาศัย
การจัดการทรัพยากรของแต่ละชุมชน ส�ำหรับข้อมูลทั้งหมดจะใช้ใน จากทรั พ ยากรธรรมชาติ ประกอบกั บ การตั้ ง ถิ่ น ฐานบ้ า นเรื อ น
การพรรณนาให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากร ไม่มากนัก มีลักษณะเฉพาะด้านที่อยู่อาศัย ด้านการพึ่งพิงทรัพยากร
เป็นต้น ปัจจัยที่มีความส�ำคัญต่อรูปแบบการจัดการทรัพยากร
ทั้งของชุมชนและของหน่วยงาน
วิเคราะห์รูปแบบการจัดการทรัพยากรระหว่างชุมชน ในพื้นที่นั้นขึ้นอยู่กับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่
เกิดขึ้นในท้องถิ่นของตนเอง โดยมีวิธีการการจัดการด้วยตนเอง
บ้านท่าคุระและชุมชนบ้านคลองรี โดย SWOT Analysis
ระหว่างชุมชน คนในชุมชนที่ช่วยกันสอดส่องดูแล เพราะช่วง
ยุคแรกเริ่มผู้อาศัยมีไม่มากนัก ไม่มีการแย่งชิงทรัพยากร เนื่องจาก
ผลการวิจัย
พัฒนาการการจัดการทรัพยากรของชุมชนบ้านท่าคุระ ทรั พ ยากรมี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ จึ ง ท� ำ ให้ ผู ้ ค นไม่ มี ห ลั ก เกณฑ์
และชุมชนบ้านคลองรี จ�ำแนกได้ 2 ยุคสมัย ได้แก่ 1. ยุคแห่ง กฎระเบียบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและขอบเขตในการใช้ทรัพยากร
การพึ่ ง พิ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ : ก่ อ นการประกาศเป็ น เขตห้ า ม ทีแ่ น่นอนเป็นไปตามความพอใจและความสะดวกของผูใ้ ช้ประโยชน์
ล่ า สั ต ว์ ป ่ า ทะเลสาบสงขลาในตอนกลาง (ก่ อ นปี พ.ศ.2519) แต่มีเพียงวัตถุประสงค์หลักเดียวกันทั้งท้องถิ่น คือ ใช้ประโยชน์เพื่อ
2. ยุคแห่งการพัฒนา: ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2519 - 2560 เนื่องด้วย การยังชีพ เพื่อต้องการตอบสนองในปัจจัยสี่ของสมาชิกในชุมขน
สองชุ ม ชนดั ง กล่ า วเป็ น ชุ ม ชนตั้ ง อยู ่ ติ ด ขอบทะเลสาบสงขลา จากการสัมภาษณ์จากผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน กล่าวว่า “ในสมัยก่อน
ในตอนกลางที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร์ แ ละความเชื่ อ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในทะเลสาบสงขลา ครัวเรือนใด
(เจ้าแม่อยู่หัว) ผู้ที่ก่อตั้งชุมชนเป็นที่พึ่งทางจิตใจของคนในท้องถิ่น อยากกินไร ได้กิน อยากใช้ อะไรก็สามารถเข้าไปตัดไม้ แล้วมาท�ำ
และส�ำคัญทางความคิดด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของคน เป็นอะไรก็ได้ท�ำ เช่น ตัดไม้มาท�ำเป็นฟืน ไม้หนาหนาหน่อยก็มาท�ำ
บ้ า นเรื อ น ซ่ อ มแซมบ้ า นเรื อ น โดยไม่ ต ้ อ งขออนุ ญ าตจากใคร
ในชุมชนบ้านท่าคุระและชุมชนบ้านคลองรี
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บ้านส�ำหรับผูกเรือ เวลาน�้ำขึ้น เรือที่ผูกใต้ถุนบ้านก็จะลอยตาม
ระดั บ น�้ ำ เพื่ อ สะดวกในช่ ว งฤดู น�้ ำ หลาก ภายในตั ว เรื อ นเป็ น
ลักษณะเปิดโล่ง สะดวกต่อการใช้สอยพื้นที่ เช่น หากต้องการเป็น
ห้องนอน นิยมกั้นด้วยผ้า ส่วนด้านหน้าของตัวเรือนเป็นเรือนชานไม้
ออกมาเพื่อท�ำกิจกรรมของครัวเรือน หรือบางหลังคาเรือนมีการท�ำ
เก้าอี้พนักพิงไว้ด้านหน้าเพื่อใช้ในการต้อนรับแขก โดยไม้ที่นิยม
น�ำมาใช้ส�ำหรับการสร้างบ้านชาวนิยมไม้เนื้อแข็งที่อยู่ในชุมชน
จ�ำพวกไม้เคียม ตะเคียน ไม้เสม็ด น�ำมาสร้างและซ่อมแซมบ้านเรือน
การใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ ชาวบ้านกล่าวว่า เลือกตามการใช้งาน
			 1.2.2 การท�ำฟืนเผาถ่าน การใช้ประโยชน์
จากเนื้อไม้ในยุคนี้ พบว่า มีการใช้ประโยชน์จากต้นไม้ที่ชาวบ้าน
มีการเลือกขนาดของไม้โดยค�ำนึงในลักษณะของการน�ำมาใช้งาน
โดยไม้ที่น�ำมาซ่อมแซมบ้านเรือน ไม้ท�ำฟืนเผาถ่าน ไม้ที่น�ำมาเป็น
เชื้อเพลิง เป็นต้น ชาวบ้านจะไม่มีการล้มไม้ขนาดใหญ่ การน�ำไปใช้
ประโยชน์ของชาวบ้านในยุคนี้ มีการเข้าถึงแหล่งได้อย่างอิสระ
ไม่ต้องขออนุญาตจากผู้ใด แต่จะมีจิตส�ำนึกของการตัดไม้ โดยวิธี
การเลือกขนาดของไม้ตามประโยชน์ของการใช้งาน
		 1.2.3 การใช้ พ้ื น ที่ ท างการเกษตร ในยุ ค
บุกเบิก ทุกหลังคาเรือนมีการปลูกข้าว เพื่อน�ำมาบริโภค ในปีหนึ่งๆ
ท�ำนาเพียงหนึ่งครั้ง พื้นที่ที่ใช้ในการท�ำนาส่วนใหญ่อยู่ทางด้าน
ตะวันออกของหมู่บ้าน เนื่องจากลักษณะทางพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม
แหล่ ง น�้ ำ ที่ ใช้ เ พื่ อ การเกษตรอาศั ย จากคลองอาทิ ต ย์ ที่ ช าวบ้ า น
ส่วนใหญ่จะขุดคลองเล็กคลองน้อยไว้ใช้เพื่อการเกษตรของตนเอง
เพื่ อ กั ก เก็ บ น�้ ำ ในยามฤดู ฝ นใช้ ใ นยามหน้ า แล้ ง พื้ น ที่ ใ นการท� ำ
การเกษตรในยุคแรกๆ มีการจับจองโดยใช้แรงงานของสมาชิก
ในครัวเรือน มีการถางพื้นที่บุกเบิกพืชหลักๆ ที่ใช้ในการเพาะปลูก
คือ การปลูกข้าว โดยใช้วิธีการออกแรงจากเพื่อนบ้าน โดยไม่มี
ค่าจ้าง เจ้าของพื้นที่ตอบแทนโดยการเลี้ยงอาหารกลางวัน เมื่อถึง
ฤดูกาลเก็บเกี่ยว ใช้วิธีการเก็บด้วยมือ เครื่องมือที่ใช้เรียกว่า แกะ
มีการใช้พื้นที่ในการปลูกข้าวแล้วพื้นที่ตามคันนา หัวนา ปลายนา
ปลูกต้นตาลโตนดเพื่อบังแดดบังลม และสามารถบอกแดนพื้นที่นา
ว่าเป็นของใคร เพื่อบอกอาณาเขตที่นาที่ท�ำกินว่ามีความกว้างยาว
เท่าใด ต่อมามีการปลูกตามคันนาเพื่อการลุกล�้ำเขตคันนา
		
1.3 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในทะเลสาบ
สงขลา (ป่าไม้ สัตว์ป่า สัตว์น�้ำ)
			 1.3.1 ทรั พ ยากรป่ า ไม้ ในพื้ น ที่ ศึ ก ษาใน
สมัยยุคดั้งเดิม (ยุคแรกๆ ประมาณหนึ่งร้อยปีมาแล้ว) ไม้ที่ส�ำคัญ
ได้แก่ ไม้ตะเคียน ไม้เตียว ไม้ตะเคียน เป็นต้น จากการสอบถาม
ชาวบ้านในชุมชนบ้านท่าคุระ (ผู้ใหญ่บ้าน) กล่าวว่า “ป่าไม้ในช่วง
สมัยก่อนรก ทึบ ต้นหนึ่งๆ หลายคนโอบ สามารถน�ำมาต่อเรือ
เพื่อยานพาหนะหลักของคนในชุมชนและระหว่างชุมชน และล�ำต้น
ปลูกบ้านเรือน เสาบ้าน และโครงสร้างของตัวบ้าน การใช้ประโยชน์
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หากด้านการท�ำนา บ้านใดมีก�ำลังแรงกายเท่าไรก็สามารถถากถาง
ป่ารก บุกเบิกท�ำไร่ท�ำนา ตามแรงกายของครัวเรือนนั้นๆ” โดย
แต่ ล ะคนจะมี จิ ต ส� ำ นึ ก ของการหวงแหน มี ค วามรั ก ผู ก พั น ใน
ทรัพยากรท้องถิ่นของตนเอง ช่วยกันปกป้อง รักษา ตลอดจน
การจัดการ น�้ำ สัตว์น�้ำ สัตว์ป่า ในรูปแบบของความเชื่อเรื่องต่างๆ
อันเนือ่ งมาจากเกิดจากจิตใต้สำ� นึกของผูค้ นในชุมชน ดังเช่น สัตว์นำ�้
มี ก ารจั บ มาเพื่ อ การบริ โ ภค ในแต่ ล ะครั้ ง เท่ า นั้ น จั บ มาเฉพาะ
ที่ เ ห็ น ว่ า กิ น ได้ แ ละไม่ จั บ ช่ ว งของการวางไข่ มี ค วามเชื่ อ ด้ า น
การจับสัตว์น�้ำ หากในช่วง 15 ค�่ำ มีการหยุดล่าสัตว์ หยุดในทุกๆ
ด้านเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เพราะเป็นช่วงวันพระ หากผู้ใด
ฝ่าฝืนจะต้องมาขอขมาวิญญาณหรือผู้ดูแลแหล่งน�้ำ ความเชื่อของ
ชาวบ้านเปรียบเสมือนเป็นการตอกย�้ำในการจัดการดูแลปกป้อง
รักษาแหล่งน�้ำ สัตว์ป่า สัตว์น�้ำ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ส�ำหรับ
กฎระเบียบในการใช้ทรัพยากรจากแหล่งน�้ำ ป่าไม้ สัตว์ป่า สัตว์น�้ำ
ในช่วงเริ่มแรกยังไม่ค่อยเข้มงวด เนื่องจากทรัพยากรมีความอุดม
สมบูรณ์ ชุมชนเองมีความเป็นอิสระในการเข้าไปใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรโดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้ใด การใช้ประโยชน์เพื่อ
การด�ำรงชีพนั้น ต่างมีความเชื่อในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กั บ ความเชื่ อ นั้ น ๆ ที่ มี ก ารนั บ ถื อ เคารพและถ่ า ยทอดรุ ่ น สู ่ รุ ่ น
เมื่อผู้ที่กระท�ำความผิดต้องท�ำพิธีขอขมาต่อเจ้าที่เจ้าทางผู้ปกปัก
รักษาน�้ำ รักษาป่า
จากการศึกษาพบว่า ภูมิปัญญาต่างๆ ของชาวบ้าน ได้มี
การสะสมความรู้ประสบการณ์ในการใช้ประโยชน์และการจัดการ
ทรัพยากรอย่างลึกซึ้ง จากรูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชาวบ้าน ที่มีการจัดการดูแลรักษา โดยเกิดจากการร่วมแรง
ร่วมมือดูแลรักษาที่มาจากจิตใต้ส�ำนึกของผู้คนในท้องถิ่น แต่ต่อมา
เมื่อมีประชากรจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรกลับมีปริมาณลดลง
ประกอบกับในวันที่ 19 เมษายน 2519 ทางหน่วยงานของรัฐ ได้มี
การประกาศพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลาครอบคลุม
ในส่วนทะเลสาบสงขลาในตอนกลาง เป็นพื้นที่สงวน ห้ามมีการ
รุกล�ำ้ อาณาเขตและการจับสัตว์ปา่ ทุกชนิด ในด้านแหล่งท�ำมาหากิน
ของชาวบ้าน ซึ่งได้รับความเดือดร้อนอย่างชัดเจน เช่น จากเดิม
การล่าสัตว์สามารถล่าได้ทุกชนิดเพื่อน�ำมาเป็นอาหารในครัวเรือน
เป็นต้น
		 1.2 การใช้ประโยชน์ในรูปแบบของเนื้อไม้
			 1.2.1 การตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน ของชุมชน
บ้านท่าคุระและชุมชนบ้านคลองรี จากค�ำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่
ในชุมชนกล่าวว่าในยุคแรกเริ่มของชุมชนมีประชากรที่เข้ามาตั้ง
ถิ่นฐานไม่มากนัก ประมาณ 4-5 หลังคาเรือนเท่านั้นเอง ลักษณะ
การตั้งบ้านเรือนในยุคบุกเบิกมีการปลูกบ้านสร้างเรือนโดยอิงกับ
ริมชายฝั่งทะเลสาบสงขลา มีการปลูกบ้านแบบห่างๆ ลักษณะของ
ตัวบ้านท�ำด้วยไม้ทั้งหลัง โดยยกพื้นสูง หลังคาเป็นหน้าจั่ว มีใต้ถุน
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ช้างป่าเพียงชนิดเดียว ดังนั้นเมื่อเห็นว่าเกิดภาวะอันน่าวิตกว่า
สัตว์ป่าหลายชนิดจะสูญพันธ์ไปจากประเทศ รัฐบาลจึงได้ตรา
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการสงวนและคุ ้ ม ครองสั ต ว์ ป ่ า ขึ้ น โดยสมเด็ จ
พระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี เมื่อครั้งด�ำรงพระยศสมเด็จ
พระราชชนนีศรีสังวาล และผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์ ได้ทรงลง
พระนามในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปริมนิ ทมหารภูมพิ ล
อดุลยเดช ตราพระราชบัญญัตสิ งวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ พ.ศ. 2503
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2503 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2504 เป็นต้นไป เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้
คือ สัตว์ป่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่ายิ่งของประเทศชนิดหนึ่ง
ที่อ�ำนวยประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ วิทยาการ และรักษาความงาม
ตลอดจนคุณค่าตามธรรมชาติไว้ แต่ปัจจุบันสัตว์ป่าที่มีค่าบางชนิด
ได้ ถู ก ล่ า และท� ำ ลายจนสู ญ พั น ธุ ์ ไ ปแล้ ว และบางชนิ ด ก� ำ ลั ง จะ
สูญพันธ์ุไป ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายให้ความ
คุม้ ครองสัตว์ปา่ ขึน้ ไว้เพือ่ ประโยชน์ของรัฐบาลและประชาชนส่วนรวม
ต่อมาในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2515 ได้มีประกาศคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 228 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินั้นให้รัดกุมและทันสมัย
ยิ่งขึ้น เมื่อมี พ.ร.บ. ฉบับนี้เกิดขึ้นจ�ำเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติการให้
เป็นไปตาม พ.ร.บ. ดังนั้นในปี พ.ศ. 2504 กรมป่าไม้จึงได้ตั้ง
“หมวดสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า” ขึ้น โดยอยู่ในสังกัดกองบ�ำรุง
ให้ มี ห น้ า ที่ ด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ การสงวนและคุ ้ ม ครองสั ต ว์ ป ่ า
เป็นการเฉพาะ ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 กรมป่าไม้ได้เปลี่ยนชื่อ
หมวดสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเป็น “ฝ่ายจัดการสัตว์ป่าแห่งชาติ”
โดยสังกัดอยูใ่ นกองบ�ำรุงงานในหน้าทีข่ องฝ่ายจัดการสัตว์ปา่ แห่งชาติ
ได้ขยายและก้าวหน้ายิ่งขึ้น ดังนั้นในปี พ.ศ. 2516 กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้เสนอรัฐบาลให้จดั ตัง้ กองอนุรกั ษ์สตั ว์ปา่ ขึน้ ซึง่ ปรากฏ
ว่าได้มีผู้สนับสนุนโดยผ่านทางสื่อมวลชนต่างๆ เป็นจ�ำนวนมาก
ในที่สุดได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ จัดตั้งกอง
อนุรักษ์สัตว์ป่าขึ้น ในปีพ.ศ. 2519 โดยได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาฉบับพิเศษ หน้า 15 เล่มที่ 92 ตอนที่ 32 ลงวันที่ 12
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 กองอนุรกั ษ์สตั ว์ปา่ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางด้าน ป่าไม้ และสัตว์ป่าให้คงอยู่
ด�ำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2503 โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อก�ำหนด
เป็ น พระราชกฤษฎี ก าให้ เ ป็ น เขตรั ก ษาพั น ธุ ์ สั ต ว์ ป ่ า และรั ก ษา
แหล่งสัตว์ป่าที่ส�ำคัญ โดยออกเป็นประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ก�ำหนดให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จากจุดประสงค์และ
นโยบายจากภาครัฐทีต่ อ้ งการอนุรกั ษ์สตั ว์ปา่ บังคับการใช้ประโยชน์
ซึง่ เห็นได้จากการประเทศพระราชบัญญัตสิ งวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่
ในปี พ.ศ. 2503 พระราชบัญญัติการคุ้มครองและสงวนสัตว์ป่าขึ้น
ในปี พ.ศ. 2503 ทางราชการเห็นถึงความส�ำคัญด้านป่าไม้ สัตว์ป่าที่
ได้ลดลงอย่างน่าเป็นห่วง
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จากป่าไม้นั้น นอกจากชาวบ้านน�ำไม้มาปลูกบ้านและน�ำไม้ที่ได้จาก
ป่าเพื่อซ่อมแซมบ้านเรือน นอกจากนั้นยังมีการใช้ประโยชน์ในชีวิต
ประจ�ำวัน ได้แก่ การท�ำถ่าน ท�ำฟืน เพื่อเป็นเชื้อเพลิง จากการ
สัมภาษณ์จากชาวบ้านชุมชนบ้านคลองรี (นายเจริญ คงมี อายุ 78 ปี)
กล่าวว่าสภาพป่าบริเวณในชุมชนและใกล้เคียงที่ชาวบ้านเข้ามา
อยู่อาศัย พบสัตว์ป่านานาชนิด เนื่องด้วยสภาพของป่าอันอุดม
สมบูรณ์ สัตว์ป่าที่สามารถล่าน�ำมาประกอบอาหารได้ง่าย ได้แก่
เก้ง หมูป่า และนกชนิดต่างๆ
		
1.3.2 ทรัพยากรสัตว์ป่า ทรัพยากรสัตว์ป่า
ในยุ ค แรกๆ เต็ ม ไปด้ ว ยสั ต ว์ น านาชนิ ด ได้ แ ก่ ลิ ง แสม ลิ ง ลม
ชะมดน�้ำ ชะมดเช็ด นาก เสือปลา นกนานาชนิด จากค�ำบอกเล่า
ของชาวบ้านทั้งสองชุมชนมีข้อมูลตรงกัน คือ จากการเล่าและ
ประสบการณ์จากผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่า “เมื่อประมาณห้าสิบปีที่แล้ว
มีการล่าเพื่อน�ำไปขายต่างถิ่น ป่าพรุ ประกอบด้วย ไม้หลายชนิด
เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ ป่าที่หนาแน่ นกขนาดใหญ่ท�ำรัง
หลบซ่อนได้อย่างปลอดภัย จึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยนกนานาชนิด
เช่น นกกระทุง นกกาน�้ำ นกนางนวล นกกระเต็น นกกระสาแดง
นกเจา นกแขวก นกกวัก นกกะปูด นกเป็ดน�้ำ นกเหล่านี้ชาวบ้าน
จะล่าเป็นอาหาร โดยใช้วิธีการดักจับ เครื่องไม้เครื่องมือที่ดักจับ
ท�ำด้วยอุปกรณ์จากธรรมชาติวัสดุในท้องถิ่น เช่น ใช้หนังสติ๊ก และ
ลู ก นู (ท� ำ มาจากดิ น เหนี ย วปั ้ น กลมๆ และน� ำ ไปตากให้ แ ห้ ง )
การล่าสัตว์ในช่วงยุคแรกๆ เป็นการล่าโดยพอกินในแต่ละวันของ
ครัวเรือน”
		 1.3.3 ทรั พ ยากรสั ต ว์ น�้ ำ ของชุ ม ชนบ้ า น
ท่าคุระและชุมชนบ้านคลองรีซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมตอนกลางของ
ทะเลสาบสงขลาสามารถพบความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์นำ�้ นานาชนิด
ในทะเลสาบสงขลา ได้แก่ กุ้ง หอย ปู ปลานานาพันธุ์ ในทุก
หลังคาเรือนมีการพึ่งพาอาศัยจากทะเลสาบสงขลา มีการจับสัตว์น�้ำ
เป็นอาชีพหลักของคนในชุมชน และในยุคแรกๆ เป็นการจับสัตว์น�้ำ
เพื่อการบริโภค จากการบอกเล่าของผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านคลองรี
กล่าวว่า ในสมัยก่อนเมื่อออกเรือหาปลา หาปู หาสัตว์น�้ำ จะได้ใน
ปริมาณจ�ำนวนมาก ที่เหลือจากการบริโภคเป็นอาหารหลักของ
ครัวเรือน ก็น�ำมาแปรรูป ท�ำเคย (กะปิ) ปลาแดดเดียว เป็นต้น
การจับสัตว์น�้ำในยุคแรกๆ เครื่องมือเครื่องไม้ในการจับสัตว์น�้ำ
ชาวบ้านจะมีการประกอบขึ้น โดยฝีมือของตนเอง ทุกหลังคาเรือน
สามารถประกอบ ประดิษฐ์ดว้ ยตนเอง ส่วนวิธกี ารจับสัตว์นำ�้ ทีอ่ าศัย
อยู่ที่โดยน�ำวัชพืชและกิ่งไม้ในทะเลสาบมาสุมๆ รวมกันเป็นกลุ่มๆ
แล้ววางไซไว้ข้างล่าง เรียกว่า ไซผี
2. ยุคแห่งการพัฒนา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2519 - ปัจจุบัน
ยุคแห่งการพัฒนาที่ก่อเกิดในพื้นที่ศึกษา มีระเบียบ
จากทางหน่วยงานภาครัฐที่กล่าวว่า “แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมาย
เกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์ป่ามาเป็นเวลานานแล้ว ได้แก่ พระราช
บัญญัติการรักษาช้างป่า ร.ศ. 119 (พ.ศ. 2443) แต่เป็นการรักษา
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มีรูปแบบที่ชัดเจน ตายตัวปรากฏออกมาในรูปแบบของกฎหมาย
ที่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ดั ง นั้ น การจั ด การในยุ ค นี้ ข องชุ ม ชน
ยังไม่ก่อเกิดรูปแบบที่ชัดเจนแต่เป็นเพียงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
จากทางหน่ ว ยงานของรั ฐ ออกมาเท่ า นั้ น มี ป ระชาชนบางส่ ว น
ที่ประกอบอาชีพหลักๆ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ในทะเลสาบสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงกับทะเลสาบที่ต้องฝ่าฝืนกฎ
โดยมีชาวบ้านได้กล่าวไว้ว่า กฎระเบียบที่ออกมาเพื่อก�ำจัดสิทธิของ
การท� ำ มาหากิ น ของชาวบ้ า น “...ผมมี อ าชี พ หลั ก คื อ ล่ า สั ต ว์
ท�ำนา ขึ้นตาลในบริเวณพื้นที่ของผม แต่เมื่อมีการออกกฎระเบียบ
ของการห้ า ม ล่ า นก ล่ า สั ต ว์ อ อกมาส่ ง ผลให้ ก ารท� ำ มาหากิ น
อยากล�ำบากมากขึ้น เพราะนกที่ทางการขึ้นทะเบียนไว้ ได้ลงมา
จิกกิน เม็ดพันธุ์ข้าวที่ผมหว่านไว้ และต้นข้าวอ่อนๆ ส่งผลให้
การท�ำนาไม่ได้ผล....”
		 ความสามารถในการแก้ ไขปั ญ หาและอุ ป สรรค
จากระยะแรกเริ่มของการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบ
สงขลา ชาวบ้านบางส่วนไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีการกล่าว
“ว่าไม่ร”ู้ “ไม่ทราบ ว่ามีชนิดสัตว์อะไรบ้าง” จากการออกกฎหมาย
แต่บางส่วนรู้ แต่ก็มีการกระท�ำความผิด เพราะจ�ำเป็นต้องฝ่าฝืน
เพราะเกี่ยวกับอาชีพของตน จึงท�ำให้ทางภาครัฐต้องแก้ไขปัญหา
โดยใช้วิธีการและรูปแบบในการจัดการ โดยการแจ้งข้อความเป็น
กฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ถึงก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อแจ้งให้
ชาวบ้านได้ทราบ จึงท�ำให้ชาวบ้านบางส่วนได้เกรงกลัวต่อการ
กระท�ำความผิด มีหน่วยงานทางภาครัฐได้ด�ำเนินการจัดการจริง
จากการสัมภาษณ์หัวหน้าเขตกล่าวว่า “.... การออกกฎหมายนี้ทาง
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา ต้องการรักษาพันธุ์สัตว์ต่างๆ
ไว้เท่านั้น แต่ภายในพื้นที่ที่ได้ถูกประกาศเป็นพื้นที่เขตห้ามล่า
สัตว์ป่า ชาวบ้านก็สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าวได้
แต่ต้องท�ำตามกฎระเบียบที่ทางหน่วยงานของภาครัฐได้ออกไว้
เช่น พื้นที่ที่มีการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าไปซ้อนทับกับ
พื้นที่เดิมของชาวบ้านที่ท�ำมาหากิน สามารถท�ำมาหากินต่อไปได้
แต่ไม่สามารถดัดแปลงพื้นที่ไปท�ำอย่างอื่นได้และไม่มีการออก
เอกสารสิทธิ์ให้ นอกจากนั้นภายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบ
สงขลา ชาวบ้ า นก็ ส ามารถหาสั ต ว์ น�้ ำ ได้ ต ามปกติ แ ต่ ต ้ อ งอยู ่ ใ น
อาณาเขตที่ให้ท�ำการจับสัตว์น�้ำได้เท่านั้น โดยต้องใช้เครื่องมือ
เครื่องไม้ในการหาปลาจับสัตว์น�้ำที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ระบุไว้
ส่วนในด้านทรัพยากรป่าไม้มีการห้ามตัดไม้ทุกชนิดในอาณาเขต
ห้ า มล่ า สั ต ว์ ป าทะเลสาบสงขลาอย่ า งเด็ ด ขาด ด้ า นสั ต ว์ ป ่ า ที่ มี
การเน้นมาก คือ นก ที่มีการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองนกทั้งที่อยู่
ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าและนอกพื้นที่ หรืออาศัยในพื้นที่ใด
หากผูใ้ ด จับ ล่า ฆ่า มีไว้ครอบครองถือว่ามีความผิด การออกกฎหมาย
ที่ ใช้ ใ นการควบคุ ม ในการประกาศครั้ ง นั้ น มิ ใช่ อ อกมาเพื่ อ ใช้
เฉพาะภายในอาณาเขตของพื้ น ที่ ภ ายในเขตห้ า มล่ า สั ต ว์ ป ่ า
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ดังกรณีพื้นที่ศึกษาในครั้งนี้เช่นเดียวกับอีกหลายๆ พื้นที่
ได้ถูกประกาศเป็นเขตหวงห้าม เขตอนุรักษ์ เขตอุทยาน เขตรักษา
พั น ธุ ์ สั ต ว์ ป ่ า ที่ อ อกกฎหมายโดยจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ ใช้ ใ น
การควบคุ ม พื้ น ที่ จ� ำ กั ด เขตพื้ น ที่ เพื่ อ ความต้ อ งการที่ จ ะด� ำ รง
ความเป็นธรรมชาติคงอยู่ไว้ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 ระบุว่า จะขยายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
จากเดิม 12 เขต เป็น 22 เขต และได้มีการจัดการตั้งเขตห้ามล่าสัตว์
ป่าของประเทศขึ้น 5 แห่ง จากนโยบายดังกล่าว ได้มีการก�ำหนดเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าในเขตพื้นที่ทะเลสาบสงขลา เมื่อวันที่ 19 เมษายน
พ.ศ. 2519 ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ดั ง ปรากฏในแผนที่ ข ้ า งต้ น และ
ขณะเดียวกันได้มีการระบุสัตว์ป่าที่ห้ามล่าไว้ทั้งหมด 53 ชนิด
ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 93 ตอนที่ 82 วันที่ 8
มิถนุ ายน พ.ศ. 2519 ต่อมากรมป่าไม้มกี ารจัดการโครงสร้างแบ่งส่วน
ราชการใหม่ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่
109 วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2535 ดังนั้นในการจัดการในช่วง
ยุ ค ที่ ส องนี้ มี ห น่ ว ยงานทางภาครั ฐ เข้ า มาดู แ ลจั ด การทางพื้ น ที่
โดยกรมป่าไม้ โดยจัดตั้งฝ่ายจัดการเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
		 2.1 รูปแบบการจัดการทรัพยากร (ป่าไม้ สัตว์ป่า
สัตว์น�้ำ)
		 ในช่วงเข้าสู่ยุคแรกของการพัฒนามีปรากฏการณ์
ทางพืน้ ที่ โดยมีหน่วยงานทางภาครัฐเข้ามาดูแลและจัดการด้านพืน้ ที่
รวมถึงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่า จากการเล่าของ
ชาวบ้านในพื้นที่ กล่าวว่า ในระยะแรกเริ่มหน่วยงานแรก คือ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ามาดูแลเรื่องสัตว์ป่า โดยก�ำหนด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2519
โดยให้บริเวณพืน้ ทีท่ ะเลสาบสงขลา โดยระบุชนิดสัตว์ปา่ ทีห่ า้ มล่าไว้
53 ชนิด ชาวบ้านในขณะนั้นได้ทราบข่าวจากทางรัฐ จึงคอยระวัง
จากการล่าสัตว์ เช่น หากมีนกลงกินข้าวเปลือกจากนาหว่าน ชาวบ้าน
ไม่สามารถท�ำอะไรได้เลย นอกจากติดตัง้ หุน่ ไล่กา การออกประกาศ
จากทางรัฐในเรื่องการจับสัตว์ที่ทางรัฐประกาศ “...... ในระยะแรกๆ
ของการประกาศเป็นพืน้ ทีเ่ ขตห้ามล่าสัตว์ปา่ ทะเลสาบสงขลาในพืน้ ที่
ดั ง กล่ า วก็ ต าม แต่ สั ต ว์ ป ่ า เหล่ า นั้ น มี ก ารออกหากิ น นอกพื้ น ที่
ทะเลสาบสงขลาส่งผลให้ชาวบ้านเดือดร้อน ด้านการท�ำมาหากินใน
พื้นที่ของตนเอง...” ดังนั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงต้องกระท�ำตาม
กฎหมายได้ระบุไว้ว่า เช่น หากมีการจับนกน�้ำ ปรับ 2,000 บาท
และมีการยึดเครื่องมือในการล่าครั้งนั้นด้วย รูปแบบและวิธีการ
จัดการทรัพยากรยุคแห่งการพัฒนาโดยรัฐ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คือ กรมป่าไม้ โดยใช้วิธีการจัดการทรัพยากรรูปแบบทางกฎหมาย
ในการจัดการและการควบคุมทรัพยากร
		 ดังนั้นในยุคนี้จึงได้ส่งผลให้จากเดิมในยุคแรกเริ่ม
ที่ไม่มีรูปแบบของการจัดการของชุมชนโดยมีการใช้ทรัพยากรได้
อย่างอิสระ แต่เมือ่ ก้าวเข้าสูย่ คุ แห่งการพัฒนาจึงส่งผลให้ การจัดการ
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		 2.2. การใช้ประโยชน์ในรูปแบบของเนื้อไม้
			 2.2.1 การตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน ในยุคที่สอง
แห่งการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา การตั้ง
บ้านเรือนในยุคนี้หลังคาเรือนมีมากขึ้น เนื่องจากผู้คนถิ่นเดิมได้มี
การขยับขยายครัวเรือน ลูกหลานโดยมีการขยายครัวเรือนปลูกสร้าง
บ้านเรือนละแวกเดียวกัน จากการสัมภาษณ์ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน
กล่าวว่า “….ในชุมชนบ้านคลองรี และท่าคุระ คนทั้งสองชุมชนนี้
เป็นญาติพนี่ อ้ งกันโดยมีการขยายครอบครัวออกไป แล้วมีการต่อเติม
สร้างบ้านในพื้นที่ภายในชุมชนแห่งนี้...” การก่อสร้างบ้านเรือนใน
ยุ ค นี้ ส ามารถปลู ก บ้ า นเรื อ นได้ ต ามรุ ่ น ผู ้ เ ฒ่ า ผู ้ แ ก่ ไ ด้ อ ย่ า งอิ ส ระ
เพราะสาเหตุมาจากพืน้ ทีใ่ นชุมชนของทัง้ สอง ส่วนใหญ่มกี ารจับจอง
พื้นที่ไว้และสามารถปลูกอิงตามแนวขอบทะเลสาบสงขลา เพื่อ
สะดวกต่อการเดินเรือหาเลี้ยงชีพได้ ดังนั้นเรื่องของการปลูกสร้าง
บ้านเรือนในยุคนีม้ กี ารปลูกบ้านเรือนโดยอาศัยไม้จากภายนอกชุมชน
ชาวบ้านบางส่วนมีการลักลอบตัดไม้เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ในการ
สร้างบ้านเรือนเพื่อเป็นการซ่อมแซมสถานการณ์ป่าไม้ในพื้นที่
ทะเลสาบสงขลาในช่ ว งนี้ ไ ด้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปจากยุ ค แรก
ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในด้านป่าไม้และสัตว์ป่าจ�ำนวนพื้นที่ของป่า
ได้ลดลง สาเหตุเนือ่ งมาจากมีการปรับพืน้ ทีเ่ ป็นทีเ่ พาะปลูก หลังจาก
การประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ในช่วงแรกนี้ ชาวบ้านเข้าไปตัด
เพื่อน�ำมาปลูกบ้านซ่อมแซมบ้านเรือน เนื่องจากบางครัวเรือนไม่รู้
กฎระเบี ย บที่ อ อกมาจากภาครั ฐ บางคนรู ้ แ ต่ ยั ง มี ก ารกระท� ำ
สถานการณ์ป่าไม้ในช่วงยุคพัฒนานี้ ได้ถูกก�ำหนดสิทธิ์ของชาวบ้าน
ในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าอย่างเห็นได้ชัด โดยมีความแตกต่าง
กับช่วงยุคแรกโดยอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นเมื่อรัฐได้ออกกฎหมายมาเพื่อ
ใช้ ใ นการบั ง คั บ ในการตั ด ไม้ มี ก ารห้ า มเขตในการเข้ า ไปตั ด ไม้
จึงส่งผลให้ชาวบ้านมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปจากเดิมโดยอย่าง
สิ้นเชิง โดยชาวบ้านมีการหาอาชีพใหม่ๆ เช่น อาชีพรับจ้าง ก่อสร้าง
เป็นต้น
			 2.2.2 การท�ำฟืนเผาถ่าน ในยุคแห่งการพัฒนา
พื้นที่ถูกประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า โดยมีการจ�ำกัดในพื้นที่
เมื่ อ มี ก ารประกาศเป็ น เขตห้ า มล่ า สั ต ว์ ป ่ า จากเดิ ม ที่ ช าวบ้ า น
สามารถเข้าไปตัดไม้ตามขนาดความต้องการในการน�ำไปใช้งาน
หรือเป็นการหาฟืน ตัดไม้เพื่อน�ำมาเผาถ่าน เพื่อกักตุนใช้ในยาม
ฤดู ฝ นหรื อ เป็ น การหาเศษไม้ ที่ มี ข นาดเล็ ก ๆ เพื่ อ น� ำ มาใช้ ใ น
การประกอบอาชีพหรือเป็นการหุงหาอาหารก็ต้องยุติลง เพราะ
เรื่ อ งมาจากการออกกฎหมายห้ า มตั ด ไม้ ใ นเขตห้ า มล่ า สั ต ว์ ป ่ า
จึงส่งผลให้ชาวบ้านต้องเปลี่ยนแปลงวิถีการได้มาของเชื้อเพลิง
โดยหาซือ้ เชือ้ เพลิงเป็นการทดแทน เช่น หันไปซือ้ ถ่านจากนอกชุมชน
บางครัวเรือนปรับเปลี่ยนโดยหาลูกตาลที่สุกที่ตกหล่นใต้ต้นน�ำมา
ตากแดดแล้วน�ำมาเผาเพือ่ ได้เป็นถ่านเก็บไว้ใช้เมือ่ ยามจ�ำเป็น เป็นต้น
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ทะเลสาบสงขลาเพียงอย่างเดียว แต่มีการออกกฎหมายมาเพื่อ
คุ้มครองนกและสัตว์ป่าที่ออกไปท�ำรัง หรือหากินในบริเวณอื่นๆ
อีกด้วย....” ในช่วงยุคแรกเริ่มของการพัฒนานี้ เมื่อมีเจ้าหน้าที่
ออกตรวจการและพบผู้กระท�ำความผิดจริง เจ้าหน้าที่มีการจับกุม
และน�ำมากักขังจริงและออกประกาศให้ชาวบ้านคนอื่นๆ ได้ทราบ
การกระท� ำ ความผิ ด ตลอดจนบทลงโทษในการกระท� ำ ความผิ ด
หลังจากนั้นเมื่อทางหน่วยงานรัฐได้จับกุมด�ำเนินคดีจริง ชาวบ้าน
คนอื่นๆ มีความเกรงกลัวต่อการกระท�ำผิดมากยิ่งขึ้น ท�ำให้คน
ในพื้นที่และผู้คนจากภายนอกชุมชนได้มีความระมัดระวังในการ
ล่าสัตว์และการเก็บหาของป่า การเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลามากขึ้น ดังนั้นการปรับของชาวบ้าน
ได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในยุคนี้มากขึ้น เช่น จากเดิมชาวบ้าน
มีอาชีพหลักๆ คือการประมง จับสัตว์ป่า มีการปรับเปลี่ยนโดยหา
อาชี พ อื่ น ๆ เพื่ อ เป็ น อาชี พ หลั ก และอาชี พ เสริ ม มากขึ้ น เช่ น
อาชีพรับจ้างทั่วไป ขึ้นตาลโนด ท�ำสวน ค้าขาย เป็นต้น
		 ในช่วงยุคแรกเริ่มแห่งการพัฒนานี้เป็นช่วงที่ภาครัฐ
ได้จัดตั้งให้กรมป่าไม้ดูแลและรับผิดชอบในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
โดยมีฝ่ายต่างๆ ที่เข้ามาดูแลจัดการในพื้นที่ ได้แก่ ฝ่ายจัดการเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา กรมประมง เป็นต้น หน่วยงาน
เหล่านี้มีรูปแบบและวิธีการโดยใช้รูปแบบของตัวบทกฎหมายใน
การบั ง คั บ ใช้ ใ นพื้ น ที่ แ ละนอกพื้ น ที่ เ พื่ อ คุ ้ ม ครองนกนานาชนิ ด
เป็นต้น ดังนั้นในยุคนี้ด้านการจัดการดูแลนั้นจะเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐทัง้ หมด แต่สงิ่ ทีป่ รากฏในพืน้ ที่ คือ ต่างหน่วยงานทีเ่ ข้ามานัน้
ต่างหน่วยงานมีการจัดการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่แบบ
แยกส่วน นอกจากนั้นเป็นการซ�้ำซ้อนเรื่องด้านการจัดการในพื้นที่
ดังเช่นกรณีกรมประมงเข้ามาดูแลจัดการเป็นหน่วยงานแรกใน
ด้านสัตว์น�้ำ ต่อมาเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ปา่ การดูแลคุ้มครองเรื่องสัตว์
และพื้นที่ที่ได้ถูกประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา
ทั้งหมดและยังมีกรมชลประทานที่เข้ามาดูแลเรื่องของน�้ำ โดยใน
ส่วนของภาคประชาชน ไม่มีรูปแบบของการจัดการ เป็นเพียงแค่
การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับจากทางหน่วยงานของรัฐ
ที่ออกมาเท่านั้น
		 ช่วงนี้เป็นยุคแห่งแรกเริ่มของการก่อตั้งเขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าเป็นช่วงที่รัฐบาลเข้ามามีบทบาทอย่างเป็นทางการและ
มีอิทธิพลต่อคนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่ส�ำคัญที่มี
การปรับเปลี่ยนแนวทางในการจัดการทรัพยากร โดยมีรากฐาน
แนวคิดที่ถือว่าทรัพยากรทั้งหมดเป็นของรัฐปรากฏขึ้นในพื้นที่ คือ
เกิดการครอบครองและควบคุมพืน้ ทีท่ ำ� ให้รฐั มีการก�ำหนดอาณาเขต
เป็นพื้นที่สงวนด้านสัตว์ป่า ดังนั้นในส่วนการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรในพื้นที่นี้ ยุคแรกเริ่มของการพัฒนาจึงส่งผลให้การใช้
ทรัพยากรของชุมชนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ดังนั้นในส่วนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ทะสาบสงขลา
สามารถแบ่งด้านการใช้ประโยชน์ด้านการใช้สอยได้ดังนี้
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นโยบายมาปฏิบัติจริง ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เข้าใจตัวบทกฎหมาย
จากการสัมภาษณ์ลุงก�ำนันกล่าวว่า “...ในช่วงแรกๆ ชาวบ้าน
บางคนรู้กฎข้อห้ามในการใช้ประโยชน์จากป่า มีบางส่วนที่เข้าไป
ตัดไม้เช่นเคย ถูกด�ำเนินคดีตามระเบียบ บางคนไม่เข้าไปตัดไม้อกี เลย
เพราะเคยเห็นจากการทีเ่ พือ่ นบ้านเคยกระท�ำความผิด จากการเข้าไป
ตัดไม้โดนลงโทษ โดนการปรับ และยึดทรัพย์ จึงเกิดความเกรงกลัว
ต่อตัวบทกฎหมาย...” และข้อมูลจากลูกบ้านกล่าวว่า “สมัยยังหนุม่ ๆ
พื้นที่ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลามีไม้ที่สามารถใช้ประโยชน์อยู่อย่าง
มากมาย เมื่อทางการเข้ามา ส่งเจ้าหน้าที่ค่อยสอดส่องตรวจการ
อย่างเข้มงวด หากใครเข้าไปตัดไม้ภายในเขตก็โดนจับ ผมเลย
ไม่กล้าเข้าไปอีกเลย แต่บางคนอย่างเพื่อนบ้านผม เข้าไปตัดเพื่อ
น�ำไม้เหล่านั้นมาท�ำเป็นเครื่องมือในการจับสัตว์น�้ำ บางครั้งก็ลอด
สายตาของเจ้าหน้าที่ บางครั้งก็โดนจับ ถูกด�ำเนินคดี” ดังนั้น
จากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ในยุคแห่งการพัฒนานี้
ชาวบ้านไม่ได้เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ดังเช่นเคยอย่างในอดีต
เพราะอ�ำนาจในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากป่าถูกควบคุม
โดยรัฐ ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าไม้กับชาวบ้าน
เริ่มห่างเหิน และเกิดการแบ่งพรรคแบ่งฝ่ายกันมากขึ้น
			 2.3.2 ทรั พ ยากรสั ต ว์ ป ่ า ในยุ ค ของการ
ประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา เป็นยุคแห่งการ
ออกกฎบังคับใช้ในพื้นที่และนอกพื้นที่ ที่สัตว์ป่าเข้าไปอยู่หรืออาศัย
กรมป่าไม้ได้ประกาศให้พื้นที่บริเวณโดยรอบทะเลสาบสงขลาและ
พื้นที่ใกล้เคียง เป็นพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ซึ่งก�ำหนดเป็นสถานที่
ปลอดภัยเพื่อการด�ำรงชีพของสัตว์ป่า โดยมีการก�ำหนดชนิดและ
ประเภทของสัตว์ทหี่ า้ มล่าไว้โดยเฉพาะ และการอนุรกั ษ์และคุม้ ครอง
นกน�้ ำ อี ก จ� ำ นวน 187 ชนิ ด ตามนั ย แห่ ง มาตราที่ 26 แห่ ง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 การออก
กฎระเบียบมาบังคับใช้ในพื้นที่ จึงส่งผลให้การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรจากสัตว์ป่าได้ลดน้อยลง จากเดิมในยุคแรกของการ
เข้ามาตั้งชุมชน จากค�ำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ กล่าวว่า ในพื้นที่
แห่งนี้มีสัตว์ป่ามากมาย อยากกินสัตว์อะไรสามารถหาได้หมด
จนกระทั่งเมื่อผู้คนมากขึ้นสัตว์ป่าก็ลดน้อยลง จนมาถึงในช่วงปี
พ.ศ. 2519 มีการประกาศเป็นพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบ
สงขลา ชาวบ้ า นหากิ น ดั ง เช่ น สภาพเดิ ม ไม้ ไ ด้ อี ก ต่ อ ไป ดั ง เช่ น
เมื่อก่อนการประกาศการหาเลี้ยงชีพชอบได้อย่างอิสระ แต่เมื่อมามี
กฎหมายออกมาชาวบ้านเกรงกลัวต่อการกระท�ำความผิด แต่ก็ยังมี
ชาวบ้านบางส่วนที่ยังมีการลักลอบกระท�ำความผิด มีการเข้าไป
ล่าสัตว์ เช่น สัตว์จ�ำพวกนก ไข่นกต้องห้าม เพื่อน�ำมาบริโภค
แต่บางส่วนลักลอบจับสัตว์ป่าไปขาย และยังมีชาวบ้านบางส่วน
ที่ได้รับผลกระทบจากนก เช่น การเพาะปลูกข้าว มีการล่านกน�้ำ
ที่เข้ามาท�ำลายพืชผลทางการเกษตร โดยการวางยาเบื่อ แต่ก็
ถูกด�ำเนินคดีต่อไป
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		 2.2.3 การใช้พนื้ ทีท่ างการเกษตร สถานการณ์
ที่ปรากฏในพื้นที่ในช่วงยุคแห่งการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ทะเลสาบสงขลา ในระยะแรกของการประกาศช่วงปี พ.ศ. 2519
ได้มีการประกาศออกมาเป็นตัวบทกฎหมาย แต่จากการเข้าไป
สัมภาษณ์กับผู้คนในชุมชนทั้งสองที่อยู่ในช่วงเหตุการณ์ของการ
ประกาศจากหน่ ว ยงานทางภาครั ฐ กล่ า วเป็ น เสี ย งเดี ย วกั น คื อ
ทางเขตห้ามล่าสัตว์ป่าไม่ได้ออกประกาศในรูปแบบใดเลย มีแต่
เจ้าหน้าที่เข้ามาส�ำรวจและมีเจ้าหน้าที่เข้ามาวัดพื้นที่ ในระยะแรก
ของการเข้ามาของเจ้าหน้าที่ ความเข้าใจของชาวบ้าน มีความเข้าใจ
ว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาก็เพื่อพัฒนาท้องถิ่น แต่ต่อมามีประกาศออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษรและระบุชื่อสัตว์ป่าที่ห้ามล่า ชาวบ้านทราบ
ช่วงปลายปี 2519 จากการประกาศของก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
ปากชาวบ้ า นปากต่ อ ปากพื้ น ที่ ใ นการเพาะปลู ก ในช่ ว งยุ ค นี้ มี
การเปลีย่ นแปลงอย่างเห็นได้ชดั ซึง่ ได้จากการกล่าวของคุณลุงก�ำนัน
ที่ว่า “... เมื่อมีการประกาศอย่างเป็นทางการออกมา ชาวบ้าน
ได้ทราบอย่างทั่วกันหลายหลังคาเรือนได้รับผลกระทบจากการ
เพาะปลูกข้าว ซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตรที่ส�ำคัญของทุกหลังคาเรือน
เพราะเพาะปลูกไว้กินตลอดทั้งปี แต่เมื่อมีการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว
มีนก จากทางการห้ามให้ล่า หรือ จับ ฆ่า พวกเราชาวบ้านได้รับ
ความเดือนร้อนทั่วหน้า เพราะนกเหล่านี้จิกกินเมล็ดพันธุ์เสียหาย
ส่งผลให้ผลผลิตได้น้อยลงทุกๆ ปี….” ดังนั้นผลกระทบที่ตามมา
เมื่อมีการประกาศเป็นพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา
ในส่วนพื้นที่ศึกษาทั้งสองชุมชนนี้ พบว่า มีการส่งผลให้ประชาชน
ในพื้ น ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบด้ า นการใช้ พื้ น ที่ ท างการเกษตร ได้ แ ก่
การปลู ก ข้ า วเพื่ อ ด� ำ รงชี พ ดั ง ค� ำ กล่ า วของชาวบ้ า นที่ ว ่ า “...
ไม่สามารถท�ำกินในพื้นที่เดิมได้ เพราะท�ำไปก็ไม่ได้ผล นกพริก
เข้ า มาท� ำ ลายพื ช ผลหมด หากจั บ นกพริ ก ก็ มี ค วามผิ ด ทาง
กฎหมายเพราะเป็นสัตว์ต้องห้าม ปรากฏอยู่ในค�ำประกาศของเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา...”
		 2.3 ประโยชน์จากทรัพยากรในทะเลสาบสงขลา
(ป่าไม้ สัตว์ป่า สัตว์น�้ำ)
			 2.3.1 ทรัพยากรป่าไม้ ป่าไม้ในยุคนี้พัฒนา
มาเป็นป่าพรุ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ความส�ำคัญในการควบคุมดูแล
มากเป็นพิเศษ ชาวบ้านได้ให้ความส�ำคัญเปรียบเสมือนเส้นเลือด
ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนแถบลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา ที่ได้หล่อเลี้ยง
ชาวสงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราชมานานหลายร้อยปีและเป็น
แหล่ ง น�้ ำ ที่ ม าแห่ ง รายได้ ข องชาวชุ ม ชน ดั ง นั้ น มาตรการด้ า น
การควบคุมและอนุรกั ษ์ทรัพยากรจึงเป็นอุปสรรคต่อการใช้ประโยชน์
ของชาวบ้ า น หน่ ว ยงานรั ฐ เข้ า มาควบคุ ม การใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรส่งผลให้แนวทางการใช้ประโยชน์จากป่าของชาวบ้านได้
เริม่ เปลีย่ นแปลงไปเพราะเจ้าหน้าทีข่ องรัฐได้ตรวจการด�ำเนินคดีจริง
ถึงแม้เป็นช่วงแรกเริ่มที่มีการประกาศแต่ทางรัฐมีการส่งเจ้าหน้าที่
เข้ า เฝ้ า ระวั ง การโดยรอบๆ พื้ น ที่ เ นื่ อ งจากเป็ น ช่ ว งของการน� ำ
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ระบบนิเวศจะรับได้ ดังนั้นรัฐจึงใช้นโยบายก�ำจัดสิทธิในการเข้าถึง
ทรัพยากร โดยอ้างว่าประชาชนใช้ประโยชน์นั้นเป็นลักษณะที่ไม่มี
การจัดสรรในทรัพยากร โดยรัฐออกเงื่อนไขการใช้ ดูแลรักษาแทน
ชุมชน หากปล่อยไว้ไม่มีการจัดสรรใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ส่วนรวมที่ถือเป็นกรรมสิทธิ์ในส่วนรวม ดังตามแนวคิดของ Garrtt
Hardin เขียนไว้ในบทความเรื่อง The Tragedy of the Commons
ว่ า ที่ มิ ใช่ ส มบั ติ ข องทุ ก คนและไม่ มี ใ ครเป็ น เจ้ า ของ แต่ ทุ ก คน
สามารถใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ท� ำ ให้ ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากร
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม หรือมือใครยาวสาวได้
สาวเอา
2. การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในสองช่วง
เวลา มีความแตกต่างกันในลักษณะรูปแบบในการจัดการ ในช่วง
ยุคแรกของชุมชนมีการจัดการทรัพยากรไม่มีรูปแบบในการจัดการ
ที่ตายตัว แต่เป็นเพียงการใช้ทรัพยากรเพื่อความอยู่รอด โดยการ
จัดการแบบนี้สามารถเรียกได้ว่า การอาศัยภูมิปัญญาของท้องถิ่น
เข้าดูทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเอง โดยชาวบ้านใช้หลักความเชื่อ
ศรัทธาในพื้นที่ท้องถิ่นของตนในการใช้ทรัพยากรและชุมชนที่อยู่
ร่วมกันใช้ประโยชน์ร่วมกัน ดังแนวคิดในการจัดการทรัพยากร
แบบต่างๆ ที่ อานันท์ กาญจนพันธ์ (2543) ได้กล่าวไว้สี่แนวคิด
ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดที่สอง คือ การจัดการทรัพยากรใน
เชิงนิเวศวัฒนธรรมหรือการจัดการในเชิงจิตส�ำนึก มีพื้นฐานวิธี
คิ ด แบบบู ร ณาการอย่ า งเป็ น องค์ ร วมจึ ง ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ การมอง
สภาพแวดล้อมธรรมชาติที่แยกออกจากสังคมมนุษย์อย่างเด็ดขาด
แต่กลับพยายามท�ำความเข้าใจถึงสภาพความเป็นจริงในการอยู่
ร่วมกันของระบบทั้งสอง ซึ่งถือว่ามีปฏิสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อน
ภายใต้เงือ่ นไขของพืน้ ทีเ่ ฉพาะทีใ่ ดทีห่ นึง่ ในระบบนิเวศทีแ่ ตกต่างกัน
อย่างหลากหลายโดยมีจิตส�ำนึกทางวัฒนธรรมและความมีเหตุผล
ของแต่ละชุมชนท้องถิ่น ดังนั้นการจัดการทรัพยากรในเชิงนิเวศ
วั ฒ นธรรมนี้ จึ ง สนั บ สนุ น ความหมายของทรั พ ยากรในแง่ ที่ เ ป็ น
ทรัพย์สินส่วนรวมของชุมชนท้องถิ่นที่ผูกติดกับวัฒนธรรมและหลัก
เหตุผลแบบเศรษฐกิจเชิงส�ำนึกอย่างมีศีลธรรม (Moral economy)
ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันอย่างหลากหลายเพราะขึ้นอยู่กับลักษณะ
เฉพาะทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศในท้องถิน่ ทีแ่ ตกต่างกันออกไป
ดังนั้นในยุคแรกการใช้ประโยชน์จากชุมชนจึงขึ้นอยู่กับกฎศีลธรรม
ของชุมชน ต่อมาในช่วงยุคที่สอง คือ ยุคแห่งการพัฒนาทางรัฐได้
ประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า มีการใช้รูปแบบในการจัดการ
ทรัพยากรโดยรัฐแต่เพียงผู้เดียว มีการออกกฎหมายที่ชาวบ้าน
ไม่สามารถเข้าถึงในตัวทรัพยากร จากปัญหาที่เกิดในพื้นที่ศึกษานี้
เกิ ด จากการใช้ อ� ำ นาจเบ็ ด เสร็ จ เด็ ด ขาดจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ซึ่งสอดคล้องกับงานของยศ สันติสมบัติ (2536) โครงการวิจัยปฏิบัติ
การป่าชุมชน กล่าวว่า ความล้มเหลวในด้านนโยบายการจัดสรร
ทรัพยากรป่าซึง่ ถูกผูกขาดควบคุมโดยรับจากส่วนกลาง ก็เป็นสาเหตุ

ชภัฏ

			 2.3.3 ทรั พ ยากรสั ต ว์ น�้ ำ ในยุ ค แห่ ง การ
ประกาศเป็ น เขตห้ า มล่ า สั ต ว์ ป ่ า ทะเลสาบสงขลา ชาวบ้ า นใช้
ประโยชน์จากการจับสัตว์น�้ำ แต่ยุคนี้ปริมาณของสัตว์น�้ำปริมาณ
ลดลงอย่างรวดเร็ว จึงมีการแก้ไขปัญหาในปี พ.ศ. 2519 ส�ำนักงาน
ประมงจังหวัดสงขลา ได้ด�ำเนินการวิจัยเพื่อหาวิธีการเพาะเลี้ยง
สั ต ว์ น�้ ำ ชายฝั ่ ง ทะเลสาบ และส� ำ นั ก งานประมงจั ง หวั ด สงขลา
ได้ด�ำเนินการเพื่อหาวิธีการเลี้ยงปลากินพืช และขยายพันธุ์สัตว์น�้ำ
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เพิม่ รายได้ให้แก่ชาวชุมชนริมทะเลสาบสงขลา
และขยายสายพันธุ์ของสัตว์น�้ำ จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านที่หาปลา
ในพื้ น ที่ ท ะเลสาบสงขลาท� ำ ให้ ท ราบว่ า การจั บ สั ต ว์ น�้ ำ ในยุ ค นี้
มีความเป็นอิสระในพื้นที่บางส่วนในพื้นที่ทะเลสาบฝั่งริมขอบของ
ทะเลสาบสงขลา โดยนโยบายทางรัฐ มีการจ�ำเพาะเขตพื้นที่ใน
การประกาศเป็นพื้นที่สงวนในการจับสัตว์นำ�้ ท�ำให้ผู้ที่มีอาชีพหลัก
ในการจับสัตว์น�้ำได้รับผลกระทบ สาเหตุเนื่องมาจากปริมาณของ
สัตว์น�้ำลดน้อยลง เนื่องมาจากการใช้เครื่องมือในการจับสัตว์น�้ำ
ในยุคนี้มีการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้น เช่น มีการซื้อเครื่องมือ
จากโรงงานและนอกชุมชน เช่น อวนตาถี่
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การอภิปรายผลการศึกษาร่วมกับแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1) การใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายของทรัพยากรในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา 2) การจัดการ
ทรัพยากรของชุมชนบ้านท่าคุระและบ้านคลองรีสองช่วงเวลา เพื่อ
หารูปแบบการใช้ทรัพยากร โดยใช้ SWOT วิเคราะห์พื้นที่เพื่อ
ด�ำเนินการวางแผน ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยใช้
รูปแบบการจัดการแบบพหุภาคี มีรายละเอียดดังนี้
1. การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของทรัพยากร
จากการศึกษาพบว่า ในสองช่วงเวลามีความแตกต่างกันในลักษณะ
การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายในทรัพยากรในสองช่วงเวลา
พบว่า ในยุคแรกคือ ช่วงเวลาก่อนมีการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์
ป่าทะเลสาบสงขลา มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรโดยทางตรง
เพื่อการด�ำรงชีพของคนในชุมชนเช่นการจับสัตว์น�้ำ สัตว์ป่าเพื่อ
การบริโภคในส่วนที่เหลือน�ำมาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปใน
วันข้างหน้า เป็นวิธีการถนอมอาหารของชาวบ้านในชุมชน ด้านการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในยุคแรกๆ นั้นเป็นการใช้ประโยชน์
ในลั ก ษณะแบบอิ ส ระ โดยอาศั ย ประเพณี วั ฒ ธรรมความเชื่ อ ที่
ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา แต่เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้นผลผลิตของ
ทรัพยากรกลับลดน้อยลง ดังที่ Malthus (1798) ได้กล่าวไว้ถึง
การเพิ่ ม อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตของประชากร ที่ มี ก ารเพิ่ ม แบบ
เรขาคณิต แต่ปริมาณอาหารกลับเพิ่มแบบเลขคณิต เมื่อจ�ำนวน
ประชากรเพิ่มมากขึ้นเกินกว่าปริมาณอาหารที่ผลิตได้ ท�ำให้มนุษย์
ต้องแย่งชิงทรัพยากรจนเกิดความเสื่อมโทรมแก่สิ่งแวดล้อมเกินกว่า
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งานวิจัยครั้งนี้ในด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ในการจั ด การพื้ น ที่ ทั้ ง สามภาคส่ ว นนั้ น
มาจากภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับงานของ
ซิมบา ชาน (2544) ได้กล่าวไว้ว่าผู้ท�ำหน้าที่จัดการพื้นที่ชุ่มน�้ำ
ควรพบปะพูดคุยปรึกษาหารือกับกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
(ทั้ ง ภาครั ฐ ภาคประชาชน เอกชน) อย่ า งสม�่ ำ เสมอ เกี่ ย วกั บ
วัตถุประสงค์ของการจัดการพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ วิธกี ารจัดการ และภัยคุมคาม
จากภายนอก ตลอดจนแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
เพื่อน�ำไปสู่การจัดการที่ยั่งยืน
ในด้านการจัดการทางพื้นที่สิ่งที่เป็นจุดแข็งของชุมชน
คลองรีและชุมชนบ้านท่าคุระ ผลทีไ่ ด้จากการศึกษา คือ การมีวฒั นธรรม
ความเชื่ อ ที่ ชั ด เจนในสิ่ ง ที่ ยึ ด เหนี่ ย วจิ ต ใจของคนในชุ ม ชน คื อ
เจ้าแม่อยูห่ วั ณ วัดท่าคุระ ทีค่ วรพัฒนาเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว จากการ
มี ส ่ ว นจากทุ ก ภาคส่ ว น (การจั ด การแบบพหุ ภ าคี ) เป็ น ต้ น
ซึ่งสอดคล้องกับงานของ อุไรวรรณ สุภานิตย์ (2552) ที่ศึกษา
เรื่องการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา วัฒนวิถีชุมชน
“โหนด-นา-เล” อ�ำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา พบว่า แนวทาง
การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้องมีการประสานความร่วมมือ
ระหว่างชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถาบัน
การศึ ก ษาให้ เข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี
ต้ อ งการที่ จ ะเผยแพร่ วิ ถี ชี วิ ต และวั ฒ นธรรมที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาสถานที่ภายใน
ชุมชนโดยค�ำนึงถึงระบบภูมิทัศน์ที่เป็นธรรมชาติ พัฒนากลุ่มต่างๆ
ให้เข้มแข็งขึ้นโดยสามารถเป็นจุดท�ำกิจกรรมที่สอดรับกับการเข้ามา
ชมวิถีชีวิตชุมชนและสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้เป็นของ
ที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยว นอกจากนั้นยังมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
สืบสานวิถีชีวิตชุมชนเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมของโบราณในชุมชน
เพือ่ การเรียนรู้ จัดทีพ่ กั ไว้รองรับนักท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งการพักในรูปแบบ
ของโฮมสเตย์ โ ดยต้ อ งสมั ค รเข้ า เป็ น สมาชิ ก ของชมรมอนุ รั ก ษ์
การท่องเทีย่ วทีด่ ำ� เนินการโดยชุมชนไม่ให้มกี ารสร้างทีพ่ กั แบบรีสอร์ท
ในช่ ว งยุ ค ที่ ส องยุ ค แห่ ง การพั ฒ นาในพื้ น ที่ นั้ น ได้
สอดคล้ อ งกั บ อานั น ท์ กาญจนพั น ธุ ์ (2544ข) ได้ ก ล่ า วไว้ ว ่ า
จากการที่ ก ฎหมายให้ อ� ำ นาจหน่ ว ยงานราชการหน่ ว ยงานหนึ่ ง
เพียงหน่วยงานเดียวมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลทรัพยากรประเภทใด
ประเภทหนึ่งอย่างเบ็ดเสร็จ ซึ่งได้กลายเป็นสาเหตุของความขัดแย้ง
ระหว่างหน่วยงานพร้อมๆ กับความด้อยประสิทธิภาพของการ
จัดการทรัพยากรในกรณีที่ทรัพยากรต่างๆ นั้นเชื่อมโยงอย่างมาก
จากปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ ศึ ก ษาครั้ ง นี้ เกิ ด จาการใช้ อ� ำ นาจ
เบ็ดเสร็จ จากหน่วยงานภาครัฐ
ดังนั้นเมื่อการจัดการขึ้นอยู่กับภาครัฐฝ่ายเดียวตลอด
ระยะเวลาสี่ สิ บ ปี ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ นั้ น เป็ น การจั ด สรรทรั พ ยากร
ที่ล้มเหลวจึงน�ำไปสู่วิธีการแก้ไขในพื้นที่โดยเกิดการจัดการและ
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ส�ำคัญอีกประการหนึ่งที่ท�ำให้พื้นที่ป่าไม้ของประเทศถูกท�ำลายไป
อย่างรวดเร็ว การที่รัฐเข้าควบคุมการจัดสรรทรัพยากรป่าไม้ใน
รูปของกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และ
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยเนื้อแท้จริงก็คือ
การอ้างสิทธิในการยึดครองป่าทั้งหมดเป็นของรัฐและแย่งสิทธิ
การใช้สอยและควบคุมดูแลรักษาทรัพยากรป่าชุมชนที่เคยมีมา
แต่เดิมไปจากราษฎรในท้องถิ่น ดังนั้นเมื่อการจัดการขึ้นอยู่กับ
ภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวตลอดในพื้นที่การศึกษาครั้งนี้มาในระยะ
สามสิบปีมานี้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของชุมชนทั้งสอง ดังเช่นจากงานของ
ชูศักดิ์ วิทยาภัค (2531) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ลุ่มน�้ำปิง
ตอนเหนือ : ศึกษากรณี อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการ
ศึกษาชุมชนภาคเหนือกับศักยภาพในการพัฒนา ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชนกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในลุ่ม
แม่น�้ำปิง พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสนับสนุนกับ
แนวทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ในลักษณะของป่าไม้ชุมชนหรือ
ป่าไม้สังคม ทั้งนี้เพราะว่าประชาชนต้องการมีส่วนร่วมในการใช้
ประโยชน์และรักษาป่าไม้ ซึง่ มีอยูใ่ กล้ชมุ ชนของตนเองมากกว่าทีจ่ ะ
เห็นคนอื่นมาลักลอบตัดหรือสัมปทานป่าไม้ โดยที่ประชาชนเองได้
แต่เฝ้าดูเฉยๆ เพราะไม่มสี ทิ ธิและอ�ำนาจ หน้าที่ ชุมชนทางตอนเหนือ
กรณีอ�ำเภอแม่แตง สอดคล้องมีความคล้ายคลึงในด้านการจัดการ
ทรัพยากรของชุมชนทางใต้ ได้แก่ ชุมชนบ้านท่าคุระและชุมชนบ้าน
คลองรีในด้านการจัดการทรัพยากรของชุมชนด้านสิทธิและอ�ำนาจ
ในเชิงพื้นที่ การจัดการที่ถือว่าล้มเหลวได้ซึ่งเห็นจากปรากฏการณ์
ณ ปัจจุบัน เช่น ชุมชนบ้านท่าคุระที่มีจุดเด่นในด้านวัฒนธรรม
ความเชื่ อ ที่ ผู ก จิ ต ใจหล่ อ หลอมหั ว ใจของคนในชมชนท้ อ งถิ่ น
ได้นั้น คือ เจ้าแม่อยู่หัว แต่ท�ำไมถึงพื้นที่นี้จึงไม่มีการพัฒนาที่ถูกจุด
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงใช้ SWOT ในการช่วยให้ทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง ออกความเห็นร่วมกัน และสรุปออกมาในแต่ละด้าน
ที่ปรากฏในพื้นที่ จึงรู้ถึงปัจจัยภายใน มีจุดเด่น จุดด้อย และปัจจัย
ภายนอก มีโอกาส และอุปสรรค ของพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับงานของ
สมคะเน วีระสมิทธิ์ (2544) ที่ใช้เครื่องมือ SWOT analysis เพื่อ
วิเคราะห์สถานภาพของสหกรณ์ ในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และข้อจ�ำกัด ระดมความคิดร่วมกันจากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกัน
ด�ำเนินการ โดยขัน้ แรกการมีสว่ นร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุ
ของปัญหาและความต้องการทั้งสามภาคส่วนและแจกแจงหน้าที่
รับผิดชอบในการจัดการของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ สอดคล้องกับ
ภูวดล บัวบางพลู (2561) แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
อย่างยั่งยืน อุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฏ จังหวัดจันทบุรี น�ำ SWOT
ต่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยาน พบว่า ปัจจัยในและ
ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยาน
แห่งชาติเขาคิชฌกูฏ

ขวัญดาว ปิ่นทองพันธุ์
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จัดสรรทรัพยากรที่สามารถร่วมกันช่วยกันทั้งสามภาคส่วนเพื่อหา สหัทยา วิเศษ. (2547). การจัดการลุ่มน�้ำโดยชุมชน. กรุงเทพฯ:
ทางออกแก้ ไขในด้ า นต่ า งๆ จึ ง น� ำ ไปสู ่ ก ารค้ น หาปั จ จั ย ภายใน
เดือนตุลา.
ภายนอก โดยการศึกษาใช้ SWOT ในการช่วยให้ทุกภาคส่วนที่ ส�ำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
เกี่ยวข้องได้ออกความคิดเห็นร่วมกันและสรุปออกมาในแต่ละด้าน
และพันธ์พืช. (2554). พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย.
ที่ปรากฏในพื้นที่
อานันท์ กาญจนพันธ์. (2543). “พลวัตรของชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากร: กระบวนการทัศน์และนโยบาย” ใน อานันท์
กาญจนพันธ์ (บก.) สถานการณ์การวิจัย ชุมชนกับ
ข้อเสนอแนะ
การจัดการทรัพยากร: บทสังเคราะห์ผลของการศึกษา.
1) ควรมี ก ารศึ ก ษาต่ อ ยอดในด้ า นการปรั บ ตั ว ของ
หน้า 1-24, กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานกองทุนและสนับสนุน
ชาวบ้านหลังจากการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบ
การวิจัย.
สงขลา ท่ามกลางกระแสการพัฒนาของพื้นที่และสังคมของชุมชน
อานันท์ กาญจนพันธ์. (2544). “มิติชุมชน: วิถีคิดท้องถิ่นว่าด้วย
ทั้งสอง
สิทธิ อ�ำนาจ และการจัดการทรัพยากร” ใน อานันท์
2) ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบชุมชนอื่นๆ ที่ตั้งอยู่
กาญจนพั น ธ์ (บก.) สิ ท ธิ ชุ ม ชนในการพั ฒ นา.
ริมฝั่งตะวันตกในตอนกลางของทะเลสาบสงขลา มีปรับตัว จัดการ
หน้า 232-252, กรุงเทพฯ : ส�ำนักงานกองทุนและ
ทรัพยากรและวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนนั้นเพื่อได้มีข้อมูลให้แก่
สนับสนุนการวิจัย.
รุ่นลูกรุ่นหลานในหลักฐานเชิงประจักษ์ และเพื่อพัฒนาด้านสังคม
วัฒนธรรมเพื่อสร้างเอกลักษณ์ฉบับของชุมชนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อ อานันท์ กาญจนพันธ์. (2544ข). “มิติชุมชน: วิถีคิดท้องถิ่นว่าด้วย
สิทธิ อ�ำนาจ และการจัดการทรัพยากร” ใน อานันท์
เยาวชนกลับพัฒนาบ้านเกิดได้มีข้อมูลที่พัฒนาได้ตรงประเด็นตรง
กาญจนพันธ์ (บก.) สิทธิชุมชนในการพัฒนา. หน้า
พื้นที่
205-230, กรุงเทพฯ : ส�ำนักงานกองทุนและสนับสนุน
การวิจัย.
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เปรียบเทียบประสิทธิภาพน�้ำมันหอมระเหยจากพืชวงศ์ขิงในการควบคุมด้วงถั่วเขียว
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน�้ำมันหอมระเหยจากพืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae) (ขมิ้นชัน, ขิง, ข่า) ที่กลั่นด้วยความร้อน
ไอน�้ำในการเป็นสารฆ่าด้วงถั่วเขียวอายุ 5 - 7 วัน โดยการใช้วิธีสัมผัสตายในขวดแก้วที่มีระดับความเข้มข้นร้อยละ 0, 0.5, 1, 1.5, 2,
2.5 และ 3 โดยปริมาตรต่อปริมาตร โดยใช้วธิ กี ารทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ ผลการทดลองพบว่า น�ำ้ มันหอมระเหยจากขมิน้ ชันมีประสิทธิภาพ
ในการเป็นสารฆ่า และการยับยัง้ การวางไข่ของด้วงถัว่ เขียวสูงสุด เมือ่ เปรียบกับสารน�ำ้ มันหอมระเหยจากขิงและข่าทีค่ วามเข้มข้นร้อยละ 3
ของน�้ำมันหอมระเหยจากขมิ้นชันมีประสิทธิภาพในการเป็นสารฆ่าด้วงถั่วเขียว มีร้อยละการตายสูงสุดอยู่ที่ 100% ค่า LC50 เท่ากับ
ร้อยละ 1.41 ที่เวลา 24 ชั่วโมง ในขณะที่น�้ำมันหอมระเหยจากขิงและข่า มีร้อยละการตายเท่ากับร้อยละ 66.6 และ 53.3 ตามล�ำดับ
ค่า LC50 เท่ากับร้อยละ 2.38 และ 2.82 ตามล�ำดับ น�้ำมันหอมระเหยจากขมิ้นชัน มีร้อยละสูงสุดในการเป็นสารยับยั้งการวางไข่ของ
ด้วงถั่วเขียว เท่ากับร้อยละ 98.17 ในขณะที่น�้ำมันหอมระเหยจากขิงและข่า มีร้อยละในการเป็นสารยับยั้งการวางไข่ เท่ากับร้อยละ 89.13
และ 89.63 ตามล�ำดับ
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The efficienry comparison of essential oil from Zingiberaceae (Curcuma Longa Linn., Alpinia galangal
(L.) Willd and Zingiber officinale Roscoe.), which was distilled with steam to be used for insecticidal activity
of bean weevil of 5-7 days old. The residual film method at concentration of 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 and 3 %
(v/v) was applied by using a completely randomized design (CRD). The results found that the essential oil
from Curcuma longa Linn had the highest efficiency as insecticidal activity and oviposition deterrent of bean
weevil when comparing with the essential oil from Alpinia galangal (L.) Willd and Zingiber officinale Roscoe.
At the concentration of 3%, the essential oil from Curcuma longa Linn. had the efficiency as insecticidal activity
of bean weevil with the highest mortality percentage at 100% with LC50 value equal to 1.41% at the time of
24 hours. Whereas the essential oil from Alpinia galangal (L.) Willd and Zingiber officinale Roscoe had the
mortality percentage at 66.6% and 53.3% with LC50 value equal to 2.38% and 2.82% respectively. The essential
oil from Curcuma longa Linn had the highest percentage for oviposition deterrent of bean weevil at 98.77Vo.
While the essential oil from Alpinia galangal (L.) Willd and Zingiber officinale Roscoe had the percentage for
oviposition of bean weevil at 89.18 and 89.63 respectively.
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ถั่วเขียว (mung bean) เป็นเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว
ที่มีความส�ำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ถั่วเขียวมีคุณค่าทาง
อาหารที่มีความส�ำคัญต่อมนุษย์และสัตว์ มีสารอาหารประเภท
โปรตี น คาร์ โ บไฮเดรต วิ ต ามิ น เกลื อ แร่ และแร่ ธ าตุ ต ่ า งๆ
ในการบริ โ ภคและยั ง เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ในด้ า นอุ ต สาหกรรมอาหาร
(Kahraman et al, 2014) โดยเฉพาะการผลิตวุ้นเส้นซึ่งมีงาน
วิจัยพบว่า วุ้นเส้นให้ค่าตอบสนองต่อน�้ำตาลในเลือด (glycemic
index) ต�่ำ ถั่วเขียวสามารถควบคุมระดับน�้ำตาลให้เป็นปกติและ
ยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในเลือดของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ (Tachibana et al, 2013) นอกจากนี้
ระบบรากของพื ชตระกูลถั่วจะมีการตรึงไนโตรเจนและยังช่วย
ปรับปรุงบ�ำรุงดินด้วย (Youseif et al, 2017)
ปัญหาในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว คือ การเข้า
ท�ำลายของแมลงศัตรู โดยเฉพาะด้วงถั่วเขียว (bean weevil)
มี ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ ว ่ า Callosobruchus maculatus (F.)
เป็นแมลงศัตรูถั่วเขียวที่มีความส�ำคัญทางเศรษฐกิจ (Umeozor,
2005) โดยที่ ตั ว เต็ ม วั ย เพศเมี ย จะวางไข่ บ นผิ ว เมล็ ด ถั่ ว เขี ย ว
ประมาณ 4-5 ฟองต่ อ เมล็ ด ตั ว เต็ ม วั ย มี ข นาดเล็ ก ประมาณ
3.0 - 4.5 มิลลิเมตร ปีกสั้นหุ้มส่วนท้องไม่มิด ปีกทั้ง 2 ข้างจะมี
แถบหรือจุดสีน�้ำตาลแก่ ปลายปีกสีด�ำ ส่วนหัวเล็กและงุ้มเข้าหาอก
ตาประกอบใหญ่ หนวดสัมผัสเป็นแบบกึ่งฟันเลื่อย โดยที่ตัวเต็มวัย
เพศเมียจะวางไข่บนผิวเมล็ดถั่วเขียว ประมาณ 4 - 5 ฟองต่อเมล็ด
หลังจากนั้นฟักเป็นตัวหนอนจะเจาะผิวเมล็ดลงไปอาศัยกัดกินใน
เมล็ดและจะเข้าดักแด้อยู่ภายในโพรงที่อาศัยจนเป็นตัวเต็มวัยแล้ว
จะเจาะผิวเมล็ดออกมา สร้างความเสียหายทั้งคุณภาพและปริมาณ
(Devi and Devi, 2014)
การป้ อ งกั น ควบคุ ม และป้ อ งกั น ก� ำ จั ด ด้ ว งถั่ ว เขี ย ว
ส่ ว นใหญ่ นิ ย มใช้ ส ารเคมี สั ง เคราะห์ (synthetic chemical)
อย่ างไรก็ ต ามผลกระทบมีหลายประการ เช่น สารเคมี ต กค้ า ง
ในผลผลิตและสิ่งแวดล้อม สัตว์และสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ตาย
ลดความหลากหลายของสิ่ ง มี ชี วิ ต ในระบบนิ เวศ และที่ ส� ำ คั ญ
แมลงพัฒนาสร้างความต้านทานต่อสารเคมี (Isenring 2010;
Dey et al, 2013) จากรายงานวิจัยของ Talukder (2009) การใช้
น�้ำมันหอมระเหยจากพืช (plant essential oil) เป็นทางเลือกหนึ่ง
ที่ ใช้ ใ นการควบคุ ม แมลงศั ต รู พื ช เนื่ อ งจากสารออกฤทธิ์ ข อง
น�้ำมันหอมระเหยจากพืชไม่คงทนและสลายตัวง่าย จึงท�ำให้ไม่มี
ปัญหาในเรื่องการสะสมของสารพิษและไม่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
(Isman, 2000; Bakkali, 2008) จากการศึกษาของ Koul et al,
(2008) พบว่า น�้ำมันหอมระเหยจากพืชซึ่งมีคุณสมบัติในการ
เป็นสารไล่ (repellent) สารฆ่า (insecticide) สารยับยั้งการกิน
(anti-feedant) สารยับยัง้ การวางไข่ (oviposition deterrent) และ

สารยับยั้งการเจริญเติบโต (growth regulator) ของแมลงศัตรูพืช
ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงสนใจเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของน�้ำมันหอมระเหยจากพืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae) ได้แก่
ขมิ้นชัน ขิง และข่า ในการเป็นสารฆ่าและสารยับยั้งการวางไข่
ของด้ ว งถั่ ว เขี ย ว และเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานในการควบคุ ม
ด้ ว งถั่ ว เขี ย วและนํ า มาประยุ ก ต์ ใช้ ท ดแทนสารเคมี ก� ำ จั ด แมลง
ศัตรูพืชต่อไป
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ร้อยละ 75-80 หลังจาก 7 วัน น�ำด้วงถั่วเขียวออกจากขวดแก้ว
นั บ จ� ำ นวนไข่ ด ้ ว งถั่ ว เขี ย วที่ ว างบนผิ ว เมล็ ด ถั่ ว เขี ย วในแต่ ล ะ
ความเข้มข้นของน�้ำมันหอมระเหย วางแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ (completely randomized design, CRD) เปรียบเทียบ
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ร้ อ ยละการยั บ ยั้ ง การวางไข่ (percentage of oviposition
deterrence (POD) ตามสู ต รของ Singh and Jakhmola
(2011)
POD = CS – TS X 100
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CS = จ�ำนวนไข่ที่วางบนเมล็ดถั่วเขียวในชุดควบคุม
TS = จ�ำนวนไข่ที่วางบนเมล็ดถั่วเขียวในชุดทดลอง
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(2011)
3 ซ�้ำ น�ำไปเลี
ุณหภูมทิ ี่ว25-27
องศาเซลเซี
ยส ความชื
้นสัมพัทธ์ Asawalam และ Chukwuekezie (2012) พบว่า น�้ำมันหอมระเหย

POD = CS – TS X 100
CS
เมื่อ CS = จํานวนไขที่วางบนเมล็ดถั่วเขียวในชุดควบคุม
TS = จํานวนไขที่วางบนเมล็ดถั่วเขียวในชุดทดลอง

ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์

พพ
รรณ
ี

ตามลําดับ (ตาราง 1) จากการศึกษาของ Abida et al, (2010) รายงานวาสารที่เปนองคประกอบ
สําคัญที่พบในขมิ้นชัน เชน arturmeron, arcurcumene, α and βpineane sabinene,
myrcene,
terpinene,
turmerone,
22 วารสารวิ
จัยร�ำαไพพรรณี
ปีที่ 13Pcymenene,
ฉบับที่ 3 เดือperillylalcohol,
นกันยายน - ธันวาคม
2562 eugenol, isoeugenol
ซึ่งสารเหลานี้มีฤทธิ์ชีวภาพตอแมลง สอดคลองกับการทดลองของ Asawalam และ Chukwuekezie
าน้ํามันสกั
หอมระเหยจากเหง
าของขมิ
() สกั้นดชัดนวทียป่คโวามเข้
ตรเลียมมอี
ดวยวิ5,ธีก10,
าร 15 และ 20
จากเหง้าของขมิ้น(2012)
ชัน (C.พบว
longa)
ดด้วยปิโตรเลียมอี
เทอร์้นชันและรากของขมิ
ข้นเทอร
ร้อยละ
สัมผัสตาย (residual film technique) มีฤทธิ์ทําใหดวงงวงขาวโพด (maize weevils) ตาย 90% ใน
ด้วยวิธีการสัมผัสตาย (residual film technique) มีฤทธิ์ท�ำให้ มีผลต่ออัตราการตายของมอดแป้ง ในระยะตัวหนอน ดักแด้และ
ระยะเวลา 42 วัน และจากการทดลองของ Ali et al, (2014) พบวาสารสกัดจากเหงาและรากของ
ด้วงงวงข้าวโพด (maize weevils) ตาย 90% ในระยะเวลา 42 วัน ตัวเต็มวัย โดยความเข้มข้นสูงขึ้นมีผลท�ำให้อัตราการตายเพิ่มขึ้น
ขมิ้นชันที่ความเขมขนรอยละ 5, 10, 15 และ 20 มีผลตออัตราการตายของมอดแปง ในระยะตัวหนอน
และจากการทดลองของ
ดั ก แ Ali
ด แetล ะal,ตั(2014)
ว เ ต็ ม พบว่
วั ย าโสารสกั
ด ย ค วดจากเหง้
า ม เ ข มา ข น สู ง ขึ้ น มี ผ ล ทํ า ใ ห อั ต ร า ก า ร ต า ย เ พิ่ ม ขึ้ น
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รำไ

ตารางที
ตารางที่ 1่ 1ผลของน�
ผลของน้้ำํามัมันนหอมระเหยจากพื
หอมระเหยจากพืชชวงศ์
วงศขขิงในการเป็
ิงในการเปนนสารฆ่
สารฆาาด้ดววงถังถั่ว่วเขีเขียยวทีวที่เวลา
่เวลา2424ชัชั่วโมง
่วโมง
ความ
จํานวนเฉลี่ยและรอยละการตายของดวงถั่วเขียว (ตัว)
ความ
เขมข
ขมิ้นชัน
ขิง
ขา
เข้มข้น
น
24 ชั่วโมง
การตาย
24 ชั่วโมง
การตาย
24 ชั่วโมง การตาย
(v/v)
(v/v)
(%)
(%)
(%)
a
a
a
0
0.00 ± 0.00
0.0
0.00 ± 0.00
0.0
0.00 ± 0.00
0.0
a
b
a
0.5 2.66 ± 0.57
26.6
3.3
0.3
0.33 ± 0.48
0.03 ± 0.48
a
b
b
0.1 3.66 ± 0.57
36.6
6.6
6.6
0.66 ± 0.48
0.66 ± 0.48
a
b
b
1.5 5.33 ± 0.57
53.3
23.3
23.3
2.33 ± 0.48
2.33 ± 0.48
a
b
b
2.0 7.66 ± 0.57
76.6
43.3
36.6
4.33 ± 0.57
3.66 ± 0.48
a
b
b
2.5 8.66 ± 0.57
83.3
5.33 ± 0.57
53.3
4.66 ± 0.48
46.6
3.0 10.0 ± 0.00a 100.0 6.66 ± 0.48b
66.6
5.33 ± 0.48b 53.3

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ษรที่เหมื
่เหมืออนกันกันนในแนวนอนแสดงว่
ในแนวนอนแสดงวาไม่
าไมมมีคีความแตกต่
วามแตกตางกั
างกันนอย่อยางมี
างมีนนัยัยส�สํำคัาคัญญทางสถิ
ทางสถิติทตี่ริทะดั
ี่ระดับความเชื
บความ ่อมั่น 95%
* *ตัตัวอัวอักกษรที
โดยวิ
range
test range test
เชื่อมัธี ่นDuncan’s
95% โดยวิmultiple
ธี Duncan’s
multiple
เปรียบเทียบประสิทธิภาพน้ํามันหอมระเหยจากขมิ้น ขิงและขาในการเปนสารยับยั้งการ
วางไขของดวงถั่วเขียว
เปรียบเทียบประสิทธิภาพน�้ำมันหอมระเหยจากขมิ้น น�ำ้ มันหอมระเหยจากขมิน้ ชันมีประสิทธิภาพในการยับยัง้ การวางไข่
จากการทดสอบการเปรียบเทียบประสิทธิภาพน้ํามันหอมระเหยจากขมิ้นชัน ขิง และขาใน
ขิงและข่าในการเป็นสารยับยั้งการวางไข่ของด้วงถั่วเขียว
ของด้วงถั่วเขียวสูงสุดมีจ�ำนวนไข่เฉลี่ยเท่ากับ 2.00 ± 0.81 ฟอง
การเปนสารยับยั้งการวางไขที่ระดับความเขมขนรอยละ 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 และ 3 ตอดวงถั่วเขียว
จากการทดสอบการเปรี
ยบเทีชยทับประสิ
คิดเป็นร้อยละเท่
ในขณะที
หอมระเหยจากขิ
งและ
น้ํามันหอมระเหยจากพื
้ง 3 ชนิทดธิภมีาพน�
ประสิ้ำมัทนธิภาพในการเป
นสารยัาบกับยั้ง98.17
การวางไข
ของดน่ วำ�้ งถัมัน่วเขี
ยวได
หอมระเหยจากขมิโดยความเข
้นชัน ขิง และข่
สารยับยั้งการวางไข่
�ำนวนไข่
่ยเท่ากับบ11.66
± 1.69สและ
มขนาในการเป็
ของน้ํามันนหอมระเหยจากพื
ชสูงขึ้นข่ามีมีผจลทํ
าใหรเอฉลี
ยละการยั
ยั้งการวางไข
ูงขึ้น 13.66
โดย ± 1.41 ฟอง
ที่ระดับความเข้มข้นน้ร้ําอมัยละ
0, 0.5, 1, 1.5, 2,้นชั2.5
ด้วง งสุดตามล�
ำดับนสารยั
คิดเป็บนยัร้้งอการวางไข
ยละการยัขบองด
ยั้งการวางไข่
ของด้วงถั่วเขียว
นหอมระเหยจากขมิ
นมีปและ
ระสิ3ทธิต่ภอาพสู
ในการเป
วงถั่วเขียวมี
ถั่วเขียว น�้ำมันหอมระเหยจากพื
้ง า3งมีชนิ
ทธิบภความเชื
าพใน ่อมัเท่่นา95%
กับร้อเมืยละ
89.13
ำดับ (ตาราง 2) สอดคล้อง
ความแตกตางกัชนทัอย
นัยดสํามีคัปญระสิ
ที่ระดั
่อเปรี
ยบเทีและ
ยบกั88.63
บน้ํามันตามล�
หอมระเหยจาก
การเป็นสารยับยั้งการวางไข่
วงถั่มวเขี
กับการทดลองของ
(2002) พบว่
น�ำ้ มันหอมระเหย
ขิงและขา ขทีองด้
่ความเข
ขนยรวได้
อยละโดยความเข้
3.0 ของน้มํามัข้นหอมระเหยจากขมิ
้นชันTripathi
มีประสิทet
ธิภal,
าพในการยั
บยั้งาการ
ของน�้ำมันหอมระเหยจากพื
น มี ผ ลต่
อ การยั
วางไขของดชสูวงงถัขึ้่วนเขีมียผวสูลท�งสุำดให้มีรจ้อํายละการยั
นวนไขเฉลีบ่ยยัเท้ง ากับจากขมิ
2.00 ้ น±ชั0.81
ฟอง
คิดเปบนยัร้ งอการวางไข่
ยละเทากับข องมอดแป้
98.17 ง เท่ า กั บ
การวางไข่สูงขึ้น โดยน�
้ำมันหอมระเหยจากขมิ
้นชันมีงปและข
ระสิทาธิมีภจาพ
ยละ่ยเท72ากัและ
80 ตามล�
ำดับและ
และจากการศึ
ษาของ Obembe
ในขณะที
่น้ํามันหอมระเหยจากขิ
ํานวนไขร้อเฉลี
บ 11.66
± 1.69
13.66 ± ก1.41
ฟองบตามลํ
าดับ คิดขเปองด้
นรวองถัยละการยั
ยั้งการวางไขและ
ของดOjo
วงถั่วเขี(2018)
ยวเทากัอธิ
บรบอายว่
ยละา89.13
88.63
สูงสุดในการเป็นสารยั
ยั้งการวางไข่
่วเขียวมีคบวามแตก
สารพิและ
ษ จากพื
ช จะมี ผ ลต่ อ เซล์
การทดลองของ
Tripathiบet
al, (2002)
พบวในการวางไข่
าน้ํามันหอมระเหย
ต่างกันอย่างมีนัยส�ตามลํ
ำคัญทีา่รดัะดับ บ(ตาราง
ความเชื2)่อมัสอดคล
่น 95%อเมืงกั่อบเปรี
ยบเทียบ ประสาทรั
ความรู
้สึกทางเคมี
ของแมลง ถ้าผิวของ
จากขมิ้นงและข่
ชันมีผาลตที่คอวามเข้
การยับมยัข้้งนการวางไข
งเทดาไม่กับเหมาะสมหรื
รอยละ 72 อและ
80ษตามลํ
าดับ และจาก
กับน�้ำมันหอมระเหยจากขิ
ร้อยละ 3.0ของมอดแป
ของ เมล็
มีสารพิ
แมลงจะหยุ
ดสัมผัสการวางไข่และ
การศึกษาของ Obembe และ Ojo (2018)อธิถอยหนี
บายวาอสารพิ
ษ
จากพื
ช
จะมี
ผ
ลต
อ
เซล
ป
ระสาทรั
บ
อกไป
ความรูสึกทางเคมีในการวางไขของแมลง ถาผิวของเมล็ดไมเหมาะสมหรือมีสารพิษแมลงจะหยุดสัมผัส
ก า ร ว า ง ไ ข แ ล ะ ถ อ ย ห นี อ อ ก ไ ป
ตารางที่ 2 ผลของน้ํามันหอมระเหยจากพืชวงศขิงในการเปนสารยับยั้งการวางไขของดวงถั่วเขียว
ความ
ขมิ้นชัน
ขิง
ขา
เขมขน
จํานวนไข
ยับยั้ง
จํานวนไข
ยับยั้ง
จํานวนไข
ยับยั้ง
(v/v)
(ฟอง)
(%)
(ฟอง)
(%)
(ฟอง)
(%)
a
a
a
109.33 ± 1.69 0.00 107.33 ± 2.86 0.00 111.66 ± 2.86
0
0.00
a
a
a
0.5
45.07
41.33 ± 2.49 62.19 55.33 ± 2.49 48.44 61.33 ± 2.05
a
b
b
0.1
59.45
36.33 ± 2.05 66.77 41.66 ± 2.05 61.18 46.66 ± 1.24
a
b
b
ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์
1.5
67.07
28.33 ± 1.69 74.08 34.33 ± 1.24 68.01 38.33 ± 2.05
a
b
b
2.0
77.74
15.66 ± 1.24 85.67 20.33 ± 2.05 81.05 26.66 ± 2.05

การศึกษาของ Obembe และ Ojo (2018)อธิบายวาสารพิษจากพืชจะมีผลตอเซลประสาทรับ
ความรูสึกทางเคมีในการวางไขของแมลง ถาผิวของเมล็ดไมเหมาะสมหรือมีสารพิษแมลงจะหยุดสัมผัส
ก า ร ว า ง ไ ข แ ล ะ ถ อ ย ห นี อ อ ก ไ ป
วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2562 23

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

จะวางไข่ลงไปและปิดด้วยสารเหนียวบนเมล็ด แต่ถ้าหากบริเวณ
หรือต�ำแหน่งไม่เหมาะสม แมลงก็จะไม่วางไข่และหาบริเวณหรือ
ต� ำ แหน่ ง ที่ ว างไข่ อื่ น ต่ อ ไป ดั ง นั้ น การใช้ น�้ ำ มั น หอมระเหยจาก
ขมิ้นชันจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการควบคุมแมลงศัตรูถั่วเขียวร่วม
กั บ การจั ด การแมลงแบบผสมผสานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น
นอกจากนี้ยังเป็นการลดการใช้สารเคมีสังเคราะห์ลง ซึ่งปลอดภัย
ต่อมนุษย์ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
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จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพน�้ำมันหอมระเหย
จากพืชวงศ์ขิง ได้แก่ ขมิ้นชัน ขิง และข่า ในการเป็นสารฆ่าและ
สารยับยั้งการวางไข่ของด้วงถั่วเขียว พบว่า น�้ำมันหอมระเหย
จากขมิ้ น ชั น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการเป็ น สารฆ่ า และสารยั บ ยั้ ง
การวางไข่ของด้วงถั่วเขียวดีกว่าน�้ำมันหอมระเหยจากขิงและข่า
เนื่องจากสารออกฤทธิ์ (bioactive) ในน�้ำมันหอมระเหยจากขมิ้น
ชันมีฤทธิ์ทางชีวภาพต่อแมลง (Dosoky และ Setzer, 2018)
โดยเฉพาะสารออกฤทธิ์ ar-turmeron และ ar-curcumene
มีพิษต่อการตายของแมลงศัตรูพืช (Hoi-Seon et al, 2001)
และจากการศึกษาของ Massango et al, (2017) อธิบายว่า
แมลงจะได้รับสารพิษจากพืชโดยการสัมผัสผ่านเข้าข้อต่อทางเยื่อ
เมมเบรน (membrane) น�้ ำ มั น หอมระเหยจากพื ช จะมี ผ ลใน
การยับยั้งการท�ำงานกลูธาไทโอน เอส ทรานเฟอเรส (glutathione
S-transferases) ซึง่ เป็นเอนไซม์ทชี่ ว่ ยในการก�ำจัดสารพิษของแมลง
ซึ่งจะส่งผลท�ำให้แมลงตายในที่สุด และจากการศึกษาของ Rotimi
และ Evbuomwan (2012); Upadhyay (2012) อธิบายว่า บริเวณ
ส่ ว นท้ อ งของแมลงเพศเมี ย จะมี อ วั ย วะส� ำ หรั บ วางไข่ ซึ่ ง จะมี
เซลล์ประสาทรับสัมผัสทางเคมี (chemosensilla) บริเวณหรือ
ต�ำแหน่งทีเ่ หมาะสมแมลงจะใช้อวัยวะวางไข่ทมิ่ ให้เป็นรู หลังจากนัน้
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ตารางที
ผลของน�ํา้ำมันหอมระเหยจากพืชวงศ์
ตารางที่ ่22 ผลของน้
วงศขิงในการเป็
ในการเปนสารยับยั้งการวางไข่
การวางไขของด้
องดวงถั่วเขียว
ความ
ขา
ขมิ้นชัน
ขิง
เขมขน
จํานวนไข
ยับยั้ง
จํานวนไข
ยับยั้ง
จํานวนไข
ยับยั้ง
(v/v)
(ฟอง)
(%)
(ฟอง)
(%)
(ฟอง)
(%)
a
a
a
109.33 ± 1.69 0.00 107.33 ± 2.86 0.00 111.66 ± 2.86
0.00
0
a
a
a
45.07
0.5
41.33 ± 2.49 62.19 55.33 ± 2.49 48.44 61.33 ± 2.05
a
b
b
59.45
36.33 ± 2.05 66.77 41.66 ± 2.05 61.18 46.66 ± 1.24
0.1
a
b
b
67.07
1.5
28.33 ± 1.69 74.08 34.33 ± 1.24 68.01 38.33 ± 2.05
a
b
b
77.74
2.0
15.66 ± 1.24 85.67 20.33 ± 2.05 81.05 26.66 ± 2.05
a
b
b
84.14
2.5
7.33 ± 1.69 93.29 14.33 ± 1.24 86.64 19.66 ± 2.05
a
b
b
89.63
3.0
2.00 ± 0.81 98.17 11.66 ± 1.69 89.13 13.66 ± 1.41
กษรที่เหมื
่เหมือนกั
อนกันนในแนวนอนแสดงว่
ในแนวนอนแสดงวาไม่
าไมมีคมวามแตกต่
ีความแตกตางกั
างกันนอย่อยางมี
างมีนนัยส�ัยำสํคัาญคัญทางสถิ
ทางสถิติทติที่ระดั
ี่ระดับบความเชื
ความ ่อมั่น 95%
* *ตัวตัอัวกอัษรที
โดยวิ
rangemultiple
test range test
เชื่อธมัี ่นDuncan’s
95% โดยวิmultiple
ธี Duncan’s
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ข้อเสนอแนะ

งานวิ จั ย นี้ เ ป็ น การเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพน�้ ำ มั น
หอมระเหยจากพืชวงศ์ขิง ได้แก่ ขมิ้นชัน ขิง และข่า ในการเป็น
สารฆ่า สารยับยั้งการวางไข่ของด้วงถั่วเขียว ซึ่งเป็นพืชที่หาง่าย
ได้ในท้องถิ่น ทดสอบในห้องปฏิบัติการ ในงานวิจัยครั้งต่อไปจะ
ท�ำการศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้จริง ในสภาพ
โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวต่อไป
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บทคัดย่อ

ชภัฏ

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการท�ำก�ำไรและผลตอบแทนผู้บริหาร
และกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรวบรวมจากฐานข้อมูลของ SETSMART ในปี พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 423 บริษัท สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการท�ำก�ำไรกับผลตอบแทนผู้บริหารและกรรมการมีความสัมพันธ์ อัตราส่วน
ก�ำไรต่อหุ้น (EPS) อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA) และอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ผลตอบแทนผู้บริหารและกรรมการ และอัตราส่วนที่มีอิทธิพลต่อผลตอบแทนผู้บริหารและกรรมการ ได้แก่ อัตราส่วนก�ำไรต่อหุ้น (EPS)
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และขนาดของกิจการ ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05

ลัยร
า

ค�ำส�ำคัญ : ความสามารถในการท�ำก�ำไร, ผลตอบแทนผู้บริหารและกรรมการ, อัตราส่วนทางการเงิน

Abstract

มห
าว
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The purpose of this independent study was to study the relationship between profitability and executive
and committee compensation of listed companies in the Stock Exchange of Thailand. The samples used in this study
were 423 listed companies in the Stock Exchange of Thailand which were gathered from SETSMART data base in
2017. The statistics used to analyze data were frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson Product
Moment Correlation Coefficient and Multiple Regression Analysis. The research results showed that the profitability
was related to the executive and committee compensation. The ratio of Earnings per Share (EPS), Return on Assets
(ROA), and Return on Owner’s Equity (ROE) had a positive relation with the executive and committee compensation.
The ratio that influence the executive and committee compensation were Earnings per Share (EPS), Return on Assets
(ROA) and the business size with statistical significance at 0.05 level
Keywords : Profitability, Executive Compensation, Financial Ratios
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ค่าตอบแทนส�ำหรับผู้บริหารองค์กรธุรกิจเป็นเรื่องส�ำคัญ และ
จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนอยู่ตลอดเวลา ปัจจัย ต้องอยู่บนความโปร่งใสน่าเชื่อถือเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การตั ด สิ น ใจลงทุ น ของผู ้ ถื อ หุ ้ น จะมองในด้ า น และนักลงทุน (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2555)
จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้นผู้วิจัยเห็นว่าการเปิด
ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นหลัก ดังนั้นนักลงทุนโดยทั่วไป
ต้องการความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส ความเที่ยงธรรม รวมทั้ง เผยข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนให้กบั ผูบ้ ริหารระดับสูง ส�ำหรับบริษทั
แนวทางปฎิบัติขององค์กร มีความเป็น “บรรษัทภิบาล” มากน้อย จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความส�ำคัญและ
เพียงใดจากบริษทั หลักทรัพย์ การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ เี ป็นส่วนหนึง่ เป็นที่สนใจส�ำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลทั่วไป นักลงทุน การแสดงรายงาน
ของหลักการบรรษัทภิบาล เริ่มตั้งแต่การเลือกตั้งคณะกรรมการ ทางการเงินที่น�ำเสนอต่อผู้ถือหุ้นควรเป็นข้อมูลที่โปร่งใสมีความ
ของบริษัทเพื่อมาด�ำเนินการก�ำกับดูแลกิจการ รวมถึงการคัดสรร น่ า เชื่ อ ถื อ และมี ป ระโยชน์ ต ่ อ นั ก ลงทุ น โดยทั่ ว ไปที่ จ ะน� ำ ไปใช้
ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง มาเป็ น ตั ว แทนในการบริ ห ารงาน ภายใต้ วิ เ คราะห์ ก ารลงทุ น ได้ อ ย่ า งมั่ น ใจมากยิ่ ง ขึ้ น จึ ง ท� ำ ให้ ผู ้ วิ จั ย มี
การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้บริษัทด�ำเนินงาน ความสนใจที่ จ ะท� ำ การศึ ก ษาเรื่ อ งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความ
ตามแนวทางที่ได้ประชุมร่วมกันกับผู้ถือหุ้นบริษัท เหล่านี้ล้วน สามารถในการท�ำก�ำไรกับผลตอบแทนผู้บริหารและกรรมการของ
เป็ น ไปตามหลั ก การที่ บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แห่ ง ประเทศไทยต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ ข องส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) วัตถุประสงค์งานวิจัย
เนือ่ งจากตลาดหลักทรัพย์เป็นแหล่งเงินทุนและระดมทุนทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ
เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการท�ำ
หลักเกณฑ์และข้อก�ำหนดต่างๆ เป็นหลักประกันถึงความน่าเชื่อถือ ก�ำไร กับผลตอบแทนผู้บริหารและกรรมการของบริษัทจดทะเบียน
ความเชื่อมั่น ของนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นั่นเอง ผลตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงเป็นจุดสนใจไปทั่วโลก
อีกครั้งจากการเปิดเผยเรื่องรายได้ของ ซีอีโอ โดย ไอพีเอส หรือ วิธีด�ำเนินการวิจัย
สถาบันเพื่อการศึกษานโยบายภาครัฐในสหรัฐอเมริกาที่ออกมา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บริษัทจดทะเบียนใน
เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เรื่องผลส�ำรวจการจ่าย ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2560 จ� ำ นวน
ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารบริษัทเอกชน ประจ�ำปี 2555 โดยมีหัวข้อ 751 บริษัท กลุ่มตัวอย่าง คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
รองที่ระบุว่า ระบบภาษีเป็นตัวอุดหนุนให้เกิดการจ่ายผลตอบแทน แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ไม่รวมบริษัทในตลาด
แก่ผู้บริหารบริษัทมากเกินไป โดยประเด็นส�ำคัญที่รายงานดังกล่าว หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) บริษัทที่มีข้อมูลงบการเงิน และ
เปิดเผยออกมาชี้ให้เห็นว่า มีบริษัทในสหรัฐอเมริกา จ�ำนวน 26 ข้อมูลตามแบบ 56-1 ไม่สมบูรณ์ บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่าง
บริษัท จ่ายผลตอบแทนให้กับผู้บริหารองค์กร หรือในต�ำแหน่ง ฟื ้ น ฟู กิ จ การหรื อ ถู ก ถอดถอนออกจากตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ซีอโี อ มากกว่าทีบ่ ริษทั แห่งนัน้ จ่ายภาษีให้กบั รัฐบาล ซึง่ ในจ�ำนวนนี้ ประเทศไทย บริษัทอุตสาหกรรมการเงิน ได้แก่ ธุรกิจธนาคาร
มี 7 บริษัทที่ติดอันดับ จ่ายผลตอบแทนให้กับซีอีโอสูงติดต่อกันมา ธุ ร กิ จ การเงิ น ธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย เนื่ อ งด้ ว ยการก� ำ กั บ ดู แ ลของ
2 ปี จากผลส�ำรวจเมื่อปี 2554 และ ปี 2553 ผลตอบแทนของ กลุ่มบริษัทดังกล่าวมีความแตกต่างในด้านโครงสร้างของธุรกิจ
ผู้บริหารระดับสูงจ�ำนวนมาก ท�ำให้ผู้ถือหุ้นและสังคมตั้งค�ำถาม จึงไม่ได้น�ำมาศึกษาร่วมด้วย เบื้องต้นได้จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างใน
กับการเปิดเผยข้อมูลรายได้ของผู้บริหาร โดยเฉพาะในบริษัทที่อยู่ ตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด 478 บริษัท เมื่อหักกลุ่มบริษัทตัวอย่างที่มี
ในตลาดหลักทรัพย์จากกรณีธรุ กิจในสหรัฐอเมริกาทีท่ วั่ โลกต่างมอง ข้อมูลไม่สมบูรณ์ และบริษัทจดทะเบียนที่มีค่าผิดปกติ (Outlier)
ว่าเป็นประเทศที่มีระบบความโปร่งใส มีตัวเลขเปิดเผยกันอย่าง ออกไปแล้วจะเหลือกลุม่ บริษทั ตัวอย่างทีใ่ ช้ในงานวิจยั ครัง้ นีจ้ ำ� นวน
ชัดเจนแล้วเป็นอันดับต้นๆ แล้วแต่ก็ยังมีช่องโหว่ทางกฎหมาย 423 บริษัท ดังตารางที่ 1
ที่ท�ำให้รายได้ซีอีโอสูงกว่าการจ่ายภาษีให้กับรัฐบาล นโยบาย
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28 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2562
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ตารางที่ 2 ความสามารถในการท�ำก�ำไรกับผลตอบแทนผู้บริหารและกรรมการของบริษัทโดยรวม
ตารางที่ 2 ความสามารถในการทํากําไรกับผลตอบแทนผูบริหารและกรรมการของบริษัทโดยรวม
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คาสูงสุด
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลตอบแทนกรรมการ/ลานบาท
0.17
86.73
8.50
12.07
ผลตอบแทนผู้บริหาร/ล้านบาท
3.00
469.99
58.34
62.26
ผลตอบแทนผู
หาร/ลานบาท านบาท 3.00 3.29
469.99
58.34
62.26
ผลตอบแทนผู
้บริบหริารและกรรมการ/ล้
498.76
66.84
69.79
3.29-6.14
498.76
66.84
69.79
กําผลตอบแทนผู
ไรต่อหุ้น/บาทบริหารและกรรมการ/
11.91
0.70
1.42
ลานบาท
ผลตอบแทนสินทรัพย์ (%)
-36.54
26.99
3.99
7.43
กําไรตอหุน/บาท
6.14
11.91
0.70
1.42
ผลตอบแทนจากส่
วนของผู
-100.80 26.9959.77
6.62
15.19
ผลตอบแทนสินทรั
พย(%)้ถือหุ้น (%)
36.54
3.99
7.43
ผลตอบแทนจากส
100.801.79
59.7787.37
6.62
15.19
อายุ
ของกิจการ (ปี) วนของผูถอื หุน(%)
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R Square
0.428
Square
=อหุ0.424
ขนาดของกิ
จการ
(SIZE)Adjusted
และอายุ
ขRองกิ
สามารถอธินัยบส�ายถึ
าตอบแทนของผูบตริิฐหานไว้
ารและกรรมการได
รอยละจัยแสดง
42.80
อย
า
งมี
น
ย
ั
สำคั
ญ
ที
ร
่
ะดั
บ
0.05
งานวิ
จ
ย
ั
ในครั
้
ง
นี
้
ไ
ด
ก
ำหนดระดั
บ
นั
ย
สำคั
ญ
ในการทดสอบสมมุ
ต
ฐ
ิ
านไว
เ
ท
า
กั
บ
ญางมี
ทางสถิ
ี่ระดั
พบว่า *มี
ค่านัยRสำคั
Square
มีตคิท่าญเท่
และค่จัยาในครั
Adjusted
ให้เห็นบถึงนัผลการทดสอบสมมุ
ตฐิ านความสั
มพันเธ์ทราะหว่
งก�ำไรต่อหุน้
42.80
อย
นัยสำคั
ทีา่รกับะดับ0.05
บ0.428
0.05 งานวิ
้งนี้ไดกำหนดระดั
ยสำคัญในการทดสอบสมมุ
ติฐานไว
กับ า0.05
0.05
จากตารางที
่
3
วิ
เ
คราะห
ก
ารถดถอยเชิ
ง
พหุ
ค
ู
ณ
ของผลตอบแทนผู

บ
ริ
ห
ารและกรรมการ
(COMP)
กั
บ
กำไรต
อ
หุ

น
(EPS)
R Square มี ค ่ า เท่ า กั บ 0.424 แสดงว่ า ก� ำ ไรต่ อ หุ ้ น (EPS) (EPS) กับผลตอบแทนผู้บริหารและกรรมการ (COMP) ซึ่งจะพบว่า
พบวจาคการ
า R (SIZE)
Squareและอายุ
มีคาเทาขกัองกิ
บ 0.428
า เทากัมีบความสั
0.424มพัแสดงว
กำไรต
อหุน (EPS) ้บริหาร
ขนาดของกิ
จการ และค
(AGE)า Adjusted
สามารถ Rก�Square
ำไรต่อหุ้นมีค(EPS)
นธ์เชิงาบวกกั
บผลตอบแทนผู
จการ (SIZE)
และอายุของกิจการร้อ(AGE)
สามารถอธิและกรรมการ
บายถึงคาตอบแทนของผู
ริหนารและกรรมการได
รอยละ
อธิบายถึขนาดของกิ
งค่าตอบแทนของผู
้บริหารและกรรมการได้
ยละ 42.80
(COMP) อย่าบงมี
ัยส�ำคัญที่ระดับ 0.05
(b = 0.078)
42.80 อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 งานวิจัยในครั้งนี้ไดกำหนดระดับนัยสำคัญในการทดสอบสมมุติฐานไวเทากับ 0.05
สุพัสรา นราแย้ม, ธัญวรัตน์ สุวรรณะ

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

ผลการวิจัยแสดงใหเห็นถึงผลการทดสอบสมมุติฐานความสัมพันธระหวางกำไรตอหุน (EPS) กับผลตอบแทนผูบริหารและ
30 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2562
กรรมการ (COMP) ซึ่งจะพบวากำไรตอหุน (EPS) มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลตอบแทนผูบริหารและกรรมการ (COMP)
อยางมีจนัยัยแสดงให
สำคัญทีเห็่ระดั
0.05 (b=0.078) ดัตงิฐตารางที
่ 4 มคืพัอนเมืธ่อรมีะหว
การเปลี
่ยนแปลงของกำไรต
อหุนจำนวน 1บริหน
วย จะมี
ผลการวิ
นถึบง่ยผลการทดสอบสมมุ
านความสั
างกำไรต
อ0.05
หุน (EPS)
กับผลตอบแทนผู
หฐารและ
ดังตารางที
่ผลต4 อคืผลตอบแทนผู
อ เมื่อมีการเปลี
นแปลงของก�
ำ
ไรต่
อ
หุ
้
น
จ�
ำ
นวน
นั
ย
ส�
ำ
คั
ญ
ที
ร
่
ะดั
บ
(b
=
0.629)
ยอมรั
บ
สมมติ
าน
H1 = ก�ำไร
บริหารและกรรมการไปในทิศทางเดียวกันเทากับ 0.078 โดยมีตัวแปรควบคุมอายุและขนาดของ
กรรมการ
(COMP)
ซึ
ง
่
จะพบว
า
กำไรต
อ
หุ

น
(EPS)
มี
ค
วามสั
ม
พั
น
ธ
เ
ชิ
ง
บวกกั
บ
ผลตอบแทนผู
บ

ริ
ห
ารและกรรมการ
(COMP)
1 หน่วย จะมี
ผลต่ทีอ่เผลตอบแทนผู
บ้ ริหารและกรรมการไปในทิ
มพันธ์เชิงบวกกั
บผลตอบแทนผูบ้ คืริอหารและกรรมการ
กิจการ
ปนคาคงที่ นอกจากนี
้ยังมีตัวแปรควบคุมทีศทาง
่มีความสัต่มอพัหุนน้ ธมีกคับวามสั
ผลตอบแทนผู
บริหารและกรรมการ
ขนาดของ
อย
า
งมี
น
ย
ั
สำคั
ญ
ที
่
ร
ะดั
บ
0.05
(b=0.078)
ดั
ง
ตารางที
่
4
คื
อ
เมื
่
อ
มี
ก
ารเปลี
่
ย
นแปลงของกำไรต
อ
หุ

น
จำนวน
1
หน
ว
ยยนเป็
จะมีนสมการ
เดียวกันเท่
าการที
กับ 0.078
โดยมี
ตนัวธแปรควบคุ
มอายุ
และขนาดของ
จากผลการวิเคราะห์
ดังนตารางที
่ ที4่ รสามารถน�
ำมาเขี
กิ
จ
่
ม
ี
ค
วามสั
ม
พั
เ
ชิ
ง
บวกกั
บ
ผลตอบแทนผู

บ
ริ
ห
ารและกรรมการอย
า
งมี
ั
ย
สำคั
ญ
ะดั
บ
0.05
(b
=
0.629)
ผลต
อผลตอบแทนผู
บริย้ หงั ารและกรรมการไปในทิ
ศทางเดี
ยวกันเทากับ ไ0.078
โดยมีตัวแปรควบคุมอายุและขนาดของ
กิจการ ทีเ่ ยอมรั
ป็นค่าบคงที
่ นอกจากนี
ตวั แปรควบคุ
มวามสั
ทีม่ คี มวามสั
มเชิพังนบวกกั
ธ์ บพยากรณ์
ด้ดังนีบ้ ริหารและกรรมการ
สมมติ
ฐ
าน
H
อ
หุ
น

มี
ค
พั
น
ธ
ผลตอบแทนผู
1 = มีกำไรต
กิจการ ที่เปนคาคงที่ นอกจากนี้ยังมีตัวแปรควบคุมที่มีความสัมพันธกับผลตอบแทนผูบริหารและกรรมการ คือ ขนาดของ
กับผลตอบแทนผู
้บริหเารและกรรมการ
ขนาดของกิจการที่มนี สมการพยากรณไดดังนี้
คราะห
่ คื4อบสามารถนำมาเขี
กิ จจากผลการวิ
การที่ มี ความสั
มพันดธังตารางที
เชิงบวกกั
ผลตอบแทนผูบยนเป
ริ ห ารและกรรมการอย างมี นั ยสำคั ญ ที่ ระดับ 0.05 (b = 0.629)
ความสัยอมรั
มพันธ์บเชิสมมติ
งบวกกัฐาน
บผลตอบแทนผู
บ
้
ริ
ห
ารและกรรมการอย่
างมี บผลตอบแทนผู
COMP บริ=หารและกรรมการ
44.640 + 0.078 (EPS) + 0.629 (SIZE)
H1 = กำไรตอหุนCOMP
มีความสัม=พัน44.640
ธเชิงบวกกั
+ 0.078 (EPS) + 0.629 (SIZE)
จากผลการวิเคราะหดังตารางที่ 4 สามารถนำมาเขียนเปนสมการพยากรณไดดังนี้
ตารางที
ตารางที่ ่ 55 แสดงการวิ
แสดงการวิเเคราะห์
คราะหคค่าาสัสัมมประสิ
ประสิททธิธิ์ค์ความถดถอยระหว่
วามถดถอยระหวาางอั
งอัตตราผลตอบแทนจากส่
ราผลตอบแทนจากสววนของผู
นของผู้ถถือือหุหุ้นน (ROE)
(ROE)
COMP
=
44.640
+
0.078
(EPS)
+
0.629
(SIZE)
กักับบผลตอบแทนผู
บ
้
ริ
ห
ารและกรรมการ
(COMP)
ผลตอบแทนผูบริหารและกรรมการ (COMP)
Coefficients
t วนของผูถือหุน (ROE)
Sig
ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ความถดถอยระหว
างอัตราผลตอบแทนจากส
(Constant)
40.706
5.822
0.000
กับผลตอบแทนผูบริหารและกรรมการ (COMP)
ROE
0.119
3.194
0.002*
Coefficients
t
Sig
AGE
(Constant)
40.706
5.822
0.000
0.036
0.974
0.331
ROE
SIZE
0.119
3.194
0.002*
0.638
17.271
0.000*
AGE
R Square = 0.436, Adjusted R Square = 0.432 0.036
by Enter Method 0.974
0.331
*มีนัยส�สำคั
ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
SIZE
0.638
17.271
0.000*
จากตารางที
่
4
วิ
เ
คราะห
ก
ารถดถอยเชิ
ง
พหุ
ค
ู
ณ
ของผลตอบแทนผู

บ
ริ
ห
ารและกรรมการ
(COMP)
กับอัตรา
R Square = 0.436, Adjusted R Square = 0.432 by Enter Method
วนของผู
ถือหุน (ROE) พบวาคา R Square มี คา เท ากั บ 0.436 และค า Adjusted R Square มีคา
*มีผลตอบแทนจากส
นัยสำคัญทางสถิ
ะดับ 0.05
4ติทวิเี่รคราะห์
กราผลตอบแทนจากส
ารถดถอยเชิงพหุคูณของผล
วนของผู
ือหุ้น และอายุ
จ�ำนวน 1ของกิ
หน่วจยการจะมีผล
เทจากตารางที
ากั บ จากตารางที
0.432 ่ แสดงว
า
อั
ต
วนของผู
 ถือของผลตอบแทนจากส่
หุน (ROE) ขนาดของกิ
จการ ้ถ(SIZE)
่
4
วิ
เ
คราะห
ก
ารถดถอยเชิ
ง
พหุ
ค
ู
ณ
ของผลตอบแทนผู

บ
ริ
ห
ารและกรรมการ
(COMP)
กั
บ
อัยตวกั
รานเท่ากับ
ตอบแทนผู(AGE)
้บริหารและกรรมการ
กับอัตราผลตอบแทน
ต่อผลตอบแทนผู
้บริหอย
ารและกรรมการไปในทิ
ทางเดีงานวิ
สามารถอธิบายถึง(COMP)
คาตอบแทนของผู
บริหารและกรรมการได
รอยละ 43.60
างมีนัยสำคัญที่ระดับศ0.05
จัย
ผลตอบแทนจากส
ว
นของผู

ถ
ื
อ
หุ

น
(ROE)
พบว
า
ค
า
R
Square
มี
ค

า
เท
า
กั
บ
0.436
และค
า
Adjusted
R
Square
มี
ค

า
จากส่วนของผู
พบว่าบค่นัายRสำคั
Square
มีค่าเท่ากับ 0.436ติฐานไว
0.119
ตัวแปรควบคุ
อายุและขนาดของกิ
จการ ที่เป็นค่า
ในครั้ถ้งือนีหุ้ ไ้นดก(ROE)
ำหนดระดั
ญ ในการทดสอบสมมุ
เทากัโดยมี
บ 0.05
ผลการวิจัยมแสดงให
เห็นถึงผลการทดสอบ
เท ากั บ 0.432 แสดงวา อัตราผลตอบแทนจากสวนของผู ถือหุน (ROE) ขนาดของกิ จการ (SIZE) และอายุของกิจการ
และค่า Adjusted
R Squareมพัมีนคธ่ารเท่ะหว
ากับางอั
0.432
แสดงว่า อัตราผล วนของผู
คงที่ นอกจากนี
ย้ งั มีตกัวั บแปรควบคุ
มทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ผลตอบแทน
สมมุสามารถอธิ
ติฐานความสั
ตราผลตอบแทนจากส
ือหุน43.60
(ROE)
ผลตอบแทนผู
(AGE)
บายถึงคาตอบแทนของผู
บริหารและกรรมการไดรอถยละ
อยางมี
นัยสำคัญที่รบะดัริหบารและกรรมการ
0.05 งานวิจัย
ตอบแทนจากส่
วนของผู
ถ้ อื หุน้ าอั(ROE)
ขนาดของกิจการ ว(SIZE)
และ
ผู(ROE)
้บริหารและกรรมการ
คืงอบวกกั
ขนาดของกิ
จการที่มบีคริวามสั
มพันธ์เชิง
(COMP)
ซึ
ง
่
จะพบว
ต
ราผลตอบแทนจากส
นของผู
ถ

ื
อ
หุ

น
มี
ค
วามสั
ม
พั
น
ธ
เ
ชิ
บ
ผลตอบแทนผู
หารและ
ในครั้งนี้ ไดกำหนดระดับ นัยสำคัญ ในการทดสอบสมมุ ติฐานไวเทากับ 0.05 ผลการวิจัยแสดงให เห็นถึงผลการทดสอบ
กรรมการ
(COMP)
งมี
นาัยงอังสำคั
ญที่ระดับ 0.05้บริ(b=0.119)
ดัถงือตารางที
่ 5 คืกัอบเมืบ้ผลตอบแทนผู
่อริมีหการและกรรมการอย่
ารเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทน
อายุของกิ
จการ(AGE)
สามารถอธิ
บายถึ
ค่ตาราผลตอบแทนจากส
ตอบแทนของผู
หารวนของผู
บวกกั
บหุผลตอบแทนผู
างมีนยั ส�ำคัญทีร่ ะดับ
สมมุ
ติฐานความสั
มพันอย
ธราะหว
น (ROE)
บริหารและกรรมการ
จากสวนของผู
หุาอันตจำนวน
1 หน
ลต
บ 0.119
และกรรมการได้
ยละถือ43.60
อย่างมี
นัยวส�ยำคัจะมี
ญทีวผ่รนของผู
ะดัอบผลตอบแทนผู
0.05
0.05บริมี(bหคารและกรรมการไปในทิ
= 0.638)
บสมมติ
ฐทางเดี
าน H3ย=วกัอันตเท
(COMP)
ซึร่ง้อจะพบว
ราผลตอบแทนจากส
ถือหุน (ROE)
วามสั
มพันยอมรั
ธเชิงบวกกั
บศผลตอบแทนผู
บราผลตอบแทนจาก
ริาหกัารและ
โดยมี
ม อายุแ ละขนาดของกิ
จ การฐิ ทีานไว้
่ เป น ค าส่คงที
่ นอกจากนี้ ยั ง มี ตั วแปรควบคุ
ม ที่ มี คบวามสั
ม พั น ธ กั บ้ ริหาร
งานวิจยั กรรมการ
ในครั
ง้ นีตไ้ ด้ั ว(COMP)
กแปรควบคุ
ำ� หนดระดั
ญในการทดสอบสมมุ
มพันธ์่ยเนแปลงของผลตอบแทน
ชิงบวกกั
ผลตอบแทนผู
อยบานังมียส�นำัยคัสำคั
ญที่ระดับ 0.05 ต(b=0.119)
ดัวงนของผู
ตารางที้ถ่ ือ5หุคื้นอมีเมืค่อวามสั
มีการเปลี
ผลตอบแทนผู
หารและกรรมการ
คือ ขนาดของกิตจิฐการที
วามสัมพันธเชิงบวกกับผลตอบแทนผูบริหารและกรรมการ
เท่ากับ จากส
0.05
ผลการวิถจือบัยหุริแสดงให้
เห็น1ถึหน
งผลการทดสอบสมมุ
าน ่มีคและกรรมการ
วนของผู
น จำนวน
วย จะมีผลตอผลตอบแทนผู
บริหารและกรรมการไปในทิศทางเดียวกันเทากับ 0.119
นัายงอั
สำคั
ญ ทีม่อายุ
ร ะดัแบละขนาดของกิ
0.05 (bวนของผู
= 0.638)
าน H3 จากผลการวิ
= อั้ ยตั ง มีราผลตอบแทนจากส
ว่ นของผู
มี ยน
ความสัมโดยมี
พัอย
นธ์าตรงมี
ะหว่
ตราผลตอบแทนจากส่
อื หุยอมรั
น้ ที(ROE)
เคราะห์ดังมตารางที
5 สามารถน�
ั ว แปรควบคุ
จถ้ การ
่ เป นบคสมมติ
า คงที่ฐนอกจากนี
ตั วแปรควบคุ
ที่ มี ค วามสั
ม พั ถนื อธ กหุั บ นำมาเขี
ความสัม้บพัรินหบธารและกรรมการ
เริชิหงารและกรรมการ
บวกกับผลตอบแทนผู
บซึริ่งหจะพบว่
ารและกรรมการ
กับผลตอบแทนผู
(COMP)
าจการที
อัตรา่มีความสั
เป็นสมการพยากรณ์
ดังนี้
ผลตอบแทนผู
คือ ขนาดของกิ
มพันธเชิงบวกกัไบด้ผลตอบแทนผู
บริหารและกรรมการ
จากผลการวิ
เ
คราะห
ด
ง
ั
ตารางที
่
5
สามารถนำมาเขี
ย
นเป
น
สมการพยากรณ
ไ
ด
ด
ง
ั
นี
้
ผลตอบแทนจากส่
วนของผู
(ROE)(bมี=ความสั
มพันยอมรั
ธ์เชิงบวก
อย า งมี นั ย สำคั
ญ ที่้ถร ือะดัหุ้นบ 0.05
0.638)
บ สมมติ ฐ าน H3 = อั ต ราผลตอบแทนจากส ว นของผู ถื อ หุ น มี
ความสัมพั้บนริธหเชิารและกรรมการ
งบวกกับผลตอบแทนผู
บริหอย่
ารและกรรมการ
กับผลตอบแทนผู
(COMP)
นัยส�ำคัญ+ 0.119 (ROE)
COMP+ 0.638
= 40.706
COMP
=างมี40.706
(SIZE) + 0.119 (ROE) + 0.638 (SIZE)
จากผลการวิ
เคราะห
สามารถนำมาเขี
สมการพยากรณ
ไดดกัังบนีผลตอบแทนกรรมการ
้
ที่ระดับ 0.05
(b=0.119)
ดังตารางที
่ ด5ังคตารางที
คืาอสัเมื
่อมี่ 5การเปลี
่ยนแปลง ยนเปานงกำไรต
ตารางที
่ 6 แสดงการวิ
เคราะห
มประสิ
ทธิ์ความถดถอยระหว
อหุน (EPS)
(BOARD)

มห
าว

t
Sig
COMP = 40.706Coefficients
+ 0.119 (ROE) + 0.638 (SIZE)
(Constant)
4.017 าางกำไรต
3.197
0.001
ตารางที
แสดงการวิเคราะห
เคราะห์คคา่าสัสัมมประสิ
ประสิททธิธิ์ค์ความถดถอยระหว
วามถดถอยระหว่
งก�ำไรต่ออหุหุน้น(EPS)
(EPS)
ผลตอบแทนกรรมการ
(BOARD)
ตารางที
่ ่66แสดงการวิ
กักับบผลตอบแทนกรรมการ
(BOARD)
EPS
0.124
3.042
0.003*
Coefficients
t
Sig
AGE
0.045
1.136
0.256
(Constant)
4.017
3.197
0.001
SIZE
0.552
13.530
0.000*
EPS
0.124
3.042
0.003*
RAGE
Square = 0.358, Adjusted R Square = 0.3530.045
by Enter Method 1.136
0.256
SIZE
0.552
13.530
0.000*
RR Square
Square == 0.358,
0.358, Adjusted
Adjusted RR Square
Square == 0.353
0.353 by
by Enter
Enter Method
Method
*มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที
่ 6 วิเคราะห์
การถดถอยเชิ
งพหุคงูณ
เมื่อมีการเปลี
่ยนแปลงของก�
ำไรต่อหุ้น จ�ำนวน(BOARD)
1 หน่วยกัจะมี
จากตารางที
่ 6 วิเคราะห
การถดถอยเชิ
พหุของ
คูณของกำไรต
อหุน (EPS)
กับผลตอบแทนกรรมการ
บ ผล
ก�ำไรต่อหุพบว
้น (EPS)
ผลตอบแทนกรรมการ
กับาพบว่
า ต่อRผลตอบแทนผู
ศทางเดี
นเท่ากับ
าคา กัRบSquare
มีคาเทากับ = (BOARD)
0.358 และค
Adjusted
Square มีคา้บเทริหากัารและกรรมการไปในทิ
บ 0.353 แสดงวา กำไรต
อหุนยวกั
(EPS)
ค่า R Square
มีค่าเท่จาการ
กับ =(SIZE)
0.358และอายุ
และค่า ขAdjusted
Square
0.124บายถึ
โดยมีงผลตอบแทนกรรมการได
ตัวแปรควบคุมอายุและขนาดของกิ
จการทีอย่เป็านงมีค่าคงที่
ขนาดของกิ
องกิจการR(AGE)
สามารถอธิ
รอยละ 35.80
มีค่าเท่ากันับย0.353
ก�ำไรต่
อหุ้นจัย(EPS)
จการบนัยนอกจากนี
้ยังมีตัวแปรควบคุ
มที่มีคเทวามสั
พันธ์ผลการวิ
กับผลตอบแทน
สำคัญทีแสดงว่
่ระดับา0.05
งานวิ
ในครั้งนีขนาดของกิ
้ไดกำหนดระดั
สำคัญในการทดสอบสมมุ
ติฐานไว
ากับ ม0.05
จัย
แสดงใหของกิ
เห็นจถึการ
งผลการทดสอบสมมุ
ติฐบานความสั
มพันธระหวาผูงกำไรต
อหุน (EPS) กับผลตอบแทนกรรมการ
(BOARD)
(SIZE) และอายุ
(AGE) สามารถอธิ
ายถึงผลตอบแทน
้บริหารและกรรมการ
คือ ขนาดของกิจการที
่มีความสัซึ่งมพันธ์
จะพบว
ากำไรต35.80
อหุน (EPS)
มีคนวามสั
งบวกกั
บผลตอบแทนกรรมการ
(BOARD)้บอย
งมีนัยสำคัญที่ระดับา0.05
กรรมการได้
ร ้ อ ยละ
อย่ า งมี
ั ย ส� ำมคัพัญนทีธ่ รเชิะดั
บ 0.05
เชิงบวกกับผลตอบแทนผู
ริหาารและกรรมการอย่
งมีนัยมีส�ำคัญ
คาสัง้ มนีประสิ
ทธิ์เทากับบนั(bยส�=ำคั0.124)
ดังตารางที่ 6 คืตอฐิ เมื
น จำนวน
1 หน
ผลตอ
งานวิจยั ในครั
ไ้ ด้กำ� หนดระดั
ญในการทดสอบสมมุ
าน่อมีกทีารเปลี
่ระดับ่ยนแปลงของกำไรต
0.05 (b = 0.578)อหุยอมรั
บสมมติ
ฐานวยHจะมี
1 = ก�ำไรต่อหุ้น
หารและกรรมการไปในทิ
ศทางเดีตยฐิ วกัานนเทามีกัคบวามสั
0.124
ัวแปรควบคุ
มอายุและขนาดของกิจการที่
ไว้เท่ากับ ผลตอบแทนผู
0.05 ผลการวิจบยั ริแสดงให้
เห็นถึงผลการทดสอบสมมุ
มพัโดยมี
นธ์เชิงตบวกกั
บผลตอบแทนกรรมการ
าคงทีางก�
่นอกจากนี
มีตัวแปรควบคุ
มที่มีความสัมพันธกับผลตอบแทนผู
บริหารและกรรมการ
คือ ขนาดของกิ
จการที
่มี ยน
ความสัมพัเปนนธ์รคะหว่
ำไรต่อหุ้น้ยัง(EPS)
กับผลตอบแทนกรรมการ
จากผลการวิ
เคราะห์ดังตารางที
่ 6 สามารถน�
ำมาเขี
ม พั นา ธก�เชิำไรต่
ง บวกกั
ผลตอบแทนผู
า งมี นั ย สำคัไญด้ดทีัง่ รนีะดั
(BOARD)ความสั
ซึ่งจะพบว่
อหุ้นบ(EPS)
มีความสั บมพัริ หนธ์ารและกรรมการอย
เชิงบวก เป็นสมการพยากรณ์
้ บ 0.05 (b = 0.578) ยอมรั บ
สมมติฐานH1 = กำไรต
อหุน มีคอย่
วามสั
กับผลตอบแทนกรรมการ
(BOARD)
างมีมนพััยนส�ธำเชิคังญบวกกั
ที่ระดับผลตอบแทนกรรมการ
บ
จากผลการวิเคราะหดังตารางที่ 6 สามารถนำมาเขียนเปนสมการพยากรณไดดังนี้
0.05 มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ (b = 0.124) ดังตารางที่ 6 คือ
BOARD = 4.017 + 0.124 (EPS) + 0.552 (SIZE)

รำไ

BOARD = 4.017 + 0.124 (EPS) + 0.552 (SIZE)

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

ตารางที่ ่ 77 แสดงการวิ
ตารางที
แสดงการวิเเคราะห์
คราะหคค่าาสัสัมมประสิ
ประสิททธิธิ์คค์ วามถดถอยระหว่
วามถดถอยระหวาางอั
งอัตตราผลตอบแทนจากส่
ราผลตอบแทนจากสววนของผู
นของผู้ถถือือหุหุ้นน (ROE)
(ROE)
กับผลตอบแทนกรรมการ (BOARD)
Coefficients
t
Sig
(Constant)
3.509
2.721
0.007
ROE
0.123
3.101
0.002*
AGE
0.062
1.563
0.119
0.000*
SIZE
0.573
14.541
RR Square
Square == 0.358,
0.358, Adjusted
Adjusted RR Square
Square == 0.354
0.354 by
by Enter
Enter Method
Method
*มี
*มีนนัยัยสำคั
ส�ำคัญญทางสถิ
ทางสถิตติทิที่รี่ระดั
ะดับบ 0.05
0.05
จากตารางที่ 7 วิ เคราะห ก ารถดถอยเชิ งพหุ คู ณ ของอั ต ราผลตอบแทนจากส ว นของผู ถื อ หุ น (ROE) กั บ
ผลตอบแทนกรรมการ (BOARD) พบวาคา R Square มีคาเทากับ = 0.358 และคา Adjusted R Square มีคาเทากับ
จากตารางที
เคราะห์การถดถอยเชิวงนของผู
พหุคูณของ
มีค่าสัมขนาดของกิ
ประสิทธิ์เท่จากัการ(SIZE)
บ (b = 0.123)
่ 7 คือ เมื่อมี
0.354
แสดงว า่ 7อั ตวิราผลตอบแทนจากส
ถื อ หุ น (ROE)
และอายุดัขงตารางที
องกิ จ การ(AGE)
อัตราผลตอบแทนจากส่
้ถือหุ้น (ROE) กับรผลตอบแทน
่ ย นแปลงของอั
ต ราผลตอบแทนจากส่
ว นของผูบ้ ถื อ หุ ้ น
สามารถอธิบายถึวนของผู
งผลตอบแทนกรรมการได
อยละ 35.80 อยการเปลี
างมีนัยสำคั
ญที่ระดับ 0.05
งานวิจัยในครั้งนี้ไดกำหนดระดั
กรรมการนั(BOARD)
พบว่า ค่า R Square
มีค่าเเท่
= 0.358
1 หน่
ผลต่อผลตอบแทนผู
้บริหารและกรรมการ
ยสำคัญ ในการทดสอบสมมุ
ติฐานไว
ทาากักับบ 0.05
ผลการวิจ�จำัยนวน
แสดงให
เห็วนยถึงจะมี
ผลการทดสอบสมมุ
ติ ฐานความสั
มพันธ
ระหวางอัตราผลตอบแทนจากส
ถือหุน (ROE)
ซึ่งจะพบว
ราผลตอบแทน
และค่ า Adjusted
R Square มี ค ่ า เท่วนของผู
า กั บ 0.354
แสดงว่กัาบผลตอบแทนกรรมการ
ไปในทิศทางเดียวกัน(BOARD)
เท่ากับ 0.123
โดยมีาอัตตัวแปรควบคุ
มอายุและ
จากส
ว
นของผู

ถ
ื
อ
หุ

น
(ROE)
มี
ค
วามสั
ม
พั
น
ธ
เ
ชิ
ง
บวกกั
บ
ผลตอบแทนกรรมการ
(BOARD)
อย
า
งมี
น
ั
ย
สำคั
ญ
ที
่
ร
ะดั
บ
0.05
มี มที่มี
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ขนาดของกิจการ ขนาดของกิจการที่เป็นค่าคงที่ นอกจากนี้ยังมีตัวแปรควบคุ
คาสัมประสิ
ธิ์เทา(AGE)
กับ (b สามารถอธิ
= 0.123) ดับงายถึ
ตารางที
่ 7 คือเมื่อมีกความสั
ารเปลี่ยมนแปลงของอั
ตราผลตอบแทนจากส
นของผูถือหุจการที
น ่มี
(SIZE) และอายุ
ของกิทจการ
งผลตอบแทน
พันธ์กับผลตอบแทนกรรมการ
คือ วขนาดของกิ
จำนวน
วย จะมี
ผลต
ริหารและกรรมการไปในทิ
ยวกันบเท
ากับ 0.123 ้บโดยมี
ตัวแปรควบคุม าง
กรรมการได้
ร้อยละ1 หน
35.80
อย่างมี
นัยอส�ผลตอบแทนผู
ำคัญที่ระดับ บ0.05
งานวิจัย ความสัมพัศนทางเดี
ธ์เชิงบวกกั
ผลตอบแทนผู
ริหารและกรรมการอย่
และขนาดของกิ
ที่เปนคาคงที่ นอกจากนี
่ มีคบวามสั
ผลตอบแทนกรรมการ
คือ H3 =
ในครัง้ นีไ้ ด้อายุ
กำ� หนดระดั
บนัยส�ำคัจญการ
ในการทดสอบสมมุ
ตฐิ านไว้เท่า้ยกัังบมีตัวแปรควบคุ
มีนัยส�ำคัญมทีที่ระดั
0.05มพั(bนธ=กับ0.573)
ยอมรับสมมติฐาน
ขนาดของกิ
จการที่มเ ีห็ความสั
มพันธเชิงบวกกับผลตอบแทนผู
ริหารและกรรมการอย
างมีน้ถั ยือสำคั
ะดั บม0.05
= บ
0.05 ผลการวิ
จั ย แสดงให้
น ถึ ง ผลการทดสอบสมมุ
ติ ฐ าน อับตราผลตอบแทนจากส่
วนของผู
หุ้นญมีทีค่รวามสั
พันธ์เ(b
ชิงบวกกั
ยอมรั
บสมมติ
ฐาน H3 = อัตราผลตอบแทนจากส
ถือหุน มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลตอบแทนกรรมการ
ความสั ม พั0.573)
น ธ์ ร ะหว่
า งอั
ต ราผลตอบแทนจากส่
ว นของผู ้ ถื อ หุ ้ นวนของผู
ผลตอบแทนกรรมการ
จากผลการวิเคราะห
ดังตารางที
่ 7 สามารถนำมาเขี
ดังนี้ ดังตารางที่ 7 สามารถน�ำมาเขียน
(ROE) กับผลตอบแทนกรรมการ
(BOARD)
ซึ่งจะพบว่
าอัตรา ยนเปนสมการพยากรณ
จากผลการวิไเดคราะห์
ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) BOARD
มีความสัมพั= นธ์3.529
เชิงบวก+ 0.123
เป็นสมการพยากรณ์
ด้ดังนี้
(ROE) + 0.573 ไ(SIZE)
กับผลตอบแทนกรรมการ (BOARD) อย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ 0.05
BOARD = 3.529 + 0.123 (ROE) + 0.573 (SIZE)
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ตารางที่ 8่ 8แสดงการวิ
แสดงการวิเคราะห
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0.386 by
by Enter
Enter Method
Method
จากตารางที
่
9
วิ
เ
คราะห
ก
ารถดถอยเชิ
ง
พหุ
ค
ู
ณ
ของผลตอบแทนผู
บริหารและกรรมการ (COMP) กับอัตรา
*มี
นนัยัยสำคั
ญญทางสถิ
ตติทิที่รี่ระดั
บบ 0.05
*มี
ส�
ำ
คั
ทางสถิ
ะดั
0.05
ผลตอบแทนจากส
วนของผู
ถือหุน ก(ROE)
พบวาคงาพหุR คSquare
มี คา เท ากั บ 0.390
และค า Adjusted
R Square
จากตารางที
่ 9 วิเคราะห
ารถดถอยเชิ
ูณ ของผลตอบแทนผู
บริหารและกรรมการ
(COMP)
กับอัมีตคราา
เท ากั บ 0.386 แสดงว
า อัตราผลตอบแทนจากส
วนของผู
 ถือหุนมี ค(ROE)
จการา (SIZE)
และอายุ
ของกิจมีการ
ผลตอบแทนจากส
ถือกหุารถดถอยเชิ
น (ROE) พบว
Square
า เท า่ กัขนาดของกิ
R Square
คา วน
จากตารางที่ 9วนของผู
วิเคราะห์
งพหุาคคาูณRของ
ดังตารางที
9บคื0.390
อ เมื่อมีและค
การเปลีAdjusted
่ยนแปลงของผลตอบแทนจากส่
(AGE)
สามารถอธิ
บ
ายถึ
ง
ค
า
ตอบแทนของผู

บ
ริ
ห
ารและกรรมการได
ร
อ

ยละ
39.00
อย
า
งมี
น
ย
ั
สำคั
ญ
ที
ร
่
ะดั
บ
0.05
งานวิ
จัย
เท ากั บ้บริ0.386
แสดงวา อัต(COMP)
ราผลตอบแทนจากส
วนของผู ถือหุของผู
น (ROE)
ขนาดของกิ
จการ
(SIZE)
และอายุ
ของกิจการ
ผลตอบแทนผู
ห
ารและกรรมการ
กั
บ
อั
ต
ราผลตอบแทน
ถ
้
อ
ื
หุ
น
้
จ�
ำ
นวน
1
หน่
ว
ย
จะมี
ผ
ลต่
อ
ผลตอบแทนผู
บ
้
ริหารและ
ในครั้งสามารถอธิ
นี้ ไดกำหนดระดั
บงคนัายตอบแทนของผู
สำคัญ ในการทดสอบสมมุ
ติฐานไวเทารกัอบยละ0.05
ผลการวิ
จัยนแสดงให
เห็่รนะดัถึงบผลการทดสอบ
(AGE)
บ
ายถึ

บ
ริ
ห
ารและกรรมการได
39.00
อย
า
งมี
ย
ั
สำคั
ญ
ที
0.05
งานวิ
จ
ัย
จากส่วนของผู
้ถิ ฐือานความสั
หุ้น (ROE)มพบว่
ารค่ะหว
า RาSquare
มีค่าเท่ากับ 0.390วนของผู
กรรมการไปในทิ
ศทางเดี
ยวกันเท่ากับ  บ0.110
โดยมี
ตัวซึแปรควบคุ
ม
สมมุ
ต
พั
น
ธ
งอั
ต
ราผลตอบแทนจากส

ถ
ื
อ
หุ

น
(ROE)
กั
บ
ผลตอบแทนผู
ริ
ห
าร
(EXE)
่
ง
จะ
ในครั
้
ง
นี
้
ไ
ด
ก
ำหนดระดั
บ
นั
ย
สำคั
ญ
ในการทดสอบสมมุ
ต
ิ
ฐ
านไว
เ
ท
า
กั
บ
0.05
ผลการวิ
จ
ั
ย
แสดงให
เ
ห็
น
ถึ
ง
ผลการทดสอบ
และค่า Adjusted
R Square มีค่าเท่ากับวนของผู
0.386 ถแสดงว่
อัตราผล
อายุมพัและขนาดของกิ
จการที่เป็นค่า บคงที
่ นอกจากนี
พบวตาิ ฐอัานความสั
ตราผลตอบแทนจากส
ือหุน า(ROE)
มี คววามสั
นือธหุเ นชิง(ROE)
บวกกับกัผลตอบแทนผู
ริหริหาร
(EXE)
อยซึ้ย่งาังจะ
งมีมีตัวแปร
สมมุ
ม
พั
น
ธ
ร
ะหว
า
งอั
ต
ราผลตอบแทนจากส
นของผู

ถ
บ
ผลตอบแทนผู

บ
าร
(EXE)
ตอบแทนจากส่
วนของผู
หุน้ (ROE)
ขนาดของกิ
จการ (SIZE)
ควบคุมที่มีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนผู
้บหุรินหารและกรรมการ
นัยสำคั
ที่ระดับถ้ อื 0.05
(b=0.110)
ดังตารางที
คือเมืและ
่อมีมีคการเปลี
วนของผู
จำนวน
พบว
า อัญตราผลตอบแทนจากส
วนของผู
ถือหุน่ 9 (ROE)
วามสั ม่ยพันแปลงของผลตอบแทนจากส
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งานวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความ
สามารถในการท�ำก�ำไรกับผลตอบแทนผู้บริหารและกรรมการของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีข้อจ�ำกัด
ในการวิจัย คือ ผู้วิจัยเลือกศึกษาเฉพาะผลตอบแทนผู้บริหารและ
กรรมการในส่วนที่เป็นตัวเงินเท่านั้น และตัวแปรอิสระที่ใช้ในการ
วิจัยมีเพียง 3 ตัวแปรซึ่งอาจแสดงถึงผลการด�ำเนินงาน และความ
สามารถในการท�ำก�ำไรของกิจการได้ไม่ครบถ้วน และควรน�ำตัวแปร
อื่นที่สามารถวัดผลการด�ำเนินงาน และความสามารถในการท�ำ
ก�ำไรได้ดีกว่า เช่น อัตราส่วนราคาตลาดต่อก�ำไร (Price earnings
Ratio) อัตราส่วนเงินปันผลต่อก�ำไร (Dividend Payout Ratio) หรือ
ใช้อัตราส่วนเพื่อวัดประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานอื่น
ดังนั้นในงานวิจัยครั้งต่อไปในอนาคตควรเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างในกลุม่ ตลาดหลักทรัพย์ MAI รวมถึงแยกวิเคราะห์ในแต่ละ
หมวดธุรกิจ ส่วนผลตอบแทนผู้บริหารและกรรมการควรวิจัยใน
ส่วนของผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินด้วย เพื่องานวิจัยที่มีความ
แปลกใหม่ครอบคลุมทุกส่วนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชภัฏ

ความสามารถในการท� ำ ก� ำ ไรมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ผลตอบแทนผู ้ บ ริ ห ารและกรรมการของบริ ษั ท จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งพบว่า ตัวแปร
ที่ใช้ในการวัดความสามารถในการท�ำก�ำไรได้แก่กำ� ไรต่อหุ้น (EPS)
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA) อัตราผลตอบแทนจากส่วนของ
ผู้ถือหุ้น (ROE) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลตอบแทนผู้บริหาร
และกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งเอาไว้แต่เนื่องจาก
ผลทางสถิ ติ ที่ ไ ด้ ตั ว แปรอิสระมีความสัม พัน ธ์กัน สูงจึงน� ำ ข้ อ มู ล
ที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยเทคนิควิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis) ค่าสถิติที่ได้อธิบายได้ว่า
แม้ตัวแปรอิสระทุกตัวจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลตอบแทน
ผู ้ บ ริ ห ารและกรรมการ แต่ ตั ว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลตอบแทน
ผู้บริหารและกรรมการ ได้แก่ ก�ำไรต่อหุ้น (EPS) ผลตอบแทนจาก
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ขนาดของกิจการ (SIZE) ผลจากการวิจัยนี้
สอดคล้ อ งกั บ งานวิจัยของ พรรณิภ า มั่น ฤทัย (2559) ศึ ก ษา
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนของคณะกรรมการกับ
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พบว่า อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
มี ค วามสั ม พั น ธ์ เชิ ง บวกกั บ ขนาดของบริ ษั ท อย่ า งมี นี ย ส� ำ คั ญ
แสดงให้เห็นถึง หากขนาดของกิจการมีขนาดใหญ่ อัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ก็จะสูงตามเช่นกัน
งานวิ จั ย ของธั ญ ญ์ น รี แซ่ โ ง้ ว (2557) ศึ ก ษาเรื่ อ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และสัดส่วน
ผู้บริหารหญิงกับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET100 ผลการศึกษา
พบว่า ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราส่วน
หนี้สินต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้นและจ�ำนวนคณะกรรมการบริษัท และ
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับขนาดของ
บริ ษั ท อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ และงานวิ จั ย ของพั ช ริ น ทร์
ภั ท รวานิ ช านนท์ (2553) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ความสามารถในการท�ำก�ำไรกับผลตอบแทนผู้บริหารของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการศึกษา
พบว่า อัตราก�ำไรเบือ้ งต้น อัตราการท�ำก�ำไรทีไ่ ด้จากการด�ำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษี อัตราผล
ตอบแทนจากสินทรัพย์รวม อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ
และตัวแปรควบคุม คือ ขนาดของกิจการ มีความสัมพันธ์เชิงบวก
เพียงเล็กน้อยกับผลตอบแทนของผูบ้ ริหาร ในส่วนของอัตราการท�ำ
ก�ำไรขั้นต้น อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม อัตราการท�ำก�ำไร
ทีไ่ ด้จากการด�ำเนินงาน และอัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ
อัตราส่วนทัง้ 4 ประเภท ล้วนมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนยั ส�ำคัญ
กับการพยากรณ์ผลตอบแทนผู้บริหาร
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจของเยาวชนต่อการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก
ทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ2) เปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจของเยาวชนต่อ
การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เยาวชนที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ�ำนวน 380 คน
โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบด้วยค่าสถิติที การทดสอบด้วยค่าสถิติเอฟ และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยการทดสอบด้วยวิธีแอล เอส ดี
ก�ำหนดนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาพบว่า 1) การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจของเยาวชนต่อการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
มรดกโลกทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน เรียงตามล�ำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การสนับสนุน การสร้างความคิด และการเสริมแรง และ 2) การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ
ของเยาวชนต่อการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจ�ำแนกตาม
ระดับการศึกษาและเกรดเฉลี่ย ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
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This purposes of this research were to: 1) study youth empowerment towards the conservation of
cultural world heritage tourist attraction: a case study of Ayutthaya Historical Park and 2) compare youth
empowerment towards the conservation of cultural world heritage tourist attraction: a case study of Ayutthaya
Historical Park by personal factors. The samples used in this research were 380 youths who studied in the
institutes in Ayutthaya Historical Park using cluster random sampling method. The research instrument was a
questionnaire. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, T-test, F-test and
LSD by appointing significance at a .05 level. The results found that: 1) youth empowerment towards the
conservation of cultural world heritage tourist attraction: a case study of Ayutthaya Historical Park, as a whole,
had mean at the high level. When considered by aspects, sorting in descending order, including encouragement,
thinking creation, and reinforcement and 2) youth empowerment towards the conservation of cultural world
heritage tourist attraction: a case study of Ayutthaya Historical Park classified by educational level and GPA, as
a whole, was different with statistical significance.
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ในการตัดสินใจและการจัดการกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ด้วยตนเอง
ใน พ.ศ. 2534 อุทยานประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้วยความเป็นอิสระ มีความรู้สึกมั่นคงและตระหนักในคุณค่าของ
ได้ รั บ การยกย่ อ งให้ เ ป็ น มรดกโลกทางวั ฒ นธรรมในนาม ตนเอง สามารถควบคุมความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของตนเองได้
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากกรุงศรีอยุธยา (อติพร ทองหล่อ, 2546) ในการขับเคลื่อนการเสริมพลังอ�ำนาจแก่
เป็นตัวแทนแสดงถึงความเป็นเยี่ยมในการสร้างสรรค์คุณค่า และ เยาวชนต้อง ประกอบด้วย ปัจจัยภายในตัวบุคคล ได้แก่ ค่านิยม
การเลื อ กสรรต� ำ แหน่ ง ที่ ตั้ ง ของพระนครให้ เ หมาะสมกั บ ความ ความเชื่อ เป้าหมายในชีวิต ประสบการณ์ส่วนบุคคล และปัจจัย
ซับซ้อนของลักษณะผังเมืองเฉพาะของชุมชนที่อาศัยการสัญจร ระหว่างบุคคล ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม สัมพันธภาพระหว่าง
ทางน�้ำเป็นหลัก เป็นแม่แบบส�ำคัญในการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ บุคคลที่เกี่ยวข้อง สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม บุคคลที่เกี่ยวข้องต้อง
และมีเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพ ด้านประวัติศาสตร์ มีความร่วมมือและมีสว่ นร่วม เวลา และปรัชญาและความเชือ่ เกีย่ วกับ
และด้านอารยธรรม ซึ่งจะหานครโบราณใดเทียบได้ในเอเชียหรือ อ�ำนาจบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจต้อง
มีความเชื่อเท่าเทียมกัน (ขวัญจิตร โกพลรัตน์, 2555)
ในโลกเป็นไม่มี
จากความส�ำคัญอันนีผ้ วู้ จิ ยั จึงศึกษาเรือ่ ง การเสริมสร้าง
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา มี เ นื้ อ ที่
1,810 ไร่ ตั้ ง อยู ่ ภ ายในเกาะเมื อ งอยุ ธ ยา เขตเทศบาลนคร พลังอ�ำนาจของเยาวชนต่อการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างไรก็ตามเมื่อ ทางวัฒนธรรม : กรณีศกึ ษาอุทยานประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา
ศึกษาพบปัญหาของการอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรม อุทยาน เพื่อศึกษาการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจของเยาวชนต่อการอนุรักษ์
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และการจัดการการท่องเที่ยวของ แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาอุทยาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลายประการ ได้แก่ กลไกการอนุรักษ์ ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาทั้งจากครอบครัว ชุมชน และสังคม
มรดกโลกทางวั ฒ นธรรมและกลไกการจั ด การการท่ อ งเที่ ย ว และเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจของเยาวชนต่อการอนุรกั ษ์
ยังอ่อนแอ ขาดเอกภาพพัฒนาการท่องเที่ยว ขาดความเชื่อมโยง แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาอุทยาน
ระหว่างท้องถิ่น และจังหวัด หน่วยงานภาครัฐไม่เปิดโอกาสให้ผู้น�ำ ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ชุมชนเป็นตัวแทนประชาชนได้เข้าร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการ เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้รับเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเสริม
แก้ไขปัญหาอุปสรรคแบบบูรณาการในเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรและ พลังอ�ำนาจของเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก
สิ่ ง แวดล้ อ ม ขาดการพู ด คุ ย ท� ำ ความเข้ า ใจระหว่ า งหน่ ว ยงาน ทางวัฒนธรรม และน�ำไปสู่การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก
ที่ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลมรดกโลกกั บ ชุ ม ชน ขาดการประชาสั ม พั น ธ์ ทางวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืนต่อไป
ผู้น�ำชุมชนไม่มีส่วนร่วมกับหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
(ศศิปภา ทิพย์ประภา, 2557) และยังพบว่า เยาวชนในพื้นที่ขาด วัตถุประสงค์การวิจัย
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรมฯ
1. เพือ่ ศึกษาการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจของเยาวชนต่อ
ดังนั้นการส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษา
ในการอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรมฯ การเสริมพลังอ�ำนาจ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
แก่เยาวชนเป็นแนวทางหนึ่งที่มีความส�ำคัญ การเสริมพลังอ�ำนาจ
2. เพื่อเปรียบเทียบการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจของ
หมายถึง กระบวนการระหว่างบุคคลที่มีการจัดเตรียมเครื่องมือ เยาวชนต่อการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรม :
โอกาส ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเสริมสร้างและพัฒนา กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ�ำแนกตาม
พฤติกรรมที่เหมาะสม และเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถ ปัจจัยส่วนบุคคล
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ปี จั จัศยึกส่ษาอุ
วนบุทคยานประวั
คลแตกต่าตงกัิศาสตร
นมีการเสริ
มสร้างอยุธยาแตกตางกัเครื
กรณี
วัเยาวชนที
ฒนธรรม ม่ :กรณี
พระนครศรี
น ่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น แบบสอบถาม
พลังอ�ำนาจต่อการอนุรกั ษ์แหล่งท่องเทีย่ วมรดกโลกทางวัฒนธรรม : เรื่องการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจของเยาวชนต่อการอนุรักษ์แหล่ง
กรณีศึกษาอุประโยชน
ทยานประวั
าสตร์
พระนครศรี
ท่องเทีย่ วมรดกโลกทางวัฒนธรรม : กรณีศกึ ษาอุทยานประวัตศิ าสตร์
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แหลงทองเที่ยวมรดกโลกทางวั
นธรรม : วแปร
1.
การสร้
โดยสร้างข้อค�ำฒถามจากตั
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
กรณี
ยานประวั
ติศมาสตร
พระนครศรี
อยุธยา
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รงคุณวุฒิ 3 ท่าน
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่
เ
หมาะสมของกลุ

ม
ตั
ว
อย
า
งโดยใช
ส
ู
ต
รและวิ
ธ
ี
ก
ารคํ
า
นวณของ
พระนครศรีอยุธยา จํานวน 380 คน ซึ่งผูวิจัยคํานวณหาขนาดที
ท่องเทีย่ วมรดกโลกทางวัฒนธรรม : กรณีศกึ ษาอุทยานประวัตศิ าสตร์ น�ำผลการวิเคราะห์เพือ่ หาค่าความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ
ยามาเน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
โดยใช้ ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาตามวิ ธี ข องครอนบาค (Alpha
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรี
อยุธยา
2. ขอบเขตดานพื้นที่ ศึกษาเฉพาะอุทยานประวัติศาสตร
Cronbach
Coefficient)
ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่า
ความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร ประชากร คือ เยาวชนทีศ่ กึ ษา .894 ซึ่งสามารถน�ำไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริงได้
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ในสถาบันการศึกษาในเขตอุทยานประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา
จ�ำนวน 27,984 คน และกลุม่ ตัวอย่าง คือ เยาวชนทีศ่ กึ ษาในสถาบัน
การศึกษาในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ�ำนวน
380 คน ซึ่งผู้วิจัยค�ำนวณหาขนาดที่เหมาะสมของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สตู รและวิธกี ารค�ำนวณของยามาเน่ ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95%
2. ขอบเขตด้านพืน้ ที่ ศึกษาเฉพาะอุทยานประวัตศิ าสตร์
พระนครศรีอยุธยา
3. ขอบเขตด้านเวลา ศึกษาตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2560 พฤษภาคม 2561

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
1. ร้อยละ (Percentage)
2. ค่าเฉลี่ย (Mean)
3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
4. ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test)
และทดสอบ One-way ANOVA (F-test) ก�ำหนดนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และหากพบว่า ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างจะวิเคราะห์
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38 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2562

1.
2.
3.

สภาพการเสริมพลังอํานาจของเยาวชนฯ
การสรางความคิด
การสนับสนุน
การเสริมแรง
รวม

ลัยร
า

ดาน

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

ด้วยวิธีการของ Fisher’s Least Significant Difference (LSD)
ผลการศึกษา
เกณฑ์การแปลผล
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
ค่าเฉลี่ย		
แปลผล
คิดเป็นร้อยละ 51.6 ก�ำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
4.51 - 5.00
การเสริมพลังอ�ำนาจมากที่สุด
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 43.7 ภูมิล�ำเนาจังหวัด
3.51 - 4.50
การเสริมพลังอ�ำนาจมาก
พระนครศรีอยุธยา คิดเป็นร้อยละ 81.8 เกรดเฉลี่ย 2.00 - 2.99
2.51 - 3.50
การเสริมพลังอ�ำนาจปานกลาง
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 44.7 และเคยเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการอนุ รั ก ษ์
1.51 - 2.50
การเสริมพลังอ�ำนาจน้อย
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วมรดกโลกฯ ของโรงเรี ย น ชุ ม ชน หรื อ จั ง หวั ด
ผลการศึก1.00
ษา -1.50
การเสริมพลังอ�ำนาจน้อยที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 62.9
1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 51.62. กํการเสริ
าลังศึกษาระดั
บมังธอ�ยมศึ
กษาตอนปลาย/อการอนุรกั ษ์
มสร้างพลั
ำนาจของเยาวชนต่
ประกาศนี
ยบัตรวิชาชี
ธยา่ยคิวมรดกโลกทางวั
ดเปนรอยละ 81.8ฒนธรรม
เกรดเฉลี:่ย กรณี
2.00ศ–ึกษาอุทยาน
การเก็
บรวบรวมข้
อมูพลคิดเปนรอยละ 43.7 ภูมิลําเนาจังหวัดพระนครศรี
แหล่งท่ออยุงเที
2.99 คิดเป
รอยละ
44.7 และเคยเข
ารวบมกิรวบรวมข้
จกรรมการอนุ
ทองเทีตศิ ่ยาสตร์
วมรดกโลกฯ
ของโรงเรี
ชนย่ โดยรวมอยู
หรือจังหวัดใ่ นระดับมาก
1.นการศึ
กษาเอกสาร
เป็นการเก็
อมูลทุตรยิักภูษมแิ หลงประวั
พระนครศรี
อยุธยายมีนคชุา่ มเฉลี
62.9 ด ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง บทความ (X = 3.83 และ S.D. = .085) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้งหมด
ซึ่งคิผูด้วเป
ิจัยนได้รอทยละ
บทวนแนวคิ
การเสริ
สร่อางพลั
งอํานาจของเยาวชนต
อการอนุรักษดแหล3งทด้องเที
ฒนธรรม
ึกษาอุจากมากไปหาน้
ทยาน
และวิทยานิ2.
พนธ์
ต่างๆมเพื
น�ำมาเป็
นสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิ
าน ่ยเรีวมรดกโลกทางวั
ยงตามล�ำดับการเสริ
มพลั:กรณี
งอ�ำศนาจ
อย
= า3.83
และ S.D.บ=สนุ.085)
จารณาเป
รายด=าน.845 อยู่ใน
ประวั
ิศาสตร
การวิ
จัยตในครั
้งนีพ้ ระนครศรีอยุธยา มีคาเฉลีย่ โดยรวมอยูในระดับมาก ( พบว่
ด้านการสนั
น (Xเมื=่อพิ3.88
และ นS.D.
ทั้งหมด 3 2.ดานการเก็
เรียงตามลํ
าดับการเสริ
พลังอํานาจ เป็
จากมากไปหาน
พบว
า ดานการสนั
บสนุด้นานการสร้
(  = 3.88
และ S.D.
บ รวบรวมข้
อ มู ลมภาคสนาม
น การเก็ บ อยระดั
บมาก
รองลงมา
างความคิ
ด (X= = 3.82 และ
= 3.82 และ
.825) อยู
อยูใ่ ในระดั
านการ
.845 อยูอในระดั
บมาก
รองลงมา
างความคิด (วยตนเอง
รวบรวมข้
มูลปฐมภู
มิโดยที
่ผู้วิจัยดได้านการสร
แจกแบบสอบถามด้
S.D.S.D.= =.825)
นระดับบมาก
มากและด
และด้
า นการเสริ ม แรงอยู ่ ใ น
=
3.78
และ
S.D.
=
.907)
ตามตาราง
1
เสริ
ม
แรงอยู
ใ

นระดั
บ
มาก
(

แก่กลุ่มตัวอย่างในสถาบันการศึกษาในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ ระดับมาก (X = 3.78 และ S.D. = .907) ตามตารางที่ 1
พระนครศรีอยุธยา จาก 380 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
ตาราง 1 ผลการวิเคราะหภาพรวมสภาพการเสริมพลังอํานาจของเยาวชนเพื่อการอนุรักษแหลงทองเที่ยวมรดกโลกทาง
่ 1 ผลการวิเคราะห์ภาพรวมสภาพการเสริมพลังอ�ำนาจของเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรมฯ
วัตารางที
ฒนธรรมฯ
( )
3.82
3.88
3.78
3.83

ระดับความคิดเห็น
(S.D.)
แปลผล
.825
มาก
.845
มาก
.907
มาก
.805
มาก

ิทยา

		 2.12.1ดาด้นการสนั
านการสนั
บสนุ
น ่อเมืพิจ่อารณาเป
พิจารณาเป็
นรายข้
งท่บองเที
ย่ วมรดกโลกทางวั
ร่วมกับชุมชน
บสนุ
น เมื
นรายข
อพบวอ าอยูแหล่
ในระดั
มากทุ
กขอ เรียงตามลํฒานธรรมฯ
ดับจากมากไปหาน
อย และจังหวัด
พบว่
มากทุกทข้าอนแสดงความคิ
เรียงตามล�ำดดัเห็บจากมากไปหาน้
ย งท(X
= ่ย3.95
และ S.D. = .769)
และน้
ส่ ดุ ชุมและ
ชนมีS.D.
การจัดกิจกรรม
ดังนีา้ จัอยู
งหวั่ในระดั
ดมีชอบงทางให
นตอการอนุรักษแอหล
องเที
วมรดกโลกทางวั
ฒนธรรม
( อยที
=3.96
ดัง=นี้ .863)
จังหวัดรองลงมา
มีช่องทางให้
ท่านแสดงความคิ
นต่อานอนุ
การอนุ
ักษ์แหล่งท่องเทีฒ่ยวมรดกโลกทางวั
สถานศึ
กษามีการดําเนิดนเห็
งานด
รักษรักแษ์หลงทการอนุ
องเที่ยรวมรดกโลกทางวั
นธรรมฯ รวมกับฒชุนธรรมฯ
มชน และที่ให้เยาวชน
แหล่
ง ท่ดอ(งเที
วมรดกโลกทางวั
(X =อยที
3.96
เข้าดไปมี
ส่วนร่วมได้ (Xรัก=ษแ3.80
= .868) ตามตารางที่ 2
จังหวั
และ S.D. =ฒ นธรรม
.769) และน
่สุดชุมและ
ชนมีการจั
กิจกรรมการอนุ
หลงทและ
องเทีS.D.
่ยวมรดกโลกทาง
 ่ ย=3.95
S.D.
= .863) ทีรองลงมา
สถานศึ
ักษ์ = .868) ตามตาราง 2
=3.80านอนุ
และรS.D.
วัฒนธรรมฯ
่ใหเยาวชนเข
าไปมีกสษามี
วนรกวารด�
มไดำ(เนินงานด้
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะหสภาพการเสริมพลังอํานาจของเยาวชนเพื่อการอนุรักษแหลงทองเที่ยวมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมฯ ดานการสนับสนุน
ระดับความคิดเห็น
ขอที่ การสนับสนุน
(S.D.)
แปลผล
( )
1
มีการสรางแหลงเรียนรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวมรดกโลกฯ ใน
3.85
.825
มาก
สถานศึกษา
2
สถานศึกษามีการดําเนินการดานการอนุรักษแหลงทองเที่ยว
3.95
.769
มาก
ทองเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรมฯรวมกับชุมชนและจังหวัด
3
สถานศึกษาสรางกิจกรรมที่มีความหลากหลายเพื่อการอนุรักษแหลง 3.88
.900
มาก
ทองเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรมฯโดยเนนการสัมผัสจริง
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ดังนี้ จังหวัดมีชองทางใหทานแสดงความคิดเห็นตอการอนุรักษแหลงทองเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรม (  =3.96 และ S.D.
= .863) รองลงมา สถานศึกษามีการดําเนินงานดานอนุรักษแหลงทองเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรมฯ รวมกับชุมชน และ
จังหวัด (  =3.95 และ S.D. = .769) และนอยที่สุดชุมชนมีการจัดกิจกรรมการอนุรักษแหลงทองเที่ยวมรดกโลกทาง
วารสารวิ
จัยร�ำไพพรรณี
13 ฉบัตามตาราง
บที่ 3 เดือ2นกันยายน - ธันวาคม 2562 39
และ S.D.ปี=ที่ .868)
วัฒนธรรมฯ ที่ใหเยาวชนเขาไปมีสวนรวมได
(  =3.80
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ตารางที2่ 2ผลการวิ
ผลการวิ
เคราะห์
สภาพการเสริมพลั
มพลังอํงาอ�นาจของเยาวชนเพื
ำนาจของเยาวชนเพื่ออ่ การอนุ
การอนุรรักกั ษษ์แแหล
หล่งงทท่อองเที
งเที่ยย่ วมรดกโลกทาง
วมรดกโลกทางวัฒนธรรมฯ
ตาราง
เคราะห
สภาพการเสริ
บสนุ
นน
วัฒนธรรมฯด้าดนการสนั
านการสนั
บสนุ
ระดับความคิดเห็น
ขอที่ การสนับสนุน
(S.D.)
แปลผล
((X)
)
S.D.
แปลผล
1 มีมีกการสร้
ารสราางแหล่
งแหลงเรีเรียยนรู
นรู้ เกี่ยวกับแหล่
แหลงทท่องเที่ยวมรดกโลกฯ
ใน
3.85
.825
มาก
วมรดกโลกฯ
3.85
สถานศึกษา
ในสถานศึ
กษา
42
ชุมชนมีกกษามี
ารจัดกกิารดํ
จกรรมการอนุ
ักษแหลงรทักอษงเที
่ยว
3.80
.868
มาก
สถานศึ
เนินนการด้
การดาารนการอนุ
นการอนุ
3.95
.769
มาก
2 สถานศึกษามีการด�ำาเนิ
รักษ์แแหล
หล่งงทท่อองเที
งเที่ย่ยวว
3.95
.769
มาก
ฒนธรรมฯที่ใหเยาวชนเข
สวนรวมได
ทมรดกโลกทางวั
องเที่ยวมรดกโลกทางวั
มกัาบไปมี
ชุมชนและจั
มรดกโลกทางวั
ฒนธรรมฯฒร่นธรรมฯร
วมกับชุมวชนและจั
งหวัด งหวัด
3
สถานศึกษาสรางกิจกรรมที่มีความหลากหลายเพื่อการอนุรักษแหลง 3.88
.900
มาก
3 2 ผลการวิ
สถานศึ
ก
ษาสร้
า
งกิ
จ
กรรมที
ม
่
ค
ี
วามหลากหลายเพื
อ
่
การอนุ
ร
ก
ั
ษ์
3.88
.900
มาก
ตาราง
เ
คราะห
ส
ภาพการเสริ
ม
พลั
ง
อํ
า
นาจของเยาวชนเพื
อ
่
การอนุ
ร
ก
ั
ษ
แ
หล
ง
ท
อ
งเที
ย
่
วมรดกโลกทาง
ทองเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรมฯโดยเนนการสัมผัสจริง
องเที่ยวมรดกโลกทางวั
วัฒนธรรมฯแหล่ดงาท่นการสนั
บสนุน (ตอ) ฒนธรรมฯโดยเน้นการสัมผัสจริง
4 ชุมชนมีการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
3.80 ระดับ.868
ความคิดเห็น มาก
ขอที่ มรดกโลกทางวั
การสนับสนุน ฒนธรรมฯ ที่ให้เยาวชนเข้าไปมีส่วนร่วมได้
(S.D.)
แปลผล
( )
55 จัจังงหวั
เห็นนตต่ออการ
การอนุรักษ์
3.96
.863
มาก
หวัดดมีมีชช่อองทางให้
งทางใหทท่าานแสดงความคิ
นแสดงความคิดดเห็
3.96
.863
มาก
แหล่
ฒนธรรมฯ
อนุรงักท่ษอแงเที
หล่ยงทวมรดกโลกทางวั
องเที่ยวมรดกโลกทางวั
ฒนธรรมฯ
รวม
3.88
รวม
3.88
.845
มาก

ชภัฏ

		 2.2 ด้ า นการสร้ า งความคิ ด เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น ร่วมกันอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรม (X = 3.86
2.2 ดานการสรางความคิด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ เรียงตามลําดับจากมากไป
รายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามล�ำดับจากมากไปหา และ S.D. = .841) และน้อยที่สุดในรายวิชาต่างๆ มีการน�ำปัญหา
หานอย ดังนี้ สื่อตางๆ ในจังหวัดประชาสัมพันธและรณรงคใหเยาวชนรวมกันอนุรักษแหลงทองเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรม
น้อย ดังนี้ สื่อต่างๆ ในจังหวัดประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เยาวชน รุ ก ล�้ ำ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วมรดกโลกทางวั ฒ นธรรมฯ วิ เ คราะห์
(  = 3.94 และ S.D. = .842) รองลงมา ชุมชนของทานสนับสนุนใหคนในชุมชนรวมกันอนุรักษแหลงทองเที่ยวมรดกโลกทาง
ร่วมกันอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรม (X = 3.94 อภิปรายกัน (X = 3.69 และ S.D. = .845) ตามตารางที่ 3
วัฒนธรรม (  = 3.86 และ S.D. = .841) และนอยที่สุดในรายวิชาตางๆ มีการนําปญหารุกล้ําแหลงทองเที่ยวมรดกโลกทาง
และ S.D. = .842) รองลงมา ชุมชนของท่านสนับสนุนให้คนในชุมชน
วัฒนธรรมฯ วิเคราะห อภิปรายกัน (  = 3.69 และ S.D. = .845) ตามตาราง 3

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ตารางที3่ 3ผลการวิ
ผลการวิเคราะห
เคราะห์สภาพการเสริ
สภาพการเสริมพลั
มพลังอํงาอ�นาจของเยาวชนเพื
ำนาจของเยาวชนเพื่อ่อการอนุ
การอนุรรักักษษ์แแหล
หล่งงทท่อองเที
งเที่ย่ยวมรดกโลกทาง
วมรดกโลกทางวัฒนธรรมฯ
ตาราง
างความคิ
ดด
วัฒนธรรมฯด้าดนการสร้
านการสร
างความคิ
ระดับความคิดเห็น
ขอที่ การสรางความคิด
( (X)
)
(S.D.)
แปลผล
S.D.
แปลผล
1.
ในรายวิ
ช
าต
า
งๆมี
ก
ารสอดแทรกการอนุ
ร
ั
ก
ษ
แ
หล
ง
ท
อ
งเที
่
ย
วมรดกโลก
3.79
.801
มาก
1 ในรายวิชาต่างๆ มีการสอดแทรกการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
3.79
.801
มาก
ทางวั
ฒ
นธรรมฯ
มรดกโลกทางวัฒนธรรมฯ
2.
ครูออาจารย์
าจารยมมีกีิจกกรรมที
ิจกรรมที
 วยกระตุ
รี ยวนร
มาก
2 ครู
่ช่ว่ ชยกระตุ
้นให้นผใหู้เรีผยูเนร่
มกัวนมกั
อนุนรอนุ
ักษ์รั กษ แหล ง 3.84
3.84 .796
.796
มาก
ท
อ
งเที
ย
่
วมรดกโลกทางวั
ฒ
นธรรมฯ
แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรมฯ
3. ในรายวิชาตางๆมีการนําปญหาการรุกล้ําแหลงทองเที่ยวมรดกโลกฯ 3.69
.845
มาก
3 ในรายวิ
ช
าต่
า
งๆ
มี
ก
ารน�
ำ
ปั
ญ
หาการรุ
ก
ล�
ำ
้
แหล่
ง
ท่
อ
งเที
ย
่
ว
3.69
.845
มาก
วิเคราะห อภิปรายกัน
วิเคราะห์
อภิปรายกั
4. มรดกโลกฯ
สื่ อ ต า งๆในจั
ง หวั ด ประชาสั
ม พันน ธ แ ละรณรงค ใ ห เ ยาวชนร ว มกั น 3.94
.842
มาก
4 สือนุ
่อต่ราักงๆษแในจั
ดประชาสั
มพันธ์และรณรงค์
ให้เยาวชนร่วมกัน
3.94
.842
มาก
หลงงทหวั
องเที
่ยวมรดกโลกทางวั
ฒนธรรมฯ
ักษ์แหล่งท่าอนสนั
งเที่ยบวมรดกโลกทางวั
5. อนุ
ชุ มรชนของท
สนุ น ให ค นในชุฒมนธรรมฯ
ชนร ว มกั น อนุ รั ก ษ แ หล ง 3.86
.841
มาก
งเที่ยวมรดกโลกทางวั
5 ชุทมอชนของท่
านสนับสนุนฒให้นธรรมฯ
คนในชุมชนร่วมกันอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว 3.82
.825
มาก
รวม
3.82
4.35
.825
0.40
มากมาก
มรดกโลกทางวั
ฒนธรรมฯ
รวม
3.88
.845
มาก
2.3 ดานการเสริมแรง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอเรียงตามลําดับ จากมากไปหา
		
ด้านการเสริ
แรง เมื
จารณาเป็นรายข้าอกิจกรรมเพื
นั ก ศึ ก่อษาในการท�
กิ จงกรรมเพื
่ อ การอนุ รั ก ษ์ แฒหล่
ง ท่ อ งเที่ ย ว
นอย ดังนี้2.3
ชุมชนของท
านชื่นมชม/ให
กํา่อลัพิงใจเยาวชนในการทํ
การอนุรักษแำหล
ทองเที่ยวมรดกโลกทางวั
นธรรม
พบว่า ฯอยู(ใ่ นระดั
บมากทุ
อเรีย=งตามล�
ดับ จากมากไปหาน้
อย ดั่นงชม/ให
นี้ มรดกโลกทางวั
ฒกนธรรมฯ
(X = า3.85
และ ่อS.D.
= ร.891)
=3.87
และกข้S.D.
.892)ำรองลงมา
สถานศึกษาชื
กําลังใจนักเรียนนั
ศึกษาในการทํ
กิจกรรมเพื
การอนุ
ักษ และ
ชุมชนของท่
ก�ำลังใจเยาวชนในการท�
จกรรมเพื่S.D.
อ =น้อ.891)
ยที่สุดและน
สถานศึ
บสนุกนษาสนั
งบประมาณแก่
นักเรียนนักศึกษา
อยทีกษาสนั
่สุดสถานศึ
บสนุนงบประมาณแก
แหลงทาอนชื
งเที่น่ยชม/ให้
วมรดกโลกทางวั
ฒนธรรมฯ ( ำกิ=3.85และ
การอนุนัรกักเรีษ์ยแนนั
หล่กงศึท่กอษาเพื
งเที่ย่อวมรดกโลกทางวั
(X = 3.87 ฒเพื
่ อ การอนุ
ั ก ษ์ แ หล่
อ งเที=่ ย.986)
วมรดกโลกทางวั
และง ท่S.D.
ตามตาราง 4 ฒ นธรรมฯ
การอนุรักษแหลฒงทนธรรมฯ
องเที่ยวมรดกโลกทางวั
นธรรมฯ
(  ร=3.68
และ S.D. = .892) รองลงมา สถานศึกษาชื่นชม/ให้ก�ำลังใจนักเรียน (X =3.68 และ S.D. = .986) ตามตารางที่ 4
กมลวรรณ วรรณธนัง
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รำไ

พพ
รรณ
ี

ตารางที
ผลการวิเคราะห
เคราะห์สภาพการเสริ
สภาพการเสริมพลั
มพลังอํงอ�านาจของเยาวชนเพื
ำนาจของเยาวชนเพื่อ่อการอนุ
การอนุรรักักษษ์แแหล
หล่งงทท่อองเที
งเที่ย่ยวมรดกโลกทาง
วมรดกโลกทางวัฒนธรรมฯ
ตาราง 4่ 4ผลการวิ
มแรง
วัฒนธรรมฯด้าดนการเสริ
านการเสริ
มแรง
ระดับความคิดเห็น
ขอที่ การเสริมแรง
( (X)
)
(S.D.)
แปลผล
S.D.
แปลผล
11 สถานศึ
สถานศึกกษามี
ษามีกการประกวดโครงการของนั
ารประกวดโครงการของนักกเรี
ย
นนั
ก
ศึ
ก
ษาเพื
อ
่
การ
3.72
.915
มาก
เรียนนักศึกษา
3.72
.915
มาก
อนุ
ร
ก
ั
ษ
แ
หล
ง
ท
อ
งเที
ย
่
วมรดก
เพื่อการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวมรดก
22 จัจังงหวั
หวัดดมีมีกการประกวดโครงการของนั
ารประกวดโครงการของนักกเรีเรียยนนันนักกศึศึกกษาษาเพื่อการอนุรักษ 3.81
มาก
3.81 .843
.843
มาก
แหล
ง
ท
อ
งเที
ย
่
วมรดกโลกทางวั
ฒ
นธรรมฯ
เพื่อการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรมฯ
3
สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณแกนักเรียนนักศึกษาเพื่อการ
3.68
.986
มาก
3 สถานศึ
ก
ษาสนั
บ
สนุ
น
งบประมาณแก่
น
ก
ั
เรี
ย
นนั
ก
ศึ
ก
ษา
3.68
.986
มาก
อนุรักษแหลงทองเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรมฯ
การอนุรักาษ์นชืแหล่
งท่องเที
ฒนธรรมฯ
4 เพืชุม่อชนของท
่นชม/ให
กํา่ยลัวมรดกโลกทางวั
งใจเยาวชนในการทํ
ากิจกรรมเพื่อการ 3.87
.892
มาก
4 ชุอนุ
มชนของท่
ชม/ให้
ก�ำลังใจเยาวชนในการท�
3.87
.892
มาก
รักษแหลางนชื
ทอ่นงเที
่ยวมรดกโลกทางวั
ฒนธรรมฯำกิจกรรม
่อการอนุ
รักษ์่ นแชม/ให
หล่งท่อกงเที
ฒนธรรมฯ
5 เพืสถานศึ
ก ษาชื
ํา ลั่ยงวมรดกโลกทางวั
ใจเยาวชนในการทํ
า กิ จ กรรมเพื่ อ การ 3.85
.891
มาก
5 สถานศึ
�ำลังใจเยาวชนในการท�
ำกิจกรรม
3.85
.891
มาก
อนุรักษกแษาชื
หลง่นทชม/ให้
องเที่ยกวมรดกโลกทางวั
ฒนธรรมฯ
3.78
.907
มาก
เพืรวม
่อการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรมฯ
รวม
3.78
.907
มาก
3. ผลการเปรียบเทียบการเสริมสรางพลังอํานาจของเยาวชนตอการอนุรักษแหลงทองเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ทางสถิ
ผลการเปรี
ยบเทีตยิศบการเสริ
มสร้างพลั
:กรณี3.ศึกษาอุ
ทยานประวั
าสตรพระนครศรี
อยุงธอ�ยาำนาจของ
จําแนกตามปนัจยจัส�ยำคัสวญนบุ
คคลมีตทิ ดี่ัง.05
นี้ คือ ด้านการสร้างความคิด และการเสริมแรง
จึงได้
แนกเป็นรายคู่ดอ้วยวิ
ธีของรักษFisher’s
LSD่ยวมรดก
procedure
เยาวชนต่อการอนุรักษ์แหล่3.1งท่เยาวชนที
องเที่ยวมรดกโลกทางวั
: างพลั
่มีเพศตางกัน มีฒกนธรรม
ารเสริมสร
งอํจา�ำนาจของเยาวชนต
การอนุ
แหลงทองเที
ต�่ำนกว่า 2.00 มีการเสริมสร้างพลัง
กรณีศึกโลกทางวั
ษาอุทยานประวั
ิศาสตร์
ระนครศรี
อยุธตยาิศาสตร
จ�ำแนกตาม
ฒนธรรมต:กรณี
ศึกพษาอุ
ทยานประวั
พระนครศรีอพบว่
ยุธยาาเยาวชนที
ในภาพรวม่มีเกรดเฉลี
ไมแตกตา่ยงกั
นาจของเยาวชนต่
การอนุรักษ์แหล่องท่การอนุ
องเที่ยรัวมรดกโลกทาง
ปัจจัยส่วนบุคคลมีดังนี้ 3.2 เยาวชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีอ�กำารเสริ
มสรางพลังอําอนาจของเยาวชนต
กษแหลง
วั
ฒ
นธรรม
:
กรณี
ศ
ึ
ก
ษาอุ
ท
ยานประวั
ต
ิ
ศ
าสตร์
พ
ระนครศรี
		
3.1
เยาวชนที
่
ม
ี
เ
พศต่
า
งกั
น
มี
ก
ารเสริ
ม
สร้
า
ง
ทองเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรม :กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม แตกตางกัน ที่ระดับอยุธยา
มากกว่LSD
าเยาวชนที
่มีเกรดเฉลี
่ย า3.00
ในด้านการสร้
งความคิบ ด และ
พลังอ�ำนันาจของเยาวชนต่
การอนุ
แหล่งท่นอรายคู
งเที่ยดวมรดกโลก
ยสําคัญทางสถิติทอี่ .05
จึงไดรักจษ์ําแนกเป
วยวิธีของ Fisher’s
procedure
พบว
เยาวชนที
่กําลังศึกาษาระดั
ทางวัฒปริ
นธรรม
: กรณี
กึ ษาอุมทสร
ยานประวั
าสตร์พระนครศรีออการอนุ
ยุธยา รักษการเสริ
ญญาตรี
มีกศารเสริ
างพลังอํตาศินาจของเยาวชนต
แหลงทมอแรง
งเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรม :กรณีศึกษาอุทยาน
		
3.5 การเข้
ร่วมกิจากรรมการอนุ
งท่อ งเทีย่ ว
ในภาพรวม
ไม่
แ
ตกต่
า
งกั
น
ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ดานการสรางความคิด การสนับสนุน และการเสริ
มแรงามากกว
เยาวชนที่กํารลักั งษ์ศึแกหล่
ษาอยู
		
3.2 กเยาวชนที
่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการเสริม มรดกโลกทางวั ฒ นธรรมฯ ของโรงเรี ย น ชุ ม ชน จั ง หวั ด ของ
ระดับมัธยมศึ
ษาตอนปลาย/ปวช.
งกั น มี ก ารเสริ มอสร้
า งพลัรงักอ�ษำแนาจของเยาวชนต่
สร้ า งพลั ง อ� ำ นาจของเยาวชนต่
อ การอนุ
แ หล่างงกัท่นอ งเที
่ ย ว มเยาวชนที
3.3 เยาวชนที
่มีภรูมั กิลษ์ําเนาต
มีการเสริ
สรางพลังอํ่ ตา่ านาจของเยาวชนต
การอนุ
หลงทองเที่ยว อ
การอนุอยุรธักยา
ษ์แในภาพรวม
หล่งท่องเที่ยและรายด
วมรดกโลกทางวั
ฒนธรรม
มรดกโลกทางวั
ฒ นธรรม
: กรณี
าสตร์
มรดกโลกทางวั
ฒนธรรม
:กรณีศศึ กึกษาอุ
ษาอุททยานประวั
ยานประวัตติศิ ศาสตร
พระนครศรี
าน ไมแตกต
างกัน : กรณีศึกษา
ทยานประวั
ติศาสตร์พระนครศรี
อยุธยารักในภาพรวมและรายด้
พระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมแตกต่
างกั่มีเนกรดเฉลี
ที่ระดั่ยบตนัายงกัส�ำนคัญมีกทาง
3.4 เยาวชนที
ารเสริมอุสร
างพลังอํานาจของเยาวชนต
อการอนุ
ษแหลงทองเที่ยว าน
ไม่แตกต่
งกันในภาพรวม แตกตางกัน และรายดาน แตกตาง
สถิติที่ มรดกโลกทางวั
.05 จึงได้จ�ำแนกเป็
ยวิธทีขยานประวั
อง Fisher’s
LSD
ฒนธรรมนรายคู
:กรณี่ดศึก้วษาอุ
ติศาสตร
พระนครศรี
อยุธายา
procedure
� ำ ลั ง ศึ กติษาระดั
ญาตรีางความคิด และการเสริมแรง จึงไดจําแนกเปนรายคูดวยวิธีของ
กัน 2 ดาพบว่
น ที่ราะดัเยาวชนที
บนัยสําคัญ่ กทางสถิ
ที่ .05 คืบอปริ
ดาญนการสร
อภิปมีรายผล
มี ก ารเสริ
ม สร้ า งพลั
อ� ำ นาจของเยาวชนต่
อ การอนุ
รั ก ษ์ แ่ยหล่
ง า 2.00
Fisher’s
LSD งprocedure
พบวาเยาวชนที
่มีเกรดเฉลี
ต่ํากว
การเสริมสรางพลังอํานาจของเยาวชนตอการอนุรักษ
1. การเสริ
สร้ ามากกว
งพลั งาอ�เยาวชนที
ำ นาจของเยาวชนต่
ท่องเทีย่ แหล
วมรดกโลกทางวั
ฒ
นธรรม
:
กรณี
ศ
ก
ึ
ษาอุ
ท
ยานประวั
ต
ศ
ิ
าสตร์
งทองเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรม :กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรี
อยุมธยา
่มีเกรดเฉลี่ย อ การ
พระนครศรี
ยุธายานการสร
ด้านการสร้
างความคิ
ด การสนั
3.00 อในด
างความคิ
ด และการเสริ
มแรงบสนุน และ อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษา
ท ยานประวั
ติ ศ าสตร์ฒพนธรรมฯ
ระนครศรี
อ ยุ ธ ยายนมีชุคม่ าชน
เฉลีของ
่ ย โดยรวม
การเสริมแรง มากกว่าเยาวชนที
่ก�ำาลัรงวศึมกิ
กษาอยู
่ระดับมัธยมศึ
3.5 การเข
จกรรมการอนุ
รักษกแษา
หลงทออุงเที
่ยวมรดกโลกทางวั
ของโรงเรี
อยู่ในระดั
บมากรักแสดงให้
นว่า่ยวมรดกโลกทางวั
สถานศึกษา โรงเรีฒยนธรรม
น และจั: งหวัด
ตอนปลาย/ปวช.
จังหวัด ของเยาวชนที่ตางกัน มีการเสริมสรางพลังอํานาจของเยาวชนต
อการอนุ
ษแหลงทเห็องเที
พระนครศรี
		
3.3ทเยาวชนที
ิล�ำเนาต่
างกัน มีอกยุารเสริ
มสร้าง และรายด
กรณีศึกษาอุ
ยานประวั่มตีภิศูมาสตร
พระนครศรี
ธยา ในภาพรวม
านอไมยุธแยาให้
ตกตาคงกัวามส�
น ำคัญต่อการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
พลังอ�ำนาจของเยาวชนต่อการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก มรดกโลกทางวัฒนธรรมฯ โดยการด�ำเนินการในรูปแบบกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม : กรณีศกึ ษาอุทยานประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา ต่ า งๆ ที่ พั ฒ นาให้ เ กิ ด ศั ก ยภาพหรื อ ความสามารถแก่ เ ยาวชน
เพื่ อ พั ฒ นาให้ เ กิ ด ศั ก ยภาพหรื อ ความสามารถของบุ ค คลให้ มี
ในภาพรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
		 3.4 เยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ยต่างกัน มีการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งน�ำไปสู่การมีจิตส�ำนึกในหน้าที่ร่วมกันเพื่ออนุรักษ์
พลังอ�ำนาจของเยาวชนต่อการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วมรดกโลกทางวั ฒ นธรรม ใน 3 ลั ก ษณะ คื อ
ทางวัฒนธรรม : กรณีศกึ ษาอุทยานประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา การสร้างความคิด การสนับสนุน และการเสริมแรง การสร้าง
ในภาพรวมแตกต่างกัน และรายด้านแตกต่างกัน 2 ด้าน ที่ระดับ ความคิดเป็นการสร้างจิตส�ำนึกให้เยาวชนมีความรู้สึกตระหนัก
กมลวรรณ วรรณธนัง
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(2530) ที่ชี้ให้เห็นว่าควรจัดให้มีการศึกษาไว้ในหลักสูตร เพื่อให้
เห็นความส�ำคัญของการอนุรักษ์โบราณสถานและสถาปัตยกรรม
ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา
ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยเยาวชนของชาติให้เห็นคุณค่าของ
สิ่งที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
2. เยาวชนที่ก�ำลังศึกษาระดับปริญญาตรี มีการเสริม
สร้ า งพลั ง อ� ำ นาจของเยาวชนต่ อ การอนุ รั ก ษ์ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
มรดกโลกทางวั ฒ นธรรม : กรณี ศึ ก ษาอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์
พระนครศรีอยุธยา ด้านการสร้างความคิด ด้านการสนับสนุน
และด้านการเสริมแรง มากกว่าเยาวชนที่ก�ำลังศึกษาอยู่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. เนือ่ งจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ให้ความส�ำคัญต่อการจัดการเรียนรูส้ ำ� หรับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
เน้นในเรื่องของการมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ซึ่งเป็น
การเรียนรูจ้ ากกรณีปญ
ั หา เป็นกลยุทธ์การสอนลักษณะหนึง่ ทีม่ งุ่ ให้
ผูเ้ รียนควบคุมการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ผูเ้ รียนคิดและด�ำเนินการเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้จริง โดยผู้สอนเป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำเป็นการส่งเสริม
ให้เกิดการแก้ปญ
ั หา และการส่งเสริมการท�ำงานเป็นกลุม่ และพัฒนา
ทั ก ษะทางสั ง คม ซึ่ ง อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา
เป็นแหล่งเรียนรู้จริงที่ผู้สอนสามารถประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรี ย นการสอนได้ ห ลากหลายศาสตร์ เช่ น ประวั ติ ศ าสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการ การท่องเที่ยว การโรงแรม
เป็นต้น
ทั้งนี้การศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันยังให้ความ
ส�ำคัญต่อการปลูกฝังการมีจิตสาธารณะแก่นักศึกษาที่เป็นการรับรู้
ตระหนักต่อส่วนร่วม ไม่กระท�ำการที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ส่วนรวม ร่วมกันปกป้องดูแลรักษา ร่วมแก้ไขปัญหา ติดตาม ประเมิน
ผล และท�ำกิจกรรมเพือ่ ส่วนรวม การมีจติ สาธารณะในการช่วยเหลือ
สังคมตามแต่โอกาสของนักศึกษาจึงเป็นการสร้างฐานทางปัญญาใน
การเป็นภูมิคุ้มกันให้กับนักศึกษา ตลอดจนครอบครัว ชุมชน และ
สังคม (ศิริสุข นาคะเสนีย์, ชุลี ปัญจะผลินกุล และศศิวิมล โมอ่อน,
2558) โดยกิจกรรมการมีจิตสาธารณะมีรูปแบบต่างๆ เช่น การจัด
ตั้งชมรม ค่ายอาสา หรือกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งการอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
จึ ง มั ก ได้ ถู ก น� ำ ไปใช้ ใ นการกระบวนการสร้ า งจิ ต สาธารณะแก่
นักศึกษาอยู่เสมอ
3. เยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ยต�่ำกว่า 2.00 มีการเสริมสร้าง
พลังอ�ำนาจของเยาวชนต่อการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก
ทางวัฒนธรรม : กรณีศกึ ษาอุทยานประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา
มากกว่าเยาวชนทีม่ เี กรดเฉลีย่ 3.00 ขึน้ ไป ในด้านการสร้างความคิด
และการเสริมแรง เนื่องจากเยาวชนที่มีเกรดเฉลี่ยต�่ำกว่า 2.0
อาจมีพฤติกรรมความไม่ใส่ใจการเรียน ทัง้ ทีค่ วามใส่ใจมีความจ�ำเป็น
ต่อการเรียน ควรที่จะได้รับการปลูกฝังและพัฒนา เพราะการที่
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เห็นคุณค่าความส�ำคัญของแหล่งท่องเทีย่ วมรดกโลกทางวัฒนธรรมฯ
รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมฯ เพือ่ ให้เยาวชนร่วมอนุรกั ษ์ ในขณะทีก่ ารสนับสนุน
เป็นการสนับสนุนเยาวชนในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรม
เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ฯ การสร้างแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรมฯ ในสถานศึกษา การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมฯ ระหว่างสถานศึกษา หรือหน่วยงานภาครัฐเพื่อน�ำไป
สู่การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
และการเสริมแรง หมายถึง การกระตุ้นเยาวชนให้เกิดพฤติกรรม
ในการร่วมกันอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของธีราพร ทองปัญญา (2557)
ที่ก�ำหนดรูปแบบของการเสริมพลังอ�ำนาจเยาวชนเป็น 3 ลักษณะ
ได้แก่ รูปแบบแรกเป็นการเสริมพลังอ�ำนาจด้วยการเป็นผู้กระตุ้น
คือ การกระตุ้นให้เยาวชนได้คิดและมองเห็นปัญหาที่มีอยู่ในชุมชน
เพื่อน�ำไปสู่การเกิดความคิดที่จะต้องแก้ไขหรือพัฒนาชุมชนให้
เปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี นึ้ ในขณะทีต่ วั เยาวชนเองได้มกี ารพัฒนา
ตนเองด้วยการรูจ้ กั ทีจ่ ะแสดงบทบาทในการเป็นผูค้ ดิ และด�ำเนินการ
เพือ่ พัฒนาชุมชนของตนเอง รูปแบบทีส่ องเสริมพลังอ�ำนาจด้วยการ
เป็นผูป้ ระสานเป็นลักษณะของการเสริมพลังอ�ำนาจเยาวชนด้วยการ
ประสานความสัมพันธ์และความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มผู้เข้าร่วม
ทั้งเยาวชน ผู้น�ำ และคนในชุมชน ท�ำให้เยาวชนได้กล้าแสดง
ความคิดเห็นกับกลุ่มผู้ใหญ่มากขึ้น สามารถท�ำการสื่อสารเพื่อ
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ระหว่ า งกั น และรู ป แบบสุ ด ท้ า ยเป็ น
การเสริมพลังด้วยการเป็นผู้สนับสนุน คือ การสนับสนุนเยาวชน
ในด้านการเข้าร่วม การคิด และการกระท�ำ โดยให้สิทธิหรือโอกาส
กับเยาวชน ซึง่ เปรียบได้กบั เป็นการสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อม
ของการท�ำงานพัฒนาให้เกิดขึ้น ได้แก่ การให้เยาวชนได้เข้ามาเป็น
ผู ้ เข้ า ร่ ว มในกระบวนการ การสนั บ สนุ น ความคิ ด ของเยาวชน
ด้วยการรับฟังความต้องการ ความคิดเห็นของเยาวชน โดยมอง
เยาวชนเป็นกลุ่มหนึ่งที่สามารถมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาชุมชน
ได้เท่าเทียมกับผูใ้ หญ่ และการส่งเสริมความคิดของเยาวชนโดยช่วย
ในการให้ข้อเสนอแนะ ค�ำปรึกษา เพื่อเติมเต็มความคิดของเยาวชน
ให้สมบูรณ์มากขึ้น
ผลการศึกษายังสอดคล้องกับการศึกษาของวรรณิภา
สันป่าแก้ว และชื่นชนก โควินท์ (2557) ที่ศึกษาเรื่อง แนวทาง
การเสริ ม สร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานของเยาวชน
พบว่า กระบวนการเสริมสร้างจิตส�ำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ การขัดเกลา การสร้างความคิด
การเสริมทัศนคติ การปฏิบัติ และการประเมินผล และสอดคล้อง
กับแนวคิดวิธีการอนุรักษ์โบราณสถานและงานสถาปัตยกรรมที่มี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของไขแสง ศุขะวัฒนะ
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นักเรียนจะประสบผลส�ำเร็จหรือประสบความล้มเหลวในการเรียน
ขึ้นอยู่กับความใส่ใจต่องานของนักเรียนคนนั้น (อิชยา จีนะกาญจน์
และสุวรี ศิวะแพทย์, 2554) ดังนั้นผู้สอนจึงมีกระบวนการการสร้าง
ความคิด และการเสริมแรงเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์แหล่งท่องเทีย่ วมรดก
โลกทางวัฒนธรรมฯ มากกว่าเยาวชนที่เกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป
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ขวัญจิตร โกพลรัตน์. (2555). การเสริมพลังอ�ำนาจวัยรุ่นเพื่อ
พั ฒ นาโครงการป้ อ งกั น การสู บ บุ ห รี่ ใ นโรงเรี ย น.
การศึกษาอิสระ ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น.
ไขแสง ศุขะวัฒนะ. (2530). การอนุรักษ์โบราณสถานและงาน
ข้อเสนอแนะ
สถาปั ต ยกรรมที่ มี คุ ณ ค่ า ทางวั ฒ นธรรม. เอกสาร
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
ประกอบการบรรยายสัมมนาเรื่อง การอนุรักษ์โบราณ
		 1.1 ด้านการสนับสนุน ชุมชนในพืน้ ทีค่ วรเปิดโอกาส
สถานในฐานะหลักฐานทางวิชาการ วันที่ 6-7 สิงหาคม
ให้ เ ยาวชนเข้ า มี ส ่ ว นร่ ว มในการจั ด กิ จ กรรมการอนุ รั ก ษ์ แ หล่ ง
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พื้ น ที่ ค วรน� ำ กรณี ศึ ก ษาปั ญ หาการบริ ห ารจั ด แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ของเยาวชน. ดุษฎีนพิ นธ์สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากร
มรดกโลกทางวัฒนธรรมฯ มาศึกษาเพื่อให้เยาวชนได้วิเคราะห์
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และชุมชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ความตระหนั ก ในการอนุ รั ก ษ์ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วมรดกโลกทาง
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และสถานศึกษาควรสนับสนุนงบประมาณหรือทรัพยากรต่างๆ
9 (เมษายน) : หน้า 462-475.
แก่นักเรียนนักศึกษาเพื่อการจัดกิจกรรมในอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
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มรดกโลกทางวัฒนธรรมฯ
ส่ ว นร่ ว มของผู ้ น� ำ ชุ ม ชนต่ อ การอนุ รั ก ษ์ แ หล่ ง
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ท่องเทีย่ วมรดกโลกทางวัฒนธรรม: กรณีศกึ ษาอุทยาน
		 2.1 ควรศึ ก ษาสภาพการเสริ ม พลั ง อ� ำ นาจแก่
ประวั ติ ศ าสตร์ ภายในบริ เวณเกาะเมื อ ง จั ง หวั ด
ประชาชนในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรมฯ
พระนครศรีอยุธยา. มหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา.
		 2.2 ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเสริมพลัง
อ�ำนาจแก่เยาวชนในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกทาง ศิ ริ สุ ข นาคะเสนี ย ์ , ชุ ลี ปั ญ จะผลิ น กุ ล และศศิ วิ ม ล โมอ่ อ น.
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้างอุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลไม้ระบบไฟฟ้าชนิดอเนกประสงค์ และทดสอบประสิทธิภาพ
การท�ำงาน รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มชุมชน โดยแบ่งการทดสอบเป็นสองกรณี กรณีท่ี 1 เป็นการทดสอบการเก็บเกี่ยว
หมากสุกในระบบทั่วไป กรณีที่ 2 ในระบบไฟฟ้า ใช้เวลาในการเก็บเกี่ยวเท่ากับ 30 นาที กรณีที่ 1 พบว่า การเก็บเกี่ยวในระบบทั่วไป
และระบบไฟฟ้ากระท�ำได้เท่ากับ 9 ต้นต่อ 30 นาที และ 32 ต้นต่อ 30 นาที ตามล�ำดับ โดยในระบบไฟฟ้าจะใช้เวลาน้อยกว่าระบบทั่วไป
เท่ากับร้อยละ 70.94 ในส่วนการทดสอบการเก็บเกี่ยวผลมะม่วง ซึ่งเนื่องจากเวลาที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวใกล้เคียงกันมาก จึงได้เน้นทดสอบ
การป้องกันความบอบช�้ำของผลมะม่วง โดยท�ำการทดสอบการเก็บเกี่ยวผลมะม่วง กรณีละ 10 ลูก พบว่า การเก็บเกี่ยวทั้งสองกรณีมี
เปอร์เซ็นต์ความบอบช�้ำเท่ากับร้อยละ 80 และ ร้อยละ10 ตามล�ำดับ ระบบไฟฟ้าป้องกันความบอบช�้ำได้มากกว่าระบบทั่วไปเท่ากับ
ร้อยละ 90 ใช้เวลาในการชาร์จประจุประมาณ 1 ชั่วโมง โดยท�ำงานได้ประมาณ 30 นาที ในการเก็บเกี่ยวหมากสุก และท�ำงานได้ประมาณ
60 นาที ในการเก็บเกี่ยวผลมะม่วง
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This research aimed to create a multipurpose electric fruit harvesting equipment, test the performance
and transfer the obtained technology to the target communities. The testing divided into two cases. First, the areca
nut palm harvest testing by using the general harvesting system. Second, the areca nut palm harvest testing by
using the electrical system for 30 min. The results showed that the harvesting with general system and
electrical system were equal to 9 ton per 30 min and 32 ton per 30 min, respectively. The electrical system
took time less than the general system equal to 70.94 %. In the case of mango harvesting, it found that the time
took for harvesting was similar to the areca nut palm harvesting. With this reason, the mango harvest testing
was designed to focus on the fruit damage protection testing. The experiment was carried out by harvesting
10 pieces of mango with two system harvesting. The results showed that the harvesting with general and electrical
systems had damaging percentage at 80% and 10 %, respectively. The electrical system can protect the fruit
damage more than the general system 90%, charging time at 1h for harvesting the areca nut palm around
30 min and mango around 60 min.
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คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิด
จังหวัดจันทบุรเี ป็นจังหวัดทีม่ ภี มู ปิ ระเทศและภูมอิ ากาศ ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลไม้ โดยจะเน้น
ที่เหมาะสมส�ำหรับการท�ำเกษตรกรรม และยังได้รับการขนานนาม การเก็บเกี่ยวผลไม้ 2 ชนิด ได้แก่ มะม่วง และหมาก ที่จะท�ำให้
ว่าเป็นเมืองแห่งผลไม้อีกด้วย ประชาชนในจังหวัดจันทบุรีจึงนิยม สามารถเก็ บ เกี่ ย วผลไม้ ไ ด้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ช่ ว ยลดเวลา และลด
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ซึง่ จะมีความอุดมสมบูรณ์ ความเหนือ่ ยล้าของผูป้ ฏิบตั งิ านลงได้ และยังสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้
ของทรัพยากรและจะมีผลผลิตทางภาคเกษตรกรรมค่อนข้างสูง กับผลไม้อื่น2ๆ ได้อีกด้วย2 โดยจะได้น�ำหลักการทางวิศวกรรมเข้ามา
โดยพบว่า มีพืชเศรษฐกิจหลักๆ ที่นิยมปลูกในจังหวัดจันทบุรี อาทิ ช่วยในการจัดสร้างให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นั่นก็คือ การออกแบบ
เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง พริกไทย ยางพารา และ และจัดสร้างอุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลไม้ระบบไฟฟ้าชนิดอเนกประสงค์
การท�ำนาข้าว นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นแล้วก็จะเป็นการปลูก เพื่อชุมชนต�ำบลร�ำพัน อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยจะเป็น
จับุงรหวั
ีเปดนจันงหวั
ทบุดรทีีเป่มนีภจัูมงิปหวัระเทศและภู
ดที่มีภูมิประเทศและภู
มิอากาศที่เหมาะสมสํ
มิอากาศทีา่เหมาะสมสํ
หรับการทําหรั
เกษตรกรรม
บการทําเกษตรกรรม
และยังไดรับและยังไดรับ
พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ และการท�ำประมง จากการส�ำรวจข้อมูล อุปกรณ์ในการเก็บเกีย่ วผลไม้ทสี่ ามารถปรับเปลีย่ นชุดตระกร้อสอย
นามว
มืองแหาเป
งผลไม
นเมือองแห
ีกดวงยผลไม
ประชาชนในจั
อีกดวย ประชาชนในจั
งหวัดจันทบุงรหวั
ีจึงดนิจัยนมประกอบอาชี
ทบุรีจึงนิยมประกอบอาชี
พเกษตรกรรมเป
พเกษตรกรรมเป
นสวนใหญ นสวนใหญ
การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมในปี พ.ศ. 2556 พบว่า จะมีพื้นที่ ได้ 2 รูปแบบ และใช้เป็นระบบไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ที่มีขนาด
ามอุ
รณขดองทรั
มสมบูพรยากรและจะมี
ณของทรัพยากรและจะมี
ผลผลิตทางภาคเกษตรกรรมค
ผลผลิตทางภาคเกษตรกรรมค
อนขางสูง โดยพบว
อนขางสูางมีพโดยพบว
ืชเศรษฐกิ
ามีจพหลั
ืชเศรษฐกิ
กๆ จหลักๆ
แรงดันไฟฟ้า เท่ากับ 12 โวลท์ ผ่านทางชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
เพื
อ
่
การเกษตรกรรมในจั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
อ
ี
ยู
ท
่
ป
่
ี
ระมาณ
2,125,094
ไร่
ดจั
กในจั
น ทบุง หวั
รี อาทิ
ด จั นเทบุ
ช นรทุี อาทิ
เ รี ย นเ ช เงาะ
น ทุ เ รีมัยงนคุ ดเงาะลองกอง
มั ง คุ ด พริลองกอง
ก ไทย ยางพารา
พริ ก ไทย และการทํ
ยางพารา าและการทํ
นาข า ว า นาข า ว
โดยจะมี
ก
ารปลู
ก
พื
ช
ชนิ
ด
ต่
า
งๆ
คิ
ด
เป็
น
ร้
อ
ยละ
90%
ของพื
น
้
ที
เ
่
พื
อ
่
ขจากที
างตน่กแล
ลาววขก็จาะเป
งตนนแล
การปลู
วก็จะเป
กพืนชการปลู
ผัก ไมดกอก
พืชไม
ผักปไม
ระดั
ดอก
บ และการทํ
ไมประดับาประมง
และการทํ
จากการสํ
าประมงารวจข
จากการสํ
อมูลการ
ารวจขอมูลการ
การเกษตรกรรมทั
ง
้
หมดและมี
พ
น
้
ื
ที
ป
่
ล่
อ
ยให้
ร
กร้
า
งกั
บ
การท�
ำ
ประมง
วั
ต
ถุ
ป
ระสงค์
รกรรมในป
อการเกษตรกรรมในป
พ.ศ. 2556พ.ศ.พบว2556
าจะมีพพบว
ื้นที่เาพืจะมี
่อการเกษตรกรรมในจั
พื้นที่เพื่อการเกษตรกรรมในจั
งหวัดจันทบุงรหวั
ีอยูดทจัี่ปนระมาณ
ทบุรีอยูที่ประมาณ
คิ
ด
เป็
น
ร้
อ
ยละ
10%
โดยข้
อ
มู
ล
การใช้
ท
่
ี
ด
ิ
น
เพื
่
อ
การเกษตรกรรม
ดสร้างอุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลไม้
ะมี
4 กไรารปลู
โดยจะมี
กพืชกชนิ
ารปลู
ดตากงๆคิ
พืชชนิ
ดเปดนตราองๆคิ
ยละดเป90นรอ%ยละของพื
90้นที%่เพืของพื
่อการเกษตรกรรมทั
้นที่เพื่อการเกษตรกรรมทั
้งหมดและมี้งพหมดและมี
ื้นที1.่ เพื่อพออกแบบและจั
ื้นที่
หวัดดเป10
จันทบุ
รีดังจะแสดงในภาพที
ำนัทกี่ดงานเกษตรจั
งหวังดหวัดจัระบบไฟฟ้
าจัชนิ
ดอเนกประสงค์
จ�ำนวน 1 เครื่อง
กร
ทําาประมงคิ
งกับการทํดเป
าประมงคิ
นในจั
รองยละ
ร%อยละ
โดยข
10
อมู%
ลการใช
โดยขทอี่ดมูินล่1เพื
การใช
่อ(ส�การเกษตรกรรมในจั
ินเพื่อการเกษตรกรรมในจั
นทบุงรหวั
ีดังดจะ
นทบุ
รีดังจะ
รี, 2560)
2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการท�ำงานของอุปกรณ์
าพที
กงานเกษตรจั
่1 (สํานักงานเกษตรจั
งหวัจันดทบุ
จันทบุ
งรหวั
ี, 2560)
ดจันทบุรี, 2560)
เก็ บ เกี่ ย วผลไม้ ร ะบบไฟฟ้ า ชนิ ด อเนกประสงค์ แ ละถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีของงานวิจัยลงสู่กลุ่มชุมชนเป้าหมาย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

1. ศึกษาข้อมูลและอุปกรณ์ในการออกแบบและพัฒนา
อุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลไม้ระบบไฟฟ้าชนิดอเนกประสงค์ เช่น ด้ามที่
ท�ำจากท่อสแตนเลส ใบตัดเฉือน ตระกร้อส�ำหรับรองรับผลไม้
แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออน
2. ส� ำ รวจพื้ น ที่ ก ารท� ำ เกษตรกรรมของกลุ ่ ม ชุ ม ชน
เป้าหมายโดยเฉพาะการท�ำสวนผลไม้ เพื่อใช้เป็นสถานที่ทดลอง
ภาพที่ 1 แสดงข้อมูลการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
การใช
แสดงขทอี่ดมูินลเพื
การใช
่อการเกษตรกรรมของจั
ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมของจั
งหวัของจั
ดจันงทบุ
ง
ร
หวั
ี
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
การท�ำงานของอุปกรณ์เก็บเกีย่ วผลไม้ระบบไฟฟ้าชนิดอเนกประสงค์
หวัดจันทบุรี
และจัดเก็บข้อมูลในเบื้องต้น
งกล
จากขาวจะทํ
อมูลดัางให
กลทาราบได
วจะทําวให
าจัทงราบได
หวัดจันวทบุ
าจังรหวั
ีมีพดื้นจัทีน่กทบุ
ารทํรีมาีพเกษตรกรรมอยู
ื้นที่การทําเกษตรกรรมอยู
เปนจํานวนมาก
เปนจํและในพื
านวนมาก
้นทีและในพื
่
้นที่
3. ศึกษาและจัดสร้างชุดระบบการท�ำงานของอุปกรณ์
จากข้อมูลดังกล่าวจะท�ำให้ทราบได้ว่าจังหวัดจันทบุรีมี
าใหม
น อําเภอท
จังหวัาดใหม
จันทบุ
จังรหวั
ี ก็ดเปจันอีทบุ
กพืร้นี ก็ทีเ่ปหนนึ่อีงทีก่มพืีก้นารปลู
ที่หนึ่งกทีผลไม
่มีการปลู
อยูเปกนผลไม
จํานวนมาก
อยูเปนจําโดยสามารถปลู
นวนมาก โดยสามารถปลู
ก
ก
เก็บเกี่ยวผลไม้ระบบไฟฟ้าชนิดอเนกประสงค์ เช่น การเลือกใช้
พื
น
้
ที
ก
่
ารท�
ำ
เกษตรกรรมอยู
เ
่
ป็
น
จ�
ำ
นวนมาก
และในพื
น
้
ที
ต
่
ำ
�
บลร�
ำ
พั
น
กษตรกรยั
กชนิด แตงเตกษตรกรยั
องประสบกั
งตบองประสบกั
ปญหาในดบาปนการเก็
ญหาในด
บเกีานการเก็
่ยวผลไมบทเกีี่อยู่ยสวผลไม
ูงๆ ซึ่งทอาจเกิ
ี่อยูสูงดๆอัซึน่งตรายในการพลั
อาจเกิดอันตรายในการพลั
ด
ด
วั
ส
ดุ
ท
่
อ
สแตนเลส
การเลื
อ�
ำ
เภอท่
า
ใหม่
จั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
ก็
เ
ป็
น
อี
ก
พื
น
้
ที
ห
่
นึ
ง
่
ที
ม
่
ก
ี
ารปลู
ก
ผลไม้
งเชและหมาก
น มะมวง เพราะในพื
และหมาก ้นเพราะในพื
ที่ดังกลาวมี้นกทีารปลู
่ดังกลกาวมี
ผลไม
การปลู
ทั้งสองชนิ
กผลไมดทนีั้งคสองชนิ
อนขางมากด
ดนี้คอวนข
ยเชางมากด
นกัน แต
วยเช
การนกัน แตการ อกขนาดของมอเตอร์และความเร็วรอบ
ของมอเตอร์
อยูเ่ ป็าน้นได
จ�จะกระทํ
ำคนวนมาก
กไม้เนืผลได้
กุ ชนิด แต่วําเกษตรกร
ผลมะม
ละหมากนั
วงและหมากนั
้นจะกระทํ
อนขางลํ
าไดาโดยสามารถปลู
คบาก
อนขเนืางลํ
่องจากผลมะม
าบาก
่องจากผลมะม
วทงจะบอบช้
งจะบอบช้
ไดงายจากการเก็
ําได
งายจากการเก็
บเกี่ยว เพื่อบใช้
เกีข่ยับว เคลื่อนใบมีดตัดเฉือนโดยมอเตอร์ต้องมี
ความเร็
ตำ�่ กว่า 12,000 RPM โดยศึกษาข้อมูลจากเนมเพลท
งประสบกั
บเกี่ย่อวผลไม้
่สูงๆ่ยวที
ซึ่งบอาจ
ปรเก็
และในการเก็
บเกี่ยวหมากสุ
บยังเกีต้ก่ยอก็วหมากสุ
มักประสบป
กบก็ปัมญญักหาในด้
ประสบป
หาในเรืานการเก็
่อญงของตะขอเกี
หาในเรื
งของตะขอเกี
่ยวทีท่ตี่ออยูงคอยลั
่ตให
องคอยลั
คมอยู
เบสมอและ
ใหวครอบ
มอยูไม่
เสมอและ
เกิดบอัเกีนกตรายในการพลั
ดนตกได้
เช่
ง และหมาก
เพราะใน
นการเก็
นตราย บซึเกี
่งในการเก็
่ยวหมากสุ
่ยดวหมากสุ
วยตะขอจํกาดเป
วยตะขอจํ
ตองเกีงา่ ยยเป
วตะขอให
นตนอมะม่
งเกีต่ยวรงกั
วตะขอให
บหูของทลายหมากด
ตรงกั
บหูของทลายหมากด
วย(Name
มิฉะนั้นPlate)
จะ
วย มิฉของมอเตอร์
ะนั้นจะ
4.
ศึ
กษาและออกแบบชุดระบบไฟฟ้าเพื่อใช้ควบคุม
น้ ทีาด่ งมาก
งั กล่าวมีการปลูกผลไม้ทงั้ สองชนิดนีค้ อ่ นข้างมากด้วยเช่นกัน
ชก็าบเปเกีน่ยอย
วลาางมาก
ชาเปพืนอย
การท�บเกี
ำงานของชุ
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและใบตัดเฉือน ทั้ง 2
เกี
ได้
คอ่ หาในเรื
นข้างล�ำ่อบาก
ดคณะผู
เล็งเห็วนิจถึัยงไดปเญล็หาดั
งแต่
เห็นกงถึารเก็
กลงปาญวบหาดั
จึงย่ มีวผลมะม่
แงกล
นวคิาวดจึทีวงงและหมากนั
่จมีะช
แนวคิ
วยแกดทีไขป
่จน้ ะชจะกระท�
ญวหาในเรื
ยแกไำขป
่องของการเก็
ญ
งของการเก็
บเกี่ยวผลไม
โดยจะ
่ยวผลไม ดโดยจะ
แบบ
และสามารถปรั
มบเกี
2 ชนิ
่ยวผลไม
ด ไดแ2ก ชนิ
มะม
วไดง แและหมาก
ก มะมววงงจะบอบช�
ทีและหมาก
่จะทําให้ำสได้ทีามารถเก็
่จง่าะทํ
าใหบสเกีามารถเก็
่ยวผลไม
เกี
ดอ่ยยวผลไม
างรวดเร็
ยลดเวลา
ว ชวยลดเวลาบเปลีย่ นชุดใบตัดเฉือนได้ตามความต้องการ
เนื
่อดงจากผลมะม่
ยจากการเก็
บเกี่ยบไวแบบทั
่วไปไดอว ยรูชาปวงรวดเร็
วามเหนื
ลาของผู่อปยล
ฏิบาัตของผู
ิงและในการเก็
านลงได
ปฏิบัตและยั
ิงานลงได
และยังากสามารถนํ
ไปประยุ
กาตไปประยุ
ใชญกัหาในเรื
บผลไม
กต่อใชงของตะขอ
ื่นกๆได
ับผลไม
อีกดอวื่นยๆได
โดยจะได
อีก้ใดช้วงยาน
นําโดยจะไดนํา
ของผู
บเกีงสามารถนํ
่ยวหมากสุ
ก็มักประสบปั
มเข
างวิาศมาช
วกรรมเข
วยในการจั
าเกี
มาช
ดวสร
ยในการจั
มีปดระสิ
ภมาพยิ
ีป่เระสิ
่งขึท้นธินัภ่นาพยิ
ก็อคนข้ือ่งขึการออกแบบและจั
ก็คือการออกแบบและจั
ดสรางอุปกรณ
ดสรเก็างอุ
บ5.ปกรณ
ด�ำเนิเนก็บการออกแบบและจัดสร้างอุปกรณ์เก็บเกี่ยว
่ยวที
่ตา้องให
งคอยลั
บสรให้าทงให
คธิมอยู
สมอและค่
า้นงอันัน่นตราย
ซึ่งในการ
มาชนิ
ระบบไฟฟ
ดอเนกประสงค
าชนิเก็ดอเนกประสงค
่อชุมชนตํกเพื
่อยตะขอจ�
ชุมาชนตํ
พัน ำาอํเป็บลรํ
าเภอท
านใหม
าเภอท
จังหวัาดใหม
นทบุ
จับงหูรหวั
ี ขโดยจะเป
ดจันทบุ
รนี อุโดยจะเป
กรณ นอุาชนิ
ปกรณ
ผลไม้
รปะบบไฟฟ้
ดอเนกประสงค์ตามรูปแบบที่ก�ำหนด โดยจะ
บเกีเพื
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งายไมยุงยาก
สามารถที
บระดับขององศาได
อยาขงหลากหลาย
่อใหมีความเหมาะสมตอการ
ภาพที
่ 6 แสดงลักษณะของชุดปรับระดับองศาในการเก็บเกี่ยว
ให้ส�ำเร็จเสร็จสิ้น โดยจะท�ำการทดสอบการเก็บเกี่ยวผลไม้
2
ชนิ
ด
ใชงาน ลักษณะของชุได้
ดปรั
องศาที
ถ
่
ก
ู
ดั
ด
แปลงมาจากอุ
ป
กรณ
ข
องล
อ
รถเข็
น
จะแสดงได
ด
ง
ั
ในภาพที
่6
ดลําังบดัในภาพที
่
6
บถัดมาจะเปนในสวนของลักษณะใบมีดตัดเฉือน โดยคณะผูวิจัยไดออกแบบและเลือกใชใบมีดตัดเฉือน
ได้แก่ มะม่วง และหมาก เนื่องจากกลุ่มชุมชนดังกล่าวมีความ
เปน 2 รูปแบบ คือใบมีดตัดเฉือนขนาด 4 นิ้ว และใบตัดเฉือนขนาดเล็ก ซึ่งใบมีดตัดเฉือนขนาด 4 นิ้วจะเปนใบมีดตัด
เฉือนขนาดใหญ ที่ใชสําหรับเก็บเกี่ยวผลไมที่ไมจําเปนตองระวังในเรื่องของความบอบช้ําดังที่ไดกลาวไวขางตน ในสวน
ต้องการเทคโนโลยี
7. น� ำ องค์ ค วามรู ้ แ ละเทคโนโลยี ที่ ไ ด้ จ ากงานวิ จั ย
ดังกล่าว น�ำมาถ่ายทอดเทคโนโลยีลงสู่กลุ่มชุมชน เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นแก่ชุมชน
8. จั ด ท� ำ รู ป เล่ ม สรุ ป ผลการด� ำ เนิ น งานวิ จั ย และ
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ภาพทีด่ ปรั6 บแสดงลั
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เปน 2 รูปแบบ คือใบมีดตัดเฉือนขนาด 4 นิ้ว และใบตัดเฉือนขนาดเล็ก ซึ่งใบมีดตัดเฉือนขนาด 4 นิ้วจะเปนใบมีดตัด
เฉือนขนาดใหญ ที่ใชสําหรับเก็บเกี่ยวผลไมที่ไมจําเปนตองระวังในเรื่องของความบอบช้ําดังที่ไดกลาวไวขางตน ในสวน

กฤษณะ จันทสิทธิ์, คมสัน มุ่ยสี, ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล
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ล�ำดับถัดมาจะเป็นในส่วนของลักษณะใบมีดตัดเฉือน
ในส่วนของชุดระบบไฟฟ้าจะประกอบด้วยส่วนประกอบ
โดยคณะผู ้ วิ จั ย ได้ อ อกแบบและเลือกใช้ใบมีด ตัด เฉือน เป็ น 2 ต่ า งๆ ที่ ส� ำ คั ญ คื อ การเลื อ กใช้ แ บตเตอรี่ ช นิ ด ลิ เ ธี ย มไอออน
รูปแบบ คือ ใบมีดตัดเฉือนขนาด 4 นิ้ว และใบตัดเฉือนขนาดเล็ก โดยคณะผูว้ จิ ยั เลือกใช้แบตเตอรีช่ นิดลิเธียมไอออน ทีม่ ขี นาดแรงดัน
ซึ่งใบมีดตัดเฉือนขนาด 4 นิ้ว จะเป็นใบมีดตัดเฉือนขนาดใหญ่ ที่ใช้ และกระแสไฟฟ้าต่อก้อน เท่ากับ 3.7 โวลท์ 3 แอมแปร์ จ�ำนวน
ส�ำหรับเก็บเกีย่ วผลไม้ทไี่ ม่จำ� เป็นต้องระวังในเรือ่ งของความบอบช�ำ้ 8 ก้อน ซึ่งจะท�ำการติดตั้งแบตเตอรี่ไว้ภายในด้ามสอย เพื่อเพิ่ม
ดังทีไ่ ด้กล่าวไว้ขา้ งต้น ในส่วนของใบมีดตัดเฉือนขนาดเล็กนัน้ จะใช้ ความสะดวกและความสวยงามของการใช้งาน โดยจะมีการติดตั้ง
ส�ำหรับการเก็บเกี่ยวผลไม้ที่ต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของ สวิ5 ทซ์ชนิดกดติดปล่อยดับหรือที่เรียกว่า Push Button Switch

ความบอบช�้ำเป็นหลัก เช่น มะม่วงและอื่นๆ เป็นต้น โดยลักษณะ เพื่อใช้ควบคุมการท�ำงานการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่
ของใบมีดตัดเฉือนขนาดเล็กนั้น จะใชสําหรับการเก็บเกี่ยวผลไมที่ตองมีความระมัดระวังในเรื่องของความบอบช้ําเปนหลัก
เฉือกนทั
้งสองแบบจะสามารถแสดงได้
ดังดังในภาพที
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ชนิดลิเธียมไอออนและสวิทซ์แบบ Push Button Switch จะแสดง
ดังในภาพที่ 10 และ 11 (อัญพัชร์อิเล็กทรอนิกส์, 2554)


องใบมีดตัดเฉือนขนาดเล็กนั้น จะใชสําหรับการเก็บเกี่ยวผลไมที่ตองมีความระมัดระวังในเรื่องของความบอบช้ําเปนหลัก
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งกวาไดบางเล็กนอย แตแบตเตอรี่ที่นํามาใชในงานวิจัยนี้มีขนาดแรงดัน 3.7 โวลท จึง
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้ำ ่ 10ขนานกั
และ 11 แสดงลั
ษณะของแบตเตอรี
่ชเรื
นิาดของแบตเตอรี
ลิเงธียวัมไอออนและ
Push
Button
น
อี
ก
ครั
ง
้
หนึ
ง
่
(บุ
ญ
อ
ง
ศิ
ล
าบั
ต
ร,
2559)
เพื
อ่ เป็นการเพิม่
ถุ
ง
ตระกร
อ
กรุ
ด
ว

ยฟองน้
า
ํ
สายไฟ
รปองกันความบอบช้อีํากของผลไม
างดี และจะดํ
าเนินการกรุ
ถุงตระกร
อดวยฟองน้
ําอีกทชั้นี่ จหนึ
ย โดยลักษณะ
ชั้ น หนึ่ งไดด้เวปยนอยโดยลั
ก ษณะของชุ
ด ตระกร้
อรองรั
บ ผลไม้
ั ด ่งดวระยะเวลาของการใช้
2.ในการทํ
สรุปผลหลั
กการทํางานของอุ
ปกรณ
เก็ยบขาวนานยิ
เกีนาดเล็
่ยวผลไม
ชนิ
างานในระบบไฟฟ
านัง้ นานให้
มอเตอร
กทีร่นะบบไฟฟ
วษณะของการต่
นี้ จะเป นชนิด แรงดั นไฟฟ
่งํามาใช
ขึ้น ทซึั้งาสองตั
่งมลัดแลกอเนกประสงค
อ าขนาด
องชุดตระกรอรองรั
ัดสรางขึด้นตระกร
จะสามารถแสดงได
ังในภาพที
ภาพทีบ่ 9ผลไม
แสดงลัทกี่จษณะของชุ
อรองรับผลไมที่ไดจดัดสร
างขึ้น ่ 9
หลักการทํ
าการชาร
ิเธียามไอออนเต็
กติดตังต้งอยู
ามสอย
12 โวลท โดยจะมี
และมีความเร็
วรอบทีางานคื
่คอนขอาเมืงสู่องทํมากด
วย ดัจงนัแบตเตอรี
้นแรงดัน่ลไฟฟ
จากแบตเตอรี
่ทวี่ผซึลิ่งตจะถู
ออกมาจึ
องมีภขายในด
นาดแรงดั
น
สร้ในส
างขึ
น
้
จะสามารถแสดงได้
ด
ง
ั
ในภาพที
่
9
วนของชุดระบบไฟฟาจะประกอบดวยสวนประกอบตางๆที่สําคัญคือ การเลือกใชแบตเตอรี
่ชนิด่อลิตเธีอวงจรไฟฟ้
ยงการนํ
ม าอุปกรณ
าของแบตเตอรี
่ชนิดาลิไปใช
เธีงยานนั
มไอออน
และการออกแบบราง
และเมื
เก็บเกี่ยวผลไมระบบไฟฟ
้น ผูใชงานจะสามารถเลื
อกใชงานอุปกรณดังกลาวได

มห
าว

เทากับ 12 โวลท หรืออาจจะสูงกวาไดบางเล็กนอย แตแบตเตอรี่ที่นํามาใชในงานวิจัยนี้มีขนาดแรงดัน 3.7 โวลท จึง
ไอออน โดยคณะผูวิจัยเลือกใชแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออน ที่มีขนาดแรงดันและกระแสไฟฟาตอกอนเทา2กับรูป3.7
โวลท วนแรกจะเปนการจัดเก็บผลไมที่ไมตองการเนนในเรื่องของการปองกันความบอบช้ํา เชน ทลายหมาก
จําเปแบบคื
นตอถ่องดําในส
านแบตเตอรี
เนินการตอวงจรของแบตเตอรี
บบอนุ
อน โดยจะดํ
าเนิ
นการตาอแบตเตอรี
่แก็บบอนุ
กรมแบงเปน 2 ชุดๆ
่ อดนขนาดใหญ
ใช้ดังสกลำ� ่แาหรั
บกซ่ีครมก
อนไว้
ใกนบริ
เวณด้
มสอย
จ2559)
ะสามารถ
3 แอมแปร จํานวน 8 กอน ซึ่งจะทําการติดตั้งแบตเตอรี่ไวภายในดามสอย เพื่อเพิ่มความสะดวกและความสวยงามของ
หรืละอผลไม
ก็จะใช
ชุดใบมีด่ทตัั้งเ่ สองชุ
ดพืเฉือ
วามเร็
าการกด
4 กออนื่นๆและนํ
าแบตเตอรี
วมาตทอี่มขนานกั
นวอีรอบสู
ครั้งงหนึเช่งน(บุเมืญ่อเรืตอองงการเก็
วังศิลาบับตเกีร,่ยวหมากสุ
เพืก่อก็เปจะทํ
นการเพิ
่ม
การใชงาน โดยจะมีการติดตั้งสวิทซชนิดกดติดปลอยดับหรือที่เรียกวา Push Button Switch เพื่อใชควบคุสวิมทการทํ
ซเพื่อางาน
ให
ใบตัดเฉือนที
่อในภาพที
ยูบยริาวนานยิ
เวณปลายด
างานและทํ
ดทลายหมากนั
้นๆลงมาสู
ายรองรัและการ
บดานลาง
ระยะเวลาของการใช
งดานให
่งขึ่ 12
้น าซึมสอยทํ
่งลัและ
กษณะของการต
อาการตั
วงจรไฟฟ
าของแบตเตอรี
่ชนิดลิเตธียาขมไอออน
มอเตอร
แสดงได้
ง
ั
13
การสงจายพลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่ไปยังมอเตอรขนาดเล็กที่ปลายดามสอย ลักษณะของแบตเตอรี่ชนิดทัลินเออกแบบรางถ
ธีทียมไอออน
โดยไมจําเปานแบตเตอรี
นตองออกแรงกระชากมากๆเหมื
อนในระบบทั
จึงทําใหชวยลดความเหนื
่อยล
ชงานไดเปน
่เพื่อใชสําหรับซอนไวในบริ
เวณดามสอย่วไป
ก็จะสามารถแสดงได
ดังในภาพที
่ 12าของผู
และ ใ13
และสวิทซแบบ Push Button Switch จะแสดงดังในภาพที่ 10 และ 11 (อัญพัชรอิเล็กทรอนิกส, 2554) อยางดี และในสวนที่สองคือการเก็บเกี่ยวผลไมที่ตองการปองกันในเรื่องความบอบช้ํา เชน การเก็บเกี่ยวผลมะมวงก็จะใช
ใบมีดตัดเฉือนขนาดเล็กที่จะถูกติดตั้งอยูกับตระกรอรองรับผลไม และจะทําการออกแบบรูปทรงของตระกรอใหเปน
รูปทรงพาราโบลา เหตุผลก็เพื่อทําใหตัวตระกรอนี้สามารถแทรกเขาไปตามทรงพุมของผลไมที่ตองการจะเก็บเกี่ยวไดอยาง
สะดวกนั่นเอง และเพื่อปองกันความบอบช้ําของผลไมที่ตองการเก็บเกี่ยวดวย โดยผูใชงานทําการกดสวิทซและทําใหใบตัด
เฉือนขนาดเล็กทําการตัดที่ขั้วของผลไมนั้นๆ ก็จะชวยใหปองกันความบอบช้ําของผลไมไดอยางมีประสิทธิภาพและยัง
สามารถเก็บเกี่ยวผลไมไดหลากหลายชนิดตามแตวัตถุประสงคของผูใชงานอีกดวย
ภาพที่ 12 และ 13 แสดงลักษณะการตอวงจรไฟฟาของแบตเตอรี่และการจัดสรางรางถาน

ภาพที่ 12 และ 13 แสดงลักษณะการต่อวงจรไฟฟ้า

2. สรุปผลหลักการทํางานของอุปกรณเก็บเกี่ยวผลไมระบบไฟฟาชนิดอเนกประสงค
โดยจะมีหลักการทําของแบตเตอรี
งานคือเมื่อทําการชาร่แจแบตเตอรี
่ลิเธีด
ยมไอออนเต็
มแลวาซึน่งจะถูกติดตั้งอยูภายในดามสอย
ละการจั
สร้างรางถ่
และเมื่อตองการนําอุปกรณเก็บเกี่ยวผลไมระบบไฟฟาไปใชงานนั้น ผูใชงานจะสามารถเลือกใชงานอุปกรณดังกลาวได
ภาพที
่ 9 บแสดงลั
ภาพที่ 9 แสดงลักษณะของชุดตระกร
อรองรั
ผลไมทกี่ไดษณะของชุ
จัดสรางขึ้น ดตระกร้อรองรับ
2 รูปแบบคือ ในสวนแรกจะเปนการจัดเก็บผลไมที่ไมตองการเนนในเรื่องของการปองกันความบอบช้ํา เชน ทลายหมาก
ในสวนของชุดระบบไฟฟาจะประกอบดผลไม้
วยสวทนประกอบต
างๆที
มดตัดเฉือนขนาดใหญที่มีความเร็วรอบสูง เชน เมื่อตองการเก็บเกี่ยวหมากสุกก็จะทําการกด
อผลไมอื่นๆ่ชก็นิจดะใชลิชเธีุดยใบมี
ี่ได้จัดสร้างขึ
้น ่สําคัญคือ การเลือกใชหรืแบตเตอรี
ซเพื่อาใหกัใบบตั3.7
ดเฉือโวลท
นที่อยูบริเวณปลายดามสอยทํางานและทําการตัดทลายหมากนั้นๆลงมาสูตาขายรองรับดานลาง
ออน โดยคณะผูวิจัยเลือกใชแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออน ที่มีขนาดแรงดันและกระแสไฟฟาตอกสวิอทนเท
ทันที โดยไมจําเปนตองออกแรงกระชากมากๆเหมือนในระบบทั่วไป จึงทําใหชวยลดความเหนื่อยลาของผูใชงานไดเปน
แอมแปร จํานวน 8 กอน ซึ่งจะทําการติดตั้งแบตเตอรี่ไวภายในดามสอย เพื่อเพิ่มความสะดวกและความสวยงามของ
อยางดี และในสวนที่สองคือการเก็บเกี่ยวผลไมที่ตองการปองกันในเรื่องความบอบช้ํา เชน การเก็บเกี่ยวผลมะมวงก็จะใช
รใชงาน โดยจะมีการติดตั้งสวิทซชนิดกดติดปลอยดับหรือที่เรียกวา Push Button Switch เพื่อใบมี
ใชดคตัวบคุ
การทํากงาน
ดเฉือมนขนาดเล็
ที่จะถูกติดตั้งอยูกับตระกรอรองรับผลไม และจะทําการออกแบบรูปทรงของตระกรอใหเปน
กฤษณะ
จันทสิทธิ์, คมสัน มุ่ยสี, ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล
รูปทรงพาราโบล
เหตุผลก็เพื่อทําใหตัวตระกรอนี้สามารถแทรกเขาไปตามทรงพุมของผลไมที่ตองการจะเก็บเกี่ยวไดอยาง
รสงจายพลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่ไปยังมอเตอรขนาดเล็กที่ปลายดามสอย ลักษณะของแบตเตอรี
่ชนิดลิเธียามไอออน
สะดวกนั่นเอง และเพื่อปองกันความบอบช้ําของผลไมที่ตองการเก็บเกี่ยวดวย โดยผูใชงานทําการกดสวิทซและทําใหใบตัด

สายไฟ

ถุงตระกรอกรุดวยฟองน้ํา

ละสวิทซแบบ Push Button Switch จะแสดงดังในภาพที่ 10 และ 11 (อัญพัชรอิเล็กทรอนิกส, 2554)
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2. สรุ ป ผลหลั ก การท� ำ งานของอุ ป กรณ์ เ ก็ บ เกี่ ย ว ของผลไม้ที่ต้องการจะเก็บเกี่ยวได้อย่างสะดวกนั่นเอง และเพื่อ
ผลไม้ระบบไฟฟ้าชนิดอเนกประสงค์
ป้องกันความบอบช�้ำของผลไม้ที่ต้องการเก็บเกี่ยวด้วย โดยผู้ใช้งาน
โดยจะมีหลักการท�ำงาน คือ เมื่อท�ำการชาร์จแบตเตอรี่ ท�ำการกดสวิทซ์และท�ำให้ใบตัดเฉือนขนาดเล็กท�ำการตัดที่ขั้วของ
ลิเธียมไอออนเต็มแล้ว ซึ่งจะถูกติดตั้งอยู่ภายในด้ามสอย และเมื่อ ผลไม้นั้นๆ ก็จะช่วยให้ป้องกันความบอบช�้ำของผลไม้ได้อย่างมี
ต้ อ งการน� ำ อุ ป กรณ์ เ ก็ บ เกี่ ย วผลไม้ ร ะบบไฟฟ้ า ไปใช้ ง านนั้ น ประสิทธิภาพและยังสามารถเก็บเกีย่ วผลไม้ได้หลากหลายชนิดตาม
ผู้ใช้งานจะสามารถเลือกใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวได้ 2 รูปแบบ คือ แต่วัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานอีกด้วย
ในส่วนแรกจะเป็นการจัดเก็บผลไม้ที่ไม่ต้องการเน้นในเรื่องของ
3. สรุปผลการทดสอบการท�ำงานของอุปกรณ์
การป้องกันความบอบช�้ำ เช่น ทลายหมากหรือผลไม้อื่นๆ ก็จะใช้ 		 3.1 ผลการทดสอบการเก็บเกีย่ วหมากสุกในระบบ
ชุดใบมีดตัดเฉือนขนาดใหญ่ที่มีความเร็วรอบสูง เช่น เมื่อต้องการ ทั่วไปและระบบไฟฟ้า
เก็บเกีย่ วหมากสุกก็จะท�ำการกดสวิทซ์เพือ่ ให้ใบตัดเฉือนทีอ่ ยูบ่ ริเวณ 			 การทดสอบการเก็บเกี่ยวหมากสุก ก็เพื่อน�ำ
ปลายด้ามสอยท�ำงานและท�ำการตัดทลายหมากนัน้ ๆ ลงมาสูต่ าข่าย หมากสุกนี้ไปตากแห้งและแกะเอาเมล็ดข้างในของหมากน�ำไป
รองรับด้านล่างทันที โดยไม่จ�ำเป็นต้องออกแรงกระชากมากๆ จ�ำหน่ายต่อไป ซึ่งจะท�ำการทดสอบเปรียบเทียบทางด้านเวลาของ
7
เหมือนในระบบทั่วไป จึงท�ำให้ช่วยลดความเหนื่อยล้าของผู้ใช้งาน การเก็บเกีย่ วในระบบทัว่ ไปและระบบไฟฟ้าว่ามีความสะดวกรวดเร็
ว

ได้เป็นอย่างดี และในส่วนที่สอง คือ การเก็บเกี่ยวผลไม้ที่ต้องการ แตกต่ า งกั น อย่ า งไร และจากผลของการทดสอบ พบว่ า
3. สรุปผลการทดสอบการทํ
างานของอุ
ป้องกันในเรื่องความบอบช�
้ำ เช่น การเก็บเกี่ยวผลมะม่
วงก็ปจกรณ
ะใช้ การเก็ บ เกี่ ย วในระบบไฟฟ้ า สามารถลดเวลาในการเก็ บ เกี่ ย ว
3.1
ผลการทดสอบการเก็
บ
เกี
ย
่
วหมากสุ
ก
ในระบบทั
่วไปและระบบไฟฟ
า ยบกับระบบทั่วไป โดยมีเวลาเฉลี่ยของ
ใบมีดตัดเฉือนขนาดเล็กที่จะถูกติดตั้งอยู่กับตระกร้อรองรับผลไม้ หมากสุ
ก เมื่ อ เปรี ย บเที
การทดสอบการเก็
บเกีอ่ยให้วหมากสุ
ก ก็เพื่อนําหมากสุ
กนี้ไปตากแห
ดขา55.2
งในของหมากนํ
และจะท�ำการออกแบบรู
ปทรงของตระกร้
เป็น รูปทรงพาราโบล่
า การเก็
บเกี่ยวอยูง่ทและแกะเอาเมล็
ี่ 3 นาที/ต้น และ
วินาที/ต้นาดัไปงจะแสดง
จําเหน
ซึ่งจะทําอการทดสอบเปรี
ยบเที
ยบทางดานเวลาของการเก็
่ยวในระบบทั
่วไปและระบบไฟฟ
าวามีความ บเกีย่ ว
เหตุผลก็
พื่อาท�ยต
ำให้อไป
ตัวตระกร้
นี้สามารถแทรกเข้
าไปตามทรงพุ
่ม ในตารางทีบ่ 1เกีและ
2 และจะสามารถแสดงรู
ปแบบของการเก็
สะดวกรวดเร็วแตกตางกันอยางไร และจากผลของการทดสอบพบว
า การเก็
บเกี่ยวในระบบไฟฟ
หมากสุ
ก ดังในภาพที
่ 14 และ 15าสามารถลดเวลาในการ
เก็บเกี่ยวหมากสุกเมื่อเปรียบเทียบกับระบบทั่วไป โดยมีเวลาเฉลี่ยของการเก็บเกี่ยวอยูที่ 3 นาที/ตนและ 55.2 วินาที/ตน
ดังจะแสดงในตารางที่ 1 และ 2 และจะสามารถแสดงรูปแบบของการเก็บเกี่ยวหมากสุกดังในภาพที่ 14 และ15
ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบเก็
บเกีกในระบบทั
่ยวหมากสุ่วกไป
ในระบบทั่วไป
ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบเก็
บเกี่ยวหมากสุ
การทดสอบเก็บเกี่ยวหมากสุกระบบทั่วไป
ครั้งที่ (ตน)
เวลา ( วินาที )
1
185.50
2
203.14
3
190.38
4
182.59
5
188.25
รวม
949.86

มห
าว

อัตราเฉลี่ยตอ 1 ตน ( วินาที/ตน )

= ระยะเวลาที่ใช
จํานวนตน
= 949.86
5
= 189.97 วินาที หรือประมาณ 3นาที/ตน

ตารางที่ 2 แสดงการทดสอบเก็บเกี่ยวหมากสุกในระบบไฟฟา
การทดสอบเก็บเกี่ยวหมากสุกระบบไฟฟา
ครั้งที่ (ตน)
เวลา ( วินาที )
1
55.50
2
57.48
3
50.13
4
54.52
กฤษณะ จันทสิทธิ์, คมสัน มุ่ยสี, ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล
5
58.85

จํานวนตน
= 949.86
5
วารสารวิจัยร�ำ=ไพพรรณี
13 หรืฉบัอประมาณ
บที่ 3 เดือ3นาที
นกันยายน
189.97 ปีวิทนี่าที
/ตน - ธันวาคม 2562 49

พพ
รรณ
ี

ตารางทีตารางที
่ 2 แสดงการทดสอบเก็
บเกี่ยวหมากสุ
กในระบบไฟฟ้
า
่ 2 แสดงการทดสอบเก็
บเกี่ยวหมากสุ
กในระบบไฟฟ
า
การทดสอบเก็บเกี่ยวหมากสุกระบบไฟฟา
ครั้งที่ (ตน)
เวลา ( วินาที )
1
55.50
2
57.48
3
50.13
4
54.52
5
58.85
รวม
276.48
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เมื่อการทดสอบการเก็บเกี่ยวหมากสุกของระบบทั่วไปมีคาเฉลี่ยของการเก็บเกี่ยวเทากับ 189.97 วินาที/ตน
= ระยะเวลาที
่ใช
และการทดสอบของระบบไฟฟ
ามีคาเฉลี่ยการเก็บเกี่ยวเทากับ 55.2 วินาที/ตน ดังนั้นการทดสอบการเก็บเกี่ยวในระบบ
ไฟฟ
ใชเวลาในการเก็
จําานวนต
น บเกี่ยวนอยกวาในระบบทั่วไปเทากับ 134.77 วินาที/ตน โดยสามารถคิดเปนรอยละไดดังนี้
คิดเปนรอยละ
= 134.77 วินาที
= 276.48
189.97 วินาที
= 0.7094 x 100
5
%
= 55.2 วินในการชาร
าที/ตนจแบตเตอรี่เต็ม 1 ครั้ง สามารถใช= ง70.94
านในการเก็บเกี่ยวหมากสุกไดนาน 30 นาที

รำไ

อัตราเฉลี่ยตอ 1 ตน ( วินาที/ตน )

= 30 x 60 วินาที
= 1,800 วินาที
55.2 วินาที
= ประมาณ32บตเกี
น/30นาที
เมื่อการทดสอบการเก็บเกี่ยวหมากสุกของระบบทั่วไป เมื่อคิดเปนวินาทีในระบบทั
เมือ่ น�่วำไปรูปแบบของการเก็
ย่ วในระบบไฟฟ้ามาเปรียบ
= 1,800 วินาที
189.97
าที งเกตเห็นได้วา่ การเก็บเกีย
มีค่าเฉลี่ยของการเก็บเกี่ยว เท่ากับ 189.97 วินาที/ต้น และ เทียบกับการเก็บเกีย่ วในระบบทั
ว่ ไปวินจะสั
่ว
= ประมาณ 9 ตน/30นาที
การทดสอบของระบบไฟฟ้ า มี ค ่ า เฉลี่ ย การเก็ บ เกี่ ย ว เท่ า กั บเมื่อนําในระบบไฟฟ้
ำงานได้
ากกว่
่วไปเป็
นจ�งำเกตเห็
นวนนไดวาการ
รูปแบบของการเก็บาเกีจะสามารถท�
่ยวในระบบไฟฟามาเปรี
ยบเทียมบกั
บการเก็าบระบบทั
เกี่ยวในระบบทั
่วไปจะสั
เก็
บ
เกี
ย
่
วในระบบไฟฟ
า
จะสามารถทํ
า
งานได
ม
ากกว
า
ระบบทั
ว
่
ไปเป
น
จํ
า
นวน
23
ต
น
ในระยะเวลาของการใช
งาน 30 นาที
55.2 วินาที/ต้น ดังนั้นการทดสอบการเก็บเกี่ยวในระบบไฟฟ้า 23 ต้น ในระยะเวลาของการใช้งาน 30 นาที
นั่นเอง

ชภัฏ

เมื่อคิดเปนวินาทีในระบบไฟฟา

คิดเป็นร้อยละ

ลัยร
า

ใช้เวลาในการเก็บเกี่ยวน้อยกว่าในระบบทั่วไปเท่ากับ 134.77
วินาที/ต้น โดยสามารถคิดเป็นร้อยละได้ดังนี้
= 134.77 วินาที
189.97 วินาที

ิทยา

				
= 0.7094 x 100
และ 15 แสดงลักษณะทลายหมากและผลหมาก
ภาพที่ 14 และ ภาพที
15 แสดงลั่ 14
กษณะทลายหมากและผลหมากที
ไ่ ดจากการเก็บเกี่ยวดวยระบบไฟฟา
				
= 70.94 %
3.2 ผลการทดสอบการเก็
บ
เกี
ย
่
วมะม
ว
งในระบบทั
ว
่
า
ที่ได้จากการเก็บเกี่ยไปและระบบไฟฟ
วด้วยระบบไฟฟ้
า
ในการชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 1 ครั้ง สามารถใช้งานใน การทดสอบการเก็บเกี่ยวผลมะมวงนี้ โดยคณะผูวิจัยจะเนนการเปรียบเทียบคุณภาพของผลมะมวงที่เก็บเกี่ยว
ไดจากระบบทั่วไปและระบบไฟฟา และไมไดวิเคราะหผลทางดานเวลาเหมือกับการเก็บเกี่ยวหมากสุก เนื่องจากเวลา
การเก็บเกี่ยวหมากสุกได้นาน 30 นาที
ในการเก็บเกี
่ยวผลมะมวงทั้งสองรูป3.2
แบบนั้นผลการทดสอบการเก็
จะมีความใกลเคียงกันมาก และมับกจะเก็
เกี่ยวครั้งวละงในระบบ
12 ลูกเทานั้น เหตุผล
		
เกี่ยบวมะม่
องกันความบอบช้ํา หลีกเลี่ยงการกระทบกระแทกของผลมะมวง ซึ่งจะสามารถแสดงลักษณะการเก็บเกี่ยว
เมื่อคิดเป็นวินาทีในระบบไฟฟ้า = 30 x 60 วินาทีก็เพื่อตองการป
ทั่วไปและระบบไฟฟ้า
ในระบบทั่วไปและระบบไฟฟาไดดังในภาพที่ 16 22

		 การทดสอบการเก็บเกีย่ วผลมะม่วงนี้ โดยคณะผูว้ จิ ยั
จะเน้นการเปรียบเทียบคุณภาพของผลมะม่วงที่เก็บเกี่ยว ได้จาก
ระบบทั่วไปและระบบไฟฟ้า และไม่ได้วิเคราะห์ผลทางด้านเวลา
เหมือนกับการเก็บเกี่ยวหมากสุก เนื่องจากเวลาในการเก็บเกี่ยว
ผลมะม่วงทั้งสองรูปแบบนั้นจะมีความใกล้เคียงกันมาก และมักจะ
เก็
บเกี่ยวครั้งละ 1-2 ลูกเท่านั้น เหตุผลก็เพื่อต้องการป้องกัน
และ 17 แสดงลักษณะการเก็บเกี่ยวในระบบทั่วไป
เมื่อคิดเป็นวินาทีในระบบทั่วไป = 1,800 วินาที ภาพที่ 16 ความบอบช�
้ำ หลีกเลี่ยงการกระทบกระแทกของผลมะม่วง ซึ่งจะ
189.97 วินาที
			
สามารถแสดงลักษณะการเก็บเกี่ยวในระบบทั่วไปและระบบไฟฟ้า
			
= ประมาณ 9 ต้น/ ได้ดังในภาพที่ 16 -22
				 30นาที
= 1,800 วินาที
55.2 วินาที
		
			
= ประมาณ 32 ต้น/
				 30 นาที

มห
าว

			

กฤษณะ จันทสิทธิ์, คมสัน มุ่ยสี, ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล

พพ
รรณ
ี

การทดสอบการเก็บเกี่ยวผลมะมวงนี้ โดยคณะผูวิจัยจะเนนการเปรียบเทียบคุณภาพของผลมะมวงที่เก็บเกี่ยว
ไดจากระบบทั่วไปและระบบไฟฟา และไมไดวิเคราะหผลทางดานเวลาเหมือกับการเก็บเกี่ยวหมากสุก เนื่องจากเวลา
ในการเก็บเกี่ยวผลมะมวงทั้งสองรูปแบบนั้นจะมีความใกลเคียงกันมาก และมักจะเก็บเกี่ยวครั้งละ 12 ลูกเทานั้น เหตุผล
50 วารสารวิ
ร�ำไพพรรณี
ปีที่ 13 ฉบั
บทีก่ เลี3 ่ยเดืงการกระทบกระแทกของผลมะม
อนกันยายน - ธันวาคม 2562วง ซึ่งจะสามารถแสดงลักษณะการเก็บเกี่ยว
ก็เพื่อจตัยองการป
องกันความบอบช้
ํา หลี
ในระบบทั่วไปและระบบไฟฟาไดดังในภาพที่ 16 22

ภาพที่ 16 และ 17 แสดงลักษณะการเก็บเกี่ยวในระบบทั่วไป

ภาพที่ 16 และ 17 แสดงลักษณะการเก็บเกี่ยวในระบบทั่วไป
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9

ชภัฏ

รำไ

ขั้วมะมวง
ขั้วมะมวง

ลัยร
า

ใบมีดตัดเฉือนขนาดเล็ก
ใบมีดตัดเฉือนขนาดเล็ก

มห
าว

ิทยา

รอยตัดจากชุดใบมีดตัดเฉือน
ขั้วมะมวงบอบช้ํามียางไหลออกมา
รอยตัดจากชุดใบมีดตัดเฉือน
ขัก้วษณะผลมะม่
มะมวงบอบช้ํามีวยงดิ
างไหลออกมา
ภาพที
แสดงลั
ที่เกิดจากการเก็
บเกี่ย่ววในระบบทั
่วไปและระบบไฟฟ้
า
ภาพที่ 18
่ 18 - 20
20 แสดงลั
กษณะผลมะม
วงดิบที่เกิดบ
จากการเก็
บเกี่ยวในระบบทั
ไปและระบบไฟฟ
า
ภาพที่ 18  20 แสดงลักษณะผลมะมวงดิบที่เกิดจากการเก็บเกี่ยวในระบบทั่วไปและระบบไฟฟา

ภาพที่ 21 และ 22 แสดงลักษณะผลมะมวงสุกที่เกิดจากการเก็บเกี่ยวในระบบทั่วไปและระบบไฟฟา
ภาพที
่ 21 และ 22 แสดงลักษณะผลมะม่วงสุกที่เกิดจากการเก็บเกี่ยวในระบบทั่วไปและระบบไฟฟ้า
ภาพที่ 21 และ 22 แสดงลักษณะผลมะมวงสุกที่เกิดจากการเก็บเกี่ยวในระบบทั่วไปและระบบไฟฟา

กฤษณะ จันทสิทธิ์, คมสัน มุ่ยสี, ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2562 511010

การเก็
การเก็บบเกีเกี่ยวระบบไฟฟ
่ยวระบบไฟฟา า
ผลมะม
ผลมะมวงไม
วงไมบบอบช้
อบช้ําขัํา้วขัถู้วกถูตักดตัด
ผลมะม
ผลมะมวงไม
วงไมบบอบช้
อบช้ําขัํา้วขัถู้วกถูตักดตัด
ผลมะม
ผลมะมวงไม
วงไมบบอบช้
อบช้ําขัํา้วขัถู้วกถูตักดตัด
ผลมะม
ผลมะมวงไม
วงไมบบอบช้
อบช้ําขัํา้วขัถู้วกถูตักดตัด
ผลมะม
ผลมะมวงไม
วงไมบบอบช้
อบช้ําขัํา้วขัถู้วกถูตักดตัด
ผลมะม
ผลมะมวงไม
วงไมบบอบช้
อบช้ําขัํา้วขัถู้วกถูตักดตัด

พพ
รรณ
ี


ตารางที
3ผลการทดสอบการเก็
ผลการทดสอบการเก็
วผลมะม่
ตารางที
่ 3่ 3่ ผลการทดสอบการเก็
บบเกีบเกี่ยเกีวผลมะม
วงวงวง
ตารางที
่ย่ยวผลมะม
การทดสอบการเก็
การทดสอบการเก็บบเกีเกี่ยวผลมะม
่ยวผลมะมวงวง
ครัครั้งที้งที่ (ลู่ (ลูกก) )
การเก็
ครัครั้งที้งที่ (ลู่ (ลูกก) )
การเก็บบเกีเกี่ยวระบบทั
่ยวระบบทั่วไป
่วไป
11
ผลมะม
11
ผลมะมวงบอบช้
วงบอบช้ํามีํามียางไหลออกมา
ยางไหลออกมา
22
ผลมะม
22
ผลมะมวงบอบช้
วงบอบช้ํามีํามียางไหลออกมา
ยางไหลออกมา
33
ผลมะม
33
ผลมะมวงบอบช้
วงบอบช้ํามีํามียางไหลออกมา
ยางไหลออกมา
44
ผลมะม
44
ผลมะมวงบอบช้
วงบอบช้ํามีํามียางไหลออกมา
ยางไหลออกมา
55
ผลมะม
55
ผลมะมวงบอบช้
วงบอบช้ํามีํามียางไหลออกมา
ยางไหลออกมา
66
ผลมะม
66
ผลมะมวงบอบช้
วงบอบช้ําเล็
ําเล็กนกนอยไม
อยไมมมียาง
ียาง
ไหลออกมา
ไหลออกมา
77
ผลมะม
77
ผลมะมวงบอบช้
วงบอบช้ํามีํามียางไหลออกมา
ยางไหลออกมา
88
ผลมะม
88
ผลมะมวงบอบช้
วงบอบช้ํามีํามียางไหลออกมา
ยางไหลออกมา
99

1010
%%บอบช้
บอบช้ํา ํา

ผลมะม
ผลมะมวงไม
วงไมบบอบช้
อบช้ําขัํา้วขัถู้วกถูตักดตัด
บอบช้
บอบช้ําประมาณร
ําประมาณรอยละ
อยละ1010

ชภัฏ

1010
%%บอบช้
บอบช้ํา ํา

ผลมะม
ผลมะมวงบอบช้
วงบอบช้ําเล็
ําเล็กนกนอยไม
อยไมมมียาง
ียาง
ไหลออกมา
ไหลออกมา
ผลมะม
ผลมะมวงบอบช้
วงบอบช้ํามีํามียางไหลออกมา
ยางไหลออกมา
บอบช้
บอบช้ําประมาณร
ําประมาณรอยละ
อยละ8080

รำไ

99

ผลมะม
ผลมะมวงไม
วงไมบบอบช้
อบช้ําขัํา้วขัถู้วกถูตักดตัด
ผลมะม
ผลมะมวงเป
วงเปนนแผลใบมี
แผลใบมีดตัดดตัโดน
ดโดน
บริบริเวณผิ
เวณผิวมะม
วมะมวงวง(มองไม
(มองไมเห็เห็นนขั้วขั)้ว)
ผลมะม
ผลมะมวงไม
วงไมบบอบช้
อบช้ําขัํา้วขัถู้วกถูตักดตัด

ลัยร
า

การเก็
บเกีย่ วในระบบทัว่ ไปนั่วไปนั
น้ จะหมายถึงการเก็
บเกีย่ ว ระบบไฟฟ้
าจะสามารถกระท�
ำได้ดีกว่า โดยจ�
ำนวนผลไม้อที่เก็บเกี่ยว
การเก็
การเก็บบเกีเกี่ยวในระบบทั
่ยวในระบบทั่วไปนั้น้นจะหมายถึ
จะหมายถึงการเก็
งการเก็บบเกีเกี่ยวโดยใช
่ยวโดยใชเทคโนโลยี
เทคโนโลยีแบบภู
แบบภูมมิปิปญญญาชาวบ
ญาชาวบานานเชเชนนตระกร
ตระกรอ
โดยใช้สอยผลไม
เทคโนโลยี, แตะขอสอยผลไม
บบภูมิปัญญาชาวบ้
า
น
เช่
น
ตระกร้
อ
สอยผลไม้
,
ในระบบไฟฟ้
า
จะสามารถเก็
บ
เกี
่
ย
วได้
ค
รั
้
ง
ละประมาณ
3-4 ลูก
สอยผลไม, ตะขอสอยผลไมหรืหรือเทคโนโลยี
อเทคโนโลยีทที่มี่มจําีจหน
ําหนายในท
ายในทอองตลาด
งตลาดเชเชนนกรรไกรเก็
กรรไกรเก็บบผลไม
ผลไมแบบด
แบบดามยาว
ามยาวโดยเทคโนโลยี
โดยเทคโนโลยี
ตะขอสอยผลไม้
หรือเทคโนโลยี
ที่มีจ�ำหน่ายในท้องตลาด
เช่น (ขึ้นอยู่กับขนาดของลูก) และเพื
่อให้เกิดความเข้าใจได้
อย่างชัดเจน
ทีที่ก่กลลาวข
าวขางต
างตนนยัยังไม
งไมสสามารถป
ามารถปอองกังกันนความบอบช้
ความบอบช้ําของผลไม
ําของผลไมไดไดดีดเทีเทาทีาที่ค่ควรวรแตแตในระบบไฟฟ
ในระบบไฟฟาจะสามารถกระทํ
าจะสามารถกระทําได
าไดดีดกีกวาวา
กรรไกรเก็
แ บบด้
โดยเทคโนโลยี
ที่ ก ล่ า วข้ า งต้
ยิค่งขึครั้ง้นรัละประมาณ
งได้เปรียบเที
ยบคุ
บเกี่ยกวทั
้งและ
สองกรณีไว้
โดยจํ
ทที่เก็ี่เาบก็มยาว
าจะสามารถเก็
บบเกีนเกี่ย่วได
34
ลูลูกณก(ขึสมบั
โดยจํบานวนผลไม
าผลไม้
นวนผลไม
บเกีเกี่ยวในระบบไฟฟ
่ยวในระบบไฟฟ
าจะสามารถเก็
ยวได
้งจึละประมาณ
34
(ขึ้น้นอยูตอยูิขกองการเก็
ักบับขนาดของลู
ขนาดของลู
ก) )และ
ยังไม่สเพืามารถป้
งกัความเข
นความบอบช�
่คเปรี
วรยบเที
แต่ยใบคุ
ในตารางที
่ 4 บบเกีเกี่ยวทั
าใจได
เพื่อให
่อใหเกิเดกิอดความเข
าใจไดอยอาย้ำงชั
าของผลไม้
งชัดดเจนยิ
เจนยิ่งไขึ่งด้้นขึด้นจึีเงจึท่ได
งาไดทีเปรี
ยบเที
ยนบคุณณสมบั
สมบัตติของการเก็
ิของการเก็
่ยวทั้งสองกรณี
้งสองกรณีไวไใวนตารางที
ในตารางที่ 4่ 4

ตารางที
่ 4่ 4การเปรี
ยบเที
บคุ
ตติของการเก็
บบเกีเกี่ยบวผลไม
ททั้งสองกรณี
ตารางที
่ การเปรี
4 การเปรี
ยยบเที
ณสมบั
ิของการเก็
่ยวผลไม้
ั้งสองกรณี
ตารางที
ยบเที
ยบคุยณบคุ
ณสมบั
สมบั
ิขตองการเก็
่ยเกีวผลไม
ั้งทสองกรณี
คุคุณณสมบั
การเก็
สมบัตติ ิ
การเก็บบเกีเกี่ยวระบบทั
่ยวระบบทั่วไป
่วไป
ปปองกั
องกันนไดไดนนอยอย
ราคาต่
ราคาต่ํา ํา

ปปองกั
องกันนไดไดดดีกวีกาวา
ราคาต่
ราคาต่ําปานกลาง
ําปานกลาง
(วั(วัสดุสบดุบางชนิ
างชนิดดดัดดัดแปลงจากของเก
แปลงจากของเกา)า)
3.3.ความคงทนอายุ
มีมีคความคงทนน
ความคงทนอายุการใช
การใชงาน
งาน
วามคงทนนอยเมื
อยเมื่อผลิ
่อผลิตจากไม
ตจากไม มีมีคความคงทนสู
วามคงทนสูงเพราะผลิ
งเพราะผลิตจาก
ตจาก
สแตนเลสปลอดสนิ
สแตนเลสปลอดสนิมม
4.4.ความสะดวกรวดเร็
ใกล
ใกล
ความสะดวกรวดเร็ว ว
ใกลเคีเยคีงกั
ยงกันน(เก็(เก็บบเกีเกี่ยวมะม
่ยวมะมวง)วง)
ใกลเคีเยคีงกั
ยงกันน(เก็(เก็บบเกีเกี่ยวมะม
่ยวมะมวง)วง)
ลาลชาาชกว
รวดเร็
ากวา า(เก็(เก็บบเกีเกี่ยวหมาก)
่ยวหมาก)
รวดเร็วกว
วกวา า(เก็(เก็บบเกีเกี่ยวหมาก)
่ยวหมาก)
5.5.ความพึ
ระดั
ระดั
ความพึงพอใจของผู
งพอใจของผูใชใงชาน
งาน
ระดับบพอใช
พอใช
ระดับบดีมดีมากาก
4.4.การนํ
การนําผลงานวิ
าผลงานวิจัยจถัยาถยทอดเทคโนโลยี
ายทอดเทคโนโลยีลลงสูงสูกลุกลุมมชุชุมมชนชน
4. การน�
ำ
ผลงานวิ
จ
ั
ย
ถ่
า
ยทอดเทคโนโลยี
ลงสู
่ม่ย่ยวผลไม
จัดสร้ราะบบไฟฟ
งเสริ
การเก็
บเกีย่ วผลไม้ใและได
ห้และได
กบั กลุดม่ ํดาชุเนิ
อไป โดยได้
หลัหลังจากได
เก็เก็บ่กบลุเกีเกี
าชนิ
ดดอเนกประสงค
นนการ
งจากไดดํดาเนิ
ําเนินนการจั
การจัดดสรสรางอุ
างอุปปกรณ
กรณ
วผลไม
รงและส่
ะบบไฟฟ
ามชนิ
อเนกประสงค
ํามเนิชนต่
การ
ชุมชนทดสอบเพื
น�ำลงถ่าทยทอดให้
กับกลุก่มกษาวิ
ชุษาวิ
มชนในพื
ทีา่ วาต�วำนํบลร�
ำพัานยทอด
อ�ำเภอท่าใหม่
จัยจัยดัดังกล
ทดสอบเพื่อ่อจัดจัดเก็เก็บบขขออมูมูลลทีที่ส่ํสาคัําคัญญแลแลว วก็ก็ไ ดไ ดนนําความรู
ําความรูแและเทคโนโลยี
ละเทคโนโลยี
ที่ไ ดี่ไ ดจากการศึ
จากการศึ
ง้นกล
นําลงถ
าลงถ
ายทอด
หลังจากได้
ดเป�ำเปเนิ
นแนวทางในการจั
การจัดสร้างอุดปสร
ก็บเกีง่ยเสริ
หวั
จันทบุ
ระสานความร่
วมมื
อําลงถ
กับาองค์
การบริหาร
เทคโนโลยี
เพืเพื่อใช
นนแนวทางในการจั
่ยวผลไม
ใหใรหกี ับกและได้
นนําลงถ
ยทอด
เทคโนโลยี
่อใช
ดกรณ์
สรางและส
าเงและส
งวผลไม้
เสริมมการเก็
การเก็บจับเกีงเกี
่ยดวผลไม
ับกลุกลุมมชุมชุปมชนต
ชนตอไป
อไปโดยได
โดยได
ายทอด
ระบบไฟฟ้
ดาำ� พัเนิ
ส่ทบุ
วรนต�
ำบลร�ปำประสานความร
พัระสานความร
น ซึ่งเป็นองค์
กอรปกครองส่
วนท้หอหารส
งถิ
่นวทีนวน่คอยดูแล
ใหใหกับกาชนิ
ตํ่ าตํบลรํ
าอํเภอท
ี รและได
วมมื
กัอบกับองค
ับกลุกลุดมอเนกประสงค์
มชุมชุมชนในพื
ชนในพื้น้นทีที่ และได้
าบลรํ
าพันนนอํการทดสอบเพื
าเภอทาใหม
าใหมอ่ จังจัดหวั
งเก็หวับดจัดนจันทบุ
ี และได
วมมื
องคการบริ
การบริ
ารส
พัาพันวนซึก็่ซึงไเป
วนท
แแลและให
คความช
วยเหลื
ออคณะวิ
ข้อมูลตํทีตํา่สบลรํ
คัญาแล้
นน�ำนองค
ความรู
้แรปกครองส
ละเทคโนโลยี
ทอี่ได้องถิจงถิ่นากการศึ
กษา
และให้
ความช
วามช่
ยเหลื
อคณะวิ
คณะวิจัยจัยภาพบรรยากาศของการ
ภาพบรรยากาศของการถ่ายทอด
า�ำบลรํ
่งด้เป
องคกกรปกครองส
วนท
่นทีที่ค่คอยดู
อยดู
ลและให
ววยเหลื
ภาพบรรยากาศของการ
าถยทอดเทคโนโลยี
จะแสดงในภาพที
2424
วิจัยดังถกล่
ว น�ำลงถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่ อ23
ป็และ
นแนวทางในการ
เทคโนโลยีจะแสดงในภาพที่ 23 และ 24
าายทอดเทคโนโลยี
จะแสดงในภาพที
่ ใช้23เและ

มห
าว

ิทยา

1.1.การป
การปองกั
องกันนความบอบช้
ความบอบช้ํา ํา
2.2.ราคาของอุ
ราคาของอุปปกรณ
กรณ

การเก็
การเก็บบเกีเกี่ยวระบบไฟฟ
่ยวระบบไฟฟา า

กฤษณะ จันทสิทธิ์, คมสัน มุ่ยสี, ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล
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23 และ 24 ภาพบรรยากาศการถ่
ให้กับกลุ่มชุมชน
ภาพที่ 23 ภาพที
และ 24่ ภาพบรรยากาศการถ
ายทอดเทคโนโลยีใหกับากลุยทอดเทคโนโลยี
มชุมชน

สรุปและอภิปรายผล
งานวิจัยนี้เปนการมุงเนนเพื่อจัดสรางอุปกรณเก็บเกี
ระบบไฟฟาชนิดอเนกประสงคใหกับกลุมชุมชน
ข้่ยอวผลไม
เสนอแนะ
ตําบลรําพัน อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับเก็บเกี่ยวผลไมและยังประยุกตใช
งานวิจัยนี้เป็กันบการมุ
่งเน้นเพื่อจัดสร้างอุปกรณ์เก็บเกี่ยว
1. ในการใช้งานอุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลไม้ระบบไฟฟ้า
ผลไมไดหลากหลายชนิด ทั้งผลไมที่ไมตองการการปองกันความบอบช้ํา และผลไมที่มีความจําเปนที่ตองการปองกัน
ผลไม้ระบบไฟฟ้าชนิดอเนกประสงค์
ำพับนเกี่ยว โดยในระบบไฟฟ
ชนิดอเนกประสงค์
ควรกดสวิ
ทซ์ค้างไว้เป็นเวลานานๆ
ความบอบช้ํา ซึ่งใไดห้เกปรีับยกลุ
บเที่มยชุบคุมณชน
สมบัต�ตำิขบลร�
องการเก็
าสามารถปผูอ้ใช้งกังนานไม่
ความบอบช้
ํา, ความคงทน
แข็
ง
แรง,
ความสะดวกรวดเร็
ว
และความพึ
ง
พอใจดี
ก
ว
า
ในระบบทั
ว
่
ไป
ซึ
่
ง
จะแบ
ง
การทดสอบออกเป
น
สองกรณี
ค
ื
อ
กรณี
ที่1
่จะมีค่า
อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จ�ำนวน 1 เครือ่ ง เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือ เพราะอาจจะท�ำให้มอเตอร์มีความร้อนสูง และแบตเตอรี
ทําการทดสอบการเก็บเกี่ยวหมากสุกทั้งระบบทั่วไปและระบบไฟฟา พบวาการเก็บเกี่ยวในระบบทั่วไปและระบบไฟฟา
กระแสไฟฟ้
านทีส่ งู ท�ำให้าสามารถลดเวลาเก็
สนิ้ เปลืองพลังงานไปโดยเปล่
าประโยชน์
ส�ำหรับเก็บเกีย่ วผลไม้และยั
งประยุกาต์ไดใเช้ทกากับั บผลไม้
สามารถกระทํ
9 ตนไตด้อห30ลากหลายชนิ
นาที และ 32 ตดนตอ 30
นาทีตามลําาดัใช้
บ งโดยระบบไฟฟ
บเกี่ยว
2. ไม่ควรใช้
านแบตเตอรี
ใ่ ห้าเการเก็
หลือบค่าประจุทนี่ อ้ ยมากๆ
ทั้งผลไม้ที่ไม่ต้องการการป้
องกัคนิดเปความบอบช�
้ำ และผลไม้
ที่มีคบวาม
ลงไปได
นรอยละ 70.94
ในสวนของการเก็
เกี่ยวผลมะมวงที่จะเนนทดสอบการป
องกันงความบอบช้
ํา พบว
่ยวในระบบทั่ว้ำไปและระบบไฟฟ
ามีเปอร
ของความบอบช้
ําเทากับรอยละ 80่เริและร
อยละ10 ตามลํ
บ โดยระบบ
จ�ำเป็นที่ต้องการป้องกันเกีความบอบช�
ซึ่งได้เปรียบเที
ยบคุเซ็ณนตสมบั
ติ ถ้าหากแบตเตอรี
่มลดลงจะท�
ำให้คาดัวามเร็
วรอบของมอเตอร์ลดลง
ไฟฟาสามารถลดหรือปองกันความบอบช้ําไดมากกวาระบบดั้งเดิมเทากับรอยละ 90
เช่น1กัชัน่วโมงควรด�
ำเนินใจเย็
การชาร์
จประจุ
แบตเตอรี
่ใหม่
ของการเก็บเกี่ยว โดยในระบบไฟฟ้
าสามารถป้จอประจุ
งกันแความบอบช�
โดยจะใชเวลาในการชาร
บตเตอรี่ใหเต็ม้ำประมาณ
(กฤษดา
น, 2556).
และจะมี
ขอจํากัดหรื
อ ทันที
สามารถใชงานไดประมาณ
30 นาที ในการเก็
ความคงทนแข็งแรง ความสะดวกรวดเร็
ว และความพึ
งพอใจดีบเกีก่ว่ยวหมากสุ
า ก และจะใชงานไดประมาณ 60 นาที ในการเก็บเกี่ยวผล
มะมวง ซึ่งแบตเตอรี่จะถูกติดตั้งอยูภายในดามสอยจํานวน 8 กอน มีขนาดแรงดันไฟฟากอนละ 3.7 โวลท ทําการตอ
ในระบบทัว่ ไป ซึง่ จะแบ่งวงจรอนุ
การทดสอบออกเป็
นสองกรณี คือ กรณีที่ 1 เอกสารอ้
กรมชุดละ 4 กอน จํานวน 2 ชุด แลวนํามาตอวงจรขนานกั
นอีกครัา้งงอิ
หนึง่ง และมีขนาดความยาวของอุปกรณเก็บ
ท�ำการทดสอบการเก็บเกีเกีย่ ่ยวหมากสุ
ก
ทั
ง
้
ระบบทั
ว
่
ไปและระบบไฟฟ้
า
วผลไมระบบไฟฟาเทากับ 5 เมตร และสามารถปรับเปลีบุ่ยญ
นชุเรื
ดใบมี
2 ชุด ตามวัตวงจรไฟฟ้
ถุประสงคของ า กระแสตรงและ
อ งดตัวัดงเฉืศิอลนได
าบัจตํานวน
ร. (2559).
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ใ
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กระแสสลับ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
เท่ากับ 9 ต้นต่อ 30 นาทีขอและ
32 ต้นต่อ 30 นาทีตามล�ำดับ โดย กฤษณะ จันทสิทธิ์. (2560). การออกแบบชุดใบมีดตัดเฉือน.
เสนอแนะ
ระบบไฟฟ้าสามารถลดเวลาเก็บ1.เกีในการใช
่ยวลงไปได้
เป็นเร้ก็อบยละ
70.94
งานอุคปิดกรณ
เกี่ยวผลไม
ระบบไฟฟาชนิดอเนกประสงค
ผูใชงานไมควรกดสวิชทาการปฏิ
ซคางไวเปบน ัติงานช่างเบื้องต้น
เอกสารการสอนรายวิ
าใหมอเตอรมีความร
คากระแสไฟฟาใชงานที่สูงทําใหสิ้นเปลือง
ในส่วนของการเก็บเกี่ยเวลานานๆ
วผลมะม่เพราะอาจจะทํ
วงที่จะเน้นทดสอบการป้
องกัอนสูน ง และแบตเตอรี่จะมีในชี
วิตประจ�ำวัน. มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี.
พลังงานไปโดยเปลาประโยชน
ความบอบช�้ำ พบว่า การเก็บเกี2.่ยไมวในระบบทั
่
ว
ไปและระบบไฟฟ้
า
ส� ำ นั กถางานเกษตรจั
หวั ด จั นาทบุ
ี . (2560).
ควรใชงานแบตเตอรี่ใหเหลือคาประจุที่นอยมากๆ
หากแบตเตอรี่เริง่มลดลงจะทํ
ใหครวามเร็
วรอบของ การใช้ ที่ ดิ น เพื่ อ
มอเตอร
ดลงเช
มีเปอร์เซ็นต์ของความบอบช�
้ำ ลเท่
ากับนกัร้นอควรดํ
ยละาเนิ80นการชาร
และร้จอประจุ
ยละแบตเตอรี
10 ่ใหมทันที
การเกษตร. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.
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chanthaburi.doae.go.th. 13 กันยายน 2560.
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1 ชั่วโมง (กฤษดา ใจเย็น, 2556) และจะมีข้อจ�ำกัดหรือสามารถ สมรภู มิ ไ อเดี ย , (2559). อุ ป กรณ์ ส อยผลไม้ อ เนกประสงค์ .
สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี. (2560). การใชที่ดินเพื่อการเกษตร. (ออนไลน). แหลงที่มา :
ใช้งานได้ประมาณ 30 นาทีhttp://www.chanthaburi.doae.go.th.
ในการเก็บเกี่ยวหมากสุก และจะใช้
(ออนไลน์). แหล่งทีม่ า : https://www.youtube.com/
13 กันยายน 2560.
งานได้ประมาณ 60 นาที ในการเก็บเกี่ยวผลมะม่วง ซึ่งแบตเตอรี่
watch?v=aN_0hXAGFtQ. 13 กันยายน 2560.
จะถูกติดตัง้ อยูภ่ ายในด้ามสอย จ�ำนวน 8 ก้อน มีขนาดแรงดันไฟฟ้า บริษัทโกลบอลบรัชแอนด์ทูลส์. (2560). ใบมีดหรือใบตัดเฉือน.
ก้อนละ 3.7 โวลท์ ท�ำการต่อวงจรอนุกรม ชุดละ 4 ก้อน จ�ำนวน
(ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.globaltrade.
2 ชุด แล้วน�ำมาต่อวงจรขนานกันอีกครัง้ หนึง่ และมีขนาดความยาว
co.th/About_Us.php. 9 ตุลาคม 2560.
ของอุปกรณ์เก็บเกีย่ วผลไม้ระบบไฟฟ้า เท่ากับ 5 เมตร และสามารถ อัญพัชร์อเิ ล็กทรอนิกส์.(2554). แบตเตอรีล่ เิ ธียมไอออน. (ออนไลน์).
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article/view/. 9 ตุลาคม 2560.
กฤษดา ใจเย็น. (2556). ความเข้าใจเกีย่ วกับแบตเตอรี.่ (ออนไลน์).
แหล่งทีม่ า : http://doc.inex.co.th/lipo-batt-ep01/.
9 ตุลาคม 2560.
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รำไ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) คุณภาพการให้บริการขนส่งสินค้า 2) ระดับความพึงพอใจการให้บริการ
3) เปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจการให้ บ ริ ก ารและ 4) ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารขนส่ ง สิ น ค้ า กั บ ความพึ ง พอใจ
การให้บริการของบริษัท โคไชน่าเฟรท ไทยแลนด์ จ�ำกัดประชากรในการศึกษา คือ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการขนส่งสินค้าของบริษัท
โคไชน่าเฟรท ไทยแลนด์ จ�ำกัด โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา และน�ำข้อมูลที่รวบรวมได้ประมวลผลโดยใช้ค่าสถิติ
ร้อยละ และค่าเฉลี่ย การทดสอบสมมติฐานแบบ T- test, F-test (One-Way ANOVA), Pearson Product Moment Correlation
และ Multiple Regression Analysis
ผลการศึกษาพบว่า จากการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามจ�ำนวน 80 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มีอายุระหว่าง 26-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ต�ำแหน่งงานเจ้าหน้า import/export มีอายุงาน 5-10 ปี ปัจจัยด้านคุณภาพ
การให้บริการขนส่งสินค้าของบริษัท โคไชน่าเฟรท ไทยแลนด์ จ�ำกัด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจในการให้บริการอยู่ใน
ระดับมาก ข้อมูลส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต�ำแหน่งงาน และอายุงานที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการบริการ
ไม่แตกต่างกัน คุณภาพการให้บริการขนส่งสินค้า ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนอง
ต่อผู้รับบริการ ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ และด้านการเข้าใจการรับรู้ความต้องการของผู้รับบริการ มีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจในการให้บริการมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง ทิศทางเดียวกันคุณภาพการให้บริการขนส่งสินค้า มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในการให้บริการด้านความน่าเชื่อถือ พนักงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการอย่างมืออาชีพ ด้านการเอาใจใส่รับรู้ในการให้บริการ
ในเรื่อง พนักงานมีการแจ้งหรือรายงานตลอดระหว่างการให้บริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการให้บริการอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา ผู้ให้บริการควรให้ความส�ำคัญกับการคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ
อย่างมืออาชีพ ให้ความรู้ท่ีทันสมัยกับพนักงานให้สามารถตอบค�ำถามและให้ค�ำแนะน�ำที่ถูกต้องแก่ลูกค้า จัดเครื่องทุ่นแรงและอุปกรณ์
ช่วยในการยกขนสินค้าที่ทันสมัยเพื่อการให้บริการที่รวดเร็ว ก�ำหนดให้พนักงานสวมเครื่องป้องกันความปลอดภัยในการยกขนและก�ำกับ
ให้พนักงานมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุภาพและการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
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This study had three major purposes: (1) delivery service quality, (2) the level of customer satisfaction of
the service, (3) comparison of service satisfaction, (4) correlation between delivery service quality and customer
satisfaction of Co China Freight Thailand Company. A questionnaire was distributed to 80 customers and
analyzed data in statistic application of percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, One-way Anona,
Pearson correlation, and multiple regression analysis.
The results of the study indicated that most of respondents were female, aged between 26-30 years old,
a bachelor degree holder, import and export staff, worked for company for 5-10 years. The overall picture of the
opinions on delivery service quality and customer satisfaction of Co China Freight Thailand were at high level.
The personal different patterns, such as gender, age, level of education, position, and period of work for the
company were not affected customer satisfaction. The delivery service quality, such as tangible of service,
reliability, customer relation, customer trust, understand customer needs which correlated to customer
satisfaction with high level of opinions. Delivery service quality influenced customer satisfaction, such as service
reliability, professional and knowledgeable personal, customer relation with a statistically significant at .05 level.
Recommendation from the study results were that administrative officers should emphasize on
recruiting personal with experiences, class training with provide answer to customer, modern equipment, and
safety and neat of exclusive uniform for personal in order to receive trust from the customers
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การบริหารจัดการโลจิสติกส์ตามนิยามของ Council
of Logistics Management คือ การท�ำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การวางแผน การด�ำเนินการ และการควบคุมการท�ำงานขององค์กร
รวมทั้งการบริการจัดการข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
ให้เกิดการเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การรวบรวม การกระจายสินค้า
วัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบ และการบริการให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุด โดยค�ำนึงถึงความต้องการและความพึงพอใจ
ของลูกค้าเป็นส�ำคัญ การบริการจัดการโลจิสติกส์มีความเกี่ยวข้อง
กับบุคคลตั้งแต่ผู้ผลิตวัตถุดิบ โรงงานแปรรูป ผู้ค้าส่ง ค้าปลีก
จนถึงผู้บริโภค ผ่านกิจกรรมหลัก คือ การขนส่ง การบริการสินค้า
คงคลัง การสั่งซื้อ การบริการข้อมูล และกิจกรรมทางการเงินที่
เกีย่ วข้องและกิจกรรมเสริม คือ การบริหารคลังสินค้า การดูแลสินค้า
การจัดซื้อ การบรรจุหีบห่อ รวมถึงการบริหารความต้องการของ
ลูกค้า นอกเหนือจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงแล้วกระบวนการ
ดังกล่าวจะต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ เครือข่ายการขนส่ง
การคมนาคมสื่อสาร ข้อมูลและการเงิน รวมถึงมีปัจจัยที่ก�ำกับและ
สนับสนุนอย่างกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และขอบเขตมีความครอบคลุม
ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ทั้ ง ระดั บ ท้ อ งถิ่ น ระดั บ ประเทศ และ
ระดับโลก ทั้งหมดนี้เพื่อน�ำไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
โดยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพการค้าระหว่างประเทศ
มีความส�ำคัญอย่างมาก เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่มาจากการน�ำ
เข้าส่งออกภายใต้การค้าระหว่างประเทศก็มีธุรกิจที่หลากหลาย
ประเภท ที่คอยสนับสนุนทั้งภาคการค้าและการบริการ รวมถึง
ธุรกิจตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หรือ freight
forwarder ซึง่ หมายถึง ผูป้ ระกอบการให้บริการโดยไม่มยี านพาหนะ
เป็นของตนเองหรือมีเป็นของตนเองก็ได้ เกิดขึ้นเนื่องจากผู้ส่งออก
และผู้น�ำเข้าไม่ประสงค์ที่จะเข้ามาด�ำเนินการเรื่องการออกสินค้า
และการติดต่อเกี่ยวกับเอกสารการส่งออกและน�ำเข้าด้วยตนเอง
ด้วยเหตุนจี้ งึ มอบหมายให้ผจู้ ดั การสินค้าระหว่างประเทศด�ำเนินการ
แทน ธุรกิจอื่นที่กล่าวถึงก็คือ Custom Broker และ Shipping
Custom Broker คืออะไร Custom Broker ก็คือ นายหน้า
ในการจัดการผ่านพิธกี ารศุลกากร ซึง่ มีความหมายเดียวกับ Shipping
ที่จัดการเกี่ยวกับการผ่านพิธีการศุลกากรเท่านั้นแล้ว Freight
Forwarder คืออะไร Freight Forwarder ก็คือ ธุรกิจบริการ
ประเภทหนึ่งที่ท�ำหน้าที่เป็นธุระแทนผู้ส่งออกและผู้น�ำเข้า ในเรื่อง
ตั้งแต่การจองระวางเรือ การบรรจุสินค้า การขนส่ง การด�ำเนิน
พิธีการขาเข้า และขาออก การจัดการเกี่ยวกับเอกสารส่งออกและ
น�ำเข้า เป็นต้น กล่าวโดยสรุป Freight Forwarder ก็คือ บริษัท
ที่ให้บริการแก่ลูกค้าที่มากกว่าการผ่านพิธีการศุลกากรบริการที่
Freight Forwarder สามารถให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้ า ได้ แ ก่
1) Custom Broker คือ ตัวแทนออกของให้กับผู้ส่งและผู้รับสินค้า
2) Forwarding Business คือ ตัวแทนในการรับจัดการขนส่งสินค้า

ระหว่างประเทศของผู้ส่งออกและผู้น�ำเข้า 3) Transportation
Provider คือ ผู้ขนส่งสินค้าทั้งทางเครื่องบิน ทางเรือ และทางรถไฟ
4) Packing บริการรับจัดการการบรรจุสินค้า 5) Warehouse
ให้บริการโรงพักสินค้า อาจจะเป็นผู้ด�ำเนินการบริหารจัดการเอง
หรือร่วมกับผู้ประกอบการอื่นที่มีโรงพักสินค้าไว้บริการ 6) Labor
ให้บริการทางด้านแรงงาน คนงาน ในการบรรจุสนิ ค้าเข้าตูค้ อนเทนเนอร์
7) Multimodal Transport ให้บริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
8) Logistics Service ให้บริการในการบริหารโลจิสติกส์ หรือ
การกระจายสินค้า 9) Business Consultant ให้บริการในการให้
ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการส่งออกและน�ำเข้า (อรทัย โอภาศศักดากุล,
2554)
จากทีไ่ ด้กล่าวมานีท้ ำ� ให้ผศู้ กึ ษามีความสนใจทีจ่ ะศึกษา
คุณภาพการให้บริการขนส่งสินค้า บริษัท โคไชน่าเฟรท ไทยแลนด์
จ�ำกัด เพื่อน�ำผลที่ได้จากศึกษาเปรียบเทียบองคก์รของผู้ใช้บริการ
ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผใู้ ห้บริการด้านการขนส่งสินค้าผลลัพธ์
ทีเ่ กิดขึน้ จากการทีล่ กู ค้าประเมินคุณภาพของการบริการทีเ่ ขาได้รบั
เรียกว่า คุณภาพของการบริการที่ลูกค้ารับรู้ (Perceived Service
Quality) ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าท�ำการเปรียบเทียบบริการ
ที่คาดหวัง (Expected Service) กับบริการที่รับรู้ (Perceived
Service) ซึ่งก็คือ ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เขาได้รับบริการ
แล้ ว นั่ น เองโดยเกณฑ์ ใ นการประเมิ น คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
ไปปรับปรุงแนวทางการให้บริการลูกค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของ บริษัท โคไชน่าเฟรท ไทยแลนด์ จ�ำกัด
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการขนส่งสินค้า
ของบริษัท โคไชน่าเฟรท ไทยแลนด์ จ�ำกัด
2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจการให้บริการของ
บริษัท โคไชน่าเฟรท ไทยแลนด์ จ�ำกัด
3. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจการให้บริการของ
บริษัท โคไชน่าเฟรท ไทยแลนด์ จ�ำกัด
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้
บริ ก ารขนส่ ง สิ น ค้ า กั บ ความพึ ง พอการให้ บ ริ ก าร ของบริ ษั ท
โคไชน่าเฟรท ไทยแลนด์ จ�ำกัด

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การศึกษาเรือ่ ง คุณภาพการให้บริการขนส่งสินค้าบริษทั
โคไชน่าเฟรท ไทยแลนด์ จ�ำกัด ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้
ในการศึ ก ษาประชากรที่ ใช้ ใ นการศึ ก ษาเป็ น ลู ก ค้ า ที่ ใช้ บ ริ ก าร
บริษัทโคไชน่าเฟรท ไทยแลนด์ จ�ำกัด ลูกค้าที่มาใช้บริการ จ�ำนวน
80 ราย จากทั้งหมด 100 ราย การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น
3 ส่วน ดังนี้

ธันวา เนตยพันธ์

56 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2562
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ท� ำ การประมวลผลข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากแบบสอบถาม
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยการหาอัตราส่วนร้อยละ (Percentage)
และค่าเฉลีย่ (Mean) โปรแกรม Microsoft Excel ซึง่ เป็นโปรแกรม
ส�ำเร็จรูปส�ำหรับสร้างแผนภูมิวงกลม (Pie Chart) และแผนภูมิแท่ง
(Bar Chart) พร้ อ มค� ำ อธิ บ ายผล และน� ำ ผลที่ ไ ด้ จ ากแผนภู มิ
มาน�ำเสนอเพื่อวิเคราะห์ตามลักษณะของตัวแปรต่างๆ

รำไ

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 100 คน จากการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มีอายุระหว่าง 26-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ต�ำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่ import/export มีอายุงาน 5-10 ปี
จากการศึกษาปัจจัยคุณภาพการให้บริการขนส่งสินค้า
ของบริษัท โคไชน่าเฟรท ไทยแลนด์ จ�ำกัด พบว่า ด้านความเป็น
รูปธรรมของบริการ ด้านความเชือ่ ถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนอง
ต่อผู้รับบริการ ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ และด้าน
การเข้าใจการรับรู้ความต้องการของผู้รับบริการ ในภาพรวมระดับ
คุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมากโดยเรียงจากมากไปน้อย
ด้านการเข้าใจการรับรู้ความต้องการของผู้รับบริการ
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ด้ า นการเข้ า ใจการรั บรู ้ ค วามต้ อ งการของ
ผู้มารับบริการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีรายละเอียดระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 5 รายการ ประกอบด้วย พนักงาน
สามารถตอบค�ำถามได้ทันทีเมื่อมีข้อซักถาม พนักงานมีการแจ้ง
หรือรายงานท่านตลอดระหว่างการให้บริการพนักงานรับทราบถึง
ความต้องการลูกค้าและให้บริการตรงตามลูกค้าต้องการ มีการ
กระจายสินค้าไปยังพืน้ ทีต่ า่ งๆ ตามทีล่ กู ค้าต้องการ พนักงานเอาใจใส่
ในการให้บริการอย่างเต็มที่
ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ ผลการศึกษา
พบว่า ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ ภาพรวมอยู่ในระดับ
ความส�ำคัญมาก โดยมีรายละเอียดอยูใ่ นระดับความมาก 5 รายการ
ประกอบด้วย พนักงานมีความรอบคอบในการตรวจสอบเอกสาร
เช่น ใบขนสินค้า ใบ BL ใบขนสินค้าความน่าเชื่อถือของบริษัท
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจนี้เอกสารต่างๆ ที่ได้รับถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่มีข้อผิดพลาดพนักงานมีความรู้ความสามารถ สามารถ
อธิบายและให้ค�ำแนะน�ำได้เป็นอย่างดี บริษัทขนส่งเลือกใช้พาหนะ
ขนส่งที่เหมาะสมกับเส้นทาง
ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ผลการศึกษาพบว่า
การตอบสนองต่อผู้รับบริการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
รายละเอียดอยู่ในระดับมาก 4 รายการ ประกอบด้วย ความรวดเร็ว
ในการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีการใช้เครื่องทุ่นแรงช่วยในการ
ยกแทนคน พนั ก งานสามารถแก้ ไขปั ญ หาท่ า นได้ ร วดเร็ ว ตาม
ความต้องการ พนักงานมีการแก้ปัญหาหน้างานถ้าเกิดมีการติดขัด
ในการตรวจปล่อยเอกสาร

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

ส่วนที่ 1		 ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเป็ น ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นการสอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับ
การศึ ก ษา ต� ำ แหน่ ง งาน อายุ ง าน การสร้ า งลั ก ษณะค� ำ ถาม
เป็นลักษณะนามบัญญัติ (Nominal Scale) เป็นการวัดข้อมูล
เพื่อจัดแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มๆตามคุณสมบัติที่ก�ำหนดโดยมี
ค�ำตอบให้เลือกหลายค�ำตอบแต่ผู้ตอบสามารถเลือกตอบเพียง
ข้อเดียวข้อมูลที่วัดได้ในระดับนี้ใช้สถิติอย่างง่ายในการค�ำนวน คือ
ค่าร้อยละ โดยในส่วนข้อมูลส่วนที่ 1 ประกอบด้วย จ�ำนวนค�ำถาม
ทั้งสิ้น 5 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ส่วนที่ 2		 ปั จ จั ย คุ ณ ภาพการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ เ ป็ น
ลักษณะค�ำถามแบบค่าคะแนน แบ่งค่าคะแนนระดับความพึงพอใจ
ออกเป็น 5 ระดับ ตามแบบลิเคอร์ด (Likert) แบบสอบถาม
ที่สร้างขึ้นเป็นข้อค�ำถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) มีค�ำถามจ�ำนวน 22 ข้อ
ส่วนที่ 3		 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับระดับ
ความพึงพอใจในการให้บริการ โดยเป็นลักษณะค�ำถามแบบค่าคะแนน
แบ่งค่าคะแนนระดับความความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ตามแบบ
ลิเคอร์ด (Likert) แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเป็นข้อค�ำถามชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีค�ำถามจ�ำนวน 7 ข้อ
ผู้วิจัยได้น�ำแบบสอบถามฉบับร่างที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรง
คุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิ ง เนื้ อ หาและความถู ก ต้ อ งในส� ำ นวนภาษาโดยผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ได้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไขแบบสอบถาม จ� ำ นวน 3 ท่ า น โดยหาดั ช นี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC)
ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยทั้งฉบับเท่ากับ .933
ผู้วิจัยได้น�ำแบบสอบถามฉบับร่างที่ได้รับการปรับปรุง
จากผู ้ เชี่ ย วชาญแล้ ว น� ำ เสนออาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ พิ จ ารณา
ความสมบูรณ์อีกครั้งและน�ำไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างปัจจัยการบริหารจัดการที่ส่ง
ผลต่อตัวชี้วัดผล จ�ำนวน 10 ชุด แล้วน�ำมาหาค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) น�ำแบบสอบถามที่ได้ไปทดสอบความเชื่อมั่นตาม
วิธีของครอนบาคโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ใช้เกณฑ์ค่าความ
เชื่อมั่น 0.70 ขึ้นไป จะตอบแบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่นเพียงพอ
ส�ำหรับใช้เป็นมาตรฐานของมาตรวัด ผู้วิจัยหาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งชุดนี้ จ�ำนวน 20 ชุด กับปัจจัยการบริหารจัดการ
ที่ส่งผลต่อตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการสาขา ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha
Coefficient) เท่ากับ 0.937 มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง
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จากการศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการขนส่งสินค้า
ของบริษัท โคไชน่าเฟรท ไทยแลนด์ จ�ำกัด ผู้ศึกษามีประเด็น
ที่จะมาอภิปรายดังนี้
คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารขนส่ ง สิ น ค้ า ของบริ ษั ท
โคไชน่าเฟรท ไทยแลนด์ จ�ำกัด ประกอบด้วย ด้านความเป็น
รู ปธรรมของบริ ก าร ด้ า นความเชื่ อ ถื อ ไว้ ว างใจได้ ด้ า นการให้
ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ
และด้านการเข้าใจการรับรู้ความต้องการของผู้รับบริการ พบว่า
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัควัฒน์
อินทรวงษ์โชติ (2556) ศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการของ
ผูป้ ระกอบการโลจิสส์ตกิ ส์ในประเทศไทยและลาว พบว่า ปัจจัยด้าน
ความเป็ น รู ป ธรรมของบริ ก าร ด้ า นความเชื่ อ ถื อ ไว้ ว างใจได้
ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ ด้านการตอบสนองต่อ
ผูร้ บั บริการ และด้านการรูจ้ กั และเข้าถึงจิตใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ข้อมูลส่วนบุคคล จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มีอายุระหว่าง 26-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ต�ำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่ import/export มีอายุงาน 5 - 10 ปี
ด้ า นความเป็ น รู ป ธรรมของบริ ก ารภาพรวมอยู ่ ใ น
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุมพร แย้มโอษฐ์ (2555)
ศึ ก ษาเรื่ อ ง คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารขนส่ ง ของบริ ษั ท ปานทอง
ทรานสปอร์ต จ�ำกัด พบว่า ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ
ให้ ค วามส� ำ คั ญ มากระดั บ ความส� ำ คั ญ ต่ อ ปั จ จั ย คุ ณ ภาพการให้
บริการด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ใน
ระดับความส�ำคัญมาก (X = 3.66) และเมื่อพิจารณาถึงระดับ
ความส� ำ คั ญ อยู ่ ใ นระดั บ ความส� ำ คั ญ มากที่ สุ ด 4 รายการ
ประกอบด้วย พนักงานสวมเครื่องป้องกันความปลอดภัยในการ
ยกขน (X = 3.67) มีอุปกรณ์ที่ช่วยในการยกขนสินค้าที่ทันสมัย
(X = 3.67) พนักงานมีเครื่องทุ่นแรงในการยกขนสินค้า (X = 3.66)
พนักงานมีปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างสุภาพและการแต่งกายทีเ่ ป็นเอกลักษณ์
(X = 3.65) ตามล�ำดับ
ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ยุ พิ น ใจมี สุ ข ทุ ก เพลา (2560)
ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการให้
บริการขนส่งของบริษทั โดยบริษทั บี.เอช. ไทยเอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด
ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ให้ความส�ำคัญมาก ระดับความส�ำคัญ
ต่อปัจจัยคุณภาพการให้บริการด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับความส�ำคัญมาก (X = 3.69) และเมื่อ
พิจารณาถึงระดับความส�ำคัญ อยู่ในระดับความส�ำคัญมากที่สุด
4 รายการ ประกอบด้วย ความถูกต้องในการวางบิล และจัดท�ำ
ใบเสร็จรับเงิน (X = 3.73) ความถูกต้องในการจัดท�ำใบขนสินค้า
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (X = 3.72) พนักงานมีการส่งใบขนหรือ
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ด้ า นความเชื่ อ ถื อ ไว้ ว างใจได้ ผลการศึ ก ษาพบว่ า
ด้ า นความเชื่ อ ถื อ ไว้ ว างใจได้ ภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก โดยมี
รายละเอียด อยู่ในระดับมาก 4 รายการ ประกอบด้วย ความถูกต้อง
ในการวางบิล และจัดท�ำใบเสร็จรับเงินความถูกต้องในการจัดท�ำ
ใบขนสินค้า และเอกสารที่เกี่ยวข้องพนักงานมีการส่งใบขนหรือ
เอกสารให้ตรวจสอบทุกครั้งในการตรวจปล่อย พนักงานมีความรู้
ความสามารถในการบริการอย่างมืออาชีพ
ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ผลการศึกษาพบว่า
ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
รายละเอียด อยู่ในระดับมาก 4 รายการ ประกอบด้วย พนักงาน
สวมเครื่องป้องกันความปลอดภัยในการยกขน มีอุปกรณ์ที่ช่วย
ในการยกขนสินค้าที่ทันสมัย พนักงานมีเครื่องทุ่นแรงในการยกขน
สินค้า พนักงานปฏิบัติหน้าที่อย่างสุภาพและการแต่งกายที่เป็น
เอกลักษณ์
ความพึงพอใจในการให้บริการของ บริษทั โคไชน่าเฟรท
ไทยแลนด์ จ�ำกัด จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในการให้บริการ
ของ บริษัท โคไชน่าเฟรท ไทยแลนด์ จ�ำกัด ในภาพรวมของ
ความพึ ง พอใจในการบริ ก ารอยู ่ ใ นระดั บ มาก ประกอบด้ ว ย
R = การมี ค วามพร้ อ มทั้ ง บุ ค ลากรและวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ จ ะให้
บริ ก าร C = ความสะอาด การบริ ก ารที่ ดี E = การมี ค วาม
กระตือรือร้นในการให้บริการ I = มีความสนใจในงานบริการ
E = ความอดทน อดกลั้น ในการให้บริการ S = การมีใจใฝ่บริการ
ปรารถนาให้ผู้อื่นพึงพอใจและสุขใจ V = การตระหนักถึง คุณค่า
ในงานบริการอยู่ในระดับมาก ตามล�ำดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความ
พึงพอใจในการให้บริการที่แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูล
ส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต�ำแหน่งงาน และ
อายุงานที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการบริการของบริษัท
โคไชน่าเฟรท ไทยแลนด์ จ�ำกัด ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ .05
สมมติฐานที่ 2 คุณภาพการให้บริการมีความสัมพันธ์กบั
ความพึงพอใจในการให้บริการของบริษัทโคไชน่าเฟรท ไทยแลนด์
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณภาพการให้บริการขนส่งสินค้า
ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้
ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อ
ผูร้ บั บริการ และด้านการเข้าใจการรับรูค้ วามต้องการของผูร้ บั บริการ
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความพึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก ารของบริ ษั ท
โคไชน่าเฟรท ไทยแลนด์ มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงทิศทาง
เดียวกันมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05
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ตลอดระหว่างการให้บริการ (X = 3.90) พนักงานรับทราบถึง
ความต้องการลูกค้าและให้บริการตรงตามลูกค้าต้องการ (X = 3.88)
มีการกระจายสินค้าไปยังพืน้ ทีต่ า่ งๆ ตามทีล่ กู ค้าต้องการ (X = 3.88)
และพนักงานเอาใจใส่ในการให้บริการอย่างเต็มที่ (X = 3.82)
ตามล�ำดับ
ความพึงพอใจในการให้บริการของ บริษทั โคไชน่าเฟรท
ไทยแลนด์ ภาพรวมอยู่ในระดับส�ำคัญมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของยุพิน ใจมีสุขทุกเพลา (2560) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจ
ของผู ้ ใช้ บ ริ ก ารที่ มี ต ่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารขนส่ ง ของบริ ษั ท
บริษัท บี.เอช. ไทยเอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด พบว่า ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขนส่ง ให้ความส�ำคัญมาก

ศึกษาเรือ่ ง คุณภาพชีวติ ของพนักงานบริษทั โคไชน่าเฟรท
ไทยแลนด์ จ�ำกัด
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เอกสารให้ ต รวจสอบทุ ก ครั้ ง ในการตรวจปล่ อ ย (X = 3.69)
พนั ก งานมี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการบริ ก ารอย่ า งมื อ อาชี พ
(X = 3.60) ตามล�ำดับ
ด้ า นการตอบสนองต่ อ ผู ้ รั บ บริ ก ารภาพรวมอยู ่ ใ น
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุมพร แย้มโอษฐ์ (2555)
ศึ ก ษาเรื่ อ ง คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารขนส่ ง ของบริ ษั ท ปานทอง
ทรานสปอร์ต จ�ำกัด พบว่า ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ
ให้ความส�ำคัญมาก ระดับความส�ำคัญต่อปัจจัยคุณภาพการให้
บริการด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ใน
ระดั บ ความส� ำ คั ญ มาก (X = 3.74) และเมื่ อ พิ จ ารณาระดั บ
ความส� ำ คั ญ อยู ่ ใ นระดั บ ความส� ำ คั ญ มากที่ สุ ด 4 รายการ
ประกอบด้ ว ย ความรวดเร็ ว ในการจั ด ส่ ง เอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(X = 3.80) มี ก ารใช้ เ ครื่ อ งทุ ่ น แรงช่ ว ยในการยกแทนคน
(X = 3.74) พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาท่านได้รวดเร็วตาม
ความต้องการ (X = 3.74) และพนักงานมีการแก้ปัญหาหน้างาน
ถ้าเกิดมีการติดขัดในการตรวจปล่อยเอกสาร (X = 3.66) ตามล�ำดับ
ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุพิน ใจมีสุขทุกเพลา
(2560) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพ
การให้บริการขนส่งของบริษทั โดยบริษทั บี.เอช. ไทยเอ็นเตอร์ไพรส์
จ�ำกัด ให้ความส�ำคัญมาก ระดับความส�ำคัญต่อปัจจัยคุณภาพการ
ให้บริการด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ โดยมีค่าเฉลี่ยรวม
อยู่ในระดับความส�ำคัญมาก (X = 3.83) และเมื่อพิจารณาถึงระดับ
ความส�ำคัญ อยู่ในระดับความส�ำคัญมาก 5 รายการ ประกอบด้วย
พนักงานมีความรอบคอบในการตรวจสอบเอกสาร เช่น ใบขนสินค้า
ใบ BL ใบขนสิ น ค้ า (X = 3.92) ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของบริ ษั ท
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจนี้ (X = 3.85) เอกสารต่างๆ
ที่ได้รับถูกต้องครบถ้วน ไม่มีข้อผิดพลาด (X = 3.84) พนักงาน
มี ค วามรู ้ ค วามสามารถสามารถอธิ บ ายและให้ ค� ำ แนะน� ำ ได้
เป็นอย่างดี (X = 3.77) และบริษัทขนส่งเลือกใช้พาหนะขนส่ง
ที่เหมาะสมกับเส้นทาง (X = 3.76) ตามล�ำดับ
ด้านการเข้าใจการรับรู้ความต้องการของผู้รับบริการ
ภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ยุ พิ น
ใจมีสุขทุกเพลา (2560) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ที่ มี ต ่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารขนส่ ง ของบริ ษั ท บริ ษั ท บี . เอช.
ไทยเอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด พบว่า ด้านการเข้าใจการรับรูค้ วามต้องการ
ของผู้รับบริการให้ความส�ำคัญมาก ระดับความส�ำคัญต่อปัจจัย
คุณภาพการให้บริการด้านการเข้าใจการรับรู้ความต้องการของ
ผูร้ บั บริการ โดยมีคา่ เฉลีย่ รวมอยูใ่ นระดับความส�ำคัญมาก (X = 3.88)
และเมื่อพิจารณาระดับความส�ำคัญ อยู่ในระดับความส�ำคัญมาก
5 รายการ ประกอบด้วยพนักงานสามารถตอบค�ำถามได้ทันที
เมื่อมีข้อซักถาม (X = 3.90) พนักงานมีการแจ้งหรือรายงานท่าน

ธันวา เนตยพันธ์

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2562 59

รำไ

พพ
รรณ
ี

สุภรัตน์พูลสวัสดิ์. (2559). การเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน
ของแผนกเอกสารขาออกกรณีศกึ ษาสายเรือแห่งหนึง่
ในแหลมฉบัง. http://digital_collect.lib.buu.ac.th/
dcms/files/56920061.pdf มหาวิทยาลัยบูรพา
ภัควัฒน์ อินทรวงษ์โชติ. (2556). คุณภาพการให้บริการของ
ผู้ประกอบการโลจิสส์ติกส์ในประเทศไทยและลาว.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เบญจพร สุวรรณแสนทวี. (2557). ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือก
ผูใ้ ห้บริการในการขนส่งโลจิสติกส์ ของผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจอาหารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

วิทยา สุหฤทด�ำรง. (2550). การจัดการความเสี่ยงในโซ่อุปทาน :
การบริหารความเสีย่ งการจัดการความเสีย่ งการบริหาร
งานโลจิ ส ติ ก ส์ : อิ น ดั ส เทรี ย ล เทคโนโลยี รี วิ ว
(Industrial technology review). ปีที่ 13 ฉบับที่ 166
(มิ.ย. 2550) หน้า 143-146
กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ. (2548.7). การจัดการโลจิสติกส.
กรุงเทพฯ: พิมพ์ท้อป
วิโรจน์ พุทธวิถี. (2547). การกระจายสินค้า. กรุงเทพฯ : บริษัท
ซีเอ็ด ยูเคชั่น จ�ำกัด
ยุพิน ใจมีสุขทุกเพลา. (2560). ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มี
ต่อคุณภาพการให้บริการขนส่งของ บริษทั บริษทั บี.เอช.
ไทยเอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด. มหาวิทยาลัยเซาธ์อีลท์
บางกอก
ชุมพร แย้มโอษฐ์. (2555). คุณภาพการให้บริการขนส่งของบริษัท
ปานทองทรานสปอร์ต จ�ำกัด มหาวิทยาลัย. เซาธ์อลี ท์
บางกอก

ธันวา เนตยพันธ์

60 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2562

พพ
รรณ
ี

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การปฏิบัติกลองชุดเบื้องต้น โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ
การฝึกทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
Effect of Learning Activites Management on Drumset by Apply Daie’s
Instructional Model for Phychmotor Domain for Matthayomsuksa Three
Students Bansuanjananusorn School

รำไ

หทัยภัทร ศุภคุณ
Hathaiphat Supakul
สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 20131
Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Burapha University, Chonburi 20131 Thailand
Corresponding author E-mail: pae_htp@htomail.com
(Received: October 31, 2018 ; Revised : February 21, 2019 ; Accepted : March 8, 2019 )

บทคัดย่อ

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ศึกษาทักษะปฏิบัติและ
ศึกษาเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การปฏิบัติกลองชุด รูปแบบที่ใช้ในการวิจัยเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental
research) โดยแบบแผนการทดลองที่ใช้ คือ แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One group pretest-posttest design)
กลุ่มประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จ�ำนวน 11 ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ จ�ำนวน 1 ห้องเรียน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random sampling) จ�ำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การปฏิบัติกลองชุดเบื้องต้น โดยใช้รูปแบบการฝึกทักษะปฏิบัติตามแนวคิด
ของเดวีส์ จ�ำนวน 10 แผน 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบประเมินทักษะการปฏิบัติกลองชุดเบื้องต้น 4) แบบวัดเจตคติต่อ
การจัดการเรียนรู้การปฏิบัติกลองชุดเบื้องต้น สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัย
พบว่า
1. ผลการใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การปฏิบัติกลองชุดเบื้องต้น มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการปฏิบัติกลองชุดเบื้องต้น พบว่า มีค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนทักษะปฏิบัติอยู่ที่ 89
3. เจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การปฏิบัติกลองชุดเบื้องต้น มีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติที่ดีอยู่ที่ 4.25 มีค่าความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ผลการฝึกทักษะปฏิบัติ, เจตคติต่อการปฏิบัติกลองชุด
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The purpose of this research is to study the distinction of practical skills and attitudes towards drum set
between pre-test and post-test groups. The model used in this research is the quasi-experimental procedure.
The experimental design used was a one-group pre-test post-test design. The population consists of matthayomsuksa
three students from bansuanjananusorn school, 11 classes, first semester of academic year 2018. The control
group was 1 class, acquired by cluster random sampling from a total of 20 students. The instruments were 10
lesson plans, achievement measurement, practice drum set skill measurement and attitude toward practice
drum set measurement. The data were analyzed by mean, standard deviation and t - test for dependent samples.
The results of the study were:
1. The training activities resulted in a post-test improvement at a 05 level of significance.
2. The average score no drum set skill is 89%
3. The attitude of the test group towards drum set training resulted in an average score of 4.25,
which is at a higher level.
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Keywords : Effects of learning in activities on drum set, Davie’s instructional model for psychomotor domain,
		 Learning achievement on real, Practice skills, attitude toward practice drum set
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เครื่องดนตรีสากลได้ จึงส่งผลกระทบในการเรียนการสอนที่ต้อง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ใช้เวลาในการปรับพื้นฐานใหม่ การจัดการเรียนรู้ของครูส่วนใหญ่
2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก�ำลังของชาติ ให้เป็นมนุษย์ ยังใช้วิธีการสอนบรรยายตามหนังสือ ท�ำให้นักเรียนไม่สามารถ
ที่มีความสมดุล ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส�ำนึกใน พัฒนาศักยภาพของตนเองได้ถงึ ขีดสุด จึงส่งผลให้ผเู้ รียนมีผลสัมฤทธิ์
ความเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม ทางการเรียนต�่ำโดยเฉพาะด้านทักษะกระบวนการ ซึ่งเป็นหัวใจ
ระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้ หลักในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศิลปะที่เน้นให้นักเรียนได้
และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ�ำเป็นต่อการศึกษาต่อการ ลงมือฝึกปฏิบัติเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ซึ่งเป็นวิธี
ประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ โดยมุง่ เน้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ ที่ช่วยฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์แก้ปัญหา ผู้วิจัยจึงเห็นว่า
บนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การสร้างเอกสารต�ำราทีช่ ว่ ยฝึกทักษะทางด้านการปฏิบตั นิ น้ั จะช่วย
ได้เต็มตามศักยภาพ ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้ก�ำหนดถึง ส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติ
ผู้เรียนเมื่อเรียนจบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไว้ว่า ผู้เรียนต้องรู้
และเข้าใจแหล่งก�ำเนิดเสียง คุณสมบัติของเสียง บทบาทหน้าที่ ตามแนวคิ ด ของเดวี ส ์ (Davies Instruction Model) เป็ น
ความหมาย ความส�ำคัญ ของบทเพลงใกล้ตัวที่ได้ยิน สามารถ รูปแบบที่สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
ท่องบทกลอน ร้องเพลง เคาะจังหวะ เคลือ่ นไหวร่างกายให้สอดคล้อง โดยมี ก ารจั ด กระบวนการหรื อ ขั้ น ตอนในการเรี ย นการสอน
กับบทเพลง อ่าน เขียน และใช้สัญลักษณ์แทนเสียงและเคาะจังหวะ โดยอาศัยวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ เข้าไปช่วยท�ำให้สภาพ
แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับดนตรี เสียงขับร้องของตนเอง มีสว่ นร่วม การเรียนการสอนเป็นไปตามหลักการยึดถือ การเรียนการสอน
กับกิจกรรมดนตรีในชีวติ ประจ�ำวันอีกทัง้ เป็นกลุม่ สาระทีช่ ว่ ยพัฒนา ทั ก ษะปฏิ บั ติ ทั ก ษะส่ ว นใหญ่ จ ะประกอบไปด้ ว ยทั ก ษะย่ อ ยๆ
ให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการกับทางศิลปะ จ�ำนวนมาก การฝึกให้ผู้เรียนสามารถท�ำทักษะย่อยๆ เหล่านั้นได้
ชืน่ ชมความงาม มีสนุ ทรียภาพ ความมีคณ
ุ ค่าซึง่ มีผลต่อคุณภาพชีวติ ก่อนแล้วค่อยเชื่อมโยงต่อกันเป็นทักษะใหญ่ จะช่วยให้ผู้เรียน
ของมนุษย์ กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้านร่างกาย ประสบผลส�ำเร็จและรวดเร็วขึ้น โดยกลองชุดเป็นเครื่องดนตรี
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคมตลอดจนการน�ำไปสู่การพัฒนา ที่เน้นในเรื่องของการอ่านและปฏิบัติโน้ตในจังหวะต่างๆ ซึ่งเป็น
สิง่ แวดล้อม ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีความเชือ่ มัน่ ในตนเองอันเป็นพืน้ ฐาน พื้ น ฐานการเรี ย นเครื่ อ งดนตรี ช นิ ด อื่ น ๆ เพื่ อ พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้
จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยจึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้
จากรายงานการวิจัย ชนก สาคริก (2530) พบว่า วิชา
ดนตรีเป็นวิชาหนึ่งที่มีปัญหาในการเรียนการสอน คือ ยังไม่มีต�ำรา เรื่อง การปฏิบัติกลองชุดเบื้องต้น โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการฝึก
หรือเอกสารที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการพัฒนาทางด้านวิชา ทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ดนตรี พื้นฐานที่ส�ำคัญที่ส่งผลในด้านการปฏิบัติเครื่องดนตรี คือ 3 โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) ที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน
การพัฒนาในด้านทักษะการอ่านโน้ตสากล ในการสอนที่ผ่านมา ทักษะปฏิบัติ ซึ่งในรายวิชาดนตรีที่เน้นทางด้านการปฏิบัติเครื่อง
พบว่า นักเรียนในบางส่วน ยังขาดทักษะในด้านการอ่านโน้ตสากล ดนตรี ที่มีทักษะย่อยๆ ก่อนการปฏิบัติเพลงใดเพลงหนึ่ง ซึ่งหาก
จึงส่งผลมาให้ต้องมีการปรับปรุง และต้องมีการพัฒนาในทักษะนี้ ยังไม่สามารถอ่านโน้ตได้ ก็จะไม่สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นผลต่อการปฏิบัติเครื่องดนตรีดังนั้นจึงหาวิธี ตามคุ ณ ภาพผู ้ เรี ย นที่ ห ลั ก สู ต รแกนกลางขั้ น พื้ น ฐานก� ำ หนดไว้
การที่จะด�ำเนิน การเพื่อที่จะแก้ไขปัญหา และพัฒนาให้นักเรียน จึงจ�ำเป็นที่จะต้องพัฒนานักเรียนทั้งในด้านการอ่านโน้ต และ
ได้เกิดทักษะในด้านการอ่านโน้ตสากลให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ส่งผล การปฏิบัติเครื่องดนตรี
ให้เกิดการปฏิบัติเครื่องดนตรีได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการจัดกิจกรรม
ให้สอดคล้อง และส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอีกด้วย และเมื่อ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ผู้วิจัยได้ฝึกสอนที่โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) ในปีการศึกษา
1. เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนจากการจัด
2559 และสัมภาษณ์ครูผู้ฝึกสอนอย่างไม่เป็นทางการ จึงพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การปฏิบัติกลองชุดเบื้องต้น โดยประยุกต์
ในรายวิชาดนตรีของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เมือ่ มีการทดสอบ ใช้รปู แบบการฝึกทักษะปฏิบตั ติ ามแนวคิดของเดวีส์ ของนักเรียนชัน้
ก่อนเรียนเรื่องสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานของ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสวน (จัน่ อนุสรณ์) ก่อนและหลังเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แต่นักเรียนท�ำข้อสอบได้คะแนน
2. เพื่อศึกษาทักษะการปฏิบัติกลองชุดเบื้องต้น โดย
ค่อนข้างน้อย จึงส่งผลให้เกิดปัญหาในด้านการอ่านสัญลักษณ์ทาง ประยุ ก ต์ ใช้ รู ป แบบการฝึ ก ทั ก ษะปฏิ บั ติ ต ามแนวคิ ด ของเดวี ส ์
ดนตรี โดยเฉพาะการอ่านค่าของตัวโน้ต ท�ำให้ไม่สามารถปฏิบัติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)

หทัยภัทร ศุภคุณ
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การปฏิบัติกลอง
ชุดเบื้องต้น โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการฝึกทักษะปฏิบัติตามแนวคิด
ของเดวีส์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

ขอบเขตของการวิจัย

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 18 โรงเรียนบ้านสวน
(จั่นอนุสรณ์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 11 ห้อง
รวม 396 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 18 โรงเรียนบ้านสวน
(จั่นอนุสรณ์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวนนักเรียน
20 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random
Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การปฏิบัติของ
ชุดเบื้องต้น โดยใช้รูปแบบการฝึกทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของ
เดวี ส ์ จ� ำ นวน 10 แผน มี ค ะแนนเฉลี่ ย รายการประเมิ น ของ
แต่ละแผน การจัดการเรียนรู้อยู่ที่ 4.78 - 4.86 และมีค่าเฉลี่ยรวม
ทัง้ 10 แผน อยูท่ ี่ 4.84 ซึง่ มีความเหมาะสมของแผนอยูใ่ นระดับมาก
2. แบบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ ง การปฏิบตั ขิ อง
ชุดเบื้องต้น เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�ำนวน
20 ข้อ มีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.30-0.80 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
ตั้งแต่ 0.20-0.70 มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.88
3. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติกลองชุดเบื้องต้น
โดนประเมินผู้เรียนหลังจากการเรียนครบทั้ง 10 แผน ใช้แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบตัวเลขในการประเมิน
ทักษะทางดนตรี ได้แก่ ด้านจังหวะ ด้านความสมดุลของเสียง และ
ด้านการแสดงออก ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นของแบบของแบบประเมิน
ทักษะปฏิบัติกลองชุดเบื้องต้น คือ 0.76
4. แบบวัดเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การปฏิบัติ
ของชุดเบื้องต้น เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ�ำนวน
20 ข้อ มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก อยู่ระหว่าง 0.28 - 0.80 ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.89
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1. ประชากร คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 18 โรงเรียนบ้านสวน
(จั่ น อนุ ส รณ์ ) ภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2561 จ� ำ นวน 11
ห้อง รวม 396 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 18 โรงเรียนบ้านสวน
(จั่นอนุสรณ์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวนนักเรียน
20 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random
Sampling)
3. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การปฏิบัติ
กลองชุดเบื้องต้น โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการฝึกทักษะปฏิบัติตาม
แนวคิดของเดวีส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
บ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) ประกอบไปด้วยจ�ำนวน 10 แผน
4. ตัวแปรในการวิจัย
		 4.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง
การปฏิบัติกลองชุดเบื้องต้นโดยใช้รูปแบบการฝึกทักษะปฏิบัติตาม
แนวคิดของเดวีส์
		 4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
			 4.2.1 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นจากการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้
			 4.2.2 ทักษะการปฏิบัติกลองชุดเบื้องต้น
			 4.2.3 เจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ใช้เวลาในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการทดลอง 10 แผน คาบละ 50 นาที
รวม 10 คาบเรียน ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

1. ได้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การปฏิบัติ
กลองชุดเบื้องต้น โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการฝึกทักษะปฏิบัติตาม
แนวคิดของเดวีส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
บ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
2. มีนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการตีกลองชุด
มีความสามารถในการตีกลองชุดได้ถูกต้อง และสามารถเล่นดนตรี
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
3. เป็นเครื่องมือและแนวทางส�ำหรับครู บุคลากร
ทางการศึกษา ที่จะน�ำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

พพ
รรณ
ี

สมมติฐานของการวิจัย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

รำไ

3. เพื่อศึกษาเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง
การปฏิบัติกลองชุดเบื้องต้น โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการฝึกทักษะ
ปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)

หทัยภัทร ศุภคุณ
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สรุปผลการวิจัย

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

1. ผลการใช้ แ ผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เรื่ อ ง
การปฏิบัติกลองชุดเบื้องต้น โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการฝึกทักษะ
ปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านสวน (จัน่ อนุสรณ์) เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ก่อนและ
หลังเรียน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลค่ า เฉลี่ ย คะแนนทั ก ษะการปฏิ บั ติ ก ลองชุ ด
เบื้องต้น พบว่า มีค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนทักษะปฏิบัติอยู่ที่ 89
3. ผลค่ า เฉลี่ ย คะแนนเจตคติ ต ่ อ การจั ด กิ จ กรรม
การเรียนรู้ เรื่อง การปฏิบัติกลองชุดเบื้องต้น โดยประยุกต์ใช้
รูปแบบการฝึกทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ ของนักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรียนบ้านสวน (จั่น อนุสรณ์ ) พบว่ า
มีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติที่ดีอยู่ที่ 4.25 มีค่าความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก

พพ
รรณ
ี

1. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จาก
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เรื่ อ ง การปฏิ บั ติ ก ลองชุ ด เบื้ อ งต้ น
โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการฝึกทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
ก่อนและหลังเรียน โดยใช้สถิติการทดสอบค่าที (t-test) แบบ
Dependent sample
2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาทักษะการปฏิบัติกลอง
ชุ ด เบื้ อ งต้ น โดยประยุ ก ต์ ใช้ รู ป แบบการฝึ ก ทั ก ษะปฏิ บั ติ ต าม
แนวคิดของเดวีส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
บ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ศึกษาเจตคติตอ่ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ เรื่อง การปฏิบัติกลองชุดเบื้องต้น โดยประยุกต์ใช้
รูปแบบการฝึกทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)

มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน
เท่ากับ 5.65 และ 14.45 ตามล�ำดับ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากที่
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแผนการจัดการเรียนรูท้ มี่ เี นือ้ หาตรงตามวัตถุประสงค์
ก�ำหนดจุดประสงค์ของการวัด ศึกษากระบวนการ ก�ำหนดเนื้อหา
ที่ใช้ในการประเมิน จ�ำนวน 20 ข้อ มีกิจกรรมการเรียนการสอน
การปฏิบัติกลองชุด โดยประยุกต์ใช้รูปแบบปฏิบัติทักษะตามแนวคิด
ของเดวี ส ์ ที่ เ น้ น การปฏิ บั ติ ทั ก ษะควบคู ่ ไ ปกั บ การเรี ย นทฤษฎี
มากกว่าการท่องจ�ำ จึงส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ วิ ม ลรั ต น์ สุ น ทรวิ โรจน์
(2551 : 281) ที่กล่าวไว้ว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การใช้สื่อการสอน การวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับเนื้อหา
และจุดประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร เป็นแผนที่ผู้สอนจัดท�ำขึ้น
เพือ่ ให้ผสู้ อนทราบว่าจะสอนเนือ้ หาใด เพือ่ จุดประสงค์ใด สอนอย่างไร
ใช้สอื่ อะไร และวัดผลประเมินผลโดยวิธใี ด การจัดกิจกรรมการปฏิบตั ิ
กลองชุดเบื้องต้น มีเนื้อหาสาระส�ำคัญที่ผู้เรียนต้องน�ำไปใช้เป็น
แนวทางในการฝึกปฏิบัติทักษะ โดยรูปแบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์
เป็นขั้นตอนปฏิบัติที่ช่วยส่งผลให้เกิดสัมฤทธิ์ที่สูงกว่าก่อนเรียน
ซึ่งสอดคล้องกับ ปนัศา ยั่วยวน (2557) ได้ศึกษาผลการจัดการ
เรียนรู้พัฒนาทักษะปฏิบัติงานประดิษฐ์ดอกไม้แห้งโดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ของเดวีส์ กลุ่มการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า คะแนนทดสอบก่อนเรียน
คิดเป็นร้อยละ 61.67 และคะแนนทดสอบหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ
86.94 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ศศวรรณธร วงษ์ ป ระดิ ษ ฐ์ (2557)
ผลเปรี ย บเที ย บทั ก ษะการพิ ม พ์ สั ม ผั ส ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถม
ศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดของ
เดวี ส ์ ห ลั ง เรี ย น ด้ ว ยวิ ธี ก ารสอนตามแนวคิ ด ของเดวี ส ์ สู ง กว่ า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับ
คันธารัตน์ ธรรมธร (2557) ผลการเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติการ
ตีกลองยาวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาระดับค่าเฉลี่ย พบว่า กลุ่มทดลอง
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุม
2. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติกลองชุดเบื้องต้น
โดนประเมินผู้เรียนหลังจากการเรียนครบทั้ง 10 แผน ใช้แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบตัวเลขในการประเมิน
ทักษะทางดนตรี ได้แก่ ด้านจังหวะ ด้านความสมดุลของเสียง และ
ด้านการแสดงออก ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นของแบบของแบบประเมิน
ทักษะปฏิบัติกลองชุดเบื้องต้น คือ 0.76 คะแนนทักษะปฏิบัติ
ท้ายแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1-10 มีค่าเฉลี่ยดังนี้ 90.00,
80.00, 92.50, 91.88, 88.33, 84.06, 92.08, 88.44, 91.67
และ 87.08 ตามล�ำดับ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะปฏิบัติรวมทั้ง
10 แผนอยู่ที่ 88.70 และมีคะแนนทักษะปฏิบัติหลังเรียนครบทั้ง

รำไ

การวิเคราะห์ข้อมูล

อภิปรายผลการวิจัย

มห
าว

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การปฏิบัติกลองชุด
เบื้องต้น โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการฝึกทักษะปฏิบัติตามแนวคิด
ของเดวีส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสวน
(จั่นอนุสรณ์) สรุปผลการวิจัย และมีประเด็นการอภิปราย ดังนี้
1. ผลการใช้ แ ผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เรื่ อ ง
การปฏิบัติกลองชุดเบื้องต้น โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการฝึกทักษะ
ปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
หทัยภัทร ศุภคุณ
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เรื่องนั้นๆ ให้เป็นทักษะย่อยๆ เมื่อได้ปฏิบัติครบทุกทักษะย่อยจน
เข้าใจจะส่งผลให้การเชื่อมโยงทักษะย่อยต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น
และสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Davie’s (1971) การพัฒนา
ทักษะปฏิบัติส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยทักษะย่อยๆ จ�ำนวนมาก
การฝึกให้ผู้เรียนสามารถท�ำทักษะย่อยๆ เหล่านั้นได้ก่อนแล้วค่อย
เชื่อมโยงต่อกันเป็นทักษะใหญ่ จะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส�ำเร็จ
ได้ดีและเร็วขึ้น รูปแบบนี้มุ่งช่วยพัฒนาความสามารถด้านทักษะ
ปฏิบัติของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะที่ประกอบด้วยทักษะ
ย่อยจ�ำนวนมาก ผู้วิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการ
พัฒนาด้านทักษะพิสัย เป็นรูปแบบที่มีข้ันตอนในการเรียนรู้ที่มุ่ง
ช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการปฏิบัติ ให้ผู้เรียน
สามารถกระท�ำหรือแสดงออกอย่างคล่องแคล่วและช�ำนาญ จึงท�ำให้
มีคะแนนทักษะปฏิบตั ทิ ดี่ ขี นึ้ ซึง่ สอดคล้องกับ ปนัศา ยัว่ ยวน (2557)
ทักษะปฏิบตั งิ านประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้รปู แบบการจัดการเรียนรูข้ องเดวีส์ กลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีระดับ
ความสามารถในการฝึกทักษะปฏิบัติโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.69 อยู่ใน
ระดับมากทีส่ ดุ ซึง่ สอดคล้องกับ ซ่อนกลิน่ เรืองยังมี (2552) ได้ศกึ ษา
ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการปฏิบัติ
ตามแนวคิดของเดวีส์ ที่มีต่อความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็ก
ปฐมวัย พบว่า นักเรียนมีความสามารถด้านมิติสัมพันธ์แต่ละด้าน
มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 79.05 - 85.18 อยู่ในระดับที่ดี
3. ผลค่ า เฉลี่ ย คะแนนเจตคติ ต ่ อ การจั ด กิ จ กรรม
การเรียนรู้ เรื่อง การปฏิบัติกลองชุดเบื้องต้น โดยประยุกต์ใช้
รูปแบบการฝึกทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ ของนักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นบ้ า นสวน (จั่ น อนุ ส รณ์) พบว่า
มีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติที่ดีอยู่ที่ 4.25 มีค่าความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก อาจมีสาเหตุมาจากผู้วิจัยได้สร้างกิจกรรมการเรียนรู้
ที่มีเนื้อหา และสื่อที่ใช้ภาษาสื่อสารที่เข้าใจง่าย ดังจะเห็นได้จาก
คะแนนเจตคติในข้อนี้ และให้ความสนใจกับผู้เรียน คอยช่วยแก้ไข
ในจุดบกพร่องต่างๆ การวัดและประเมินผลมีเกณฑ์การวัดที่ชัดเจน
เป็นไปตามสภาพความเป็นจริง ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่องาน
ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม มีความกระตือรือร้น
ในการเรียน ให้ความสนใจกับการปฏิบัติทักษะในครั้งนี้ ซึ่งครู
ผู้สอนจะคอยให้ก�ำลังใจแก่ผู้เรียน และไม่ท�ำให้เกิดความเครียด
จนส่งผลต่อการปฏิบัติในงานต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ อมรลักษณ์
สามใจ (2558) ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ เรื่องการวาดภาพระบายสีด้วยดินสอสีโดยใช้รูปแบบ
การฝึกทักษะการปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ ส�ำหรับชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก มีเนือ้ หา ความยากง่าย
ที่ เ หมาะสม มี สื่ อ การเรี ย นการสอนที่ ห ลากหลาย การวั ด ผล
ประเมินผลมีความเหมาะสม นักเรียนสามารถทราบผลได้ทันที
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10 แผน มี ค ะแนนเฉลี่ ย แบ่ ง ออกเป็ น ด้ า นจั ง หวะ 92.50
ด้านความสมดุลของเสียง 87.50 และด้านการแสดงออก 87.50
โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนรวมอยู่ที่ 89.17 ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจาก
ผู้วิจัยได้สร้างขั้นตอนการจัดกิจกรรมโดยประยุกต์ใช้รูปแบบทักษะ
ปฏิบตั ติ ามแนวคิดของเดวีสม์ ี 5 ขัน้ ตอนดังนี้ ขัน้ ที่ 1 ขัน้ สาธิตทักษะ
หรือการกระท�ำ ขั้นที่ 2 ขั้นสาธิต และให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย
ขั้นที่ 3 ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย ขั้นที่ 4 ขั้นให้เทคนิควิธีการ
ขั้นที่ 5 ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อยๆ ซึ่งผู้วิจัยได้สอนแต่ละ
ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นสาธิตทักษะหรือการกระท�ำ ผู้สอนแสดง
ทักษะทั้งหมดให้ผู้เรียนเห็นภาพเป็นรวม คอยแนะน�ำจุดที่ผู้เรียน
ต้องสังเกต ซึ่งผู้วิจัยพบว่า ในขั้นตอนนี้ควรปฏิบัติให้ผู้เรียนดูสองถึง
สามครั้ง เพื่อให้นักเรียนได้สังเกตส่วนต่างๆ ที่อาจไม่พบจากครั้งแรก
ขั้นที่ 2 ขัน้ สาธิตและให้ผเู้ รียนปฏิบตั ทิ กั ษะย่อย ผูส้ อน
แสดงทักษะย่อยต่างๆ ทีละส่วน ผูเ้ รียนสังเกตและท�ำตามทีละส่วน
อย่างช้าๆ ซึง่ ในขัน้ ตอนนีผ้ วู้ จิ ยั พบว่าควรสังเกตผูเ้ รียนเป็นรายบุคคล
เพื่อแก้ไขในส่วนต่างๆ ที่แต่ละคนพบเจอให้ถูกต้อง โดยปฏิบัติให้
นักเรียนดูจนกว่าจะเข้าใจ
ขั้นที่ 3 ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย ผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติทักษะย่อยโดยไม่มีการสาธิตหรือมีแบบอย่างให้ดู ผู้สอนควร
ให้ค�ำแนะน�ำ และช่วยแก้ไขในส่วนที่ขัดข้อง จนกระทั่งผู้เรียนท�ำได้
เมื่อได้แล้วผู้สอนจึงเริ่มสาธิตทักษะย่อยส่วนต่อไป และให้ผู้เรียน
ปฏิบตั ทิ กั ษะย่อยนัน้ จนท�ำได้ ท�ำเช่นนีเ้ รือ่ ยไปจนกระทัง่ ครบทุกส่วน
ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยพบว่า ในขั้นตอนนี้ควรสังเกตผู้เรียนเป็นราย
บุคคลเพื่อแก้ไขในส่วนต่างๆ ที่แต่ละคนพบเจอให้ถูกต้อง ท�ำให้
ในขั้นตอนนี้จะใช้เวลามาก แต่ถ้าหากละเลยในขั้นตอนนี้จะส่งผล
ต่อการเชื่อมโยงทักษะต่างๆ
ขั้นที่ 4 ขั้นให้เทคนิควิธีการ เมื่อผู้เรียนปฏิบัติได้แล้ว
ผู้สอนอาจแนะน�ำเทคนิควิธีการที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถท�ำงาน
นั้นได้ดีขึ้น โดยผู้วิจัยพบว่า ในขั้นตอนนี้ผู้สอนควรสร้างข้อสงสัย
ในการปฏิบัติทักษะ ท�ำอย่างไรผู้เรียนน�ำไปปรับใช้ได้ง่ายและเกิด
ประโยชน์มากที่สุด
ขั้นที่ 5 ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อยๆ เป็นทักษะ
ที่สมบูรณ์ เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติแต่ละส่วนได้แล้ว จึงให้ผู้เรียน
ปฏิบัติทักษะย่อยๆ ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ และฝึกปฏิบัติ
หลายๆ ครั้ง จนกระทั่งสามารถปฏิบัติทักษะที่สมบูรณ์ได้อย่าง
ช�ำนาญ ในขัน้ ตอนนีผ้ วู้ จิ ยั พบว่า ผูส้ อนควรแนะน�ำ หรือตัง้ ข้อสังเกต
ในการฝึ ก ซ้ อ มทั ก ษะ รวมทั้ ง ย�้ ำ เตื อ นถึ ง จุ ด มุ ่ ง หมายที่ ผู ้ เรี ย น
ควรปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะที่สมบูรณ์
จากการปฏิบัติตามขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นนั้นส่งผลให้ผู้เรียน
มีความเข้าใจในแต่ละทักษะต่างๆ ได้ดีเนื่องจากมีการแบ่งทักษะใน

หทัยภัทร ศุภคุณ

66 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2562

รำไ

พพ
รรณ
ี

ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. จากผลการวิจัยเจตคติต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
พบว่า นักเรียนมีเวลาในการฝึกซ้อมการปฏิบตั กิ ลองชุดค่อนข้างน้อย
ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีเวลาใน
การฝึกซ้อมมากยิ่งขึ้น
2. จากผลการวิจัยเจตคติต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
ท�ำให้นักเรียนสามารถอ่านโน้ตได้ง่ายขึ้นและถูกต้องมากขึ้น ในการ
วิจัยครั้งต่อไปควรน�ำรูปแบบการสอนอื่นๆ ไปประยุกต์ใช้ในการจัด
กิจกรรมเพื่อให้ได้ผลที่ดียิ่งขึ้น
3. จากผลการวิจัยเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การปฏิบัติกลองชุด โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการปฏิบัติทักษะตาม
แนวคิ ด ของเดวี ส ์ ช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นคลายเครี ย ดได้ ในการวิ จั ย
ครั้ ง ต่ อ ไปควรน� ำ จิ ต วิ ท ยาการเรี ย นการสอนมาประยุ ก ต์ ใช้ กั บ
กิจกรรมการเรียนรู้ ที่ท�ำให้ผู้เรียนคลายเครียดได้ดีมากขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลท�ำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะปฏิบัติมีผลลัพธ์
ที่ดียิ่งขึ้น
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เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ พรวิไล จุลเสวก (2550 :
62) ได้ ศึ ก ษาการพัฒนาการเรียนรู้โน้ต ดนตรีสากล โดยใช้ ชุ ด
ฝึ ก ทั ก ษะเมโลเดี ย น ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นบ้ า น
หนองขวาง ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกทักษะเมโลเดียน นักเรียน
มากกว่ า ร้ อ ยละ 80 มี ค วามพึ ง พอใจในการเรี ย นดนตรี ส ากล
โดยใช้ชุดฝึกทักษะเมโลเดียนในระดับมากที่สุด เนื่องจากกิจกรรม
มีความสนุกเพลิดเพลิน ครูคอยช่วยเหลือ เอาใจใส่ ช่วยเสริมแรง
และคอยให้ก�ำลังใจ ซึ่งสอดคล้องกับ วรีวรรณ โขนงนุช (2551 : ง)
ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง การพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นรู ้ เรื่ อ ง
การเขียนลายสังคโลก โดยใช้รปู แบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบตั ิ
ของเดวีส์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองเชลียง
อ�ำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย พบว่า ชุดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ เรื่อง การเขียนลายสังคโลก โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ด้วยทักษะปฏิบัติของเดวีส์ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยชุดกิจกรรมมีขั้นตอน
จากง่ายไปหายาก ท�ำให้นักเรียนเขียนลายสังคโลกได้ และเกิด
ความภูมิใจในความสามารถของตนเอง การจัดการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติ โดยประยุกต์ใช้กับรูปแบบการสอน สื่อการสอน หรือ
เทคนิคการสอนต่างๆ จะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
การเรียนการสอนแบบปกติ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชานั้นๆ
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ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ งการปฏิบตั ิกลองชุด
เบื้องต้น โดยประยุกต์ใช้รูปแบบทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์
ผู้สอนควรจัดระยะเวลาของกิจกรรมให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องต่างๆ
โดยค�ำนึงถึงความสามารถของผูเ้ รียน อาจมีทดสอบความรูก้ อ่ นเรียน
เพื่อทราบจุดบกพร่องของผู้เรียน น�ำไปสร้างกิจกรรมที่เหมาะสม
เนือ่ งจากเป็นวิชาปฏิบตั ิ และต้องใช้อปุ กรณ์ในการปฏิบตั เิ ป็นจ�ำนวน
มาก ผู้สอนต้องเตรียมความพร้อม สามารถควบคุมกิจกรรมให้อยู่
ภายในเวลาที่ก�ำหนด และยืดหยุ่นกิจกรรมตามความเหมาะสม
2. การจัดกิจกรรมครั้งนี้ หากมีจ�ำนวนผู้เรียนมาก
อาจท� ำ ให้ ก ารสอนมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพลดลง ในทางกลั บ กั น หากมี
จ�ำนวนผู้เรียนน้อยลงจะท�ำให้ได้ประสิทธิภาพที่มากขึ้น เนื่องจาก
กิจกรรมที่จัดขึ้น ผู้สอนจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญแก่ผู้เรียนทุกคน
ปัญหาการปฏิบตั งิ านในแต่ละครัง้ ทีผ่ เู้ รียนพบอาจมีความแตกต่างกัน
ท�ำให้ครูผู้สอนต้องสังเกต ให้ค�ำแนะน�ำเป็นรายบุคคล ซึ่งจะท�ำให้
ต้องใช้เวลามากขึ้น และยังส่งผลต่อการวัดทักษะปฏิบัติเป็นราย
บุคคล ที่ต้องใช้ระยะเวลามากขึ้น ดังนั้นครูผู้สอนต้องปรับเวลาให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด
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การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์หาอันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้นในการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในระดับ
ครั ว เรื อนและชุ ม ชน และ 2) เสนอแนวปฏิบัติในการลดความเสี่ ย งและอั น ตรายเพื่ อ ส่ ง เสริ มด้ า นความปลอดภั ย และสุ ขอนามัย
ในการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในระดับครัวเรือนและชุมชน โดยใช้การสัมภาษณ์ร่วมกับการสังเกตการณ์ และการวิเคราะห์
หาอันตรายโดยใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis) ผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมที่มีความเสี่ยง
ในระดับสูงและต้องมีแนวปฏิบัติเพื่อจัดการความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมการจัดเก็บก๊าซชีวภาพมีความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้หรือระเบิด
การขาดอากาศจากในห้องเก็บก๊าซ กิจกรรมการเปิดวาล์วเก็บก๊าซมีความเสี่ยงจากกิจกรรมในการระเบิดจากการเปิดวาล์วก๊าซทิ้งไว้
กิจกรรมการเปิดก๊าซหุงต้มพบความเสี่ยงในการระเบิดจากการลืมปิดก๊าซหลังใช้ ผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บก๊าซ
โดยควรตั้งไว้ห่างจากแหล่งไวไฟ การติดตั้งอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉิน การปิดวาล์วก๊าซทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานและมีการตรวจสอบรอยรั่ว
ของวาล์วอย่างสม�่ำเสมอ
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The purpose of this study were to: 1) analyze potential hazards of the biogas production from organic
waste at community and household levels and 2) propose guidelines to reduce risk and hazards in order to
promote safety and sanitation in biogas production from organic waste at community and household levels.
Data were collected using interview, observation and hazard analysis using Job Safety Analysis. The results
found that the high risk activities that required the guidelines to manage such risks including: biogas storage
activity that risked fire or explosion or asphyxia in the biogas storage room, gas storage valve opening activity
that risked explosion due to leaving the gas valve on, and LPG opening activity that risked explosion due to
forget to turn off the gas after using. The users should have knowledge and comprehension of gas storage by
setting away from flammable sources, installing emergency supplies, always turning off the gas valve after using
it and monitoring valve leak regularly
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ขยะอินทรียเ์ ป็นวัตถุดบิ ในการผลิตก๊าซชีวภาพเพือ่ ใช้เป็นเชือ้ เพลิงใน
ประเทศไทยมี อั ต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ของประชากรตาม ระดับครัวเรือนและมีความพร้อมด้านการแลกเปลีย่ นและรับรูข้ อ้ มูล
ธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 0.20 ระหว่างปี 2559 - 2560 (สถาบันวิจยั ต่างๆ ด้านการผลิตก๊าซชีวภาพและมีการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561) จึงมีความต้องการ โดยผูว้ จิ ยั จะศึกษาพฤติกรรมจากการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์
ใช้ทรัพยากรและพลังงานในการท�ำกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น โดยมี เพือ่ วิเคราะห์ความปลอดภัยในการท�ำงาน และหาแนวปฏิบตั ใิ นการ
ความต้องการใช้พลังงานในปี 2559 ปริมาณ 79,929 พันตัน ลดความเสี่ยงเพื่อส่งเสริมด้านความความปลอดภัยและสุขอนามัย
เทียบเท่าน�ำ้ มันดิบ จากสัดส่วนการใช้พลังงานทีส่ งู ขึน้ ของประเทศไทย ในการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรียใ์ นระดับครัวเรือนและชุมชน
ท�ำให้มกี ารสนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนในประเทศ
โดยมีการก�ำหนดเป้าหมายให้มีการใช้พลังงานทดแทนในการผลิต วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ไฟฟ้า จากเดิมร้อยละ 9 เพิ่มเป็นร้อยละ 15-20 พลังงานความร้อน
1. เพื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามปลอดภั ย และสุ ข อนามั ย ใน
จากเดิมร้อยละ 17 เพิม่ เป็นร้อยละ 30-35 และก๊าซชีวภาพจากเดิม การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในระดับครัวเรือนและชุมชน
ร้อยละ7 เพิม่ เป็นร้อยละ 20-25 โดยเฉพาะก๊าซชีวภาพจากของเสีย
2. เสนอแนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยงและอันตราย
การผลิตก๊าซชีวภาพมีทั้งในระดับครัวเรือน ระดับฟาร์ม เพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิตก๊าซ
ปศุสัตว์ และระดับอุตสาหกรรมโดยเป็นการน�ำของเสีย มาผ่าน ชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในระดับครัวเรือนและชุมชน
กระบวนการหมักเกิดเป็นก๊าซมีเทน คาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซ
อื่นๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเป็นก๊าซหุงต้ม ให้ความร้อน หรือใช้ ขอบเขตของการวิจัย
เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับ
ด้านเนือ้ หา : ศึกษาและวิเคราะห์หาอันตรายและระดับ
อุตสาหกรรมมีการจัดท�ำคู่มือด้านความปลอดภัยแล้วแต่ในระดับ ความเสีย่ งในการเกิดอันตรายจากการผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้ทฤษฎี
ครัวเรือนยังไม่มีการจัดท�ำคู่มือเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการผลิตก๊าซ การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis)
ชีวภาพอีกทัง้ กระบวนการผลิตยังมีความเสีย่ งต่ออันตรายโดยมีสถิติ (Siricharuenwong, 2011) ร่วมกับการประเมินความเสี่ยงแบบ
การเกิดอุบัติเหตุจากก๊าซชีวภาพในครัวเรือนในปี 2549-2559 checklist เพือ่ หาแนวทางสนับสนุนด้านความปลอดภัยในการผลิต
มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตมากกว่า 77 ราย (ทนงค์ ฉายาวัฒนะ, ก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในระดับครัวเรือนและชุมชน
2559) การผลิตก๊าซชีวภาพ มีวิธีการผลิต 4 รูปแบบ คือ แบบฝาลอย
ขอบเขตด้านพื้นที่ : ศูนย์การเรียนรู้บ้าน ต�ำบลหินมูล
แบบโอ่ง แบบถังโพลีเอธิลีน และแบบถุงหมักพลาสติก และมี อ�ำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
การใช้วัสดุในการหมักที่แตกต่างกันจึงมีปัจจัยด้านความปลอดภัย
ขอบเขตด้านประชากร : กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ประกอบด้วย
ทีแ่ ตกต่างกัน การผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้ขยะอินทรียเ์ ป็นรูปแบบหนึง่ ตัวแทนครัวเรือนที่มีการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้งานจริงและยินดีให้
ในการผลิตก๊าซชีวภาพที่ได้รับความนิยมในระดับชุมชนเพื่อใช้ ข้อมูล จ�ำนวน 5 ครัวเรือน จากทั้งหมด 20 ครัวเรือน ผู้อ�ำนวยการ
ประโยชน์ในการเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน (กระทรวงพลังงาน, ศูนย์การเรียนรู้บ้านหวายน้อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน
2557) เนื่องจากการใช้ขยะอินทรีย์ดังกล่าวมีประโยชน์ในแง่ของ พลังงานทดแทน เช่น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
การลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะอินทรีย์และลดการปล่อยก๊าช พลังงาน พลังงานจังหวัด สาธารณสุขชุมชน
เรือนกระจกที่เกิดจากกองของเสียรวมถึงเป็นการเปลี่ยนของเสีย
ให้กลายเป็นพลังงาน (Waste to energy) การลดปัญหากลิ่น
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รบกวนจากขยะเน่าเหม็น ตลอดจนประโยชน์จากผลพลอยได้ เช่น
ในการศึกษาวิจัยด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย
ปุ๋ยอินทรีย์
ในการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในชุมชน ผู้วิจัยได้ค้นคว้า
ปัจจุบนั ชาวบ้านในชุมชนทีม่ กี ารผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ขยะอินทรียย์ ังมีพฤติกรรมเสีย่ งต่อการเกิดอันตรายในการผลิตก๊าซ
การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ได้รับความนิยม
ชีวภาพ (กระทรวงพลังงาน, 2557) ท�ำให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ
ในชุมชนเนื่องจากสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะอินทรีย์
หรือความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงความเสี่ยงด้าน
และลดการปล่ อ ยก๊ า ชที่ เ กิ ด จากของเสี ย รวมถึ ง ประโยชน์ จ าก
ความสะอาดและสุขอนามัยในการจัดการขยะอินทรีย์ในระหว่าง
ผลพลอยได้ ต ่ า งๆ เช่ น งานวิ จั ย ของ สมจิ น ตนา ลิ้ ม สุ ข และ
ปฏิบัติงาน ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา
ปุณยวี เพียรธรรม และอนุรักษ์ ปีติรักษ์สกุล (2554) ได้ท�ำการ
การผลิตก๊าซชีวภาพในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหวายน้อย
ทดลองผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้เศษอาหารและเพิ่มอัตราการผลิต
ต�ำบลหินมูล อ�ำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เนื่องจากมีการใช้
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ผลิตก๊าซชีวภาพดังกล่าวทีม่ กี ารใช้ของเสียเป็นวัตถุดบิ ล้วนเกีย่ วข้อง
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี ร วมถึ ง กรณี ศึ ก ษา
่เกิยดกัเนืบสิ่อ่งงจาก
แวดลอม โดยพัฒนาเปนคูมือการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม
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ที่เกี่ยวข้อง สามารถก�ำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยใช้ทฤษฎี
คนในชุ ม ชนยั ง ขาดความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภั ย และ การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis)
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Job Safety
Analysis
นเครื่องมื
ในการวิ
อันตรายจากการผลิ
ตกาซงเสริม
เคราะห
่อความปลอดภั
(Job
การออกแบบ
การควบคุ
ภาพและการใช้
ก๊า่อซชี
ภาพ หาอั
วมกับตการสั
มภาษณมคุแณ
ละสั
งเกตการณ เพื
วิเวคราะห
ตรายในการผลิยตและสุ
กาซชีขวอนามั
ภาพซึย่งในการผลิ
ชีวภาพ รการผลิ
นําไปสูกตารลดความเสี
่ยง
ด้านนความปลอดภั
ก๊าซชีวภาพจากขยะ
(Biogas)
ที่มีเงนืเสริ
้อหาเกี
วกับอุบัติเหตุยหและสุ
รืออันขตรายที
าจเกิดขึ้นตกาซชี
และการส
มดา่ยนความปลอดภั
อนามัย่อในการผลิ
ภาพจากขยะอิ
อินวทรี
ย์ ดังภาพที่ น1ทรีย ดังภาพที่ 1
ในการผลิตก๊าซชีวภาพรวมถึงวิธีการและอุปกรณ์ในการป้องกัน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการท�ำวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

มห
าว

การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ มีวธิ กี ารเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured)
กั บ หั ว หน้ า ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ บ ้ า นหวายน้ อ ยและตั ว แทนสมาชิ ก
ในครัวเรือนที่มีการผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้ขยะอินทรีย์ จ�ำนวน
5 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 คน โดยเป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
ที่ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ก ารผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพเพื่ อ ใช้ ง านจริ ง และ
ยินยอมในการให้ข้อมูล โดยลักษณะค�ำถามเป็นแบบปลายเปิด

(Open-ended questions) ร่วมกับปลายปิด (Close-ended
questions) และการสัมภาษณ์ตัวแทนจากกลุ่มก๊าซชีวภาพจาก
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และพลังงาน
จังหวัดในพื้นที่ศึกษาหน่วยงานภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตก๊าซชีวภาพ และใช้การสังเกตการณ์และการวิเคราะห์งาน
เพื่อความปลอดภัยเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการส่งเสริมด้าน
ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิตก๊าซชีวภาพ โดยมีขนั้ ตอน
ดังนี้
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พลังงาน และพลังงานจังหวัดในพื้นที่ศึกษาหนวยงานภาครัฐและผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับการผลิตกาซชีวภาพ และใชการ
สัง เกตการณแ ละการวิ เคราะห งานเพื่อ ความปลอดภัย เพื่ อวิ เคราะห หาแนวทางในการส งเสริ มด านความปลอดภัย และ
สุขอนามัยในการผลิตกาซชีวภาพ โดยมีขั้นตอนดังนี้
72 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือขันกั
นยายน่ 1- ธัการชี
นวาคม
้นตอนที
้บง2562
อันตรายตามกิจกรรมของงานโดยจําแนกเปน
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการทําวิจัย
งานยอย
ขั้นตอนที่ 1 การชี้บ่งอันตรายตามกิจกรรมของงาน
ดั ง่ 2ตารางที
่ 1 (สมาคมส่
ง เสริ ม ความปลอดภั
ย และอนามั
ขั้นตอนที
นําอันตรายในแต
ละงานมาประเมิ
นระดับความรุ
นแรงซึ่งย ใน
โดยจ�ำแบ
แนกเป็
อยบ คือความรุนแรงระดับเล็กนอย ความรุนแรงระดั
การท�บำปานกลาง
งาน, 2559)และความรุนแรงระดับรายแรง ดังตารางที่ 1
งเป นงานย่
3 ระดั
ขั้นตอนที
น�ำอันตรายในแต่
ละงานมาประเมิ
ระดับ2559)
ขั้นตอนที่ 3 ค� ำ นวณหาระดั บ ของโอกาสที่ จ ะเกิ ด
(สมาคมส
งเสริม่ 2ความปลอดภั
ยและอนามั
ยในการทํานงาน,
ความรุนแรงซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ความรุนแรงระดับเล็กน้อย อันตราย โดยใช้เกณฑ์จากตารางที่ 2 เกณฑ์การประเมิน/พิจารณา
ความรุ น แรงระดั บ ปานกลาง และความรุ น แรงระดั บ ร้ า ยแรง
ตารางที่ 1 เกณฑระดับความรุนแรงของอันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้นในการทํางาน
ตารางที่ 1 เกณฑ์ระดับความรุนแรงของอันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้นในการท�ำงาน
กิจกรรม

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

ระดับความรุนแรง
เล็กนอย ปานกลาง รุนแรง
รับรอัับนอัตรายจากฝุ
น ควั่นนควั
จากการหายใจเข
าไปและ
√
1.1. กิจกรรมผลิ
กรรมผลิตตกก๊าาซชีซชีววภาพที
ภาพที่มีโ่มอกาสได
ีโอกาสได้
นตรายจากฝุ
น จากการหายใจเข้
าไป
3
การสั
มผัส มผัส
และการสั
2.
มี
ผ
ลการตรวจวัดดระดั
กรรมการอาชี
วอนามั
ยแลวย)แล้
โดยผลแจ
√
2. มีผลการตรวจวั
ระดับบสิสิ่งแวดล
่งแวดล้อมอม(จากคณะอนุ
(จากคณะอนุ
กรรมการอาชี
วอนามั
ว) ง
3
วาผโดยผลแจ้
านมาตรฐานการทํ
า
งาน
งว่าผ่านมาตรฐานการท�ำงาน
3. แสง เสียง ความรอน ที่ยังไมเคยมีการตรวจวัดดวยเครื่องมือ
√
3. แสง เสียง ความร้อน ที่ยังไม่เคยมีการตรวจวัดด้วยเครื่องมือ
3
4. การผลิตกาซชีวภาพที่มีโอกาสสัมผัสเลือด จัดเปนความรุนแรงระดับปานกลาง
√
4. การผลิตก๊าซชีวภาพที่มีโอกาสสัมผัสเลือด จัดเป็นความรุนแรงระดับปานกลาง		
3
5. การผลิตกาซชีวภาพที่ทําใหเกิดความเมื่อยลาในการทํางาน ใหพิจารณาเปนความรุนแรง
√
5.ปานกลาง
การผลิตก๊าซชีวภาพที่ท�ำให้เกิดความเมื่อยล้าในการท�ำงาน ให้พิจารณา		
3
นความรุ
นแรงปานกลาง
6. เป็
การผลิ
ตกาซชี
วภาพที่มีโอกาสสัมผัสเชื้อโรค
√
6.7. การผลิ
ต
ก๊
า
ซชี
ว
ภาพที
ม
่
โ
ี
อกาสสั
ม
ผั
ส
เชื
อ
้
โรค		
3
หากมีผลการตรวจวัดระดับสิ่งแวดลอม (จากคณะอนุกรรมการอาชีวอนามัยแลว) โดยผล
√
7.แจหากมี
ผ
ลการตรวจวั
ด
ระดั
บ
สิ
ง
่
แวดล้
อ
ม
(จากคณะอนุ
ก
รรมการอาชี
ว
อนามั
ย
แล้
ว
)		
3
งวาผานมาตรฐานการทํางาน ใหเปนความรุนแรงระดับเล็กนอย แตถาผลแจงวา ไมผาน
โดยผลแจ้
านมาตรฐานการท�
ำงาน ให้เป็นความรุนแรงระดับเล็กน้อย
มาตรฐาน
ใหเงปว่นาผ่ความรุ
นแรงระดับปานกลาง
ถ้าผลแจ้
งว่์กาัดไม่
8. แต่
สารเคมี
ที่มีฤทธิ
กรอผน่านมาตรฐาน
หรือสารเคมีอให้
ื่นๆเป็ใหนเปความรุ
น ความรุนนแรงระดั
แรงระดับบปานกลาง		
ปานกลาง
√
8.9. สารเคมี
ัดกร่ออนมะเร็
หรืองสารเคมีอื่นๆ ให้เป็น ความรุนแรงระดับปานกลาง		
3
สารเคมีทที่มี่จีฤัดทธิ
เปน์กสารก
√
9.10.สารเคมี
ง 			
การผลิทตี่จกัดาเป็ซชีนวสารก่
ภาพทีอมะเร็
่มีความเสี
่ยงเกี่ยวกับการระเบิด หรืออัคคีภัย และสงผลตอ
√3
10.
3
ชีวิตการผลิตก๊าซชีวภาพที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการระเบิด หรืออัคคีภัย และส่งผลต่อชีวิต 			

มห
าว

ิทยา

ขั้นตอนที่ 3 คํานวณหาระดับของโอกาสที่จะเกิดอันตรายโดยใชเกณฑจากตารางที่ 2 เกณฑการประเมิน/พิจารณา
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ตารางที่ 2 เกณฑการประเมิน/พิจารณา
ตารางที่ 2 เกณฑ์การประเมิน/พิจารณา
เกณฑการประเมิน/พิจารณา
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A จํานวนคนที่สัมผัส
(≥7 คน =3, 46 คน =2, 13 คน =1, ไมมี =0)
B ความถี่/ระยะเวลาที่สัมผัส
(มากกวาหรือเทากับ 4 ชม./วัน =3, 14 ชม./วัน =2, นอยกวา 1 ชม/วัน =1, ไมสัมผัส = 0)
C มีวิธีหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สามารถควบคุมอันตรายที่จะเกิดหรือไม
ปนลายลั
อักษรและไม
มีการนํ
าไปปฏิ
=3
-  ไม่มีเไมป็นมีเลายลั
กษณ์กอษณ
ักษรและไม่
มีการน�
ำไปปฏิ
บัติ บัติ
นําไปปฏิ
ีขั้นตอนหรื
วิธีการที
ปนลายลั
-  น�ำไปปฏิ
บัติแบล้ัตวิแแต่ลวไม่แตมีขไมั้นมตอนหรื
อวิธอีการที
่เป็น่เลายลั
กษณ์กอษณ
ักษรอักษร
=2
-  มีวิธมีีการหรื
อขั้นอตอนการปฏิ
บัติทบี่เป็ัติทนลายลั
กษณ์กอษณ
ักษรแต่
ไม่นไ�ำมไปปฏิ
บัติ บัติ
วิธีการหรื
ขั้นตอนการปฏิ
ี่เปนลายลั
อักษรแต
นําไปปฏิ
=1
-  มีวิธมีีกวารหรื
อ
ขั
น
้
ตอนที
ก
่
ารปฏิ
บ
ต
ั
ท
ิ
เ
่
ี
ป็
น
ลายลั
ก
ษณ์
อ
ก
ั
ษรและมี
ก
ารน�
ำ
ไปปฏิ
บ
ต
ั
ิ
ิธีการหรือขั้นตอนที่การปฏิบัติที่เปนลายลักษณอักษรและมีการนําไปปฏิบัติ = 0
D มีการฝกอบรมขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติงานที่สามารถควบคุมอันตรายที่จะเกิดหรือไม
 ไมมีการกําหนดความตองการฝกอบรม และไมมีการฝกอบรม
= =3 3
 มีการกําหนดความตองการฝกอบรมแตไมมีการฝกอบรม
= =2 2
 มีการฝกอบรมแตไมมีการกําหนดความตองการการฝกอบรม
= =1 1
 มีการกําหนดความตองการการฝกอบรมและมีการฝกอบรม
= =0 0
E มีการควบคุมอันตรายที่จะเกิดโดยติดตั้งอุปกรณปองกัน เชน Guard, Cover, Safety Beam หรืออื่น ๆ ไว
หรือไม
 ไมมี
= =3 3
 มีแตไมนํามาใช หรือใชไมได
= =2 2
 มีแตไมเหมาะสม
= =1 1
 มีอยางเหมาะสมและใชงาน
==0 0
 การปฏิบัติงาน ณ จุดนั้น ไมจําเปนตองติดตั้งอุปกรณปองกัน เชน
= = Guard , Cover , Safety Beam หรืออื่น ๆ
F มีเครื่องหมายความปลอดภัยกําหนดไว ณ จุดปฏิบัติงานหรือไม
 ไมมีเครื่องหมายความปลอดภัยกําหนดไว
= =3 3
มีเครื่องหมายความปลอดภัยกําหนดไวแตไมนํามาใชหรือใชไมได
= =2 2
 มีเครื่องหมายความปลอดภัยกําหนดไวแตนํามาใชไมเหมาะสม
= =11
มีเครื่องหมายความปลอดภัยกําหนดไวและใชไดเหมาะสม
= =00
 การปฏิบัติ ณ จุดนั้น ไมจําเปนตองมีเครื่องหมายความปลอดภัยไว
= = G มีการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลหรือไม
 ไมมี
= =3 3
 มีการใชแตไมเหมาะสม
= 2= 2
 มีอยางเหมาะสมแตไมใชและ/หรือใชงานแตไมสม่ําเสมอ
= 1= 1
 มีอยางเหมาะสมและใชงานสม่ําเสมอ
= 0= 0
 การปฏิบัติงาน ณ จุดนั้นไมจําเปนตองใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
= = H โอกาสที่จะเกิดการบกพรอง, ชํารุดของอุปกรณ, เครื่องมือ, เครื่องจักร อุปกรณปองกัน อันตรายประจําเครื่อง
 มากกวา 4 ครั้ง / เดือน
= =3 3
 34 ครั้ง / เดือน
= =2 2
 12 ครั้ง / เดือน
= =1 1
 ไมเสีย
= 0= 0
 อันตรายที่เกิดไมไดเกิดจากความบกพรอง, เครื่องมือ, เครื่องจักร
= = I อุบัติเหตุและเหตุการณผิดปกติที่เคยเกิดขึ้นโดยเฉลี่ยตอป
(มากกวา 4 ครั้ง/ป = 3 , 34 ครั้ง/ป = 2 , 12 ครั้ง/ป = 1 , ไมเคยเกิดขึ้น = 0)
J การกระทําที่ไมปลอดภัย
 ขาดความตระหนักความปลอดภัย
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เกณฑการประเมิน/พิจารณา

=
=
=
=

3
2
1
0

รำไ

 ทํางานเสี่ยงอันตราย
 หยอกลอกันขณะปฏิบัติงาน
 ไมแตงกายใหรัดกุม
 ทํางานเร็วเกินไปหรือเรงรีบ
 ทํางานโดยไมมีหนาที่ที่เกี่ยวของ
 สุขภาพรางกายไมสมบูรณในขณะปฏิบัติงาน
 สุขภาพจิตหงุดหงิด กังวล ใจลอย เฉื่อยชา
(มากกวา 4 ขอ = 3 , 23 ขอ = 2 , 1 ขอ = 1 , ไมมี = 0)
K การติดตามการปฏิบัติตามขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ
 ไมมีการติดตาม
 มีการติดตามแตไมมีการบันทึก
 มีการติดตามและบันทึกไวแตไมตอเนื่อง
 มีการติดตามและบันทึกไวอยางตอเนื่อง

พพ
รรณ
ี

 12 ครั้ง / เดือน
= 1
 ไมเสีย
= 0
 อันตรายที่เกิดไมไดเกิดจากความบกพรอง, เครื่องมือ, เครื่องจักร
= 
74 I อุวารสารวิ
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บัติเหตุและเหตุการณผิดปกติที่เคยเกิดขึ้นโดยเฉลี่ยตอป
(มากกวา 4 ครั้ง/ป = 3 , 34 ครั้ง/ป = 2 , 12 ครั้ง/ป = 1 , ไมเคยเกิดขึ้น = 0)
J การกระทําที่ไมปลอดภัย
 ขาดความตระหนักความปลอดภัย

ตารางที่ 3่ 3ตารางประเมิ
ตารางประเมินนระดั
ระดับบความเสี
ความเสี่ย่ยงง
ตารางที

นอย
น้อย ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

มาก

ผลการวิจัย

นตรายเล็กกน้นออยย
อันอัตรายเล็
ความเสี่ยงเล็กนอย
ความเสี
่ยงเล็่ยงที
กน้่ยออมรั
ย บได
ความเสี
ความเสี
ความเสี
่ยงที่ย่ยงปานกลาง
อมรับได้

ระดับบความรุ
ความรุนนแรงของอั
แรงของอันตราย
นตราย
ระดั
อัอันนตรายปานกลาง
อันตรายร
ายแรง
ตรายปานกลาง
อันตรายร้
ายแรง
ความเสี่ยงที่ยอมรับได
ความเสี่ยงปานกลาง
ความเสี่ย่ยงปานกลาง
งที่ยอมรับได้
ความเสี่ยงสู
่ยงปานกลาง
ความเสี
ความเสี
ง
ความเสี
ง
ความเสี
่ยอมรั
ความเสี่ย่ยงสูงปานกลาง
ความเสี่ยงที
่ยงสู
ง บไมได

ลัยร
า

โอกาสที
โอกาสที่จ่จะเกิะเกิด ด

ชภัฏ

ขั้น่ ตอนที
่ 4 นประเมิ
ระดับความเสี
่ยงโดยใช้
่ 3 ตารางประเมิ
ระดับความเสี
ขั้นตอนที
4 ประเมิ
ระดับนความเสี
่ยงโดยใช
ตารางทีตารางที
่ 3 ตารางประเมิ
นระดับนความเสี
่ยง ่ยง

ความเสี่ยงปานกลาง

ความเสี่ยงสูง

ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

1) ผลการวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย

คอนกรีตสด (คอนกรีตที่อยู่ในรูปของเหลวที่เพิ่งผ่านการผสม)
ผลการวิ
 จัย จากการวิเคราะหความปลอดภัยโดยใชทฤษฎีการวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย (Job safety Analysis) พบวาใน

มห
าว

ิทยา

น เข้ า ตาหรื อ ถู กกิผิจวกรรมการเตรี
หนั ง อิ ฐ บล็ยอมบ
กหล่
า ในขณะ
1) ผลการวิ
คราะห์
งานเพื
่อความปลอดภั
ย
กระบวนการผลิ
ตกาเซชี
วภาพมี
กิจกรรมในขั
้นตอนการผลิ
ตไดแก กระเด็
กิจกรรมการแยกขยะ
อหมันกใส่กิเจท้กรรม
เคลืนทรี
่อนย้
พื้นที่ผลิตขาดการบ�
ำรุงรักการเป
ษา มีดหวาล
ญ้ารกท�
ค วามปลอดภั
ท ฤษฎีมขยะอิ
การเตรีจากการวิ
ยมบอลลูนเกคราะห์
าซ กิจกรรมการเติ
มน้ํา ยกิจโดยใช้
กรรมการเติ
ย ากิยจกรรมการเก็
บกาซชีวภาพ
วเก็บำกให้าซมีสัตว์
้อยคลาน
ตว์กัดต่โออกาสเกิ
ย หรือดอุบอันัติเตรายโดย
หตุ เช่น การสะดุ
ดล้มหรือ
การวิและการเป
เคราะห์งานเพื
่อความปลอดภั
ย (Job
safety
ดกาซหุ
งตม เมื่อทําการวิ
เคราะห
งานเพื่อAnalysis)
ความปลอดภัเลืยพบว
าแตลหรื
ะกิอจสักรรมมี
1. กิจกรรม
าบาด อาการปวดเมืน่อทรียจากการขุ
ดหรือฉาบปู
3. กิจกรรม
พบว่าการแยกขยะอิ
ในกระบวนการผลิ
วภาพมี
กรรมในขัน้ ตอนการผลิ
ต หญ้
นทรียต ก๊มีาโซชี
อกาสเกิ
ดอักนจิ ตรายจากเศษแก
วหรือเศษไม
บาดจากการแยกขยะอิ
ยออกจากขยะอื
่นๆ เชืน้อโรคจาก
นก๊าดซมี
อกาสเกิดอัจอบ
นตรายจากคี
ได้แก่การสั
กิจกรรมการแยกขยะ
กิจกรรม ยการเตรี
มผัสขยะและของเสีกิยจอืกรรมการเตรี
่นๆ เชน มูลสัยตมบ่ว อ2.หมักิกจกรรมการเตรี
มบอหมัยกมบอลลู
มีโอกาสเกิ
อันโตรายจาก
เสียม พลัม่วเจาะบาดมื
เสียดสี อ
ในขณะเจาะรู
ุง PVC่อนย
แท่างยPVC
หล่นทับเท้
าในขณะเคลื
กับยมืมบอลลู
อเมื่อตนองขุ
นเวลานานมจอบ
ยม พลั่ว ตกใส
เทาจากการขุ
ดหรือถการเคลื
ฝุนละอองหรื
อเศษดิ
นกระเด็่อนนย้าย
การเตรี
ก๊าดซดิกินจเปกรรมการเติ
น�้ำ กิเสี
จกรรมการเติ
มขยะ
การปวดหลั
ดกระดาษ
นเวลานานถังน�ง ้ำอิหล่
อจมูกในขณะขุ
คอนกรีการเปิ
ตสดด(คอนกรี
นรูปของเหลวที
่เพิ่งงผจากการตั
านการผสม)
กระเด็PVC
นเขาเป็ตาหรื
อถูกผิวหนั
ฐ นใส่
อินทรีเขยา์ ตาหรื
กิจกรรมการเก็
บก๊าซชีดวภาพ
วาล์วเก็บตก๊ทีา่อซยูใและ
่อนยายงานเพื
พื้นที่ผอลิความปลอดภั
ตขาดการบํายรุงรักหรื
ษาอมีหกกระเด็
หญารกทํนในขณะเคลื
าใหมีสัตวเลื่อ้อนย้ยคลาน
อสัตวกัดตอมยน�หรื
าย 4. หรื
กิจกรรมการเติ
้ำมีโออกาส
การเปิบล็ดอก๊กหล
าซหุงนต้ใสมเทเมืาในขณะเคลื
่อท�ำการวิเคราะห์
น การสะดุ
ดลมดหรื
หญาบาด1.อาการปวดเมื
่อยจากการขุ
อฉาบปูน 3. กิกจน�กรรมการเตรี
าซมีโอกาส อ
เกิดดอัหรื
นตรายจากการถู
ำ้ เสียกระเด็นยเข้มบอลลู
าตาหรืนอกปากขณะเทลงบ่
พบว่าอุบแต่ัตลิเหตุ
ะกิจเชกรรมมี
โอกาสเกิ
อันอตรายโดย
กิจกรรมการแยก
อในขณะเจาะรู
ถุง PVC
แทง PVCอาการปวดเมื
หลนทับเท่อายจากการขนถั
ในขณะเคลื่อนย
งจากการตั
งน�้ำาย5.การปวดหลั
กิจกรรมการเติ
มขยะอิดนทรีย์
ขยะอิเกินดทรีอัยน์ ตรายจากคี
มีโอกาสเกิดมอัเจาะบาดมื
นตรายจากเศษแก้
วหรือเศษไม้
บาดจาก
กระดาษ นPVC
นเวลานาน ่นถัๆงน้เชืําหล
นใส หรือหกกระเด็
่อนยดอัายนตรายจากเศษขยะอิ
4. กิจกรรมการเติมนน้ทรี
ํามียโอกาสเกิ
มีโอกาสเกิ
์กระเด็นดถูอักนผิตราย
วหนังหรือ
การแยกขยะอิ
ทรียเป
์ออกจากขยะอื
้อโรคจากการสั
มผัสขยะนในขณะเคลื
จากการถู
ก
น้
ํ
า
เสี
ย
กระเด็
น
เข
า
ตาหรื
อ
ปากขณะเทลงบ
อ
อาการปวดเมื
่
อ
ยจากการขนถั
ง
น้
ํ
า
5.
กิ
จ
กรรมการเติ
ม
ขยะอิ
น
ทรี
และของเสียอืน่ ๆ เช่น มูลสัตว์ 2. กิจกรรมการเตรียมบ่อหมักมีโอกาส เข้าตาในขณะเทลงบ่อ เชื้อโรคจากการสัมผัสขยะและของเสียมยี อื่นๆ
โอกาสเกิดอันตรายจากเศษขยะอินทรียกระเด็นถูกผิวหนังหรือเขาตาในขณะเทลงบอ เชื้อโรคจากการสัมผัสขยะและของเสีย
เกิดอันตรายจาก จอบ เสียม พลั่ว เสียดสีกับมือเมื่อต้องขุดดิน เช่น มูลสัตว์ 6. กิจกรรมการเก็บก๊าซชีวภาพมีโอกาสเกิดอันตราย
อื่นๆ เชน มูลสัตว 6. กิจกรรมการเก็บกาซชีวภาพ มีโอกาสเกิดอันตรายจากกาซชีวภาพรั่วไหลจากบอลลูนกาซ กาซชีวภาพ
เป็นเวลานาน จอบ เสียม พลั่ว ตกใส่เท้าจากการขุดหรือการ จากก๊าซชีวภาพรั่วไหลจากบอลลูนก๊าซ ก๊าซชีวภาพรั่วไหลจาก
รั่วไหลจากถังแกลลอนทําใหเกิดไฟไหมหรือระเบิดจากกาซรั่วไหล การระเบิดหรือไฟไหมจากประกายไฟในพื้นที่เก็บกาซ การ
ถังแกลลอนท�ำให้เกิดไฟไหม้หรือระเบิดจากก๊าซรั่วไหล การระเบิด
เคลื่อขาดอากาศจากการรั
นย้าย ฝุ่นละอองหรือ่วเศษดิ
นกระเด็
นเข้าอตาหรื
ไหลของก
าซในห
งเก็บอกจมู
าซกพืในขณะขุ
้นที่ผลิตดมีหญารก อาจทําใหมีสัตวกัดแทะบอลลูนกาซทําใหรั่วไหลได
ปรียานารถ สดากร, วิสาขา ภู่จินดา
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การเตรียม
การเตรียมบอ
บ่อหมัก
หมัก

อันตรายที่อาจจะเกิดขึน้
(คน เครื่องจักร อุปกรณ
สภาพแวดลอม ฯลฯ)

ระดับความ
รุนแรงของ
อันตราย

42.4
42.4

ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง

น้อยกว่า
น1 อยกว
า1
ชั่วโมง
ชั่วโมง
2 - 3 ชั่วโมง
2  3 ชั่วโมง

เชื้อโรคจากการสัมผัสขยะและ
น้อย
เชื้อโรคจากการสั
นอย
ของเสี
ยอื่นๆ เช่น มูมลผัสัสตขยะและของ
ว์
เสียอื่นๆ เชน มูลสัตว
จอบ เสียม พลัว่ เสียดสีกบั มือเมือ่ ต้อง ปานกลาง
จอบ เสียม พลั่ว เสียดสีกับมือเมื่อ
ปานกลาง
ขุดดินเป็นเวลานาน
ตองขุดดินเปนเวลานาน
จอบ
ยมยมพลัพลั
่ว ตกใส่
เท้เาทจากการขุ
จอบเสีเสี
่ว ตกใส
าจากการด ปานกลาง
ปานกลาง
หรือการเคลื
าย ่อนยาย
ขุดหรื่อนย้
อการเคลื
นละอองหรื
อเศษดินกระเด็
นกระเด็นเข้
นเขาตา
า
ฝุ่นฝุละอองหรื
อเศษดิ
น้นออยย
อจมูดกในขณะขุด
หรือจมูกตาหรื
ในขณะขุ
คอนกรี
ตสดกระเด็
าตาหรื
ปานกลาง
คอนกรี
ตสดกระเด็
นเข้นาเขตาหรื
อ อถูก
ปานกลาง
ถูกผิวหนัง ผิวหนัง
อิฐบล็อกหลนใสเทาในขณะ
ปานกลาง
อิฐบล็อกหล่นเคลื
ใส่เท้่อานย
ในขณะ
าย
ปานกลาง
เคลื่อนย้
พื้นาทีย่ผลิตมีหญารกทําใหมี
ปานกลาง
พื้นสัทีตว่ผเลิลืต้อมียคลาน
หญ้ารกท�
ว์ เชน
หรืำอให้อุบมีสัตัติเหตุ
ปานกลาง
เลื้อยคลาน
หรืดอลอุมบหรื
ัติเอหตุหญเช่าบาด
น
การสะดุ
การสะดุ
ดล้มหรือ่อหญ้
าบาด ดหรือ
อาการปวดเมื
ยจากการขุ
ปานกลาง
ฉาบปูน ด
อาการปวดเมื่อยจากการขุ
คี
ม
เจาะบาดมื
ปานกลาง
ปานกลาง
หรือฉาบปูน อในขณะเจาะรูถุง
PVC
คีมเจาะบาดมื
ในขณะเจาะรู
ถุง PVC ปานกลาง
แทง PVCอหล
นทับเทาในขณะ
ปานกลาง
เคลื่อนยาย
ดกระดาษ
ปานกลาง
แท่การปวดหลั
ง PVC หล่นงทัจากการตั
บเท้าในขณะ
ปานกลาง
เคลื่อนย้าย PVC
ถังน้ําหลนใส หรือหกกระเด็น
ปานกลาง
การปวดหลัในขณะเคลื
งจากการตั่อดนย
กระดาษ
PVC
ปานกลาง
าย

39.4
39.4

ปานกลาง
ปานกลาง

ยอมรับได้
ยอมรับได

48.5
48.5

ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง

57.6

ปานกลาง

ปานกลาง

60.6
60.6

ปานกลาง
ปานกลาง

ยอมรับบได้
ได
ยอมรั

60.6
60.6
48.5
48.5
30.3

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
นอย

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ยอมรับได

30.3

น้อย

ยอมรับได้

60.6

ปานกลาง

ปานกลาง

60.6
54.5

ปานกลาง

ปานกลาง

54.5
48.5

ปานกลาง

ปานกลาง

42.4
48.5

ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง

48.5
42.4

ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง

54.5
48.5

ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง

48.5
54.5

ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง

48.5

ปานกลาง

ปานกลาง

ยกว่าา 1
นน้ออยกว
1 ชัชั่ว่วโมง
โมง
โมง
22 - 33 ชัชั่ว่วโมง

ลัยร
า

ิทยา

2  3 ชั่วโมง
2น-อ3ยกว
ชั่วาโมง1
ชั่วโมง
น้
อ
ยกว่าา 1
นอยกว
1 ชัชั่ว่วโมง
โมง
2
ชั
ว
่
น้อยกว่โมงา
1 ชั่วโมง
นอยกวา 1
2 ชั่วโมง
ชั่วโมง
นน้ออยกว
ยกว่าา 1
ชั
1 ชั่ว่วโมง
โมง
นอยกวา 1
น้อชัยกว่
่วโมงา
1 ชั่วโมง
น้อยกว่า
1 ชั่วโมง

มห
าว
การเติมน�้ำ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

เศษแกวหรื
วหรืออเศษไม้
เศษไมบบาดจากการแยก
าดจากการ
ปานกลาง
เศษแก้
ปานกลาง
ขยะอิ
นทรีย์จนากขยะอื
่นๆ ่นๆ
แยกขยะอิ
ทรียจากขยะอื

นอยกวา 1
่วโมงา
น้อชัยกว่
21 ชั3่วชัโมง
่วโมง
2 - 3 ชั่วโมง

การเติมน้ํา

ระดับของ
โอกาสที่จะ
เกิดอันตราย

นน้อยกว
ยกว่า1
1 ชัชั่ว่วโมง
โมง

2  3 ชั่วโมง
2 - 3 ชั่วโมง

การเตรียม
บอลลูนแกส
การเตรียม
บอลลูนแก๊ส

คิดเปน
%

รำไ

การแยกขยะ
การแยกขยะ
อิอินนทรี
ทรียย์ 

ระยะเวลาที่
สัมผัส
(ชั่วโมง/วัน)

ชภัฏ

ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

พพ
รรณ
ี

หรือไฟไหม้จากประกายไฟในพื้นที่เก็บก๊าซ การขาดอากาศจาก มี โ อกาสน้ อ ย 33-66% หมายถึ ง มี โ อกาสปานกลาง และ
การรั่วไหลของก๊าซในห้องเก็บก๊าซ พื้นที่ผลิตมีหญ้ารก อาจท�ำให้มี 66-100% มีโอกาสมาก และประเมินระดับความรุนแรงโดยใช้
สัตว์กัดแทะบอลลูนก๊าซท�ำให้รั่วไหลได้ 7. กิจกรรมการเปิดวาล์ว เกณฑ์ ที่ ก� ำ หนดโดยระบุ ไว้ ใ นขั้ น ตอนการศึ ก ษา เมื่ อ ได้ โ อกาส
เก็บก๊า7.ซมีกิจโอกาสเกิ
ดอันดตรายจากการระเบิ
ดจากการเปิ
ดวาล์ว ที่ จดะเกิ
ด และระดั
ว จึ ง น� ำ มาประเมิ
กรรมการเป
วาลวเก็บกาซมีโอกาสเกิ
ดอันตรายจากการระเบิ
จากการเป
ดวาลบวความรุ
กาซทิ้งนไวแรงแล้
8. กิจกรรมการเป
ดกาซหุนงตระดั
ม บ
ก๊ าซทิมี้ งโไว้อกาสเกิ
8. กิดจอักรรมการเปิ
ด ก๊าซหุงดต้จากการลื
มมีโอกาสเกิ
อันงตราย
ความเสี
่ยงโดยใช้ตารางที
่ 3 (ตารางประเมิ
นระดั
บความเสี
นตรายจากการระเบิ
มปดดหลั
ใชงาน และอั
นตรายจากความร
อนจากการหุ
งตมอาหาร
จากนั
้นจึงนํา ่ยง)
จากการระเบิ
ดจากการลื
มปิดหลั
งใช้งาานและอั
นตรายจากความร้
น คโดยได้
ผลดังหมายถึ
ตารางทีงมี่ 4โอกาสน
ตารางแสดงการวิ
่อความ
อันตรายในแต
ละงานย
อยไปคํ
นวณโอกาสที
่จะเกิดโดยมีอเกณฑ
ือ 033%
อย 3366%เคราะห์
หมายถึงงานเพื
มีโอกาส
จากการหุ
ง ต้ ม อาหาร
จากนั้น จึงน�ำมีอัโนอกาสมาก
ตรายในแต่และประเมิ
ละงานย่ อนยระดัปลอดภั
มกับการวิเเคราะห์
่ยงแบบ checklist
ปานกลาง
และ 66100%
บ ความรุยร่นวแรงโดยใช
กณฑทคี่ กวามเสี
ํ า หนดโดยระบุ
ไ วใ นขั้น ตอน
ไปค� ำ นวณโอกาสที
ด โดยมี
เ กณฑ์
คื อ บ0-33%
การศึกษา เมื่อ่ จไดะเกิ
โอกาสที
่จะเกิ
ดและระดั
ความรุนหมายถึ
แรงแลวงจึงนํามาประเมินระดับความเสี่ยงโดยใชตารางที่ 3 (ตารางประเมิน
ระดับความเสี่ยง) โดยไดผลดังตารางที่ 4 ตารางแสดงการวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัยรวมกับการวิเคราะหความเสี่ยงแบบ
checklist
ตารางที
การวิเเคราะห์
คราะหงงานเพื
านเพื่อ่อความปลอดภั
ความปลอดภัยยร่รววมกั
มกับบการวิ
การวิเเคราะห์
คราะหคความเสี
วามเสี่ยย่ งแบบ
งแบบ checklist
checklist
ตารางที
่ ่44 การวิ

อเขาปากขณะ
ถังน้น�ํา้ำกระเด็
หล่นใส่นเขหรืาตาหรื
อหกกระเด็
นในขณะ
เทลงในบ
อ
เคลื่อนย้าย
อาการปวดเมื่อยจากการขนถังน้ํา
น�้ำกระเด็นเข้าตาหรือเข้าปากขณะ
เทลงในบ่อ
อาการปวดเมื่อยจากการขนถังน�้ำ

ปรียานารถ สดากร, วิสาขา ภู่จินดา

76 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2562

การเปดวาลวเก็บ
กาซ
การเปิ
ว งตม
การเปดดวาล์
กาซหุ
เก็การเป
บก๊าซดวาลวเก็บ
กาซ
การเปิ
การเปดดก๊กาาซหุ
ซหุงงต้ตมม
เกณฑการคํานวณ
เกณฑการคํานวณ

ระดับของ
โอกาสที่จะ
เกิดอับนของ
ตราย
ระดั
ปานกลาง
ปานกลาง่จะ
โอกาสที
เกิดอันตราย

ระดับ
ความ
เสี่ยงบ
ระดั
ปานกลาง
ปานกลาง
ความ
เสี่ยง

พพ
รรณ
ี

น้นออยกว่
าา 1 เชื้อโรคจากการสั
ผัสยขยะและ
น้อย
ยกว
เศษขยะอิ
นมทรี
ก ผัระเด็
นถูก
ปานกลาง
น
อ
ยกว
า
1
เชื
อ
้
โรคจากการสั
ม
ส
ขยะและ
นอย
1 ชัชั่ว่วโมง
ของเสี
อื่นงๆหรืเช่อนเขมูาตาในขณะเทลง
ลสัตว์
ผิวยของเสี
หนั
ชั่วโมง
โมง
ยอื่นๆ เชน มูลสัตว
อ
นอยกวา 1
กาซชีวภาพรั่วบไหลจากบอลลู
น
นอย
น้นออยกว่
า
ก๊
า
ซชี
ว
ภาพรั
ว
่
ไหลจากบอลลู
น
แก๊
ส
น้
ยกว
า
1
เชื
อ
้
โรคจากการสั
ม
ผั
ส
ขยะและ
นออยย
ชั่วโมง
แกส
1 ชัชั่ว่วโมง
โมงา 1
ของเสี
อื่นๆ ่วเชไหลจากถั
น มูลสัตงว
นอยกว
กาซชีวยภาพรั
นอย
ยกว
า
1
ก
า
ซชี
ว
ภาพรั
ว
่
ไหลจากบอลลู
น
นออยย
น้นออยกว่
า
ก๊
า
ซชี
ว
ภาพรั
ว
่
ไหลจากถั
ง
แกลลอน
น้
ชั่วโมง
แกลลอน
่วโมง
โมงา 1
แก
ส
1นชัอชั่วยกว
ไฟไหมหรือระเบิดจากกาซ
รายแรง
น
อ
ยกว
า
1
ก
า
ซชี
ว
ภาพรั
ว
่
ไหลจากถั
ง
อย
ชั
ว
่
โมง
รั
ว
่
ไหล
น้อยกว่า
ไฟไหม้หรือระเบิดจากก๊าซรั่วไหล
ร้านยแรง
่วโมง
โมงา 1
การระเบิแกลลอน
ดหรือไฟไหมจาก
รายแรง
1นชัอชั่วยกว
นอชัยกว
า
1
ไฟไหม
หรือระเบิ้นดทีจากก
าาซซ
รายแรง
ว
่
โมง
ประกายไฟในพื
เ
่
ก็
บ
ก
น้อยกว่
า
การระเบิ
ด
หรื
อ
ไฟไหม้
จ
ากประกายไฟ
ร้
ายแรง
ชั่วโมงา 1
รั่วไหล ่วไหลของ
ขาดอากาศจากการรั
รายแรง
1นนชัออ่วยกว
โมง
ในพื
น
้
ที
เ
่
ก็
บ
ก๊
า
ซ
การระเบิ
ดหรืองเก็
อไฟไหม
รายแรง
ชัยกว
่วโมงา 1
กาซในห
บกาซจาก
น้นออยกว่
าา 1 ขาดอากาศจากการรั
ว
่
ไหลของก๊
า
ซ
ร้
านยแรง
ชัยกว
่วโมง
ประกายไฟในพื
น
้
ที
เ
่
ก็
บ
ก
า
ซ
พื้นที่ผลิตมีหญารก อาจทําใหมี
อย
1นชัอชั่วยกว
โมง
ในห้
อ
งเก็
บ
ก๊
า
ซ
า
1
ขาดอากาศจากการรั
ว
่
ไหลของ
ร
า
ยแรง
่วโมง
สัตวกัดแทะบอลลูนกาซทําให
ชั่วโมง
ออาจท�
งเก็บกำาให้ซมีสัตว์
น้อยกว่
า
พื้นที่ผลิตมีกหาซในห
ญ้ารัรก
น้อย
่วไหลได
อย
ยกว
พื
น
้
ที
ผ
่
ลิ
ต
มี
ห
ญ
า
รก
อาจทํ
า
ให
ม
ี
1นนชัออ่วยกว
โมงาา 11 กัดแทะบอลลู
น
ก๊
า
ซท�
ำ
ให้
ร
ว
่
ั
ไหลได้
การระเบิดจากการเปดวาลวกาซ
รานยแรง
ชัชั่ว่วโมง
โมง
สัตวกัดแทะบอลลู
น
ก
า
ซทํ
า
ให
ทิ้งไว
น้นออยกว่
ดจากการเปิ
ดวาล์ดวกก๊าาซแล
ซทิ้งวไว้ ร้ราายแรง
รั่วไหลได
ยกวาา 1 การระเบิ
การระเบิ
ดจากการเป
ยแรง
1นชัอชั่วยกว
โมง
า
1
การระเบิ
ด
จากการเป
ด
วาล
ว
ก
า
ซ
ร
า
ยแรง
่วโมง
ลืมปดหลังใช
ชั
ว
่
โมง
ทิ
ง
้
ไว
ยกวาา 1 การระเบิ
ความรดอจากการเปิ
นจากการหุดงก๊ตามซแล้
อาหาร
นอย
น้นนอออยกว่
ยกว
า1
การระเบิ
ดจากการเปดกาซแลวลืวม ร้ราายแรง
ยแรง
ชั
ว
่
โมง
1 ชัชั่ว่วโมง
ปิ
ด
หลั
ง
ใช้
โมง ระดับของโอกาสทีลื่จมะเกิ
ปดดหลั
อันงใช
ตราย
033%
น้นออยกว่
อนจากการหุ
งต้มงอาหาร
น้นออยย
ยกวาา 1 ความร้
ความร
อนจากการหุ
ตมอาหาร 3366%
1 ชัชั่ว่วโมง
โมง
66100%
ระดับของโอกาสที่จะเกิดอันตราย
033%
3366%
66100%

คิดเปน
%
คิดเปน
48.5
%48.5
42.4
48.5
42.4

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ยอมรั
บได้
ปานกลาง
ยอมรั
บได

54.5
54.5
42.4
51.5
54.5
51.5
54.5
51.5
54.5
57.6
54.5
57.6
54.5
57.6
54.5
69.7
54.5
69.7
69.7
60.6

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง

ยอมรับได
ยอมรั
ยอมรับได้
บได
ยอมรับได
ยอมรับได้
บได
ยอมรั
สูง
ยอมรั
สูง บได
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง

60.6
39.4
60.6
36.4
39.4
39.4

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

สูงสูง
สูง
ยอมรั
สูงสูงบได

รำไ

การเติมขยะ
อินทรีย
การเก็บกาซ
การเก็ชีบวก๊ภาพ
าซ
ชีวภาพ
การเก็บกาซ
ชีวภาพ

ระดับความ
รุนแรงของ
อันตราย
ระดั
บความ
ปานกลาง
ปานกลาง
รุนแรงของ
อันตราย

ชภัฏ

อินทรียอิ์ นทรีย

ระยะเวลาที่ อันตรายที่อาจจะเกิดขึน้
สัมผัส
(คน เครื่องจักร อุปกรณ
(ชั่วโมง/วัน)่ อัสภาพแวดล
อม ฯลฯ)ดขึน้
ระยะเวลาที
นตรายที่อาจจะเกิ
น
อ
ยกว
า
1
เศษขยะอิ
น
ทรี
ถูกง
นทรีอ่ ยงจั
์กระเด็
ถูปกกรณ
ผิวนหนั
สัมน้อผัยกว่
ส า เศษขยะอิ
(คน เครื
กรยก นอุระเด็
โมง หรือผิเข้วาหนั
งหรือเขาตาในขณะเทลง
1 ชัชั่ว่วโมง
ตาในขณะเทลงบ่
อ
(ชั่วโมง/วัน) สภาพแวดลอบอม ฯลฯ)

ลัยร
า

ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการ
มขยะ
การเติ
ปฏิการเติ
บัตมขยะ
ิงาน

นอย
36.4
36.4ปานกลางปานกลาง
ปานกลาง
มาก
นอย
ปานกลาง
มาก

ยอมรั
ยอมรับได้
บได

มห
าว

ิทยา

จากตารางที
่ 4 ผูว่ ิจ4ัยผูเสนอแนวทางการส
งเสริมงความปลอดภั
โดยกํดาหรื
หนดเป
นแนวปฏิ
ากผลการวิผูเ้ปคราะห
อันตรายที
จากตารางที
้วิจัยเสนอแนวทางการส่
เสริมความ ยการขุ
อฉาบปู
นในระดับัตบิจปานกลาง
ฏิบัติงานไม่
ควรท�่มำี งาน
ระดับความเสี่ยง ปานกลาง – สูง ไดดังนี้
ปลอดภัยโดยก�ำหนดเป็นแนวปฏิบัติจากผลการวิเคราะห์อันตราย ติ ด ต่ อ กั น เป็ น เวลานานโดยควรมี ก ารหยุ ด พั ก และมี ก ารคลาย
กิจกรรมการแยกขยะอิ
นทรียมีความเสี่ยงจากเศษแกวหรืโดยกํ
อเศษไม
บาดจากการแยกขยะขยะอิ
นทรียออกจากขยะอื
่น่ๆมี
ผูวิจัยเสนอแนวทางการส
าหนดเป
นแนวปฏิบัติจยากผลการวิ
อันตรายที
ที่มีระดัจากตารางที
บความเสี่ย่ ง4ปานกลาง
- สูง ได้ดังนี้ งเสริมความปลอดภัยกล้
ามเนื
้อ กิจกรรมการเตรี
มบอลลูนก๊เาคราะห
ซมีความเสี
่ยงจากการ
ในระดั
บปานกลาง
ผูปฏิบัติง–านควรมี
การสวมอุ
ปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลในการทํางาน กิจกรรมการเตรียมบอหมักมี
ระดับความเสี
่ยง ปานกลาง
ง ได
นี้ ่ยงจากเศษแก้
กิจกรรมการแยกขยะอิ
นสูทรี
ย์มดีคังวามเสี
ว ถู ก คี ม เจาะบาดมื อ ในขณะเจาะรู ถุ ง PVC ในระดั บ ปานกลาง
ความเสี่ยงในการถู
กจอบ เสียม พลั
่ว เสี
ยีคดสีวามเสี
กับมื่ยองจากเศษแก
ในระดับปานกลาง
มีความเสี
่ยงจากการถูกจอบ เสียนมทรีพลั
ตกใสเทาจากก
กิ
จ
กรรมการแยกขยะอิ
น
ทรี
ย
ม

วหรื
อวามเสี
เศษไม
บงในการถู
าดจากการแยกขยะขยะอิ
ยเท้อ่วอกจากขยะอื
่น่อๆนย้าย
หรือเศษไม้
บ
าดจากการแยกขยะขยะอิ
น
ทรี
ย
์
อ
อกจากขยะอื
่
น
ๆ
มี
ค
่
ย
ก
แท่
ง
PVC
หล่
น
ทั
บ
า
ในขณะเคลื
การเคลื
อ
่
นย
า
ยในระดั
บ
ปานกลาง
มี
ค
วามเสี
ย
่
งจากการถู
ก
คอนกรี
ต
สดกระเด็
น
เข
า
ตาหรื
อ
ถู
ก
ผิ
ว
หนั
ง
ในระดั
บ
ปานกลาง
มี
ค
วาม
บปานกลาง
ัติงานควรมี
การสวมอุ
ปกรณป้ปองกั
องกันนอันในระดั
ตรายสบวปานกลาง
นบุคคลในการทํ
กิจ่ยกรรมการเตรี
ยมบงอจากการตั
หมักมี ด
ในระดัในระดั
บ่ยปานกลาง
ผูฐ้ปบล็ฏิผูปบอฏิักหล
ติบงานควรมี
กในขณะเคลื
ารสวมอุ
ป่อกรณ์
และมีาคงาน
วามเสี
งจากการปวดหลั
เสี
งในการถู
ก
อิ
น
ใส
เ
ท
า
นย
า
ยในระดั
บ
ปานกลาง
ผู

ป
ฏิ
บ
ั
ต
ิ
ง
านควรมี
ก
ารสวมอุ
ป
กรณ
ป

อ
งกั
น
อั
น
ตราย
ความเสี
่ยงในการถู
กจอบำงาน
เสียม กิพลั
่ว เสียดสีกับมืยอมบ่
ในระดั
บกปานกลาง
มีความเสี
่ยองจากการถู
กจอบ เสียม พลั
่ว ตกใสเทผูาปจากก
อันตรายส่
ว
นบุ
ค
คลในการท�
จ
กรรมการเตรี
อ
หมั
กระดาษ
PVC
ต่
เนื
อ
่
งเป็
น
เวลานานในระดั
บ
ปานกลาง
้
ฏิบตั งิ าน
สวนบุคคลในขณะปฏิ
บบัตปานกลาง
ิงานทุกครัมี้งคและปฏิ
บ่ยัตงจากการถู
ิงานดวยความระมั
ดตระวั
ง นอกจากนี
้ยังพบความเสี
่ยงในระดั
งจากอาการปวดเมื
่อยจาก
การเคลื
อ
่
นย
า
ยในระดั
วามเสี
ก
คอนกรี
สดกระเด็
น
เข
า
ตาหรื
อ
ถู
ก
ผิ
ว
หนั
บ
ปานกลาง
มี
ค
วาม
มีความเสี
่ยดงในการถู
กจอบ
เสีบยมปานกลาง
พลั่ว เสีผูยปดสี
อ ในระดั
ควรมี
ป กรณ์ ป ้ อ งกั น อักนารหยุ
ตรายในขณะปฏิ
บั ติ ง านและ
การขุ
หรือฉาบปู
นบล็ในระดั
ฏิบกัตับิง่อมืานไม
คยในระดั
วรทํบางานติ
ดตอกกันารสวมอุ
เป
นฏิเวลานานโดยควรมี
ดพักปและมี
กอัารคลาย
เสี
่
ย
งในการถู
ก
อิ
ฐ
อ
กหล
น
ใส
เ
ท
า
ในขณะเคลื
นย
า
บ
ปานกลาง
ผู

ป
บ
ั
ต
ิ
ง
านควรมี
ก
ารสวมอุ
ป
กรณ

อ
งกั
น
ปานกลาง
มีค้อวามเสี
่ยงจากการถู
กจอบนเสี
ยซมี
ม คพลั
่ว ตกใส่
เท้า กปฏิ
บเจาะบาดมื
ัติงานด้วยความระมั
ดระวัถงุง ไม่
ควรปฏิ
บัตบิงปานกลาง
านติดนต่ตราย
อกันเป็น
กล
า
มเนื
กิ
จ
กรรมการเตรี
ย
มบอลลู
ก
า
วามเสี
ย
่
งจากการถู
คี
ม
อ
ในขณะเจาะรู
PVC
ในระดั
สวนบุคคลในขณะปฏิบัติงานทุกครั้งและปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง นอกจากนี้ยังพบความเสี่ยงจากอาการปวดเมื่อยจากมี
จากการเคลื
่อ่ยนย้
ายในระดั
วามเสี
่ยงจากการถู
เวลานานโดยต้และมี
อ งมี กคารหยุ
ก ผ่ อ นและการคลายกล้
า มเนื้ อ
ความเสี
งในการถู
แทบงปานกลาง
PVC
หลนทัมีบคผูเท
นยากายในระดั
วามเสีด่ยพังจากการปวดหลั
งจากการตั
การขุดหรื
อฉาบปูนกในระดั
บปานกลาง
ปาฏิในขณะเคลื
บัติงานไมค่อวรทํ
งานติดตบอปานกลาง
กันเปนเวลานานโดยควรมี
การหยุดพักและมี
การคลายด
คอนกรี
ต สดกระเด็ตนอเข้เนืา่อตาหรื
ถู ก ผิ ว หนั ง ในระดั บ ปานกลาง
จ กรรมการเติ
ม น�ป้ ำกรณ
มี ค วามเสี
ก ถั ง น�้ ำ หล่
กระดาษ
งเปนยอเวลานานในระดั
ผูปฏิบัติงกกิานควรมี
การสวมอุ
ปองกัถน่ ยุงอังในการถู
นPVC
ตรายในขณะปฏิ
บัตนิงใส่
านมีหรื อ
กลามเนื้อPVC
กิจกรรมการเตรี
มบอลลูนกาซมีบคปานกลาง
วามเสี่ยงจากการถู
คีมเจาะบาดมื
อในขณะเจาะรู
ในระดับปานกลาง
มีความเสี
่ยงในการถู
กอิวกฐยความระมั
บล็งอกหล่
านย
ยในาดยในระดั
นในขณะเคลื
อนย้
ในระดั
มีความเสี
และปฏิ
ัติงานด
ดใส่ระวั
วรปฏิ่อบนย้
ัติง่อานติ
ต อหกกระเด็
กันเป
นเวลานานโดยต
งมีกายารหยุ
ดพั กบผปานกลาง
อนและการคลาย
ความเสี
่ยบงในการถู
แท
PVCนหล
นเท้ทัาบงในขณะเคลื
เทไมาคในขณะเคลื
บปานกลาง
และมีค่วามเสี
่ยงจากการปวดหลั
งจากการตั
ด ่ยง
ระดับกล
ปานกลาง
ผูกิป้ จฏิกรรมการเติ
ปกรณ์
อ้ งกันอักนถัตราย
ในการถู
กกน�ารสวมอุ
ำ้ เสียกระเด็
นเข้ปาตาหรื
ายปากขณะเทลงในบ่
ในระดั
ามเนื้อPVC
น้กํารสวมอุ
ามีความเสี
่ยงในการถู
งผูน้ปําฏิหลบัตนิงใส
หรือหกกระเด็
นปในขณะเคลื
ในระดับปานกลาง
มี บ
กระดาษ
ตบอตั เนืงิ านควรมี
่องเปนมเวลานานในระดั
บปปานกลาง
านควรมี
กรณ
องกั่อนอนย
อัเข้นตรายในขณะปฏิ
บัติงอาน
ส่ ว นบุและปฏิ
ค คลในขณะปฏิ
ั ติ ง านทุ ก ครัด้ งระวั
และปฏิ
ิ ง านด้บวัตยความ
้ปฏิบัติงานควรสวมอุ
ปกรณ์
นอันตรายส่วนบุคคล
บัติงานดวบยความระมั
ง ไมบคั ตวรปฏิ
ิง านติดต อปานกลางผู
กันเปนเวลานานโดยต
อ งมีการหยุ
ดพัปก้อผงกัอนและการคลาย
ระมัดกล
ระวัามเนื
ง นอกจากนี
้ยังพบความเสี
กิจกรรมการเติ
มขยะอิ
นทรีย์มีค่อวามเสี
เศษขยะอิมีนทรีย์
้อ กิจกรรมการเติ
มน้ํามี่ยคงจากอาการปวดเมื
วามเสี่ยงในการถูก่อถัยจาก
งน้ําหลนใส
หรือหกกระเด็
นในขณะเคลื
นยาย่ยงในการถู
ในระดับกปานกลาง
ปรียานารถ สดากร, วิสาขา ภู่จินดา

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2562 77

รำไ

พพ
รรณ
ี

ส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับงาน ซึ่งประกอบด้วย
ถุงมือยางที่สามารถกันน�้ำและสารเคมีได้ มีความหนาเพียงพอ
รองเท้าบู๊ตยาง ไม่ฉีกขาดง่าย ป้องกันน�้ำและสารเคมีได้ หน้ากาก
นิ ร ภั ย ป้ อ งกั น และลดความเข้ ม ข้ น ของก๊ า ซพิ ษ และไอระเหย
แว่นตาครอบนิรภัย ป้องกันใบหน้าและดวงตาจากสะเก็ดวัตถุ
ที่อาจกระเด็นเข้ามา นกหวีด ใช้เป่าขอความช่วยเหลือในกรณี
ฉุกเฉิน ไฟฉาย ส�ำหรับท�ำงานในที่มืด มีสมบัติให้แสงสว่างได้
เพียงพอ ไม่เป็นอันตราย ทนน�้ำได้ดีพอสมควร และพบอันตราย
จากไฟไหม้จากการเก็บก๊าซชีวภาพอย่างไม่ปลอดภัย จึงต้องมี
การส่ ง เสริ ม ให้ ใ ห้ มี แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี โ ดยก� ำ หนดพื้ น ที่ จั ด เก็ บ ต้ อ ง
ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่มีประกายไฟ เช่น ห้องครัว หรือพื้นที่สูบบุหรี่
เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้และการระเบิด มีการตรวจสอบรอยรั่ว
ของถังเก็บก๊าซและท่อส่งก๊าซ พื้นจัดเก็บมีการระบายอากาศเพียงพอ
เพื่อป้องกันกรณีก๊าซรั่วไหลและเกิดการแทนที่ก๊าซออกซิเจนท�ำให้
เกิดเป็นพื้นที่อับอากาศ นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังเสนอให้
มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านความเป็นพิษของก๊าซชีวภาพ
รวมถึ ง ความรู ้ เรื่ อ งข้ อ ก� ำ หนดและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า น
ความปลอดภั ย ในการผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพ ตลอดจนการส่ ง เสริ ม
ความรู้ความเข้าใจในการติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉิน
เช่น อุปกรณ์ดับเพลิงและการใช้ป้ายและสัญลักษณ์เตือนเพื่อ
ความปลอดภัยร่วมด้วย

ชภัฏ

กระเด็นถูกผิวหนังหรือเข้าตาในขณะเทลงบ่อ ในระดับปานกลาง
ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านควรมี ก ารสวมอุป กรณ์ป ้องกัน อัน ตรายส่ ว นบุ ค คล
ในขณะปฏิ บั ติ ง านทุ ก ครั้ ง และปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความระมั ด ระวั ง
กิจกรรมการเก็บก๊าซชีวภาพมีความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้หรือ
ระเบิดจากก๊าซรั่วไหลในระดับสูง มีความเสี่ยงเกิดการระเบิดหรือ
ไฟไหม้จากประกายไฟในพื้นที่เก็บก๊าซในระดับสูง มีความเสี่ยงใน
การขาดอากาศจากการรั่วไหลของก๊าซในห้องเก็บก๊าซในระดับสูง
และมีความเสี่ยงจากพื้นที่ผลิตมีหญ้ารก อาจท�ำให้มีสัตว์กัดแทะ
บอลลูนก๊าซท�ำให้รั่วไหลได้ ในระดับปานกลาง ผู้ปฏิบัติงานควรมี
ความรูค้ วามเข้าใจในการจัดเก็บก๊าซไว้หา่ งจากแหล่งไวไฟ มีการกัน้
พื้นที่ปฏิบัติงานไม่ให้บุคคลอื่นๆหรือสัตว์กัดแทะเข้ามาในบริเวณ
ที่มีการปฏิบัติงาน มีการดูแลรักษาพื้นที่ผลิตไม่ให้มีหญ้ารกหรือ
มีน�้ำท่วมขัง และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อได้รับอันตรายจาก
พิษของก๊าซที่เกิดจากกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ ต้องมีการติดตั้ง
อุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉิน เช่น ถังดับเพลิง มีการสวมใส่อุปกรณ์
ป้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คล กิ จ กรรมการเปิ ด วาล์ ว เก็ บ ก๊ า ซ
มีความเสี่ยงในการระเบิดจากการเปิดวาล์วก๊าซทิ้งไว้ในระดับสูง
ผู้ปฏิบัติงานต้องปิดวาล์วก๊าซทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานและมีการตรวจ
สอบรอยรั่วของวาล์วอย่างสม�่ำเสมอ กิจกรรมการเปิดก๊าซหุงต้ม
พบความเสี่ยงจากการระเบิดจากการเปิดก๊าซแล้วลืมปิดหลังใช้ใน
ระดับสูง ผู้ปฏิบัติงานต้องปิดแก๊สทุกครั้งหลังเลิกใช้และมีการ
ตรวจสอบรอยรั่วของท่อก๊าซอย่างสม�่ำเสมอ
2) ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนครัวเรือนที่เกี่ยวข้อง
ด้านความปลอดภัยในการผลิตก๊าซชีวภาพ
จากการสัมภาษณ์ตัวแทนครัวเรือนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องถึงสถานการณ์ความปลอดภัยในพื้นที่ พบว่าส่วนใหญ่ยัง
ไม่เคยเกิดอันตรายในระดับรุนแรง แต่ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องกลิ่น
รบกวนและเหตุเดือดร้อนร�ำคาญ จึงควรส่งเสริมให้ชาวบ้านมีการ
ติดตัง้ ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย หรือมีการจัดการกับของเสีย เช่น การหมัก
ท�ำปุ๋ยในระบบปิด เป็นต้น พบปัญหาจากการรั่วไหลของบอลลูน
ก๊าซเนื่องจากมีสัตว์เลี้ยงเข้าไปจิกกัด ควรส่งเสริมให้มีแนวปฏิบัติ
ด้านแนวทางในการก�ำหนดพื้นที่ผลิตที่ดี โดยก�ำหนดระยะห่างจาก
ชุมชน ไม่น้อยกว่า 100 เมตร การก�ำหนดระยะห่างจากแนว
สายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่านไม่นอ้ ยกว่า 6 เมตร การกัน้ พืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
ด้วยตาข่ายกรองแสงเพื่อป้องกันสัตว์กัดแทะเข้าไปท�ำลายอุปกรณ์
และกั้นไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติงาน
ไม่ตงั้ อยูใ่ นพืน้ ทีม่ ปี ระกายไฟ เช่น ห้องครัว หรือพืน้ ทีส่ บู บุหรี่ ก�ำหนด
ระยะห่างจากถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 6 เมตร มีการตรวจสอบ
ทิศทางลม แต่หากไม่สามารถเลือกได้ควรจะเลือกทิศทางที่มีต้นไม้
หรืออาคารเพื่อช่วยต้านแรงลมที่จะประทะถังหมักโดยตรง และ
พบอุบัติเหตุจากการไม่สวมอุปกรณ์ป้องกัน จึงควรส่งเสริมให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
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จากการวิ เ คราะห์ อั น ตรายในการผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพ
ส่วนใหญ่เกิดปัญหาการรัว่ ของบอลลูนก๊าซ ท�ำให้มกี ารรัว่ ไหลออกสู่
ภายนอก และการจัดเก็บใช้งานที่ไม่ปลอดภัย เช่น การตั้งอยู่ใน
แหล่งที่มีประกายไฟ การสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงาน ตลอดจน
พฤติกรรมเสี่ยง เช่น การเปิดวาล์วก๊าซและก๊าซหุงต้มทิ้งไว้แล้ว
ลืมปิดท�ำให้มีโอกาสเกิดไฟไหม้และระเบิดในระดับความเสี่ยงสูง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Energy Technology for Environment
Research Center (2013) ที่พบว่า พฤติกรรมเสี่ยง เช่น การสูบบุหรี่
หรือท�ำให้เกิดประกายไฟในขณะผลิตหรือใช้งานก๊าซชีวภาพมีโอกาส
เกิดระเบิดได้ สาเหตุต่อมาคือ การขาดการรักษาความปลอดภัย
ในพื้นที่ผลิต คือ ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงหรือบุคคลภายนอกเข้าสู่พื้นที่
ผลิตเนื่องจากในพื้นที่ไม่ได้มีการประเมินจุดเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกรียงไกร อายุวัฒน์ (2556) ที่ระบุว่า
ควรสนับสนุนให้ครัวเรือนที่มีการผลิตก๊าซชีวภาพมีการกั้นเขต
พื้นที่ผลิตก๊าซชีวภาพไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าสู่พื้นที่รวมทั้งป้องกัน
สั ต ว์ เข้ า ไปกั ด แทะบอลลู น แก๊ ส ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายได้ ควรมี
การประชาสัมพันธ์อบรมให้มีการล้อมด้วยตาข่ายโดยรอบเพื่อ
ป้องกันสัตว์เลี้ยงและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปใกล้หรือท�ำให้เกิด
ประกายไฟในระยะใกล้เคียง หรือท�ำให้บอลลูนแก๊สเกิดรอยรั่ว
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จากผลการศึ ก ษาภาครั ฐและเอกชนสามารถเข้า มา
ส่งเสริมความปลอดภัยเชิงนโยบาย โดยการส่งเสริมด้านมาตรการ
ในการควบคุมการผลิตก๊าซชีวภาพ ที่มีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
เช่น การออกกฎหมายควบคุมการปล่อยน�้ำเสียจากการผลิตก๊าซ
ชีวภาพหรือการสนับสนุนอุปกรณ์บ�ำบัดน�้ำเสีย การเสนอแนวทาง
หรือกลยุทธ์ในการจัดเก็บก๊าซชีวภาพและการจัดการกับกลิน่ รบกวน
อย่างเป็นระบบ เชิงปฏิบัติควรมีการสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์
การผลิตและสถานที่ผลิตก๊าซชีวภาพให้มีความปลอดภัย รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมและการอบรมให้ความรู้ต่างๆ ในการดูแลรักษา
ระบบให้มีความต่อเนื่องและมีสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัย
นอกจากนี้ในการวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยควรมีการทดลองให้ความรู้
เกี่ยวกับการวิเคราะห์อันตรายให้กลุ่มตัวอย่าง หรืออบรมแนวทาง
ในการป้องกันอันตรายก่อนและควรมีการติดตามผลการด�ำเนินงาน
ตามความเหมาะสม

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงพลังงาน. (2557). การผลิตก๊าซชีวภาพในรูปแบบต่างๆ.
แหล่งที่มา: www.dede.go.th/download/files/
AEDP2015_Final_version.pdf, 13 กันยายน 2561.
กระทรวงพลังงาน. (2558). แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก พ.ศ.2558-2579. แหล่งที่มา:
www.dede.go.th/download/files/AEDP2015_
Final_version.pdf.%0A, 10 กันยายน 2561.
กรมควบคุมมลพิษ. (2555). แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย
ในภาวะอุทกภัยส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
แหล่งทีม่ า: http://web.unep.org/ietc/sites/unep.
org.ietc/files/3.pdf, 9 กันยายน 2561.
กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม. (2553). คู ่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านด้ า น
การออกแบบ การผลิต การควบคุม คุณภาพ และ
การใช้ก๊าซชีวภาพ. พิมพ์ครั้งที่1. ม.ป.ท.
เกรียงไกร อายุวัฒน์. (2556). Case Study of Biogas Safety.
แหล่ ง ที่ ม า: http://php.diw.go.th/safety/wpcontent/uploads/2015/02/2.biogas2.pdf,
4 กันยายน 2561.

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

หรือเสียหาย อันตรายด้านกลิ่นรบกวนและเหตุเดือดร้อนร�ำคาญ
ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอให้มีการส่งเสริมด้านการจัดการ
ของเสียที่จะน�ำมาผลิตให้ถูกสุขลักษณะและถูกวิธีซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของกรมควบคุมมลพิษ (2555) ได้มีการศึกษาแนวทาง
การจัดการขยะมูลฝอยส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ เป็น
แนวทางในการวางแผนและปฏิ บั ติ ง านให้ กั บ องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการจัดการและ
การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย เช่น การรีไซเคิล การหมักท�ำปุ๋ย
การผลิตพลังงานทดแทน โดยเน้นปัจจัยด้านสุขอนามัยและสุขภาพ
ของประชาชน โดยพัฒนาเป็นคูม่ อื การจัดการขยะมูลฝอยทีเ่ หมาะสม
โดยแนวทางในการส่งเสริมโดยใช้คมู่ อื ดังกล่าวจะต้องมีการสนับสนุน
ให้มีการรวมกลุ่มและมีการตรวจติดตามให้มีการด�ำเนินการอย่าง
ต่อเนื่องสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูสิทธ์ ขันติกุล (2553) ซึ่งจาก
การสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กองสาธารณสุขในชุมชน
บ้านหวายน้อย และตัวแทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรกั ษ์พลังงานแนะน�ำว่าควรมีการส่งเสริมในลักษณะของคูม่ อื หรือ
สื่อประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดีย เนื่องจากในปัจจุบันชาวบ้าน
ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น และประชาสั ม พั น ธ์ จ ากหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและการรวมกลุ่มที่ไม่มีความต่อเนื่องจึงเกิด
ปัญหาในด้านการขับเคลื่อนหรือถ่ายทอดความรู้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชววุฒิ ลาภมาก และสุพรรณี ไชยอ�ำพร (2554)
ซึ่งเครื่องมือที่จ�ำเป็นควรเป็นคู่มือแบบเน้นข้อมูลที่ง่ายต่อการ
ท� ำ ความเข้ า ใจ โดยเน้ น ด้ า นการใช้ อุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น อั น ตราย
ส่วนบุคคล ความเป็นพิษของก๊าซชีวภาพและการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น ตลอดจนการเตรียมระบบผลิตเบื้องต้น ที่มีการพัฒนาไว้
เป็นคู่มือที่ใช้ในระดับอุตสาหกรรมและฟาร์มปศุสัตว์ที่สามารถ
น�ำมาประยุกต์ใช้ในระดับครัวเรือนได้โดยสอดคล้องกับงานวิจัย
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (2553) ที่ได้จัดท�ำคู่มือในระดับ
อุตสาหกรรมโดยมีเนือ้ หาเกีย่ วกับอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในการผลิต
ก๊าซชีวภาพรวมถึงอุปกรณ์ปอ้ งกันอันตราย ซึง่ หากจะน�ำมาประยุกต์
ใช้ในระดับชุมชนก็จะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในแง่ของวิธีการและ
วัตถุดิบที่น�ำมาผลิต ตลอดจนปัจจัยด้านสุขอนามัยจากการใช้ขยะ
อินทรีย์เป็นวัตถุดิบ
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 (Jigsaw II)
The Development of Student Achievement and Critical Thinking Using 7E
Learning Cycle Combined with the Cooperative Learning Jigsaw II Technique
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ชภัฏ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ด้วยการจัดการเรียนรู้
โดยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 (Jigsaw II) และศึกษาเจตคติที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบึง (มนูญวิทยาคาร) จังหวัดชลบุรี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 46 คน
ที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม โดยมีเครื่องมือในการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 4) แบบวัดเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 (Jigsaw II) สูงขึ้น และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 (Jigsaw II) สูงขึ้น แต่ไม่สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้โดยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ 2
(Jigsaw II)

มห
าว

ิทยา

ค�ำส�ำคัญ : การจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น, การเรียนรู้แบบร่วมมือ, เทคนิคจิ๊กซอว์ 2

สุรัชวดี สุภาพ

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2562 81

Abstract

รำไ

พพ
รรณ
ี

The purpose of this research was first to develop student achievement and critical thinking using 7E
learning cycle with the cooperative learning jigsaw II technique, and secondly to study the students’ attitudes
toward learning management. The study was conducted during the first semester of the 2018 academic year.
The participants included 46 eighth grade students at Banbung Manoon Wittayakarn School in Chonburi province.
Sample selection was undertaken using cluster random sampling. The research instruments used included
lesson plans, an achievement pretest and posttest, a critical thinking pretest and posttest, and an assessment
of the students’ attitudes toward learning management. The data was analyzed using mean, standard deviation
and one sample t-test. The results were as follows:
Student achievement was higher in the posttest after using 7E learning cycle with the cooperative
learning jigsaw II technique when compared to the pretest results, and higher than the criterion threshold of
70 percent with a statistical significance level of .05.
The student’s critical thinking was higher in the posttest after using 7E learning cycle with the cooperative
learning jigsaw II technique when compared to the pretest results, although the scores were lower than the criterion
threshold of 70 percent with a statistical significance level of .05.
The students had a positive attitude toward learning management.
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การจั ด การเรี ย นการสอนในกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนั้น มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
และเข้าใจถึงการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล
และการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่ผู้คนในสังคมมีความสัมพันธ์กันใน
ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อให้นักเรียนสามารถ
ปรั บ ตั ว เองให้ เข้ า กั บ บริ บ ทสภาพแวดล้ อ ม มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
มีคุณธรรม มีค่านิยมที่เหมาะสมตามที่สังคมต้องการ และเป็น
พลเมืองดีของประเทศและของสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ,
2551 : 114) ซึ่ ง การด� ำ เนิ น ชี วิ ต ในสั ง คมนั้ น ทั ก ษะการคิ ด
วิ เ คราะห์ เ ป็ น ทั ก ษะส� ำ คั ญ ที่ ทุ ก คนควรมี เนื่ อ งจากเป็ น ทั ก ษะ
การคิดขั้นพื้นฐานที่ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคม
ได้อย่างเหมาะสม และยังเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ทักษะการคิดวิเคราะห์จึงได้รับการบรรจุไว้เป็นหนึ่งในสมรรถนะ
ส� ำ คั ญ ของนั ก เรี ย นด้ า นความสามารถในการคิ ด (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2551 : 7) และเป็นเป้าหมายส�ำคัญในการพัฒนา
เด็กวัยเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ (ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ, 2559 : 25-27)
แต่เมื่อพิจารณาคุณภาพของนักเรียน จากรายงานผล
การทดสอบของ PISA (Program for international student
assessment) ปี ค.ศ. 2015 (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2560) และผลจากโครงการศึกษาความสามารถ
ด้านการคิดวิเคราะห์และการมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การเป็นคนดีคนเก่งของนักเรียนไทย (ดวงจันทร์ วรคามิน, 2559)
ที่พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยังมีทักษะการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับต�ำ่
เนื่องจากนักเรียนไม่สามารถตีความหมาย วิเคราะห์ข้อมูล และ
เปรียบเทียบข้อมูลที่เป็นเนื้อหาสาระจากสิ่งที่อ่านได้โดยใช้ความรู้
ความสามารถประสบการณ์เดิมของตัวนักเรียน และน�ำมาประมวล
หรือบูรณาการเป็นความรูข้ องตนเองได้ ทัง้ จากการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาภายนอกรอบ 3 ของโรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร”
(2559) ในกลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 5 เรื่องผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักเรียนนั้น อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง (7.69 คะแนน
จาก 20 คะแนน) ทั้งผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2559 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม พบว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลีย่ ระดับโรงเรียนเท่ากับ
42.41 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ซึ่งต�่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยในระดับ
จังหวัด (51.46 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน) และในระดับประเทศ
(49.00 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน) จากปัญหาดังกล่าวสะท้อน
ให้เห็นว่าควรมีการพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น

การพัฒนานักเรียนให้มสี มรรถนะและศักยภาพตรงตาม
เป้าหมายในการพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ จึงต้องค�ำนึงถึง
การส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และเสริ ม สร้ า งทั ก ษะด้ า นชี วิ ต และการท� ำ งานให้ แ ก่ นั ก เรี ย น
เพื่อให้นักเรียนสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
สงบสุข รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท�ำให้นักเรียนได้น�ำ
ความรู้ ทักษะ ความสามารถของตนไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน
ของตน แนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) (Kisenkraft, 2003) ที่เป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผ่านการใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และน�ำองค์ความรูท้ ไี่ ด้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ�ำวัน โดยในการจัดการเรียนรู้นอกจากต้องการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนแล้ว
ยังควรให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะทางสังคมด้วย ซึ่งการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) เทคนิคจิ๊กซอว์ 2
(Jigsaw II) (Slavin, 1994) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วย
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและทักษะชีวิตไปพร้อม ๆ กัน
เนื่องจากนักเรียนต้องเรียนรู้และท�ำงานร่วมกันเป็นทีม
จากการศึกษาค้นคว้างานวิจยั เกีย่ วกับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) พบว่า เป็นการจัดการเรียนรู้
ที่ ช ่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ เรี ย นได้ พั ฒ นาความสามารถของตนเองได้
อย่างเต็มที่ ซึ่งถ้าน�ำการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative
learning) เทคนิคจิ๊กซอว์ 2 (Jigsaw II) มาใช้ร่วมด้วยก็จะท�ำให้
นั ก เรี ย นมี ผ ลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ย น และมี ค วามสามารถในการ
คิดวิเคราะห์สูงขึ้น และยังช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะสังคมไป
พร้อมๆ กันอีกด้วย จากเหตุผลดังกล่าวจึงท�ำให้ผวู้ จิ ยั สนใจในการน�ำ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) เทคนิค
จิก๊ ซอว์ 2 (Jigsaw II) มาใช้รว่ มกันกับการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้วฏั จักร
การเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ในวิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้เรื่อง
ทวี ป ยุ โรป เนื่ อ งจากเป็ น เรื่ อ งที่ ใ กล้ ตั ว นั ก เรี ย นและสามารถ
เชื่อมโยงเนื้อหาเข้ากับเหตุการณ์ในชีวิตประจ�ำวันได้ ทั้งยังเป็น
การส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่นักเรียนได้รับทั้งเนื้อหา
ความรู้ กระบวนการแสวงหาความรู้ และทักษะสังคมในเวลาเดียวกัน
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 (Jigsaw II)
2. เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้
การจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 (Jigsaw II)

3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใช้การจัดการ
เรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 (Jigsaw II) หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์
ร้อยละ 70
4. เพือ่ ศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทใี่ ช้การ
จัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 (Jigsaw II) หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์
ร้อยละ 70
5. เพื่อศึกษาเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้โดยวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
จิ๊กซอว์ 2 (Jigsaw II) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

กลุ่มตัวอย่าง

สมมุติฐาน

รำไ
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์
หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ เรื่ อ ง ทวี ป ยุ โรป ซึ่ ง จั ด กระบวนการเรี ย นรู ้
ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 (Jigsaw II) จ�ำนวน 11 แผนการเรียนรู้
ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 คน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาสังคมศึกษา
สาระภูมศิ าสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรือ่ ง ทวีปยุโรป ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2
ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก (Multiple
choice) จ�ำนวน 30 ข้อ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
จ�ำนวน 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.50 - 1.00
และน�ำไปทดลองใช้กบั นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทีผ่ า่ นการเรียน
ในเรื่องดังกล่าวมาแล้ว ได้ค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.29 - 0.68
และค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (r) ตั้งแต่ 0.07 - 0.71 (เนื่องจากมีจ�ำนวน
ข้อค�ำถามที่ใช้ได้ไม่ครอบคลุมจุดมุ่งหมายการเรียนและโครงสร้าง
ของข้อสอบทีก่ ำ� หนด จึงต้องเลือกใช้ขอ้ ค�ำถามทีม่ คี า่ อ�ำนาจจ�ำแนก
หรื อ ข้ อ ที่ มี ค ่ า ความยากง่ า ยที่ มี ค ่ า ต�่ ำ กว่ า เกณฑ์ 0.20) และมี
ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.89
แบบทดสอบวั ด ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์
เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก (Multiple choice)
จ�ำนวน 20 ข้อ ทีค่ รอบคลุมกระบวนการคิดวิเคราะห์ 3 กระบวนการ
คือ การวิเคราะห์ความส�ำคัญ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และ
การวิเคราะห์หลักการ (Bloom, 1972) และผ่านการตรวจสอบ
จากผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
0.60 - 1.00 แล้วน�ำไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ได้ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.26 - 0.68 และค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.12 - 0.59 (เนื่องจากมีจ�ำนวนข้อค�ำถาม
ที่ใช้ได้ไม่ครอบคลุมจุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์และโครงสร้างของ
ข้อสอบทีก่ ำ� หนด จึงต้องเลือกใช้ขอ้ ค�ำถามทีม่ คี า่ อ�ำนาจจ�ำแนกหรือ
ข้อที่มีค่าความยากง่ายต�่ำกว่าเกณฑ์ 0.20) และมีค่าความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.70
แบบวัดเจตคติตอ่ การจัดการเรียนรูโ้ ดยวัฏจักรการเรียนรู้
7 ขั้น (7E) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ 2
(Jigsaw II) ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale) 5 ระดับ ซึ่งประกอบด้วยข้อค�ำถามด้านบวก
(Positive) และข้อค�ำถามด้านลบ (Negative) จ�ำนวน 30 ข้อ

ลัยร
า

ชภัฏ

1. นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู ้ โ ดยวั ฏ จั ก ร
การเรียนรู้ 7 ขัน้ (7E) ร่วมกับการเรียนรูแ้ บบร่วมมือเทคนิค จิก๊ ซอว์ 2
(Jigsaw II) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู ้ โ ดยวั ฏ จั ก ร
การเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
จิ๊กซอว์ 2 (Jigsaw II) มีความความสามารถในการคิดวิเคราะห์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู ้ โ ดยวั ฏ จั ก ร
การเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
จิ๊กซอว์ 2 (Jigsaw II) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70
4. นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู ้ โ ดยวั ฏ จั ก ร
การเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
จิ๊กซอว์ 2 (Jigsaw II) มีความความสามารถในการคิดวิเคราะห์
หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70

นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2561 โรงเรียนบ้านบึง (มนูญวิทยาคาร) อ�ำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
จ�ำนวน 1 ห้องเรียน จ�ำนวน 46 คน ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม

ิทยา

อุปกรณ์และวิธีการด�ำเนินการวิจัย

มห
าว

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั กึง่ ทดลอง (Quasi-experiment
research) เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ
จิ๊กซอว์ 2 (Jigsaw II) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์การเรียน ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว โดยมีระเบียบวิธีวิจัยดังนี้

ประชากร

นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2561 โรงเรียนบ้านบึง (มนูญวิทยาคาร) อ�ำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
จ�ำนวน 3 ห้องเรียน จ�ำนวน 135 คน

สุรัชวดี สุภาพ
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ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 ท่าน ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่าง 0.20 - 1.00 แล้วท�ำการปรับปรุงข้อค�ำถาม
ตามค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นน�ำไปทดลองใช้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ไม่ใช้กลุ่มทดลองที่เคยได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีดังกล่าวมาแล้ว โดยแบบวัดเจตคติมีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
รายข้ออยู่ระหว่าง 0.20 - 0.53 และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.832

การวิเคราะห์ข้อมูล

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ
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ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการวิจยั ดังนี้
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์ ของกลุ่มตัวอย่างทั้งก่อนเรียนและ
หลังเรียน ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ (7E)
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 (Jigsaw II)
โดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test) กรณีกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระ
ต่อกัน (Dependent sample) ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ .05
การเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ทดสอบค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย
ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและด�ำเนินการทดลองด้วยตนเอง ทางการเรียน และความสามรถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนเทียบ
กับเกณฑ์ที่ก�ำหนดว่าสูงกว่าเกณฑ์หรือไม่ (เกณฑ์ร้อยละ 70)
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. แนะน�ำขั้นตอนการเรียนรู้ การท�ำกิจกรรม และ โดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test) แบบกลุ่มตัวอย่างเดียวเทียบกับ
เกณฑ์ (One sample) ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ .05
บทบาทของนักเรียนในการเรียนรู้
3. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มี
2. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดความสามารถใน ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 (Jigsaw II) โดยใช้
การคิดวิเคราะห์
3. ด�ำเนินการจัดการเรียนรูต้ ามแผนการจัดการเรียนรู้ เกณฑ์ต่อไปนี้ (ไพศาล วรค�ำ, 2555 : 407-408)
4.51 - 5.00 นักเรียนมีเจตคติตอ่ การจัดการเรียนรูใ้ น
โดยวั ฏ จั ก รการเรี ย นรู ้ 7 ขั้ น (7E) ร่ ว มกั บ การจั ด การเรี ย นรู ้
แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 (Jigsaw II) ในวิชาสังคมศึกษา 				 ระดับมากที่สุด
3.51 - 4.50 นักเรียนมีเจตคติตอ่ การจัดการเรียนรูใ้ น
เรื่อง ทวีปยุโรป ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ใช้เวลาสอนทั้งหมด
				 ระดับมาก
11 ชั่วโมง โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด�ำเนินการสอนด้วยตนเอง
2.51 - 3.50 นักเรียนมีเจตคติตอ่ การจัดการเรียนรูใ้ น
4. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามก�ำหนดแล้วจึง
ท�ำการทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับนักเรียนทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่าง 				 ระดับปานกลาง
1.51 - 2.50 นักเรียนมีเจตคติตอ่ การจัดการเรียนรูใ้ น
ในการศึกษาครั้งนี้ โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ฉบับเดิมที่ท�ำการ 				 ระดับน้อย
1.00 - 1.50 นักเรียนมีเจตคติตอ่ การจัดการเรียนรูใ้ น
ทดสอบก่อนเรียน และแบบวัดเจตคติต่อแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ 				 ระดับน้อยที่สุด
ร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 (Jigsaw II)
5. น� ำ ผลคะแนนที่ ไ ด้ จ ากการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผลการวิจัย
ด้วยเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ
ในการน�ำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยแบ่งการ
น�ำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ออกเป็น 3 ตอน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 (Jigsaw II)
เรื่ อ ง ทวี ป ยุ โรป ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 และหลั ง
การจัดการเรียนรู้กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล
แสดงดังตารางที่ 1 และ 2

สุรัชวดี สุภาพ

พพ
รรณ
ี

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยวัฏจักรการเรียนรู 7
ขั้น (7E) รวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอว 2 (Jigsaw II) เรื่อง ทวีปยุโรป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 และหลังการจัดการเรียนรูกับเกณฑรอยละ 70 ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลแสดงดังตารางที่ 1 และ 2
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ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
กลุมตัวอยาง
n
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ต
ท
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ร
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ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับเกณฑรอยละ 70
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70
SD



กลุมตัวอยาง
n
เกณฑ
x̅
หลังเรียน
46
21
22.51
3.219
45
3.184*
.003
*< .05
จากตารางที่ ่ 22 พบว
พบวาา นันักกเรีเรียยนชั
นชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาป
ษาปทที่ ี่ 22 ทีที่ไ่ไดดรรับับการจั
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2 พบว่
า แแนับบร
กเรียววนชั
ธยมศึคคจิกจิ๊กษาปี
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นรู(จากคะแนนเต็
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จากตารางที่ ่ 44 พบว
พบวาา นันักกเรีเรียยนชั
นชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาป
ษาปทที่ ี่ 22 ทีที่ไ่ไดดรรับับการจั
การจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรูดดววยวั
ยวัฏฏจัจักกรการเรี
รการเรียยนรู
นรู  77 ขัขั้น้น (7E)
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จากตารางที
มกับบการจั
การจัดดการเรี
การเรียยนรู
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บบรววมมื
มมืออเทคนิ
เทคนิคคจิจิ๊ก๊กซอว
ซอว 22 (Jigsaw
(Jigsaw II)II) มีมีคคาาเฉลี
เฉลี่ย่ยคะแนนความสามารถในการคิ
คะแนนความสามารถในการคิดดวิวิเเคราะห
คราะหหหลัลังง
รรววมกั
สุรัชวดี สุภาพ
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20 คะแนน)
คะแนน) พบว
พบวาา ความสามารถ
ความสามารถ
เรีเรียยนเท
ในการคิดวิเคราะหหลังเรียนต่ํากวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตอนที่ 3 เจตคติต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2
ผลการวิเคราะห์เจตคติตอ่ การจัดการเรียนรูโ้ ดยวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
จิ๊กซอว์ 2 (Jigsaw II) เรื่อง ทวีปยุโรป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดง ดังตารางที่ 5

พพ
รรณ
ี

จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ทีไ่ ด้
รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 (Jigsaw II) มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียน เท่ากับ 12.89
เมื่อน�ำมาเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 (14 คะแนน จากคะแนนเต็ม
20 คะแนน) พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียน
ต�่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตอการจัดการเรียนรูโดยวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E)
ตารางที
5 ผลการศึ
เรียนชัค้นจิมั๊กธซอว
ยมศึ2กษาปี
ที่ 2 II)ต่อการจัดการเรียนรู้โดยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)
รวมกับ่ การจั
ดการเรีกษาเจตคติ
ยนรูแบบรขวองนั
มมือกเทคนิ
(Jigsaw
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 (Jigsaw II)

x̅

เจตคติตอการจัดการเรียนรู
ดานครูผูสอน
ดานกิจกรรมการเรียนรู
ดานสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ดานประโยชนที่นักเรียนไดรับ
คาเฉลี่ย

ระดับความคิดเห็น
เห็นดวยมาก
เห็นดวยมาก
เห็นดวยมาก
เห็นดวยมาก
เห็นดวยมาก

รำไ

3.95
3.98
3.80
3.97
3.92

SD
.53
.52
.50
.54
0.44

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

จากตารางที
่ 5 แสดงผลการศึ
กษาเจตคติ
ของนักขเรีองนั
ยนกเรียนชั้นมัธยมศึการศึ
กษาครั
้ชี้ให้เห็ดการเรี
นว่า การจั
การเรี
จากตารางที
่ 5 แสดงผลการศึ
กษาเจตคติ
กษาป
ที่ 2 ต้งอนีการจั
ยนรูโดดยใช
วัฏยจันรู
กร้โดยใช้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักร การเรียนรู้ วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
การเรียนรู 7 ขั้น (7E) รวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิ๊กซอว 2 (Jigsaw II) มีคาเฉลี่ย (x̅) อยูที่ 3.92 ซึ่งอยู
7 ขั้น (7E)
ร่วมกั
บการจั
ดการเรี
ยนรู่ย้แงเบนมาตรฐาน
บบร่วมมือเทคนิ(SD)
คจิ๊กอยู
ซอว์ที่ 0.44
2 จิซึ๊ ก่งหมายความว
ซอว์ 2 (Jigsaw
ว ยพัที่ ฒ2 นาผลสั
ในระดั
บมาก
และมี
สวนเบี
านักเรีII)ยนชันั้น้นมัสามารถช่
ธยมศึกษาป
มีเจตคติมทฤทธิ
ี่ดี ์ทาง
(Jigsaw ตII)อการจั
มีค่าเฉลี
่ย (X)ยนรู
อยู่ทโดยใช
ี่ 3.92วัฏซึจั่งกอยูรการเรี
่ในระดัยบนรู
มาก 7 และมี
ยนบการจั
และความสามารถในการคิ
คราะห์
ดการเรี
ขั้น (7E) การเรี
รวมกั
ดการเรี ยนรูแบบรวมมืดวิอเเทคนิ
คจิข๊กองนั
ซอวกเรี2ยนให้
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Jigsaw II) (SD) อยู่ที่ 0.44 ซึ่งหมายความว่า นักเรียน สูงขึ้นได้ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีเจตคติทดี่ ตี อ่ การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้วฏั จักร (7E) นั้น มีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ที่ส�ำคัญ 7 ขั้นตอน ที่ช่วย
การเรียนรูสรุ้ 7ปขัและอภิ
้น (7E) ร่ปวมกั
บการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค ส่งเสริมผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์
รายผล
จิ๊กซอว์ 2 (Jigsaw II)
ของนักเรียน ได้แก่ 1) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม 2) ขั้นสร้าง
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิ
และเจตคติ
ยนต5)อขัการจั
ดการ ด
ความสนใจดวิ3)เคราะห
ขั้นส�ำรวจค้
นหา 4)ของนั
ขั้นอธิกเรีบาย
้นขยายความคิ
เรียนรูโดยใชวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E) รวมกับการเรียนรูแ6)บบรขั้นวประเมิ
มมือเทคนิ
๊กซอว
า นักเรียนชั้น2003)
นผลคจิ7)
ขั้นน�2 ำ(Jigsaw
ความรู้ไII)ปใช้พบว(Kisenkraft,
สรุปและอภิ
ป
รายผล
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชวัฏจักรการเรี
ยนรู้นที 7่ 3ขั้นขั้น(7E)
รวมกั
บการเรี
อเทคนิ
ซึ่งในขั
ส�ำรวจค้
นหา
เป็นขัย้นนรูทีแ่ให้บบร
นักเรีวมมื
ยนได้
ลงมือคปฏิบัติ
จากการศึ
ก
ษาผลสั
ม
ฤทธิ
์
ท
างการเรี
ย
น
ความสามารถ
จิ๊กซอว 2 (Jigsaw II) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ในการส�ำรวจความรู้ด้วยตนเอง โดยนักเรียนจะได้ท�ำการสืบค้น
ในการคิดและนั
วิเคราะห์
และเจตคติ
ของนักเรียนต่ดอวิการจั
ดการเรี
นรูง้ จากได
กเรียนมี
ความสามารถในการคิ
เคราะห
สูงขึ้นยหลั
รับการจัดการเรียนรูดวยวิธีดังกลาว แตไมสูงกวาเกณฑ
ข้อมูล วิเคราะห์ พิจารณาข้อมูลในประเด็นที่ตนสนใจแล้วท�ำการ
โดยใช้วัฏรจัอกยละ
รการเรี
ย
นรู
้
7
ขั
น
้
(7E)
ร่
ว
มกั
บ
การเรี
ย
นรู
แ
้
บบร่
ว
มมื
อ
70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น (7E)
ปความรู
้วยตนเอง
เทคนิคจิ๊กรซอว์
2
(Jigsaw
พบว่วมมื
า นัอกเทคนิ
เรียนชั
ธยมศึ2 ก(Jigsaw
ษาปีที่ 2II) มีเสรุ
วมกับการเรี
ยนรูแII)บบร
คจิ้น๊กมัซอว
จตคติ
ที่ดีตอ้ดการจั
ดการเรีและในขั
ยนรูดว้นยวิอธิธบีกลายาวขั้นขยายความคิด และ
ความรู้ไยปใช้
นจะได้
ปรับบการเรี
ข้อมูลยทีนรู
่ได้แรับบบร
มาใหม่
ที่ได้รับการจัดการเรี
ยนรูกษาครั
้โดยใช้้งนีว้ชัฏี้ใจัหกเห็รการเรี
ยนรูด้ การเรี
7 ขั้นยนรู
(7E)
การศึ
นวา การจั
โดยใชขัวัฏ้นจัน�กำรการเรี
นรู 7นัขัก้นเรีย(7E)
รวมกั
วมมืจอากการ
ส�ำรวจค้
นคว้ายด้นวยตนเองให้
เข้ากับความรูเ้ ดิมหรื
ประสบการณ์
ร่ ว มกั บ การเรี
้ แ บบร่2 ว(Jigsaw
มมื อ เทคนิ
ซอว์ 2 ว(Jigsaw
II) มฤทธิ
เทคนิคยจินรู๊กซอว
II) นัค้นจิ๊ กสามารถช
ยพัฒนาผลสั
์ทางการเรี
และความสามารถในการคิ
ดวิอเคราะห
ของ เดิม
ของนักยเรีนรูยนที
ล้ว จนเกิ
ความรูใ้ หม่ดทการเรี
นี่ กั เรียนสร้
มี ผ ลสั ม ฤทธิ
และสู ง กว่ดาการเรี
เกณฑ์ยรนรู
้ อ ยละ
นักเรี์ ทยางการเรี
นใหสูงขึย้นนสู
ได งเนืขึ่อ้ นงจากการจั
ดวยวั70
ฏจักรการเรี
 7 ม่ ขัอี ้นยูแ่(7E)
นั้นดมีเป็ขนั้นองค์
ตอนในการจั
ยนรูาทงขึี่ น้ เอง
อีกทั้งการตรวจสอบความรู้ขดองนั
กเรียนในขั
7 ขั้นตตอน
วยสและนั
งเสริมกผลสั
มฤทธิ
์ทางการเรียนและความสามารถในการคิ
วิเคราะห
ของนั้นกตอนแรก
เรียน ไดแยักงท�ำให้
อย่างมีนัยสํส�าำคัคัญญทางสถิ
ิที่ระดัทีบ่ช.05
เรียนมี
ความสามารถ
อนสามารถรู
ละความสามารถพื
้นฐานที่นักดเรียนมี
้ น ตรวจสอบความรู
 เ ดิ มรับ2)การจั
ขั้ นดสรการเรี
า งความสนใจ
้ น สํผู้สา รวจค
น หา 4)้ถึงขัความรู
้ น อธิ บ้แาย
5) ขั้ น ขยายความคิ
ในการคิด1)วิเขัคราะห์
สูงขึ้นหลังจากได้
ยนรู้ด้วยวิธ3)
ี ขัครู
ข้ากับนนัหา
กเรีเป
ยนดี
ดการเรี
ผล 7)ร้อขัยละ
้นนําความรู
ซึ่งในขับ้นบทเรี
ที่ 3 ขัย้นนให้
สําเรวจค
นขัย้นงิ่ ขึทีน้ ่ใหทันง้ ักการจั
เรียนได
ลงมืยอนรูโ้ ดย
ดังกล่าว 6)แต่ขัไ้นม่ประเมิ
สูงกว่านเกณฑ์
70 อย่ไาปใช
งมีนัย(Kisenkraft,
ส�ำคัญทางสถิ2003)
ติ และปรั
ิในการสํ
ดวยตนเอง
เรียนจะได
คนขอยมูนรู
ล ้ วิ7เคราะห
ในประเด็
นทีด่ตวิเนคราะห์
วัฏจักบรการเรี
ขั้น (7E)พิยัจงารณาข
ท�ำให้ผอู้เรีมูยลนได้
ฝึกการคิ
ที่ระดับ ปฏิ
.05บัตและนั
กเรีายรวจความรู
นที่ได้รับการจั
ดการเรีโดยนั
ยนรู้โกดยวั
ฏจักร ทําการสื
วทําร่การสรุ
ปความรู
ยตนเอง
และในขั
อธิบ2าย ขัทั้น้งขยายความคิ
ไปใช
นักเรีมยพันจะได
ปรัเบคราะห์
การวิเคราะห์ดคและขั
วามส�ำ้นคันํญาความรู
วิเคราะห์
ความสั
นธ์ และวิ
การเรียนรูสนใจแล
้ 7 ขัน้ (7E)
วมกับการเรี
ยนรูดแ้ วบบร่
วมมือเทคนิ
คจิก๊ ้นซอว์
ข
อ
มู
ล
ที
ไ
่
ด
ร
บ
ั
มาใหม
จ
ากการสํ
า
รวจค
น
คว
า
ด
ว
ยตนเองให
เ
ข
า
กั
บ
ความรู

เ
ดิ
ม
หรื
อ
ประสบการณ
เ
ดิ
ม
ของนั
ก
เรี
ย
นที
่
ม
ี
อ
ยู
แลน่ วกั เรียน
หลักการ ผ่านขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูใ้ นขัน้ ส�ำรวจค้นหาที
(Jigsaw II) มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีกล่าว
จนเกิดเปนองคความรูใหมที่นักเรียนสรางขึ้นเอง อีกทั้งการตรวจสอบความรู
กเรียนในขั้นตอนแรก
าใหคนรูหาตามหั
ผูสอน วข้อ
จะได้ลงมือปฏิบขตั องนั
ใิ นการวางแผนสื
บค้น การส�ยังำทํรวจค้
สามารถรูถึงความรูและความสามารถพื้นฐานที่นักเรียนมี และปรั
บบทเรี
ยนให
เขาดกัระเบี
บนักยเรีบข้
ยนดี
้งการจัดบการเรี
ยนรู ปผล
การพิ
จารณา
และจั
อมูยลิ่งทีขึไ่ ้นด้จทัากการสื
ค้น และสรุ
โดยวั ฏ จั ก รการเรี ย นรู 7 ขั้ น (7E) ยั ง ทํ า ให ผู เ รี ย นได ฝ ก การคิ ด วิ เ คราะห ทั้ ง การวิ เ คราะห ค วามสํ า คั ญ วิ เ คราะห
ความสัมพันธ และวิเคราะหหลักการ ผานขั้นตอนการจัดการเรียนรูในขั้นสํารวจคนหาที่นักเรียนจะไดลงมือปฏิบัติในการ
วางแผนสืบคน การสํารวจคนหาตามหัวขอ การพิจารณา และจัดระเบียบขอมูลที่ไดจากการสืบคน และสรุปผลทําให
สุรัชวดี สุผูภเรีาพ
ยนไดวิเคราะหความสําคัญของขอมูลจากการคัดเลือกขอมูลที่ไดจากการสํารวจวาขอมูลใดสําคัญและไมสําคัญ และได
ฝกวิเคราะหความสัมพันธจากการพิจารณขอมูลที่ทําการสืบคน วาขอมูลใดที่สัมพันธหรือสอดคลองกันกับหัวขอหรือ
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ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนสูงขึ้นอีกด้วย สอดคล้องกับ Eilks
(2005), Nur (2016) และณัฐชยา พอพิน (2555) ที่พบว่า นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิคจิก๊ ซอว์ 2 (Jigsaw II) และสอดคล้องกับ Orhan,
Nihal, and Nilay (2006) และ AliAkbar Shaikhi Fini,
Eghbal Zarei, and Sardare (2014) ที่พบว่า การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 นั้นมีประสิทธิภาพในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ดีกว่าการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีปกติ
แต่ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า มีเพียงผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี
ดังกล่าวสูงขึน้ กว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70 ทีต่ งั้ ไว้ ในส่วนของความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนนัน้ ไม่สงู กว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70 ทีต่ งั้ ไว้
ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจากทีผ่ า่ นมาไม่เคยมีการจัดการเรียนรูท้ เี่ น้นการฝึกฝน
การคิดวิเคราะห์อย่างจริงจัง และการที่ผู้เรียนจะมีความสามารถ
ในการคิ ด วิ เ คราะห์ ไ ด้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น นั้ น ต้ อ งอาศั ย การฝึ ก ฝนการคิ ด
วิเคราะห์บ่อยๆ จึงจะเกิดผล อีกทั้งการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขัน้ (7E) นัน้ ผูว้ จิ ยั ได้สอดแทรกการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ
เทคนิคจิ๊กซอว์ 2 (Jigsaw II) ไว้ในขั้นส�ำรวจค้นหา ซึ่งต้องใช้เวลา
ในการจัดกิจกรรม เนื่องจากนักเรียนต้องมีการเคลื่อนย้ายเปลี่ยน
กลุม่ ไปมาเพือ่ ศึกษาข้อมูลในกลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ แล้วกลับมาแลกเปลีย่ น
ข้อมูลกับกลุ่มบ้านของตนอีกครั้ง แต่เนื่องจากเวลาในการเรียน
แต่ละชั่วโมงมีจ�ำกัด ท�ำให้นักเรียนไม่สามารถฝึกการคิดวิเคราะห์
ได้อย่างเต็มที่ ทั้งยังพบว่า นักเรียนในกลุ่มอ่อนต้องใช้เวลานานใน
การท�ำความเข้าใจเนือ้ หาและข้อมูล นักเรียนจึงไม่สามารถวิเคราะห์
ข้ อ มู ล หรื อ เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ได้ ใ นเวลาที่ ก� ำ จั ด และไม่ ไ ด้ พั ฒ นา
ความสามารถอย่างเต็มที่ จึงส่งผลท�ำให้คะแนนเฉลี่ยความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้
ในส่วนเจตคติของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
จิ๊กซอว์ 2 (Jigsaw II) พบว่า นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการ
เรียนรู้ (X = 3.92, SD = 0.44) โดยนักเรียนมีระดับความคิดเห็น
ในด้านครูผู้สอน ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสื่อและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่นักเรียนได้รับอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
(7E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 (Jigsaw II)
นั้นเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้ลงมือสืบค้น ส�ำรวจความรู้ รวบรวมข้อมูล
คิดพิจารณาข้อมูล และสรุปองค์ความรูด้ ว้ ยตนเองผ่านกระบวนการ
กลุ่มจิ๊กซอว์ ที่สมาชิกในกลุ่มจะได้ส�ำรวจหัวข้อที่ตนสนใจ และได้
ช่วยเหลือกันในการสรุปองค์ความรู้ที่ได้ในแต่ละบทเรียน ท�ำให้
นักเรียนเรียนรู้เนื้อหาได้ทันจากเพื่อนสมาชิกมากขึ้น และยังช่วยให้
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ท�ำให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ความส�ำคัญของข้อมูลจากการคัดเลือก
ข้อมูลที่ได้จากการส�ำรวจว่าข้อมูลใดส�ำคัญและไม่ส�ำคัญ และได้
ฝึกวิเคราะห์ความสัมพันธ์จากการพิจารณข้อมูลที่ท�ำการสืบค้น
ว่าข้อมูลใดที่สัมพันธ์หรือสอดคล้องกันกับหัวข้อหรือประเด็นที่
นักเรียนก�ำลังศึกษา ทัง้ ในขัน้ อธิบายนักเรียนยังมีหน้าทีต่ อ้ งน�ำข้อมูล
ความรู้ที่ได้จากขั้นส�ำรวจมาวิเคราะห์แปลผลด้วยเหตุและผลมา
อธิบาย เพือ่ สรุปเป็นองค์ความรูแ้ ล้วน�ำองค์ความรูห้ รือหลักการทีไ่ ด้
ไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวันในขัน้ สุดท้าย ซึง่ ท�ำให้ผเู้ รียนได้ปรับโครงสร้าง
และพัฒนากระบวนการทางความคิดของผู้เรียน ส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์สงู ขึน้
จากเดิม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณพร ยิ้มฉาย (2559)
ที่พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ (7E) ในวิชาชีววิทยา
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ก�ำหนด และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Morvarid Bozorgpouri (2016) และ
อาริสา สุปน (2557) ที่พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัด
การเรียนรู้ด้วยวิธีปกติ
การศึกษาครั้งนี้ได้มีการน�ำการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 (Jigsaw II) เข้ามาใช้ในขั้นส�ำรวจ
ค้นหาของการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ซึ่งมี
ส่วนท�ำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด
วิเคราะห์สูงขึ้นจากเดิม เนื่องจากการจัดการเรียนสอนด้วยเทคนิค
ดังกล่าว สมาชิกในกลุม่ บ้านของนักเรียนจะมีการคละความสามารถ
และเพศกัน ท�ำให้สมาชิกในกลุ่มมีความแตกต่างและหลากหลาย
นักเรียนจึงต้องคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้กลุ่มและสมาชิก
ทุกคนในกลุ่มท�ำงานให้ส�ำเร็จตามเป้าหมาย โดยในการแบ่งเนื้อหา
ออกเป็ น หั ว ข้ อ ย่ อ ยๆ นั้ น ท� ำ ให้ นั ก เรี ย นได้ ศึ ก ษาประเด็ น นั้ น ๆ
อย่างลึกซึ้ง และได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้นจากการ
เลือกศึกษาในหัวข้อหรือประเด็นที่ตนสนใจ ทั้งยังท�ำให้นักเรียนมี
ความกระตือรือร้นในการเรียนรูม้ ากขึน้ รวมถึงการสอบท้ายบทเรียน
ยังท�ำให้นักเรียนแต่ละคนได้ทบทวนความรู้ของตนเองอีกด้วย
ทั้งยังท�ำให้เกิดการช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม เนื่องจากสมาชิก
ในกลุ่มมีการคละความสามารถ ดังนั้นหากมีสมาชิกท�ำคะแนน
รายบุคคลได้นอ้ ยก็จะส่งผลถึงคะแนนกลุม่ และท�ำให้ไม่ได้รบั รางวัล
หรือค�ำชมเชย จึงส่งผลท�ำให้นักเรียนต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
และการให้รางวัลแก่กลุ่มที่ท�ำคะแนนได้สูงที่สุดยังเป็นการกระตุ้น
ให้นักเรียนเกิดการกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ เมื่อนักเรียนได้รับ
แรงเสริมบ่อยๆ จะท�ำให้นักเรียนรู้สึกเห็นคุณค่าในการเรียนรู้
ซึง่ สิง่ เหล่านีล้ ว้ นส่งผลให้ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและความสามารถ
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นักเรียนได้เรียนรู้การท�ำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ได้ใช้ทักษะการฝัง
การพูด จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันกับสมาชิกภายในกลุ่ม อีกทั้ง
นักเรียนยังได้รบั อิสระทางด้านความคิดและในการท�ำงานอย่างเต็มที่
ในขณะท�ำกิจกรรมกลุ่ม โดยมีครูผู้สอนคอยให้ค�ำแนะน�ำ และ
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ท�ำให้นักเรียนได้ใช้ความคิดใน
การท�ำงานอย่างเต็มที่ ร่วมถึงครูผู้สอนมีการเสริมแรงด้วยการให้
รางวัลแก่นักเรียน เป็นค�ำชม และของรางวัล ท�ำให้นักเรียนเข้ามี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ และสนุกไปกับการเรียนรู้ ทั้งนักเรียนยังเห็น
ประโยชน์จากการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจนจากกิจกรรมที่ท�ำ และเห็น
ผลการเรียนรู้ ทั้งข้อบกพร่อง และพัฒนาการการเรียนรู้ของตนเอง
อย่างชัดเจนจากการท�ำแบบทดสอบ หรือการท�ำใบงาน ท�ำให้
นักเรียนมีก�ำลังแรงใจมากขึ้นในการเรียนรู้ ส่งผลท�ำให้นักเรียน
มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)
ร่วมกับการเรียนรูแ้ บบร่วมมือเทคนิคจิก๊ ซอว์ 2 (Jigsaw II) สอดคล้อง
กับ ณัฐกา นาเลื่อน (2556) ที่พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ (7E)
ร่วมกับเทคนิคการใช้ค�ำถามในวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับมากที่สุด
และสอดคล้องกับ Dollard and Mahoney (2010) และ Sare
and Yasemin (2012) ที่พบว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
จิ๊กซอว์ 2 (Jigsaw II) ท�ำให้นักเรียนรู้สึกว่าตนเองส�ำคัญ และมี
โอกาสในการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากยิ่งขึ้น รวมถึงนักเรียนยัง
สนุกไปกับการร่วมมือกับเพื่อนๆ ในชั้นเรียนอีกด้วย
ดั ง นั้ น จะเห็ น ได้ ว ่ า การจั ด การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยวั ฏ จั ก ร
การเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
จิ๊ ก ซอว์ 2 (Jigsaw II) นั้น สามารถช่ว ยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ท าง
การเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนให้ดี
ขึ้นได้ อีกทั้งนักเรียนยังรู้สึกดี และชอบการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยวิธดี งั กล่าวอีกด้วย จึงควรมีการน�ำการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ 2 (Jigsaw II) ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
โดยเฉพาะในกลุ ่ ม สาระสั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะและศักยภาพตรงตามเป้าหมาย
ในการพัฒนาเด็กในวัยเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ
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การพัฒนาเส้นใยกาบหมากให้เป็นผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอเพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้กับกลุ่มผู้บริโภค โดยผู้วิจัยจะทดลอง
น�ำองค์ความรู้ในการแปรรูปเส้นใยพืชและการขึ้นรูปสิ่งทอมาพัฒนาให้เกิดเป็นนวัตกรรมเส้นใยจากกาบหมากที่สามารถสร้างประโยชน์
ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหมากและกลุ่มผู้ประกอบการเคหะสิ่งทอ มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาและทดสอบคุณสมบัติและข้อจ�ำกัด
ของเส้นใยจากกาบหมาก ทดลองการผลิตต้นแบบเคหะสิ่งทอเส้นใยกาบหมาก เพื่อหาแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อถ่ายทอด
องค์ความรู้ในพัฒนาเคหะเส้นใยกาบหมากให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ ซึ่งมีวิธีการด�ำเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงพัฒนาและทดลอง
การพัฒนาทดลอง (Experimental-Development Reseach) มีประชากรคือ กลุ่มผู้ประกอบการหัตถกรรม ระยอง จันทบุรี ตราด
และกลุ่มผู้ผลิตเส้นใยปอในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งกลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มผู้ประกอบการ ระยอง จันทบุรี และตราด จ�ำนวน 40 คน โดยใช้
การสุ่มแบบเจาะจง โดยมีเครื่องมือวิจัยเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกและการท�ำแบบสอบถาม กลุ่มผู้ผลิตเส้นใยปอในจังหวัดอุบลราชธานี
จ�ำนวน 2 กลุ่ม โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ความพึงพอใจ และข้อมูลเชิงปริมาณโดยหลักสถิติ
ผลการวิจัยพบว่า ในด้านการพัฒนาเป็นสิ่งทอสิ่งทอควรประยุกต์และพัฒนาจากลายเก่าๆ ที่มีความเรียบง่ายแต่ดูหรูหรา
หรือมีเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น โดยเฉพาะลายจากสมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณี ซึ่งจะท�ำให้เกิดจุดเด่นที่แตกต่างจากการทอที่อื่นๆ
ในการผลิตควรเน้นความสวยงามและความละเอียดปราณีตจากฝีมือในการทอ เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้แก่ชิ้นงาน
ได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ มีการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ต่อต้นแบบที่ผลิต ด้านรูปแบบและการใช้งานด้วย
วิธีการประเมินตามเกณฑ์ โดยตั้งสมมุติฐานการทดสอบคะแนนเต็ม 5.00 โดยตั้งเกณฑ์ผ่านไว้ที่ 3.50 คะแนน ซึ่งผลสรุปการประเมิน
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวมอยู่ที่ 3.92 ซึ่งหมายความว่า ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับที่พึงพอใจ
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The development of Betel Nut Leaf Stalk fiber as a textile product to create a new alternative for
consumers. The researcher will try to introduce knowledge in processing of plant fibers and textile forming.
Weaving is developed as an innovative fiber from the tamarins Betel Nut Leaf Stalk that can benefit the
prostitutes and textile entrepreneurs. The purpose is To study and test the properties and limitations of fiber
from the kaempferia Betel Nut Leaf Stalk, to test the production of prototype housing, textile fiber, To convey
knowledge in the development of housing fiber to the business to the interested. There are research methods,
research, development and experimental development. Experimental-Development Reseach is a group of
handicraft operators Rayong, Chanthaburi, Trat, and the group of fiber producers in Ubon Ratchathani. The sample
is The group of 40 entrepreneurs in Rayong, Chanthaburi and Trat were randomly selected. Two groups of flax
fiber producers in Ubon Ratchathani were selected by using random sampling. Content analysis, satisfaction and
quantitative data were statistically analyzed.
The research found that in the field of textile development, textiles should be applied and developed
from old designs that are simple, elegant or unique. Especially the pattern of Her Majesty the Queen. This will
give you a distinct advantage over other weaving. Others in the production should emphasize the beauty and
sophistication of woven crafts. To create value and add value to the work. Developed as a prototype product.
Have a Satisfaction Assessment Of the sample. Per prototype produced Format and usage The hypothesis test
scores are 5.00 and the threshold is set at 3.50. The overall satisfaction score was 3.92, which means that the
satisfaction of the sample At the level of satisfaction.
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หมากเป็นพืชเขตร้อนทีพ่ บได้ในหลายประเทศของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้ แถบมหาสมุทรแปซิฟิกในส่วนที่เป็น
เขตร้อนและบางส่วนของทวีปแอฟริกา หมากมีบทบาทส�ำคัญทาง
ด้ า นเศรษฐกิ จ และวั ฒ นธรรมของหลายท้ อ งถิ่ น ในทวี ป เอเชี ย
รวมทั้งประเทศไทย
จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการแยกเส้นใยจาก
กาบหมากนวล (พัฒนะ แก้วสว่าง และคณะ, 2545) เพื่อต้องการ
หาว่าวิธีใดสามารถแยกเส้นใยจากกาบหมากนวลได้ดีที่สุดจาก
การทดลองทราบว่า วิธีที่สามารถแยกเส้นใยจากกาบหมากนวล
ปริมาณมากที่สุด คือ วิธีแยกโดยใช้ต้มด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์
ที่เข้มข้น 16 เปอร์เซ็นต์ ที่ใช้เวลา 90 นาที ได้จ�ำนวนเส้นใย 4.32
กรัมต่อกาบ 500 กรัม โดยใช้เวลาแยก 60 นาที ประกอบกับผู้วิจัย
ได้ท�ำทดลองเบื้องต้นกับวัสดุกาบหมาก ผู้วิจัยได้พบว่า กาบหมาก
มีสีสันที่สวยงามตามธรรมชาติมีความเหนียวและทนต่อแรงดึงได้ดี
เมื่อลอกผิวชั้นนอกออกมาก็ได้เส้นใยที่ยาวตามความยาวของโคน
กาบหมาก ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า กาบหมากมีความเหมาะสมที่จะน�ำไป
ทดลองผลิตเป็นเส้นใยและเคหะสิ่งทอได้ และอาจเป็นแนวทางใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างวัสดุทางเลือกใหม่ในการผลิตสิ่งทอ
ให้ กั บ ผู ้ ป ระกอบการหั ต ถกรรมหรื อ อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอต่ อ ไป
รวมไปถึงในภาคธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะผลักดัน
อุตสาหกรรมสิง่ ทอไทยสู่ Thai Eco fiber และความต้องการบริโภค
สิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติที่มากขึ้นของประชากรโลก (ผู้จัดการ
ออนไลน์, 2557)
จากการศึกษาข้อมูลเชิงนโยบายในภาครัฐส่วนต่างๆ
พบว่า สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม
มีเป้าหมายที่จะเร่งผลักดันอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยสู่ Thai Eco
fiber น�ำใบสับปะรด ต้นกัญชง และเศษริมไหม วัสดุเหลือใช้จาก
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมาถักทอเป็นผ้าผืนต้นแบบและน�ำไป
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน โดยมูลค่าส่งออกเส้นใย
ธรรมชาติของไทยในปี 2013 มีมูลค่า 26.38 ล้านเหรียญสหรัฐ
(24,353.65 ล้านบาท) ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 จากปีก่อน

ในขณะที่การส่งออกเส้นใยสังเคราะห์มีมูลค่า 642.56 ล้านเหรียญ
สหรัฐ (5,731.65 ล้านบาท) ขยายตัวลดลงร้อยละ 4.55 ชี้ให้
เห็นถึงความต้องการบริโภคเส้นใยธรรมชาติมีมากขึ้น (ผู้จัดการ
ออนไลน์, 2557) และในการศึ กษาแผนโนบายระดับประเทศ
ของไทย พบว่า คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติได้กำ� หนดยุทธศาสตร์ที่
4 คือ การสร้างศักยภาพและความสามารถเพือ่ การพัฒนานวัตกรรม
และบุคลากรทางการวิจัย โดยมีเป้าประสงค์ในการวิจัย คือ พัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการพึ่งพาตนเอง
โดยใช้ฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาการ
ต่างๆ อย่างสมดุลและเหมาะสม และมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ ค วามรู ้ แ ละต่ อ ยอดภู มิ ป ั ญ ญาของประเทศและสาธารณะ
ตลอดจนเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพการวิ จั ย ของประเทศ (ผู ้ จั ด การ
ออนไลน์, 2557) และมีกลยุทธ์ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมสู่เซิงพาณิชย์
ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะผูว้ จิ ยั จึงมีแนวคิดในการพัฒนา
เส้นใยกาบหมากให้เป็นผลิตภัณฑ์เคหะสิง่ ทอ เพือ่ ใช้เป็นของตกแต่ง
บ้านจากงานหัตกรรมจักสาน เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้กับกลุ่ม
ผู้บริโภค โดยคณะผู้วิจัยจะทดลองน�ำองค์ความรู้ในการแปรรูป
เส้นใยพืชและการขึ้นรูปสิ่งทอ มาพัฒนาให้เกิดเป็นนวัตกรรม
เส้นใยจากกาบหมากที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มเกษตรกร
ผู้ปลูกหมากและกลุ่มผู้ประกอบการเคหะสิ่งทอที่มีจ�ำนวนมากใน
ประเทศไทย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการผลิตต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

นาวี เปลี่ยวจิตร์

1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะและประโยชน์ของหมาก
2. เพื่อศึกษาและทดสอบคุณสมบัติและข้อจ�ำกัดของ
เส้นใยจากกาบหมาก
3. ทดลองการผลิตต้นแบบเคหะสิง่ ทอเส้นใยกาบหมาก
เพื่อหาแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิต
4. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาเคหะเส้นใย
กาบหมากให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ เช่น ผู้ผลิตเคหะสิ่งทอ
กลุ่มอาชีพหัตถกรรมต่าง กลุ่มอาชีพตกแต่งภายใน เป็นต้น

2. เพื่อศึกษาและทดสอบคุณสมบัติและขอจํากัดของเสนใยจากกาบหมาก
3. ทดลองการผลิตตนแบบเคหะสิง่ ทอเสนใยกาบหมากเพื่อหาแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิต
4. เพื่อถายทอดองคความรูในการพั
ฒนาเคหะเส
นใยกาบหมากให
่สนใจ
น ผูผ ลิ2562
ต 93
วารสารวิ
จัยร�ำไพพรรณี
ปีที่ 13 ฉบักบับทีผู่ ป3ระกอบการที
เดือนกันยายน
- ธัเช
นวาคม
เคหะสิ่งทอ กลุมอาชีพหัตถกรรมตาง กลุมอาชีพตกแตงภายใน เปนตน

ขอบเขตการวิจัย

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

กรอบแนวคิ
ดการวิ
จัยจัย
กรอบแนวคิ
ดการวิ

มห
าว

ิทยา

		 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
1) พัฒนาต้นแบบเคหะสิ่งทอจากเส้นใยกาบหมาก ใช้การสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตัวอย่างแบบกึ่งมีโครงสร้างซึ่งทาง
ผู้วิจัยอาจเตรียมค�ำถามไปส่วนหนึ่งและปรับเปลี่ยนรูปแบบค�ำถาม
โดยวิธีทางหัตถกรรม จ�ำนวน 1 ชุด
2) พัฒนาผลิตภัณฑ์จากเคหะสิ่งทอเส้นใยกาบหมาก ตามสถานการณ์
		 3) การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อ
จ�ำนวน 1 ชุด
ระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใย
กาบหมาก
วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง พั ฒ นาและทดลอง 		 4) การท�ำแบบสอบถาม (Questionair) ซึ่งเลือก
การพัฒนาทดลอง (Experimental- Development Reseach) เก็บข้อมูลแบบสอบถามโดยใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive
sampling) เพื่ อ เลื อ กสถานที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล แบบสอบถาม คื อ
โดยมีวิธีการด�ำเนินงานวิจัย ดังนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฎร�ำไพพรรณี ใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้
		 1) ค้นคว้าข้อมูลจากสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น สิ่งพิมพ์ sampling) เพื่อเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการที่สนใจใน 3 จังหวัด
ทางอินเตอร์เน็ต หนังสือ เอกสารงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ระยอง จันทบุรี และตราด จ�ำนวน 40 คน เพือ่ ท�ำแบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจและความต้องการ
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ท�ำให้ทราบสถานการณ์การผลิตปอในปัจจุบนั ว่า ก�ำลังประสบปัญหา
เนื่ อ งจากสภาพอากาศแห้ ง แล้ ง ท� ำ ให้ ไ ม่ ส ามารถหาแหล่ ง น�้ ำ
แช่ปอได้ ประกอบกับช่วงระยะ 2 ปีที่ผ่านมา ทางพ่อค้าคนกลาง
หยุดการรับซื้อปอ จึงท�ำให้ในจ�ำนวนผู้ผลิตลดน้อยลง
2. ผลการศึกษาและทดสอบคุณสมบัติและข้อจ�ำกัด
ของเส้นใยจากกาบหมาก
ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การศึกษาดูงานทีส่ ถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม
สิ่งทอ กรุงเทพมหานคร พบว่า ทางสถาบันฯ ได้ร่วมกับเอกชน
พัฒนาเส้นใยทางเลือกใหม่ขึ้นมาหลายชนิดดังต่อไปนี้
- เส้นใยไผ่
- เส้นใยฝ้ายสีน�้ำตาลซึ่งพัฒนามาจากพันธุ์พื้นเมือง
- ด้ายจากเส้นใยฝ้ายสีนำ�้ ตาล 80% เส้นใยสับปะรด 20%
- เส้นใยกล้วยและใยสับปะรด
- เส้นใยจากบัวหลวง
การศึ ก ษากระบวนการย้ อ มสี ธ รรมชาติ ใ นเส้ น ใย
ประเภทต่างๆ
จากผลการทดลอง พบว่า เส้นใยที่นุ่มที่สุดและเหนียว
ที่สุด คือ เส้นใยที่ได้จากการแช่หมักน�้ำโคลนจากนากกในจังหวัด
จันทบุรีเป็นเวลา 15 วัน โดยเส้นใยที่แช่จะเปียกหรือแห้งก็ได้ และ
เส้นใยส่วนที่เหมาะจะน�ำมาทอ คือ เส้นใยในส่วนเส้นก้านใบหรือ
ใยหยาบเนื่องจากมีผิวสัมผัสของเส้นใยที่ละเอียดนุ่ม เส้นใยมี
ความแข็ ง แรงมี ค วามเหนี ย วและนุ ่ ม เพิ่ ม ขึ้ น จากเส้ น ใยที่ ไ ม่ ไ ด้
แช่น�้ำดินโคลนจากนากก แต่ว่ายังมีความเปราะอยู่ และสางให้เป็น
ระเบียบง่ายแต่มีการพันกันบ้างเล็กน้อย
การทดลองทอเส้นใยกาบหมาก
ทดลองทอเป็นผืนโดยกี่ทอเสื่อกกด้วยลายขัดพื้นฐาน
ที่อยู่ในจังหวัดจันทบุรี การทดลองทอสามารถทอได้ แต่ในระหว่าง
ทอต้องแช่เส้นใยในน�้ำและน�ำมาทอเมื่อทอเป็นผืน เวลาทอต้อง
จับเส้นใยเป็นกลุ่มทีละ 10 เส้น ต่อการทอเส้นพุ่ง 1 ครั้ง เพราะ
หากทอ ครั้งละ 1 เส้น ผืนเส้นใยที่ได้จะขาดและไม่สามารถทอเป็น
ผืนได้ ซึ่งเส้นใยที่น�ำมาทอเป็นผืน
3. ผลการทดลองการผลิตต้นแบบเคหะสิ่งทอเส้นใย
กาบหมากเพื่อหาแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิต
คณะวิจัยได้ด�ำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus
Group) เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในวันที่ 4 สิงหาคม
2559 ณ ห้ อ งประชุ ม คณะอั ญ มณี ศ าสตร์ แ ละประยุ ก ต์ ศิ ล ป์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี โดยมีผเู้ ข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทน
ผูป้ ระกอบการ ตัวแทนกลุม่ แม่บา้ นทอเสือ่ นักออกแบบผลิตภัณฑ์
และคณะวิจัย จ�ำนวน 8 คน ซึ่งประกอบด้วย
1) ตั ว แทนจากกลุ ่ ม หั ต ถกรรมทอเสื่ อ กกเสม็ ด งาม
จังหวัดจันทบุรี
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2. การทดลองและพัฒนา
		 1) ท�ำการทดลองผลิตเส้นใยจากกาบหมากด้วยวิธี
การทางหัตถกรรมเช่นการขูดเส้นใย การฟั่น การเปียเป็นด้าย
แล้วท�ำการทดสอบคุณสมบัติเส้นใยในด้านต่างๆ สังเกตและจด
บันทึกขั้นตอนการท�ำงานและปัญหาที่พบ
		 2) วิเคราะห์หาแนวทางความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาเคหะสิ่งทอจากเส้นใยกาบหมากและทดลองท�ำการผลิต
เคหะสิ่งทอ
		 3) น�ำเคหะสิ่งทอมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
เช่น บุเฟอร์นิเจอร์ ท�ำม่านบังแสง ฯลฯ
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 ประชากรในการวิจัยนี้ประกอบด้วย 2 กลุ่มคือ
		 1) กลุ ่ ม ผู ้ ป ระกอบการหั ต ถกรรม 3 จั ง หวั ด
ได้แก่ จังหวัด ระยอง จันทบุรี และตราด
		 2) กลุ่มผู้ผลิตเส้นใยปอในจังหวัดอุบลราชธานี
		 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้คือ
		 1) กลุ่มผู้ประกอบการหัตถกรรม 3 จังหวัด ได้แก่
จังหวัด ระยอง จันทบุรี และตราด ทีม่ าเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิ
การเพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมหัตถกรรมสู่ผู้ประกอบการ จ�ำนวน
40 คน ใช้การสุ่มแบบเจาะจง
		 2) กลุ่มผู้ผลิตเส้นใยปอในจังหวัดอุบลราชธานี
จ�ำนวน 2 กลุ่ม โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง
4. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ใช้การ
สัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตัวอย่างแบบกึ่งมีโครงสร้าง การประชุม
กลุม่ ย่อย (Focus Group) และการท�ำแบบสอบถาม (Questionair)
ซึง่ เลือกเก็บข้อมูลแบบสอบถามโดยใช้วธิ สี มุ่ แบบเจาะจง (Purposive
sampling)
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
		 1) ข้อมูลเชิงเนื้อหา ได้แก่ ที่มา รูปแบบ กรรมวิธี
การผลิ ต สภาพปั ญ หาและความพึ ง พอใจจะใช้ ก ารวิ เ คราะห์
เชิงบรรยาย เพื่อสังเคราะห์หาแนวทางการด�ำเนินงานวิจัย
		 2) ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณวิ เ คราะห์ โ ดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ SPSS ด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

มห
าว

ผลการวิจัย
กาบหมาก

1. ผลการศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะและประโยชน์ ข อง

คณะผู้วิจัยได้ศึกษาดูงานกระบวนการแปรรูปเส้นใย
จากธรรมชาติ ป ระเภทเส้ น ใยปอและกกในเขตพื้ น ที่ ใ นจั ง หวั ด
อุบลราชธานี โดยได้ท�ำการสัมภาษณ์เชิงลึกกับชาวบ้านผู้ผลิต
เส้นใยปอ ในต�ำบลธาตุน้อย อ�ำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
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2) นั ก ออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละนั ก ออกแบบตกแต่ ง
2) ควรเน้นการออกแบบทีส่ ามารถปรับแต่งรูปแบบหรือ
ภายในที่ใช้งานหัตถกรรมตกแต่งบ้าน
ปรับลักษณะการจัดวางให้แตกต่างได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้
3) ผู้ผลิตของตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์
ผู้บริโภคสามารถออกแบบจัดวางได้เองโดยอาจพัฒ6นาเป็นอุปกรณ์

จากการระดมความคิดเห็นสามารถสรุปเป็นประเด็น ตกแต่งผนังบ้าน ที่มีรูปแบบและขนาดเท่ากัน แต่มีลวดลายแตกต่าง
การออกแบบ ได้ดังนี้
และหลากหลาย เพื่อให้สามารถขยายตลาดได้กว้างขึ้น
2)
ควรเน
น
การออกแบบที
่
ส
ามารถปรั
บ
แต
ง
รู
ปแบบหรือปรั3)บลัหากเป็
กษณะการจั
ดวางให่ อ งเรื
แตกต
หลากหลาย
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
นงานเครื
อนางได
ควรเป็
นเครื่องเรือนที่
รูปแบบ เพื่อใหผูบริโภคสามารถออกแบบจัดวางไดเองโดยอาจพัฒนาเปนอุปกรณตกแตงผนังบาน ที่มี
1) ควรเป็นผลิตภัณฑ์ทตี่ อบสนองการด�ำรงชีวติ ประจ�ำวัน สามารถแสดงลักษณะลวดลายพื้นผิวของสิ่งทอได้อย่างชัดเจน
รูปแบบและขนาดเทากัน แตมีลวดลายแตกตางและหลากหลาย เพื่อใหสามารถขยายตลาดไดกวางขึ้น
ทัว่ ไป เช่น เครือ่ งเรือนในห้อ3)งนัง่ หากเป
เล่น ห้นองานเครื
งรับแขก่องเรื
ห้อองนอนหรื
อง ่องเรือนที่สามารถแสดงลั
4) ไม่ คกวรเป็
น สิ่ ง ที่ สั ้นมผิผัวสของสิ
กั บ ร่่งทอได
า งกายของมนุ
ษ ย์
น ควรเปอนห้เครื
ษณะลวดลายพื
อยาง
ครัว หรือเป็นเครื่องใช้สอยประเภทตกแต่
ชัดเจน งบ้าน เช่น โคมไฟ ม่าน เนื่องจากผิวสัมผัสของสิ่งทอจะระคายเคืองต่อผิวหนังได้
หรือของตกแต่งบ้าน เป็นต้4)น ไมควรเปนสิ่งที่สัมผัสกับรางกายของมนุษย เนื่องจากผิวสัมผัสของสิ่งทอจะระคายเคืองตอผิวหนังได

ภาพที่ 1 แสดงการดําเนินการจัดประชุมกลุม ยอย(Focus Group)

ภาพที่ 1 แสดงการด�ำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)

ิทยา

ลัยร
า

การคัดเลือกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
ผูวิจัยไดทําการคัดเลือกแบบรางทีม่ ีความเหมาะสมจํานวน 5แบบ เพื่อนําไปพัฒนาและสรางเปน
การคัดแบบรายละเอี
เลือกแบบและพั
ฒนาผลิ
ฑ์ รูปแบบและแนวคิดการออกแบบดั
3)งตผูอ้เไปนี
ชี่ยวชาญที
่ 3 นายธนกฤต ชัยอภิเจริญ สถาปนิก
ยดของผลิ
ตภัณฑตภัณโดยมี
้
ผู้วิจัยได้ท�ำการคัดการประเมิ
เลือกแบบร่
ีความเหมาะสม
นคัาดงที
เลือ่มกแบบโดยผู
เชี่ยวชาญ อิสระ และอาจารย์พเิ ศษสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัย
จ�ำนวน 5 แบบ เพื่อน�ำไปพัฒผูนาและสร้
างเป็นแบบรายละเอี
ฏร�ำผไพพรรณี
ตัวแทนนั
ตภัณฑ์
วิจัยไดนําแบบรายละเอี
ยดจํานวนยด5 รูปราชภั
แบบไปให
ูเชี่ยวชาญจํเป็านนวน
3 กคนวิชาการการออกแบบผลิ
ทําการประเมิน
คัดเลื
กแบบเพื่อนําไปสร
างตนแบบโดยการสั
ภาษณ
โครงสรางซึ่งมีงผภายใน
ูเชี่ยวชาญประกอบไปดวย
ของผลิตภัณฑ์ โดยมี
รูปอแบบและแนวคิ
ดการออกแบบดั
งต่อมไปนี
้ แบบมีและการตกแต่
1)
ผู
เ

ชี
ย
่
วชาญที
่
1
นางจุ
ไ
รรั
ต
น
สรรพสุ
ข
ตั
ว
แทนกลุ

ม
แม
บานเสม็ดงาม
ตําบลหนองบั
ว อําเภอ นแบบร่าง
การประเมินคัดเลือกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ
ซึง่ จากความเห็
นของผู
เ้ ชีย่ วชาญในการประเมิ
จังหวัดจันทบุรี เปนผูเชี่ยวชาญดานการผลิตและขึ้นรูปผลิตภัณฑสิ่งทอ
ผู้วิจัยเมื
ได้อนง�ำแบบรายละเอี
ยดจ�ำนวน 5 รูปแบบ ไปให้ 5 แบบ สรุปได้ว่า แบบที่ 1 รูปทรงสวยงามแต่มีการกระจายตัว
2) ผูเชี่ยวชาญที่ 2 นายไพศาล ครูเจริญกิจ
ผูประกอบการรานเจริญภัณฑ เฟอรนิเจอร
ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวนเปน3ตัวคน
ท�
ำ
การประเมิ
น
คั
ด
เลื
อ
กแบบเพื
่
อ
น�
ำ
ไป
ของแสงไม่
ด
แทนผูผลิตและจําหนายเครื่องเรือนและของใชในการตกแตงบาน ี ดูผลิตจริงได้ยาก แบบที่ 2 สวยงามดูทันสมัย มีการ
สร้างต้นแบบโดยการสัมภาษณ์3)แบบมี
่งมีผู้เชี่ยวชาญชัยอภิกระจายตั
วของแสงได้
ดี น่าจะผลิพิเตศษสาขาวิ
จริงได้ แบบที
ผูเชีโ่ยครงสร้
วชาญทีา่ งซึ
3 นายธนกฤต
เจริญ สถาปนิ
กอิสระและอาจารย
ชาการ่ 3 ดูธรรมดา
เปนนตั่าวจะผลิ
แทนนัตกได้วิชไาการการออกแบบผลิ
ตภัณวฑเพีแยละการ
ประกอบไปด้วย ออกแบบผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี แต่
ม่ยาก แสงไฟกระจายตั
งด้านข้างด้านเดียว
ตกแต
ง
ภายใน
1) ผู้เชี่ยวชาญที่ 1 นางจุไรรัตน์ สรรพสุข ตัวแทนกลุ่ม เปลืองพื้นที่ในการติดตั้ง แบบที่ 4 รูปทรงดูธรรมดา การผลิตน่าจะ

มห
าว

แม่บ้านเสม็ดงาม ต�ำบลหนองบัว อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ยุ่งยาก ดูทึบ และลูกเล่นน้อยเกินไป แบบที่ 5 รูปทรงดูทันสมัย
ซึ่งจากความเห็นของผูเชี่ยวชาญในการประเมินแบบราง 5 แบบ สรุปไดวา แบบที่ 1 รูปทรงสวยงามแตมี
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าการกระจายตั
นการผลิตและขึ
้นรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
แต่ดูธรรมดา พบเห็นได้ทั่วไป การกระจายตัวของแสงไม่ดีเท่าที่ควร
วของแสงไมดี ดูผลิตจริงไดยาก แบบที่ 2 สวยงามดูทันสมัย มีการกระจายตัวของแสงไดดี นาจะผลิต
2) ผูเ้ ชีจริย่ งวชาญที
่ 2 ่ นายไพศาล
ครูเนจริาจะผลิ
ญกิจ ตผูได
ป้ ระกอบการ
จากความเห็
ชี่ยาวชาญตามที
วข้ดาตังต้้ง น คณะผู้วิจัย
ได แบบที
3 ดูธรรมดาแต
ไมยาก แสงไฟกระจายตั
วเพียนงดของผู
านขา้เงด
นเดียว เปลือ่กงพืล่้นาวไปแล้
ที่ในการติ
ร้ า นเจริ ญ ภั ณ ฑ์ แบบที
เฟอร์่ น4 ิ เจอร์
เ ป็ นธตัรรมดา
ว แทนผู
้ ผ ลิ ตตและจ�
จึงสรุกปเลเลืนอนกรู
ปแบบที
่จะท�่ ำ5ผลิรูตปภัทรงดู
ณฑ์ทตัน้นสมั
แบบคื
รูปทรงดู
การผลิ
นาจะยุำงหน่
ยากา ดูยทึบ และลู
อยเกิ
นไป แบบที
ย แตอดู รูปแบบที่ 2
ธรรมดา
พบเห็นไดงทบ้่ัวาไป
จากความเห็
นของผู
่กลนาไปในแนวทางเดี
วไปแลว
เครื่องเรือนและของใช้
ในการตกแต่
น การกระจายตัวของแสงไมดีเทาเนืที่อควร
งจากผู
้เชี่ยวชาญทั
้ง 3เชีท่่ยาวชาญตามที
นให้ความเห็
ยวกัน
ขางตน คณะผูวิจัยจึงสรุปเลือกรูปแบบที่จะทําผลิตภัณฑตนคืแบบคื
อ
รู
ป
แบบที
่
2
เนื
่
อ
งจากผู

เ
ชี
่
ย
วชาญทั
้
ง
3
ท
า
นให
อ รูปทรงมีความสวยงามดูทันสมัย มีการกระจายตัวของแสงได้ดี
ความเห็นไปในแนวทางเดียวกัน คือ รูปทรงมีความสวยงามดู
ันสมัย ตมีจริ
การกระจายตั
ดี นาจะผลิ
ตจริงไดตเพื่อผลิตเป็น
น่าทจะผลิ
งได้ จึงน�ำวของแสงได
มาเขียนแบบเพื
่อการผลิ
จึงนํามาเขียนแบบเพื่อการผลิตเพื่อผลิตเปนผลิตภัณฑตนแบบ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

นาวี เปลี่ยวจิตร์

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี
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มห
าว

ิทยา

่ 2 แสดงการเขี
ยนแบบเพื
่อการผลิ
ตเพืต่อเป็ผลิ
ตเปตนภัผลิ
ฑตน แบบ
ภาพทีภาพที
่ 2 แสดงการเขี
ยนแบบเพื
่อการผลิ
ตเพื่อผลิ
นผลิ
ณฑ์ตตภั้นณแบบ
4.ผลการ ถายทอดองคความรูในการพัฒนาเคหะเสนใยกาบหมากใหกับผูประกอบการที่สนใจ
่อผูวิจัยไดคดวามรู
ําเนินการสร
างตฒนนาเคหะ
แบบเสร็จสิ้นท�แลำการประเมิ
ว จึงไดนํานตทดสอบความพึ
นแบบไปให จัดงพอใจที
เวทีเผยแพร
เทคโนโลยี
และให
4. ผลการถ่าเมืยทอดองค์
้ในการพั
ม่ ตี อ่ ผลิ
ตภัณฑ์ และเผยแพร่
กลุมกแม
ทําการประเมิ
นทดสอบความพึงพอใจที่มสูีตก่ อลุผลิม่ ผูตป้ ภัระกอบการและผู
ณฑ และเผยแพร
สูกกลุ
ลุมม่ ผูแม่
ประกอบการและผู
เส้นใยกาบหมากให้
ับผูบ้ปานระกอบการที
่สนใจ
ส้ นใจ
บา้ นเสม็ดงาม เมืสอ่ นใจ
วันที่ 18
กลุมแมบานเสม็ดงาม เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561
เมื่อผู้วิจัยได้ด�ำเนินการสร้างต้นแบบเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้ กันยายน 2561
น�ำต้นแบบไปให้ จัดเวทีเผยแพร่เทคโนโลยี และให้กลุ่มแม่บ้าน

นาวี เปลี่ยวจิตร์
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่ 3 แสดงการจั
ถายทอดเทคโนโลยี และแนวคิ
ฒนาผลิ
ตภัณตฑภัณฑ์
ภาพที่ภาพที
3 แสดงการจั
ดถ่าดยทอดเทคโนโลยี
และแนวคิดการพั
ดการพั
ฒนาผลิ

ชภัฏ

รำไ

กลุมแมบานทอเสืและแนวคิ
่อเสม็ดงามดการพัฒนาผลิตภัณฑ
ภาพที่ 3 แสดงการจัให
ดถแากยทอดเทคโนโลยี
ใหแกกลุมแมบานทอเสื่อเสม็ดงาม
ภาพที่ 3 แสดงการจัดถายทอดเทคโนโลยี และแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหแกกลุมแมบานทอเสื่อเสม็ดงาม

ภาพที่ 4 แสดงผลจากการสางเสนใยไดเสนใย 2 ประเภท คือ เสนใยละเอียดและเสนใยหยาบ
ภาพที่ 4 แสดงผลจากการสางเสนใยไดเสนใย 2 ประเภท คือ เสนใยละเอียดและเสนใยหยาบ

ภาพที่ 4 แสดงผลจากการสางเส้นใยได้เส้นใย 2 ประเภท คือ เส้นใยละเอียดและเส้นใยหยาบ

ิทยา

ลัยร
า

ภาพที่ 4 แสดงผลจากการสางเสนใยไดเสนใย 2 ประเภท คือ เสนใยละเอียดและเสนใยหยาบ

มห
าว

ภาพที่ 5 แสดงการจัดถายทอดเทคโนโลยี และแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ
กลุมแมบานทอเสืและแนวคิ
่อเสม็ดงามดการพัฒนาผลิตภัณฑ
ภาพที่ 5 แสดงการจัให
ดถแากยทอดเทคโนโลยี
ใหแกกลุมแมบานทอเสื่อเสม็ดงาม
ภาพที
่
5
แสดงการจั
ด
ายทอดเทคโนโลยี และแนวคิ
ดการพั
ฒนาผลิ
ตภัณฑตภัณฑ์
ภาพที่ 5 แสดงการจัดถ่าถยทอดเทคโนโลยี
และแนวคิ
ดการพั
ฒนาผลิ
ใหแกกลุมแมบานทอเสื่อเสม็ดงาม

ให้แก่กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อเสม็ดงาม

นาวี เปลี่ยวจิตร์
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รำไ



ชภัฏ

ภาพที่ 6 แสดงการจัดถายทอดเทคโนโลยี และแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ
ภาพที่ 6 แสดงการจั
ดถ่ายทอดเทคโนโลยี
และแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหแกกลุมแมบานทอเสื่อเสม็ดงาม
ให้แก่กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อเสม็ดงาม

ลัยร
า

ภาพที่ 6 แสดงการจัดถายทอดเทคโนโลยี และแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหแกกลุมแมบานทอเสื่อเสม็ดงาม

ภาพที่ ภาพที
7 แสดงการจั
ดถดถาายทอดเทคโนโลยี
และแนวคิ
การพัตภัฒณนาผลิ
่ 7 แสดงการจั
ยทอดเทคโนโลยี และแนวคิ
ดการพัฒดนาผลิ
ฑ ตภัณฑ

ิทยา

ภาพที่ 7 แสดงการจัดถ่ายทอดเทคโนโลยี
่อและแนวคิ
เสม็่อดงาม
ใหใหแแกกกกลุลุมมแมแมบาบนทอเสื
านทอเสื
เสม็ดงามดการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้แก่กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อเสม็ดงาม

มห
าว



ภาพที่ 8 แสดงการจัดถายทอดเทคโนโลยี และแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ
ภาพที่ 8 แสดงการจั
ดถ่ายทอดเทคโนโลยี
และแนวคิ
ใหแกกลุมแมบานทอเสื
่อเสม็ดงาม ดการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้แก่กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อเสม็ดงาม
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ผลการประเมินความพึงพอใจ ของกลุมตัวอยาง ดานรูปแบบและการใชงาน ของผลิตภัณฑ โดยมีผลการ
วิเคราะหจากการตั้งสมมุติฐานการทดสอบโดยใหคะแนนความพึงพอใจเต็ม 5.00 โดยตั้งคะแนนเกณฑผานไวที่ 3.50
คะแนนผลการประเมิน จากรายการดังตอไปนี้ ความสวยงามของรูปแบบ 4.02 และ เปรียบเทียบกับสินคาประเภท
เดียวกันแลวใหความรูสึกวาควรมีราคาสูง 4.04 ซึ่งอยูในคาระดับที่มากที่สุด และคาเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวมอยู
ที่ 3.92 ซึ่งหมายความวาความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง อยูในระดับที่พึงพอใจ

สรุปผลและอภิปรายผล

การพัฒนาเสนใยกาบหมากใหเปนผลิตภัณฑเคหะสิ่งทอเพื่อสรางทางเลือกใหมใหกับกลุมผูบริโภค

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2562 99
หากจะท�ำการพัฒนาลวดลายสร้างสรรค์ ควรเน้นให้
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของคนยุ ค ใหม่ เช่ น ลายกราฟิ ตี้
ลายแฟชั่นที่เน้นสีสันฉูดฉาด หรือลายการ์ตูนแนวน่ารัก เป็นต้น
อาจใช้วิธีการน�ำวัสดุอื่นๆ มาทอร่วมกัน เช่น เส้นกก เส้นปอ
หรือ เส้นใยสังเคราะห์อื่นๆ เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตและ
สร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ ควรเน้นความสวยงามและความละเอียด
ปราณีตจากฝีมือในการทอ เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่ชิ้นงาน
2. จากการศึกษารูปแบบ ขัน้ ตอนการผลิตและการใช้
งานเคหะสิ่งทอจากการพัฒนาต้นแบบเคหะสิ่งทอจากเส้นใย
สรุปผลและอภิปรายผล
การพัฒนาเส้นใยกาบหมากให้เป็นผลิตภัณฑ์เคหะสิง่ ทอ กาบหมากโดยวิธีทางหัตถกรรม พบว่า
ในด้ า นการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ควรเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้กับกลุ่มผู้บริโภค สามารถสรุปผลการวิจัย
ตอบสนองการด�ำรงชีวิตประจ�ำวันทั่วไป เช่น เครื่องเรือนในห้อง
ได้ดังนี้
1. จากการศึกษาคุณสมบัตขิ องเส้นใยจากกาบหมาก นั่งเล่น ห้องรับแขก ห้องนอนหรือห้องครัว หรือเป็นเครื่องใช้สอย
ขัน้ ตอนการผลิตเส้นใยธรรมชาติ และขัน้ ตอนการผลิตสิง่ ทอจาก ประเภทตกแต่งบ้าน เช่น โคมไฟ ม่าน หรือของตกแต่งบ้าน เป็นต้น
ควรเน้นการออกแบบที่สามารถปรับแต่งรูปแบบหรือ
เส้นใยธรรมชาติโดยวิธีหัตถกรรม พบว่า
เส้นใยทีน่ มุ่ ทีส่ ดุ และเหนียวทีส่ ดุ คือ เส้นใยทีไ่ ด้จากการ ปรับลักษณะการจัดวางให้แตกต่างได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้
แช่หมักน�้ำโคลนจากนากกในจังหวัดจันทบุรี เป็นเวลา 15 วัน โดย ผู้บริโภคสามารถออกแบบจัดวางได้เองโดยอาจพัฒนาเป็นอุปกรณ์
เส้นใยที่แช่จะเปียกหรือแห้งก็ได้ และเส้นใยส่วนที่เหมาะจะน�ำมาทอ ตกแต่งผนังบ้าน ทีม่ รี ปู แบบและขนาดเท่ากัน แต่มลี วดลายแตกต่าง
คือ เส้นใยในส่วนเส้นก้านใบหรือใยหยาบเนื่องจากมีผิวสัมผัสของ และหลากหลาย เพือ่ ให้สามารถขยายตลาดได้กว้างขึน้ หากเป็นงาน
เส้ น ใยที่ ล ะเอี ย ดนุ ่ ม เส้ น ใยมี ค วามแข็ ง แรงมี ค วามเหนี ย วและ เครื่องเรือน ควรเป็นเครื่องเรือนที่สามารถแสดงลักษณะลวดลาย
นุ่มเพิ่มขึ้นจากเส้นใยที่ไม่ได้แช่น�้ำดินโคลนจากนากก แต่ว่ายังมี พื้นผิวของสิ่งทอได้อย่างชัดเจน ไม่ควรเป็นสิ่งที่สัมผัสกับร่างกาย
ความเปราะอยูแ่ ละสางให้เป็นระเบียบง่าย แต่มกี ารพันกันบ้างเล็กน้อย ของมนุษย์ เนือ่ งจากผิวสัมผัสของสิง่ ทอจะระคายเคืองต่อผิวหนังได้
3. จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเคหะสิ่งทอเส้นใย
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า น�้ำดินโคลนจากนากกมีผลท�ำให้ผิวสัมผัสของ
เส้นใยมีความอ่อนนุ่มขึ้น และท�ำให้เส้นใยมีความเหนียวมากขึ้น กาบหมาก และการศึกษาความพึงพอใจต้องการของผูป้ ระกอบที่
กล่าวคือ เมื่อยิ่งแช่ในระยะเวลาที่นานมากขึ้นเส้นใยจะมีความนุ่ม เกี่ยวข้องกับเคหะสิ่งทอ พบว่า
จากการออกแบบและผลิตต้นแบบ ผลการประเมิน
และเหนียวเพิ่มมากขึ้นตามระยะเวลาที่แช่ทิ้งไว้
ในด้ า นของด้ า นการพั ฒ นาเส้ น ใย พบว่ า เส้ น ใย ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ด้านรูปแบบและการใช้งาน ของ
มีความกรอบ เปราะ หักง่าย ท�ำให้ล�ำบากที่จะน�ำไปทอที่ละเส้น ผลิตภัณฑ์ โดยมีผลการวิเคราะห์จากการตั้งสมมุติฐานการทดสอบ
ดังนัน้ ในการสอดเพือ่ ทอในแต่ละครัง้ จึงควรใช้คราวละหลายเส้นแทน โดยให้คะแนนความพึงพอใจเต็ม 5.00 โดยตัง้ คะแนนเกณฑ์ผา่ นไว้ที่
ผิวของเส้นใยมีสีขาวและมีความด้านย้อมติดสีได้ง่าย เมื่อน�ำไปทอ 3.50 คะแนนผลการประเมิน จากรายการดังต่อไปนี้ ความสวยงาม
เป็นผืน ผิวของชิ้นงานจึงมีลักษณะด้าน ควรมีการน�ำเส้นใยไป ของรูปแบบ 4.02 และเปรียบเทียบกับสินค้าประเภทเดียวกันแล้ว
ทดสอบคุณสมบัติเพื่อดูความเหมาะสมในการน�ำไปใช้เป็นสิ่งทอ ให้ความรู้สึกว่าควรมีราคาสูง 4.04 ซึ่งอยู่ในค่าระดับที่มากที่สุด
เช่น การทดสอบความเหนียว ความทนทานต่อแรงดึง การดูดซึม และค่าเฉลี่ความพึงพอใจภาพรวมอยู่ที่ 3.92 ซึ่งหมายความว่า
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับที่พึงพอใจ โดยผู้วิจัย
ของเหลวและความสามารถในการติดสี เป็นต้น
ในด้ า นการพั ฒ นาเป็ น สิ่ ง ทอสิ่ ง ทอ พบว่ า ในการ ได้น�ำเสนอต้นแบบจริงและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต รวมถึง
ออกแบบลวดลายควรมีลักษณะการสอดเส้นครั้งละหลายๆ เส้น การมอบต้นแบบที่ผลิตจริง ให้กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อ ต�ำบลเสม็ดงาม
เนื่องจากเส้นใยมีความเปราะและหักง่าย ลวดลายที่น�ำมาใช้ควร
ประยุกต์และพัฒนาจากลายเก่าๆ ที่มีความเรียบง่ายแต่ดูหรูหรา
หรือมีเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น ที่สามารถใช้ได้ในผลิตภัณฑ์
หลากหลาย เช่น ลายแดง-ด�ำ ลายตาสอง ลายตาสาม ลายหมากรุก
หรือลายสมัยสมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณี เป็นต้น
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ผลการประเมินความพึงพอใจ ของกลุม่ ตัวอย่าง ด้านรูป
แบบและการใช้งาน ของผลิตภัณฑ์ โดยมีผลการวิเคราะห์จากการตัง้
สมมุตฐิ านการทดสอบโดยให้คะแนนความพึงพอใจเต็ม 5.00 โดยตัง้
คะแนนเกณฑ์ผ่านไว้ที่ 3.50 คะแนนผลการประเมิน จากรายการ
ดังต่อไปนี้ ความสวยงามของรูปแบบ 4.02 และ เปรียบเทียบกับสินค้า
ประเภทเดียวกันแล้วให้ความรูส้ กึ ว่าควรมีราคาสูง 4.04 ซึง่ อยูใ่ นค่า
ระดับที่มากที่สุด และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวมอยู่ที่ 3.92 ซึ่ง
หมายความว่า ความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่าง อยูใ่ นระดับทีพ่ งึ พอใจ

นาวี เปลี่ยวจิตร์

100 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2562
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3. เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์สู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง ต้องมี
จากผลการวิจัยอธิบายได้ว่า ในด้านการพัฒนาเป็น การออกแบบฉี ก แนวการออกแบบจากแนวเดิ ม รู ป แบบเก่ า
สิง่ ทอสิง่ ทอควรประยุกต์และพัฒนาจากลายเก่าๆ ทีม่ คี วามเรียบง่าย ซึ่งชาวบ้านไม่สามารถท�ำเองได้จ�ำเป็นต้องใช้นักออกแบบหรือ
แต่ดูหรูหราหรือมีเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น โดยเฉพาะลายจาก นั ก ศึ ก ษาช่ ว ยการออกแบบต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง การผลิ ต จริ ง และต้ อ ง
สมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณี ซึง่ จะท�ำให้เกิดจุดเด่นทีแ่ ตกต่างจาก ออกแบบให้ง่ายให้ชาวบ้านผลิต น�ำวัสดุใหม่ๆ เข้ามาเสริมเพื่อเพิ่ม
การทอที่อื่นๆ ในการผลิตควรเน้นความสวยงามและความละเอียด ความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ปราณีตจากฝีมือในการทอ เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม
1. ปัญหาในด้านการผลิต การที่มีแบบเพื่อการผลิต
ให้แก่ชิ้นงาน ซึ่งการออกแบบลายทอสอดคล้องไปถึงงานพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ อ้างอิงจากผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่ม ที่ เ ป็ น มาตรฐานหรื อ การออกแบบที่ ใ ส่ เ ทคโนโลยี ม ากเกิ น ไป
ตัวอย่าง ด้านรูปแบบและการใช้งานของผลิตภัณฑ์ โดยมีผลการ ซึ่งชาวบ้านไม่สามารถอ่านแบบได้และท�ำความเข้าใจได้ ต้องอาศัย
วิเคราะห์จากการตั้งสมมุติฐานการทดสอบโดยให้คะแนนความ การอธิบาย หรือจ�ำเป็นต้องจ้างร้านภายนอกที่ช�ำนาญงานผลิตให้
พึงพอใจเต็ม 5.00 โดยตั้งคะแนนเกณฑ์ผ่านไว้ที่ 3.50 คะแนนผล ส่ ง ผลให้ ต ้ น ทุ น การผลิ ต สิ น ค้ า สู ง ขึ้ น ซึ่ ง ปั ญหานี้ ส ามารถแก้ไข
การประเมิน จากรายการดังต่อไปนี้ ความสวยงามของรูปแบบ 4.02 ได้ โ ดยการออกแบบและการเขี ย นแบบที่ ง ่ า ยต่ อ การผลิ ต แบบ
และเปรียบเทียบกับสินค้าประเภทเดียวกันแล้วให้ความรู้สึกว่า ชาวบ้าน โดยอธิบายเป็นรูปภาพ ชาวบ้านจะเข้าใจได้ง่ายกว่ามาก
2. การสื่ อ สารที่ สุ ภ าพและการนอบน้ อ มต่ อ ผู ้ ใ หญ่
ควรมีราคาสูง 4.04 ซึ่งอยู่ในค่าระดับที่มากที่สุด และค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจภาพรวมอยู่ที่ 3.92 ซึ่งหมายความว่าความพึงพอใจ เป็นกุญแจส�ำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชาวบ้าน ท�ำให้
ของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับที่พึงพอใจ สอดคล้องกับสมมติฐาน เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผู้วิจัยจะได้รับข้อมูลที่ลึก
งานวิจัยที่ก�ำหนดไว้ คือ สมมุติฐานการทดสอบโดยให้คะแนน และสภาพปัญหาทีแ่ ท้จริง ตลอดจนเกิดบรรยากาศทีอ่ บอุน่ ระหว่าง
ความพึงพอใจเต็ม 5.00 โดยตั้งคะแนนเกณฑ์ผ่านไว้ที่ 3.50 ทั้งนี้ ผู้วิจัยกับชาวบ้าน
3. ในอนาคตหากมีการวิจัยต่อเนื่อง จะท�ำให้เกิดการ
อาจเป็นเพราะกระบวนการออกแบบที่กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วม
ในการคิดและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในท้องถิ่น สอดคล้องกับ ใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้กับ
หลักแนวคิด การพัฒนาเส้นใยของต้นจากเพื่อใช้ในการออกแบบ ชุมชนได้เป็นอย่างดี
ผลิตภัณฑ์ (จรรยาวรรณ จรรยาธรรม และประทับใจ สิกขา, 2555)
ซึ่งได้ศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์ของต้นจากและศึกษาทดลอง เอกสารอ้างอิง
พัฒนากระบวนการผลิตงานหัตถกรรมจากเส้นใยจากเพือ่ ใช้แนวทาง จรรยาวรรณ จรรยาธรรม และประทับใจ สิกขา. (2555). การพัฒนา
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หตั ถกรรม ซึง่ จะสามารถใช้จดุ เด่นของเส้นใน
เส้นใยของต้นจากเพื่อใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์.
ของการทอ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นได้เด่นชัดและ
พิษณุโลก: ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มีแนวทางทีช่ ดั เจนในอนาคต ผูว้ จิ ยั คาดว่าได้องค์ความรูใ้ นการผลิต
นเรศวร.
เคหะสิง่ ทอและผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกาบหมากในครัง้ นี้ จะสามารถ พัฒนะ แก้วสว่าง. (2545). การศึกษาความเป็นไปได้ในการแยก
ให้ผปู้ ระกอบและผูส้ นใจน�ำไปศึกษาและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เคหะ
เส้นใยจากกาบหมากนวล. (Online).https://www.
สิ่งทอในระบบหัตถกรรมและอุตสาหกรรมต่อไป
vetiver.org/ICV6_PROC/SOCIO%20ECONOMIC/8%20%20S%20Keunun%20Paper.pdf.
ผู ้ จั ด การออนไลน์ . (2557). ความต้ อ งการบริ โ ภคสิ่ ง ทอจาก
ข้อเสนอแนะ
เส้นใยธรรมชาติทมี่ ากขึน้ ของประชากรโลก (Online).
ข้อเสนอแนะเพื่อการน�ำผลการวิจัยไปใช้
https://mgron-line.com.
1. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากงานวิจัยครั้งนี้ สามารถน�ำไป
จ�ำหน่ายได้จริง ที่กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อเสม็ดงาม และจ�ำเป็นต้อง
พัฒนาต่อในด้านของรูปแบบที่หลายหลายและผลิตง่ายยิ่งขึ้น
2. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ จ ากงานวิ จั ย ครั้ ง นี้ ซึ่ ง ต้ อ งมี ก าร
วางแผนด้านการขนส่ง การผลิตที่สะดวกต่อการถอดประกอบและ
การค�ำนวณต้นทุนให้ละเอียดต่อไป
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จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง ปี 2560 ได้แบ่ง
ระยะการศึกษาเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงระยะเวลาที่ 1 (28 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2560) ช่วงระยะเวลาที่ 2 (17 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม
2560) ช่วงระยะเวลาที่ 3 (9 มีนาคม - 28 มีนาคม 2560) แต่ละช่วงมีระยะเวลา 20 วัน จากกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ นักท่องเที่ยว
ชุมชนชน และผู้ประกอบการ พบว่า นักท่องเที่ยวเห็นว่าความสวยงามทางธรรมชาติดีกว่าปีที่แล้ว และชุมชนเห็นว่าความเพียงพอของ
ร้านอาหาร/ราคาเหมาะสม/สะอาด โดยภาพรวมดีกว่าปีที่แล้ว ส่วนผู้ประกอบการเห็นว่าความเพียงพอของที่พักดีกว่าปีที่แล้ว และพบว่า
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นและความพึงพอใจการบริหารจัดการประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง (คิชฌกูฏ) ปี 2560
ของนักท่องเทีย่ ว ชุมชนและผูป้ ระกอบการ (ร้านอาหาร/ ร้านค้า/ ทีพ่ กั ) พบว่า นักท่องเทีย่ วเห็นว่าเรือ่ งประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท
พลวงมีความส�ำคัญและควรรักษาไว้ และชุมชนเห็นว่าเรือ่ งการเปลีย่ นรูปแบบการบริหารจัดการฯ ส่งผลกระทบต่อประเพณี วัฒนธรรมทีม่ ี
มาในอดีต ส่วนผู้ประกอบการเห็นว่าเรื่องการไม่มีจุดบริการร้านค้าบนเขาส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการฯ ในชุมชน
ค�ำส�ำคัญ : การบริหารจัดการ, รอยพระพุทธบาท (คิชฌกูฏ) , ประเพณี

Abstract

มห
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ิทยา

Management of the tradition of worshiping Phra Bhuddhabata Pluang in 2017 is studied. The study is
divided into 3 periods; the first period is between 28 January - 16 February 2017. The second period is between
February 17 - March 8, 2017 and the third period is between March 9 - March 28, 2017.Each period is 20 days
from 3 target groups: tourists Community and Entrepreneurship. The research result found that, for tourists,
the beauty of nature better than last year. The community sees that the adequacy of restaurant / food prices is
better / better overall than last year. The entrepreneurs agree that the adequacy of accommodation is better
than last year. An Analysis of Opinions and Satisfaction of the Management of the Tradition of Worshiping Phra
Bhuddhabata (Kitchakut) in 2017 from 3 target groups: tourists Community and Entrepreneurship. The research
result found that, Tourists see that the tradition of worshiping Phra Bhuddhabata Pluang (Kitchakut) is important
and should be maintained. The community sees the change in management style, Impact on tradition culture has
come in the past. The entrepreneur sees that no shops on the mountain Impact on entrepreneurs in the community.
Keywords : management, Phra Bhuddhabata Pluang (Kitchakut), tradition
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ประเทศไทยมีทรัพยากรด้านการท่องเทีย่ วทีห่ ลากหลาย
ที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ อย่างชัดเจน ส่งผลให้นักท่องเที่ยว
เดินทางมาประเทศไทยจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น จากสถิตินักท่องเที่ยว
ที่เปรียบเทียบในปี 2557 และ 2558 แสดงให้เห็นถึงการเดินทาง
เข้ามาของนักท่องเทีย่ วทีเ่ พิม่ ขึน้ 20.44 % (ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ,
2558) และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามล�ำดับ อีกทั้งภาครัฐได้ด�ำเนินการ
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างจริงจัง โดยกระจาย
ความส�ำคัญให้แต่ละภูมิภาคมีโอกาสได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวโดย
เท่าเทียมกัน ดังนั้นการท่องเที่ยวถือเป็นภาคส่วนหนึ่งที่พยายาม
สร้างมาตรฐานด้านการจัดการและพัฒนาทุกหน่วย เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนต่อไปในอนาคต หรือให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด
ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกส่วนได้พยายามวางแผนและจัดการโดย
รั ฐ บาล มี น โยบายในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วให้
ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และมีมาตรฐานในด้าน
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวไปสู่สากล โดยการน�ำเอกลักษณ์
วัฒนธรรมเพื่อเป็นจุดเด่นในการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2544) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เป็นการบริการที่มีการขยายตัวสูง และมีบทบาทส�ำคัญในระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของหลายประเทศทัว่ โลก และเป็นแหล่งรายได้
ทีส่ ำ� คัญน�ำมาซึง่ เงินตราทัง้ ในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างมาก
รวมทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในภาคการผลิต การบริการ
การสร้างงาน และการสร้างอาชีพอีกด้วย (Rosentraub & Joo,
2009) การท่องเที่ยวในประเทศไทยได้รับความนิยมอย่างมากจาก
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ โดยที่อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ จังหวัด
หรือชุมชนนัน้ ๆ ทีท่ ำ� ให้เกิดการจ้างแรงงาน และการกระจายรายได้
ไปสู่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิด
ความเจริญในด้านต่างๆ และมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่
ประทับใจกับนักท่องเทีย่ วมากยิง่ ขึน้ การท่องเทีย่ วเป็นสิง่ ทีเ่ ชือ่ มโยง
การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ซึ่งการอนุรักษ์และการจัดการที่ดี
เป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับทั้งคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว เพื่อให้
สามารถเข้าใจถึงมรดกและวัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆ การน�ำเสนอ
ลักษณะส�ำคัญของทรัพยากรหรือแหล่งท่องเที่ยวขนบธรรมเนียม
ประเพณี รวมถึงความหลากหลายของพื้นที่ และผู้คนในพื้นที่
ควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วทราบถึ ง คุ ณ ค่ า ทาง
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปจากแหล่งอื่นๆ ด้วย รวมถึงการได้
รับความร่วมมือจากชุมชนจะท�ำให้การบริหารจัดการประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับความส�ำเร็จ ซึ่งชุมชนมีส่วนในการอนุรักษ์
สืบทอด และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืนได้ โดย
ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง (คิชฌกูฏ) ที่ผ่านมา
ถือว่ามีสถานภาพที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้ว แต่เพื่อรักษารูปแบบ

ประเพณีที่ดีงามนี้ให้ด�ำรงต่อไปได้อย่างยั่งยืน จึงอาจต้องมีการจัด
ระบบการบริหารจัดการให้เป็นรูปธรรมในทิศทางทีด่ ขี นึ้ กว่าเดิมนัน้
จึงถือเป็นการปฏิรูปอย่างแท้จริง ประเพณีเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสะท้อน
ถึงวิถชี วี ติ ของชุมชนในท้องถิน่ การด�ำรงชีวติ ประจ�ำวันของคนเรานัน้
มีความสัมพันธ์เกีย่ วข้องกับวัฒนธรรม และประเพณี ทีเ่ ป็นสิง่ แสดง
ให้เห็นถึงความเป็นมา ความเจริญรุ่งเรืองของท้องถิ่นนั้นๆ แต่ละ
ท้องถิ่นก็มีวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายในแต่ละพื้นที่
การรักษาสืบทอดให้คงอยู่อย่างมั่นคง สร้างค่านิยม จิตส�ำนึก และ
ภูมิปัญญาคนไทย น�ำทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่า
และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการบริหารจัดการองค์ความรู้
ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ซึง่ อ�ำนาจหน้าทีข่ องเทศบาลพลวง
ตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ก�ำหนดหน้าที่เทศบาลต�ำบลต้องท�ำในเขต
เทศบาล ดังนี้ รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ให้มีและ
บ�ำรุงทางบกและทางน�้ำ รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดิน
และที่สาธารณะ รวมทั้งการก�ำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกัน
และระงับโรคติดต่อ ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง ให้ราษฎรได้รับ
การศึกษาอบรม ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ
และผู้พิการ บ�ำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็น
หน้าที่ของเทศบาล (พระราชบัญญัติเทศบาล, 2496) ความสัมพันธ์
ระหว่างแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีลักษณะ
เป็นพลวัต จึงอาจจะเกิดความขัดแย้งในแนวทางอนุรักษ์และการ
จัดการ ดังนั้นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ควรจะถูกจัดการในลักษณะที่
ยั่งยืนโดยชนรุ่นปัจจุบัน เพื่อความยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ควรค�ำนึงถึง
มุมมองด้านความงาม สังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ บริบทของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนั้น ควรใช้
ทรัพยากรในท้องถิน่ และค�ำนึงถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมต่างๆ ทีม่ อี ยู่
เดิมในท้องถิน่ ก่อนทีจ่ ะมีการประชาสัมพันธ์หรือพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว
แผนพัฒนาควรจะได้รับการประเมินคุณค่าทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติของทรัพยากร อีกทัง้ นโยบายควรจะมีขอ้ ก�ำหนดทีเ่ หมาะสม
ส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะใน
เรื่องการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่มักส่งผลกระทบต่อ
ลักษณะทางกายภาพ จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีแ่ ต่ละภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
จะต้องศึกษาหรือแสวงหาหนทางให้เกิดความสอดคล้องต้องกัน
ของความพึงพอใจระหว่างกันของแต่ละภาคส่วน เพื่อให้ได้รับ
ผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งนั่นจะเป็นเป้าหมายส�ำคัญในบริหารจัดการ
ให้มีรูปแบบเกิดเป็นรูปธรรมที่ดีขึ้นกว่าเดิม มนุษย์ได้สรรค์สร้าง
สิ่งต่างๆ เพื่อเป็นข้อก�ำหนด กฎเกณฑ์เครื่องมือ รวมถึงการสร้าง
สถานที่ต่างๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของตนเอง ในแง่ของ
ความสงบสุข และเครื่องอ�ำนวยความสะดวกในการด�ำรงชีวิตใน
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กับการสือ่ สาร การชีแ้ จง การอธิบายถึงเหตุและผล รวมถึงข้อดีและ
ข้อเสียในการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง
จากประเด็นที่ได้ถูกน�ำเสนอเป็นข่าวผ่านทางสื่อต่างๆ ในช่วง
การเปิดเขาปี 2560 นั้น ท�ำให้นักท่องเที่ยวเกิดความสับสนและ
ไม่มั่นใจในการเดินทางมานมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง ท�ำให้
ปริมาณของนักท่องเที่ยวดูบางตาลงอย่างเห็นได้ชัด จึงควรศึกษา
เปรียบเทียบข้อมูล 3 ช่วง คือ ช่วงแรกเป็นการเริ่มใช้การบริหาร
จัดการแบบใหม่ซงึ่ เป็นช่วงทีเ่ กิดความสับสนกับแนวปฏิบตั แิ บบเดิม
ช่วง 2 ใช้การบริหารจัดการแบบใหม่มาระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงมี
ความเข้าใจเพิ่มขึ้นไม่เกิดความสับสนเหมือนช่วงแรก และช่วง 3
เป็นช่วงก่อนการปิดเขาและชัดเจนในการบริหารจัดการแบบใหม่
เนื่องจากการบริหารจัดการก่อนปี 2560 ที่ผ่านมานั้น อาจจะกล่าว
ได้วา่ เป็นการลองผิดลองถูกและปรับเปลีย่ นแนวปฏิบตั ใิ ห้เหมาะสม
มาเรื่อยๆ ของชุมชน วัด ภาครัฐ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นการ
เชือ่ มโยงและเอือ้ ต่อผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องไม่วา่ จะเป็นนักท่องเทีย่ วชุมชน
และผู้ประกอบการร้านอาหาร/ร้านค้า/ที่พัก ถ้ามองให้ดีแล้ว
การบริหารจัดการที่ผ่านมา เป็นการพิสูจน์ถึงความร่วมมืออย่าง
เข้มแข็งของชุมชน วัด ภาครัฐ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การบริหาร
จัดการทีผ่ า่ นมาก่อนปี 2560 นัน้ เป็นการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน
ที่ร่วมด้วยช่วยกันผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุน จนเกิดเป็นประเพณี
ที่อยู่คู่กับท้องถิ่นและสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดได้เป็น
อย่างดี และโดดเด่นเป็นอย่างมาก ที่จริงแล้วควรเป็นรูปแบบ
ตัวอย่างในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน
ในพื้นที่ต่างๆ ได้ดี ส่วนถ้ามีประเด็นที่ทางภาครัฐ หรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเห็นว่าควรมีการปรับปรุง ปรับเปลี่ยน เพื่อแก้ไขให้ดีข้ึน
กว่าเดิมนั้น ก็ควรให้ความส�ำคัญกับการสื่อสาร แลกเปลี่ยน และ
ยอมรับในความเห็นต่าง เพื่อแสวงหาจุดร่วมและสงวนจุดต่าง
ในการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ ภาครัฐจึงต้องให้ความส�ำคัญกับการชี้แจง
โน้มน้าวให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นถึงข้อเท็จจริงว่า เมื่อเปลี่ยนแปลง
การบริหารจัดการประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงในปี
2560 แล้ว จะดีขึ้นอย่างไร
ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการเสนองานวิจัยเพื่อ
ค้นหาผลกระทบทางด้านบวก และทางด้านลบ รวมถึงปัญหาต่างๆ
ที่มีต่อธุรกิจชุมชน จากสถานการณ์ที่กล่าวมาผู้วิจัยมีความสนใจ
ที่จะศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการประเพณีนมัสการรอย
พระพุทธบาทพลวง ปี 2560 เพื่อจะได้ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
หลังจากการเปลี่ยนแปลง โดยการศึกษาเปรียบเทียบการบริหาร
จัดการก่อนปี 2560 กับปี 2560 ในประเด็นของความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจ ประเด็นดังกล่าวเป็นการเชื่อมโยงให้เห็นถึงสภาพ
ธุรกิจชุมชนหลังการเปลีย่ นแปลง ซึง่ มีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้อง
ศึกษาวิจัยในประเด็นดังกล่าว อันจะเป็นแนวทางที่ส�ำคัญในการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการจากรูปแบบ
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สังคมอย่างเป็นระบบ จนเกิดการพัฒนาและสืบทอดมายังรุ่นต่อรุ่น
จนกลายเป็นวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นขึ้นมา ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมจึงเป็นอีกทางเลือกหนึง่ ของธุรกิจการท่องเทีย่ ว นอกเหนือ
จากความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว ยังสามารถให้ประโยชน์ทงั้ ทาง
ด้านการศึกษาและประสบการณ์ชีวิตอีกด้วย ถ้าพิจารณาให้ลึกซึ้ง
ลงไปแล้ว จะเห็นได้วา่ ความยัง่ ยืนจะต้องเป็นสิง่ ทีด่ ำ� รงอยูแ่ ละด�ำรง
อยู ่ ต ่ อ ไป โดยการพั ฒ นาจะต้ อ งขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ หรื อ
ความเจริญเติบโต ดังนั้นการพัฒนาให้มีรูปแบบที่ยั่งยืนจะเป็น
การพัฒนาที่ต้องการให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจด�ำรงอยู่ต่อไป
อย่างยาวนาน โดยสามารถแก้ไขวิกฤตการณ์ของสิ่งแวดล้อมให้
ส�ำเร็จได้ดว้ ย ปัจจัยทีส่ ำ� คัญในการพัฒนาจะต้องมีการปรับความคิด
และกระบวนการให้เหมาะกับสภาพภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ต้องไม่เปลี่ยนแปลง หรือแปรสภาพ หรือท�ำให้วิถชี ีวติ
ตรงนั้นเสียไป ต้องยึดถือความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
เป็นส�ำคัญ องค์ประกอบเหล่านี้จึงจะท�ำให้การท�ำงานประสบผล
ส�ำเร็จ ชุมชนมีความเข้มแข็ง เกิดการมีสว่ นร่วมในการร่วมใจ ร่วมคิด
ร่วมท�ำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับประโยชน์ ซึง่ จะน�ำมาสูป่ ระโยชน์
สุขอย่างทัว่ ถึง จึงเป็นการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนต่อไป ปัจจุบนั การท่องเทีย่ ว
ในเชิงศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี ได้รับความนิยมอย่างมาก
ประเทศไทยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ�ำชาติ และมีอิทธิพลต่อ
สังคมไทยมาอย่างช้านาน แต่ละชุมชนจะมีวดั เป็นศูนย์กลาง บทบาท
ของวั ด ที่ ส� ำ คั ญ ในปั จ จุ บั น คื อ เป็ น แหล่ ง สื บ ทอดพระศาสนา
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม และประเพณีต่างๆ ของพื้นที่
นั้ น ๆ เช่ น เดี ย วกั บ การท่องเที่ยวเขาพระบาทพลวง (คิ ช ฌกู ฏ )
ต�ำบลพลวง อ�ำเภอคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน
ของรอยพระพุทธบาทที่อยู่สูงที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขต
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เขาคิช ฌกูฏ ถือเป็น ประเพณีป ฏิบัติ ที่ สื บทอด
กันมานาน โดยมีความเชื่อว่าถ้าได้มานมัสการรอยพระพุทธบาท
พลวงแล้วจะได้อานิสงส์แรงกล้า จึงท�ำให้นกั ท่องเทีย่ วทัว่ ทุกสารทิศ
นิยมพร้อมใจกันมานมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงบนเขาคิชฌกูฏ
เป็นจ�ำนวนมากมายมหาศาลในแต่ละปีทผี่ า่ นมา เพราะในช่วงระยะ
เวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันขึ้น 1 ค�่ำ เดือน 3 ของทุกปี จะมีการปิดป่า
เปิดเขาเพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ วมีโอกาสขึน้ ไปนมัสการรอยพระพุทธบาท
พลวงที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาคิชฌกูฏ เป็นระยะเวลาประมาณ
2 เดือน อยู่ในช่วงปลายเดือนมกราคมถึงปลายเดือนมีนาคมของ
ทุกปี แต่เนื่องจากในปี 2560 นี้ เป็นปีแรกที่ทางจังหวัดวางระเบียบ
และเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
การจัดระเบียบของร้านค้า จุดทิง้ ขยะ การไม่อนุญาตให้นำ� ดอกไม้ขนึ้
ไปสักการบูชา และการต่อรถขึ้นเขา เป็นต้น ย่อมหลีกเลี่ยงผล
กระทบที่จะเกิดตามมาในประเด็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เลย
ไม่วา่ จะเป็นด้านความคิดเห็น หรือด้านความพึงพอใจก็ตาม ประเด็น
ต่างๆ เหล่านี้ ทางภาครัฐต้องตระหนักและต้องให้ความส�ำคัญ
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เดิมนั้น ต้องสามารถตอบสังคมได้ว่าปรับเปลี่ยนแล้วดีขึ้นกว่าเดิม
การพัฒนาแบบยั่งยืนต้องมีลักษณะแบบที่ทุกฝ่ายได้ไม่มีใครเสีย
อันจะน�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว โดยที่ชุมชนสามารถ
สร้างความเข้มแข็ง สามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว
ลดการพึ่งพาหน่วยงานของภาครัฐ การเปลี่ยนแปลงจ�ำเป็นต้อง
ศึกษาประเด็นของผลกระทบที่ตามมาหลังการเปลี่ยนแปลงนั้น
เพือ่ จะได้ทราบถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ด้านบวกและด้านลบ จะได้
น�ำมาประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการ
ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง (คิชฌกูฏ) ปี 2560
ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

มห
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อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วเป็นอุตสาหกรรมการบริการ
ทีม่ กี ารขยายตัวสูง และมีบทบาทส�ำคัญในระบบเศรษฐกิจและสังคม
ของหลายประเทศทั่ ว โลก และเป็ น แหล่ ง รายได้ ที่ ส� ำ คัญ น�ำมา
ซึง่ เงินตราทัง้ ในและระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก รวมทัง้ ยังส่งเสริม
ให้ เ กิ ด การลงทุ น ในภาคการผลิ ต การบริ ก าร การสร้ า งงาน
สร้างอาชีพ Hector (1998) ที่กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งสหภาพ
สากลว่ า ด้ ว ยการอนุ รั ก ษ์ ซึ่ ง เป็ น บุ ค คลแรกที่ ใ ห้ ค วามหมาย
การท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์วา่ เป็นการท่องเทีย่ วรูปแบบการเดินทางไป
ยังแหล่งธรรมชาติ รวมทั้งลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในแหล่ง
ธรรมชาตินั้น ชูสิทธิ์ ชูชาติ (2552) ที่ได้กล่าวว่า การท่องเที่ยว
จะประสบผลส� ำ เร็ จ ได้ คื อ 1) สิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจทางการท่ อ งเที่ ย ว
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ วิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารจัดการประเพณี ที่ธรรมชาติให้มา เช่น หาดทรายที่สวยงาม สภาพป่า และชีวิตสัตว์
นมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง (คิชฌกูฏ) ปี 2560 ของนักท่องเทีย่ ว ป่า เป็นต้น 2) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น
สิ่งก่อสร้างที่เป็นสถาปัตยกรรม ได้แก่ วัด วัง เมืองโบราณ เป็นต้น
ชุมชนและผู้ประกอบการ (ร้านอาหาร/ร้านค้า/ที่พัก)
2. เพื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามคิ ด เห็ น และความพึ ง พอใจ และ 3) วิถีชีวิตจากการกระท�ำของคน เช่น ตลาดน�้ำ การแสดง
การบริ ห ารจั ด การประเพณี น มั ส การรอยพระพุ ท ธบาทพลวง การจัดเทศกาลต่างๆ เป็นต้น องค์ประกอบที่ส�ำคัญ ซึ่งเป็นสิ่ง
(คิชฌกูฏ) ปี 2560 ของนักท่องเที่ยว ชุมชนและผู้ประกอบการ อ�ำนวยความสะดวก คือ การบริโภค จึงต้องมีร้านอาหารบริการ
ส�ำหรับนักท่องเที่ยว ตลอดจนข่าวสารข้อมูลเพื่อการเดินทางไว้
(ร้านอาหาร/ร้านค้า/ที่พัก)
บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญอันดับรองลงมาที่พักแรม
ปัจจัยของการท่องเที่ยวอีกประเภทหนึ่งก็คือการเข้าถึงได้ หมายถึง
ขอบเขตโครงการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเปรียบเทียบ การจะเดินทางเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้ต้องมีระบบขนส่ง เช่น
การบริหารจัดการประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง ปี 2560 ถนนหรือเส้นทางพาหนะ เป็นต้น เพื่อน�ำนักท่องเที่ยวและปัจจัย
เป็นการวิจัยแบบประสานวิธี (Mixed Methodology) ระหว่าง พื้นฐานที่จะเป็นต่อการด�ำเนินชีวิตไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัย จุดหมายปลายทางอย่างสะดวก องค์ประกอบที่ส�ำคัญ ซึ่งเป็น
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีขอบเขตการศึกษา สิ่งอ�ำนวยความสะดวก หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่รองรับการเดินทาง
ในพื้นที่ อ�ำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ในเนื้อหาศึกษาและ ท่องเที่ยวด้วยความสะดวกสบาย ที่ส�ำคัญมากที่สุด คือ เรื่องที่พักแรม
เปรียบเทียบการบริหารจัดการ ความคิดเห็นและความพึงพอใจ ไม่ว่าจะเป็นที่พักในรูปแบบโรงแรม รีสอร์ท บังกะโล เกสท์เฮ้าส์
หลังการเปลี่ยนแปลงประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง ส� ำ นั ก พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว (2552) ที่ ก ล่ า วว่ า การท่ อ งเที่ ย ว
(คิชฌกูฏ) ปี 2560 ประชากรกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษา โดยชุมชน เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ได้แก่ นักท่องเที่ยว ชุมชน และผู้ประกอบการ ที่อยู่ในพื้นที่อ�ำเภอ ที่จะน�ำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ เช่น การท่องเที่ยวชุมชน
เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี งานวิจัยนี้ได้รวมวัด ภาครัฐ และ การท่องเทีย่ วโดยชุมชน การท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ และการท่องเทีย่ ว
ผู ้ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งไว้ ใ นส่ ว นของชุ ม ชน โดยใช้ ข ้ อ มู ล การวิ จั ย แบบโฮมสเตย์ เป็นต้น พระราชบัญญัติเทศบาล (2496) ตาม
เชิ ง ปริ ม าณเป็ น หลั ก ซึ่ ง ใช้ แ บบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12)
เก็บข้อมูล/ ตัวอย่าง โดยสัมภาษณ์จ�ำนวนไม่ต�่ำกว่า 30 ราย พ.ศ.2546 ก�ำหนดหน้าที่ที่เทศบาลต�ำบลต้องท�ำในเขตเทศบาล
แล้วน�ำข้อมูลมาสังเคราะห์รายละเอียดเพื่อสร้างแบบสอบถาม ดังนี้ 1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 2) ให้มีและบ�ำรุง
แล้วน�ำไปสอบถามจากกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ มีจำ� นวน ทางบกและทางน�้ำ 3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดิน
400 ราย ตามสูตร Taro Yamane ระยะเวลาการศึกษาวิจัยตั้งแต่ และที่สาธารณะ รวมทั้งการก�ำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4) ป้องกัน
และระงับโรคติดต่อ 5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 6) ให้ราษฎร
เดือนตุลาคม 2560 - ตุลาคม 2561
ได้รับการศึกษาอบรม 7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 8) บ�ำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิน่ และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่ 9) หน้าทีอ่ นื่ ตามทีก่ ฎหมาย

ปัญญณัฐ ศิลาลาย, ละเมียด ควรประสงค์, วิภาดา เที่ยงทางธรรม

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2562 105

รำไ

พพ
รรณ
ี

ด�ำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามจ�ำเป็นต้องมีการคิดวิเคราะห์
เตรียมการวางแผนอย่างเป็นระบบ ด�ำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน
สามารถชีว้ ดั ความส�ำเร็จทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างชัดเจน ตลอดจนการรักษา
สภาพการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เช่นเดียวกับ Anderson (2013) ที่กล่าวว่า ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
โดยชุ ม ชนสามารถน� ำ ไปใช้ แ ก้ ไขปั ญ หาสั ง คมที่ ส ลั บ ซั บ ซ้ อ นได้
ทฤษฎีนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นกลางปี 1990 โดยมีรากฐานจากการ
ติดตามความก้าวหน้าของแผนงานที่น�ำไปสู่การประเมินผลของ
แผนงาน แผนปฏิบัติการและแผนโครงการ ดังเช่น Dana and
Clark (2012) ได้กล่าวว่า แนวคิดทีใ่ ช้การมีสว่ นร่วมในกระบวนการ
วางแผนของตัวแทนชุมชนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันก�ำหนด
เป้าหมายและเงื่อนไข เพื่อเป็นกรอบของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
ที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จอย่างชัดเจนของเป้าหมายระยะยาว รวมทั้ง
เงื่อนไขที่น�ำไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับ Colby and
Collins (2013) ที่กล่าวว่า วิธีการของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงให้
ความส�ำคัญต่อการเปลีย่ นแปลงโดยชุมชน ซึง่ ชุมชนต้องเป็นผูส้ ร้าง
การเปลี่ยนแปลง ด้วยการน�ำชุมชนหรือตัวแทนกลุ่มภายในชุมชน
เข้ามามีสว่ นร่วมในการคิด วิเคราะห์ปญ
ั หาของชุมชน และต้องแสดง
ความต้องการของชุมชนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งสามารถ
อธิบายให้เกิดความเข้าใจต่อเป้าหมายระยะยาวของการพัฒนาหรือ
การแก้ไขปัญหาตามที่ชุมชนต้องการ ส่วน Clark and Anderson
(2004) ก็ได้กล่าวว่า กรอบแนวคิดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง ยังได้ให้
ข้อเสนอแนะด้านต่างๆ เพือ่ หลีกเลีย่ งความผิดพลาดในการน�ำทฤษฎี
การเปลี่ยนแปลงมาประยุกต์ใช้ ได้แก่ 1) การให้ความส�ำคัญต่อ
ความต้องการที่แท้จริงของชุมชน 2) เงื่อนไขภายนอกที่มีผลต่อการ
พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของชุมชน 3) การท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ที่แท้จริง การก�ำหนดและพิจารณาตัวชี้วัดเป็นความส�ำเร็จขั้นต�่ำ
ที่ชุมชนต้องการให้เกิดขึ้น โดยพิจารณา 3 ประเด็น คือ 1) ใครคือ
ประชากรเป้าหมายและต้องการอะไร 2) การเปลี่ยนแปลงจะมี
มากน้อยเพียงใดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ 3) ระยะเวลาการเกิด
การเปลี่ยนแปลง ตัวชี้วัดจ�ำเป็นต้องวัดความเป็นจริงที่ปรากฏใน
เชิงประจักษ์ ดังนั้นความผิดพลาดที่เกิดจากตัวชี้วัดสะท้อนถึง
ประเด็นต่างๆ ได้แก่ 1) ชุมชนเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเข้าใจต่อปัญหาและความต้องการ
ที่แท้จริงของชุมชนมากน้อยเพียงใด 3) อะไรมีอิทธิพลและเงื่อนไข
ภายนอกที่ครอบง�ำกระบวนการวางแนวทางในการปฏิบัติตามแนว
คิดการเปลี่ยนแปลงอันมีผลต่อความสามารถในการท�ำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับ ชนัญ วงษ์วิภาค (2552: 46) ได้กล่าวว่า
การจัดการท่องเที่ยวบนพื้นฐานการมีจิตส�ำนึกต่อการรักษาสภาพ
แวดล้ อ มและวั ฒ นธรรมของท้ อ งถิ่ น และควรระลึ ก เสมอว่ า
วัฒนธรรมมีความอ่อนไหวและเปราะบาง ประเพณีบางอย่างไม่ควร
น�ำมาเสนอเพื่อความบันเทิง เพราะจะท�ำให้เกิดความเสื่อมศรัทธา
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บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทฤษฏีความพึงพอใจของ สิริอร
วิ ชชาวุ ธ และคณะ (2555: 124) ได้ก ล่าวว่า ความพึ ง พอใจ
เป็นทัศนคติของบุคคลที่มีต่อกิจกรรมต่างๆ เกิดจากประสบการณ์
ค่านิยมและพื้นฐานของการรับรู้ที่แต่ละบุคคลได้รับระดับความ
พึงพอใจเป็นเครื่องสะท้อนถึงประสิทธิภาพของกิจกรรม และเกิดมี
ได้เมื่อกิจกรรมนั้นๆ สามารถตอบสนองความต้องการแก่บุคคลนั้น
ศุ ภ ลั ก ษณ์ อั ค รางกู ร (2553, อ้ า งถึ ง ใน วนั ช พร จั น ทรั ก ษา,
2554: 18) ได้กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงศาสนาเป็นการเดินทาง
โดยมีเหตุผลทางศาสนาเป็นหลัก ถือเป็นการปฏิบัติที่มีมาตั้งแต่
ยุคแรกๆ รวมถึงการไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือประกอบพิธีกรรม
ทิพวรรณ พุ่มมณี (2557: 198) ได้กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเป็นรูปแบบหนึง่ ของการท่องเทีย่ วทีย่ งั่ ยืน มีวตั ถุประสงค์
เพื่อการเรียนรู้ สัมผัสเอกลักษณ์ความงดงามของวัฒนธรรม คุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2554: 16) ที่กล่าวว่า
ทรัพยากรการท่องเที่ยวมีความส�ำคัญในฐานะเป็นหลักฐานส�ำคัญ
ทางประวัตศิ าสตร์โบราณคดีและศาสนา ท�ำให้ทราบความเป็นมาของ
ท้องถิน่ นัน้ และสิง่ ทีเ่ ป็นมรดกตกทอดมายังคนรุน่ หลัง มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช (2552: 20-21) ทีก่ ล่าวว่า ทรัพยากรการท่องเทีย่ ว
ที่ มี คุ ณ ค่ า ทางศิ ล ปวั ฒ นธรรมและขนบธรรมเนี ย มประเพณี ที่ มี
เอกลักษณ์และถ่ายทอดกันมาจากอดีตถึงปัจจุบัน ได้แก่ วัฒนธรรม
เกี่ยวกับศาสนา ความเชื่อและประเพณี ปัญญณัฐ ศิลาลาย (2559)
กล่าวว่า การปรับเปลีย่ น หมายถึง การเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็นกระบวนการ
มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าที่มุ่งหมายว่าลักษณะใหม่ต้องดีกว่าเก่า
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2550) ได้กล่าวถึง หลักการและ
องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 1) ชุมชนเป็นเจ้าของ 2) ชาวบ้านเข้ามามี
ส่วนร่วมในการก�ำหนดทิศทางและตัดสินใจ 3) ส่งเสริมความ
ภาคภูมิใจในตนเอง 4) ยกระดับคุณภาพชีวิต 5) มีความยั่งยืนทาง
ด้านส่งแวดล้อม 6) คงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 7) ก่อให้
เกิดการเรียนรู้ระหว่างคนต่างวัฒนธรรม 8) เคารพในวัฒนธรรม
ที่แตกต่างและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 9) เกิดผลตอบแทนที่เป็น
ธรรมแก่คนท้องถิ่น 10) กระจายรายได้สู่สาธารณประโยชน์ของ
ชุมชน สาระส�ำคัญของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2560 - 2564) ให้ความส�ำคัญกับการวางรากฐานและแก้ไข
ปัญหาทีเ่ ป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อการพัฒนาการท่องเทีย่ วของประเทศ
เพื่อสร้างและกระจายรายได้สู่ชุมชน พรทิพย์ วีระสวัสดิ์ (2551)
ได้กล่าวว่า การพัฒนาเป็นการเปลีย่ นแปลงจากสิง่ ทีม่ อี ยูเ่ ดิมให้ดขี นึ้
โดยรักษาสิ่งที่ดีให้คงไว้ภายใต้การวางแผนอย่างชัดเจน เป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่พึงปรารถนาและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นการเพิ่ม
ความพึงพอใจและความสุขในสังคม เอกชัย กี่สุขพันธ์ และคณะ
(2553) ได้กล่าวว่า สิ่งที่เป็นแนวคิดในการบริหาร เพื่อให้อยู่รอด
และประสบความส�ำเร็จ คือ การบริหารการเปลี่ยนแปลง เมื่อจะ
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ช่วงเวลาที่ 2 นักท่องเที่ยวเห็นว่าเรื่องการไม่มีจุดบริการร้านค้าบน
เขาส่งผลกระทบต่อการเดินขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง
ชุมชนและผู้ประกอบการเห็นเช่นเดียวกับช่วงเวลาที่ 1 ส่วนช่วง
เวลาที่ 3 นักท่องเที่ยว ชุมชนและผู้ประกอบการเห็นด้วยเช่นเดียว
กับช่วงเวลาที่ 1 จึงสรุปได้ว่านักท่องเที่ยวเห็นว่าเรื่องประเพณี
นมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงมีความส�ำคัญและควรรักษาไว้
และชุมชนเห็นว่าเรือ่ งการเปลีย่ นรูปแบบการบริหารจัดการฯ ส่งผล
กระทบต่ อ ประเพณี วั ฒ นธรรมที่ มี ม าในอดี ต ส่ ว นผู ้ ป ระกอบ
การเห็นว่าเรื่องการไม่มีจุดบริการร้านค้าบนเขาส่งผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการฯ ในชุมชน

วิธีด�ำเนินการวิจัย

รำไ

ศึ ก ษาสภาพทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สภาพเศรษฐกิ จ สั ง คม
จากเอกสารของแหล่งข้อมูลต่างๆ ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงลงพื้นที่สัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
การบริ ห ารจั ด การประเพณี น มั ส การรอยพระพุ ท ธบาทพลวง
(คิชฌกูฏ) ปี 2560 จากนักท่องเที่ยว ชุมชนและผู้ประกอบการ
(ร้านอาหาร/ร้านค้า/ที่พัก) จ�ำนวนไม่ต�่ำกว่า 30 ราย เพื่อสร้าง
แบบสอบถามความคิดเห็น ความพึงพอใจ และวิเคราะห์เปรียบเทียบ
การบริหารจัดการประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง (คิชฌกูฏ)
ปี 2560 ประชากร กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการศึกษา คือ นักท่องเทีย่ ว
ชุมชน และผู้ประกอบการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้มีจ�ำนวน 400 ราย
ตามสู ต ร Taro Yamane โดยแบ่ ง การเก็ บ ข้ อ มู ล ออกเป็ น 3
ช่วงเวลา เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการในแต่ละช่วงเวลา
ตั้งแต่เปิดเขาจนปิดเขา เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วจึงวิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ เพื่อสรุปผลการวิจัย
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ลงไปได้ Senge (1990) ได้กล่าวว่า ข้อสังเกตการต่อต้านการ
เปลี่ ย นแปลงไม่ ใ ช่ สิ่ ง ที่ แ อบซ่ อ นหรื อ สิ่ ง ลี้ ลั บ การต่ อ ต้ า น
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อคนรู้สึกว่าบรรทัดฐานเดิม
หรือวิธีปฏิบัติที่เคยเป็นอยู่ถูกคุกคาม สุภางค์ จันทวานิช (2551:
165-167) กล่าวว่า สังคมมีการปรับตัว หากสิง่ ต่างๆ ทีม่ อี ยูใ่ นสังคม
ไม่ตรงกับความต้องการของระบบก็ต้องมีการปรับตัว และสังคม
ต้องมีการก�ำหนดเป้าหมาย และให้สัมพันธ์กับระบบต่างๆ จึงต้อง
มีการบูรณาการเข้าหากัน ตลอดถึงการธ�ำรงและฟื้นฟูแรงจูงใจของ
ปัจเจกชนและรักษาแบบแผนของสังคมในการที่จะขับเคลื่อนไป
ข้างหน้าด้วยกันนั้น จ�ำเป็นจะต้องมีแรงจูงใจร่วมกัน นอกจากฟื้นฟู
ปัจเจกบุคคลแล้ว แบบแผนของสังคมก็จะต้องถูกธ�ำรงไว้ด้วยคือ
ธ�ำรงไว้ในลักษณะของสังคมทีไ่ ม่เปลีย่ นแปลงแบบถอนรากถอนโคน
หรือเป็นแบบแผนแบบอนุรักษ์นิยม และการธ�ำรงรักษาอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมนั้นให้คงอยู่ นิติพรรณ (พลวัฒนะ) วรรณศิริ (2550:
64) ได้กล่าวว่า การรับเอาวัฒนธรรมใหม่ จากต่างถิ่นที่มีทัศนคติ
ความเชื่อ การกระท�ำใหม่ๆ ที่ต่างไปจากบุคคลได้เคยประสบพบมา
มาใช้แทนระบบเดิมที่เคยยึดถืออยู่ หรืออาจรับมาใช้ในฐานะที่เป็น
สิ่ งใหม่ ที่ ไ ม่ เ คยมี ใช้อยู่ในสังคมของตนน�ำมาผนวกเข้ า ในฐานะ
สิง่ แปลกใหม่มาใช้แทนทีส่ งิ่ ของหรือระบบเก่าทีเ่ คยใช้อยู่ การรับเอา
วัฒนธรรมใหม่นนั้ เป็นส่วนหนึง่ ของการเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรม
ปัญญณัฐ ศิลาลาย (2555) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมต้องเกิดจาก
ระดับล่างในการคิดริเริ่ม วางแผน ตัดสินใจ ได้รับผลประโยชน์
ตลอดจนการได้รบั การแจ้งข่าวสารข้อมูล ปรึกษาหารือและเกีย่ วข้อง
ในขั้นตอนการวางแผน น�ำแผนแปลงไปสู่ภาคปฏิบัติ และจัดการ
โครงการพัฒนา โดยให้สิทธิแห่งความเสมอภาค กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา (2560) ได้กล่าวว่า แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางระยะสั้น
พ.ศ.2560 - 2561 สร้างการรับรู้ ความตระหนัก จิตส�ำนึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยว วัฒนธรรมไทย อัตลักษณ์ท้องถิ่น
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน สุชีวัน นันทวัน ณ อยุธยา (2551)
ได้กล่าวว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถท�ำรายได้หลักได้
การเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินงาน
ควรมุ่งเน้นผลประโยชน์อย่างยั่งยืนในทุกด้าน เพื่อเป็นการป้องกัน
การผุกร่อนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้
สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (2556) ได้กล่าวว่า การท่องเที่ยว
โดยชุมชนเป็นความพยายามหนึ่งของการสร้างทางเลือกในการ
พัฒนาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2555 : 45-46) ได้กล่าวว่า
การจัดท�ำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559
เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้เกิดการสร้างรายได้
และกระจายรายได้ น�ำไปสู่การปฏิบัติโดยผ่านกลไกการมีส่วนร่วม
ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิน่ สถาบันการศึกษาและภาคประชาชน
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ผลการวิจัย

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาเปรียบเทียบการบริหาร
จัดการประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง ปี 2560 พบว่า
ผลสัมภาษณ์โดยรวมกับการบริหารจัดการแบบใหม่ตอ่ นักท่องเทีย่ ว
ชุมชนและผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย เนื่องจากส่งผลต่อ
การมานมัสการประเพณีรอยพระพุทธบาทพลวงของนักท่องเที่ยว
และท�ำให้มีผลกระทบต่อรายได้ของชุมชน อีกทั้งหลายครอบครัว
ต้องเป็นหนี้เป็นสิน เพราะไปกู้เงินเพื่อมาลงทุนซื้อของ/ลงทุนสร้าง
และขยายกิจการห้องพัก/ลงทุนซื้อรถกระบะ เป็นต้น เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวช่วงประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง แต่มี
นักท่องเทีย่ วน้อยมาก รวมทัง้ สภาพเศรษฐกิจโดยรวมก็ยำ�่ แย่อกี ด้วย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้แบ่งการรายงานผลวิจัยเป็น 2 ส่วน เพื่อ
ตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงระยะเวลา คือ

พพ
รรณ
ี

พบวา ผลสัมภาษณโดยรวมกับการบริหารจัดการแบบใหมตอนักทองเที่ยว ชุมชนและผูผูประกอบการ สวนใหญไมเห็นดวย
ธบาท ของนักทองเที่ยว และทําใหมีผลกระทบตอรายไดของ
เนื่องจากสสงผลตอการมานมัสการประเพณีรอยพระพุทธบาทพลวงของนั
ของ ลงทุนสรางและขยายกิจการ
ชุมชน อีกทั้งหลายครอบครัวตองเปนหนี้เปนสิน เพราะไปกูเงินเพื่อมาลงทุนซื้อของ/
ร�ำไพพรรณี
ปีท่ยี 13
ฉบับที่ 3 เดืนมัอสนกัการรอยพระพุ
นยายน - ธันทวาคม
2562 107
ตน เพืจ่อัยรองรั
บนักทองเที
วชวงประเพณี
ธบาทพลวง
หองพัก/ ลงทุนซื้อรถกระบะ เปนวารสารวิ
แตมี
ไดแบงการรายงานผลวิจยั เปน 2
นักทองเที่ยวนอยมาก รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจโดยรวมก็ย่ําแยอีกดวย การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได
ช่วงระยะเวลาที
1 (28ตม.ค.
- 16 ของงานวิ
2560)
งระยะเวลาที
ต่อเดือน 20,000
น้ ไป มาจากภาคกลางกั
ขก.พ.
องงานวิ
จัยนีช่้ วโดยแบ
งระยะเวลาที
่ 1 (28 ม.ค. บ ครอบครั
สวน เพื่อ่ ตอบวั
ถุประสงค
งเปน 3่ 2 ชวงระยะเวลาคื
อ ชวบาทขึ
16 ก.พ.ว ใช้ระยะ
256ทธบาทพลวง
2560)
่ 2 (17 ก.พ่ พ.
ชวงระยะเวลาที
่ 3 (9 มี.ค.สการรอยพระพุ
 28 มี.ค. 256)
แตละชวงมี1รวัะยะเวลา
(17 ก.พ.
- 8 มีช.ค.วงระยะเวลาที
2560) ช่วงระยะเวลาที
3 (9 มี8.ค.มี.ค.
- 282560)
มี.ค. 2560)
เวลาในการมานมั
น ชุมชนมีจำ� นวน
มูลพืา้นฐานของกลุ
ฐาน
มชนชนและผู่ 1,
ประกอบการ
พบวา ลัก20ษณะข
างนักทองเทีในช่
่ยว ชุวงระยะเวลาที
วงประเพณี
การ 140 คน
แต่ละช่20วงมีวัรนะยะเวลา
วัน อพบว่
ลักษณะข้อมมูตัลวพือย
้นฐานของ
2 และ 3 คือในช
143
คน 132 นคนมัสและ
องเที่ยวมีส่จวํานใหญ่
นวนในช
ง วงอายุ
(คิชฌกูฏ) ป้ป2560
ทั้ง 3 ในช่
ชวงระยะเวลาสามารถสรุ
โดยรวมคื
อ นักาทเพศชาย
กลุ่มตัวรอยพระพุ
อย่างนักท่ทอธบาทพลวง
งเที่ยว ชุมชนชนและผู
ระกอบการ
วง ตามล�ำดับ เป็นปเพศหญิ
งมากกว่
อยูว่ในช่
ระยะเวลาที
่ 1, 2 และ ท3ธบาทพลวง
คือ 56 คน 145
คนฏและ
(ภาพที
่ 1) ำ่ เป
ประเพณี
นมัสการรอยพระพุ
(คิชฌกู
) ปี 135
2560คน ตามลํ
40-59าดัปีบการศึ
กษาต�
กว่นาเพศหญิ
มัธยมศึกงมากกว
ษาปีที่ 6าเพศชาย
รายได้ตอ่ มีเดืชวองนระหว่าง
การศึกษาระดั
บปริคืญอญาตรี
บาทขึ้นไป มาจากภาคกลางกั
4059 ปสามารถสรุ
อาชี่ยพวมีรับจ�ำราชการ
รายไดตอเดือน บาท
20,000
ทั้ง 3 ช่อายุ
วงระยะเวลา
ปโดยรวม
นักท่องเที
นวน 5,000-9,999
ผู้ประกอบการ
(ร้านอาหาร/ร้านค้บ า/ที่พัก)
ครอบครัว ใช่ 1,ระยะเวลาในการมานมั
การรอยพระพุ
ทธบาทพลวง
จํานวนในช
่ 1 2คนและ
วัน ชุมวชนมี
ในช่วงระยะเวลาที
2 และ 3 คือ 56 คน ส145
คน และ 135
คน มีจ�ำ1นวนในช่
งระยะเวลาที
่ 1,วงระยะเวลาที
2 และ 3 คือ 201
1233 คน และ
140 าคน
นใหญองยูมากกว่
และงมากกว่
ตามลํามีดัชบ่วงอายุ
เปนเพศหญิ
าเพศชาย
ในชวงอายุ
4059อยู่ใปนช่วงอายุ
ตามล�ำคืดัอบ 143
(ภาพทีคน่ 1)132
เป็นคน
เพศหญิ
เพศชาย
125งมากกว
คน ตามล�
ำดับ เป็สนวเพศหญิ
าเพศชาย
ผูประกอบการ
กษาต่กําษาระดั
กวามัธบยมศึ
ที่ 6อาชี
รายได
อเดือนระหว
าง 5,0009,999
บาท
นอาหาร/
/ ที่ตอ่ เดือน
40-59การศึ
ปี การศึ
ปริญกษาป
ญาตรี
พรับตราชการ
รายได้
20-39 ปี ระดั
บการศึ
กษาต�ำ่ กว่ามั(รธายมศึ
กษาปีทรี่ 6านค
มีราายได้
พัก) มีจํานวนในชวงระยะเวลาที่ 1 2 และ 3 คือ 201 คน 123 คน และ 125 คน ตามลําดับ เปนเพศหญิงมากกวาเพศ
น้อยกว่า 5,000 บาท
ชาย อยูในชวงอายุ 2 0  3 9 ป ระดับการศึกษาต่าํ กวามัธยมศึกษาปที่ 6 มีรายไดตอเดือนนอยกวา 5 , 0 0 0 บาท
250

รำไ

200
150

นักทองเที่ยว
ชุมชน

100

0

ชวงระยะเวลาที่ 1

ชภัฏ

ผูประกอบการ

50

ชวงระยะเวลาที่ 2

ชวงระยะเวลาที่ 3

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบจ�ำนวนผู้ให้ข้อมูลของนักท่องเที่ยว ชุมชนและผู้ประกอบการ ช่วงระยะเวลาที่ 1, 2 และ 3
ภาพที่ 1 เปรียบเทียบจํานวนผูผูใหขอมูลของนั
ของ กทองเที่ยว ชุมชนและผูประกอบการ ชวงระยะเวลา
ระยะเวลาที่ 1, 2 และ 3
(คิชฌกูฏ) ปี 2560 ของนักท่องเที่ยว ชุมชนและผู้ประกอบการ
(ร้านอาหาร/ ร้านค้า/ ที่พัก) (ตารางที่ 1) สรุปได้ว่า นักท่องเที่ยว
เห็นว่าความสวยงามทางธรรมชาติดีกว่าปีที่แล้ว และชุมชนเห็นว่า
ความเพียงพอของร้านอาหาร/ราคาเหมาะสม/สะอาด โดยภาพรวมดี
กว่าปีที่แล้ว ส่วนผู้ประกอบการเห็นว่าความเพียงพอของที่พักดี
กว่าปีที่แล้ว

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารจัดการประเพณี
นมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง (คิชฌกูฏ) ปี 2560 ของ
นักท่องเที่ยว ชุมชนและผู้ประกอบการ (ร้านอาหาร/ร้านค้า/
ที่พัก)
จากข้อมูลในช่วงระยะเวลาที่ 1-3 น�ำมาวิเคราะห์เปรียบ
เทียบการบริหารจัดการประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง

ปัญญณัฐ ศิลาลาย, ละเมียด ควรประสงค์, วิภาดา เที่ยงทางธรรม

พบว า สรุป ไดวานัก ทอ งเที่ย วเห็ นวาความสวยงามทางธรรมชาติ ดีกวาป ที่แล ว และชุ ม ชนเห็ นวาความเพี ย งพอของ
รานอาหาร/ ราคาเหมาะสม/ สะอาด โดยภาพรวมดีกวาปที่แลว สวนผูประกอบการเห็นวาความเพียงพอของที่พักดีกวาป
ที่แล108
ว วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2562
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารจัดการประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง (คิชฌกูฏ) ป 2560
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารจัดการประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง (คิชฌกูฏ) ปี 2560
ชวงที่ 2
(17 ก.พ. - 8 มี.ค. 2560)
ระยะเวลา 20 วัน
ความสวยงามทางธรรมชาติ
ดีกวาปที่แลว ( X =4.17)
ความเพียงพอของรานอาหาร/
ราคาเหมาะสม/ สะอาด
โดยภาพรวมดีกวาปที่แลว
( X =3.24)
ความเพียงพอของที่พัก
ดีกวาปที่แลว ( X =3.99) และ
ความเพียงพอของที่จอดรถ/
สะดวก/ ปลอดภัย โดยภาพรวม
ดีกวาปที่แลว ( X =3.99)

ชวงที่ 3
(9 มี.ค. - 28 มี.ค. 2560)
ระยะเวลา 20 วัน
จุดทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูล
ดีกวาปที่แลว ( X =4.01)
ความเพียงพอของที่พัก
ดีกวาปที่แลว ( X =3.50)
ความเพียงพอของที่พัก
ดีกวาปที่แลว ( X =3.90)

รำไ

ชวงที่ 1
กลุม
(28 ม.ค. - 16 ก.พ. 2560)
ระยะเวลา 20 วัน
นักทองเที่ยว ความสวยงามทางธรรมชาติ
ดีกวาปที่แลว ( X =4.13)
ชุมชน
ความเพียงพอของรานอาหาร/
ราคาเหมาะสม/ สะอาด
โดยภาพรวมดีกวาปที่แลว
( X = 3.75)
ผูประกอบการ ความเพียงพอของที่จอดรถ/
(รานอาหาร/ สะดวก/ ปลอดภัย โดยภาพรวม
รานคา/
ดีกวาปที่แลว ( X = 3.37)
ที่พกั )

พพ
รรณ
ี

ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารจัดการประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง (คิชฌกูฏ) ป 2560

ลัยร
า

ชภัฏ

ส่ ว นที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามคิ ด เห็ น และความพึ ง พอใจ ชุมชนและผู้ประกอบการ (ร้านอาหาร/ ร้านค้า/ ที่พัก) (ตารางที่ 2)
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นและความพึงพอใจการบริหารจัดการประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท
การบริหารจัดการประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง พบว่า นักท่องเทีย่ วเห็นว่าเรือ่ งประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท
พลวง (คิชฌกูฏ) ป 2560 ของนักทองเที่ยว ชุมชนและผูประกอบการ (รานอาหาร/ รานคา/ ที่พัก)
(คิชฌกูฏ) ปี 2560 ของนักท่องเที่ยว ชุมชนและผู้ประกอบการ พลวงมี ค วามส� ำ คั ญ และควรรั ก ษาไว้ และชุ ม ชนเห็ น ว่ า เรื่ อ ง
จากขอมูลในชวงระยะเวลาที่ 1-3 นำมาวิเคราะหความคิดเห็นและความพึงพอใจการบริหารจัดการประเพณี
(ร้านอาหาร/ร้านค้า/ที่พัก)
การเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการฯ ส่งผลกระทบต่อประเพณี
นมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง (คิชฌกูฏ) ป 2560 ของนักทองเที่ยว ชุมชนและผูประกอบการ (รานอาหาร/ รานคา/ ที่
จากข้อมูลในช่วงระยะเวลาที่ 1-3 น�ำมาวิเคราะห์ วัฒนธรรมที่มีมาในอดีต ส่วนผู้ประกอบการเห็นว่าเรื่องการไม่มี
พัก) (ตารางที่ 2) พบวา นักทองเที่ยวเห็นวาเรื่องประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงมีความสำคัญและควรรักษาไว9
ความคิดเห็นและความพึงพอใจการบริหารจัดการประเพณีนมัสการ จุดบริการร้านค้าบนเขาส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการฯ ในชุมชน
และชุมชนเห็นวาเรื่องการเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการฯ สงผลกระทบตอประเพณี วัฒนธรรมที่มีมาในอดีต สวน
รอยพระพุทธบาทพลวง (คิชฌกูฏ) ปี 2560 ของนักท่องเที่ยว
ผูตารางที
ประกอบการเห็
นวาเรืเคราะห
่องการไม
มีจุดบริ
การร
านคาบนเขาส
งผลกระทบตหอารจั
ผูปดระกอบการฯ
มชน
่ 2 ผลการวิ
ความคิ
ดเห็
นและความพึ
งพอใจการบริ
การชวงนมัสในชุ
การรอยพระพุ
ทธบาทพลวง
(คิช่ 2ฌกูผลการวิ
ฏ) ป 2560
ตารางที
เคราะห์ความคิดเห็นและความพึงพอใจการบริหารจัดการช่วงนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง (คิชฌกูฏ) ปี 2560

มห
าว

ิทยา

ผลการวิเคราะหความคิดเห็นและความพึงพอใจการบริหารจัดการประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง
(คิชฌกูฏ) ป 2560
ชวงที่ 1
ชวงที่ 2
ชวงที่ 3
กลุม
(28 ม.ค. - 16 ก.พ. 2560)
(17 ก.พ. - 8 มี.ค. 2560)
(9 มี.ค. - 28 มี.ค. 2560)
เปนระยะเวลา 20 วัน
เปนระยะเวลา 20 วัน
เปนระยะเวลา 20 วัน
นักทองเที่ยว ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธ การไมมีจุดบริการรานคาบนเขา ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธ
สงผลกระทบตอการเดินขึ้นไป บาทพลวงมีความสำคัญและ
บาทพลวงมีความสำคัญและ
นมัสการรอยพระพุทธบาท
ควรรักษาไว ( X = 4.57)
ควรรักษาไว ( X =4.33)
พลวง ( X =4.37)
ชุมชน
การเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร การเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร การเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร
จัดการฯ สงผลกระทบตอ
จัดการฯ สงผลกระทบตอ
จัดการฯ สงผลกระทบตอ
ประเพณี วัฒนธรรมที่มีมา
ประเพณี วัฒนธรรมที่มีมา
ประเพณี วัฒนธรรมที่มีมา
ในอดีต ( X =4.52)
ในอดีต ( X =4.58)
ในอดีต ( X =4.68)
ผูประกอบการ การไมมีจุดบริการรานคาบนเขา การไมมีจุดบริการรานคาบนเขา การไมมีจุดบริการรานคาบนเขา
สงผลกระทบตอผูประกอบการฯ สงผลกระทบตอผูประกอบการฯ สงผลกระทบตอผูประกอบการฯ
ในชุมชน ( X = 4.44)
ในชุมชน ( X =4.54)
ในชุมชน ( X =4.44)

สรุปและอภิปรายผล

ปัญญณัฐ ศิลาลาย,
ละเมียกดษาวิ
ควรประสงค์
วิภาดายบเที
เที่ยยงทางธรรม
จากการศึ
จัยเรื่อง ศึก, ษาเปรี
บการบริหารจัดการประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง ป 2560
พบวา ผลสัมภาษณโดยรวมกับการบริหารจัดการแบบใหมตอนักทองเที่ยว ชุมชนและผูประกอบการ สวนใหญไมเห็นดวย
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จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาเปรียบเทียบการบริหาร
จัดการประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง ปี 2560 พบว่า
ผลสัมภาษณ์โดยรวมกับการบริหารจัดการแบบใหม่ตอ่ นักท่องเทีย่ ว
ชุมชนและผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย เนื่องจากส่งผลต่อ
การมานมัสการประเพณีรอยพระพุทธบาทพลวงของนักท่องเที่ยว
และท�ำให้มีผลกระทบต่อรายได้ของชุมชน อีกทั้งหลายครอบครัว
ต้องเป็นหนี้เป็นสิน เพราะไปกู้เงินเพื่อมาลงทุนซื้อของ/ลงทุนสร้าง
และขยายกิจการห้องพัก/ลงทุนซื้อรถกระบะ เป็นต้น เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวช่วงประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง แต่มี
นักท่องเทีย่ วน้อยมาก รวมทัง้ สภาพเศรษฐกิจโดยรวมก็ยำ�่ แย่อกี ด้วย
การศึกษานี้ได้ผลวิจัย 2 ส่วน เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้
โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงระยะเวลา คือ ช่วงระยะเวลาที่ 1 (28 มกราคม 16 กุมภาพันธ์ 2560) ช่วงระยะเวลาที่ 2 (17 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม
2560) ช่วงระยะเวลาที่ 3 (9 มีนาคม - 28 มีนาคม 2560) แต่ละช่วง
มีระยะเวลา 20 วัน พบว่า ลักษณะข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเทีย่ ว ชุมชนชนและผูป้ ระกอบการ ในช่วงประเพณีนมัสการ
รอยพระพุทธบาทพลวง (คิชฌกูฏ) ปี 2560 ทั้ง 3 ช่วงระยะเวลา
สามารถสรุปโดยรวม คือ นักท่องเที่ยวมีจ�ำนวนในช่วงเวลาที่ 1, 2
และ 3 คือ 56 คน 145 คน และ 135 คน ตามล�ำดับ (ภาพที่ 1)
เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีช่วงอายุ 40-59 ปี การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี อาชีพรับราชการ รายได้ต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
มาจากภาคกลางกับครอบครัว ใช้ระยะเวลาในการมานมัสการ
รอยพระพุทธบาทพลวง 1 วัน ชุมชนมีจ�ำนวนในช่วงเวลาที่ 1 2
และ 3 คือ 143 คน 132 คน และ 140 คน ตามล�ำดับ เป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 40-59 ปี การศึกษาต�ำ่ กว่า
มัธยมศึกษาปีที่ 6 รายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,000-9,999 บาท
ผูป้ ระกอบการ (ร้านอาหาร/ ร้านค้า/ ทีพ่ กั ) มีจำ� นวนในช่วงเวลาที่ 1
2 และ 3 คือ 201 คน 123 คน และ 125 คน ตามล�ำดับ เป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย อยู่ในช่วงอายุ 20-39 ปี ระดับการศึกษาต�่ำกว่า
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีรายได้ตอ่ เดือนน้อยกว่า 5,000 บาท จากภาพที่ 1
จะเห็นว่าในช่วงเปิดเขาของประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง
(คิชฌกูฏ) ปี 2560 ช่วงระยะเวลาที่ 1 (28 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์
2560) นักท่องเที่ยวมาน้อยมาก อาจเนื่องมาจากประเด็นที่ไม่ทราบ
ในเรื่องการจัดระเบียบการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ใหม่ให้คนขึ้น
ไปนมัสการรอยพระพุทธบาท และเกิดความวุ่นวายต่างๆ ที่มี
ผู ้ ต ้ อ งการเดิ น ทางขึ้ น ไปนมั ส การรอยพระพุ ท ธบาท ติ ด ค้ า ง
เบียดเสียดกันเต็มลานจอดคิวรถ และได้ถูกน�ำเสนอเป็นข่าวใน
วันแรกทีเ่ ปิดงาน 28 มกราคม พ.ศ. 2560 จึงอาจเป็นเหตุผลทีท่ ำ� ให้
ผู้ที่จะมานมัสการรอยพระพุทธบาทตัดสินใจชะลอการเดินทางมา
นมัสการรอยพระพุทธบาทออกไป เพื่อให้สถานการณ์ต่างๆ ได้
คลี่คลายลง

จากข้อมูลในช่วงเวลาที่ 1-3 น�ำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
การบริ ห ารจั ด การประเพณี น มั ส การรอยพระพุ ท ธบาทพลวง
(คิชฌกูฏ) ปี 2560 ของนักท่องเที่ยว ชุมชนและผู้ประกอบการ
(ร้านอาหาร/ร้านค้า/ที่พัก) (ตารางที่ 1) พบว่า ช่วงเวลาที่ 1
นั ก ท่ อ งเที่ ย วเห็ น ว่ า ความสวยงามทางธรรมชาติ ดี ก ว่ า ปี ที่ แ ล้ ว
สอดคล้องกับ Hector (1996) ที่กล่าวว่า การท่องเทีย่ วแห่งสหภาพ
สากลว่ า ด้ ว ยการอนุ รั ก ษ์ ซึ่ ง เป็ น บุ ค คลแรกที่ ใ ห้ ค วามหมาย
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ว่าเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบการเดินทาง
ไปยังแหล่งธรรมชาติ รวมทั้งลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏใน
แหล่งธรรมชาตินั้น และสอดคล้องกับ ชูสิทธิ์ ชูชาติ (2552)
ที่ได้กล่าวว่า การท่องเที่ยวประสบผลส�ำเร็จได้ คือ 1) สิ่งดึงดูดใจ
ที่ธรรมชาติให้มา 2) สิ่งดึงดูดใจที่มนุษย์สร้างขึ้น 3) วิถีชีวิตจาก
การกระท�ำของคน ชุมชนเห็นว่าความเพียงพอของร้านอาหาร/
ราคาเหมาะสม/สะอาด โดยภาพรวมดีกว่าปีที่แล้ว เช่นเดียวกับ
ชูสิทธิ์ ชูชาติ (2552) ที่ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส�ำคัญ ซึ่งเป็น
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก คือการบริโภค จึงต้องมีร้านอาหาร ข่าวสาร
ข้อมูลเพื่อการเดินทางไว้บริการนักท่องเที่ยว เป็นสิ่งส�ำคัญรองลง
มาจากที่พัก ผู้ประกอบการเห็นว่าความเพียงพอของที่จอดรถ/
สะดวก/ปลอดภัย โดยภาพรวมดีกว่าปีที่แล้ว เช่นเดียวกับ ชูสิทธิ์
ชูชาติ (2552) ได้กล่าวว่า ปัจจัยอีกอย่างคือการเข้าถึงได้ หมายถึง
การเดิ น ทางไปแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วต้ อ งมี ถ นน พาหนะ เพื่ อ น� ำ
นักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้ ช่วงเวลาที่ 2 นักท่องเที่ยว
และชุมชนเห็นเช่นเดียวกับช่วงเวลาที่ 1 ส่วนผู้ประกอบการเห็นว่า
ความเพียงพอของที่พักดีกว่าปีที่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับ ชูสิทธิ์ ชูชาติ
(2552) ที่ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส�ำคัญต่างๆ ที่รองรับการเดิน
ทางด้วยความสะดวกสบาย ที่ส�ำคัญมากที่สุด คือ เรื่องที่พัก เช่น
โรงแรม รีสอร์ท เช่นเดียวกับ ส�ำนักพัฒนาการท่องเที่ยว (2552)
ที่กล่าวว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายน�ำไปสู่
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ เช่น ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ท่องเที่ยว
แบบโฮมสเตย์ เป็นต้น ช่วงเวลาที่ 3 นักท่องเที่ยวเห็นว่าจุดทิ้งขยะ
และสิ่งปฏิกูลดีกว่าปีที่แล้ว เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล
(2496) ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ก�ำหนดหน้าที่ที่เทศบาลต�ำบลต้องท�ำในเขต
เทศบาลในการก�ำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ชุมชนเห็นว่าความเพียง
พอของที่พักดีกว่าปีที่แล้ว ส่วนผู้ประกอบการเห็นเช่นเดียวกับช่วง
เวลาที่ 2 จึงสรุปได้วา่ นักท่องเทีย่ วเห็นว่าความสวยงามทางธรรมชาติ
ดีกว่าปีที่แล้ว และชุมชนเห็นว่าความเพียงพอของร้านอาหาร/
ราคาเหมาะสม/สะอาด โดยภาพรวมดีกว่าปีทแี่ ล้ว ส่วนผูป้ ระกอบการ
เห็นว่าความเพียงพอของที่พักดีกว่าปีที่แล้ว

รำไ
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ปัญญณัฐ ศิลาลาย, ละเมียด ควรประสงค์, วิภาดา เที่ยงทางธรรม
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รากฐานและแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อการพัฒนาการ
ท่ อ งเที่ ย วของประเทศ เพื่ อ สร้ า งและกระจายรายได้ สู ่ ชุ ม ชน
สอดคล้องกับ พรทิพย์ วีระสวัสดิ์ (2551) ได้กล่าวว่า การพัฒนา
เป็นการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น โดยรักษาสิ่งที่ดี
ให้คงไว้ภายใต้การวางแผนอย่างชัดเจน เป็นการเปลี่ยนแปลงที่
ปรารถนาและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเพิ่มความพึงพอใจและ
ความสุขในสังคม เช่นเดียวกับ เอกชัย กี่สุขพันธ์ และคณะ (2553)
ทีก่ ล่าวว่า สิง่ ทีเ่ ป็นแนวคิดในการบริหาร เพือ่ ให้อยูร่ อดและประสบ
ความส�ำเร็จ คือการบริหารการเปลี่ยนแปลง เมื่อจะด�ำเนินการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ จ�ำเป็นต้องมีการคิดวิเคราะห์ เตรียมการวางแผน
เป็นระบบ ด�ำเนินการเป็นขัน้ ตอน สามารถชีว้ ดั ความส�ำเร็จทีเ่ กิดขึน้
ได้ ชั ด เจน ตลอดจนการรั ก ษาสภาพการเปลี่ ย นแปลงที่ ดี ใ ห้ มี
การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน เช่นเดียวกับ Anderson (2013)
ที่กล่าวว่า ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงโดยชุมชนสามารถน�ำไปใช้แก้ไข
ปัญหาสังคมที่สลับซับซ้อนได้ ทฤษฎีนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นกลางปี
1990 โดยมีรากฐานจากการติดตามความก้าวหน้าของแผนงานทีน่ ำ�
ไปสู่การประเมินแผนงาน แผนปฏิบัติการและแผนโครงการ ดังเช่น
Dana and Clark (2012) ได้กล่าวว่า แนวคิดการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการวางแผนของตัวแทนชุมชนกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียร่วมกัน
ก� ำ หนดเป้ า หมายและเงื่ อ นไข เพื่ อ เป็ น กรอบของทฤษฎี ก าร
เปลี่ยนแปลงที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จอย่างชัดเจนของเป้าหมายระยะ
ยาวและเงือ่ นไขทีน่ ำ� ไปสูผ่ ลลัพธ์ทพี่ งึ ประสงค์ สอดคล้องกับ Colby
and Collins (2013) ที่กล่าวว่า วิธีการของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
ให้ความส�ำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงโดยชุมชน ซึ่งชุมชนต้องเป็น
ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง ด้วยการน�ำชุมชนหรือตัวแทนกลุ่มมามี
ส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ปัญหาของชุมชน และต้องแสดง
ความต้องการของชุมชนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งสามารถ
อธิบายให้เกิดความเข้าใจต่อเป้าหมายระยะยาวของการพัฒนา
หรื อ การแก้ ไขปั ญ หาตามที่ ชุ ม ชนต้ อ งการ ส่ ว น Clark and
Anderson (2004) ก็ได้กล่าวว่า กรอบแนวคิดทฤษฎีการเปลีย่ นแปลง
ยังได้ให้ข้อเสนอแนะด้านต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดใน
การน�ำทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงมาประยุกต์ใช้ ได้แก่ 1) ให้ความ
ส�ำคัญต่อความต้องการที่แท้จริงของชุมชน 2) เงื่อนไขภายนอก
ที่ มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นาหรื อ แก้ ไขปั ญ หาของชุ ม ชน 3) ท� ำ ให้ เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง การก�ำหนดและพิจารณาตัวชี้วัดเป็น
ความส�ำเร็จขัน้ ต�ำ่ ทีช่ มุ ชนต้องการให้เกิดขึน้ คือประชากรเป้าหมาย
คือใคร ต้องการอะไร การเปลีย่ นแปลงมีมากน้อยเพียงใด ระยะเวลา
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งตัวชี้วัดจ�ำเป็นต้องวัดความเป็นจริงที่ปรากฏ
ดังนัน้ ความผิดพลาดทีเ่ กิดจากตัวชีว้ ดั สะท้อนถึงประเด็นต่างๆ ได้แก่
1) ชุมชนเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีความเข้าใจต่อปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนมาก
น้อยเพียงใด 3) อะไรมีอิทธิพลและเงื่อนไขภายนอกที่ครอบง�ำ
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จากข้อมูลในช่วงเวลาที่ 1-3 น�ำมาวิเคราะห์ความคิดเห็น
และความพึ ง พอใจการบริ ห ารจั ด การประเพณี น มั ส การรอย
พระพุทธบาทพลวง (คิชฌกูฏ) ปี 2560 ของนักท่องเที่ยว ชุมชน
และผู้ประกอบการ (ร้านอาหาร/ร้านค้า/ที่พัก) (ตารางที่ 2) ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฏีความพึงพอใจของ สิริอร วิชชาวุธ และคณะ
(2555: 124) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ เป็นทัศนคติของบุคคลที่มี
ต่อกิจกรรมต่างๆ เกิดจากประสบการณ์ ค่านิยมและพื้นฐานของ
การรับรู้ที่แต่ละบุคคลได้รับระดับความพึงพอใจเป็นเครื่องสะท้อน
ถึงประสิทธิภาพของกิจกรรม และเกิดมีได้เมือ่ กิจกรรมนัน้ ๆ สามารถ
ตอบสนองความต้ อ งการแก่ บุ ค คลนั้ น พบว่ า ช่ ว งเวลาที่ 1
นักท่องเที่ยวเห็นว่าเรื่องประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง
มีความส�ำคัญและควรรักษาไว้ สอดคล้องกับ ศุภลักษณ์ อัครางกูร
(2553, อ้างถึงใน วนัชพร จันทรักษา, 2554: 18) ได้กล่าวว่า
การท่องเที่ยวเชิงศาสนาเป็นการเดินทางโดยมีเหตุผลทางศาสนา
เป็นหลัก ถือเป็นการปฏิบัติที่มีมาตั้งแต่ยุคแรกๆ รวมถึงการไป
สักการะสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ หรือประกอบพิธกี รรม สอดคล้องกับ ทิพวรรณ
พุ่มมณี (2557: 198) ที่กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ถือเป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้ สัมผัส
เอกลักษณ์ความงดงามของวัฒนธรรม คุณค่าทางประวัติศาสตร์
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และความแตกต่างทางวัฒนธรรม เช่นเดียวกับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2554: 16) ที่กล่าวว่า ทรัพยากร
การท่ อ งเที่ ย วมี ค วามส� ำ คั ญ ในฐานะเป็ น หลั ก ฐานส� ำ คั ญ ทาง
ประวัตศิ าสตร์โบราณคดีและศาสนา ท�ำให้ทราบถึงทีม่ าของท้องถิน่ นัน้
และสิ่งที่เป็นมรดกตกทอดมายังคนรุ่นหลัง ดังเช่น มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช (2552: 20-21) ทีก่ ล่าวว่า ทรัพยากรการท่องเทีย่ ว
ที่ มี คุ ณ ค่ า ทางศิ ล ปวั ฒ นธรรมและขนบธรรมเนี ย มประเพณี ที่ มี
เอกลักษณ์และถ่ายทอดกันมาจากอดีตถึงปัจจุบัน ชุมชนเห็นว่า
เรื่ อ งการเปลี่ ย นรู ป แบบการบริ ห ารจั ด การฯ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ประเพณี วัฒนธรรมที่มีมาในอดีต สอดคล้องกับ ปัญญณัฐ ศิลาลาย
(2559) กล่าวว่า การปรับเปลี่ยน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เป็น
กระบวนการ มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าที่มุ่งหมายว่าลักษณะใหม่
ต้องดีกว่าเก่า เช่นเดียวกับ กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา (2550)
ได้กล่าวถึง หลักการและองค์ประกอบหลัก ดังนี้ 1) ชุมชนเป็น
เจ้าของ 2) ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการก�ำหนดทิศทางและตัดสินใจ
3) ส่ ง เสริ ม ความภู มิ ใ จในตนเอง 4) ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต
5) มีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 6) คงเอกลักษณ์และวัฒนธรรม
ท้ อ งถิ่ น 7) ก่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ ร ะหว่ า งคนต่ า งวั ฒ นธรรม
8) เคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
9) เกิดผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่คนท้องถิ่น 10) กระจายรายได้สู่
สาธารณประโยชน์ของชุมชน ดังเช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา (2560) ได้กล่าวว่า สาระส�ำคัญของแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560 - 2564) ให้ความส�ำคัญกับการวาง

ปัญญณัฐ ศิลาลาย, ละเมียด ควรประสงค์, วิภาดา เที่ยงทางธรรม
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การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นความพยายามหนึ่งของการสร้างทาง
เลือกในการพัฒนาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จาก
ท่องเที่ยว สอดคล้องกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2555 :
45-46) ได้กล่าวว่า การจัดท�ำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
พ.ศ.2555 - 2559 เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้เกิด
การสร้างรายได้และกระจายรายได้ น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั โิ ดยผ่านกลไก
การมีสว่ นร่วมทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิน่ สถาบันการศึกษาและ
ภาคประชาชน ช่วงเวลาที่ 2 นักท่องเที่ยวเห็นว่าเรื่องการไม่มีจุด
บริการร้านค้าบนเขาส่งผลกระทบต่อการเดินขึ้นไปนมัสการรอย
พระพุทธบาทพลวง ชุมชนและผู้ประกอบการเห็นเช่นเดียวกับ
ช่วงเวลาที่ 1 ส่วนช่วงเวลาที่ 3 นักท่องเที่ยว ชุมชนและผู้ประกอบ
การเห็นด้วยเช่นเดียวกับช่วงเวลาที่ 1 จึงสรุปได้ว่านักท่องเที่ยว
เห็นว่าเรื่องประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงมีความส�ำคัญ
และควรรักษาไว้ และชุมชนเห็นว่าเรือ่ งการเปลีย่ นรูปแบบการบริหาร
จัดการฯ ส่งผลกระทบต่อประเพณี วัฒนธรรมที่มีมาในอดีต ส่วน
ผู้ประกอบการเห็นว่าเรื่องการไม่มีจุดบริการร้านค้าบนเขาส่งผล
กระทบต่อผู้ประกอบการฯ ในชุมชน
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กระบวนการวางแนวทางในการปฏิบตั ติ ามแนวคิดการเปลีย่ นแปลง
อันมีผลต่อความสามารถในการท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลง สอดคล้อง
กับ ชนัญ วงษ์วิภาค (2550: 46) ได้กล่าวว่า การจัดการท่องเที่ยว
บนพืน้ ฐานการมีจติ ส�ำนึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น และระลึกเสมอว่า วัฒนธรรมมีความอ่อนไหวและ
เปราะบาง ประเพณีบางอย่างไม่ควรน�ำมาเสนอเพื่อความบันเทิง
เพราะจะท�ำให้เกิดความเสื่อมศรัทธาลงไปได้ เช่นเดียวกับ Senge
(1990) ได้กล่าวว่า การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่สิ่งที่แอบซ่อน
หรือสิง่ ลีล้ บั แต่การต่อต้านเกิดได้เสมอ เมือ่ คนรูส้ กึ ว่าบรรทัดฐานเดิม
หรือวิธีปฏิบัติที่เคยเป็นอยู่ถูกคุกคาม อีกทั้ง สุภางค์ จันทวานิช
(2551: 165-167) กล่าวว่า สังคมมีการปรับตัว หากสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่
ในสังคมไม่ตรงกับความต้องการของระบบก็ต้องปรับตัว และต้องมี
การก�ำหนดเป้าหมาย และให้สมั พันธ์กบั ระบบต่างๆ จึงต้องบูรณาการ
เข้าหากัน ตลอดถึงการธ�ำรงและฟื้นฟูแรงจูงใจของปัจเจกชนและ
รักษาแบบแผนของสังคมในการขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยกันนั้น
จ�ำเป็นจะต้องมีแรงจูงใจร่วมกัน แบบแผนของสังคมทีต่ อ้ งธ�ำรงไว้ใน
ลักษณะของสังคมที่ไม่เปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคน หรือ
เป็ น แบบแผนแบบอนุ รั ก ษ์ นิ ย ม และการธ� ำ รงรั ก ษาอั ต ลั ก ษณ์
ทางวัฒนธรรมนั้นให้คงอยู่ ดังเช่น นิติพรรณ (พลวัฒนะ) วรรณศิริ
(2550: 64) ได้กล่าวว่า การรับเอาวัฒนธรรมใหม่ จากต่างถิ่นที่มี
ทัศนคติ ความเชื่อ การกระท�ำใหม่ๆ ที่ต่างไปจากที่เคยประสบมา
มาใช้แทนระบบเดิมที่เคยยึดถืออยู่ หรืออาจรับมาในฐานะสิ่งใหม่
ที่ ไ ม่ เ คยมี อ ยู ่ ใ นสั ง คมของตนมาใช้ แ ทนที่ ร ะบบเก่ า ที่ เ คยใช้ อ ยู ่
จึงถือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม และผู้ประกอบการเห็นว่า
เรือ่ งการไม่มจี ดุ บริการร้านค้าบนเขาส่งผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการฯ
ในชุมชน สอดคล้องกับ ปัญญณัฐ ศิลาลาย (2555) กล่าวว่า การมี
ส่วนร่วมต้องเกิดจากระดับล่างในการคิดริเริ่ม วางแผน ตัดสินใจ
ได้รบั ผลประโยชน์ ตลอดจนการได้รบั การแจ้งข่าวสารข้อมูล ปรึกษา
หารื อ และเกี่ ย วข้ อ งในขั้ น ตอนการวางแผน น� ำ แผนแปลงไปสู ่
ภาคปฏิบัติ และจัดการโครงการพัฒนา โดยให้สิทธิแห่งความ
เสมอภาค เช่นเดียวกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2560)
ได้กล่าวว่า แผนพัฒนาการท่องเที่ยว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางระยะสั้น พ.ศ.2560-2561 สร้างการรับรู้
ความตระหนัก จิตส�ำนึกการอนุรกั ษ์ทรัพยากรท่องเทีย่ ว วัฒนธรรมไทย
อัตลักษณ์ทอ้ งถิน่ และส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยชุมชน สอดคล้องกับ
สุชวี นั นันทวัน ณ อยุธยา (2551) ได้กล่าวว่า อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
สามารถท�ำรายได้หลักได้ การเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ในการด�ำเนินงาน ควรมุ่งเน้นผลประโยชน์อย่างยั่งยืนในทุกด้าน
เพื่อป้องกันการผุกร่อนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติที่
อาจเกิดขึ้นได้ สอดคล้องกับ พจนา สวนศรี (2556) ได้กล่าวว่า
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ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
1. บุคคล หน่วยงานที่รับผิดชอบในเชิงการบริหาร
จัดการ ควรก�ำหนดเรือ่ งการคงอยูข่ องอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เป็น
วาระส�ำคัญของการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม ให้ชาวบ้านใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในทุกมิติ ตั้งแต่การร่วมคิด
ร่วมวางแผน การก�ำหนดแนวทางโครงการ กิจกรรมด้านวัฒนธรรม
เพือ่ ป้องกันความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจ และร่วมกันตัดสินวินจิ ฉัยใน
ประเด็นที่อาจจะเกิดขึ้นจากการคิดสร้างกิจกรรมใหม่ ที่ไม่ตรงกับ
ความเป็นอัตลักษณ์ดั้งเดิมขึ้นได้
2. ส่งเสริมให้ชุมชน วัด สถานศึกษาเป็นแกนหลัก
ในการคงอยู ่ ข องอั ต ลั ก ษณ์ วั ฒ นธรรม เพราะเป็ น รากฐานของ
คนในชุมชน และควรมีการบริหารจัดการประเพณีนมัสการรอย
พระพุทธบาทพลวง (คิชฌกูฏ) ให้เป็นระบบ
3. ควรประชาสัมพันธ์ทำ� ความเข้าใจถึงการเปลีย่ นแปลง
การบริหารจัดการประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง (คิชฌกูฏ)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐต้องตระหนักและต้องให้ความส�ำคัญกับ
การสือ่ สาร การชีแ้ จงท�ำความเข้าใจ การอธิบายถึงเหตุและผล รวมถึง
ข้อดีและข้อเสียในการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการในครั้งนี้แก่
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และหลากหลายช่องทาง เพื่อให้
เข้าถึงนักท่องเที่ยวให้มากที่สุด
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รำไ

ข้อเสนอแนะส�ำหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1. การศึกษาการบริหารจัดการโดยกระบวนการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและวัฒนธรรมตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2. การศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธ์ในปรับเปลีย่ น
รูปแบบการบริหารจัดการแบบใหม่
3. การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมอย่าง
ต่อเนือ่ ง เพือ่ หารูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการด้านประเพณี
วัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น
4. การศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนการ
บริหารจัดการแบบใหม่ในทุกแง่มมุ และวิเคราะห์ SWOT + PESTEL
เพื่อน�ำผลที่ได้มาใช้ในการวางแผนในอนาคต
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บทคัดย่อ

ชภัฏ

รำไ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการเตรียมเมล็ดทุเรียนและคุณสมบัติของแป้งเมล็ดทุเรียน เมล็ดทุเรียนจะถูกน�ำมาล้าง
และหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ จากนั้นน�ำมาแช่ด้วยสารละลายสารส้ม กรดอะซีติก กรดซิตริก สารส้มกับกรดอะซีติก และสารส้มกับกรดซิตริก
ในความเข้มข้น 5% และโซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO3) เข้มข้น 1% เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง ก่อนน�ำไปบดในสารละลายโซเดียม
เมตาไบซัลไฟด์ (Na2S2O5) 0.05-0.30% จากนั้นน�ำมาล้างและท�ำให้แห้งที่อุณหภูมิ 65๐C เวลา 5 ชั่วโมง และน�ำไปบดให้เป็นผงแป้ง
ในขั้นสุดท้าย พบว่า การใช้สารส้ม 5% สามารถก�ำจัดเมือกได้มากที่สุด โดยคุณสมบัติของแป้งเมล็ดทุเรียนที่ได้ เม็ดแป้งมีลักษณะรูปร่าง
แบบผสมทั้งแบบกลมและเหลี่ยม ผิวหน้าเรียบ ขนาดของเม็ดแป้งมีการกระจายตัวมากกว่าอยู่ในช่วงแคบ และมีการเกาะรวมตัวของ
เม็ดแป้งเป็นกลุ่ม แป้งเมล็ดทุเรียนให้ลักษณะแป้งเปียกและความหนืดสูง แป้งมีค่า L* อยู่ในช่วงระหว่าง 79.85 - 86.35 โดยองค์ประกอบ
ทางเคมีของแป้ง ประกอบด้วย ความชื้น 6.87-8.93% โปรตีน 6.45-7.28% ไขมัน 0.96-2.33% เถ้า 1.2-1.6% และคาร์โบไฮเดรต
80.77-82.29%
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Durian seed were processed to produce flour and to study the various properties of flour. Results of
extractive process, durian seed were washed and chopped into small pieces. It was soaked with alum,
acetic acid, citric acid, alum and acetic acid, alum and citric acid (5 %), 1% NaHCO3 2 hrs. and wet milled in
0.05-0.30% Na2S2O5. Then, it was washed and dried at 65๐C for 5 hrs. before milled into flour. The properties
analysis showed that granule of durian seed four (DSF) was a mixture of rounded and angular multi-sided
shapes, all with smooth surface. The size of granules was spread over a narrow rang, which that granules
exhibited compound. DSF had a high pasting and viscosity. The L* of DSF were 79.85-86.35. The chemical
compositions were 6.87-8.93% moisture, 6.45-7.28% protein, 0.96-2.33% fat, 1.2-1.6% ash, and 80.77-82.29%
carbohydrate.
Keywords : Durian, Durian seed, Durian seed flour, flour
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สารส้มกับกรดซิตริก ความเข้มข้น 5% จากนั้นแช่ในสารละลาย
โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตความเข้มข้น 1% เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
และน�ำเนื้อเมล็ดทุเรียนในแต่ละชุดมาล้างในน�้ำสะอาด และบด
เมล็ดทุเรียนกับโซเดียมเมตาไบซัลไฟด์ที่ความเข้มข้น 0.05-0.30%
ก่อนน�ำไปปั่น กรอง และอบแห้งที่อุณหภูมิ 65๐C ประมาณ 5 hrs.
จากนัน้ น�ำมาผ่านการบดแห้งให้ละเอียด (สิรนิ าถ ตัณฑเกษม, 2542)
ศึกษาเปรียบเทียบความลื่นของเมล็ดทุเรียนภายหลังจากการล้าง
โดยใช้วิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัส ใช้ผู้ทดสอบที่ผ่านการ
ฝึกอบรมแล้วจ�ำนวน 12 คน ศึกษาสมบัติของแป้งจากเมล็ดทุเรียน
2. แป้งจากเมล็ดทุเรียนที่ผลิตได้น�ำมาศึกษาสมบัติ
ทางกายภาพและทางเคมี โดยศึกษาลักษณะรูปร่างของแป้งกล้อง
จุ ล ทรรศน์ อิ เ ลคตรอนแบบส่ อ งกราด (Scanning electron
microscopy, SEM) ศึกษาองค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ความชื้น
โปรตีน เส้นใย ไขมัน เถ้า และคาร์โบไฮเดรต (AOAC, 1990) ศึกษา
ค่าสี โดยเครื่อง Color meter (Konice Minolta รุ่น CR - 400
series)
3. ตรวจสอบคุณสมบัติของเม็ดแป้งจากเมล็ดทุเรียน
ได้แก่ การละลายและการพองตัว (Schoch, 1964) ความสามารถ
ในการเกาะเกี่ยวน�้ำของเม็ดแป้ง เจล และความหนืด (Medcalf
and Gilles, 1965)
4. วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized
Design (CRD) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้วิธี
Duncan’ New Multiple Range Test (DMRT)
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เมล็ดทุเรียนเป็นส่วนเหลือที่ถูกทิ้งภายหลังจากการ
บริโภคและการแปรรูปที่พบว่า มีจ�ำนวนมากเมล็ดทุเรียนสามารถ
บริโภคได้เหมือนเมล็ดขนุนที่น�ำมาต้มหรือคั่ว ผู้บริโภคประเทศ
มาเลเซียและอินโดนีเซียนิยมน�ำเมล็ดทุเรียนน�ำมานึ่ง คั่ว หรือทอด
ในน�้ำมันมะพร้าว โดยหั่นเมล็ดทุเรียนเป็นแผ่นบางๆ และทอดก่อน
น�ำมาเคลือบด้วยน�้ำตาลและเครื่องเทศ องค์ประกอบของเมล็ด
ทุเรียนพบว่า มีคาร์โบไฮเดรตสูง รวมถึงมีปริมาณของโปรตีน ไขมัน
และใยอาหาร Amiza et al. (2004) กล่าวว่า เมล็ดทุเรียนนัน้ มีคณ
ุ ค่า
ทางอาหารและปริมาณเส้นใยอาหารที่สูง Brown et al., (2001)
ศึกษาเมล็ดทุเรียนที่แก่เต็มที่ พบว่า มีเม็ดแป้งชนิดอะไมโลสสูง
ถึ ง 78% (น�้ ำ หนั ก แห้ ง ) มี โ ปรตี น ประมาณ 7% และพบว่ า
มีไตรกลีเซอไรส์ในปริมาณทีต่ ำ�่ กว่า 1% นอกจากนีจ้ ากรายงานวิจยั
ของ Amin et al. (2007) ยังพบว่า ในเมล็ดทุเรียนมีปริมาณกัมสูง
(water-soluble gums) เมื่อท�ำการสกัดและท�ำให้บริสุทธิ์แล้ว
จะได้ปริมาณผลผลิตมากถึง 18% ซึ่งกัมจากเมล็ดทุเรียนนี้ให้
ความหนืดสูง และเมื่อวิเคราะห์ปริมาณน�้ำตาล พบว่า มีน�้ำตาล
L-rhamnose Glucose และ D-galactose ในอัตราส่วน 3:9:1
จากคุณสมบัติดังกล่าวนี้ แป้งจากเมล็ดทุเรียนจึงสามารถน�ำไปใช้
ร่วมในผลิตภัณฑ์อาหารได้หลายชนิด รวมถึง เค้ก คุกกี้ ซุป และ
เทมปุระ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เมล็ดทุเรียนสดเมือ่ ผ่านกระบวนการ
ปอกเปลือกและหัน่ พบว่า มีเมือกเกิดขึน้ จ�ำนวนมาก ซึง่ เป็นกลุม่ ของ
สารประเภทไฮโดรคอลลอยด์ มีคุณสมบัติท�ำให้เกิดความข้นหนืด
และเป็ น ปั ญ หาส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ ในการผลิ ต แป้ ง เมล็ ด ทุ เ รี ย น
(Amin et al.,2007) ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ผลการวิจัย
วิธีการก�ำจัดเมือกออกจากเมล็ดทุเรียนและศึกษาคุณสมบัติของ
1. ผลการเตรียมเมล็ดทุเรียน
แป้งเมล็ดทุเรียนที่ได้ เพื่อประโยชน์ในการน�ำไปประยุกต์ใช้ใน
จากการเตรียมเมล็ดทุเรียนด้วยการใช้สารชนิดต่างๆ
อุตสาหกรรมอาหารต่อไป
ในการก�ำจัดเมือก ได้แก่ สารส้ม กรดอะซีติก กรดซิตริก สารส้ม
กับกรดอะซีตกิ และสารส้มกับกรดซิตริก พบว่า การแช่เมล็ดทุเรียน
ในสารละลายสารส้ ม 5% สามารถก� ำ จั ด เมื อ กลื่ น ได้ ม ากที่สุด
วิธีการวิจัย
1. เมล็ ด ทุ เรี ย นที่ ใช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ หลั ก ในการผลิ ต ได้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.56 ส่วนเมล็ดทุเรียนที่แช่ใน
จากโรงงานอุ ต สาหกรรมแปรรู ป ทุ เรี ย นในพื้ น ที่ จั ง หวั ด จั น ทบุ รี สารละลายสารส้มอิ่มตัวและน�้ำส้มสายชู ให้ค่าความเป็นเมือกลื่น
โดยเลือกเมล็ดทุเรียนที่ได้จากการจ�ำหน่ายและแปรรูปแล้วไม่เกิน น้อยกว่าวิธีอื่น เท่ากับ 1.83 ซึง่ แสดงถึงความเป็นเมือกลื่นมากที่สดุ
1 วัน จากนั้นน�ำเมล็ดทุเรียนมาล้างท�ำความสะอาด ปอกเปลือกสี (Table 1) จึงสรุปได้ว่าวิธีที่เหมาะสมในการล้างก�ำจัดความเป็น
น�้ำตาลและแยก hypocotyl ออก หั่นเนื้อเมล็ดทุเรียนเป็นชิ้น เมือกลื่นของเมล็ดทุเรียน คือ การแช่ในสารละลายสารส้มอิ่มตัว
เล็กๆ หนาประมาณ 1-2 mm. น�ำมาแช่ด้วยสารละลายชนิดต่างๆ 5% เนื่องจากเมล็ดทุเรียนที่ผ่านการล้างก�ำจัดความเป็นเมือกลื่น
ได้แก่ สารส้ม กรดอะซีติก กรดซิตริก สารส้มกับกรดอะซีติก และ มีความเมือกลื่นเหลือน้อยที่สุดกว่าวิธีอื่นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(P≤0.05)

วริศชนม์ นิลนนท์, กุลพร พุทธมี, จิรพร สวัสดิการ

มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 4.56 สวนเมล็ดทุเรียนที่แชในสารละลายสารสมอิ่มตัวและน้ําสมสายชู ใหคา
ความเปนเมือกลื่นนอยกวาวิธีอื่น เทากับ 1.83 ซึ่งแสดงถึงความเปนเมือกลื่นมากที่สุด (Table 1) จึงสรุปไดวาวิธีที่เหมาะสม
ในการลางกําจัดความเปนเมือกลื่นของเมล็ดทุเรียน คือ การแชในสารละลายสารสมอิ่มตัว 5% เนื่องจากเมล็ดทุเรียนที่ผานการ
ลางกําจัดความเป
กลื่นมีความเมื
อกลื่นเหลืปีอทนี่ 13
อยทีฉบั
่สุดบกวทีา่ 3วิธเดืีอื่นออย
นัยสํา- คัธัญนวาคม
ทางสถิ2562
ติ (P≤0.05)
116นเมือวารสารวิ
จัยร�ำไพพรรณี
นกัานงมียายน

Alum
Acetic acid
Citric acid
Alum + Acetic acid

Acceptability
4.56±0.20a
3.34±0.76ab
2.44±1.02bc
1.83±0.73c

Alum + Citric acid

3.00±0.44bc

Conditions

means in the same row with different superscripts are significantly different (P<0.05)

		 2.2 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของแป้งจาก
เมล็ดทุเรียน
		 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของแป้ง
(Table 2) พบว่า มีปริมาณความชื้นอยู่ระหว่าง 6.86 - 8.93%
ปริมาณโปรตีน 6.45 - 7.28% ปริมาณเส้นใย 0.75 - 2.17%
ปริมาณไขมัน 0.96 - 2.33% ปริมาณเถ้า 1.2 - 1.6% และปริมาณ
คาร์โบไฮเดรตอยู่ในช่วง 80.77- 82.29% โดยแป้งเมล็ดทุเรียน
ที ไ ด้ นี้ มี ป ริ ม าณความชื้ น ต�่ ำ กว่ า และมี ป ริ ม าณเส้ น ใยและไขมั น
มากกว่าค่ามาตรฐานของแป้งสาลี ส่วนปริมาณโปรตีนมีน้อยกว่า
แป้งสาลี ในกรณีทแี่ ป้งมีปริมาณของไขมันมากอาจมีผลต่อความหนืด
ของแป้งทีไ่ ด้ (กล้าณรงค์ ศรีรอต และเกือ้ กูล ปิยะจอมขวัญ, 2543)
จากงานวิจัยของ Oates and Powell (1995) ที่พบว่า เจลของ
แป้ ง จากเมล็ ด ทุ เรี ย นจะแข็ ง ตั ว ที่ อุ ณ หภู มิ ป กติ และแป้ ง ที่ มี
ปริมาณไขมันสูงขณะที่ท�ำการเก็บรักษาจะท�ำให้เกิดกลิ่นหืนได้เร็ว
กว่าแป้งที่มีปริมาณไขมันต�่ำ
		 2.3 ค่าสีของแป้งจากเมล็ดทุเรียน
		 จากผลการวัดค่าสี (Table 3) พบว่า แป้งเมล็ด
ทุเรียนมีค่าสว่าง (L*)อยู่ในช่วง 79.85 - 86.35 โดยเมล็ดทุเรียน
ที่แช่ด้วยกรดซิตริกให้ความสว่างสูงสุดไม่แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (P<0.05) กับการแช่ด้วยกรดอะซีติก แป้งทุเรียนที่ได้
สีน้�ำตาลอ่อน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแป้งจากเมล็ดทุเรียนไม่ได้
ผ่านการฟอกสีด้วยสารเคมีเช่นเดียวกับแป้งสาลี จึงท�ำให้แป้งจาก
เมล็ ด ทุ เรี ย นมี สี ค ล�้ ำ กว่ า แป้ ง สาลี ท่ี ผ ่ า นการฟอกสี ด ้ ว ยสารเคมี
เมื่อน�ำแป้งจากเมล็ดทุเรียนนี้ไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร อาจจะมี
ผลให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีสีคล�้ำกว่าการใช้แป้งสาลีเพียงอย่างเดียว
(สิรินาถ ตัณฑเกษม, 2542)
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2. ผลการศึกษาสมบัติของแป้งจากเมล็ดทุเรียน
		 2.1 ลักษณะรูปร่างของเม็ดแป้งจากเมล็ดทุเรียน
		 จากผลการศึกษาลักษณะรูปร่างของเม็ดแป้งจาก
เมล็ดทุเรียนโดยกล้อง SEM (Figure 1) พบว่า เม็ดแป้งของเมล็ด
ทุเรียนที่ได้มีลักษณะรูปร่างแบบผสมมีทั้งเป็นแบบเหลี่ยมและ
ทรงกลม โดยทั้งหมดมีผิวหน้าที่เรียบ มีการจัดเรียงตัวอยู่เป็นกลุ่ม
จากรายงานของ Oates and Powell (1996) ซึ่งศึกษาประโยชน์
ทางชีววิทยาของคาร์โบไฮเดรตในเมล็ดพืชเมืองร้อน พบว่า ลักษณะ
ของเม็ดแป้งของเมล็ดทุเรียน เงาะ และลองกองมีลกั ษณะคล้ายกัน
คือ มีลักษณะรูปร่างผสมในแบบทรงกลมและเหลี่ยม มีผิวเรียบ
ซึ่งขนาดของเม็ดแป้งมีการกระจายตัวมากกว่าอยู่ในช่วงแคบๆ
โดยค่าเฉลี่ยของขนาดเม็ดแป้งประมาณ 5 µm ความแตกต่างของ
ขนาดและโครงสร้างของเม็ดแป้งขึ้นกับแหล่งทางพฤกษศาสตร์
และสภาพแวดล้อมในระหว่างปลูก นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับกรรมวิธี
ในการสกัดด้วยโดยเฉพาะเม็ดแป้งของทุเรียน ขนุน และลองกอง
ที่ไวต่อการแตกหักในขั้นตอนการสกัดเป็นอย่างมาก (Oates and
Powell, 1996) Rengsutthi and Charoenrein (2011) ได้ศึกษา
คุ ณ สมบั ติ ท างเคมี ก ายภาพของแป้ ง เมล็ ด ขนุ น (Artocarpus
heterophyllus) และการน�ำไปใช้ประโยชน์ในซอสพริก พบว่า
เม็ดแป้งมีลักษณะทรงกลมถึงทรงระฆัง มีผิวหน้าเรียบ มีขนาด
เฉลี่ย 10.0 µm มีความทนทานต่ออุณหภูมิสูงและแรงเฉือนได้ดี
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of different conditions
on acceptability of mucilage

วริศชนม์ นิลนนท์, กุลพร พุทธมี, จิรพร สวัสดิการ

ทุเรียนที่ไดสีน้ําตาลออน อยางไรก็ตาม เนื่องจากแปงจากเมล็ดทุเรียนไมไดผานการฟอกสีดวยสารเคมีเชนเดียวกับแปงสาลี จึง
ทําใหแปงจากเมล็ดทุเรียนมีสีคล้ํากวาแปงสาลีที่ผานการฟอกสีดวยสารเคมี เมื่อนําแปงจากเมล็ดทุเรียนนี้ไปใชในผลิตภัณฑ
อาหาร อาจจะมีผลใหผลิตภัณฑนั้นมีสีคล้ํากวาการใชแปงสาลีเพียงอยางเดียว (สิรินาถ, 2542)
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Table 2Table
Chemical
composition of DSF with different conditions
conditions
conditions
Chemical
Chemical
conditions
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Citric
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Alum Acetic
Acetic acid
acid
Citric
acid
AlumAlum
+ + Alum+ Alum+
Chemical
compositions
compositions
citric
acid
acid
Alum
Acetic acid
Citric acid AceticAcetic
Alumacid
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b
c
c
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8.93013
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d
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a
b
ad
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1.2 0.008
1.40.11
1.20.16
b
b
b
ns
1.150.08 b 80.910.11
1.160.09
2.330.11 a
ns 1.340.08
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abcAsh
Carbohydrate
means in the same row with different superscripts are significantly different (P<0.05)
ns
ns
81.130.12
80.910.11 80.770.05
means are not significantly
different (P>0.05)82.290.14 81.960.09
abc Carbohydrate
means in the same row with different superscripts are significantly different (P<0.05)
means are not significantly different (P>0.05)
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a
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		 2.4 การตรวจสอบคุณภาพการเกิดเจล
		 จากการตรวจสอบคุ ณ ภาพการเกิ ด เจล พบว่ า
แป้งเมล็ดทุเรียนมีความคงตัวดีมาก ในขณะทีท่ ดสอบตัวอย่างไม่พบ
การเคลื่ อ นที่ ห รื อ การไหลของเจล ลั ก ษณะตั ว อย่ า งทั้ ง หมดมี
ความคล้ายคลึงกัน ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากเม็ดแป้งนัน้ มีสว่ นประกอบ
ของอะไมโลส (Amylose) สูง และหรือมีการพองตัวของเม็ดแป้งต�่ำ
ดังนั้นจึงให้ลักษณะของเจลที่ช่วงความหนืดสุดท้ายสูง มีคุณสมบัติ
ของความเป็ น แป้ ง เปี ย กสู ง ความหนื ด สุ ด ท้ า ยของแป้ ง นั้ น มั ก
เกี่ยวข้องกับปริมาณอะไมโลส ซึ่งมีการกลับมาเชื่อมต่อกันหรือ
รวมกลุม่ กันในระหว่างการท�ำให้เย็นภายหลังการเกิดเจลาติไนเซชัน
(gelatinization) และการฟอร์มตัวของร่างแหของเจล นอกจากนี้
อาจขึ้นอยู่กับแรงเฉือนในกระบวนการที่ท�ำให้เม็ดแป้งเปราะแตก
หักง่าย เกิดการรั่วไหลของอะไมโลสและกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง
(Rengsutthi and Charoenrein, 2011)

เอกสารอ้างอิง

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

กล้าณรงค์ ศรีรอต และเกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ. (2543). เทคโนโลยี
แป้ง. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สิรินาถ ตัณฑเกษม. (2542). สมบัติของแป้งจากเมล็ดทุเรียน
และการน�ำไปใช้ประโยชน์. รายงานการวิจัย สาขา
วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร ภาควิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
สิรินาถ ตัณฑเกษม. (2554). การทดแทนไขมันในคุกกี้โดยใช้
ถั่ ว ลิ สงบด. รายงานการวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมอาหาร ภาควิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย.
อรอนงค์ นัยวิกุล. (2540). ข้าวสาลี: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
Alvarez-Jubete, L., Arendt, E. K., and Gallagher, E. (2010).
Nutritive value of pseudo cereals and
their increasing use as functional glutenสรุปผลการวิจัย
freeingredients. Trends in Food Science and
ผลการวิจัยดังกล่าวสรุปได้ว่า การเตรียมเมล็ดทุเรียน
Technology. 21: 106-113.
ด้วยการแช่ในสารส้ม 5% สามารถก�ำจัดความเป็นเมือกลื่นได้
มากที่สุด โดยแป้งมีคุณสมบัติในการเกิดเจลได้ดี ให้ความหนืดสูง Amin, M.A., Ahmad, A.S., Yin, Y.Y., Yahya, N., and Ibrahim,
N. (2007). Extraction, purification and
และยั ง มี อ งค์ ป ระกอบทางเคมี ที ส� ำ คั ญ ใกล้ เ คี ย งกั บ แป้ ง สาลี
characterization of durian (Durio zibethinus)
โดยเฉพาะ โปรตีน ไขมัน เถ้าและคาร์โบไฮเดรต อย่างไรก็ตาม
seed gum. Food Hydrocolloids, 21: 273–279.
แป้งเมล็ดทุเรียนที่ได้ยังมีความสว่างของแป้งไม่มาก เมื่อน�ำไปใช้ใน
ผลิตภัณฑ์อาจมีผลท�ำให้ผลิตภัณฑ์มสี คี ล�ำ้ ดังนัน้ จึงควรการปรับปรุง Amiza, M.A., Aziz,Y. Ong,B.C., Wong, V.L., and Pang, A.M.
(2004). CHIEF: Cheap high fiber from local
คุณภาพของแป้งเมล็ดทุเรียนในขั้นตอนต่อไป
fruit seed. Expo Science, Technology and
Innovation. (2004). PWTC. Kuala Lumpur,
กิตติกรรมประกาศ
August 27-29, 2004.
โครงการวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากงบประมาณ
แผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ประจ�ำปีงบประมาณ 2560 A.O.A.C. (1990). Official Method of Analysis. Association
of Official Analytical Chemists. Virginia :
.Inc. p 1298.
Brown, M.J., Hor Y.L., and Greenwood, J.S. (2001). Reserve
accumulation and protein storage vacuole
formation during development of recalcitrant
seeds of Durio zibethinus L. Seed Science
Research. 11: 293–303.
Medcalf, D.G. and Gilles, K.A. (1965). Wheat starches
I. comparision of physiochemical properties.
Cereal Chem. 42: 558-568.
Oates, C.G. and Powell., A.D. (1995). Bioavailability of
Carbohydrate material stored in tropical
fruit seeds. Food Chemistry. 56(4): 405-414.

วริศชนม์ นิลนนท์, กุลพร พุทธมี, จิรพร สวัสดิการ

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2562 119

พพ
รรณ
ี

Suhendro, E. L., Kunetz, C. F., McDonough, C. M., Rooney,
L. W., and Waniska, R. D. (2000). Cooking
characteristics and quality of noodles from
food sorghum. Cereal Chemistry. 77: 96-100.
Tam, L. M., Corke, H., Tan, W. T., Li, J., and Collado,
L. S. (2004). Production of Bihon-type noodles
from maize starch differing in amylose content.
Cereal Chemistry. 81: 475-480.

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

Purwandari, U., Khoiri, A., Muchlis, M., Noriandita,
B., Zeni, N.F., Lisdayana, N. and Fauziyah,
E. (2014). Textural, cooking quality, and sensory
evaluation of gluten-free noodle made from
breadfruit, konjac, or pumpkin flour International
Food Research Journal. 21(4): 1623-1627.
Rengsutthi, K. and Charoenrein, S. (2011). Physico-chemical
properties of jackfruit seed starch (Artocarpus
heterophyllus) and its application as a thickener
and stabilizer in chili sauce. J. food Sci. &
Technol.. 44: 1309-1313.

วริศชนม์ นิลนนท์, กุลพร พุทธมี, จิรพร สวัสดิการ

120 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2562

พพ
รรณ
ี

ความเสี่ยงด้านการลงทุนที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและศักยภาพธุรกิจ SMEs
ในเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี
Investment Risk which Affects the Efficiency and Operation Potentialof SMEs
in the Eastern Economic Border Trading Zone of Chantaburi Provinces.

รำไ

ฉวี สิงหาด1*, ทัศนัย ขัตติยวงษ์2, ทิพวรรณ์ นิยมวงศ์3
Chavee Singhat, Tassanai Kattiyawong, Tippawan Niyomwong
1
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ, 2สาขาวิชาการเงินการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ
3
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 22000
1
Accounting, Faculty of Management Science, 2Finance and Banking, Faculty of Management Science,
3
Computer, Faculty of Computer Science and Information Technology, Rambhai Barni Rajabhat University,
Chantaburi 22000 Thailand
*Corresponding author E-mail: yutsinghad@hotmail.com
(Received: November 2, 2018 ; Revised : May 7, 2019 ; Accepted : May 22, 2019)

บทคัดย่อ

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และประเมินการจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุนที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและ
ศักยภาพธุรกิจ SMEs ในเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการในเขตการค้า
ชายแดนจังหวัดจันทบุรี จ�ำนวน 313 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล และท�ำการวิเคราะห์การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ค่าความสัมพันธ์โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson correlation) ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.01 และวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า ผลกระทบระดับ
ปานกลางต่อประสิทธิภาพและศักยภาพธุรกิจ SMEs ในเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย ปัจจัย
เสี่ยงต่างๆ ดังนี้คือ 1) ความเสี่ยงต่อความขาดแคลนเงินทุนระยะยาว 2) ความเสี่ยงในการบริหารเงินทุนระยะยาวและ 3) ความเสี่ยง
ของผลการด�ำเนินงานด้านเงินทุนระยะยาว งานวิจยั ยังพบว่า ผลกระทบระดับต�ำ่ ต่อประสิทธิภาพและศักยภาพธุรกิจ SMEs ในเขตเศรษฐกิจ
การค้าชายแดนภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ดังนี้คือ 4) ความเสี่ยงของการได้มาและใช้ไปของเงินทุน
ระยะยาว 5) ความเสี่ยงของแหล่งเงินกู้ระยะยาวในการให้กู้ยืม และ 6) ความเสี่ยงของการบริหารเงินกู้ระยะยาวน�ำมาลงทุนในสินทรัพย์
งานวิจัยนี้พบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพและศักยภาพของผลการด�ำเนินงานของธุรกิจ SMEs มีความสัมพันธ์
ทิศทางเดียวกัน (มีค่าเป็นบวก) ในระดับปานกลางกับ 2 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยความเสี่ยงต่อความขาดแคลนเงินทุนระยะยาว 2) ระดับ
ความเสี่ยงของแหล่งเงินกู้ระยะยาวในการให้กู้ยืม และมีความสัมพันธ์ในระดับต�่ำกับ 1 ปัจจัย คือ 1) ความเสี่ยงของการได้มาและใช้ไป
ของเงินทุนระยะยาว ค่าความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพและศักยภาพของผลการด�ำเนินงานของธุรกิจ SMEs มีความสัมพันธ์ทิศทาง
ตรงกันข้าม (มีค่าเป็นลบ) ในระดับปานกลางกับ 3 ปัจจัย คือ 1) ความเสี่ยงของการบริหารเงินกู้ระยะยาวน�ำมาลงทุนในสินทรัพย์
2) ความเสี่ยงในการบริหารเงินทุนระยะยาว และ 3) ความเสี่ยงของผลการด�ำเนินงานด้านเงินทุนระยะยาวอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
นอกจากนี้ผลการวิจัยยังตรวจสอบพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและศักยภาพการด�ำเนินงาน
ของธุรกิจ SMEs ในเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี ได้ถึงร้อยละ 70.7 คือ ปัจจัยดังต่อไปนี้ 1) ความเสี่ยงของ
การได้มาและใช้ไปของเงินทุนระยะยาว 2) ความเสี่ยงของการบริหารเงินกู้ระยะยาวน�ำมาลงทุนในสินทรัพย์และ 3) ความเสี่ยงใน
การบริหารเงินทุนระยะยาวโดยแสดงค่าเป็นโมเดลทางคณิตศาสตร์ได้ดังนี้
		 Y = 0.071X2- 0.615X5- 0.479X4
		 Y = ระดับของประสิทธิภาพและศักยภาพธุรกิจ SMEs
		X1 = ระดับความเสี่ยงต่อความขาดแคลนเงินทุนระยะยาว
		X2 = ระดับความเสี่ยงของการได้มาและใช้ไปของเงินทุนระยะยาว
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		X3 = ระดับความเสี่ยงของแหล่งเงินกู้ระยะยาวในการให้กู้ยืม
		X4 = ระดับความเสี่ยงของการบริหารเงินกู้ระยะยาวน�ำมาลงทุนในสินทรัพย์
		X5 = ระดับความเสี่ยงในการบริหารเงินทุนระยะยาว
		X6 = ระดับความเสี่ยงของผลการด�ำเนินงานด้านเงินทุนระยะยาว
โดยสรุปผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการ SMEs มีประสิทธิภาพและศักยภาพการด�ำเนินงานของธุรกิจที่ดีและเหมาะสม
มีความมัน่ ใจและมีความเสีย่ งน้อยในการประกอบธุรกิจและการด�ำเนินการค้าในเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี
และพบว่า ผู้ประกอบการ SMEs มีเงินทุนที่ใช้ในระยะยาวมาจากผลการด�ำเนินงาน (ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน) มากกว่าการได้เงินทุน
ที่มาจากสินทรัพย์ถาวรและสินเชื่อระยะยาวของสถาบันการเงิน ดังนั้นแนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุนทางการเงินของ
ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs คือ การบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีการยอมรับและลดความเสี่ยงโดยการด�ำเนินธุรกิจและการแก้ไข
ปัญหาในการด�ำเนินงานตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามแต่ละโอกาสของสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดน
ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี
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This research aims to analyze and assess the investment risk management of SMEs which affects the
efficiency and operational potential of SMEs in the eastern border economic zone of Chantaburi province.
The samples were 313 entrepreneurs in Chantaburi border trade area by collecting data from the questionnaire.
The data obtained were statistical analyzed for the average, standard deviation (S.D.) and correlation coefficient
using Pearson correlation and Stepwise Multiple Regression Analysis at the 0.01 and 0.05 significant level
respectively.
The results of this research show the moderate impact factors which effect on the efficiency and
operation potential of SMEs are the following risk factors :- 1) the risk of long-term capital shortage 2) the risk in
long-term capital management 3) the risk of long-term capital performance. This research also show the lower
impact factors which effect on the efficiency and operation potential of SMEs are the following risk factors:4) the risk level of acquisition and use of long-term capital 5) the risk level of long-term loan sources and
6) the risk level of managing long-term loans invested in assets.
This research found that the correlation between efficiency and operation potential of SMEs was
moderately positive correlated in the same direction with two following factors:- 1) the risk factors for long-term
capital shortage and 2) the risk level of long-term loan source. In addition, there is a low correlation with the
risk level of acquisition and use of long-term capital. The correlation coefficient between the efficiency and
operation potential of SMEs is negatively correlated with three following factors:- 1) the risk level of managing
long-term loans invested in assets, 2) the risk of long-term capital management and 3) risk of long-term
capital performance, at the statistically significant level at .01.
In addition, the results of the research also found that the factors influencing and affecting the efficiency
and operational potential of SMEs in the Eastern border economic zone of Chanthaburi province at around 70.7
percent, were the following factors:- 1) the risk level of acquisition and use of long-term capital, 2) the risk level of
managing long-term loans invested in assets and 3)the risk of long-term capital management. The relation between
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these influencing factors and the efficiency and operation potential of SMEs can be illustrated as the following
mathematical model.
		 Y = 0.071X2-0.479X4- 0.615X5
		 Y = the efficiency and operational potential of SMEs
		X1 = the risk level of long-term capital shortage
		X2 = the risk level of acquisition and use of long-term capital
		X3 = the risk level of long-term loan sources
		X4 = the risk level of managing long-term loans invested in assets
		X5 = the risk level in long-term capital management
		X6 = the risk level of long-term capital performance
In conclusion, SME entrepreneurs have an appropriate and high efficiency on their business performance
with high confidence and low risk. The SMEs entrepreneurs have gained long-term capital from their operating
performance (operating profit) more than funding from fixed assets and long-term loans from financial institutions.
The guideline for the management of the investment risk related to the shortage of long-term capital, the
SMEs entrepreneurs have adopted a risk management approach to their investment risk by adopting and mitigating
risk by providing a way to address the investment risk in the context of the opportunity, situation and events
that occur.
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ซึ่ ง เป็ น โอกาสที่ ดี ข องผู ้ ป ระกอบการ SMEs ไทยที่ ส ามารถใช้
จากนโยบายภาครัฐในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง ประโยชน์จากโอกาสดังกล่าวในขยายการลงทุน การขยายฐาน
ประเทศของไทย-กั ม พู ช าให้ มี ค วามเป็ น มิ ต รภาพมากขึ้ น ด้ ว ย การผลิ ต และการกระจายสิ น ค้ า ไปยั ง ประเทศเพื่ อ นบ้า นอื่นๆ
การพัฒนาตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชาภาคตะวันออก และ นอกเหนือจากการค้ากับแค่เพียงประเทศกัมพูชาประเทศเดียว
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณชายแดน แต่อย่างไรก็ตามนอกจากเกิดโอกาสและประโยชน์ทดี่ ที สี่ ง่ ผลกระทบ
ไทย-กั ม พู ช าให้ มี ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ที่ ดี ขึ้ น ลดความแออั ด ของ ทางบวกต่อการพัฒนาธุรกิจ SMEs ในเขตการค้าชายแดนของ
อุตสาหกรรมที่กระจุกตัวอยู่ในเมืองหลวง สร้างความมั่นคงของ จังหวัดจันทบุรีแล้ว ในสถิติทางการค้าปี 2560-2561 ที่มีแนวโน้ม
ประเทศด้วยการสร้างศักยภาพทางการแข่งขันด้านการค้าและ ลดลงดังที่กล่าวมาข้างต้นท�ำให้ได้ทราบถึงผลกระทบทางการค้า
การลงทุ น ซึ่ ง จั ง หวั ด จั น ทบุ รี มี จุ ด ผ่ า นแดนที่ ส� ำ คั ญ ๆ ทั้ ง หมด อย่างชัดเจนและเท่ากับการสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการเงินด้าน
5 จุด เป็นจุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง ในเขตอ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน คือ การลงทุนของผู้ประกอบการ SMEs ไทยเช่นกัน และด้วยเหตุผล
ด่านถาวรบ้านแหลมและบ้านผักกาดและจุดผ่อนปรน 3 แห่ง คือ ดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยโดยจะมุ่งประเด็นการศึกษา
จุดผ่อนปรนบ้านซับตารี อ�ำเภอสอยดาว บ้านสวนส้ม อ�ำเภอสอยดาว ปัญหาทางการเงินและการลงทุนเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการลงทุน
และบ้านบึงชนังล่าง เขตอ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน และจากรายงานสถิติ ทางการเงินที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ SMEs
การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของประเทศไทย ปี 2559 - 2561 ในเขตเศรษฐกิ จ การค้ า ชายแดนภาคตะวั น ออกจั ง หวั ดจันทบุรี
ศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล การค้ า และการลงทุ น กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านเศรษฐกิจการค้าของประเทศไทย
กองความร่วมมือการค้าและการลงทุน กรมการค้าต่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ พบว่า ไทย-กัมพูชามีมลู ค่าการค้าชายแดน ปี 2559 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
โดยมูลค่าการส่งออกมีมูลค่าถึง 14,405.90 ล้านบาท การน�ำเข้า
1. เพือ่ วิเคราะห์ถงึ การลงทุนในทรัพย์สนิ ทีม่ ผี ลกระทบ
1,490.59 ล้านบาทและมูลค่าดุลการค้า 12,915.31 ล้านบาท ต่อความเสี่ยงในการด�ำเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตเศรษฐกิจ
ปี 2560 โดยมูลค่าการส่งออกมีมูลค่าถึง 11,605.87 ล้านบาท การค้าชายแดนภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี
การน�ำเข้า 1,230.87 ล้านบาทและมูลค่าดุลการค้า 10,375.44
2. เพื่อวิเคราะห์และประเมินแนวทางในการจัดการ
ล้านบาท ปี 2561 โดยมูลค่าการส่งออกมีมูลค่าถึง 11,011.25 ความเสีย่ งด้านการลงทุนของธุรกิจ SMEs ในการสร้างประสิทธิภาพ
ล้านบาท การน�ำเข้า 1,330.23 ล้านบาทและมูลค่าดุลการค้า และศักยภาพธุรกิจ SMEs เขตเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคตะวันออก
9,680.82 ล้านบาท การเติบโตทางการค้าและมูลค่าดุลการค้าที่มี จังหวัดจันทบุรี
แนวโน้มถดถอยเมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2556 - 2558 จากรายงาน
สถิตภิ าคการค้าและการค้าผ่านแดนของประเทศไทย ปี 2556 - 2558 วิธีด�ำเนินการวิจัย
ศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล การค้ า และการลงทุ น กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น
การวิจยั เป็นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research)
กองความร่วมมือการค้าและการลงทุน กรมการค้าต่างประเทศ และเชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ใช้ ก ารวิ เ คราะห์
กระทรวงพาณิชย์เช่นกัน ซึ่งปี 2556 มูลค่าการส่งออกมีมูลค่า เชิงอรรถาธิบายจากกลุม่ ตัวอย่างผูป้ ระกอบการธุรกิจ SMEs จ�ำนวน
ถึง 4,753.48 ล้านบาท การน�ำเข้า 81.90 ล้านบาทและมูลค่า 313 คน ในเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดนไทย-กัมพูชาของจังหวัด
ดุลการค้า 4,571.57 ล้านบาท ปี 2557 โดยมูลค่าการส่งออกมีมลู ค่า จันทบุรี การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแบบปลายปิด และ
ถึง 6,749.14 ล้านบาท การน�ำเข้า 125.78 ล้านบาทและมูลค่า การหาค่าเฉลีย่ (X) ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสัมประสิทธิ์
ดุลการค้า 6,623.36 ล้านบาท ปี 2558 โดยมูลค่าการส่งออก สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) การทดสอบ
มีมูลค่าถึง 12,061.74 ล้านบาท การน�ำเข้า 74.08 ล้านบาท นัยส�ำคัญทางสถิติของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และวิเคราะห์
และมู ล ค่ า ดุ ล การค้ า 11,987.66 ล้ า นบาท จากแนวโน้ ม ที่ ดี การถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression
และเริ่มถดถอยตั้งแต่มี 2560-2561 ท�ำให้รัฐบาลเล็งเห็นและ Analysis) ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นการสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจง
ตระหนักในความส�ำคัญของตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ในกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ SMEs การค้ า ชายแดน
และก� ำ หนดให้ มี น โยบายพั ฒ นาการค้ า ชายแดนไทย-กั ม พู ช า ไทย-กั ม พู ช า ณ เขตเศรษฐกิ จ การค้ า ชายแดนจั ง หวั ด จั น ทบุ รี
ภาคตะวันออกให้เป็นตลาดการค้าที่มีความมั่นคงและเชื่อมโยง อย่างน้อยจ�ำนวน 20 ราย
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อีกทั้งพยายามขับเคลื่อนการค้า
ด้วยนโยบายการส่งเสริมและขยายการลงทุนให้กับผู้ประกอบการ
SMEs ในเขตการค้ า ชายแดนของจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ใ ห้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น

ฉวี สิงหาด, ทัศนัย ขัตติยวงษ์, ทิพวรรณ์ นิยมวงศ์
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กัมพูชาของจังหวัดจันทบุรี การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามแบบปลายปด และการหาคาเฉลี่ย () คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation) การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคา
สัมประสิ
์สหสัมพันจธัยแร�ละวิ
เคราะหปีกทารถดถอยเชิ
ตอน (Stepwise
Multiple Regression Analysis) ขอมูลเชิง
124ทธิวารสารวิ
ำไพพรรณี
ี่ 13 ฉบับทีง่ 3พหุเดืแอบบขั
นกัน้นยายน
- ธันวาคม 2562
คุณภาพเปนการสัมภาษณแบบเฉพาะเจาะจงในกลุมตัวอยางผูประกอบการธุรกิจ SMEs การคาชายแดนไทยกัมพูชา ณ เขต
เศรษฐกิจการคาชายแดนจังหวัดจันทบุรี อยางนอยจํานวน 20 ราย
		 1.1 ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย เสี่ ย งด้ า น
ผลการวิ
จัย จัย
ผลการวิ
1. ระดับความเสี่ยงด้านการลงทุนที่มีผลกระทบต่อ การลงทุนที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขต
1. ระดับความเสี่ยงดานการลงทุนที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของธุรกิจ SMEsในเขตเศรษฐกิจการคาชายแดน
การด�ำภาคตะวั
เนินงานของธุ
จ ดSMEsในเขตเศรษฐกิ
จการค้าชายแดน เศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี
นออกจัรงกิหวั
จันทบุรี
ภาคตะวันออกจังหวั1.1
ดจันระดั
ทบุรบี ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงดานการลงทุนที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของธุรกิจ SMEsในเขต

รำไ

เศรษฐกิจการคาชายแดนภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี
ตารางที่ ่1แสดงค
1 แสดงค่าเฉลี
าเฉลี่ย ่ย((X)
และส่
วนเบี
่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)
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าชายแดนภาคตะวั
นออกจังหวัดจันนทบุออกจั
รี งหวัดจันทบุรี
ปจจัยความเสี่ยง
S.D
แปลผล

1. ความเสีย่ งตอความขาดแคลนเงินทุนระยะยาว
2.68
.533
ปานกลาง
2. ความเสีย่ งของการไดมาและใชไปของเงินทุนระยะยาว
2.30
.576
นอย
3. ความเสีย่ งของแหลงเงินกูระยะยาวในการใหกูยืม
1.76
.291
นอย
4. ความเสีย่ งของการบริหารเงินกูระยะยาวนํามาลงทุนในสินทรัพย
1.95
.183
นอย
5. ความเสีย่ งในการบริหารเงินทุนระยะยาว
3.07
.047
ปานกลาง
6. ความเสีย่ งของผลการดําเนินงานดานเงินทุนระยะยาว
2.62
.443
ปานกลาง
รวม
2.40
.130
นอย
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จากตารางที
1 พบวา าผูผู้ปประกอบการธุ
ระกอบการธุรรกิกิจจSMEs
จการค
ชายแดนภาคตะวั
ดจันรองลงมา
ทบุรี มี คือ
จากตารางที
่ 1 ่ พบว่
SMEsในเขตเศรษฐกิ
ความคิดเห็
นอยู่าในระดั
บปานกลางนออกจั
(X =งหวั
3.07)
ความคิดเห็จนการค้
เกี่ยวกั
บระดับความเสี่ยงในป
จจัยงตหวั
าง ดๆจัทีน่มทบุ
ผี ลกระทบต
อการดํ
นงานของธุรกิจ SMEsโดยรวมทุ
ใน และ
ในเขตเศรษฐกิ
าชายแดนภาคตะวั
น ออกจั
รี ความเสี
่ยงต่าอเนิความขาดแคลนเงิ
นทุนระยะยาว ก(Xดานอยู
= 2.68)
ระดับนอย (=2.40) และเมื่อพิจารณารายปจจัยพบวาปจจัยความเสี่ยงที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเสีย่ งในการบริหารเงินทุน
มีความคิดเห็นเกีย่ วกับระดับความเสีย่ งในปัจจัยต่างๆ ทีม่ ผี ลกระทบ ความเสี่ยงของผลการด�ำเนินงานด้านเงินทุนระยะยาว (X = 2.62)
ระยะยาว มีระดับความคิดเห็นอยูใ นระดับปานกลาง (=3.07) รองลงมาคือ ความเสี่ยงตอความขาดแคลนเงินทุนระยะยาว
ต่อการด�ำเนินงานของธุรกิจ SMEs โดยรวมทุกด้านอยูใ่ นระดับน้อย 		 1.2 ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของประสิ ท ธิ ภ าพและ
(=2.68) และความเสี่ยงของผลการดําเนินงานดานเงินทุนระยะยาว (=2.62)
(X = 2.40) และเมื่อพิจารณารายปัจจัยพบว่าปัจจัยความเสี่ยงที่มี ศักยภาพของผลการด�ำเนินงานด้านการลงทุนของธุรกิจ SMEs
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เศรษฐกิจการคาชายแดนภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี
) และส
บความคิ
ดเห็ดนเห็ของประสิ
ทธิทภธิาพและศั
กยภาพของผลการ
ตารางที่ 2 แสดงค่
แสดงคาเฉลี่ย ((X)
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านการลงทุ
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าชายแดนภาคตะวั
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ชายแดนภาคตะวั
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ผลการดําเนินงาน
1. ดานประสิทธิภาพของผลการดําเนินงานดานเงินทุนระยะยาว
2. ดานศักยภาพของผลการดําเนินงานดานเงินทุนระยะยาว
รวม
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.043
.000
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จากตารางที
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ระยะยาว
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วกับระดับประสิทธิภาพและศักยภาพของผล
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การด�ำเนินงานด้2.านการลงทุ
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ทธิภาพและศั
กยภาพธุ
X6 = ระดับความเสีย่ งของผลการดําเนินงานดานเงินทุนระยะยาว

ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความเสี่ยงแตละดานกับระดับประสิทธิภาพและศักยภาพการดําเนินงานดานการ
ฉวี สิลงทุ
งหาด,
ทัศนัรยกิจ ขัSMEs
ตติยวงษ์, ทิพวรรณ์ นิยมวงศ์
นของธุ

X3
X4
X5
X6

= ระดับความเสีย่ งของแหลงเงินกูระยะยาวในการใหกูยืม
= ระดับความเสีย่ งของการบริหารเงินกูระยะยาวนํามาลงทุนในสินทรัพย
= ระดับความเสีย่ งในการบริหารเงินทุนระยะยาว
วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2562 125
= ระดับความเสีย่ งของผลการดําเนินงานดานเงินทุนระยะยาว

ตารางที่ 3่ 3 ค่คาาสัสัมมประสิ
ประสิททธิธิ์ส์สหสั
หสัมมพัพันนธ์ธรระหว่
ะหวาางความเสี
งความเสี่ย่ยงแต่
งแตลละด้
ะดาานกั
นกับบระดั
ระดับบประสิ
ประสิททธิธิภภาพและศั
าพและศักกยภาพ
ยภาพการดําเนินงานดานการ
ตารางที
ลงทุนของธุการด�
รกิจ ำSMEs
เนินงานด้านการลงทุนของธุรกิจ SMEs
X1
1

X2
.411**
1

X3
.829**
.341**
1

X4
.095
.061
.008

X5
X6
**
.950 .950**
.415** .415**
.863** .863**

Y
.662**
.355**
.563**

พพ
รรณ
ี

ตัวแปร

ชภัฏ

รำไ

X1 (ระดั
(ระดับบความเสี
ความเสี
อความขาดแคลนเงิ
ทุนระยะยาว)
ย่ งต่ยงต่
อความขาดแคลนเงิ
นทุนนระยะยาว)
มาและใช
ไปของเงิ
นทุนระยะยาว)
X22 (ระดั
(ระดับบความเสี
ความเสี่ยงของการได
ย่ งของการได้
มาและใช้
ไปของเงิ
นทุนระยะ
งเงิงนเงิกูนระยะยาวในการให
กูยมื )กู้ยืม)
X33 (ระดั
(ระดับบความเสี
ความเสี่ยงของแหล
่ยงของแหล่
กู้ระยะยาวในการให้
X44 (ระดั
หารเงิ
นกูรนะยะยาวนํ
ามาลงทุนใน
(ระดับบความเสี
ความเสี่ยงของการบริ
่ยงของการบริ
หารเงิ
กู้ระยะยาว
1
.092
.092 .540**
น�ำพมาลงทุ
สินทรั
ย) นในสินทรัพย์)
หารเงิ
นทุนระยะยาว)
1
1.000** .688**
X55 (ระดั
(ระดับบความเสี
ความเสี่ยงในการบริ
่ยงในการบริ
หารเงิ
ทุนระยะยาว)
1
.688**
X66 (ระดับความเสี
ความเสี่ย่ยงของผลการดํ
งของผลการด�าำเนิเนินนงานด
งานด้านเงิ
านเงินนทุทุนนระยะยาว)
ระยะยาว)
Y (ระดับของประสิ
กยภาพธุ
รกิจรกิSMEs)
1
ของประสิททธิภธิภาพและศั
าพและศั
กยภาพธุ
จ SMEs)
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความเสี่ยงแตละดานของธุรกิจ SMEsในเขตเศรษฐกิจการคา
ชายแดนภาคตะวั
นออกจัคง่าหวั
จันทบุทรธิีพ์สบวหสัา มคพัานสัมธ์ประสิ
่ยงแต
ละดานมีคมวามความสั
มพันธนทุน
2. ระดับความเสี
่ยงของการได้
าและใช้ไปของเงิ
ผลการวิเคราะห์
สัมดประสิ
ร ะหว่ทา งธิ์สหสัมพันธภายในของความเสี
อยูร่ยะหว
.355
ถึง .688
ความสั
มพันธทางบวกและทางลบ
ดังนี้ มีความสัมพันธ์ (ทางบวก) กับ ระดับของประสิทธิภาพ
ความเสี
งแต่าลงะด้
านของธุ
รกิจโดยมี
SMEs
ในเขตเศรษฐกิ
จการค้า ระยะยาว
ระดับงความเสี
งตรอี ความขาดแคลนเงิ
นทุทนระยะยาว
ระดับรกิความเสี
กยภาพธุ
จ SMEs่ยงของแหล
ในระดับน้งอเงิยนกูระยะยาวในการให
ชายแดนภาคตะวัน1.ออกจั
หวัดจัน่ยทบุ
พบว่า ค่าสัมประสิ
ธิ์ และศัและ
วามสัมพันธ (ทางบวก)
บ ระดั
ทธิมภพัาพและศั
ในระดับย่ ปานกลาง
ระดับความเสี
งของการบริหารเงินกูร้ ะยะยาวน�ำมา
สหสัมกูพัยนืมธ์มีภคายในของความเสี
่ยงแต่ลกัะด้
านมีบคของประสิ
วามความสั
นธ์ กยภาพธุรกิ3.จ SMEs
2.
ระดั
บ
ความเสี
่
ย
งของการได
ม
าและใช
ไ
ปของเงิ
น
ทุ
น
ระยะยาว
มี
ค
วามสั
ม
พั
นธ่ยงในการบริ
(ทางบวก)หกัารเงิ
บ ระดั
ของ
นทุนบระยะยาว
อยู ่ ร ะหว่ า ง .355 ถึ ง .688 โดยมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกและ ลงทุนในสินทรัพย์ ระดับความเสี
และ ระดับความเสี่ยงของผลการด�ำเนินงานด้านเงินทุนระยะยาว
ทางลบประสิ
ดังนีท้ ธิภาพและศักยภาพธุรกิจ SMEsในระดับนอย
3.
ระดั
บ
ความเสี
ย
่
งของการบริ
ห
ารเงิ
น
กู
ร

ะยะยาวนํ
ทรัพย ระดั
ความเสี
่ยงในการบริ
หารเงินทุกนยภาพ
ความสันมในสิ
พันธ์น(ทางลบ)
กับบระดั
บของประสิ
ทธิภาพและศั
1. ระดับความเสีย่ งต่อความขาดแคลนเงินทุนระยะยาว มีามาลงทุ
ระยะยาว
และ
ระดั บความเสี
าเนินงานด
ระยะยาว
วามสั มพั นธ (ทางลบ) กั บ ระดับ ของ
ในระดัมีบคปานกลาง
และระดั
บ ความเสี
่ ย งของแหล่
ง เงิ น กู่ ย้งของผลการดํ
ร ะยะยาวในการให้
กู ้ ยื ม า นเงิธุรนกิทุจนSMEs
ประสิ
าพและศักกัยภาพธุ
จ SMEs ทในระดั
บปานกลาง
4. การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ ด้ า นปั จ จั ย
มีความสั
มพัทนธิธ์ภ(ทางบวก)
บ ระดับรกิของประสิ
ธิภาพและศั
กยภาพ
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนที่มีผลกระทบต่อประสิทธิ6ภาพและ
ศักยภาพการด�ำเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตเศรษฐกิจการค้า
ชายแดนภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี
3. การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณดานปจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพและ
ศักยภาพการดำเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตเศรษฐกิจการคาชายแดนภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี
ตารางที่ 4่ 4การวิ
การวิเคราะห
เคราะห์กการถดถอยเชิ
ารถดถอยเชิงงพหุ
พหุคคููณ
อประสิ
ทธิทภธิาพภาพและ
ตารางที
ณทดสอบปั
ทดสอบปจจจัจัยยความเสี
ความเสี่ย่ยงด้งดานการลงทุ
านการลงทุนทีน่สที่ง่สผลกระทบต่
งผลกระทบต
อประสิ
และศันกงานของธุ
ยภาพการด�
นงานของธุ
รกิจ SMEs
ในเขตเศรษฐกิ
จการค้าชายแดนภาคตะวั
นออกจั
ศักยภาพการดำเนิ
รกิำจเนิSMEs
ในเขตเศรษฐกิ
จการค
าชายแดนภาคตะวั
นออกจังหวัดจันทบุ
รี งหวัดจันทบุรี
สปส.การถดถอย
Adjusted
a
ปจจัยพยากรณ
R2
t
Sig.
2
R
constant
b

X5 (ระดับความเสี่ยงในการบริหารเงินทุนระยะยาว) .474
.472
4.833 -.314
-.688 -16.733 .000
X5 (ระดับความเสี่ยงในการบริหารเงินทุนระยะยาว) .703
.701
4.880 -.294
-.644 -20.705 .000
X4 (ระดับความเสี่ยงของการบริหารเงินกูระยะยาว
-.056
-.481 -15.453 .000
นำมาลงทุนในสินทรัพย)
X5 (ระดับความเสี่ยงในการบริหารเงินทุนระยะยาว) .707
.704
4.833 -.280
-.615 -18.107 .000
X4 (ระดับความเสี่ยงของการบริหารเงินกูระยะยาว
-.056
-.479 -15.479 .000
นำมาลงทุนในสินทรัพย)
X2 (ระดับความเสี่ยงของการไดมาและใชไปของเงินทุน
.003
.071
2.090 .037
ระยะยาว)
** มีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
** มีนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนในการเลือกนำปจจัยความเสี่ยงเขาสมการเพื่อเลือกปจจัยความเสี่ยงที่มี
ผลตอประสิทธิภ าพและศักยภาพการดำเนิน งานของธุรกิจ SMEs ในเขตเศรษฐกิจการคา ชายแดนภาคตะวันออกจังหวัด
ฉวี สิงหาด, ทัศนัย ขัตติยวงษ์, ทิพวรรณ์ นิยมวงศ์
จันทบุรี แลว พบวา หลังจากที่เพิ่มปจจัยความเสี่ยงสุดทายเขาสูสมการถดถอยพหุคูณแลวมีคาที่แสดงอิทธิพล (R2) เทากับ

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ธุรกิจ SMEs ในระดับปานกลาง
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รำไ

พพ
รรณ
ี

ประเทศที่มียอดการส่งสินค้าออกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปีกิจกรรม
ที่เชื่อมโยงการค้าชายแดนของจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ การจัดงาน
โดยการออกร้านของผู้ประกอบการชาวไทย - กัมพูชา - เวียดนาม
และจีนกว่า 200 บูธ การเจรจาทางการค้า การแสดงแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรม การเจรจากระชับสัมพันธ์ด้านความมั่นคงชายแดน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาค เป็นต้น ซึ่งเริ่มต้นมาประมาณ
7-8 ปีนับตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา และปี 2560 นโยบายระดับ
ประเทศได้ ก� ำ หนดให้ ส ่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การค้ า ชายแดน
เกี่ยวกับการเชื่อมโยงภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวให้เข้ากับ
ภาคอุ ต สาหกรรมพื้ น ที่ จั น ทบุ รี ที่ ส ามารถเชื่ อ มต่ อ กั บ ระเบี ย ง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยมีเป้าหมายใหญ่ในการให้
ประเทศไทยเป็น “ชาติมหาอ�ำนาจด้านการค้าผลไม้เมืองร้อน
ของโลก” ให้ภาคตะวันออกเป็นฐานของโครงการจัดตั้งระเบียง
ผลไม้ ภ าคตะวั น ออก (Eastern Fruit Corridor) นอกจากนี้
ภาครัฐยังพัฒนาด่านการค้าชายแดนในจุดต่างๆ 5 จุด ที่เป็นเขต
ติดต่อชายแดนไทย-กัมพูชาให้มคี วามสะดวกในการคมนาคม ขนส่ง
และการพัฒนาการให้สทิ ธิประโยชน์ทางด้านภาษีตา่ งๆ แก่นกั ลงทุน
รวมถึงการให้บริการที่สะดวกในพิธีการศุลกากรกับแรงงานกัมพูชา
ที่เข้ามาท�ำงานในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดอื่นๆ ซึ่งมีทั้งมีแรงงาน
ไปเช้าและเย็นกลับประเทศกัมพูชา
ในส่วนของการลงทุนในการด�ำเนินธุรกิจในเขตการค้า
ชายแดนนั้น ในความเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นทั้งชาวไทย
และชาวกัมพูชาทีท่ ำ� ธุรกิจค้าปลีกบริเวณชายแดนจะประกอบธุรกิจ
ร้านค้าบนพืน้ ทีท่ สี่ ว่ นใหญ่เป็นการเช่าช่วงจากผูป้ ระกอบการทีม่ พี นื้ ที่
ให้เช่าจากการเช่าจากภาครัฐในเขตพื้นที่นั้นๆ และผู้ประกอบการ
SMEs ส่วนใหญ่ได้มีความเข้าใจและมีมุมมองหลายประการว่า
1) การด�ำเนินธุรกิจนั้นมีความจ�ำเป็นต้องใช้เงินทุนระยะยาวเพื่อ
การลงทุนในอุปกรณ์เครือ่ งจักรทีม่ ตี น้ ทุนสูงและถือว่าเป็นเงินทุนจม
2) ผู้ประกอบการ SMEs บางรายมีหลักทรัพย์ค�้ำประกันไม่เพียงพอ
ท�ำให้ขาดคุณสมบัติในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้อย่าง
เหมาะสม 3) หากผูป้ ระกอบการ SMEs บางรายมีหลักทรัพย์เพียงพอ
แต่ไม่มคี วามประสงค์นำ� หลักทรัพย์นนั้ ไปจ�ำหน่ายเพือ่ การลงทุนด้วย
มีความเห็นเกีย่ วกับผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั จะต้องน�ำไปช�ำระหนีส้ ว่ นมาก
ซึง่ มากกว่าการได้รายได้เป็นของตนเองรวมถึง 4) การมีแนวความคิด
ว่าการน�ำหลักทรัพย์ประเภทสินทรัพย์ถาวรไปค�้ำประกันหรือการ
จ�ำหน่ายเพื่อการลงทุนเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในสถานะของการ
ด�ำเนินงานของธุรกิจตนเอง ทั้งนี้เนื่องจากผู้ประกอบการ SMEs
มีความเห็นว่าหลักทรัพย์นนั้ มีไว้เพือ่ การป้องกันความเสีย่ งในสถานะ
ของการด�ำเนินธุรกิจของตนเอง ดังนั้น การลงทุนระยะยาวของ
ผูป้ ระกอบการ SMEs จึงเน้นเงินทุนระยะยาวจากเงินทุนตนเองด้วย
การสะสมผลก�ำไรจากการด�ำเนินงานมากกว่าการกูย้ มื เงินระยะยาว
และการน�ำทรัพย์สินถาวรที่มีอยู่ไปจ�ำหน่ายเพื่อการลงทุนในธุรกิจ
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การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนในการ
เลือกน�ำปัจจัยความเสี่ยงเข้าสมการเพื่อเลือกปัจจัยความเสี่ยงที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพและศักยภาพการด�ำเนินงานของธุรกิจ SMEs
ในเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีแล้ว
พบว่า หลังจากที่เพิ่มปัจจัยความเสี่ยงสุดท้ายเข้าสู่สมการถดถอย
พหุคูณแล้วมีค่าที่แสดงอิทธิพล (R2) เท่ากับ 0.707 ซึ่งหมายความว่า
1) ระดับความเสีย่ งในการบริหารเงินทุนระยะยาว 2) ระดับความเสีย่ ง
ของการบริหารเงินกูร้ ะยะยาวน�ำมาลงทุนในสินทรัพย์และ 3) ระดับ
ความเสี่ยงของการได้มาและใช้ไปของเงินทุนระยะยาว เป็นปัจจัย
ความเสี่ ย งที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพและศั ก ยภาพการ
ด�ำเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาค
ตะวันออกจังหวัดจันทบุรีได้ร้อยละ 70.7
Y = 4.833 - 0.280X5 - 0.056X4 + 0.003X2
หรือเขียนในอยู่ในรูปสมการมาตรฐานได้ดังนี้
Z = 0.071X2 - 0.615X5 - 0.479X4
ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ในเชิ ง คุ ณ ภาพแล้ ว พบว่ า
ผู้ประกอบการ SMEs ประสบปัญหาการขาดแคลนเงินทุนระยะยาว
และขาดแหล่งเงินทุนระยะยาวเพื่อบริการการให้สินเชื่อได้ตาม
ความเหมาะสมกับความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs จึงเป็น
สาเหตุให้ผู้ประกอบการ SMEs ไม่สามารถลงทุนทรัพย์สินประเภท
ทุนได้อย่างเพียงพอส�ำหรับการขยายกิจการในด้านต่างๆ ได้แก่
เครือ่ งจักรอุปกรณ์ตา่ งๆ ทัง้ ด้านการผลิต การจัดเก็บ และการขนส่ง
เป็นต้น นอกจากนีผ้ ปู้ ระกอบการส่วนหนึง่ เป็นผู้ประกอบการทีเ่ ป็น
ชาวกัมพูชาที่เข้ามาด�ำเนินธุรกิจท�ำการค้าทั้งรูปแบบการค้าปลีก
และการค้าส่งในบริเวณตลาดทีต่ ดิ กับเขตข้ามแดนระหว่างไทยและ
กัมพูชาการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินจึงมีข้อจ�ำกัดในด้าน
คุณสมบัติและหลักประกันส�ำหรับสินเชื่อผู้ประกอบการ SMEs
ในเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี และ
ผู้ประกอบการ SMEs จึงได้เพียงแต่ใช้เงินทุนจากทุนของตนเอง
ที่ มี อ ยู ่ แ ละหามาได้ จ ากบุ ค คลใกล้ ชิ ด ที่ มี ค วามเชื่ อ ถื อ ได้ ต าม
ความเหมาะสมส่วนบุคคล
นอกจากนี้ ได้พบว่า หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สมาคม
การค้าและการท่องเทีย่ วชายแดนไทย กัมพูชา จันทบุรี การท่องเทีย่ ว
แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี เป็นต้น ได้ให้
การสนับสนุนการค้าชายแดนของจังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการ
เชื่ อ มโยงสิ น ค้ า เข้ า สู ่ ต ลาดอย่ า งเป็ น ระบบทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ สร้างเครือข่ายธุรกิจการค้าและเตรียมความพร้อม
ประชาคมอาเซียน ซึ่งจังหวัดจันทบุรีมีความได้เปรียบ เนื่องจาก
มีจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนทางการค้าเชื่อมโยงกัมพูชา
เวียดนาม รวม 5 จุด พร้อมยกระดับให้เป็นประตูเศรษฐกิจของ

ฉวี สิงหาด, ทัศนัย ขัตติยวงษ์, ทิพวรรณ์ นิยมวงศ์
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การวิจัยความเสี่ยงด้านการลงทุนทางการเงินที่มีผล
กระทบต่อประสิทธิภาพและศักยภาพการด�ำเนินงานของธุรกิจ
SMEs ในเขตเศรษฐกิ จ การค้ า ชายแดนภาคตะวั น ออกจั ง หวั ด
จันทบุรี พบว่า ความสามารถในการลงทุนและการด�ำเนินงานของ
ผู้ประกอบการ SMEs โดยภาพรวมค่อนข้างมีประสิทธิภาพและ
ศักยภาพที่ดีพอประมาณและมีปัจจัยของความเสี่ยงของการลงทุน
ทีม่ ผี ลกระทบต่อการด�ำเนินงานโดยรวมน้อยมาก ปัจจัยของความเสีย่ ง
ได้แก่ 1) ความเสี่ยงต่อความขาดแคลนเงินทุนระยะยาว 2) ความเสี่ยง
ของการได้มาและใช้ไปของเงินทุนระยะยาว 3) ความเสีย่ งของแหล่ง
เงินกู้ระยะยาวในการให้กู้ยืม 4) ความเสี่ยงของการบริหารเงินกู้
ระยะยาวน�ำมาลงทุนในสินทรัพย์ 5) ความเสี่ยงในการบริหารเงินทุน
ระยะยาวและ 6) ความเสี่ยงของผลการด�ำเนินงานด้านเงินทุน
ระยะยาว การวิเคราะห์ทางสถิติถึงผลกระทบในการลงทุนที่มีต่อ
ผู้ประกอบการ SMEs พบว่า ปัจจัยที่เป็นความเสี่ยง คือ ความเสี่ยง
เกีย่ วกับการได้มาและใช้ไปของเงินทุนระยะยาวจากความมีศกั ยภาพ
และประสิทธิภาพที่มีอยู่อย่างพอประมาณที่สามารถด�ำเนินงานได้
ในปัจจุบนั ของผูป้ ระกอบการในการหมุนเวียนของรายได้และรายจ่าย
จากการด�ำเนินงานเพือ่ การลงทุนทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว ปัจจัยที่
เป็นความเสีย่ งของการบริหารเงินกูร้ ะยะยาวน�ำมาลงทุนในสินทรัพย์
หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนและความเสี่ยงในการบริหาร
เงินทุนระยะยาวหรือเงินกูร้ ะยะยาวนัน้ ผูป้ ระกอบการ SMEs ในเขต
การค้าชายแดนนัน้ จากศักยภาพและประสิทธิภาพของผูป้ ระกอบการ
SMEs ในการลงทุนในสินทรัพย์เพื่อการด�ำเนินงานที่ก่อให้เกิด
รายได้พอประมาณเช่นกัน อันสืบเนื่องมาจากการกลุ่มตลาดและ
สิง่ แวดล้อมยังพอมีศกั ยภาพปานกลางและมีการเติบโตแบบค่อยเป็น
ค่อยไป ประกอบกับยังมีผู้แข่งขันที่เป็นรายใหญ่มีโอกาสมากกว่า
ท�ำให้ผู้ประกอบการ SMEs ยังมีอุปสรรคในการค้าอยู่บ้างปานกลาง
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของวี ร ยุ ท ธ ทนทาน (2555) ซึ่ ง พบว่ า
ความสามารถเชิงสมรรถนะส่วนบุคคล สมรรถนะด้านบริหารและ
สมรรถนะด้านอาชีพเป็นปัจจัยส่งเสริมสมรรถนะการท�ำธุรกิจ
และด้านสภาพแวดล้อมการด�ำเนินงานทางสังคมและวัฒนธรรม
เทคโนโลยีเศรษฐกิจผูป้ ระกอบการต้องอาศัยบทบาทความช่วยเหลือ
และการส่งเสริมจากภาครัฐเป็นส�ำคัญเพือ่ เป็นโอกาสการขยายธุรกิจ
เป็นส�ำคัญ ดังเช่น ความช่วยเหลือจากภาครัฐทั้งในระดับท้องถิ่น
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และหน่วยงานภาครัฐในส่วนราชการต่างๆ เข้ามาส่งเสริมกิจกรรม
การค้าอย่างเป็นรูปธรรมเช่น การจัดงานการจัดงานถนนคนเดิน
คน 3 แผ่นดิน เริ่มในปี 2553 และปี 2554 กิจกรรมงานสีสัน
ตะวันออก ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมทางการค้าที่ภาครัฐให้การ
สนับสนุนมาอย่างต่อเนือ่ งถึงปัจจุบนั รวมทัง้ นโยบายระดับประเทศ
ที่ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในรูปแบบนโยบาย ซึ่งในปี 2560
มีนโยบายเกี่ยวกับการเชื่อมโยงภาคการเกษตรและการท่องเที่ยว
ให้เข้ากับภาคอุตสาหกรรม โดยให้พื้นที่จังหวัดจันทบุรีสามารถ
เชื่อมต่อกับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่มีเป้าหมาย
ให้ประเทศไทยเป็น “ชาติมหาอ�ำนาจด้านการค้าผลไม้เมืองร้อน
ของโลก” และก�ำหนดให้ภาคตะวันออกเป็นฐานการด�ำเนินโครงการ
จัดตั้งระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor)
ซึ่ ง เป็ น กิ จ กรรมที่ เ ป็ น รู ป ธรรมที่ ท� ำ ให้ ผู ้ ป ระกอบการ SMEs
เกิดความมั่นใจในการประกอบธุรกิจและการด�ำเนินการค้า ท�ำให้
ผู้ประกอบการ SMEs มีมุมมองโดยภาพรวมแล้วมีความเสี่ยงน้อย
ในการลงทุนประกอบธุรกิจ SMEs ในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออก
สอดคล้องกับอ�ำพา แก้วก�ำกง (2558) ซึ่งกล่าวว่า ภาคส่วนต่างๆ
ในพื้นที่มีความกระตือรือร้นต่อกิจกรรมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ซึง่ เป็นผลมาจากการความเตรียมรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยภาคเอกชนในพื้นที่มีบทบาทน�ำ และ
ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งในท้องถิ่น ส่วนกลาง และส่วน
ภูมภิ าค ตลอดถึงพัฒนาการในทิศทางทีด่ ตี อ่ การขยายความร่วมมือ
การพั ฒ นาพื้ น ที่ ช ายแดนในฝั ่ ง กั ม พู ช าซึ่ ง รั ฐ บาลกั ม พู ช าได้ ใ ห้
ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
กัมพูชา และสุณัฐวีย์ น้อยโสภา (2559) พบว่า การจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนของประเทศไทย เกิดขึ้นจากแนวคิดที่
มุ ่ ง กระจายการพั ฒ นาสู ่ ท ้ อ งถิ่ น เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นให้ดีขึ้น ด้วยกลยุทธ์ ส่งเสริม
การลงทุน การค้า การท่องเที่ยวและการบริการต่างๆ โดยภาค
รั ฐ ให้ ก ารส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกทางด้ า น
สาธารณูปโภคต่างๆ รวมทั้งการให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี
และมีนโยบายเชื่อมโยงระบบการผ่านพิธีการศุลกากรกับประเทศ
เพื่อนบ้านเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าและการบริการ รวมถึงมี
แนวทางที่ท�ำให้การบริหารงานของเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อศักยภาพทางด้านการแข่งขันของ
ประเทศไทยก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจเสรีอาเซียนในปลายปี
2558
การลงทุนระยะยาวในการด�ำเนินธุรกิจของผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจ SMEs ณ เขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดจันทบุรีขาดแคลน
เงินทุนระยะยาวแต่ไม่ใช้เงินลงทุนจากสินทรัพย์และการขอสินเชื่อ
ระยะยาว ด้วยมีแนวคิดการบริหารเงินทุนระยะยาวหลายประเด็น
คือ 1) การลงทุนระยะยาวในอุปกรณ์เครื่องจักรที่มีต้นทุนสูงถือว่า

รำไ

ของตนเอง ซึ่งมีผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจ SMEs ในเขต
การค้าชายแดนที่เติบโตเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่ทันกับโอกาส
ที่ ไ ด้ รั บ ทั้ ง หมดนี้ จึ ง เป็ น เหตุ ผ ลของแนวทางการบริ ห ารจั ด การ
ความเสี่ยงทางการเงินด้วยเงินลงทุนของตนเองจากความสามารถ
ในการด� ำ เนิ น งานขยายกิ จ การตามโอกาสและสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงนั้นๆ
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ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รบั จากการวิจยั คือ รัฐควรค�ำนึงถึงการ
ให้ความส�ำคัญกับปัญหาของผู้ประกอบการ SMEs และเน้นการให้
เข้าถึงและเข้าใจในการก�ำหนดนโยบายภาครัฐเพื่อการปรับตัวการ
ด�ำเนินธุรกิจส�ำหรับนโยบายการแก้ปัญหาโดยรวมของภาครัฐเพื่อ
การลดผลกระทบที่เป็นความเสี่ยงต่อโอกาสในการด�ำเนินธุรกิจ
SMEs ในเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดนตะวันออกจังหวัดจันทบุรี
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป คือ การศึกษา
วิจัยถึงการก�ำหนดแนวทางให้ผู้ประกอบการให้มีแนวทางในการ
บริหารจัดการด้านการเงินที่เป็นระบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์
และโอกาสการพัฒนาในพื้นที่เศรษฐกิจนั้นๆ และพัฒนารูปแบบ
การประกอบธุรกิจให้มีความเข้มแข็งขึ้นตามความเหมาะสมกับ
การประกอบการตามกฎหมายการจัดตั้งธุรกิจ
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กองความร่วมมือการค้าและการลงทุน กรมการค้าต่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์. (2562). สถิติการค้าชายแดนและ
การค้าผ่านแดนของประเทศไทย ปี 2559 - 2561.
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dft.go.th/
Portals/3/PDF%20% สถิ ติ ก ารค้ า ชายแดน%
20 ธ.ค%2061.pdf. 15 มกราคม 2562.
ชิตพล ชัยมะดัน และ ศรุติ สกุลรัตน์. (2558). นโยบายการค้า
ชายแดนไทย-กัมพูชากับการปรับตัวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน:กรณีศกึ ษาจังหวัดจันทบุร.ี วารสารราชพฤกษ์
ปีที่ 13 (ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558): 76-85.
ฐานเศรษฐกิจออนไลน์. (2559). พาณิชย์เดินหน้าผลักดันล้งไทย
เพื่อขยายการค้าด่านชายแดน. [ออนไลน์]. เข้าถึง
ได้จาก: http://www.thansettakij.com/content/
61262. 10 มิถุนายน 2560.
ทัศนัย ขัตติยวงษ์ ละเมียด ควรประสงค์ และทิพวรรณ์ นิยมวงศ์.
(2561). ความเสี่ยงด้านการลงทุนทางการเงินที่มีผล
กระทบต่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของธุ ร กิ จ SMEs
ในเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคตะวันออกจังหวัด
สระแก้วและจันทบุรี. จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร�ำไพพรรณี.

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

เป็นเงินทุนจม 2) ผูป้ ระกอบการ SMEs ขาดคุณสมบัตกิ ารขอสินเชือ่
จากสถาบันการเงินได้อย่างเหมาะสม 3) หากผู้ประกอบการ SMEs
มีความเห็นว่าผลตอบแทนที่ได้รับจะต้องน�ำไปช�ำระหนี้ส่วนมาก
ซึ่งมากกว่าการได้รายได้เป็นของตนเอง รวมถึง 4) การมีแนว
ความคิดว่าการน�ำหลักทรัพย์ประเภทสินทรัพย์ถาวรไปค�้ำประกัน
หรือการจ�ำหน่ายเพื่อการลงทุนเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในสถานะ
ของการด�ำเนินงานของธุรกิจตนเองและผูป้ ระกอบการธุรกิจ SMEs
เน้นการใช้เงินทุนระยะยาวจากความสามารถในผลประกอบการของ
ตนเองเป็นส่วนใหญ่ (เงินทุนจากการสะสมก�ำไรจากการด�ำเนินงาน)
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการวิเคราะห์การเงินในงบกระแสเงินสด
ที่เงินสดเพื่อการลงทุนนั้นได้มาและใช้ไปจากกิจกรรม 3 ด้าน คือ
1) ด้านการด�ำเนินงาน 2) ด้านการลงทุน และ 3) ด้านการจัดหา
เงินทุน และพบว่า ความมีประสิทธิภาพและศักยภาพการด�ำเนิน
งานธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs จะลดลงเนื่องจากธุรกิจได้
ถือครองหลักทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สินถาวรเป็นจ�ำนวนมากซึ่งไม่ก่อ
ให้เกิดรายได้เท่าทีค่ วร สอดคล้องกับทฤษฎีการวิเคราะห์งบการเงิน
โดยใช้เครื่องมือ ratio analysis ที่เกี่ยวข้องกับอัตราส่วน Total
Assets Turnover คือ การลงทุนในทรัพย์สินทั้งหมดเปรียบเทียบ
กับยอดขายทีก่ จิ การด�ำเนินงานได้ หากมีอตั ราส่วนทีม่ คี า่ สูง แสดงว่า
มีการจัดการสินทรัพย์ทงั้ หมด (ทัง้ สินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์
ถาวร) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นได้ และถ้า
total assets turnover มีค่าต�่ำ แสดงว่ามีการจัดการสินทรัพย์
ทั้งหมดไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
จากที่กล่าวข้างต้นแสดงว่า ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs
ณ เขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดจันทบุรมี แี นวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ ย งการลงทุ น ระยะยาวในธุ ร กิ จ ของตนเอง ในรู ป แบบ
การยอมรับและลดความเสี่ยงโดยก�ำหนดวิธีการด�ำเนินกิจการและ
การแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามโอกาสของ
สภาวะเศรษฐกิจและการเมือง รวมถึงสถานการณ์และเหตุการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นๆ ในบริเวณเขตการค้าชายแดนระหว่างไทย
และกั ม พู ช า สอดคล้องกับ นวพร เรืองสกุล (2551) ได้ ส รุ ป
กรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ:
แนวทางการปฎิ บั ติ ได้ อ ธิ บ ายในแนวคิ ด การบริ ห ารจั ด การ
ความเสี่ยงของ COSO-ERM ในหลักการตอบสนองความเสี่ยงซึ่งมี
4 ประการ (4T) คือ 1) การยอมรับ (Take) คือ การยอมรับได้แล้ว
โดยไม่ต้องมีการด�ำเนินการเพิ่มเติม 2) การลดหรือควบคุม (Treat)
คื อ การด� ำ เนิ น การเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ลดความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
3) การถ่ายโอนหรือกระจาย (Transfer) คือ การโอนหรือการ
กระจายความรับผิดชอบกับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง และ
4) การหยุดหรือการหลีกเลี่ยง (Terminate) คือ การหยุดหรือ
การด�ำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยง เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นๆ
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ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงินที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและศักยภาพของธุรกิจ SMEs
ในเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี
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งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ วิเคราะห์และประเมินแนวทางการจัดการความเสีย่ งด้านสภาพคล่องทางการเงินทีม่ ผี ลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพและศักยภาพการด�ำเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี โดยกลุม่ ตัวอย่าง
คือ ผู้ประกอบการในเขตการค้าชายแดนจังหวัดจันทบุรี จ�ำนวน 313 คน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม และท�ำการวิเคราะห์
การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าความสัมพันธ์โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson correlation) และวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน
ของธุรกิจ SMEs ในระดับปานกลาง ประกอบด้วย ปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1) ความเสี่ยงต่อความขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน 2) ความเสี่ยง
ของการได้มาและใช้ไปของเงินสด/เงินทุนหมุนเวียน 3) ความเสี่ยงของแหล่งเงินกู้ในการให้กู้ยืมระยะสั้นและแหล่งเงินทุนอื่นๆ
4) ความเสี่ยงของการบริหารเงินกู้ระยะสั้นและแหล่งเงินทุนอื่นที่น�ำมาลงทุนในสินทรัพย์ 5) ความเสี่ยงในการบริหารสภาพคล่องและ
6) ความเสี่ยงของผลการด�ำเนินงานด้านสภาพคล่อง
งานวิจัยนี้พบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพและศักยภาพของผลการด�ำเนินงานของธุรกิจ SMEs มีความสัมพันธ์
ทิศทางเดียวกัน (มีค่าเป็นบวก) ในระดับสูงมาก (.913) กับปัจจัยความเสี่ยงของผลการด�ำเนินงานด้านสภาพคล่อง ผลการวิจัยยังพบว่า
ค่าความสัมพันธ์ประสิทธิภาพและศักยภาพของผลการด�ำเนินงานของธุรกิจ SMEs มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกัน (มีค่าเป็นบวก)
ในระดับสูง (0.763-0.891) กับปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1) ความเสี่ยงต่อความขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน 2) ความเสี่ยงของการได้มา
และใช้ไปของเงินสด/เงินทุนหมุนเวียน 3) ความเสี่ยงในการบริหารสภาพคล่อง 4) ความเสี่ยงของแหล่งเงินกู้ในการให้กู้ยืมระยะสั้นและ
แหล่งเงินทุนอื่นๆ และ 5) ความเสี่ยงของการบริหารเงินกู้ระยะสั้นและแหล่งเงินทุนอื่นที่น�ำมาลงทุนในสินทรัพย์ตามล�ำดับอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นอกเหนือจากนี้ ผลการวิจัยยังตรวจสอบพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและ
ศักยภาพการด�ำเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี ได้ถึงร้อยละ 90.7 คือ ปัจจัยด้าน
1) ความเสี่ยงของผลการด�ำเนินงานด้านสภาพคล่อง 2) ความเสี่ยงของแหล่งเงินกู้ในการให้กู้ยืมระยะสั้นและแหล่งเงินทุนอื่นๆ
3) ความเสี่ยงในการบริหารสภาพคล่อง 4) ความเสี่ยงของการบริหารเงินกู้ระยะสั้นและแหล่งเงินทุนอื่นน�ำมาลงทุนในสินทรัพย์
5) ความเสี่ยงต่อความขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน โดยแสดงค่าเป็นโมเดลทางคณิตศาสตร์ได้ดังนี้
Y = 0.174X1 + 0.075X2 + 0.345X3 + 0.266X4 + 0.222X5
Y = ประสิทธิภาพและศักยภาพของผลการด�ำเนินงานด้านสภาพคล่องของธุรกิจ SMEs
X1 = ความเสี่ยงของผลการด�ำเนินงานด้านสภาพคล่อง
X2 = ความเสี่ยงของแหล่งเงินกู้ระยะสั้นและแหล่งเงินทุนอื่นๆ
X3 = ความเสี่ยงในการบริหารสภาพคล่อง
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X4 = ความเสี่ยงของการบริหารเงินกู้ระยะสั้นและแหล่งเงินทุนอื่นน�ำมาลงทุนในสินทรัพย์
X5 = ความเสี่ยงต่อความขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน
ส่วนแนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เกี่ยวกับการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนของผู้ประกอบการ SMEs
ในเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคตะวันออกระหว่างไทย - กัมพูชาจังหวัดจันทบุรนี นั้ ผูป้ ระกอบการธุรกิจ SMEs ได้มแี นวทางการจัดการ
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงินของตนเองด้วยวิธีการยอมรับและการลดความเสี่ยงโดยก�ำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องทางการเงินตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามโอกาสและเหตุการณ์นั้นๆ

รำไ

ค�ำส�ำคัญ : ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง, ศักยภาพธุรกิจ SMEs, การค้าชายแดนภาคตะวันออก
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This research aims to analyze and assess the financial liquidity risk management that affects the
efficiency and operational potential of SMEs in the eastern border economic zone of Chanthaburi Province.
The samples were 313 entrepreneurs in Chanthaburi border trade area by collecting data from the questionnaire.
The data obtained were statistical analyzed for the average, standard deviation (S.D.), correlation coefficient
using Pearson correlation and Stepwise Multiple Regression Analysis. The results of this research show the
moderate impact factors which effect on the operation of SMEs are the following:- 1) The risk of shortage of
working capital 2) The risk of sources and uses of cash / working capital 3) The risk of short-term loan sources
and other sources of funds. 4) The risk of managing short-term loans and other sources of invested fund in assets.
5) The risks of liquidity management and 6) the risk of liquidity performance.
This research found that the correlation coefficient between the efficiency and the performance of
the SMEs was in the same direction and was very high positive (.913) with the risk of liquidity performance.
Furthermore, this research revealed that the relationship between efficiency and performance of SMEs was in
the same direction and found to be at the moderate high level (.763-.891) at the statistical level of 0.01, with
1) the risk of shortage of working capital 2) the risk of sources and uses of cash / working capital 3) the risk of
liquidity management 4) The risk of the source of funds for short-term loans and other sources of funds and
5) The risk of management of short-term loans and other sources of invested fund in assets, respectively.
In addition, the results of the research also found that the factors influencing and affecting the
efficiency and operational potential of SMEs in the Eastern border economic zone of Chanthaburi province at
around 90.7 percent, which was 1) the risk of liquidity performance, 2) the risk of the source of funds for
short-term loans and other sources of funds, 3) the risks of liquidity management, 4)the risk of managing
short term loans and other sources of invested fund in assets and 5) the risk of shortage of working capital.
This influencing and affecting factors can be illustrated as the mathematical model as follows:Y = 0.174X1 + 0.075X2 + 0.345X3 + 0.266X4 + 0.222X5
Y = the efficiency and operational potential of SMEs
X1 = the risk of liquidity performance
X2 = the risk of the source of funds for short-term loans and other sources of funds
X3 = the risk of liquidity management
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132 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2562

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

Keywords : Liquidity risk, SME business potential, Eastern border trade

พพ
รรณ
ี

X4 = the risk of managing short-term loans and other sources of invested fund in assets
X5 = the risk of shortage of working capital
The guideline for the management of liquidity risk related to the shortage of working capital of SMEs
entrepreneurs in eastern border economic zone of Chanthaburi province. The SMEs entrepreneurs have adopted
a risk management approach to their financial liquidity by adopting and mitigating risk by providing a way to
address the financial liquidity risk in the context of the opportunity situation and events that occur.
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ประเทศไทยมีเขตชายแดนการค้าฝั่งตะวันออกติดต่อ
กันยาวกว่า 700 กิโลเมตร จังหวัดจันทบุรีถือเป็นหนึ่งในเขตการค้า
ชายแดนระหว่างไทย-กัมพูชามีพ้ืนที่ติดกับประเทศกัมพูชาอยู่ใน
เขตอ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน และอ�ำเภอสอยดาว มีเส้นทางคมนาคม
เชื่อมต่อเข้าไปยังประเทศกัมพูชาได้หลายจุด เมื่อความสัมพันธ์
ของทั้งสองประเทศเพิ่มขึ้น จึงจัดตั้งเป็นจุดผ่านแดน เพื่อความ
สะดวกในการเดินทางข้ามเขตแดนไปมาหากัน และมีการค้าขาย
แลกเปลี่ยนสินค้ากัน ซึ่งจังหวัดจันทบุรีมีจุดผ่านแดนที่ส�ำคัญๆ
ทั้ ง หมด 5 จุ ด เป็ น จุ ด ผ่ า นแดนถาวร 2 แห่ ง ในเขตอ� ำ เภอ
โป่งน�้ำร้อนคือด่านถาวรบ้านแหลมและบ้านผักกาดและจุดผ่อนปรน
3 แห่งคือจุดผ่อนปรนบ้านซับตารีอ�ำเภอสอยดาว บ้านสวนส้ม
อ�ำเภอสอยดาว และบ้านบึงชนังล่างเขตอ�ำเภอโป่งน�้ำร้อนเมื่อ
นับถึงการเติบโตทางการค้าชายแดนจันทบุรี ตั้งแต่ปี 2559 มีมูลค่า
การส่งออก 14,405.90 ล้านบาท การน�ำเข้า 1,490.59 ล้านบาท
และมูลค่าดุลการค้า 12,915.31 ล้านบาท ปี 2560 มูลค่าการ
ส่งออก 11,605.87 ล้านบาท การน�ำเข้า 1,230.43 ล้านบาท
และมูลค่าดุลการค้า 10,375.44 ล้านบาท 12,341.28 ล้านบาท
ปี 2561 มูลค่าการส่งออก 11,011.05 ล้านบาท การน�ำเข้า
1,330.23 ล้านบาท และมูลค่าดุลการค้า 9,680.82 ล้านบาท
(สถิ ติ ก ารค้ า ชายแดนและการค้ า ผ่ า นแดนของประเทศไทย ปี
2559 - 2561, 2562, น.33) เห็นได้ว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของการค้ า ชายแดนจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ยั ง ได้ เ ปรี ย บดุ ล การค้ า
อยู่อย่างต่อเนื่องทุกปี แต่อัตราการเติบโตของดุลการค้า ปี 2560
เปรียบเทียบกับ ปี 2559 ลดลงเป็นร้อยละ -19.67 และ ปี 2561
เปรียบเทียบกับ ปี 2560 ลดลงเป็นร้อยละ -6.69 สินค้าส่งออก
ที่ส�ำคัญจากไทยไปกัมพูชา ได้แก่ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
เครื่ อ งยนต์ สั น ดาปภายในแบบลู ก สู บ ฯ รถจั ก รยานยนต์ แ ละ
ส่วนประกอบ รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ ยานพาหนะอื่นๆ
และส่วนประกอบ โดยเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องดื่ม พลาสติก
และของท�ำด้วยพลาสติก น�ำ้ ตาล และขนมท�ำจากน�ำ้ ตาลของไทยนัน้
ยังเป็นทีต่ อ้ งการและได้รบั ความนิยมมากจากชาวกัมพูชา เนือ่ งจาก
ความคุ้นเคยกับสินค้าไทย และเมื่อเทียบกับสินค้าจากประเทศจีน
และประเทศเวียดนามแล้ว สินค้าของไทยถือว่ามีคุณภาพ มีราคา
สมเหตุสมผล และมีอายุการใช้งานมากกว่า นอกจากนี้ยังมีสินค้า
ด้านการท่องเที่ยวที่ยังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ซึ่งความได้เปรียบ
ของดุลการค้าระหว่างการค้าชายแดนของประเทศไทยที่มีมาอย่าง
ยาวนาน ท�ำให้ประเทศคูค่ า้ มีความพยายามปรับตัวและปรับนโยบาย
การค้าเพือ่ การสร้างความได้เปรียบให้กบั ผูป้ ระกอบการค้าชายแดน
ของประเทศตนเองโดยเฉพาะกัมพูชาซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากมูลค่า
ของความได้เปรียบดุลการค้าระหว่างไทย-กัมพูชามีแนวโน้มลดลง
จากการปรับตัวที่เข้มแข็งของประเทศคู่ค้าระหว่างไทย - กัมพูชา

และระหว่างประเทศอื่นในเขตอาเซียนท�ำให้เกิดการแข่งขันเพื่อ
แย่งชิงความได้เปรียบมากขึ้น ประกอบกับนโยบายภาครัฐเพื่อ
การส่งเสริมเศรษฐกิจระดับประเทศร่วมกับนโยบายการเมืองและ
การค้าระหว่างประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความได้เปรียบ
ด้านการแข่งขันทางการค้า ท�ำให้เกิดนโยบายการเปิดด่านถาวร
เพิ่มขึ้นประกอบกับการพัฒนาระบบการขนส่งที่สร้างประโยชน์ให้
กับผู้ค้าเพิ่มมากขึ้นท�ำให้เปิดโอกาสให้ผู้ค้ารายใหญ่ภายในประเทศ
สามารถขยายการขนส่งในปริมาณมากขึ้น ผลโดยรวมเป็นทั้งผล
กระทบในด้านบวกและลบต่อการปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจ
SMEs ตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังกล่าว ซึ่งผลกระทบด้านลบ
นัน้ เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจ
SMEs ไทยในเขตการค้าชายแดนไทย - กัมพูชา ดังนั้นผู้วิจัยจึงให้
ความสนใจที่จะมุ่งประเด็นในการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงิน และ
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจ
SMEs ที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและศักยภาพการด�ำเนินงาน
ของธุรกิจ SMEs ไทยตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชาจังหวัดจันทบุรี

รำไ

บทน�ำ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
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ิทยา

ลัยร
า

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยคือ
1. เพื่อวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทาง
การเงินที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขต
เศรษฐกิจ การค้าชายแดนภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อวิเคราะห์และประเมินแนวทางในการจัดการ
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงินที่มีผลกระทบต่อศักยภาพ
การด�ำเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดน
ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิ จั ย เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การ
วิเคราะห์เชิงอรรถาธิบาย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
SMEs การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ณ เขตเศรษฐกิจการค้าชายแดน
จั ง หวั ด จั น ทบุ รี โดยการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากแบบสอบถาม
แบบปลายปิด และการหาค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson
Correlation) ทดสอบนั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ข องค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ และวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุแบบขัน้ ตอน (Stepwise
Multiple Regression Analysis) และข้อมูลเชิงคุณภาพจาก
การสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจงในกลุม่ ตัวอย่างผูป้ ระกอบการธุรกิจ
SMEs การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ณ เขตเศรษฐกิจการค้าชายแดน
จังหวัดจันทบุรี อย่างน้อยจ�ำนวน 20 ราย
ทัศนัย ขัตติยวงษ์, ละเมียด ควรประสงค์, ทิพวรรณ์ นิยมวงศ์

การวิจัยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) ใชการวิเคราะหเชิง
อรรถาธิบาย กลุมตัวอยางเปนผูประกอบการธุรกิจ SMEs การคาชายแดนไทยกัมพูชา ณ เขตเศรษฐกิจการคาชายแดนจังหวัดจันทบุรี โดย
การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามแบบปลายปด และการหาคาเฉลี่ย () สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของเพี134
ยรสัน (Pearson
ิของค-าสัธัมนประสิ
ธิ์สหสัมพันธ และวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุแบบ
วารสารวิจัยCorrelation)
ร�ำไพพรรณี ปีททดสอบนั
ี่ 13 ฉบัยบสํทีา่ คั3ญเดืทางสถิ
อนกันตยายน
วาคมท2562
ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) และขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณแบบเฉพาะเจาะจงในกลุมตัวอยาง
ผูประกอบการธุรกิจ SMEs การคาชายแดนไทยกัมพูชา ณ เขตเศรษฐกิ
จการคาชายแดนจั
งหวัดบจัความคิ
นทบุรี อย
านวน
		
1.1 ระดั
ด เห็างน
น ด้อยจํ
า นปั
จ จั ย20เสีราย
่ ย งที่ มี ผ ล

ผลการวิจัย

1. ระดับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงินที่มี
ผลการวิ
จัย

กระทบต่อการด�ำเนินงานของธุรกิจ SMEs จังหวัดจันทบุรี

พพ
รรณ
ี

ผลกระทบต่อ1.การด�
ำเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตเศรษฐกิจ
ระดับความเสี่ยงดานสภาพคลองทางการเงินที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของธุร กิจ SMEsในเขตเศรษฐกิจการคา
การค้ชายแดนภาคตะวั
าชายแดนภาคตะวั
นออกจั
จันทบุ
นออกจั
งหวังดหวัจันดทบุ
รี รี

ชภัฏ

รำไ

1.1 ระดับความคิดเห็นดานปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของธุรกิจ SMEsจังหวัดจันทบุรี
ตารางที
่
1
แสดงค่
าเฉลี่ย่ย((X)
และส่วนเบี
วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)
(S.D.)ของระดั
ของระดั
บความคิ
ีผลกระทบอการดําเนินงาน
) และส
บความคิ
ดเห็ดนเห็ดนาด้นปานปั
จจัจยจัเสีย่ยเสีงที่ยงที
่มีผ่มลกระทบต
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี
ต่อการด�
ของธุรกิจ SMEsจั
งหวัำดเนิจันนงานของธุ
ทบุรี รกิจ SMEs จังหวัดจันทบุรี

ปจจัยความเสี่ยง
S.D
แปลผล
3.45
.502
1. ระดับความเสี่ยงตอความขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน
ปานกลาง
3.47
.390
2. ระดับความเสี่ยงของการไดมาและใชไปของเงินสด/เงินทุนหมุนเวียน
ปานกลาง
3.46
.400
3. ระดับความเสี่ยงของแหลงเงินกูในการใหกยู ืมระยะสั้นและแหลงเงินทุนอื่นๆ
ปานกลาง
.487
4. ระดับความเสี่ยงของการบริหารเงินกูร ะยะสั้นและแหลงเงินทุนอื่นนํามาลงทุนในสินทรัพย 3.33
ปานกลาง
3.31
.485
5. ระดับความเสี่ยงในการบริหารสภาพคลอง
ปานกลาง
3.44
.476
6. ระดับความเสี่ยงของผลการดําเนินงานดานสภาพคลอง
ปานกลาง
3.36
.397
รวม
ปานกลาง
จากตารางที่ 1 พบวาผูประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัดจันทบุรีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงในปจจัยตางๆ ที่มี
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ใน ปานกลาง (X = 3.47) รองลงมาคือ ระดับความเสีย่ งของแหล่งเงินกู้
ผลกระทบตอการดําเนินงานของธุรกิจ SMEsโดยรวมทุกดานอยูในระดับปานกลาง (=3.36) และเมื่อพิจารณารายปจจัยพบวาปจจัย
จังหวัความเสี
ดจันทบุ่ยรงทีมี คี ่มวามคิ
ระดับความเสี
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ีคาเฉลีด่ยเห็สูนงสุเกีดย่ คืวกัอบความเสี
่ยงของการได
นสด/เงิ
นหมุน้นเวีและแหล่
ยน มีระดังเงิบความคิ
นอยู= ใ3.46)
นระดัและความ
บปานกลาง
ทีม่ ผี (ลกระทบต่
อ
การด�
ำ
เนิ
น
งานของธุ
ร
กิ
จ
SMEs
โดยรวมทุ
ก
ด้
า
นอยู
่
เสี
ย
่
งต่
อ
ความขาดแคลนเงิ
น
ทุ
น
หมุ
น
เวี
ย
น
(X
=
3.45)
=3.47) รองลงมาคือ ระดับความเสี่ยงของแหลงเงินกูในการใหกูยืมระยะสั้นและแหลงเงินทุ อื่ ๆ (=3.46) และความเสี่ยงตอความ
ในระดั
บปานกลางนทุ(X
่อพิจารณารายปัจจัย พบว่า 		 1.2 ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของประสิ ท ธิ ภ าพและ
ขาดแคลนเงิ
นหมุ= น3.36)
เวียน และเมื
(=3.45)
ปัจจัยความเสี่ยงที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเสี่ยงของการได้มาและ ศักยภาพของผลการด�ำเนินงานด้านสภาพคล่องของธุรกิจ SMEs 5
ใช้ไปของเงินสด/เงินทุนหมุนเวียน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ จังหวัดจันทบุรี
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า

1.2 ระดับความคิดเห็นของประสิทธิภาพและศักยภาพของผลการดําเนินงานดานสภาพคลองของธุรกิจ SMEsจังหวัดจันทบุรี
ตารางที
แสดงค่
าเฉลี
และส่
่ยงเบนมาตรฐาน
ดเห็นของประสิ
ทธิภกาพและศั
กยภาพ าเนินงานดาน
และส
วนเบีวนเบี
่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) (S.D.)
ของระดัของระดั
บความคิบดความคิ
เห็นของประสิ
ทธิภาพและศั
ยภาพของผลการดํ
ตารางที่ 2่ 2แสดงค
าเฉลี
่ย (่ย)(X)
ของผลการด�
ำเนินจังานด้
สภาพคลองของธุ
รกิจ SMEs
งหวัดาจันสภาพคล่
นทบุรี องของธุรกิจ SMEs จังหวัดจันทบุรี

ผลการดําเนินงาน
S.D
แปลผล
3.40
.512
1. ดานประสิทธิภาพของผลการดําเนินงานดานสภาพคลอง
ปานกลาง
3.36
.384
2. ดานศักยภาพของผลการดําเนินงานดานสภาพคลอง
ปานกลาง
3.38
.431
รวม
ปานกลาง

มห
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จากตารางที่ 2 พบวาผูประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัดจันทบุรีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพและศักยภาพของผล
จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs 		X = ระดับความเสี่ยงต่อความขาดแคลนเงินทุน
การดําเนินงานดานสภาพคลองของธุรกิจ SMEsโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (1=3.38)
ในจั ง หวั ด จั น ทบุ รี มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพ หมุนเวียน
2. ปจจัยทีำ่มเนิ
ีความสั
มพัานนสภาพคล่
ธกับวิเคราะห
ความเสีร่ยกิงด
องทางการเงิ=นทีระดั
่มีผลกระทบต
ประสิทมาและใช้
ธิภาพและศั
กยภาพการ
และศักยภาพของผลการด�
นงานด้
องของธุ
จ านสภาพคล
		X
บความเสีย่ องการได้
ไปของเงิ
นสด/
2
ดําเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตเศรษฐกิจการคาชายแดนภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี คือ
SMEs โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.38)
เงินทุนหมุนเวียน
Y
=
ระดั
บ
ของประสิ
ท
ธิ
ภ
าพและศั
ก
ยภาพของผลการดํ
าเนินงานดานสภาพคล
องของธุรกิจSMEs
2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับวิเคราะห์ความเสี่ยงด้าน 		X
3 = ระดั บ ความเสี่ ย งของแหล่ ง เงิ น กู ้ ร ะยะสั้ น
=
ระดั
บ
ความเสี
ย
่
งต
อ
ความขาดแคลนเงิ
น
ทุ
น
หมุ
น
เวี
ย
น
X
1 นทีม
สภาพคล่องทางการเงิ
่ ผี ลกระทบต่อประสิทธิภาพและศักยภาพ และแหล่งเงินทุนอื่นๆ
X2
= ระดับความเสี่ยงการไดมาและใชไปของเงินสด/เงินทุนหมุนเวียน
การด�ำเนินงานของธุ
ร
กิ
จ
จการค้
		X
X3
=SMEs
ระดับในเขตเศรษฐกิ
ความเสี่ยงของแหล
งเงินาชายแดน
กูร ะยะสั้นและแหล
งเงินทุนอื่นๆ4 = ระดับความเสีย่ งของการบริหารเงินกูร้ ะยะสัน้
ภาคตะวันออกจัXงหวั
ดจันทบุ
รี คือบความเสี่ยงของการบริหารเงินกูระยะสัและแหล่
งเงิงนเงิทุนนทุอืน่นอืน�่นำนํมาลงทุ
= ระดั
้นและแหล
ามาลงทุนในสิ
นในสินนทรัทรัพพย์ย
4
		 YX5 = ระดั
ของประสิ
าพและศัหการสภาพคล
ยภาพของ อง 		X5 = ระดับความเสี่ยงในการบริหารสภาพคล่อง
= บระดั
บความเสีท่ยธิภงในการบริ
X6 านสภาพคล่
= ระดัอบงของธุ
ความเสี
าเนินงานดานสภาพคล
อง
ผลการด�ำเนินงานด้
รกิ่ยจงของผลการดํ
SMEs
		X
่ งของผลการด�ำเนินงานด้าน
6 = ระดับความเสีย
ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความเสี่ยงแตละดานกัสภาพคล่
บระดับประสิ
อง ทธิภาพและศักยภาพของผลการดําเนินงานดานสภาพ
คลองของธุรกิจ SMEs
ตัวแปร
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y
**
**
**
**
**
1
.822 .840 .650 .799 .910 .891**
X1 (ระดับความเสี่ยงตอความขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน)
1
.686** .699** .830** .815** .847**
X2 (ระดับความเสี่ยงการไดมาและใชไปของเงินสด/เงินทุนหมุนเวียน)
1
.709** .583** .760** .783**
X3 (ระดับความเสี่ยงของแหลงเงินกูระยะสั้นและแหลงเงินทุนอื่นๆ)
ทัศนัยXขั4ต(ระดั
ติยวงษ์
, ละเมี
ยด ควรประสงค์
พวรรณ์
นิยมวงศ์
บความเสี
่ยงของการบริ
หารเงินกู,รทิ
ะยะสั
้นและแหล
งเงินทุนอื่น
1
.491** .751** .763**
นํามาลงทุนในสินทรัพย)
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X2
= ระดับความเสี่ยงการไดมาและใชไปของเงินสด/เงินทุนหมุนเวียน
X3
= ระดับความเสี่ยงของแหลงเงินกูร ะยะสั้นและแหลงเงินทุนอื่นๆ
= ระดับความเสี่ยงของการบริหารเงินกูระยะสั้นและแหลงเงินทุนอื่นนํามาลงทุนในสินทรัพย
X4
วารสารวิ
จัยร�ำไพพรรณี
X5
= ระดับความเสี่ยงในการบริ
หารสภาพคล
อง ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2562 135
X6
= ระดับความเสี่ยงของผลการดําเนินงานดานสภาพคลอง
ตารางที
่
3
ค่
า
สั
ม
ประสิ
หสัมมพัพันนธธ์รระหว
ะหว่าางความเสี
งความเสี่ย่ยงแต
งแต่ลละดะด้าานกั
นกับบระดั
ระดับบประสิ
ประสิททธิภธิาพและศั
ภาพและศักยภาพของผลการดํ
กยภาพของผลการด�
นงานานสภาพ
ตารางที่ 3 คาสัมประสิททธิธิ์ส์สหสั
าเนิำนเนิงานด
คลองของธุด้รกิานสภาพคล่
จ SMEs องของธุรกิจ SMEs
ตัวแปร
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y
**
**
**
**
**
XX11 (ระดับความเสี
ความเสี่ย่ยงต
งต่ออความขาดแคลนเงิ
ความขาดแคลนเงินนทุทุนนหมุ
หมุนนเวีเวียยน)น)
1
.822 .840 .650 .799 .910 .891**
XX22 (ระดับความเสี
ความเสี่ย่ยงการได
งการได้มมาและใช
าและใช้ไไปของเงิ
ปของเงินนสด/เงิ
สด/เงินนทุทุนนหมุ
หมุนนเวีเวียยน)น)
1
.686** .699** .830** .815** .847**
XX33 (ระดับความเสี่ยงของแหล
งของแหล่งงเงิเงินนกูกูร้ระยะสั
ะยะสั้น้นและแหล
และแหล่งงเงิเงินนทุทุนนอือื่น่นๆ)ๆ)
1
.709** .583** .760** .783**
XX44 (ระดับความเสี่ยงของการบริ
งของการบริหหารเงิ
ารเงินนกูกูร้ระยะสั
ะยะสั้น้นและแหล
และแหล่งงเงิเงินนทุทุนนอือื่น่น
1
.491** .751** .763**
นํามาลงทุ
นในสินในสิ
นทรันพทรั
ย) พย์)
น�ำมาลงทุ
XX55 (ระดับความเสี
ความเสี่ย่ยงในการบริ
งในการบริหหารสภาพคล
ารสภาพคล่ออง)ง)
XX66 (ระดับความเสี
ความเสี่ย่ยงของผลการดํ
งของผลการด�าำเนิเนินนงานด
งานด้าานสภาพคล
นสภาพคล่ออง)ง)
YY (ระดับของประสิ
นงาน
ของประสิททธิธิภภาพและศั
าพและศักกยภาพของผลการด�
ยภาพของผลการดํำเนิา เนิ
นงานดา น
ด้านสภาพคล่
รกิจ SMEs)
สภาพคล
องของธุรอกิงของธุ
จ SMEs)

1

.814** .838**
1
.913**
1

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความเสี่ยงแตละดานของธุรกิจ SMEsในเขตเศรษฐกิจการคาชายแดนภาค
ตะวันออกจั
งหวัดจัเ คราะห์
นทบุรีพคบว
าสัมประสิ
ธิ์สมหสัพัมนพัธ์นรธะหว่
ภายในของความเสี
งแตละดากนมี
ความความสัมพันำเนิ
ธซนึ่งกังานด้
นและกั
นในทิศทาง
ผลการวิ
่าสัามคประสิ
ทธิ์สทหสั
า ง ประสิทธิภ่ยาพและศั
ยภาพของผลการด�
านสภาพคล่
อง
เดี
ย
วกั
น
และมี
ค
า

อยู
ร

ะหว
า
ง
.491
ถึ
ง
.910อย
า
งมี
น
ย
ั
สํ
า
คั
ญ
ทางสถิ
ต
ท
ิ
ร
่
ี
ะดั
บ
.01
ความเสี่ยงแต่ละด้านของธุรกิจ SMEs ในเขตเศรษฐกิจการค้า ของธุรกิจ SMEs มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกัน (มีค่าเป็นบวก)
ผลการวิ เคราะห คาสัม ประสิทธิ์สหสัม พันธ ร ะหวางความเสี่ ยงแตละดานกับระดับประสิทธิภาพและศัก ยภาพของผลการ
ชายแดนภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ ในระดับสูง (.763-.891) ตามล�ำดับกับ 1) ระดับความเสี่ยงต่อ
ดําเนินงานดานสภาพคลองของธุรกิจ SMEsในเขตเศรษฐกิจการคาชายแดนภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี พบวา 1)ระดับความเสี่ยงของ
สหสัผลการดํ
มพันธ์ภาายในของความเสี
่ยงแต่อลงมี
ะด้คาวามสั
นมีความความสั
มพันธ์ย วกั นความขาดแคลนเงิ
ทุนหมุ
นเวียทนธิ ภ2)าพและศั
ระดับความเสี
่ยงการได้มา
เนิน งานด านสภาพคล
ม พั นธ ทิศ ทางเดี
(มีค าเปนบวก)กับนระดั
บ ประสิ
ก ยภาพของผลการ
ซึ่งกัดํนาเนิ
และกั
นในทิ
ศทางเดีอยงของธุ
วกันและมี
ค่าอยู่รในระดั
ะหว่าบงสูง.491
ถึง และพบว
และใช้ ไาปของเงิ
น สด/เงิ
น ทุมนพันหมุธรนะหว
เวี ยานงระดั
3) บระดั
่ยง
นงานด
านสภาพคล
รกิจ SMEs
มาก(.913)
คาสัมประสิ
ทธิ์สหสั
ประสิบทความเสี
ธิภาพและ
.910ศักอย่
างมีนัยส�ำคัญทางสถิ
ี่ระดัาบนสภาพคล
.01
ในการบริ
ง 4)นระดั
ความเสี
ย่ งของแหล่
นกูร้ ะยะสัน้
ยภาพของผลการดํ
าเนินติทงานด
องของธุรกิจSMEsมีความสั
มพันหธารสภาพคล่
ทิศทางเดียอวกั
(มีคบาเป
นบวก)ในระดั
บสูงงเงิ(.763.891)
ค่า่ยสังตมอประสิ
ทธิ์สหสัม พันนธ์ทุรนะหว่
งเงินทุ่ยนงการได
อื่นๆ และ
5) ระดั
บความเสี
่ยงของการบริ
ตามลําดับผลการวิ
กับ1)ระดัเ คราะห์
บความเสี
ความขาดแคลนเงิ
หมุนาเวีง ยน และแหล่
2)ระดับความเสี
มาและใช
ไปของเงิ
นสด/เงิ
นทุนหมุนเวีหยารน
ความเสี่ยงแต่ละด้านกับระดับประสิทธิภาพและศักยภาพของผล เงินกู้ระยะสั้นและแหล่งเงินทุนอื่นน�ำมาลงทุนในสินทรัพย์อย่างมี
การด�ำเนินงานด้านสภาพคล่องของธุรกิจ SMEs ในเขตเศรษฐกิจ นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
การค้าชายแดนภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี พบว่า 1) ระดับ
3. การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณด้านความเสี่ยง
ความเสี่ยงของผลการด�ำเนินงานด้านสภาพคล่องมีความสัมพันธ์ สภาพคล่องทางการเงินทีม่ ผี ลกระทบต่อประสิทธิภาพและศักยภาพ
ทิศทางเดียวกัน (มีคา่ เป็นบวก) กับระดับประสิทธิภาพและศักยภาพ การด�ำเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดน
ของผลการด�ำเนินงานด้านสภาพคล่องของธุรกิจ SMEs ในระดับ ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี
สูงมาก (.913) และพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างระดับ
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.889

.876

.888

-.044

-.033

.510

.563

14.399

.000

.303

.274

7.839

.000

.179

.167

5.339

.000

.406

.449

10.660

.000

.172

.156

3.991

.000

.220

.204

6.729

.000

.199
.276

.224
.305

5.810
6.734

.000
.000

.181

.168

5.785

.000

.337

.379

11.695

.000

.202

.229

7.626

.000

.158

.174

3.144

.002

.080

.075

2.014

.045

.307

.345

10.479

.000

.235

.266

8.629

.000

.190

.222

3.915

.000

รำไ

.877

ชภัฏ

หมุนเวียน)
X6 (ระดับความเสี่ยงของผลการดำเนินงานดานสภาพคลอง)
X2 (ระดับความเสี่ยงการไดมาและใชไปของเงินสด/เงินทุน
หมุนเวียน)
X3 (ระดับความเสี่ยงของแหลงเงินกูระยะสั้นและแหลงเงินทุน
อื่นๆ)
X6 (ระดับความเสี่ยงของผลการดำเนินงานดานสภาพคลอง)
X2 (ระดับความเสี่ยงการไดมาและใชไปของเงินสด/เงินทุน
หมุนเวียน)
X3 (ระดับความเสี่ยงของแหลงเงินกูระยะสั้นและแหลงเงินทุน
อื่นๆ)
X5 (ระดับความเสี่ยงในการบริหารสภาพคลอง)
X6 (ระดับความเสี่ยงของผลการดำเนินงานดานสภาพคลอง)
X3 (ระดับความเสี่ยงของแหลงเงินกูระยะสั้นและแหลงเงินทุน
อื่นๆ)
X5 (ระดับความเสี่ยงในการบริหารสภาพคลอง)
X4 (ระดับความเสี่ยงของการบริหารเงินกูระยะสั้นและแหลง
เงินทุนอื่นนำมาลงทุนในสินทรัพย)
X6 (ระดับความเสี่ยงของผลการดำเนินงานดานสภาพคลอง)
X3 (ระดับความเสี่ยงของแหลงเงินกูระยะสั้นและแหลงเงินทุน
อื่นๆ)
X5 (ระดับความเสี่ยงในการบริหารสภาพคลอง)
X4 (ระดับความเสี่ยงของการบริหารเงินกูระยะสั้นและแหลง
เงินทุนอื่นนำมาลงทุนในสินทรัพย)
X1 (ระดับความเสี่ยงตอความขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน)

พพ
รรณ
ี

3) ระดับความเสี่ยงในการบริหารสภาพคลอง 4) ระดับความเสี่ยงของแหลงเงินกูระยะสั้นและแหลงเงินทุนอื่นๆ และ 5) ระดับความเสี่ยง
ของการบริหารเงินกูระยะสั้นและแหลงเงินทุนอื่นนำมาลงทุนในสินทรัพยอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ัยร�ำไพพรรณี
ฉบับที่ 3่ยเดื
อนกันยายน
- ธันวาคม
3.136
การวิวารสารวิ
เคราะหกจารถดถอยเชิ
งพหุปีคทูณี่ 13ดานความเสี
งสภาพคล
องทางการเงิ
นที่ม2562
ีผลกระทบตอประสิทธิภาพและศักยภาพการ
ดำเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตเศรษฐกิจการคาชายแดนภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี
ตารางที่ ่44การวิ
การวิเคราะห
เคราะห์การถดถอยเชิ
การถดถอยเชิงพหุ
งพหุคูณคูณทดสอบป
ทดสอบปั
ยความเสี
่ส่งผลกระทบต่
อประสิ
ธิภาพและศั
กยภาพ นงานของ
อประสิ
ทธิภทาพและศั
กยภาพการดำเนิ
ตารางที
จจัจยจัความเสี
่ยงที่ยงที
่สงผลกระทบต
ำเนินงานของธุ
จ SMEs ในเขตเศรษฐกิ
นออกจังหวัดจันทบุรี
ธุรกิจ SMEsการด�
ในเขตเศรษฐกิ
จการครกิาชายแดนภาคตะวั
นออกจัจงการค้
หวัดจัานชายแดนภาคตะวั
ทบุรี
สปส.การถดถอย
Adjusted
a
ปจจัยพยากรณ
R2
t
Sig.
2
b
R
constant

X6 (ระดับความเสี่ยงของผลการดำเนินงานดานสภาพคลอง) .834
.833
.539
.826
.913
39.493
.000
X6 (ระดับความเสี่ยงของผลการดำเนินงานดานสภาพคลอง) .866
.865
.139
.600
.663
18.455
.000
X2 (ระดับความเสี่ยงการไดมาและใชไปของเงินสด/เงินทุน
.339
.307
8.563
.000

.901

ลัยร
า

.902

ิทยา

.907

มห
าว

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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.905

.019

.110
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นอกจากนี้จะเห็นได้ว่า ภาครัฐมีนโยบายในการกระตุ้น
เศรษฐกิจตัง้ แต่ปี 2553 ซึง่ ถูกยกระดับเรือ่ ยมาให้เป็นประตูเศรษฐกิจ
การค้าอินโดจีน จนกระทัง่ ปี 2560 นโยบายระดับประเทศได้กำ� หนด
ให้ ส ่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การค้ า ชายแดนเกี่ ย วกั บ การเชื่ อ มโยง
ภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวให้เข้ากับภาคอุตสาหกรรมพื้นที่
จันทบุรี ทีส่ ามารถเชือ่ มต่อกับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอซี )ี
โดยมีเป้าหมายใหญ่ในการให้ประเทศไทยเป็น “ชาติมหาอ�ำนาจ
ด้านการค้าผลไม้เมืองร้อนของโลก” ให้ภาคตะวันออกเป็นฐาน
ของโครงการจัดตั้งระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit
Corridor) ท�ำให้จังหวัดจันทบุรีมียอดดุลการค้าที่สูงขึ้นอย่างต่อ
เนือ่ งและท�ำให้เกิดการสร้างความมัน่ ใจมากยิง่ ขึน้ ส�ำหรับผูป้ ระกอบ
ธุรกิจ SMEs ในการลงทุนธุรกิจการค้าในภาวะของเศรษฐกิจการค้า
ชายแดนไทย-กัมพูชา ในเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคตะวันออก
จังหวัดจันทบุรี

สรุปผลและอภิปรายผล

การวิเคราะห์และการประเมินการจัดการความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องทางการเงินที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและ
ศักยภาพการด�ำเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตเศรษฐกิจการค้า
ชายแดนภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี จากการศึกษาวิจยั นัน้ พบว่า
ปัจจัยเสี่ยงของผู้ประกอบการ ได้แก่ 1) ความเสี่ยงของผลการ
ด�ำเนินงานด้านสภาพคล่อง 2) ความเสี่ยงของแหล่งเงินกู้ในการให้
กู้ยืมระยะสั้นและแหล่งเงินทุนอื่นๆ 3) ความเสี่ยงในการบริหาร
สภาพคล่อง 4) ความเสี่ยงของการบริหารเงินกู้ระยะสั้นและแหล่ง
เงินทุนอืน่ น�ำมาลงทุนในสินทรัพย์ 5) ความเสีย่ งต่อความขาดแคลน
เงินทุนหมุนเวียน เป็นปัจจัยความเสีย่ งทีส่ ง่ ผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
และศักยภาพการด�ำเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตเศรษฐกิจการค้า
ชายแดนภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี เขตเศรษฐกิจการค้าชายแดน
ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี ผูป้ ระกอบการ SMEs มีทงั้ ผูป้ ระกอบการ
ชาวไทยและชาวกัมพูชาทีท่ ำ� ธุรกิจการค้าผ่านแดนและด�ำเนินธุรกิจ
ค้าปลีกและค้าส่งใกล้กบั ด่านถาวรในเขตบ้านแหลมมีลกั ษณะตลาด
ค้าปลีกและค้าส่งคล้ายกับตลาดโรงเกลือจังหวัดสระแก้ว โดยด�ำเนิน
ธุรกิจบนพื้นที่ให้เช่าหรือเป็นการเช่าช่วงจากเจ้าของพื้นที่อีกทอดหนึ่ง
และได้กล่าวถึงปัญหาการขาดสภาพคล่องหรือการขาดแคลนเงินทุน
หมุนเวียนว่ามีบา้ งและสามารถแก้ปญ
ั หาได้โดยใช้เงินทุนของตนเอง
จากการด�ำเนินงานมากกว่าการใช้ทรัพย์สินอื่นๆ และหรือการกู้ยืม
ระยะยาว โดยรักษาสภาพคล่องแบบการสร้างความสมดุลระหว่าง
การได้มาและใช้ไปของเงินสดในการด�ำเนินงาน กรณีผู้ประกอบการ
SMEs ชาวไทยบางรายทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนอาจขอสินเชือ่ ระยะสัน้
หรื อ การกู ้ ยื ม เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นและรั ก ษาสภาพคล่ อ งในการ
ด�ำเนินงานได้ เนือ่ งจากเพราะมีหลักทรัพย์เพียงพอในการค�ำ้ ประกัน
แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่ในเขตเศรษฐกิจ
การค้าชายแดนภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรสี ามารถบริหารจัดการ
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การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอนในการเลือก
น�ำปัจจัยความเสี่ยงเข้าสมการเพื่อเลือกปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพและศักยภาพการด�ำเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขต
เศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีแล้วพบว่า
หลังจากที่เพิ่มปัจจัยความเสี่ยงสุดท้ายเข้าสู่สมการถดถอยพหุคูณ
แล้วมีค่าที่แสดงอิทธิพล (R2) เท่ากับ 0.907 ซึ่งหมายความว่า
ความเสี่ยงของผลการด�ำเนินงานด้านสภาพคล่อง (X6) ความเสี่ยง
ของแหล่งเงินกู้ในการให้กู้ยืมระยะสั้นและแหล่งเงินทุนอื่นๆ (X5)
ความเสีย่ งในการบริหารสภาพคล่อง (X3) ความเสีย่ งของการบริหาร
เงินกู้ระยะสั้นและแหล่งเงินทุนอื่นน�ำมาลงทุนในสินทรัพย์ (X4)
ความเสี่ยงต่อความขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน (X1) เป็นปัจจัย
ความเสีย่ งทีส่ ง่ ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและศักยภาพการด�ำเนินงาน
ของธุรกิจ SMEs ในเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคตะวันออก
จังหวัดจันทบุรี ได้ร้อยละ 90.7
Y = 0.110 + 0.158X6 + 0.080X3 + 0.307X5 +
			 0.235X4 + 0.190X1
หรือเขียนในอยู่ในรูปสมการมาตรฐานได้ดังนี้
Z = 0.174X6 + 0.075X3 + 0.345X5 +
			 0.266X4 + 0.222X1
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพ พบว่า ภาพรวม
ผู้ประกอบการ SMEs ในเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคตะวันออก
จังหวัดจันทบุรีเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นทั้งชาวไทยและ
กัมพูชาที่ท�ำการค้าติดแนวเขตชายแดนไทย ผู้ประกอบการ SMEs
ชาวไทยจะประกอบธุรกิจการน�ำเข้าและการส่งออกและการให้
บริการการขนส่งสินค้า ส่วนบริเวณเขตการค้าทีเ่ ป็นตลาดติดกับเขต
การค้าชายแดนจะเป็นธุรกิจการค้าปลีกด้านสินค้าอุปโภคบริโภค
ทัว่ ไปทัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้า เสือ้ ผ้า ของใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน และอาหารสด
อาหารแห้ง ซึ่งลูกค้าเป็นทั้งนักท่องเที่ยวไทย ต่างชาติและแรงงาน
กัมพูชาที่ไปมาผ่านแดนในเวลาเช้าและเย็นกลับ ผู้ประกอบการ
SMEs ไทยบางรายและชาวกัมพูชาที่ท�ำธุรกิจค้าปลีกจะประกอบ
ธุรกิจบนพืน้ ทีท่ สี่ ว่ นใหญ่เป็นการเช่าช่วงจากผูป้ ระกอบการทีม่ พี นื้ ที่
ให้เช่าจากการเช่าจากภาครัฐในเขตพื้นที่นั้นๆ เมื่อส�ำรวจเกี่ยวกับ
ปัญหาทางการเงินด้านสภาพคล่องในการด�ำเนินงานด้านเงินทุน
หมุ น เวี ย นพบว่ า มี ป ั ญ หาการขาดแคลนเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นบ้ า ง
แต่ผู้ประกอบการ SMEs ไทยจะใช้เงินทุนของตนเองก่อนจาก
การด�ำเนินงานมากกว่าการใช้ทรัพย์สินอื่นๆ และหรือการกู้ยืม
ระยะยาว มีการกู้ยืมจากสถาบันการเงินบ้างส�ำหรับผู้ประกอบการ
SMEs ไทยบางรายที่มีคุณสมบัติตามที่สถาบันการเงินก�ำหนดไว้
และบางรายกู้ยืมจากบุคคลภายนอกเป็นเงินทุนหมุนเวียนชั่วคราว
ส่วนผู้ประกอบการ SMEs ชาวกัมพูชามักใช้เงินทุนของตนเองจาก
การด�ำเนินงานมากกว่าเป็นหลักเช่นกัน แต่ถ้าหากขาดแคลนบ้าง
จะไม่มคี วามประสงค์หรือต้องการกูย้ มื หรือเพราะเหตุของคุณสมบัติ
ที่ไม่สามารถกู้ยืมเงินได้

ทัศนัย ขัตติยวงษ์, ละเมียด ควรประสงค์, ทิพวรรณ์ นิยมวงศ์
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นอกจากนี้จากที่กล่าวข้างต้น ผู้ประกอบการ SMEs
มีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยวิธีการยอมรับและ
ลดหรือควบคุมความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามโอกาสและ
เหตุการณ์นั้นๆ และส�ำหรับแก้ปญ
ั หาในความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
เกี่ยวกับการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนของผู้ประกอบการ SMEs
ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการใช้เงินทุนหมุนเวียนของตนเองหรือใช้สินเชื่อ
จากสถาบันการเงินตามคุณสมบัติที่เป็นเงื่อนไขและข้อก�ำหนดของ
ผู้ให้สินเชื่อ อย่างเช่น ธนาคาร เป็นต้น และการแก้ปัญหานั้น
เป็นไปตามแนวคิด การบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับ นวพร
เรืองสกุล (2551) การบริหารจัดการความเสี่ยงของ COSO-ERM
ได้ ส รุ ป กรอบโครงสร้ า งการบริ ห ารความเสี่ ย งขององค์ ก ร
เชิงบูรณาการ: แนวทางการปฏิบัติ ได้อธิบายในหลักการตอบสนอง
ความเสี่ยงซึ่งมี 4 ประการ (4T) คือ 1) การยอมรับ (Take) คือ
การยอมรับได้แล้วโดยไม่ต้องมีการด�ำเนินการเพิ่มเติม 2) การลด
หรือควบคุม (Treat) คือการด�ำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้น 3) การถ่ายโอนหรือกระจาย (Transfer) คือ การโอน
หรือการกระจายความรับผิดชอบกับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง
และ 4) การหยุดหรือการหลีกเลี่ยง (Terminate) คือ การหยุดหรือ
การด�ำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นๆ
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ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงินตามสถานการณ์ได้อย่างมี
ความระมัดระวังและสมดุลค่อนข้างเหมาะสมในระดับปานกลาง
สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารงานธุรกิจของตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและศักยภาพในระดับที่เหมาะสมปานกลาง
เช่นกัน สอดคล้องกับทัศนัย ขัตติยวงษ์ (2561) ซึง่ พบว่า ประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการท�ำธุรกิจในพื้นที่จังหวัดสระแก้วนี้อยู่ในระดับ
ปานกลางและสามารถด�ำเนินงานได้โดยมีความเสี่ยงไม่สูงมากนัก
ในการบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงิน โดยมีผลกระทบต่อ
ผลการด� ำ เนิ น งานและต่ อ ผลตอบแทนจากการด� ำ เนิ น งานอยู ่
ระดับปานกลางเช่นกัน และแนวทางการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
สอดคล้องกับ ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ (2556) ซึ่งพบว่า แนวทางของ
การบริหารเงินทุนหมุนเวียนของ SMEs ที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่
กับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับเงินทุนหมุนเวียน ได้แก่ ยอดขาย
ของกิจการ สภาวะตลาดและการแข่งขัน นโยบายการด�ำ เนินงาน
ลักษณะของกิจการและประเภทสินค้า ตลอดจนความสามารถใน
การกู้ยืม โดยการตรวจวัดระดับเงินทุนหมุนเวียนเป็นระยะๆ เพื่อ
ประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
หากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ก็ควรปรับเปลี่ยนนโยบายเงินทุน
หมุนเวียนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไป เพื่อความสมดุล
ระหว่างสภาพคล่องและความสามารถในการท�ำก�ำไร ซึ่งเป็นปัจจัย
ที่ส่งผลให้ธุรกิจอยู่รอดและเจริญเติบโต
นอกจากนีก้ ารด�ำเนินงานทีส่ นับสนุนจากภาครัฐได้สร้าง
ความมัน่ ใจแก่ผปู้ ระกอบการ SMEs ในเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดน
ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรเี ป็นอย่างมาก ด้วยการให้ความสะดวก
ในบริ ก ารการเข้ า ออกสิ น ค้ า ผ่ า นแดนระหว่ า งไทย-กั ม พู ช า
รวมถึ ง การจั ด กิ จ กรรมการค้ า ปลี ก ค้ า ส่ ง เพื่ อ สร้ า งความคึ ก คั ก
ให้ตลาดเป็นทีส่ นใจของนักลงทุนและผูท้ ำ� การค้ารวมถึงการท่องเทีย่ ว
ที่ มี ป ระชาชนหมุ น เวี ย นมาจั บ จ่ า ยใช้ ส อยสิ น ค้ า ในบริ เวณเขต
ชายแดนจังหวัดจันทบุรีมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดบ้านแหลมและ
ตลาดบ้านผักกาด สอดคล้องกับวีระยุทธ์ ทนทาน (2555) ได้พบว่า
ผู้ประกอบการจะต้องตระหนักและให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก
ซึ่งต้องอาศัยบทบาทการส่งเสริมของรัฐบาลเข้ามาช่วยให้ธุรกิจ
ประสบผลส�ำเร็จเพิม่ มากขึน้ ปัจจัยส�ำคัญในการสร้างเสริมสมรรถนะ
การท� ำ ธุ ร กิ จ คื อ 1) ความสามารถเชิ ง สมรรถนะส่ ว นบุ ค คล
2) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านการบริหาร 3) ความสามารถ
เชิงสมรรถนะด้านอาชีพ

ข้อเสนอแนะการวิจัย

มห
าว
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า

ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจัย คือ ภาครัฐควรศึกษา
แนวทางด้านเศรษฐกิจการค้าและผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
SMEs ในเขตการค้าชายแดนนั้นๆ ในการก�ำหนดนโยบายการค้า
ชายแดนระหว่างประเทศและก�ำหนดแนวทางให้กับผู้ประกอบการ
SMEs ได้รับการเข้าถึงและสร้างความเข้าใจในการก�ำหนดนโยบาย
ภาครัฐ เพื่อการปรับตัวการด�ำเนินธุรกิจ SMEs ตามนโยบายการ
แก้ปัญหาโดยรวมของภาครัฐ เพื่อการลดผลกระทบที่เป็นความเสี่ยง
ต่อการด�ำเนินธุรกิจ SMEs ในเขตเศรษฐกิจการค้าชายแดนตะวันออก
จังหวัดจันทบุรี รวมถึงการให้ความรู้และความเข้าใจในการบริหาร
และจัดการความเสี่ยงทางการเงินที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา
อย่างมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการ
ธุรกิจ SMEs ในเขตพื้นที่ที่มีปัญหาที่แตกต่างกันตามปัจจัยหรือ
องค์ประกอบระดับจุลภาคและมหภาคของพื้นที่นั้นๆ
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไปเพือ่ วิเคราะห์ความเสีย่ ง
ด้านสภาพคล่องทางการเงินที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและ
ศักยภาพการด�ำเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตเศรษฐกิจการค้า
ชายแดนตะวันออกจังหวัดจันทบุรี ควรให้ความส�ำคัญกับปัจจัยที่
เกี่ยวข้องด้านอื่นๆ ในสิ่งแวดล้อมระดับมหภาคในการวิจัยและ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
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การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการให้บริการของธุรกิจท่องเทีย่ วในจังหวัดจันทบุรี ส�ำหรับ
ธุรกิจทีพ่ กั และธุรกิจร้านอาหาร เป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกในด้านคุณภาพการให้บริการของธุรกิจท่องเทีย่ วในจังหวัด
จันทบุรี ส�ำหรับธุรกิจที่พัก และธุรกิจร้านอาหาร กับนักท่องเที่ยวที่เคยใช้บริการที่พัก จ�ำนวน 18 คน และนักท่องเที่ยวที่เคยใช้บริการ
ร้านอาหารในจังหวัดจันทบุรี จ�ำนวน 20 คน ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการให้บริการตามความต้องการของ
นักท่องเที่ยว ส�ำหรับธุรกิจที่พักและธุรกิจร้านอาหาร ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรม เน้นการบริการที่สะอาดปลอดภัย มีอุปกรณ์อ�ำนวย
ความสะดวกครบถ้วน ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ โดยการให้บริการจะต้องมีความเป็นมาตรฐานไม่ว่าจะมาใช้บริการในช่วงเวลาใดก็ตาม
ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ผู้ประกอบการด้านที่พักและร้านอาหารจะต้องมีความพร้อมและเต็มใจที่จะให้บริการที่รวดเร็ว ด้านการให้
ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า โดยจะต้องมีความรู้และทักษะในการให้บริการที่สุภาพ นิ่มนวล พนักงานมีกริยามารยาทที่ดี และมีการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ เพิม่ เติมภาษาอังกฤษและภาษาอืน่ ๆ ให้กบั นักท่องเทียวต่างชาติ และด้านการรูจ้ กั และเข้าใจลูกค้า โดยการสร้างความประทับ
ใจให้เกิดขึ้น เช่น น�ำเสนออัตลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรี มีบริการที่ตอบสนองกับลูกค้าทุกกลุ่ม
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The purpose of this research was to study the quality of tourism service in Chanthaburi for business
accommodation and restaurant business. Qualitative research an in-depth interview was conducted on the quality
of tourism services in Chanthaburi for business accommodation and restaurant business. There are 18 tourists and
20 tourists who used to serve in Chanthaburi. The research found that the guideline to promote the quality of
service according to the needs of tourists for business accommodation and restaurant business. The concrete
aspect emphasized the cleanliness, safe services and fully equipped facilities. The reliability aspect, the service
must be standard, regardless of the service at any time. Customer Response aspect, accommodation operators and
restaurants must be ready and willing to provide fast service. Customer’s confidence aspect, the entrepreneurs
must have an efficiency in foreign languages skills, courteous service, good manners and effective communication by
making an impression such as presenting the identity of Chanthaburi and give the guests with the best service mind.
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ศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับชั้นเลิศ เมืองท่องเที่ยว
การขับเคลือ่ นในอุตสาหกรรมต่างๆ มีความส�ำคัญต่อระบบ เชิงนิเวศและวิถีชุมชน ประตูการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน”
เศรษฐกิจของประเทศไทยและหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความส�ำคัญ (จังหวัดจันทบุรี, 2561) ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ทางเศรษฐกิจ คือ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งอุตสาหกรรม จันทบุรี ปี พ.ศ. 2560-2561 ยังได้มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพ
การท่องเที่ยวในประเทศไทยมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและ ของการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพในทุกด้าน โดยการสร้างมูลค่าเพิ่ม
สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจ�ำนวนมากใน พ.ศ. 2560 ทางการท่องเที่ยว โดยการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม
มีรายได้จากการท่องเที่ยวจ�ำนวน 2.76 ล้านล้านบาท (ประชาชาติ การท่องเที่ยว และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้
ธุรกิจ, 2561) ซึ่งถือว่าภาพรวมสถานการณ์การท่องเที่ยวภายใน เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ ทั้งนี้การพัฒนาการ
ประเทศปี พ.ศ. 2560 เติบโตค่อนข้างดี ผนวกกับการท่องเที่ยว ท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ต ามแผนยุ ท ธศาสตร์ จ ะประสบ
แห่งประเทศไทยมีการสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการตลาด ความส�ำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ และ
การท่องเทีย่ วอย่างต่อเนือ่ งในทุกด้านของการบริการจึงเป็นทีม่ าของ พั ฒ นาธุ ร กิ จ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วควบคู ่ กั น ไปด้ ว ย ได้ แ ก่ ที่ พั ก
การสร้างรายได้ให้กบั ประเทศไทยเป็นจ�ำนวนมากขึน้ และคาดการณ์ ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ
จากเหตุผลดังกล่าวการวิจยั ครัง้ นีจ้ งึ มุง่ เน้นศึกษาในเรือ่ ง
ในปี 2561 เป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นจ�ำนวน 3.1
คุณภาพการให้บริการธุรกิจท่องเทีย่ วในจังหวัดจันทบุรี ส�ำหรับธุรกิจ
ล้านล้านบาท (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2561)
จังหวัดจันทบุรเี ป็นอีกหนึง่ จังหวัดทีต่ งั้ อยูใ่ นพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ที่พัก และร้านอาหาร เนื่องจากเป็นบริการที่นักท่องเที่ยวต้องใช้
ภาคตะวั น ออกของประเทศไทย ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น ให้ เ ป็ น บริการเป็นหลักและเพือ่ ตอบสนองต่อพฤติกรรมและความต้องการ
“เมืองต้องห้าม....พลาด และ “เมืองต้องห้าม...พลาด พลัส” ของนักท่องเที่ยว การส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวในด้านที่พัก และ
จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ติดต่อกันถึง 2 ปีซ้อน ซึ่ง ร้านอาหารจะเป็นการผลักดันให้จังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยว
จังหวัดจันทบุรเี ป็นเมืองทีม่ ที รัพยากรธรรมชาติอดุ มสมบูรณ์มเี นือ้ ที่ ที่มีเอกลักษณ์ในตัวเอง มีคุณภาพในด้านการบริการโดยเป็นไปตาม
ประมาณ 6,338 ตารางกิโลเมตร หรือเป็นพื้นที่ 3,961,250 ไร่ มาตรฐานและเป็นทีย่ อมรับจากนักท่องเทีย่ ว มีนกั ท่องเทีย่ วเดินทาง
เป็ น จั ง หวั ด ที่ ถื อ ว่ า มี ข นาดใหญ่ เ ป็ น อั น ดั บ ที่ 34 ของประเทศ เข้ามาในจังหวัดจันทบุรีเพิ่มมากขึ้น และส่งผลให้เกิดการขยายตัว
สภาพพื้นที่ทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกโดยทั่วไปเป็นป่าไม้ ทางเศรษฐกิจในจังหวัดจันทบุรีต่อไป
ภูเขา และที่ราบสูง มีความสูงจากระดับน�้ำทะเลปานกลาง ประมาณ
30-190 เมตร เป็นต้นก�ำเนิดของแม่น�้ำจันทบุรี แม่น�้ำสายส�ำคัญ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ของจังหวัดที่ไหลลงสูอ่ า่ วไทยทางทิศใต้ ส่วนทางทิศใต้เป็นทีร่ าบลุม่
เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการให้บริการ
ริมฝัง่ ทะเล และบริเวณชายฝัง่ มีลกั ษณะเป็นอ่าว แหลม และหาดทราย ของธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี ส�ำหรับธุรกิจที่พัก และธุรกิจ
จันทบุรีมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเอื้อต่อการท�ำเพาะปลูก ร้านอาหาร
โดยเฉพาะผลไม้อันขึ้นชื่อ ได้แก่ทุเรียน เงาะ มังคุด และพืชผลทาง
เกษตรชนิดอืน่ ๆ เช่น พริกไทย ยางพารา เป็นต้น จันทบุรยี งั เป็นพืน้ ที่ วิธีด�ำเนินการวิจัย
ทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ไปด้วยอาหารทะเล ตามบริเวณชายฝัง่ มีการท�ำประมง
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพด้ ว ยวิ ธี ก าร
นอกจากนีย้ งั เป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจอัญมณีทน่ี บั ว่ามีชอื่ เสียงอย่าง สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับนักท่องเที่ยวที่เคยใช้
แพร่หลายไปทัว่ โลก รวมทัง้ เป็นแหล่งทีร่ วมช่างฝีมอื ในการเจียระไน บริการที่พัก จ�ำนวน 18 คน และนักท่องเที่ยวที่เคยใช้บริการร้าน
อัญมณีรวมทัง้ เครือ่ งประดับต่างๆ (การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย, อาหารในจังหวัดจันทบุรี จ�ำนวน 20 คน ในเดือนพฤษภาคม 2561
2561)
ถึง กรกฎาคม 2561
จังหวัดจันทบุรมี กี ารตืน่ ตัวในการส่งเสริมด้านการท่องเทีย่ ว
มากขึ้น จากแผนการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ.2560-2561
โดยมีวิสัยทัศน์คือ “ศูนย์กลางการผลิตและการค้าเกษตรคุณภาพ

ทักษญา สง่าโยธิน, อัจจิมา ศุภจริยาวัตร, ตติยะ ฉิมพาลี
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C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9

5

3
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1
2
6

ลำดับ

จากตารางที่ 1 ผลการสัมภาษณนักทองเที่ยวที่ใชบริการที่พักในจังหวัดจันทบุรี จำนวน 18 คน เรื่องของคุณภาพการใหบริการดานความเปนรูปธรรมของการบริการ โดยดานที่
นักทองเที่ยวใหความสำคัญและใสใจมากที่สุดเปนลำดับแรก คือ การดูแลความสะอาดของหองพัก ลำดับที่สองเปนดานความปลอดภัยของที่พักอาศัย ลำดับที่สามดานการบริการสิ่งอำนวยความ
สะดวก บรรยากาศสถานที่ การมีอุปกรณเครื่องมือที่เหมาะสมกับการใหบริการและการตั้งราคา ลำดับที่สี่ ไดแก ดานการออกแบบตกแตงสถานที่เพื่อสรางความนาดึงดูดและเปนที่นาสนใจของ
นักทองเที่ยว และลำดับสุดทาย ไดแก การบริการที่จอดรถใหมีเพียงพอกับจำนวนหองพักและลูกคาที่เขาพัก

6.

5.

4.

1.
2.
3.

คุณภาพการใหบริการ
ดานความเปนรูปธรรม
ความสะอาดของหองพัก
ความปลอดภัยของที่พักอาศัย
จำนวนหองพักที่เพียงพอใน
ชวงเทศกาลหรือฤดูกาลทองเที่ยว
การตกแตงบรรยากาศของสถานที่
ใหมีความนาดึงดูดและเปนที่สนใจ
ของนักทองเที่ยว
การบริการสิ่งอำนวยความสะดวก
บรรยากาศสถานทีพ่ ักควรใหมี
ความเหมาะสมกับการตั้งราคา
ผูประกอบการตองมีบริเวณที่จอดรถ
ที่เพียงพอกับจำนวนหองพัก
และมีความปลอดภัยในการจอดรถ

1 ผลการสั
มภาษณ
แนวทางการส
เสริมคุณรภาพการให
ารตามความต
งการของนั
งเที่ยว นสำหรั
ส่ตารางที
วนที่ 1 ่ ผลการวิ
เคราะห์
คุณภาพการให้
บริกงารของธุ
กิจท่องเที่ยบวจัริงกหวั
ดจันทบุรี ส�ำอหรั
บธุรกิจทีก่พทักอแยกเป็
รายด้บาธุนรกิได้จทีด่พังนีัก้ ในดานความเปนรูปธรรมของบริการ (Tangibility)

ผลการวิจัย
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3

2

1

ลำดับ

จากตารางที่ 2 ผลการสัมภาษณนักทองเที่ยวที่ใชบริการที่พักในจังหวัดจันทบุรี จำนวน 18 คน เรื่องของคุณภาพการใหบริการดานความเชื่อถือไววางใจ โดยดานที่นักทองเที่ยวให
ความสำคัญและใสใจมากที่สุดเปนลำดับแรก คือ ผูประกอบการที่พักตองมีรูปแบบการบริการที่เปนมาตรฐานไมวาจะเปนชวงเวลาหรือเทศกาลใด ลำดับที่สองเปนดานราคาที่มีความเหมาะสมเปน
มาตรฐาน ลำดับที่สามดานการบริการที่เปนมาตรฐานเดียวกันในดานบริการและราคากับลูกคาทุกกลุม และลำดับสุดทาย ไดแก ลูกคาที่ผานระบบการจองผานผูใหบริการ Application online
ตองการความเปนมาตรฐานที่เชื่อถือไดไมมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งการจอง

4.

3.

2.

1.

ดานความเชื่อถือไววางใจ
ผูประกอบการที่พกั ตองมี
รูปแบบการบริการที่เปน
มาตรฐานไมวาจะมาพัก
ชวงเวลาใดเทศกาลใดก็ตาม
ราคาที่พักจะตองมีมาตรฐานที่
ชัดเจน ไมเปลี่ยนแปลงอยางไม
สมเหตุสมผล
ผูประกอบการตองบริการ
ลูกคาดวยมาตรฐานเดียวกัน
ในดานการบริการ และราคา ไม
จำกัดเชื้อชาติ หรือลักษณะลูกคา
ระบบการจองผานผูใหบริการ
Application onlineในการ
จองหองพัก ตองมีมาตรฐาน
ถูกตองและเชื่อถือไดในการจอง

ตารางที่ 1 ผลการสัมภาษณ์แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการให้บริการตามความต้องการของนักท่องเที่ยว ส�ำหรับธุรกิจที่พัก ในด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility)
ตารางที่ 2 ผลการสัมภาษณแนวทางการสงเสริมคุณภาพการใหบริการตามความตองการของนักทองเที่ยว สำหรับธุรกิจที่พัก ในดานความเชื่อถือไววางใจ (Reliability)
คุณภาพการใหบริการ
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 รวม
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ลำดับ

จากตารางที่ 3 ผลการสัมภาษณนักทองเที่ยวที่ใชบริการที่พักในจังหวัดจันทบุรี จำนวน 18 คน เรื่องของคุณภาพการใหบริการดานการตอบสนองตอลูกคา โดยดานที่นักทองเที่ยวให
ความสำคัญและใสใจมากที่สุดเปนลำดับแรก คือ ผูประกอบการที่พักมีการแกไขปญหา สถานการณเฉพาะหนาใหกับลูกคาไดเมื่อเกิดความผิดพลาด ลำดับที่สอง การบริการดานแผนกตอนรับใน
การ Check in และ Check out ที่รวดเร็วและเปนมาตรฐาน ลำดับที่สาม มีระบบการจองที่มีความถูกตองรวดเร็วในการจองผาน Online และลำดับสุดทาย ไดแก การบริการของพนักงานที่
รวดเร็ว เต็มใจใหบริการ โดยไมหวังผลตอบแทนแอบแฝง เชน บริการที่นอกเหนือจากการบริการของที่พัก

4.

3.

2.

1.

คุณภาพการใหบริการ
ดานการตอบสนองตอลูกคา
มีการบริการในการ
Check in และ Check out
ที่รวดเร็ว ไมตองรอนาน
มีการแกไขปญหา
สถานการณเฉพาะหนาใหกับ
ลูกคาได เมื่อเกิดการ
ผิดพลาดในการใหบริการ
มีระบบการจองที่มีความ
ถูกตอง รวดเร็วในการจอง
ผาน Online
มีการบริการจากพนักงานที่มี
ความรวดเร็ว เต็มใจใหบริการ
ไมหวังผลตอบแทนแอบแฝง

ตารางที่ 3 ผลการสัมภาษณแนวทางการสงเสริมคุณภาพการใหบริการตามความตองการของนักทองเที่ยว สำหรับธุรกิจที่พัก ในดานการตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness)

มห
าว
วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2562 145

ทักษญา สง่าโยธิน, อัจจิมา ศุภจริยาวัตร, ตติยะ ฉิมพาลี

ิทยา

ทักษญา สง่าโยธิน, อัจจิมา ศุภจริยาวัตร, ตติยะ ฉิมพาลี

  







C13







C14


C15







C16





C17





C18

10

15

18

รวม

พพ
รรณ
ี

รำไ







C12

ชภัฏ









    





      

ลัยร
า

C11

C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10

3

2

1

ลำดับ

จากตารางที่ 4 ผลการสัมภาษณ นั กท องเที่ยวที่ ใชบ ริการที่พัก ในจังหวัดจันทบุ รี จำนวน 18 คน เรื่องของคุณ ภาพการใหบ ริการดานการให ความเชื่อมั่ นต อลู กคา โดยดานที่
นักทองเที่ยวใหความสำคัญและใสใจมากที่สุดเปนลำดับแรก คือ พนักงานตองมีความรู ทักษะ และมีกริยามารยาทที่เปนมาตรฐานในการตอนรับลูกคา โดยไมแบงแยกประเภทลูกคา ลำดับที่สอง
คือ มีระบบการจองที่พักที่มีความเปนมาตรฐาน ไมผิดพลาดในการจองที่พัก เนื่องจากนักทองเที่ยวเปนคนตางถิ่น เมื่อผิดพลาดในการจองทำใหเกิดผลเสียในการใหบริการ ลำดับที่สาม พนักงาน
ควรมีทกั ษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ เพื่อสื่อสารกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติได และเปนการสรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยวตางชาติ

คุณภาพการใหบริการ
C1 C2
ดานการใหความเชื่อมั่น
ตอลูกคา
1. พนักงานตองมีความรู ทักษะ
 
และกริยามารยาทการตอนรับที่เปน
มาตรฐานเดียวกัน ไมแบงแยกลูกคา
2. มีระบบการจองที่พักที่มีความเปน  
มาตรฐาน ไมผิดพลาดในการจอง
3. พนักงานสามารถสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆกับ
นักทองเทีย่ วชาวตางชาติได

ตารางที่ 4 ผลการสัมภาษณแนวทางการสงเสริมคุณภาพการใหบริการตามความตองการของนักทองเที่ยว สำหรับธุรกิจที่พัก ในดานการใหความเชื่อมั่นตอลูกคา (Assurance)
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ลำดับ
ลำดับ
1
1

จากตารางที่ 5 ผลการสัมภาษณนักทองเที่ยวที่ใชบริการที่พักในจังหวัดจันทบุรี จำนวน 18 คน เรื่องของคุณภาพการใหบริการดานการรูจักและเขาใจลูกคา โดยดานที่นักทองเที่ยว
จากตารางที่ 5 ผลการสัมภาษณนักทองเที่ยวที่ใชบริการที่พักในจังหวัดจันทบุรี จำนวน 18 คน เรื่องของคุณภาพการใหบริการดานการรูจักและเขาใจลูกคา โดยดานที่นักทองเที่ยว
ใหความสำคัญและใสใจมากที่สุดเปนลำดับแรก คือ ผูประกอบการที่พักตองมีการประชาสัมพันธแหลงทองเทีย่ วจังหวัดจันทบุรีใหกับลูกคาที่ไมรูจักที่ทองเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี ลำดับที่สองมีการ
ใหความสำคัญและใสใจมากที่สุดเปนลำดับแรก คือ ผูประกอบการที่พักตองมีการประชาสัมพันธแหลงทองเทีย่ วจังหวัดจันทบุรีใหกับลูกคาที่ไมรูจักที่ทองเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี ลำดับที่สองมีการ
ตอบคำถามเกี่ยวกับเสนทางในจังหวัดจันทบุรี และเสนทางแหลงทองเที่ยวใหกับนักทองเที่ยวตางถิ่น ลำดับที่สาม มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในดานยานพาหนะสำหรับลูกคาที่ไมมียานพาหนะ
ตอบคำถามเกี่ยวกับเสนทางในจังหวัดจันทบุรี และเสนทางแหลงทองเที่ยวใหกับนักทองเที่ยวตางถิ่น ลำดับที่สาม มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในดานยานพาหนะสำหรับลูกคาที่ไมมียานพาหนะ
สวนตัวและลำดับสุดทาย ไดแก การใหบริการระบบทีวีในที่พัก ควรมีชองสัญญาณที่ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายของผูพัก เชน ชองกีฬา สำหรับลูกคาที่ชื่นชอบกีฬา ชองการตูนสำหรับเด็ก เปนตน
สวนตัวและลำดับสุดทาย ไดแก การใหบริการระบบทีวีในที่พัก ควรมีชองสัญญาณที่ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายของผูพัก เชน ชองกีฬา สำหรับลูกคาที่ชื่นชอบกีฬา ชองการตูนสำหรับเด็ก เปนตน
และผูประกอบการควรทำปายบอกทางในการเดินทางมาที่พัก หรือมีการพิกัดตำแหนงที่พักใน Google Map เพื่อนำทางผูเขาพักมาถึงที่พักได
และผูประกอบการควรทำปายบอกทางในการเดินทางมาที่พัก หรือมีการพิกัดตำแหนงที่พักใน Google Map เพื่อนำทางผูเขาพักมาถึงที่พักได

5.
5.

4.
4.

3.
3.

2.
2.

1.
1.

คุณภาพการใหบริการ
คุณภาพการให
การกคา
ดานการรู
จักและเขบาริใจลู
ดานการรูจักและเขาใจลูกคา
ผูประกอบการที่พกั ตองมีการ
ผูประกอบการที
่พกั งตทอองมีงเทีการ
ประชาสั
มพันธแหล
่ยว
ประชาสั
ม
พั
น
ธ
แ
หล
จังหวัดจันทบุรีใหกับงลูทกอคงเที
าที่ย่ไวม
จัรูจงหวั
ทบุ่ยรวในจั
ีใหกับงลูหวักคดาจัทีน่ไทบุ
ม รี
ักทีด่ทจัอนงเที
รูจักที่ทองเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี
มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก
มีการจั
สิ่งอำนวยความสะดวก
ในด
าน ดยานพาหนะสำหรั
บลูกคา
ในด
ยานพาหนะสำหรั
ที่ไมามนียานพาหนะส
วนตัว บลูกคา
ที่ไมมียานพาหนะสวนตัว
มีการตอบคำถามเกีย่ วกับเสนทาง
มีการตอบคำถามเกี
ย่ วกับนเสทาง
นทาง
ในจั
งหวัดจันทบุรี และเส
ในจั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
และเส
น
ทาง
แหลงทองเที่ยวใหกับนักทองเที่ยว
แหล
ตางถิง่นทองเที่ยวใหกับนักทองเที่ยว
ตางถิ่น
การใหบริการระบบทีวีในที่พัก
การใหชบอริงสักญารระบบที
ีในที่พักมทุก
ควรมี
ญาณที่ควรอบคลุ
ควรมี
งสัญญาณทีพ่คักรอบคลุ
กลุมเปชาอหมายของผู
เชน ชมอทุงก
กลุ
ม

เป
า
หมายของผู
พ

ก
ั
ชอนงตน
กีฬา ชองการตนู สำหรับเช
เด็นก เป
กีฬา ชองการตนู สำหรับเด็ก เปนตน
ผูประกอบการควรทำปายบอกทาง
ผูประกอบการควรทำป
ายบอกทาง
ในการเดิ
นทางมาที่พัก หรื
อมีการ
ในการเดิ
น
ทางมาที
พ
่
ก
ั
หรื
อมีการ
พิกัดตำแหนงที่พักใน Google
Map
พิเพืก่อัดนำทางผู
ตำแหนงเขทีา่พพัักกในมาถึGoogle
งที่พักไดMap
เพื่อนำทางผูเขาพักมาถึงที่พักได

ตารางที่ 5 ผลการสัมภาษณแนวทางการสงเสริมคุณภาพการใหบริการตามความตองการของนักทองเที่ยว สำหรับธุรกิจที่พัก ในดานการรูจักและเขาใจลูกคา (Empathy)
ตารางที่ 5 ผลการสัมภาษณแนวทางการสงเสริมคุณภาพการใหบริการตามความตองการของนักทองเที่ยว สำหรับธุรกิจที่พัก ในดานการรูจักและเขาใจลูกคา (Empathy)
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3
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4

1

1

ลำดับ

จากตารางที่ 6 ผลการสัมภาษณนักทองเที่ยวที่ใชบริการรานอาหารในจังหวัดจันทบุรี จำนวน 20 คน เรื่องของคุณภาพการใหบริการดานความเปนรูปธรรมของการบริการ โดยดานที่
นักทองเที่ยวใหความสำคัญและใสใจมากที่สุดเปนลำดับแรก คือ บริการอาหารที่รสชาติอรอย มีความสด สะอาดนารับประทาน และมีความเปนมาตรฐานในรสชาติ และสถานที่และอุปกรณภายใน
รานที่ดูสะอาด ลำดับที่สองเปนดานสถานที่ในการจอดรถ ตองมีเพียงพอและปลอดภัย ลำดับที่สาม มีหองน้ำที่สะอาดคอยใหบริการ ลำดับที่สี่ มีจำนวนโตะและที่นั่งบริการอยางเพียงพอ มีความ
เปนสวนตัวในการรับประทานอาหาร ไมแออัดเกินไป และลำดับสุดทาย ไดแก การบริการที่จอดรถใหมีเพียงพอกับจำนวนหองพักและลูกคาที่เขาพัก

5. มีหองน้ำที่สะอาดในการใหบริการ
6. มีสิ่งอำนวยความสะดวกใหกับลูกคา
ในการรับประทานอาหาร เชน
กระดาษเช็ดปาก แกวน้ำ หลอดดูดน้ำ
ชอนกลาง เปนตน

4.

3.

2.

1.

คุณภาพการใหบริการ
ดานความเปนรูปธรรม
บริการอาหารที่รสชาติอร่รอย มี
มีความสด
ความสดสะอาดน
สะอาดน่าารัรับบประทาน
ประทาน
และมี
และมีคความเป็
วามเปนนมาตรฐานในรสชาติ
มาตรฐานในรสชาติ
มีความสะอาดทั้งสถานที่และ
อุปกรณในรานอาหาร
มีจำนวนโตะและที่นั่งบริการ
อยางเพียงพอ มีความเปนสวนตัว
ในการรับประทานอาหาร ไมแออัด
เกินไป
รานอาหารจะตองจัดที่จอดรถ
บริการอยางเพียงพอ และปลอดภัย

ตารางที่ 6 ผลการสัมภาษณแนวทางการสงเสริมคุณภาพการใหบริการตามความตองการของนักทองเที่ยว สำหรับธุรกิจรานอาหาร ในดานความเปนรูปธรรมของบริการ (Tangibility)

สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหคุณภาพการใหบริการของธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดจันทบุรี สำหรับธุรกิจรานอาหาร แยกเปนรายดาน ไดดังนี้
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ลำดับ

จากตารางที่ 7 ผลการสัมภาษณนักทองเที่ยวที่ใชบริการรานอาหารในจังหวัดจันทบุรี จำนวน 20 คน เรื่องของคุณภาพการใหบริการดานความเชื่อถือไววางใจได โดยนักทองเที่ยวให
ความสำคัญและใสใจใน 3 ประเด็นที่เทากัน ไดแก รสชาติอาหารที่ไดมาตรฐาน ไมวาจะมารับประทานเมื่อใดก็ตาม วัตถุดิบและขั้นตอนการประกอบอาหารมีความสะอาดปลอดภัย ไมมีสาร
ปนเปอน และ พนักงานมีการบริหารที่ดี ดูแลเอาใจใสลูกคา โดยไมเลือกปฏิบัติ

ภาพการใหบบริริกการาร
คุคุณณภาพการให้
ด้านความเชื
ถือวางใจ
ดานความเชื
่อถือ่ ไว
ไว้วางใจได้
ได
1. รสชาติอาหารตองได
มาตรฐานคงที่
2. วัตถุดิบและขั้นตอน
ในการประกอบอาหารมี
ความปลอดภัย
3. พนักงานมีการบริการที่
ดูแลเอาใจใสลูกคา
ไมเลือกปฏิบัติ

ตารางที่ 7 ผลการสัมภาษณแนวทางการสงเสริมคุณภาพการใหบริการตามความตองการของนักทองเที่ยว สำหรับธุรกิจรานอาหาร ในดานความเชื่อถือไววางใจได (Reliability)
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C4

3
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1

ลำดับ

จากตารางที
นักนท่ั กอทงเที
่ยวที่ย่ใวที
ช้บ่ใริชกบารร้
นอาหารในจั
งหวัดงจัหวั
นทบุ
�ำนวน
20 คน 20เรื่อคน
งของคุ
ภาพการให้
บริการด้าบนการตอบสนองต่
อลูกค้า โดยด้
ักท่องเที
จากตารางที่ 8่ 8 ผลการสั
ผลการสัมภาษณ์
ม ภาษณ
องเที
ริกาารร
านอาหารในจั
ดจัรนีจทบุ
รี จำนวน
เรื่อณงของคุ
ณ ภาพการให
ริการดานการตอบสนองต
อลูากนที
คา่นโดยด
านที่ยว่
นักคทวามส�
องเทีำ่ยคัวให
ความสำคั
ญและใส
ุดเปนอลำดัการบริ
บแรกกคืารที
อ การบริ
ารที่รวดเร็
วในการสัและการเสริ
่งอาหาร และการเสริ
บที่เปนแระบบไม
แซงคิว และอาหารที
าถูกตองตาม
ให้
ญและใส่
ใจมากที
่สุดเป็ใจมากที
นล�ำดับ่สแรกคื
่รวดเร็กวในการสั
่งอาหาร
ฟอาหาร มีฟกอาหาร
ารจัดล�มีำกดัารจั
บที่เดป็ลำดั
นระบบไม่
ซงคิว และอาหารที
่ได้มาถูก่ไต้ดอมงตามโต๊
ะที่สั่ง
ลำดัร้บาทีนอาหารต้
่สองรานอาหารต
องมียกมความพร้
ารเตรียมความพร
อมในการบริ
ถุดปิบกรณ์
ดานอุ
ใหเพีบยความต้
งพอกับอความต
องการของลู
มีพนั่เกพีงานที
ล�โตำดัะทีบ่สทีั่งสอง
องมีการเตรี
อมในการบริ
การทั้งด้ากนวัารทั
ตถุ้งดดิบานวัด้าตนอุ
จานปกรณ
ชามจาน
ช้อนชามแก้ชวอน�น้ำ แก
ให้เวพีน้ยำงพอกั
งการของลู
กค้า ล�ำกดัคบาที่สลำดั
าม บมีทีพ่สนัามกงานที
ยงพอ่
งพอตบอริการให
าร เมืบช่่อวตรงกั
บชวงเทศกาล
วันหยุกาลท่
ดในฤดู
กาลท
ต่เพีอยการให้
การ เมืบ่อริกตรงกั
งเทศกาล
หรือวันหยุหรืดอในฤดู
องเที
่ยว องเที่ยว

คุณภาพการใหบริการ
ดานการตอบสนองตอลูกคา
1. การบริการที่รวดเร็วในการ
สัง่ อาหาร และการเสริฟอาหาร
มีการจัดลำดับที่เปนระบบ
2. รานอาหารตองมีการเตรียม
ความพรอมในการบริการทั้งดาน
วัตถุดิบ ดานอุปกรณจาน ชาม ชอน
แกวน้ำ ใหเพียงพอกับความตองการ
ของลูกคา
3. มีพนักงานที่เพียงพอตอการ
ใหบริการ เมื่อตรงกับชวงเทศกาล
หรือวันหยุดในฤดูกาลทองเที่ยว

ตารางที่ 8 ผลการสัมภาษณแนวทางการสงเสริมคุณภาพการใหบริการตามความตองการของนักทองเที่ยว สำหรับธุรกิจรานอาหาร ในดานการตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness)
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3
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1

ลำดับ

จากตารางที
ผลการสัมมภาษณ์
ภาษณนนักักท่ทอองเที
งเที่ย่ยวทีวที่ใช้่ใชบบริกริการร้
ารรานอาหารในจั
านอาหารในจังหวั
งหวัดดจัจันนทบุ
ทบุรีรจี �ำจำนวน
คน เรื่องของคุณภาพการให้
ภาพการใหบริการด้
ารดานการให้
นการใหความเชื่อมั่นต่ตอลูกค้คา โดยด
จากตารางที
่ 9่ 9 ผลการสั
นวน 2020คน
โดยด้านที่
วใหความส�
วามสำคั
และใสใจมากที่สุดดเป็
เปนนล�ลำดั
แรก คืออพนั
พนักกงานต้
งานตอองมีงมีใจรั
ใจรักกในการบริ
ในการบริกการต่
ารตออลูลูกกค้คาา มีมีกกริริยยาา มารยาทที่ดดีใีในการต้
นการตออนรั
นรับบลูลูกกค้คาา ไม่
ไมหน้นาบูดบึ้งเมื่อมีลูกค้คามากๆ ลำดั
นักท่ทองเที่ยวให้
ำคัญและใส่
ำดับบแรกคื
ล�ำดับที่สอง
ษะการสื่อ่อสารที
สารที่ด่ดี ี สามารถอธิ
สามารถอธิบบายรายการอาหารให้
ายรายการอาหารใหลลูกูกค้คาาเข้เขาาใจได้
ใจไดเมืเมื่อ่อมีมีกการถามถึ
ารถามถึงรายละเอี
งรายละเอียยดในเมนู
ดในเมนูอาหารและ
อาหารและล�ลำดั
ษะภาษาอังกฤษ
งกฤษหรื
หรืออภาษาอื
ภาษาอื่น่นๆๆให
พนักงานมีทักษะการสื
ำดับบสุดสุท้ดทายายได้ไดแแก่กฝึฝกกทัทักกษะภาษาอั
ให้กับ
พนักกงาน
งาน เพื
เพื่อ่อสามารถสื
สามารถสื่อ่อสารกั
สารกับบลูลูกกค้คาาต่ตาางชาติ
งชาติไได้ด
พนั

คุณภาพการใหบริการ
ดานการใหความเชื่อมั่นตอลูกคา
1. พนักงานตองมีใจรักในการบริการตอ
ลูกคา มีกริยา มารยาทที่ดีในการตอนรับ
ลูกคา
2. พนักงานมีทักษะการสื่อสารที่ดี
สามารถอธิบายรายการอาหารใหลูกคา
เขาใจได
3. ฝกทักษะภาษาอังกฤษ หรือภาษาอืน่ ๆ
ใหกับพนักงาน เพือ่ สามารถสือ่ สารกับ
ลูกคาตางชาติได

ตารางที่ 9 ผลการสัมภาษณแนวทางการสงเสริมคุณภาพการใหบริการตามความตองการของนักทองเที่ยว สำหรับธุรกิจรานอาหาร ในดานการใหความเชื่อมั่นตอลูกคา (Assurance)
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พพ
รรณ
ี

่ ่ 10
ผลการสั
ภาษณ์
งเที
วทีใคื่ใชช้อคืบอควรมี
ริกควรมี
ารร้เมนู
าเมนู
นอาหารในจั
หวัดจันทบุรีจจำนวน
นวน
20 คน
งของคุ
ณภาพการให
นการรูจ้จักยักและเข
าใจลู
ใจลูกกค2ค้า2าคน
โดยด้
านที่ ่
จากตารางที
10
ผลการสั
มมภาษณ
ออลำดั
งเที
่ย่ยแรก
วที
ารร
เรืเรื่อ่องของคุ
บบริริยกกวและขนาดเดี
ารด
าานการรู
โดยด
านที
นันักทกทองเที
องเที่ยจากตารางที
วให
่ยวใหความสำคั
ความสำคั
ญญและใส
และใส
ใจมากที
ใจมากที
่สุด่สเป
ุดนนเปักนทท่นลำดั
บบแรก
อาหารที
อาหารที่ราคาและขนาดที
่รงาคาและขนาดที
่�เำหมาะสมกั
่เหมาะสมกั
บบจำนวนลู
จำนวนลู
กคกาคณ
าไม
ไมคภาพการให้
วรมี
ควรมีราคาเดี
ราคาเดี
ยารด้
วและขนาดเดี
วยและเข้
วเชเชนนามาแค
มาแค
คน
ควรมี
ควรมี
นันัปริ
กมกท่าณและราคาที
ำคัญญและใส่
ใจมากที
่สุด่สเป็
บบทีแรกคื
เมนูอเมนู
าหารที
ำราบถึ
นวนลู
ยาคาเดี
วและขนาดเดี
ว่น่ประจำจั
นยมาแค่
ควรมี
ปควรมี
ริมอาณ
องเที
งเที่ย่ยวให้
วใหคความส�
วามสำคั
และใส
ใจมากที
เปล�ลำดั
นำดับลำดั
คืควรมี
อ ควรมี
ออาหารที
่ราคาและขนาดที
หมาะสมกั
บงจำนวนลู
กคคขวรมี
าองวั
ไมรตคาคาเดี
ยวและขนาดเดี
ว เชงหวั
2รคน
ปริ
มทอาณและราคาที
่เหมาะสมกั
่เหมาะสมกั
บบอาหารจานเล็
อาหารจานเล็
กุดกนลำดั
่สทีบอง
่สแรก
องมีอรมีายการอาหารท
รายการอาหารท
งถิ
อ่รงถิ่าคาและขนาดที
น่นคอยแนะนำลู
คอยแนะนำลู
ก่เหมาะสมกั
คกาคาเพื่เเพื
่อให
่อใหบทจ�ทราบถึ
อังตอักลัตค้กลัา ษณ
กไม่ษณ
ของวั
ถุตวรมี
ดถุิบดิบรและอาหารท
และอาหารท
องถิ
อยงถิ
นเช่ประจำจั
งนหวั2ดมาแค
จัดคน
นจันทบุทบุ
ี รและถื
ี และถื
อ
ปริ
ม
าณและราคาที
่
เ
หมาะสมกั
บ
อาหารจานเล็
ก
ลำดั
บ
ที
ส
่
อง
มี
ร
ายการอาหารท
อ
งถิ
่
น
คอยแนะนำลู
ก
ค
า
เพื
่
อ
ให
ท
ราบถึ
ง
อั
ต
ลั
ก
ษณ
ข
องวั
ต
ถุ
ด
บ
ิ
และอาหารท
อ
งถิ
่
น
ประจำจั
ง
หวั
ด
จั
น
ทบุ
ร
ี
และถื
่เหมาะสมกั
บลำดั
ที่สบองทีบที่สาม
มี่สรามายการอาหารท้
่นคอยแนะน�
ำอลูาหารที
ค้า เพื่มีร่ม่อสจั
ลัคกวามระวั
ของวั
และอาหารท้
องถิอ่นนการสั
จั่งอาหาร
งหวัดจัเชนเชนทบุ
รดี มาก
เปและราคาที
เปนการประชาสั
นการประชาสั
มพัมพันธนใธหบใกหอาหารจานเล็
ับกับจังจัหวั
งหวัดจัดนจัทบุ
นกทบุรล�ีไรำดีไดัดลำดั
พนัพนักงานควรมี
กงานควรมีกอารอธิ
กงถิารอธิ
บบายรสชาติ
ายรสชาติ
อกาหารที
ีรให้สจัดทดราบถึ
หรืหรือตองอตอังมี
อตงมี
คษณ์
วามระวั
งเปงตเปนถุพินดพิเิบศษให
เศษให
ลูกลคูกาคทราบก
าทราบก
อประจ�
นการสั่งำอาหาร
นเผ็เผ็
ดและถื
มากหรือหรืเป็
อ ออน
กงลำดั
ับบจัดทีบงจัหวั
ดกดัารในการสำรวจร
ลำดั
ที่สาม
กางานควรมี
การอธิ
่มอีรขอดสจั
ดยตาหรื
ออตงมีองงมี
คหวัดวามระวั
งWongnai
เป
เศษให
าทราบก
อนการสั
่งอาหาร
เชนานอาหารให
นาเผ็
เผ็ดดมาก
มาก หรื
มพันเปมธ์เปใพันห้นนตกนธตับในหจัลำดั
หวั
ีารบริ
ได้ รล�กีไำารในการสำรวจร
บที่สบาม
พนักพนั
งานควรมี
การอธิ
ายรสชาติ
่มเครื
ีรสจั
องๆในจั
คหวั
นพินเพิศษให้
อนการสั
่งอาหาร
มีการประชาสั
กเป
มีลิกน่นลิการประชาสั
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แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการให้บริการตามความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว ส�ำหรับธุรกิจที่พักและธุรกิจร้านอาหาร
ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรม เน้นการบริการที่สะอาดปลอดภัย
มีอปุ กรณ์อำ� นวยความสะดวกครบถ้วน ด้านความเชือ่ ถือไว้วางใจได้
โดยการให้บริการจะต้องมีความเป็นมาตรฐานไม่ว่าจะมาใช้บริการ
ในช่วงเวลาใดก็ตาม ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ผูป้ ระกอบการด้าน
ที่พักและร้านอาหารจะต้องมีความพร้อมและเต็มใจที่จะให้บริการ
ทีร่ วดเร็ว ด้านการให้ความเชือ่ มัน่ ต่อลูกค้า โดยจะต้องมีความรูแ้ ละ
ทักษะในการให้บริการทีส่ ภุ าพ นิม่ นวล พนักงานมีกริยามารยาททีด่ ี
และมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มเติมภาษาอังกฤษและภาษา
อื่นๆ ให้กับนักท่องเทียวต่างชาติ และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า
โดยการสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้น เช่น น�ำเสนออัตลักษณ์ของ
จังหวัดจันทบุรี มีบริการทีต่ อบสนองกับลูกค้าทุกกลุม่ โดยสอดคล้อง
กับ ฉงจิ่ง หลี่ (2556) ได้ศึกษา เรื่องคุณภาพการบริการของบริษัท
น�ำเที่ยวประเทศจีนที่มีผลต่อความไว้วางใจในบริษัทน�ำเที่ยวและ
ความตั้งใจในการใช้บริการซ�้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า
เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ ผู้บริโภคก็รับรู้ในระดับมาก ได้แก่
คุณภาพบริการด้านความเชื่อถือและความไว้วางใจได้ (Reliability)
การให้ความมั่นใจแก่ผู้รับริการ (Assurance) ด้านสิ่งที่สัมผัสได้
(Tangibles) ด้านความรวดเร็ว (Responsiveness) และด้าน
การเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล (Empathy) ตามล�ำดับ โดยมี
ความไว้วางใจบริษัทน�ำเที่ยวประเทศจีนในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ในรายองค์ประกอบ พบว่า ผูบ้ ริโภคได้ให้ความไว้วางใจในระดับมาก
ในทุกรายองค์ประกอบ ได้แก่ ด้านศักยภาพ ด้านความไว้วางใจด้าน
การสื่อสารและความไว้วางใจด้านค�ำมั่นสัญญา ตามล�ำดับ มีความ
ตั้งใจในการใช้บริการบริษัทน�ำเที่ยวประเทศจีนซ�้ำในระดับมาก
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพการให้บริการประกอบด้วย
ด้ า นสิ่ ง ที่ สั ม ผั ส ได้ (Tangibles) ความเชื่ อ ถื อ และไว้ ว างใจได้
(Reliability) ความรวดเร็ว (Responsiveness) การรับประกัน
(Assurance) และการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล (Empathy)
ส่งผลต่อความตั้งใจเที่ยวซ�้ำและความไว้วางใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย และสอดคล้องกับ พรประภา ไชยอนุกูล (2557) ได้ศึกษา
เรื่อง คุณภาพการให้บริการของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผลต่อความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอ�ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของสถานที่
ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยใน
อ�ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็น
ของปัจจัยคุณภาพการให้บริการของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผลต่อ

ความพึงพอใจและรู้จักผู้รับบริการมากที่สุด รองลงมาคือ ความ
น่าเชื่อถือไว้วางใจ และด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี เพศ อายุ
กระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อ
ความพึงพอใจในอ�ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01 ในส่วนของปัจจัยคุณภาพ
การให้บริการที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ พบว่า มีความ
สัมพันธ์กันทุกด้านและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยระดับความคิด
เป็ น ของปั จ จั ย คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของสถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วที่ มี
ผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้านปัจจัยความเป็น
รู ป ธรรม มี ผ ลในระดั บ มากที่ สุ ด คื อ พนั ก งานมี บุ ค ลิ ก ภาพ
การแต่งกายความเป็นระเบียบที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
รองลงมาคือ สถานที่ท่องเที่ยวมีที่นักพักผ่อนเหมาะสมกับจ�ำนวน
นักท่องเที่ยว พนักงานมีการแนะน�ำสถานที่ท่องเที่ยว สามารถ
ให้ข้อมูลได้เป็นอย่างดี มีพนักงานเพียงพอในการให้บริการ และมี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการบริการ ปัจจัยด้านความเชื่อถือ
ไว้วางใจ โดยรวมในระดับเห็นด้วยมาก ข้อที่มีผลในระดับมากที่สุด
คือ พนักงานมีการให้บริการที่มีคุณภาพและตอบสนองท่านได้เป็น
อย่างดี และเมื่อท่านมีปัญหาในระหว่างการท่องเที่ยว พนักงาน
สามารถช่วยเหลือท่านได้เสมอ รองลงมาคือ ท่านได้รับการบริการ
ที่น่าประทับใจจากพนักงานเป็นอย่างดี และพนักงานมีการให้
บริ ก ารที่ ถู ก ต้ อ งตรงตามความต้ อ งการของท่ า น ปั จ จั ย ด้ า น
การตอบสนองต่อผู้รับบริการ โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
ข้อที่มีผลในระดับมากที่สุด คือ ท่านได้รับการบริการที่ดีสะดวก
ปลอดภัยและรวดเร็วอยู่เสมอ รองลงมาคือ พนักงานมีความพร้อม
และเต็มใจที่จะให้บริการกับท่านตลอดเวลา ท่านได้รับการบริการ
ตรงตามความต้องการอยู่เสมอ พนักงานมีความตั้งใจในการท�ำงาน
และบริ ก ารท่ า นตลอดเวลา ปั จ จั ย ด้ า นการให้ ค วามเชื่อมั่นต่อ
ผู้รับบริการ โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ข้อที่มีผลในระดับ
มากทีส่ ดุ คือ พนักงานมีความน่าเชือ่ ถือ และไว้วางใจได้ รองลงมาคือ
พนักงานสามารถให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ท่านได้เสมอ พนักงาน
มีความสุภาพ และมีกริ ยิ ามารยาททีด่ ใี นการบริการ พนักงานมีทกั ษะ
ความรู้ และเชี่ยวชาญต่อการให้บริการ ปัจจัยด้านการเข้าใจและ
รูจ้ กั ผูร้ บั บริการ โดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก ข้อทีม่ ผี ลในระดับ
มากทีส่ ดุ คือ ท่านได้รบั การดูแล และเอาใจใส่จากพนักงานเป็นอย่างดี
รองลงมาคือ พนักงานสามารถแนะน�ำสถานที่ท่องเที่ยวในอ�ำเภอ
สวนผึง้ ได้เป็นอย่างดี พนักงานมีความสามารถทีจ่ ะเข้าใจความต้องการ
ของท่าน และพนักงานสามารถตอบค�ำถามที่ท่านต้องการทราบได้
เป็นอย่างดี

รำไ

สรุปและอภิปรายผล

ทักษญา สง่าโยธิน, อัจจิมา ศุภจริยาวัตร, ตติยะ ฉิมพาลี

154 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2562

พพ
รรณ
ี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2561). ข้อมูลจังหวัดจันทบุรี.
(ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก http://thai.tourismthailand.
org/เกี่ยวกับประเทศไทย/ปลายทาง/จันทบุรี. 2561
จังหวัดจันทบุรี. (2561). แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี พ.ศ.25602561. (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก : http://www.chanthaburi.go.th/new/?page_id=4360#&panel1-1.
2561.
ฉงจิง่ หลี.่ (2556). คุณภาพการบริการของบริษทั น�ำเทีย่ วประเทศ
จี น ที่ มี ผ ลต่ อ ความไว้ ว างใจในบริ ษั ท น� ำ เที่ ย วและ
ความตัง้ ใจในการใช้บริการซ�ำ้ ของนักท่องเทีย่ วชาวไทย.
การศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คลบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต .
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ประชาชาติธุรกิจ. (2561). รายได้ท่องเที่ยวปี 2560. (ออนไลน์)
เข้าถึงได้จาก : https://www.prachachat.net/
tourism/news-95937. 2561.
พรประภา ไชยอนุกูล. (2557). คุณภาพการให้บริการของสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในอ�ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี. การค้นคว้า
อิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. สาขาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี.

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ค วรส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การให้ บ ริ ก ารธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วที่ พั ก และธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารใน
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความเชื่อถือไว้วางใจได้
การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และการรู้จัก
และเข้าใจลูกค้า ตามผลวิจัยที่ได้ เพื่อการพัฒนาที่เป็นมาตรฐาน
ให้ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง
2. จังหวัดจันทบุรีควรผลักดันด้านการส่งเสริมให้มี
การอ�ำนวยความสะดวกด้านคมนาคม เช่น ป้ายบอกทาง การขนส่ง
สาธารณะโดยสารเพือ่ เชือ่ มโยงไปยังแหล่งท่องเทีย่ วต่างๆ ในจังหวัด
จันทบุรี
3. จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ควรมี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล ด้ า น
การท่องเที่ยวให้เป็นปัจจุบันเพื่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ทั้งที่พัก
ร้านอาหาร ร้านของฝาก รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการของธุรกิจ
ท่องเที่ยวจันทบุรีให้ครบในทุกกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของธุรกิจท่องเที่ยวจันทบุรี
ให้มีศักยภาพมากขึ้น
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรี
เนื่องจากรูปแบการท่องเที่ยวเปลี่ยนไปตลอดเวลา ควรมีการศึกษา
ทุ ก 1-3 ปี เพื่ อ เป็ น การวางแผนการส่ ง เสริ ม ให้ เข้ า กั บ เทรน
การท่องเที่ยว

เอกสารอ้างอิง
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครู
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยแรงจูงใจ การเห็นคุณค่าในตนเองและความผูกพันต่อองค์กรที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และ 4) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจ�ำปีการศึกษา 2561 จากตารางของเคร็จซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) จ�ำนวน
180 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ซึ่งมีอ�ำนาจจ�ำแนก
รายข้ออยู่ระหว่าง .60 - .91 และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
(X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation Coefficient)
และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยแรงจูงใจ การเห็นคุณค่าในตนเองและความผูกพันต่อองค์กรส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ของครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครู
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยปัจจัยด้านแรงจูงใจและ
ด้านการเห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ส่วนความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
ได้ดังนี้
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ในรูปคะแนนดิบ Y = .313 + .657 (ความผูกพันต่อองค์กร) + .283 (แรงจูงใจ)
ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z = .639 (ความผูกพันต่อองค์กร) + .229 (แรงจูงใจ)
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The objectives of this study were 1) to study the motivation factors, self-esteem and organizational
commitment that affectteachers’ good membership behavior in schoolsunder Sakaeo Provincial Administrative
Organization, 2) to study the organization citizenship behaviors of teachers under Sakaeo Provincial Administrative
Organization, 3) to study the correlation between the factors affecting organization citizenship behaviors and
organization citizenship behaviors of teachers under Sakaeo Provincial Administrative Organization, and
4) to create predictive equations of factors that affect teachers’ good membership behavior under Sakaeo
Provincial Administrative Organization. This research uses a sample size of 180 teachers which was the sample size
suggested a table of Krejcie & Mogan under Sakaeo Provincial Administrative Organization of the academic year 2018.
The tools used for collecting data were a rating scale questionnaire of 5 levels which have the item discrimination
power between .60-.91 and the reliability of .94. The statistics utilized in analyzing the data were Mean (X), Standard
Deviation (SD), Pearson’s product moment correlation coefficient, and Stepwise multiple regression analysis.
It was found that the overall and individual aspect of factors affecting organization citizenship behavior
and organization citizenship behavior of teachers under Sakaeo Provincial Administrative Organization were rated
at high levels. The top three areas of factors affecting organization citizenship behavior and organization citizenship
behavior of teachers, were motivation factor, organizational commitment that to affecting organization citizenship
and self-esteem. The overall and individual aspect of the organization citizenship behavior of teachers under
Sakaeo Provincial Administrative Organization were alse rated at high levels. The top three areas of the organization
citizenship behavior of teachers were conscientiousness, civic virtue and courtesy. The correlation between the
factors to affecting organization citizenship behavior and organization citizenship behavior of teachers under
Sakaeo Provincial Administrative Organization was significantly positive at the .01 level.
The equation, whichconed forcast factors organization citizenship behavior of teachers under Sakaeo
Provincial Administrative Organization was
Raw score		 Y = .313 + .657 (Organizational commitment) + .283 (Motivation)
Standard score Z = .639 (Organizational commitment) + .229 (Motivation)
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ศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่างๆ พบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิก
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ (Organizational ที่ดีขององค์การมาจากหลายปัจจัยที่ส่งผล
จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา
Citizenship Behavior หรือ OCB) เป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลที่
แสดงออกด้วยความสมัครใจ โดยไม่ได้ตระหนักอย่างชัดเจนถึงระบบ ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
การให้รางวัลขององค์การ เป็นพฤติกรรมที่สนับสนุนประสิทธิผล ของครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้แก่
ในการปฏิ บั ติ ง านทั้ ง หมดขององค์ ก าร และการแสดงออกซึ่ ง แรงจูงใจ การเห็นคุณค่าต่อตนเอง และความผูกพันต่อองค์กร
พฤติกรรมด้วยความสมัครใจนั้น หมายความว่า เป็นพฤติกรรมที่ เพื่ อ ที่ จ ะท� ำ ให้ ท ราบถึ ง ระดั บ อิ ท ธิ พ ลของตั ว แปรที่ ส ่ ง ผลต่ อ
ไม่ได้ถูกบังคับให้ปฏิบัติโดยบทบาทหน้าที่ ซึ่งพฤติกรรมการเป็น พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก าร รวมถึ ง ระดั บ ของ
สมาชิกที่ดีขององค์กรเปรียบเสมือนตัวหล่อลื่นเครื่องจักรกลให้ พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข องครู สั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห าร
สามารถขับเคลื่อนกระบวนการท�ำงานในด้านต่างๆ ได้โดยไม่ติดขัด ส่ ว นจั ง หวั ด สระแก้ ว เพื่ อ ที่ จ ะได้ ใช้ ผ ลการวิ จั ย ไปพั ฒ นางาน
สามารถลดความขัดแย้งภายในองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพและ ด้านบุคคลโดยเฉพาะในเรื่องการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การซึ่งจะ
เพิ่มผลการปฏิบัติงานให้กับองค์กร ตลอดจนเป็นเครื่องมือช่วยให้ เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์การต่อไป
องค์กรเกิดการพัฒนา ปรับปรุง จนเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ขององค์กร
(ปาริชาติ ปานส�ำเสียง, 2555) ออร์แกน (Organ, 1988) ได้จำ� แนก วัตถุประสงค์ของการวิจัย
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การไว้ 5 พฤติกรรม คือ
1. เพื่อศึกษาปัจจัยแรงจูงใจ การเห็นคุณค่าในตนเอง
1) พฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อื่น 2) พฤติกรรมการค�ำนึงถึงผู้อื่น และความผูกพันต่อองค์กรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
3) พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น 4) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ ของครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
และ 5) พฤติกรรมการส�ำนึกในหน้าที่
2. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข องครู
การเกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การมาจาก โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
หลายปัจจัย การเกิดพฤติกรรมตามที่ออร์แกนได้เสนอไว้นั้นมี
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี กั บพฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิกที่ดี
จะมีความสัมพันธ์กบั เห็นคุณค่าในตนเอง โดย บร็อคเนอร์ (Brockner, ของครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
1988) กล่าวว่า การเห็นคุณค่าในตนเองท�ำให้บุคคลเกิดความรู้สึก
4. เพื่ อ สร้ า งสมการพยากรณ์ ป ั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ
เชื่อมั่นในตนเอง รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
มีความสามารถเพียงพอทีจ่ ะท�ำสิง่ ต่างๆ ได้มปี ระโยชน์และความส�ำคัญ ส่วนจังหวัดสระแก้ว
กับสังคม นั่นก็คือ ลักษณะพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีความสัมพันธ์กับ วิธีด�ำเนินการวิจัย
ความผูกพันต่อองค์กรอีกด้วย ซึ่งมอร์แกน และมัวรีน (Morgan &
ประชากร คือ ครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
Maureen, 1999) กล่าวว่า ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะ ส่วนจังหวัดสระแก้ว จ�ำนวน 11 โรงเรียน ประจ�ำปีการศึกษา 2561
คงความเป็นสมาชิกขององค์กร เป็นความปรารถนาหรือความต้องการ จ�ำนวน 333 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดองค์การ
ที่จะอยู่ในองค์การเป็นความรู้สึกเกี่ยวพันกับองค์การที่แสดงถึง บริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 11 โรงเรียน ประจ�ำปีการศึกษา 2561
สภาพความจงรักภักดี และความเลื่อมใสศรัทธา
โดยใช้ตารางของเคร็จซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 :
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นองค์กรปกครอง 607 - 610) จ�ำนวน 180 คน และใช้การสุ่มแบบง่าย (Simple
ส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการศึกษาและมีโรงเรียนในสังกัด จ�ำนวน random sampling) ตามสัดส่วนของจ�ำนวนครูในแต่ละโรงเรียน
11 โรงเรียน และมีครูจ�ำนวนมากพอสมควร นอกเหนือจากงาน
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามมาตร
ด้านการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนแล้ว ครูผสู้ อนยังต้องร่วมงาน ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จ�ำนวน 4 ตอน ได้แก่
กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และงานทีเ่ กีย่ วกับชุมชนอีก แบบสอบถามด้านแรงจูงใจ แบบสอบถามด้านการเห็นคุณค่าใน
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นของครูดังกล่าวล้วนแต่เป็นไปตามลักษณะของ ตนเอง แบบสอบถามด้านความผูกพันต่อองค์กรและแบบสอบถาม
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ การเกิดพฤติกรรมเช่นนัน้ พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี การหาคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ
เป็นไปในลักษณะที่หวังผลตอบแทนหรือไม่ และมีพฤติกรรมอยู่ใน โดยการหาค่ า อ� ำ นาจจ� ำ แนกของแบบสอบถามเป็ น รายปั จ จั ย
ระดับใด การที่บุคลากรขององค์การจะมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิก โดยใช้ วิ ธี สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson’s
ที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเกิดขึ้นกับทุกๆ องค์กร จากการที่ผู้วิจัยได้ product-moment correlation coefficient) ได้ค่าอ�ำนาจ
ณิชากุล ท้าวสาลี, ระพิน ชูชื่น, ประยูร อิ่มสวาสดิ์
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3.3.ปัปจจจัจัย3.1
กกพัพันนนต่อัตอนอองค์
ดนความผู
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หนึ
ยด้ดาานความผู
องค่งกอักรนรเดียวกันกับองคกร
3.2 ดานการมี
สว่งนร
3.1
นนอัอันนหนึ
3.1ด้ดาานความเป็
นความเป
หนึ
่งอัอันวนเดีมในองค
เดียยวกัวกันนกักกับรบองค์
องคกกรร
3.3 ดสาสนความจงรั
กภักกรดีรตอองคกร
3.2
่ววนร่นรววมในองค์
3.2ด้ดาานการมี
นการมี
มในองค
3.3
กกภัภักกดีดีตต่ออองค์
3.3ด้ดาานความจงรั
นความจงรั
องคกกรร
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ตัวแปรตาม
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โดยรวมและรายด้ า นอยู ่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า น
1. ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของครู
โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ เรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ แรงจูงใจ ความผูกพันต่อ
มีคาเฉลี
ในระดับนมาก
าน เรีงยกังอั
นดับกคารบริ
าเฉลี่ยจากมากไปน
ย ไดแวก แรงจูงใจ
1. ่ยปโดยรวมและรายด
จจัยที่สงผลตอพฤติานอยู
กรรมการเป
สมาชิเมืก่อทีพิ่ดจีขารณารายด
องครูโรงเรี
ดองค
วนจังหวั
ดอสระแก
องค์ยกนสั
รและการเห็
นคุณค่หาารส
ในตนเอง
ปรากฏผลดั
งแสดงในตารางที่ 1
ครูโรงเรีความผู
ยนสังกักดพัองค์
ก
ารบริ
ห
ารส่
ว
นจั
ง
หวั
ด
สระแก้
ว
มี
ค
่
า
เฉลี
่
ย
นตอองคการและการเห็
คุณคเมื
าในตนเอง
ปรากฏผลดั
1
มีคาเฉลี่ยโดยรวมและรายด
นอยูในระดับนมาก
่อพิจารณารายด
าน เรีงยแสดงในตารางที
งอันดับคาเฉลี่ย่ จากมากไปน
อย ไดแก แรงจูงใจ
ความผูกพันตอองคกรและการเห็นคุณคาในตนเอง ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมและรายดาน
ตารางที
่ 1 ค่่ยาและส
เฉลี่ยวและส่
นเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมและรายด้
ตารางที่ 1 คาเฉลี
นเบี่ยวงเบนมาตรฐานโดยรวมและรายด
าน าน
n = 180
ตัวแปร
ระดับ
อันดับ
n = 180
SD
ตัวแปร
ระดับ
อันดับ
แรงจูงใจ (X1)
4.23 SD .43
มาก
1
แรงจูงใจความผู
(X1)กพันตอองคกร (X3)
4.23 4.06 .43 .51 มาก มาก 1
2

ความผูกการเห็
พันตอนองค
(X3) (X2)
คุณคการในตนเอง
การเห็นคุณคาในตนเอง (X2)

รวม

รวม
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4.06 3.83 .51
3.83 4.04 .55
4.04

.42

.55 มาก มาก 2
.42 มาก มาก 3
มาก
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2. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครูโรงเรียนสังกัด ไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ พฤติกรรมการส�ำนึกในหน้าที่ พฤติกรรม
2. ดพฤติ
กรรมการเป
กที่ดีของครูโรงเรี
งกัดองค
การบริ
วนจังหวักดรรมการอดทนอดกลั
สระแกว มีคาเฉลี่ยโดยรวม
องค์การบริหารส่วนจังหวั
สระแก้
ว มีคา่ เฉลีนย่ สมาชิ
โดยรวมและรายด้
าน ยนสัการให้
ความร่
วมมืหอารสและพฤติ
้น ปรากฏผล
อยูในระดับามาก
เมื่อ่ยพิเรีจยารณารายด
านคาเฉลี่ยดัเรี
ยงอันดับจากมากไปน
อยู่ในระดับและรายด
มาก เมื่อาพินจารณารายด้
นค่าเฉลี
งอันดับจากมาก
งแสดงในตารางที
่ 2 อย 3 อันดับแรก ไดแก พฤติกรรม
การสํานึกในหนาที่ พฤติกรรมการใหความรวมมือ และพฤติกรรมการอดทนอดกลั้น ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของครูโรงเรียนสังกัดองคการบริหาร
ตารางที่ 2 ค่าสเฉลี
วนเบี่ยวงเบนมาตรฐาน
พฤติานกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครู
วนจั่ยงและส่
หวัดสระแก
โดยรวมและรายด
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วโดยรวมและรายด้าน
n = 180
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ระดับ อันดับ
SD
1.พฤติกรรมการสํานึกในหนาที่
4.31 .63
มาก
1
2. พฤติกรรมการใหความรวมมือ
4.20 .60
มาก
2
3. พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น
4.13 .58
มาก
3
4. พฤติกรรมคํานึงถึงผูอื่น
4.13 .57
มาก
4
5. พฤติกรรมชวยเหลือผูอื่น
4.09 .62
มาก
5
รวม
4.17 .60
มาก

ชภัฏ

3. ความสั3.มพัความสั
นธ์ระหว่
จัยทีางป
่ส่งจผลต่
โรงเรียนสังนกัสมาชิ
ดองค์กกทีารบริ
หารส่กัวบนจัพฤติ
งหวักดรรมการเป
สระแก้ว มีนคสมาชิ
วามสักมพันธ์
มพัานงปั
ธรจะหว
จัยทีอ่สพฤติ
งผลตกรรม
อพฤติกรรมการเป
่ดีของครู
การเป็นสมาชิ
ที่ดีของครู
บ พฤติ
กรรมการเป็
สมาชิ
่ดีขดองครู
ส�ำคัญทางสถิ
.01 ปรากฏผลดั
ที่ดีขกองครู
โรงเรียกันสั
งกัดองค
การบริหนารส
วนจักงทีหวั
สระแกว ทางบวกอย่
มีความสัมพัานงมีธนทัยางบวกอย
างมีนตัยิทสํี่ราะดั
คัญบทางสถิ
ติที่ระดับ .01งแสดง
ในตารางที่ 3
ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 3

ลัยร
า

ตารางที่ 3่ 3ค่คาาสัสัมมประสิ
ประสิททธิธิ์ส์สหสั
หสัมมพัพันนธ์ธรระหว่
ะหวาางปั
งปจจจัจัยยทีที่สส่ ่งงผลต่
ผลตออพฤติ
พฤติกกรรมการเป็
รรมการเปนนสมาชิ
สมาชิกกทีที่ด่ดีขีของครู
องครูกกับับพฤติ
พฤติกกรรม
รรมการเปน
ตารางที
สมาชินกสมาชิ
ที่ดีขกองครู
รงเรียโรงเรี
นสังยกันสั
ดองค
ารบริกหารบริ
ารสหวนจั
ว ว
การเป็
ที่ดีขโองครู
งกัดกองค์
ารส่งหวั
วนจัดสระแก
งหวัดสระแก้
ตัวแปร
X1
X2
X3
แรงจูงใจ
X1
1
การเห็นคุณคาในตนเอง
X2
.576**
1
ความผูกพันตอองคกร
X3
.488**
.652**
1
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
Y
.545**
.536**
.750**
**p ≤.01
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4. พฤติกรรมการเป
่ดีของครู
ารสวนจับงหวัดสระแกว ไดรับการสงผลมา
4. พฤติกรรมการเป็
นสมาชิกทีน่ดสมาชิ
ีของครูกทีโรงเรี
ยนสัโงรงเรี
กัด ยนสังกัดองคการบริ
ในรูปหคะแนนดิ
ย 2งหวัดาดนสระแก้
คือ ปวจจัได้ยดราับนความผู
กพันตอองค
างมีนกัยพัสํนาคัต่ญอองค์
ทางสถิ
องค์การบริจากป
หารส่จวจันจั
การส่งผลมาจากปั
จจักยร (X3) และปจจัYยดา=นแรงจู
.313งใจ+(X1)
.657 อย
(ความผู
กร)ต+ิที่
วนการเห็กพันนคุต่ณอคองค์
าในตนเอง
เนื่องจากมี
พันธกับพฤติกรรมการเปน
2 ด้าน คืระดั
อ ปับจจั.01
ยด้าสนความผู
กร (X3)(X2)
และปัถูกจตัจัดยออกจากสมการ
			
.283ความสั
(แรงจูมงใจ)
สมาชิกที่ดีอยูในระดับปานกลางและมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ซึ่งสามารถนํามาสรางสมการพยากรณไดดังนี้
ด้ า นแรงจู ง ใจ (X 1 ) อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01
ในรูปคะแนนมาตรฐาน
ในรูปคะแนนดิบ
ส่วนการเห็นคุณค่าในตนเอง (X2) ถูกตัดออกจากสมการ เนื่องจาก
Z = .639 (ความผูกพันต่อองค์กร) + .229 (แรงจูงใจ)
Ŷ = .313 + .657(ความผูกพันตอองคกร) + .283(แรงจูงใจ)
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี อ ยู ่ ใ นระดั บ
เมื่อน�ำตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปรเข้าสมการพยากรณ์แล้ว
ในรูปคะแนนมาตรฐาน
ปานกลางและมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งสามารถน�ำมาสร้างสมการ จะได้ค่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) = .777 ค่าอ�ำนาจ
Ẑ = .639(ความผูกพันตอองคกร) + .229(แรงจูในการพยากรณ์
งใจ)
พยากรณ์ได้ดังนี้
ที่ปรับแก้ (Adjusted R2) = .599 หรือสามารถ
เมื่อนําตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปรเขาสมการพยากรณพยากรณ์
แลว จะไดได้ครา้อคยละ
าสัม59.90
ประสิทปรากฏผลดั
ธิ์สหสัมพันงธแสดงในตารางที
พหุคูณ (R) = .777
่4
คาอํานาจในการพยากรณที่ปรับแก (Adjusted R2) = .599 หรือสามารถพยากรณไดรอยละ 59.90 ปรากฏผลดังแสดง
ในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) โดยแสดงแตละ
ตารางที่ 4 ผลการวิ
ดถอยพหุ
คูณแบบขั
้นตอน
regression
โดยแสดง
ปจจัยที่สเคราะห์
งผลตอถพฤติ
กรรมการเป
นสมาชิ
กที(Stepwise
่ดีของครูโรงเรีmultiple
ยนสังกัดองค
การบริหanalysis)
ารสวนจังหวั
ดสระแกว
แต่ละปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
ตัวแปร
B
SEb
Beta
t
p
ดานความผูกพันตอองคกร X3
.657
.056
.639
11.742** .000
ดานแรงจูงใจ
X1
.283
.067
.229
4.208** .000
2
F = 133.709
R = .777 R = .603
2
Adjusted R = .599 SEest = .338
a = .313
** p ≤ .01

สรุปและอภิปรายผล
สรุปและอภิปรายผล
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สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วัลลพ ล้อมตะคุ (2554) ศึกษาปัจจัย
ที่ส่งยผลต่
กทีด่ดสระแก
ีขององค์
จจัยอทีพฤติ
่สงผลต
อพฤติกรรมการเป
องครูโรงเรี
นสังอกัพฤติ
ดองคกกรรมการเป็
ารบริหารสนวสมาชิ
นจังหวั
ว การ
1. ปัจจัยที1.่ส่งปผลต่
กรรมการเป็
นสมาชิกทีน่ดสมาชิ
ีของ กทีเชิ่ดงีขสาเหตุ
อยูใกนระดั
จารณารายด
น พบวา ปจของพนั
จัยดานแรงจู
งใจ มีคาเฉลี
มากทีมหาวิ
่สุด ทีท่เยาลั
ปนเชยนในก�
นี้อาจเป
น ฐ
ก งานสายปฏิ
บั ติ ก่ยาร
ำ กั บ ของรั
ครูโรงเรียโดยรวม
นสังกัดองค์
ารบริบหมาก
ารส่วเมืนจั่อพิงหวั
ดสระแก้ว าโดยรวม
า ครู
ยนสังกัดาองค
การบริ
งหวัดงสระแก
ว มีแรงจูจงัยใจในการทํ
อปฏิบัติหนนาสมาชิ
ที่ ที่สกูงมาก
พบว่า มีาพงานหรื
ฤติกรรมการเป็
ที่ดีขององค์การ
อยู่ในระดัเพราะว
บมาก เมื
่อพิโจรงเรี
ารณารายด้
น พบว่
า ปัหจารส
จัยด้วานจั
นแรงจู
ใจ ผลการวิ
วาแรงจู
้นจะเป
นรางวันเพราะว่
ลหรือกฎข
งคับยนสั
สอดคล
บงานวิจัย่ในระดั
ของ ขเคนทร
บค่อนข้างสูวรรณศิ
ง ริและอรัญญา ตุยคัมภีร
มีค่าเฉลี่ยไม
มากที
่สุด ทีง่เใจนั
ป็นเช่
นนี้อาจเป็
า ครูอบัโรงเรี
งกัด องกัโดยรวมอยู
กษาโมเดลเชิ
ของพฤติ
กรรมการเป
าร : อิมทพัธินพธ์ลของแรงจู
งคมในการ
3. กความสั
ระหว่างปังจใจเอื
จัยที้อ่สสั่งผลต่
อพฤติกรรม
องค์การบริ(2557)
หารส่วศึนจั
งหวัดสระแก้งสาเหตุ
ว มีแรงจู
งใจในการท�
ำงานหรืนอสมาชิกที่ดีขององค
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า
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กที้อ่ดีของ
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ที่ สู ง มาก ไม่ว ่าแรงจูงใจนั้น จะเป็น รางวั ล หรื อ กฎ การเป็นสมาชิกที่ดีของครูกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิ
สังคมในการทํางานมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ข้อบังคับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขเคนทร์ วรรณศิริ และ ครู โรงเรี ย นสั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สระแก้ ว มี ค วาม
(β = 0.46) ซึ่งแรงจูงใจ ทําใหการปฏิบัติหนาที่ของครูหรือการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับผลการวิจัยของ
อรัญญา ตุ้ยคัมภีร์ (2557) ศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรม สัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกปัจจัย
เสกสรร อรกุล (2556) ศึกษา ปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ : อิทธิพลของแรงจูงใจเอื้อสังคม นั่นหมายความว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจ และความผูกพันต่อองค์กร
บริษัท เมทเทิลคอม จํากัด พบวา ปจจัยแรงจูงใจภายในที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย ดาน
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครูโรงเรียน
ในการท� ำผลสํ
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2. พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของครูโรงเรียนสังกัดองคการบริ
ดสระแก
ว มีวคาอย่เฉลีางมี
่ยโดยรวม
บ .01าที่ อยู
ค่อนข้่สาุดงสูเมืง ่อทีพิ่เป็จนารณารายข
เช่นนี้เนื่องจากว่
ในการท�ำอยู
งานมี
อิทธิบพมาก
ลทางตรงต่
พฤติกรรมการเป็
่ดี สถิตาิทนึี่รกะดัในหน
ในระดั
เมื่อพิจอารณารายด
าน พบวนสมาชิ
า พฤติกกทีรรมการสํ
มีค่ใานระดั
เฉลี่ยบมากที
อ า
กรรมการเป็
สมาชิ่สุดกทีที่ด่เปีขนองครู
การบริ
หารส่าวนจั
ขององค์กพบว
ารอย่า าทงมี
นัยส�ำคับญัตทางสถิ
ติที่รกะดั
บ .01 (β = 0.46)
านมาปฏิ
ิงานและเลิ
งานตรงเวลาตามที
่โรงเรียนกํพฤติ
าหนด
มีคาเฉลี่ยนมากที
เชนนีอ้องค์าจเป
นเพราะว
ครูงหวัด
สระแก้วงทํเกิาให
ดจากปั
ใจและความผู
กพันต่อยบองค์กร
ซึ่งแรงจูงโรงเรี
ใจ ท�ยำให้
ิหน้าทีห่ขารส
องครู
อการปฏิ
บัตวิงเป
านมี
นสักงารปฏิ
กัดองคบกัตารบริ
วนจัหงรืหวั
ดสระแก
นขาราชการจึ
การปฏิจจับยัตด้ิหานนแรงจู
าที่คองนข
างเปนไปตามระเบี
ซึ่ง่อไม่สัสตอดคล้
งกับผลการวิจัยกของ
ณัฏฐพั้โชรงเรี
ร มณี
โรจน์งกั(2557)
ประสิทธิภของทางราชการ
าพ สอดคล้องกับเห็ผลการวิ
เสกสรร ยอรกุ
ล (2556)
นความสํจัยาของ
คัญของระเบี
บราชการ
มีความซื
ยทั้งตออตนเองและองค
ร นอกจากนี
ยนในสั
ด
ที่ศึก้วมืษาความสั
มพันางานและเลิ
ธ์ระหว่างปักจงาน
จัยส่สามารถตรวจสอบได
วนบุคคลแรงจูงใจในงาน
ศึกษาปัจองค
จัยแรงจู
งใจในการปฏิ
บัตดิงสระแก
านที่มีผวลต่
าพใน
การบริ
หารสวนจังหวั
ไดอมประสิ
ีการติดทตัธิ้งภเครื
่องสแกนนิ
อ ในการมาทํ
พั น ต่ อทองค์
ก ารและพฤติ
ก รรมการเป็
น สมาชิ
ที่ ดี ข อง
องกับผลการวิ
วัลลพลลคอม
อมตะคุ
จจัยเชิกงสาเหตุ
ี่สงผลต
อพฤติกรรมการเป
นสมาชิ
กที่ดีขกอง
การปฏิบัตสอดคล
ิงานของพนั
กงาน บริจัยษของ
ัท เมทเทิ
จ�ำกั(2554)
ด พบว่ศึากษาปความผู
องคงใจภายในที
การของพนั่มกงานสายปฏิ
มหาวิทยาลัยบในกํ
ากับของรั
า มีพฤติกรรมการเป
นสมาชิมหาวิ
กที่ดีของ
องค์ฐกผลการวิ
ารของบุจัยคพบว
ลากรสายสนั
บ สนุ น วิ ช าการ
ท ยาลั ย
ปัจจัยแรงจู
ีผลต่อประสิบทัตธิิกภาราพในการปฏิ
ัติงาน
ในระดับคบอัตนขิงาน
างสูการยกย่
ง
ประกอบด้องค
วย กด้ารโดยรวมอยู
านผลส�ำเร็จในการปฏิ
องยอมรับ เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ผลการวิจัย พบว่า ความสัมพันธ์
3. ความสั
มพันธระหวาางป
จจัายที่สงผลตอพฤติกรรมการเป
นสมาชิงกใจในงานกั
ที่ดีของครูกบับพฤติ
พฤติกกรรมการเป็
รรมการเปนสมาชิ
ระหว่ า งแรงจู
สมาชิกกทีที่ด่ ดี ี ข อง
นับถือ การมีอ�ำนาจในหน้
าที่ และโอกาสก้
วหน้
ของครู
โรงเรีกรรมการเป็
ยนสังกัดองค
การบริ
วนจัโรงเรี
งหวัยดนสั
สระแก
ความสั
มพัน่ในระดั
ธทางบวกอย
างมีนัยสําคัมญพันทางสถิ
ี่ระดับ .01
การอยู
บต�่ำ และความสั
ธ์ระหว่ตาิทงความผู
กพันต่อ
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ที่ บ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สระแก้ ว มี ค ่ า เฉลี่ ย โดยรวมอยู ่ ใ น องค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อยู่ในระดั
องครู
ยนสังกัดองค
การบริ
ารสวกนจั
งหวัดสระแก
างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อยูในระดับคอนขางสูง
ระดั บ มากดีขเมื
่ อ พิโจรงเรี
ารณารายด้
า นพบว่
า หพฤติ
รรมการส�
ำ นึ ก ว อยปานกลาง
ที่เปนเชนนี้เนื่องจากวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของครูองคการบริ
ารสกวรรมการเป็
นจังหวัดสระแก
จัยดยานสั
น งกัด
4. หพฤติ
นสมาชิวกเกิที่ดดีขจากป
องครูจโรงเรี
ในหน้าที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ท่านมา
แรงจูงใจและความผูกพันตอองคกร ซึ่งไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ ณัฏฐพัชร มณีโรจน (2557) ที่ศึกษาความสัมพันธ
ปฏิบัติงานและเลิกงานตรงเวลาตามที่โรงเรียนก�ำหนด มีค่าเฉลี่ย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้รับการส่งผลมาจากปัจจัย
ระหวางปจจัยสวนบุคคลแรงจูงใจในงาน ความผูกพันตอองคการและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของ
าน คือ ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์กร และปัจจัยด้าน
มากที่สุด บุทีค่เลากรสายสนั
ป็นเช่นนี้อาจเป็
นเพราะว่
า ครูมหาวิ
โรงเรีทยยาลั
นสังยกัเกษตรศาสตร
ดองค์การ 2วิทด้ยาเขตศรี
บสนุ
นวิชาการ
ราชา ผลการวิจัย พบวา ความสัมพันธระหวาง
แรงจู
ง
ใจ
อย่
นัยส�ำคัญทางสถิ
บ า.01
สอดคล้
บริหารส่วแรงจู
นจังหวังใจในงานกั
ดสระแก้ว บเป็พฤติ
นข้ากราชการจึ
ง
ท�
ำ
ให้
ก
ารปฏิ
บ
ต
ั
ห
ิ
น้
า
ที
่
รรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ อยูในระดับต่าํางมีและและความสั
มพัตนิทธี่รระดั
ะหว
งความผู
กพันองกับ
จัยของ ปาริชาติ ปานส�ำเนียง (2555) ศึกษาคุณภาพชีวิต
ค่อนข้างเป็ตอนองค
ไปตามระเบี
ยบของทางราชการ
เห็นกทีความส�
ำคัญกของ
การกับพฤติ
กรรมการเปนสมาชิ
่ดีขององค
าร อยูใผลการวิ
นระดับปานกลาง
้ ค วามยุ
ติ ธ รรมในองค์
่ มี อิ ท ธิ พ ล
ระเบียบราชการ มีค4.วามซื
อ่ สักตรรมการเป
ย์ทงั้ ต่อตนเองและองค์
นอกจากนี
พฤติ
นสมาชิกที่ดกีขรองครู
โรงเรีย้ นสัในการท�
งกัดองคำกงานและการรั
ารบริหารสวนจับงรูหวั
ดสระแก
ว ไดรับการสก รที
งผลมา
ต่อพฤติ
สมาชิ
กรผ่ตานความผู
กพันต่อ
โรงเรียนในสั
งกัดจองค์
สระแก้วกได้พันมกีตารติ
ดตักง้ ร และป
จากป
จัย ก2ารบริ
ดานหารส่
คือ วปนจั
จจังยหวั
ดาดนความผู
อองค
จจัยดการรมการเป็
นแรงจูงใจนอย
างมีกนทีัย่ดสํีตาคั่อญองค์
ทางสถิ
ิที่ระดับ .01
เครือ่ งสแกนนิว้ มือ ในการมาท�ำงานและเลิกงาน สามารถตรวจสอบได้ องค์ ก รของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายสนั บ สนุ น กรณี ศึ ก ษา
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คณะแพทย์ แ ห่ ง หนึ่ ง ในกรุ ง เทพมหานครผลการศึ ก ษา พบว่ า ณัฏฐพัชร มณีโรจน์. (2557). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ความผูกพันต่อองค์กรมีอิทธิพลทางบวกกับพฤติกรรมการเป็น
ส่วนบุคคล แรงจูงใจในงานความผูกพันต่อองค์การ
สมาชิกที่ดีต่อองค์กร (X = 0.48, p < 0.05) และยังสอดคล้อง
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ
กับผลการวิจัยของ Samuel, Peter and Eddie (2006) ศึกษา
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น วิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ในบริบท
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา. งานนิพนธ์การศึกษา
ของโรงเรียนในประเทศที่ก�ำลังพัฒนา คือ ประเทศแทนซาเนีย
มหาบั ณ ฑิ ต , สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา,
โดยรวบรวมข้ อ มู ล จากกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งของครู ป ระถมในโรงเรี ย น
คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา.
ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้น�ำแบบเปลี่ยนแปลง ความพึงพอใจใน ปาริชาติ ปานส�ำเนียง. (2555). การศึกษาคุณภาพชีวิตในการ
การท�ำงานของครูและความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ มีผลโดยตรง
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บทคัดย่อ

ลัยร
า

ชภัฏ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของสารกันหืน และชนิดของภาชนะบรรจุที่มีผลต่ออายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์
ทุเรียนแท่งทอดกรอบ โดยการศึกษาการใช้สารกันหืน 2 ชนิด คือ BHT ร้อยละ 0.02 และกรดซิตริก ร้อยละ 0.02 ใส่ในน�้ำมันปาล์ม
ขณะทอดทุเรียน เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ทุเรียนแท่งทอดกรอบที่ทอดในน�้ำมันที่ไม่ได้เติมสารกันหืน และบรรจุภัณฑ์ 2 ชนิด คือ
ถุงโพลิโพรพิลีน และถุงอลูมิเนียมฟอยล์ เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง พบว่า การใช้สารกันหืน BHT ร้อยละ 0.02 ร่วมกับการบรรจุถุง
อลูมิเนียมฟอยล์ สามารถเก็บรักษาทุเรียนแท่งทอดกรอบได้นาน 12 สัปดาห์ โดยได้คะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น
รสชาติ ความกรอบ และการยอมรับโดยรวมสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 7.3 6.9 5.8 7.9 7.1 และ 6.2 ตามล�ำดับ มีปริมาณความชื้นต�่ำที่สุด
เท่ากับร้อยละ 3.11 และมีค่าเพอร์ออกไซด์ต�่ำที่สุด เท่ากับ 10.05 mEq/kg

ิทยา

ค�ำส�ำคัญ : ทุเรียน, ทุเรียนแท่งทอดกรอบ

Abstract

มห
าว

The objective of this research was to study of shelf - life quality of fried durian stick, Two antioxidants :
0.02 % BHT and 0.02 % citric acid in palm oil olein and two type of packaging materials : polypropylene and
aluminium laminated preservation at room temperature. It was found that the use of antioxidant BHT 0.02% with
a bag of aluminium laminated to maintain fried durian stick product for up to 12 weeks with a highest score of
acceptable appearance, color, aroma, taste, crispiness and overall acceptance were 7.3, 6.9, 5.8, 7.9, 7.1 and
6.2 respectively. The moisture content of the lowest 3.11% and the lowest peroxide value as 10.05 mEq/kg.
Keywords : Durian, Durian stick
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บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ทุเรียนแท่งทอดกรอบให้สามารถปกป้อง
ผลิตภัณฑ์ทุเรียนแท่งทอดกรอบเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต สินค้าและดึงดูดใจผู้บริโภคมากขึ้น
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
จากทุเรียนหมอนทองแก่ น�ำมาปอกเปลือก แกะเมล็ดออก เอาแต่
ส่วนเนื้อทุเรียนน�ำมาหั่นให้เป็นแท่ง จากนั้นน�ำไปทอดในน�้ำมันพืช ทุเรียนแท่งทอดกรอบร่วมกับกลุม่ วิสาหกิจชุมชนบ้านช่น ต�ำบลตะพง
จนสุก ตักขึ้นเทลงบนกระดาษซับน�้ำมันพักไว้ แล้วน�ำทุเรียนแท่ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยการศึกษาชนิดของสารกันหืน และ
ทอดกรอบได้ไปอบในตูอ้ บลมร้อนเพือ่ ลดความชืน้ และก�ำจัดน�ำ้ มันออก ชนิดของภาชนะบรรจุที่เหมาะสมในการผลิตทุเรียนแท่งทอดกรอบ
บรรจุในถุงจีบ ปิดปากถุง แล้วน�ำไปจ�ำหน่าย ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะน�ำพาให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านช่น ต�ำบลตะพง อ�ำเภอเมือง
ทุเรียนแท่งทอดกรอบที่ได้มีสีเหลืองกรอบ มีกลิ่นหอมของทุเรียน จังหวัดระยอง ได้สัมฤทธิ์ผลในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ทุเรียนแท่ง
และมีรสชาติหวานมัน (พัณณิตา ฟุ้งเฟื่อง, 2559) ผลิตภัณฑ์ ทอดกรอบ
ทุเรียนแท่งทอดกรอบ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่ทางกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านช่น ต�ำบลตะพง อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้ร่วมกัน วัตถุประสงค์
ระดมความคิดเพื่อพัฒนารูปแบบของทุเรียนทอดกรอบให้มีความ
เพือ่ ศึกษาชนิดของสารกันหืน และชนิดของภาชนะบรรจุ
แตกต่ า งจากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทุ เรี ย นทอดกรอบที่ มี ทั่ ว ไปตามตลาด ที่มีผลต่ออายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ทุเรียนแท่งทอดกรอบ
ของฝาก จากการทีผ่ วู้ จิ ยั ได้รว่ มปรึกษาถึงปัญหาในด้านคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ทุเรียนแท่งทอดกรอบ พบว่า ในขั้นตอนของการทอดนั้น อุปกรณ์และวิธีด�ำเนินการวิจัย
ทางกลุม่ ใช้วธิ กี ารทอดแบบกระทะเปิดจึงมีผลให้เกิดการออกซิเดชัน่
งานวิจยั นีท้ ำ� การศึกษาชนิดของสารกันหืน และชนิดของ
ของน�้ำมัน ส่งผลให้เกิดการเหม็นหืนของผลิตภัณฑ์ในระหว่างรอ ภาชนะบรรจุที่มีผลต่ออายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ทุเรียนแท่ง
จ�ำหน่าย การป้องกันการเกิดออกซิเดชั่นของน�้ำมันสามารถท�ำได้ ทอดกรอบ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านช่น ต�ำบลตะพง อ�ำเภอเมือง
โดยการใช้สารป้องกันการเกิดออกซิเดชัน่ เช่น บิวทิเลทเตดไฮดรอก จังหวัดระยอง โดยมีวิธีการด�ำเนินการวิจัย 2 ส่วน ดังนี้
ซีโทลูอนี (Butylated hydroxytoluene, BHT) บิวทิเลเตดไฮดรอก
ท�ำการศึกษาการใช้สารกันหืน 2 ชนิด คือ บิวทีเลทเตด
ซีแอนิโซน (Butylated hydroxyanisole, BHA) เทอร์ไทอะรี ไฮดรอกซีโทลูอีน (Butylated hydroxytoluene ; BHT) ร้อยละ
บิวทิลไฮโดรควิโนน (Tertiary butyl hydroquinone, TBHQ) 0.02 และกรดซิตริก (Citric acid ; CA) ร้อยละ 0.02 ใส่ใน
การเติมสารคีเลต (Chelating agents) ได้แก่ สารประกอบพวก น�้ำมันปาล์มขณะทอดทุเรียน เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ทุเรียนแท่ง
กรดซิตริก กรดฟอสฟอริก และ Ethylene diaminetetra ทอดกรอบที่ทอดในน�้ำมันที่ไม่ได้เติมสารกันหืน และบรรจุภัณฑ์
acetic acid (EDTA) เป็นต้น (นิธิยา รัตนาปนนท์, 2548) จากงาน 2 ชนิด คือ ถุงโพลิโพรพิลนี (Polypropylene; PP) และถุงอลูมเิ นียม
วิจัยของ อรนุช สีหามาลา (2545) ที่ได้ศึกษาการเพิ่มคุณค่าทาง ฟอยล์ (Aluminium Laminate Bag ; AL) ขนาด 5x8 นิ้ว
โภชนาการและยืดอายุการเก็บรักษาข้าวเกรียบปลา จากการศึกษา โดยจะบรรจุถุงละ 40 ± 1 กรัม ทุกสูตรการทดลอง เก็บรักษาที่
การใช้และไม่ใช้สารกันหืน โดยใช้สารกันหืน 2 ชนิด ได้แก่ บิวทีเลท อุณหภูมิห้อง (30 - 37 องศาเซลเซียส) การตรวจวิเคราะห์จะท�ำ
เตดไฮดรอกซีโทลูอีน ร้อยละ 0.02 และกรดซิตริก ร้อยละ 0.028 การสุม่ ตัวอย่างทุเรียนแท่งทอดกรอบออกมาตรวจสอบทุก 2 สัปดาห์
เติมลงในน�ำ้ มันปาล์มทีใ่ ช้ทอด น�ำข้าวเกรียบปลาทีท่ อดแล้วบรรจุใน จนครบ 3 เดือน โดยมีการวิเคราะห์ดังนี้
ถุงโพลิโพรพิลีนและถุงอลูมิเนียมฟอยล์ เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์
ข้าวเกรียบปลาที่ทอดโดยไม่ใส่สารกันหืนแล้วบรรจุถุงอลูมิเนียม ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ทางด้านประสาทสัมผัส
ฟอยล์เติมด้วยก๊าซไนโตรเจน พบว่า ถุงอลูมิเนียมฟอยล์สามารถยืด
โดยน�ำผลิตภัณฑ์ทุเรียนแท่งทอดกรอบที่ผลิตได้มา
อายุการเก็บรักษาข้าวเกรียบปลาหลังทอดได้นานกว่าถุงโพลิโพรพิลนี ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยใช้ผทู้ ดสอบทีผ่ า่ นการฝึกฝน
ที่สภาวะการเก็บเดียวกัน และยังพบว่า ข้าวเกรียบปลาหลังทอด มาแล้วจ�ำนวน 10 คน ทดสอบด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ
ในน�้ำมันที่ไม่ใส่สารกันหืนแล้วบรรจุในถุงอลูมิเนียมฟอยล์เติมด้วย ความกรอบและการยอมรับโดยรวม ด้วยการประเมินทางประสาท
ก๊าซไนโตรเจนสามารถเก็บรักษาได้นานถึง 3 เดือน ที่อุณหภูมิ สัมผัสแบบ 9 - point Hedonic scale (ไพโรจน์ วิริยจารี, 2545)
20 องศาเซลเซียส โดยทีค่ ณ
ุ ภาพอย่างเป็นทีย่ อมรับ ทางกลุม่ วิสาหกิจ ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ทางด้านเคมี
ชุมชนมีความประสงค์จะพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพของ
2.1 วิเคราะห์ปริมาณความชืน้ ตามวิธขี อง AOAC (2000)
ผลิตภัณฑ์ทุเรียนแท่งทอดกรอบให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและมี
2.2 วิเคราะหค่าเพอร์ออกไซด์ตามวิธีการของ นิธิยา
ศักยภาพเชิงพาณิชย์มากขึ้น นอกจากนี้ทางกลุ่มฯ ยังต้องการพัฒนา รัตนาปนนท์ (2548)

กุลพร พุทธมี, ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล

สวนที่ 2 การวิเคราะหทางดานเคมี 
2.1 วิเคราะหปริมาณความชื้นตามวิธีของ AOAC (2000)
2.2 วิเคราะหคาเพอรออกไซดตามวิธีการของ นิธิยา รัตนาปนนท (2548)
ษาคุณภาพทางเคมี
วางแผนการทดลองแบบ
Randomized Design (CRD) ทําการ
164 วารสารวิการศึ
จัยร�ำกไพพรรณี
ปีที่ 13 ฉบั
บที่ 3 เดือนกันยายน Completely
- ธันวาคม 2562
ทดลอง 3 ซ้ํา การทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ วางแผนทดลองแบบ Randomized Complete Block
Designการศึ
(RCBD)
ความแปรปรวนใน
Analysis of Varianceผลการวิ
(ANOVA)
กษาคุวิเณคราะห
ภาพทางเคมี
วางแผนการทดลองแบบ
จัย เปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan's new
MultipleRandomized
Range Test (DMRT)
่ระดับท�ความเชื
่อมั่นรอ3ยละ
Completely
Design ที(CRD)
ำการทดลอง
ซ�้ำ 95
1. ผลการประเมินคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส
การทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ วางแผน
ผลการประเมินคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสด้าน
ผลการวิ
จ
ย
ั
ทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น ของทุเรียนแท่งทอดกรอบที่ใช้สารกันหืน
วิเคราะห์ความแปรปรวนใน
Analysis
of Variance
(ANOVA)
1. ผลการประเมิ
นคุณภาพทางด
านประสาทสั
มผัส และบรรจุ ภั ณ ฑ์ ต ่ า งชนิ ด กั น ที่ ร ะยะเวลาในการเก็ บ รั ก ษา
เปรียบเทียบค่าเฉลีผลการประเมิ
่ยด้วยวิธี Duncan’s
new Multiple
Range
0-12
สัปดาห์ โดยใช้
ดสอบที
่านการฝึ
กฝนมาแล้
นคุณภาพทางด
านประสาทสั
มผัสดานลั
กษณะปรากฏ
สี กลิผ่นู้ทของทุ
เรีย่ผนแท
งทอดกรอบที
่ใชวจ�ำนวน
Test (DMRT)
ที
ร
่
ะดั
บ
ความเชื
อ
่
มั
น
่
ร้
อ
ยละ
95
ผลการประเมิ
นดังตารางที
่ 1 ่ผานการฝกฝน
สารกันหืน และบรรจุภัณฑตางชนิดกัน ที่ระยะเวลาในการเก็บ10รักคน
ษา ได้012
สัปดาห โดยใช
ผูทดสอบที
มาแลวจํานวน 10 คน ไดผลการประเมินดังตารางที่ 1
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รำไ

ตารางที
ตารางที่ 1่ 1ผลการประเมิ
ผลการประเมินนคุคุณณภาพทางด้
ภาพทางดานประสาทสั
านประสาทสัมผัมสผัด้สาดนลั
านลักษณะปรากฏ
กษณะปรากฏสี สีกลิกลิ่น่นของทุ
ของทุเรีเยรีนแท่
ยนแทงทอดกรอบ
งทอดกรอบ
คุณภาพทางดาน
ระยะเวลาการเก็บรักษา (สัปดาห)
ns
ns
ประสาทสัมผัส
0
2
4 ns
6
8
10
12
1.1.ดด้าานลั
นลักกษณะปรากฏ
ษณะปรากฏ
7.7±0.67
7.2±0.63 7.2±0.79 6.9±0.57b
6.6±0.70c 6.4±0.52c 5.9±0.88c
Non, PP
7.7±0.67
7.4±0.52 7.3±0.67 7.1±0.32ab 7.0±0.47abc 7.0±0.82ab 6.9±0.74ab
Non, AL
7.8±0.63
7.4±0.70 7.3±0.82 7.1±0.57ab
7.1±0.57ab 7.0±0.47ab 7.0±0.47a
BHT 0.02%, PP
7.6±0.70
7.5±0.71 7.4±0.70 7.4±0.52a
7.4±0.52a 7.3±0.48a 7.3±0.48a
BHT 0.02%, AL
7.7±0.67
7.4±0.70 7.1±0.88 7.1±0.32ab
6.9±0.32bc 6.6±0.52bc 6.4±0.52bc
CA 0.02%, PP
7.7±0.48
7.6±0.70 7.5±0.53 7.3±0.48ab
7.2±0.42ab 6.7±0.48bc 6.4±0.52bc
CA 0.02%, AL
2.2.ดด้าานสี
นสี
7.5±0.97
7.2±0.63 7.1±0.74 6.7±0.48c
6.6±0.52bc 6.4±0.52bc 5.0±0.82b
Non, PP
7.6±0.84
7.4±0.52 7.2±0.63 7.1±0.32abc 6.8±0.63abc 6.9±0.74ab 6.8±0.63a
Non, AL
7.3±0.48
7.4±0.52 7.3±0.48 6.9±0.57bc
6.5±0.53c 6.0±0.47c 5.2±0.42b
BHT 0.02%, PP
7.5±0.53
7.5±0.71 7.5±0.53 7.4±0.52a
7.1±0.32a 7.0±0.47a 6.9±0.57a
BHT 0.02%, AL
7.4±0.70
7.4±0.70 7.2±0.79 7.1±0.32abc 7.0±0.47ab 6.4±0.52bc 5.3±0.67b
CA 0.02%, PP
7.5±0.53
7.6±0.70 7.4±0.52 7.2±0.42ab
7.2±0.42a 6.7±0.48ab 6.8±0.42a
CA 0.02%, AL
3.3.ดด้าานกลิ
นกลิ่น่น
7.0±0.67
7.0±0.47 6.8±0.42 6.0±0.47c
5.3±0.95b 4.1±0.57d 3.0±0.47c
Non, PP
6.9±0.32
6.9±0.57 6.8±0.42 6.1±0.32bc
5.4±0.70b 4.2±0.42d 3.5±0.71bc
Non, AL
6.9±0.32
6.8±0.42 6.8±0.42 6.5±0.53ab
6.2±0.79a 5.2±0.42c 3.9±0.99b
BHT 0.02%, PP
7.1±0.32
7.0±0.47 7.0±0.67 6.8±0.63a
6.6±0.52a 6.5±0.53a 5.8±0.79a
BHT 0.02%, AL
7.2±0.63
7.1±0.57 7.0±0.82 6.5±0.53ab
6.3±0.48a 5.5±0.53c 3.7±0.48bc
CA 0.02%, PP
6.8±0.42
6.7±0.48 7.1±0.32 6.3±0.48bc
6.1±0.57a 6.0±0.67b 5.2±0.79a
CA 0.02%, AL
หมายเหตุ: คาเฉลี่ยที่กํากับดวยอักษรที่แตกตางกันตามแนวตั้ง แสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05)

มห
าว

Non, PP คือ ทุ เรี ย นแท่ ง ทอดกรอบที่ ไ ม่ ใ ส่ ส าร
กันหืนและบรรจุในถุงโพลิโพรพิลีน
Non, AL คือ ทุเรียนแท่งทอดกรอบทีไ่ ม่ใส่สารกันหืน
และบรรจุในถุงอลูมิเนียมฟอยล์
BHT 0.02%, PP คือ ทุเรียนแท่งทอดกรอบที่ใช้สาร
กันหืน BHT ร้อยละ 0.02 บรรจุในถุงโพลิโพรพิลีน
BHT 0.02%, AL คือ ทุเรียนแท่งทอดกรอบที่ใช้สาร
กันหืน BHT ร้อยละ 0.02 บรรจุในถุงอลูมิเนียมฟอยล

กุลพร พุทธมี, ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล

CA 0.02%, PP คือ ทุเรียนแท่งทอดกรอบที่ใช้กรด
ซิตริก ร้อยละ 0.02 บรรจุในถุงโพลิโพรพิลีน
CA 0.02%, AL คือ ทุเรียนแท่งทอดกรอบที่ใช้กรด
ซิตริก ร้อยละ 0.02 บรรจุในถุงอลูมิเนียมฟอยล์
ผลการประเมินคุณภาพด้านลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑ์
ทุเรียนแท่งทอดกรอบ พบว่า คะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏ
ในสัปดาห์ที่ 0 2 และ 4 ของทุกสิ่งทดลองไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p>0.05) เมื่อเก็บผลิตภัณฑ์ทุเรียนแท่ง

CA 0.02%, PP คือ ทุเรียนแทงทอดกรอบที่ใชกรดซิตริก รอยละ 0.02 บรรจุในถุงโพลิโพรพิลีน
CA 0.02%, AL คือ ทุเรียนแทงทอดกรอบที่ใชกรดซิตริก รอยละ 0.02 บรรจุในถุงอลูมิเนียมฟอยล

Non, AL
BHT 0.02%, PP
BHT 0.02%, AL
CA 0.02%, PP
CA 0.02%, AL
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ระยะเวลาในการเก็บรักษา (สัปดาห)
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ภาพที่ 1 ผลคะแนนความชอบดานลักษณะปรากฏ

พพ
รรณ
ี

Non, PP

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

รำไ
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คะแนนเฉลี่ยดานสี





คะแนนเฉลี่ยดานลักษณะปรากฏ

ผลการประเมินคุณภาพดวารสารวิ
านลักษณะปรากฏของผลิ
ทุเบรียทีนแท
จัยร�ำไพพรรณี ปีทตี่ ภั13ณฑฉบั
่ 3 เดืงอทอดกรอบ
นกันยายนพบว
- ธันาคะแนนความชอบด
วาคม 2562 165 าน
ลักษณะปรากฏในสัปดาหที่ 0 2 และ4 ของทุกสิ่งทดลองไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) เมื่อ
เก็บผลิ
ณฑททุเี่ 6รีย8นแท
งทอดกรอบไว
นสัปดาหที่ 6 8 10 อย่
และ
คะแนนความชอบด
ทอดกรอบไว้
ในสัตภัปดาห์
10 และ
12 พบว่า ใคะแนนความชอบ
างมี12
นัยส�พบว
ำคัญาทางสถิ
ติ (p>0.05) กัาบนลั
ทุเกรียษณะปรากฏมี
นแท่งทอดกรอบที่ใส่
แนวโน
ม
ลดลงเมื
อ
่
อายุ
ก
ารเก็
บ
รั
ก
ษานานขึ
้
น
ดั
ง
ภาพที
่
1
โดยทุ
เ
รี
ย
นแท
ง
ทอดกรอบที
่
ไ
ม
ใ
ส
ส
ารกั
น
หื
น
และบรรจุ
นถุมงิเนีPPยมฟอยล์
ด้านลักษณะ ปรากฏมีแนวโน้มลดลงเมื่ออายุการเก็บรักษานานขึ้น กรดซิตริก ร้อยละ 0.02 และบรรจุในถุง PP และถุงใอลู
เมื่อเก็บรักษาไวเปนเวลา 12 สัปดาหไดรับคะแนนความชอบดานลักษณะปรากฏนอยที่สุดซึ่งไมมีความแตกตางอยางมี
ดังภาพที่ 1 โดยทุเรียนแท่งทอดกรอบที่ไม่ใส่สารกันหืนและบรรจุ ส่วนทุเรียนแท่งทอดกรอบที่ใช้สารกันหืน BHT ร้อยละ 0.02 บรรจุ
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับทุเรียนแทงทอดกรอบที่ใสกรดซิตริกรอยละ 0.02 และบรรจุในถุง PP และถุงอลูมิเนียม
ในถุง PPฟอยล
เมื่อสเก็วบนทุรักเรีษาไว้
เวลา 12 สั่ใชปสดาห์
ง PP
และอลู
ิเนียและอลู
มฟอยล์มิเนีได้ยรมฟอยล
ับคะแนนความชอบสู
ยนแทเป็งนทอดกรอบที
ารกัไนด้หืรนับคะแนน
BHT รอยละในถุ
0.02
บรรจุ
ในถุงมPP
ไดรับคะแนน งที่สุด
ความชอบด้
านลักษณะปรากฏน้
ยที่สุด ซึ่งไม่มีความแตกต่
ง โดยได้รับคะแนนความชอบอยู่ในระดับชอบปานกลาง
ความชอบสู
งที่สุดโดยไดรับอคะแนนความชอบอยู
ในระดับาชอบปานกลาง
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ระยะเวลาในการเก็บรักษา (สัปดาห)

Non, PP
Non, AL
BHT 0.02%, PP
BHT 0.02%, AL
CA 0.02%, PP
CA 0.02%, AL
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ภาพที่ 2 ผลคะแนนความชอบดานสี
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ผลการประเมินคุณภาพดานสีของผลิตภัณฑทุเรียนแทงทอดกรอบ พบวาคะแนนความชอบดานสีในสัปดาหที่
ผลการประเมิ
านสีขมองผลิ
ตภัณฑ์ทางกั
เุ รียนนแท่
ผลการประเมิ
นคุณเมืภาพด้
น่ ของทุ
รียนแท่
งทอดกรอบ
0 2 และ 4 ของทุนกคุสิณ่งภาพด้
ทดลองไม
ีความแตกต
อยางงมีนัยสําคัญทางสถิ
ติ (p>0.05)
่อเก็บานกลิ
รักษาทุ
เรียเนแท
งทอด
ทอดกรอบ
พบว่าที่สคะแนนความชอบด้
นสี ในสั
ที่ ง0ทอดกรอบที
2 และ 4 ่ไมพบว่
า คะแนนความชอบด้
ในสัปดาห์
0 2 งและ
กรอบไว
ัปดาหที่ 6 และ 8 าพบว
า ทุเปรีดาห์
ยนแท
ใสสารกั
นหืนบรรจุในถุงอลูามนกลิ
ิเนีย่นมฟอยล
ทุเรีทยี่ นแท
ทอด 4 ของ
ของทุกสิกรอบที
่งทดลองไม่
มีคBHT
วามแตกต่
างกัน0.02
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ทอดกรอบไว้ เป็นเวลา 10 และ 12 สัปดาห์ พบว่า คะแนนความชอบ ได้รับคะแนนความชอบด้านกลิ่นสูงที่สุด เมื่อเก็บรักษาไว้เป็นเวลา
ผลการประเมินคุณภาพดานกลิ่นของทุเรียนแทงทอดกรอบ พบวา คะแนนความชอบดานกลิ่นในสัปดาหที่ 0
ด้านสีของทุเรียนแท่งทอดกรอบที่บรรจุในถุง PP ทั้งที่ใส่และไม่ใส่ 12 สัปดาห์ ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติกับ
2 และ 4 ของทุกสิ่ งทดลองไมมี ความแตกตา งกันอย างมีนัย สําคัญ ทางสถิ ติ(p>0.05) โดยมีคะแนนอยูในระดับชอบ
สารกันหืนมีแนวโน้มของคะแนนความชอบด้านสีลดลงอย่างเห็นได้ชดั ทุเรียนแท่งทอดกรอบที่ใส่กรดซิตริก ร้อยละ 0.02 บรรจุในถุง
เล็กนอยถึงชอบปานกลาง ดังตารางที่ 1 ทุเรียนแทงทอดกรอบที่มีอายุการเก็บรักษาตั้งแต 6 สัปดาหขึ้นไปพบวามีคะแนน
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นหืน ในถุง
คงที่ดังภาพที่ 2 ทั้งนี้เนื่องจากถุงอลูมิเนียมฟอยล์เป็นภาชนะ PP ได้รับคะแนนความชอบด้านกลิ่นน้อยที่สุดในระดับไม่ชอบ
ชนิดทึบแสงสามารถป้องกันแสงซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการเร่งการ ปานกลาง โดยผู้ทดสอบให้ข้อเสนอแนะว่าผลิตภัณฑ์มีกลิ่นหืน
ซี ด จางของสี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จึ ง ท� ำ ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ มี สี ใ กล้ เ คี ย งกั บ ท�ำให้มีผลต่อความชอบที่ลดลง
ผลิตภัณฑ์ตั้งต้น ส่วนถุง PP เป็นถุงชนิดใสซึ่งไม่สามารถป้องกัน
แสงจากภายนอกได้จึงมีผลท�ำให้สีของผลิตภัณฑ์มีลักษณะเป็น
สีเหลืองซีดซึ่งส่งผลให้ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบด้านสีน้อยลง

กุลพร พุทธมี, ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล
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BHTมิเนีรยอมฟอยล
ยละ 0.02
บรรจุ
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นแทnsงทอดกรอบ
Non,
8.5±0.71
8.0±0.67
7.9±0.32
7.9±0.32
7.8±0.42
สิPP่ง่ ทดลอง
ns านรสชาติ
0
2
4
6 ns
8 ns
10 ns
12 ns
Non, AL
8.5±0.71 8.5±0.85 ระยะเวลาการเก็
8.2±0.63 7.9±0.32
บรักษา (สั7.9±0.32
ปดาห) 7.8±0.63 7.6±0.70
สิPP่งทดลอง
Non,
8.5±0.53
8.5±0.71
8.3±0.48
8.0±0.67
7.9±0.32
7.9±0.32
7.8±0.42
ns
ns
ns
ns
BHT 0.02%, PP
8.4±0.52
8.5±0.53
8.4±0.52
8.3±0.67
8.0±0.67
7.9±0.74
2
4
6
8 ns
10 ns 7.9±0.57
12 ns
0
Non,0.02%,
AL
8.5±0.71 8.4±0.52
8.5±0.85 8.2±0.63 8.4±0.52
7.9±0.32 7.9±0.32
7.6±0.70
8.1±0.57 7.8±0.63
7.9±0.32
BHT
8.5±0.53
Non,
PP AL
8.5±0.71 8.4±0.70
8.3±0.48 8.0±0.67 7.9±0.32
7.9±0.32 7.8±0.42
BHT
0.02%,PPPP
8.4±0.52
8.5±0.53
8.4±0.52
8.3±0.67
8.0±0.67
7.9±0.74
7.9±0.57
CA
0.02%,
8.3±0.48
8.3±0.67
8.2±0.63
8.1±0.57
7.8±0.63
7.7±0.67
Non, AL
8.5±0.71 8.5±0.85
7.9±0.32 7.9±0.32 7.8±0.63 7.7±0.48
7.6±0.70
8.1±0.57
7.9±0.32
7.9±0.32
BHT
0.02%,ALAL
8.5±0.53
8.4±0.52
8.4±0.70
8.4±0.52
CA
0.02%,
8.5±0.71
8.4±0.70
8.3±0.67
8.0±0.47
7.8±0.63
7.8±0.79
BHT 0.02%, PP
8.4±0.52 8.5±0.53 8.4±0.52 8.3±0.67 8.0±0.67 7.9±0.74 7.7±0.95
7.9±0.57
CA
0.02%,
PP
8.3±0.48
8.3±0.67
8.2±0.63
8.1±0.57
7.8±0.63
7.7±0.67
7.7±0.48
หมายเหตุ
:
ค
า
เฉลี
ย
่
ที
ก
่
า
ํ
กั
บ
ด
ว
ยอั
ก
ษรที
แ
่
ตกต
า
งกั
น
ตามแนวตั
ง
้
แสดงถึ
ง
ความแตกต
า
งกั
น
อย
า
งมี
น
ย
ั
สํ
า
คั
ญ
ทางสถิ
ต
ิ
(P≤0.05)
BHT 0.02%, AL
8.5±0.53 8.4±0.52 8.4±0.70 8.4±0.52 8.1±0.57 7.9±0.32 7.9±0.32
CA 0.02%, AL
8.5±0.71 8.4±0.70 8.3±0.67 8.0±0.47 7.8±0.63 7.8±0.79 7.7±0.95
CA
0.02%, PP
8.3±0.48
8.3±0.67
8.2±0.63
8.1±0.57
7.8±0.63
7.7±0.67
7.7±0.48
หมายเหตุ : คาผลการประเมิ
เฉลี่ยที่กํากับดวยอั
กณษรที
่แตกตางกัานนประสาทสั
ตามแนวตั้ง แสดงถึ
งดความแตกต
างกันอยของทุ
างมีนัยเสํรีายคันแท
ญทางสถิ
ติ (P≤0.05) ่ใชสารกันหืน
น
คุ
ภาพทางด
ม
ผั
ส
า
นความกรอบ
ง
ทอดกรอบที
CA 0.02%, AL
8.5±0.71 8.4±0.70 8.3±0.67 8.0±0.47 7.8±0.63 7.8±0.79 7.7±0.95
และบรรจุ
ฑต่ยาทีงชนิ
ทีก่รษรที
ะยะเวลาในการเก็
บรัก้งษาแสดงถึ
012งความแตกต
สัปดาห ได
งตารางที
่3
หมายเหตุ :ภคัณาผลการประเมิ
เฉลี
่กํากัดบกัดวนยอั
่แตกตางกัานนประสาทสั
ตามแนวตั
างกัผนลการประเมิ
อยของทุ
างมีนัยเสํรีายคันนแท
ญดัทางสถิ
ติ (P≤0.05)
น
คุ
ณ
ภาพทางด
ม
ผั
ส
ด
า
นความกรอบ
ง
ทอดกรอบที
ารกันได้หืผนลการ
ผลการประเมินคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสด้าน ต่างชนิดกัน ที่ระยะเวลาในการเก็บรักษา 0-12 ่ใสัชปสดาห์
และบรรจุ
ภ
ณ
ั
ฑ
ต
า

งชนิ
ด
กั
น
ที
ร
่
ะยะเวลาในการเก็
บ
รั
ก
ษา
012
สั
ป
ดาห
ได
ผ
ลการประเมิ
น
ดั
ง
ตารางที
่
3
ตารางทีเรี่ ย3นแท่
ผลการประเมิ
นนคุใ่ ณ
นแท
งทอดกรอบ
ความกรอบของทุ
งทอดกรอบที
สภาพด
ารกั
นาหืนความกรอบของทุ
น และบรรจุ
ภณ
ั ฑ์ มเรีผัยสประเมิ
นดังตารางทีของทุ
่ 3 เรียนแทงทอดกรอบที่ใชสารกันหืน
ผลการประเมิ
คุช้ณ
ภาพทางด
านประสาทสั
ดานความกรอบ
(สัปดาห)นดังตารางที่ 3
และบรรจุ
ัณฑตางชนิดกันนคุnsทีณ่รภาพด
ะยะเวลาในการเก็
บรักระยะเวลาการเก็
ษา เ012
สัปงทอดกรอบ
ดาหบรัไดกผษาลการประเมิ
สิ่งทดลอง
ตารางที
่ 3ภผลการประเมิ
านความกรอบของทุ
รียนแท
2
4
6
8
10
12
0
ระยะเวลาการเก็
บรักษาb (สัปดาห) b
b
c งทอดกรอบ
b
ตารางที
่
3
ผลการประเมิ
น
คุ
ณ
ภาพด้
า
นความกรอบของทุ
เ
รี
ย
นแท่
ตารางที
่ 3 ผลการประเมิ
นคุnsณภาพดา7.0±0.47
นความกรอบของทุ
เรียนแทง6.3±0.48
ทอดกรอบ 5.9±0.32 5.5±0.53 4.7±0.48b
Non,
7.7±0.48
6.5±0.53
สิ่งPP
ทดลอง
2
4 ab
6
8
10
12
0
Non, AL
7.7±0.48 7.5±0.53abb 7.3±0.48
ระยะเวลาการเก็
บรักษาba (สั7.0±0.47
ปดาห) ba 7.0±0.67ba 7.0±0.00ba
c 7.1±0.32
สิ่งPP
ทดลอง
Non,
7.7±0.48
7.0±0.47ab 7.2±0.42
6.5±0.53ab 6.4±0.52
6.3±0.48b 5.9±0.32
b 5.5±0.53b 4.7±0.48b
BHT 0.02%,
PP 7.8±0.42
7.5±0.53
0ns
2 ab
4 ab
6 a 6.0±0.67
8 a 5.4±0.52
10 a 4.5±0.71
12 a
Non,
AL
7.7±0.48
7.5±0.53
ba 7.3±0.48 ca 7.1±0.32ba 7.0±0.47ba 7.0±0.67ba 7.0±0.00ba
BHT 0.02%,
7.7±0.48ab 7.6±0.52
7.5±0.53b 5.9±0.32
7.5±0.71b 5.5±0.53
7.4±0.70b 4.7±0.48
7.1±0.57b
Non,
PP AL 7.8±0.63
7.7±0.48 7.0±0.47
6.5±0.53ab 6.3±0.48
BHT
0.02%,
PP
7.8±0.42
7.5±0.53
bc 6.4±0.52ba 6.0±0.67ba 5.4±0.52ba 4.5±0.71ba
ab 7.2±0.42ab
CA 0.02%,
7.8±0.42 7.3±0.48
6.9±0.32 a 6.3±0.48
Non,
AL PP
7.7±0.48
7.5±0.53 a 7.3±0.48
7.1±0.32a 6.2±0.42
7.0±0.47a 5.5±0.53
7.0±0.67a 4.8±0.42
7.0±0.00a
BHT
0.02%,
AL
7.8±0.63
7.7±0.48
7.6±0.52
a
a 7.5±0.53ba 7.5±0.71ba 7.4±0.70ba 7.1±0.57ba
ab
ab
CA 0.02%,
7.8±0.63 7.2±0.42
7.6±0.52 6.4±0.52
7.6±0.70 6.0±0.67
7.2±0.42 5.4±0.52
7.2±0.42 4.5±0.71
6.9±0.32
BHT
0.02%,ALPP 7.8±0.42 7.5±0.53
CA 0.02%, PP
7.8±0.42 7.3±0.48aba 6.9±0.32bca 6.3±0.48ba 6.2±0.42ba 5.5±0.53ba 4.8±0.42ba
BHT 0.02%, AL 7.8±0.63 7.7±0.48a 7.6±0.52a 7.5±0.53a 7.5±0.71a 7.4±0.70a 7.1±0.57a
CA 0.02%, AL
7.8±0.42 7.8±0.63 7.6±0.52 7.6±0.70 7.2±0.42 7.2±0.42 6.9±0.32
CA 0.02%, PP
7.8±0.42 7.3±0.48ab 6.9±0.32bc 6.3±0.48b 6.2±0.42b 5.5±0.53b 4.8±0.42b
CA 0.02%, AL
7.8±0.42 7.8±0.63a 7.6±0.52a 7.6±0.70a 7.2±0.42a 7.2±0.42a 6.9±0.32a

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

0

12

BHT
Non,0.02%,
PP PP
BHT 0.02%,
Non,
AL AL
Non,
PP PPPP
CA 0.02%,
BHT
0.02%,
Non,
AL ALAL
CA 0.02%,
BHT
0.02%,
BHT
0.02%,PPPP
CA 0.02%,
BHT0.02%,
0.02%,ALAL
CA
CA 0.02%, PP
CA 0.02%, AL

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยที่ก�ำกับด้วยอักษรที่แตกต่างกันตามแนวตั้ง แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P≤0.05)

กุลพร พุทธมี, ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล

จัยร�ำไพพรรณี
ี่ 13 ฉบับางกั
ที่ น3อยเดืางมี
อนกั
- ธันตวาคม
2562 167
หมายเหตุ : คาเฉลี่ยที่กํากับดวยอักษรที่แวารสารวิ
ตกตางกันตามแนวตั
้ง แสดงถึปีงทความแตกต
นัยนสํายายน
คัญทางสถิ
ิ (P≤0.05)
หมายเหตุ : คาเฉลี่ยที่กํากับดวยอักษรที่แตกตางกันตามแนวตั้ง แสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05)

4
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8
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2

4

6

8

10

12

พพ
รรณ
ี

8
9
7
8
6
7
5
6
4
5
3
4
2
3
1
2
0
1
0
0
0

รำไ

2

Non, PP
Non, AL
Non, PP
BHT 0.02%, PP
Non, AL
BHT 0.02%, AL
BHT 0.02%, PP
CA 0.02%, PP
BHT 0.02%, AL
CA 0.02%, AL
CA 0.02%, PP
CA 0.02%, AL

คะแนนเฉลี
คะแนนเฉลี
่ยดานการยอมรั
่ยดานการยอมรั
บโดยรวม
บโดยรวม

8
9
7
8
6
7
5
6
4
5
3
4
2
3
1
2
0
1
0
0
0

2

4

6

8

10

12

2

4

6

8

10

12

ชภัฏ

คะแนนเฉลี
คะแนนเฉลี
่ยดานความกรอบ
่ยดานความกรอบ

ผลการประเมิ
นคุณภาพด้นคุานความกรอบของทุ
เรียนแท่ง เรีย(P≤0.05)
กับทุเรีพบว
ยนแท่า งคะแนนความชอบด
ทอดกรอบที่บรรจุในถุ
ง PP ดังภาพที่ 5
ผลการประเมิ
ณภาพดานความกรอบของทุ
นแทงทอดกรอบ
านความกรอบ
ทอดกรอบ
พบว่เรีายคะแนนความชอบด้
้งนีแ้เงนืตกต
่องจากถุ
อลูพบว
ิเนีานยคะแนนความชอบด
มีคุณสมบั
ตาิในการป้
อโดยมี
งกันการซึม
ของทุ
นแทผลการประเมิ
งทอดกรอบทีน่มคุาีอนความกรอบของทุ
การเก็านความกรอบของทุ
บรักษา 0เรียสันแท่
ปดาหง เมีรียคทันแท
าไม
างกันงอย
ามงมี
ัยมฟอยล์
สําคัญทางสถิ
ติ (p>0.05)
ณายุภาพด
ทอดกรอบ
นความกรอบ
คะแนนความชอบอยู
บีอชอบปานกลาง
ยแนแท
ายุ
ษา
612 สัอปย่โดยมี
ทอดกรอบที
ม่ อี เรีายุยนแท
การเก็งทอดกรอบที
บรักษาในระดั
0 สัป่มดาห์
คา่ ไม่บแรัตกต่
าง ่ มี3คทุผ่าเาไมรีนของอากาศ
ความชื
น�้ำมับนรักตและแสงได้
าดาห
งดี ดังนั้น
ของทุ
ายุกมีารเก็
กษาาดังกั
0งตารางที
สันปอย่ดาห
ตกตงาทอดกรอบที
งกันอย
างมีน่ม้นัยีอสํกลิ
าคัก่นญารเก็
ทางสถิ
ิ (p>0.05)
พบว
า
ผู
ท

ดสอบให
ค
ะแนนความชอบด
า
นความกรอบของทุ
เ
รี
ย
นแท
ง
ทอดกรอบที
บ
่
รรจุ
ใ
นถุ
ง
อะลู
ม
เ
ิ
นี
ย
มฟอยล
ทั
้
ง
ที
่
ใ
ส
แ
ละ อง
มีนัยส�ำคัคะแนนความชอบอยู
ญทางสถิติ (p>0.05) ใโดยมี
นระดับ ่ 3 ทุจึเงรีนิยยนแท
มใช้งบทอดกรอบที
รรจุภัณฑ์อลู่มมีอิเายุ
นียกมกั
บผลิ
ที่ต้อสังการปกป้
นระดัคบะแนนความชอบอยู
ชอบปานกลาง ดัง่ใตารางที
ารเก็
บรัตกภัษาณฑ์612
ปดาห
ไม
ใสาสผูารกั
นหืน แตกต
างมีงทอดกรอบที
นัยสําาคันความกรอบของทุ
ญทางสถิ
บทุเงรีทอดกรอบที
ยนแท
งทอดกรอบที
งยPP
งภาพที
้งนี้ อาทิ
ชอบปานกลาง
ดัทงดสอบให
ตารางที
่ ค3ะแนนความชอบด
ทุเารีงอย
ยนแท่
่มีอายุตกิ (P≤0.05)
ารเก็บ เรียกันแท
จากแสง
ความชื
้น่บรรจุ
และต้
่นดัหอมให้
พบว
ในถุอ่บงการรั
งรรจุ
อะลูในถุ
มกิเนีษากลิ
มฟอยล
ทั้งทีย่ ่ใ5าวนาน
สทัและ
เนื่อใสงจากถุ
มแตกต
ิเนีายมฟอยล
ติใทางสถิ
นการปตอิ (P≤0.05)
งกันาการซึ
ความชื
กลิ
น้ําำงมัอาง
นPPและแสงได
รักษา 6-12
ปดาห์
ผูา้ทงอย
ดสอบให้
คสํะแนนความชอบด้
น มกัเช่ผบนาทุนของอากาศ
อาหารเสริ
ม ยา้น่บเครื
ขนมบิ
สกิ่ตอ5ยช็ทัาอ้งงดีคโกแลต
ไม
สสัารกั
นงหือลูนพบว่
ามงมีีคนุณัยสมบั
าคัญ
เบรรจุ
รียนแท
งทอดกรอบที
รรจุ่น่อใงส�
นถุ
ดังภาพที
นี้
ดัเนืง่อนังจากถุ
้นจึงเนิรียยงนแท่
มใช
ภัณฑอมลูบ่ ีคมรรจุ
มกังตบอะลู
ฑงกัทนี่ตการซึ
องการปกป
องจากแสง
ความชื
กษากลิร่นณ์หอมให
ความกรอบของทุ
ใยนถุ
มตเิ ภันีณยอมฟอยล์
กาแฟ
และขนมอื
่นๆ้น้นทีและต
่ตกลิ้อ่งการคงความสมบู
อลูมบงิเทอดกรอบที
นีรรจุ
ยมฟอยล
ุณิเนีสมบั
ิใผลิ
นการป
มชาผานของอากาศ
ความชื
น น้อํางการรั
มัน และแสงได
อขยองคุ
างดีณภาพ
เชนบนหืรรจุ
มมกัยา
าฑอาง
สกิยตพร
อมุคโกแลต
ชา
กาแฟ
และขนมอื
ๆ ที่ตอ่นงการคง
งนั้นจึใส่งนิสอาทิ
ยารกั
มใช
ภัณอฑาหารเสริ
อาลูงอย่
มิเนีายงมี
ภังสํณทางสถิ
ที่ตอขนมบิ
อช็งจากแสง
้น และต
องการรั่กนษากลิ
หอมให
ทั้งที่ใส่แดัยาวนาน
ละไม่
นบรรจุ
แตกต่
นบัยผลิ
ส�เครื
ำคัต่อญ
ตงการปกป
ิ (วลั
ขสุวรรณ,ความชื
2551)
ความสมบู
ร
ณ
ข
องคุ
ณ
ภาพ
(วลั
ย
พร
มุ
ข
สุ
ว
รรณ,
2551)
ยาวนาน อาทิเชน บรรจุอาหารเสริม ยา เครื่องสําอาง ขนมบิสกิต ช็อคโกแลต ชา กาแฟ และขนมอื่นๆ ที่ตองการคง
ความสมบู
รณของคุณภาพ (วลัยพร มุขสุวรรณ, 2551)
9
9

ระยะเวลาในการเก็บรักษา (สัปดาห)

12

Non, PP
Non, AL
Non, PP
BHT 0.02%, PP
Non, AL
BHT 0.02%, AL
BHT 0.02%, PP
CA 0.02%, PP
BHT 0.02%, AL
CA 0.02%, AL
CA 0.02%, PP
CA 0.02%, AL

ระยะเวลาในการเก็บรักษา (สัปดาห)

ิทยา

ลัยร
า

ภาพที่ 5 ผลคะแนนความชอบด
านความกรอบ
ภาพที่ 6 ผลคะแนนความชอบด
ระยะเวลาในการเก็บรักษาานการยอมรั
(สัปดาห) บโดยรวม
ระยะเวลาในการเก็บรักษา
(สัปดาห)
ภาพที่ 5 ผลคะแนนความชอบดานความกรอบ
ภาพที่ 6 ผลคะแนนความชอบดานการยอมรับโดยรวม
ผลการประเมินคุณภาพทางดานประสาทสัมผัสดานการยอมรับโดยรวม ของทุเรียนแทงทอดกรอบที่ใชสาร
ผลการประเมินคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสด้าน และบรรจุภัณฑ์ต่างชนิดกัน ที่ระยะเวลาในการเก็บรักษา 0-12
กันหืน และบรรจุ
ภัณฑตางชนิ
ดกัภาพทางด
น ที่ระยะเวลาในการเก็
บรักษา 012 สัปดาห
ไดผลการประเมิ
ดังตารางที
่4
ผลการประเมิ
า่ ในประสาทสั
บโดยรวม
เรียนนแท
การยอมรั บ โดยรวมของทุ
เรี ย นแท่นคุงณ
ทอดกรอบที
ช้ ส ารกั น หื นมผัสดสัาปนการยอมรั
ดาห์ ได้ผลการประเมิ
นของทุ
ดังตารางที
่ 4งทอดกรอบที่ใชสาร
กันหืน และบรรจุภัณฑตางชนิดกัน ที่ระยะเวลาในการเก็บรักษา 012 สัปดาห ไดผลการประเมินดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพดานการยอมรับโดยรวมของทุเรียนแทงทอดกรอบ
ระยะเวลาการเก็
รังกทอดกรอบ
ษา (สัปดาห)
ตารางที
่ 44ผลการประเมิ
บบโดยรวมของทุ
เรีเยรียนแท่
ตารางที
ผลการประเมินนคุคุณณภาพด้
ภาพดานการยอมรั
านการยอมรั
โดยรวมของทุ
นแทบงnsทอดกรอบ
สิ่ง่ ทดลอง
ns
ns
ns
ns
0
2
4
6บรักษา (สัป8ดาห
10
12
ระยะเวลาการเก็
)
c
b
สิ
ง
่
ทดลอง
ns
ns
ns
ns
ns
Non, PP
7.9±0.57
7.8±0.42
7.8±0.63
7.4±0.52
7.2±0.42
6.2±0.42
0
2
4
6
8
10 a 5.1±0.32
12 b
Non,
8.0±0.47
Non, AL
PP
7.9±0.57 7.9±0.32
7.8±0.42 7.7±0.48
7.8±0.63 7.5±0.53
7.4±0.52 7.4±0.52
7.2±0.42 6.5±0.53
6.2±0.42cc 5.4±0.84
5.1±0.32bb
BHT
8.1±0.32
5.2±0.42b
Non,0.02%,
AL PP
8.0±0.47 7.9±0.32
7.9±0.32 7.6±0.52
7.7±0.48 7.3±0.67
7.5±0.53 7.3±0.67
7.4±0.52 6.2±0.42
6.5±0.53aba 5.4±0.84
BHT
8.1±0.32 7.9±0.32
7.9±0.32 7.6±0.52
7.7±0.48 7.6±0.52
6.2±0.63ba
BHT 0.02%,
0.02%, AL
PP
8.1±0.32
7.3±0.67 7.5±0.53
7.3±0.67 6.7±0.48
6.2±0.42cc 5.2±0.42
b
a
CA
8.0±0.47 7.9±0.32
7.8±0.42 7.7±0.48
7.8±0.79 7.4±0.52
6.1±0.32ab 5.2±0.42
BHT0.02%,
0.02%,PPAL
8.1±0.32
7.6±0.52 7.4±0.52
7.5±0.53 6.7±0.48
6.2±0.63
bc
b
CA
8.0±0.47 7.8±0.42
7.8±0.42 7.8±0.79
7.7±0.48 7.6±0.52
CA 0.02%,
0.02%, AL
PP
8.0±0.47
7.4±0.52 7.3±0.48
7.4±0.52 6.3±0.48
6.1±0.32c 5.5±0.53
5.2±0.42b
หมายเหตุ : คาเฉลี่ยที่กํากับดวยอักษรที่แตกตางกันตามแนวตั้ง แสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05)
CA 0.02%, AL
8.0±0.47 7.8±0.42 7.7±0.48 7.6±0.52 7.3±0.48 6.3±0.48bc 5.5±0.53b
หมายเหตุ : คาเฉลี่ยที่กํากับดวยอักษรที่แตกตางกันตามแนวตั้ง แสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05)
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ผลการประเมิ นคุ ณ ภาพดา นการยอมรั บโดยรวมของทุเ รีย นแทง ทอดกรอบพบว าเมื่อ ทํา การเก็บ รัก ษา
ผลิตภัณฑทุเผลการประเมิ
รียนแทงทอดกรอบไว
ที่สัปาดาห
ที่ 08 คะแนนการยอมรั
กสิ่งทดลองไม
นคุ ณ ภาพด
นการยอมรั
บโดยรวมของทุเบรีโดยรวมของทุ
ย นแทง ทอดกรอบพบว
าเมื่อมทํีความแตกต
า การเก็บ รัากงกัษาน
นคุงณทอดกรอบไว
ภาพด้
านการยอมรั
บโดยรวมของ
ระยะเวลา10-12
สัปดาห์
า คะแนนการยอมรั
อย
งมี
ทางสถิ
ติ (p>0.05)
คะแนนอยู
ในระดั
บชอบมากถึ
งชอบปานกลาง
่อเก็บรัาบกงกัโดยรวมมี
ษาน
ผลิาตผลการประเมิ
ภัณนัยฑสํทาุเคัรีญยนแท
ทดัี่สงัปตารางที
ดาห
ที่ ่ 408โดยมี
คะแนนการยอมรั
บโดยรวมของทุ
กสิพบว่
่งทดลองไม
มและเมื
ีความแตกต
ทุเรียนแท่ผลิ
า งเมืทอดกรอบไว
อ่ ตท�ิ ำ(p>0.05)
การเก็บเรัปดักนงษาผลิ
ตภัณ
ทเุ รียคนสัะแนนอยู
แนวโน้
มาลดลงทุ
กสิ่งทดลอง
ภาพที่ 6 แซึนวโน
่งและเมื
ในสัมปลดลงทุ
ดาห์
ภัณนฑัยสํทาุเรีคัพบว่
ยญนแท
ระยะเวลา1012
ปดาห
พบว
คะแนนการยอมรั
บดังโดยรวมมี
สิของการ
่ง
อยงทอดกรอบ
าตงมี
ทางสถิ
ตารางที
่ 4ฑ์โดยมี
ในระดั
บชอบมากถึ
งชอบปานกลาง
่อเก็บทรัี่ 12
กกษา
ทดลองดั
่ 6ทซึี่ ง่ง0-8
ในสัคะแนนการยอมรั
ปดาหที่ เ12
ของการเก็
บรักษาสัปพบว
ทุรักเรีษา
ยานแท
สโดยรวมมี
สารกันหืแน่ในวโน
รส่อสยละ
แท่งทอดกรอบไว้
บโดยรวมของ
เก็าบพบว
พบว่งทอดกรอบที
า ทุเรียนแท่ง่บใทอดกรอบที
ารกัมลดลงทุ
นBHT
หืน ร้0.02
อกยละ
ผลิตภัณฑทงภาพที
ที่สุเัปรีดาห์
ยนแท
ทอดกรอบไว
ปนระยะเวลา1012
ดาห
คะแนนการยอมรั
สิ่ง BHT
ทุ ก สิ่ ง ทดลองไม่
ี ค วามแตกต่
า งกัปดาห
น อย่ทาี่ งมี
ั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ
งอลูมิเนียมฟอยล์
บโดยรวม
ทดลองดังมภาพที
่ 6 ซึ่งในสั
12นของการเก็
บรักษาติ พบว0.02
า ทุเรีบรรจุ
ยนแทในถุ
งทอดกรอบที
่ใสสารกันมีหืคนะแนนการยอมรั
รอยละ BHT 0.02
(p>0.05) ดังตารางที่ 4 โดยมีคะแนนอยู่ในระดับชอบมากถึงชอบ สูงที่สุดซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P≤0.05)
ปานกลาง และเมือ่ เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ทเุ รียนแท่งทอดกรอบไว้เป็น กับทุกสิ่งทดลอง โดยมีความชอบอยู่ในระดับชอบเล็กน้อย

กุลพร พุทธมี, ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล

ชภัฏ

รำไ

พพ
รรณ
ี

168 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2562
บรรจุในถุงอลูมิเนียมฟอยล มีคะแนนการยอมรับโดยรวมสูงที่สุดซึ่งมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05)
กับทุกสิ่งทดลอง โดยมีความชอบอยูในระดับชอบเล็กนอย
ที่ระยะเวลาในการเก็บรักษา 0-12 สัปดาห์ ได้ผลการวิเคราะห์
2. ผลการวิเคราะห์ทางด้านเคมี
ผลการวิ
เคราะห์เคราะห
หาปริมทาณความชื
น้ และค่าเพอร์ออกไซด์ ดังตารางที่ 5
2. ผลการวิ
างดานเคมี
ของทุเรียนแท่งทอดกรอบที
ช้สารกันหหืาปริ
น และบรรจุ
ภณ
ั ้นฑ์ตและค
า่ งชนิดาเพอร
กัน ออกไซดของทุเรียนแทงทอดกรอบที่ใชสารกันหืน และ
ผลการวิเใ่ คราะห
มาณความชื
บรรจุภัณฑตางชนิดกัน ที่ระยะเวลาในการเก็บรักษา 012 สัปดาห ไดผลการวิเคราะหดังตารางที่ 5
ตารางที
ตารางที่ 5่ 5ผลการวิ
ผลการวิเคราะห์
เคราะหหหาปริ
าปริมมาณความชื
าณความชื้น้นและค่
และคาเพอร์
าเพอรอออกไซด์
อกไซดขของทุ
องทุเรีเยรีนแท่
ยนแทงทอดกรอบ
งทอดกรอบ
ระยะเวลาการเก็บรักษา (สัปดาห)
สิ่งทดลอง
ns
0
2
4
6
8
10
12
1.ปริ
1. ปริมมาณความชื
าณความชื้น้น
2.24±0.01 2.78±0.05a 3.17±0.06a
3.45±0.04a
3.57±0.05a
3.87±0.05a
4.10±0.23a
Non, PP
2.25±0.13 2.31±0.01b 2.44±0.03b
2.50±0.10b
2.91±0.03b
3.25±0.09c
3.33±0.07b
Non, AL
2.25±0.08 2.81±0.05a 3.18±0.08a
3.42±0.08a
3.51±0.13a
3.62±0.03b
3.90±0.02a
BHT 0.02%, PP
2.25±0.07 2.29±0.03b 2.41±0.09b
2.49±0.11b
2.88±0.02b
3.11±0.09d
3.11±0.03c
BHT 0.02%, AL
2.23±0.04 2.77±0.07a 3.12±0.14a
3.50±0.04a
3.64±0.11a
3.71±0.06b
4.12±0.13a
CA 0.02%, PP
2.26±0.08 2.32±0.09b 2.44±0.08b
2.51±0.09b
2.99±0.09b 3.15±0.07cd 3.17±0.07bc
CA 0.02%, AL
2.ค
0
2
4
6
8
10
12
2. ค่าาเพอร
เพอร์อออกไซด
อกไซด์
bc
a
a
a
a
a
5.57±0.10
7.95±0.28 10.70±0.19 15.68±0.62 20.31±0.64 32.53±0.91 42.18±0.22a
Non, PP
5.49±0.06c 7.55±0.06b 9.54±0.11c 13.41±0.62b 19.87±0.28a 30.17±0.92b 40.37±0.67b
Non, AL
5.89±0.42ab 7.31±0.09b 8.95±0.09d 12.35±0.27c 18.97±0.20b 22.33±0.88c 39.41±0.62bc
BHT 0.02%, PP
5.98±0.12a 6.12±0.06d 6.14±0.04f
6.45±0.09e
7.58±0.07e
8.11±0.06f 10.05±0.39e
BHT 0.02%, AL
5.75±0.16abc 7.88±0.13a 9.87±0.18b 13.86±0.21b 16.01±0.27c 20.52±0.69d 38.81±0.88c
CA 0.02%, PP
5.81±0.03abc 7.01±0.10c 8.12±0.07e
9.57±0.43d 12.03±0.46d 15.71±0.18e 19.09±0.73d
CA 0.02%, AL
หมายเหตุ : คาเฉลี่ยที่กํากับดวยอักษรที่แตกตางกันตามแนวตั้ง แสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05)

0.5
0

0

2

4

6

8

10

12

ระยะเวลาในการเก็บรักษา (สัปดาห)

Non, PP
Non, AL
BHT 0.02%, PP
BHT 0.02%, AL
CA 0.02%, PP
CA 0.02%, AL

คาเพอรออกไซด (mEq/kg)

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
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ปริมาณความชื้น (%)

ิทยา

ลัยร
า

ผลการวิ
เคราะห์
ปริมปาณความชื
้น พบว่
า ทุา เทุรียเรีนแท่
จากภาพที่ม่ ีอ7ายุจะเห็
เรียนแท่งทอด
ผลการวิ
เคราะห
ริมาณความชื
้น พบว
ยนแทง งทอดกรอบที
การเก็นบได้รัวก่าษาปริ0มาณความชื
สัปดาห ทุก้นสิของทุ
่งทดลอง
ทอดกรอบที
่มีอายุการเก็
กษาางกั
0 สันปอยดาห์
ปริตมิ าณ
กรอบที
่บรรจุ
ง PP ทั้ง้นทีอยู
่ใส่แในช
ละไม่
ารกัน2.23
หืน ถึมีงแนวโน้มเพิ่ม
มีปริมาณความชื
้นไมบแรัตกต
างมีทุนกัยสิสํ่งาทดลองมี
คัญทางสถิ
(p>0.05)
โดยมี
ปริใมนถุ
าณความชื
วงรใส่อสยละ
ความชื
างกันอย่อากํงมีาหนดของมาตรฐานผลิ
นัยส�ำคัญทางสถิติ (p>0.05)
ขึ้นมากกว่
าทุเรีย23172549
นแท่งทอดกรอบที
่บรรจุในถุตงภัอลูณมฑิเนียมฟอยล์
2.26้นไม่
ซึ่งแเปตกต่
นไปตามข
ตภัณฑอโดยมี
ุตสาหกรรม
เลขที่ มอก.
และมาตรฐานผลิ
ปริมชุาณความชื
่ในช่วง ร้อยละ 2.23
ซึ่งเป็นไปตาม
จากตารางที
่ 5 ้นจะเห็
่า เมื่อท�ำการเก็
บรักเกิษาทุ
มชน เลขที้น่อยู
มผช.1038/2554
เรื่องถึทุงเรี2.26
ยนทอดกรอบ
ซึ่งระบุซึวา่งปริ
มาณความชื
ของทุนเได้
รียวนทอดกรอบต
องไม
น เรียนแท่ง
ข้อก�รำอหนดของมาตรฐานผลิ
ฑ์อตุ สาหกรรม
2317-่ 7 จะเห็
ทอดกรอบไว้
12 สัปดาห์
ทุเรีเยรียนแท่
ยละ 3.50 และรอยละตภั6ณตามลํ
าดับโดยน้ําเลขที
หนัก่ มอก.
จากภาพที
นไดวาปริมาณความชื
้นของทุ
นแทงงทอดกรอบที
ทอดกรอบที่บรรจุในถุง
2549
และมาตรฐานผลิ
ฑ์ชุมใชน
เลขทีนหื่ มผช.1038/2554
ง อลูาทุมเิ รีนียยนแท
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ระยะเวลาในการเก็บรักษา (สัปดาห)

ภาพที่ 7 ปริมาณความชื้นของทุเรียนแทงทอดกรอบ
ภาพที่ 8 คาเพอรออกไซดของทุเรียนแทงทอดกรอบ
ผลการวิเคราะหคาเพอรออกไซดของทุเรียนแทงทอดกรอบ พบวา คาเพอออกไซดของทุเรียนแทงทอดกรอบ
มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น เมื่อทําการเก็บรักษาผลิตภัณฑไวนานขึ้น จากภาพที่ 8 จะเห็นไดวาคาเพอรออกไซดของทุเรียนแทง
กุลพร ทอดกรอบที
พุทธมี, ศรายุ่ใสทสธ์ารกัจิตนรพั
นากุลรอยละ 0.02 บรรจุในถุงอลูมิเนียมฟอยลมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่อทําการเก็บรักษาไว
หืนฒBHT
เปนเวลา 12 สัปดาห ซึ่งมีคาเพอออกไซดเทากับ 10.05 mEq/kg รองลงมาคือทุเรียนแทงทอดกรอบที่ใสกรดซิตริก
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1. ในการศึกษาการใช้สารกันหืนครัง้ ต่อไปควรทดลอง
ใช้สารกันหืนที่ได้จากวัตถุดิบตามธรรมชาติ เช่น สารเคอร์คูมินอยด์
จากขมิน้ ชัน เป็นต้น และควรศึกษาปริมาณการใช้สารกันหืนหลายๆ
ระดับ เพื่อท�ำให้ทราบปริมาณสารกันหืนน้อยที่สุดที่สามารถเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์ทุเรียนทอดได้นานที่สุด
2. ในการศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง ต่ อ ไปควรใช้ ส ารกั น หื น
ร่วมกัน เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพด้านกายภาพ เคมี และ
คุณภาพด้านประสาทสัมผัส
3. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาอายุการเก็บรักษา
ของทุเรียนแท่งทอดกรอบที่เก็บรักษาในอุณหภูมิห้องและสภาวะ
เร่งควบคู่กัน เนื่องจากการวางขายผลิตภัณฑ์ทุเรียนแท่งทอดกรอบ
ตามท้ อ งตลาดบางแห่ ง อาจมี อุ ณ หภู มิ สู ง กว่ า อุ ณ หภู มิ ที่ ใช้ ใ น
การทดลอง
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ชภัฏ

ผลการวิเคราะห์คา่ เพอร์ออกไซด์ของทุเรียนแท่งทอดกรอบ
พบว่า ค่าเพอออกไซด์ของทุเรียนแท่งทอดกรอบมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
เมื่อท�ำการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ไว้นานขึ้น จากภาพที่ 8 จะเห็นได้ว่า
ค่าเพอร์ออกไซด์ของทุเรียนแท่งทอดกรอบที่ใส่สารกันหืน BHT
ร้อยละ 0.02 บรรจุในถุงอลูมิเนียมฟอยล์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
เมื่อท�ำการเก็บรักษาไว้เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ซึ่งมีค่าเพอออกไซด์
เท่ากับ 10.05 mEq/kg รองลงมาคือ ทุเรียนแท่งทอดกรอบที่ใส่
กรดซิตริก ร้อยละ 0.02 บรรจุในถุงอลูมเิ นียมฟอยล์ มีคา่ เพอออกไซด์
เท่ากับ 19.09 mEq/kg นิธิยา รัตนาปนนท์ (2548) กล่าวว่า
ค่าเพอร์ออกไซด์ เป็นค่าที่ใช้การวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น
ของลิพิด (Lipid Oxidation) ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นหืน
เป็นค่าที่บ่งชี้ถึงการเสื่อมเสียของน�้ำมันและไขมันรวมทั้งอาหารที่มี
ไขมันสูง น�้ำมันที่มีกลิ่นหืนจะมีค่าเพอร์ออกไซด์ ตั้งแต่ 20-40
มิลลิสมมูลต่อกิโลกรัม ดังนั้นทุเรียนแท่งทอดกรอบที่ใส่สารกันหืน
BHT ร้อยละ 0.02 บรรจุในถุงอลูมิเนียมฟอยล์ และทุเรียนแท่ง
ทอดกรอบที่ใส่กรดซิตริก ร้อยละ 0.02 บรรจุในถุงอลูมิเนียมฟอยล์
จึงยังไม่มีกลิ่นหืน ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสด้านกลิ่น ที่ได้รับคะแนนความชอบด้านกลิ่นสูงสุด
เมื่อเก็บรักษาไว้เป็นเวลา 12 สัปดาห์

สรุปและอภิปรายผล

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

การใช้สารกันหืน BHT ร้อยละ 0.02 ร่วมกับการบรรจุ
ถุงอลูมิเนียมฟอยล์ สามารถเก็บรักษาทุเรียนแท่งทอดกรอบได้นาน
12 สัปดาห์ โดยได้คะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น
รสชาติ ความกรอบ และการยอมรับโดยรวมสูงที่สุดมีค่าเท่ากับ
7.3 6.9 5.87.9 7.1 และ 6.2 ตามล�ำดับ มีปริมาณความชื้นต�่ำที่สุด
เท่ากับร้อยละ 3.11 และมีค่าเพอร์ออกไซด์ต�่ำที่สุด เท่ากับ 10.05
mEq/kg

กุลพร พุทธมี, ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล
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การหาผลเฉลยของระบบสมการไม่เชิงเส้น ส�ำหรับฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร
โดยใช้วิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุด
Solution of Nonlinear Equation System for One Variable function using
Multi-point Random Search (MPRS)

รำไ

ชวนพิศ มังคละ
Chuanpit Mungkala
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 22000
Department of Mathematics, Faculty of Science and Technology, Rambhai Barni Rajabhat University,
Chanthaburi 22000 Thailand
Corresponding author E-mail: Chuanpit.t@rbru.ac.th
(Received: January 7, 2019; Revised : June 24, 2019; Accepted: July 19, 2019)

บทคัดย่อ

ชภัฏ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อหาผลเฉลยของระบบสมการไม่เชิงเส้น ส�ำหรับฟังก์ชันหนึ่งตัวแปรโดยใช้การค้นแบบสุ่ม
หลายจุด ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก คือ จุดเริ่มต้นแบบสุ่มทิศทางของจุดที่ค้น และระยะกระโดด ซึ่งได้ทดลองกับฟังก์ชันทดสอบ 7 ฟังก์ชัน
และได้ท�ำการเปรียบเทียบการหาผลเฉลยของวิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุด (Multi-point Random Search : MPRS) กับระเบียบ
วิธีแบ่งครึ่งช่วง (Bisection Method) จากการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของวิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุด สามารถหาผลเฉลยได้เร็วขึ้น
(Global optimization solution speed) และแม่นย�ำเมื่อใช้การค�ำนวณฟังก์ชันเป็นตัวชี้วัด

ลัยร
า

ค�ำส�ำคัญ : ระบบสมการไม่เชิงเส้น, การหาค่าเหมาะสม, วิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุด

Abstract

ิทยา

This research studied Solution of Nonlinear Equation System for one variable function using Multi-point
Random Search (MPRS) consisted of random start point, a search direction and step size. In which this method was
performed by using 7 selected test functions and compare the solutions Multi-point Random Search with Bisection
Method. The study found that the method have been expected to increases the speed and efficiency of MPRS,
when use the number of function evolutions as an iteration.
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Keywords : Nonlinear Equations System, Optimization, Multi-point Random Search
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(Optimization Problem) ซึ่งอยู่ในรูปของฟังก์ชันวัตถุประสงค์
การวิ เ คราะห์ เชิ ง ตั ว เลข (Numerical Analysis) (Objective Function) ภายใต้เงื่อนไขหรือข้อบังคับ (Constraint)
การหาค่าเหมาะสมที่สุด (Optimization) หมายถึง
เป็นการน�ำเอาวิธีการทางคณิตศาสตร์มาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาและ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ กระบวนการที่ดีที่สุดให้กับปัญหาต่างๆ การหาค่าเหมาะสมที่สุด
โดยการวิ เ คราะห์ เชิ ง ตั ว เลขนั้ น จะต้ อ งประกอบด้ ว ยตั ว แบบ ของฟังก์ชันในทางคณิตศาสตร์นั้นจะหมายถึงการหาค่าสูงสุดหรือ
ทางคณิตศาสตร์ แต่แบบที่น�ำไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ ค่าต�่ำสุดของฟังก์ชัน ซึ่งค่าสูงสุดหรือค่าต�่ำสุดของฟังก์ชันในที่นี้
การหาคขาั้นเหมาะสมที
่สุด (Optimization)
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ความยุ่งยากและซับซ้อน ซึ่งการหาผลเฉลยแม่นตรงทางทฤษฎีนั้น ของจุดที่ได้ถูกพิจารณาว่าสูงกว่าจุดอื่นที่อยู่ข้างเคียง สุและค่
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คือ คาต่ําสุดของจุดที่ไดถูกพิจารณาวาต่ํากวาจุดอื่นที่อยูขางเคียง คาสูงสุดสัมพัทธและคาต่ําสุดสัมพัทธทั้งสองเรียกวา
แบบต่างๆ เพื่อน�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ ดังนั้นปัญหาเหล่านี้ จุดอื่นที่อยู่ข้างเคียง ค่าสูงสุดสัมพัทธ์และค่าต�่ำสุดสัมพัทธ์ทั้งสอง
คาขีดสุดสัมพัทธ ซึ่งแสดงไดดังภาพที่ 1
สามารถก�ำหนดเป็นสมการรูปแบบปัญหาการหาค่าเหมาะสมที่สุด เรียกว่า ค่าขีดสุดสัมพัทธ์ ซึ่งแสดงได้ดังภาพที่ 1
y

f ( x)

GM 1

ชภัฏ

GM 2

GL2

GL1



gm1

gl1

gm2

ลัยร
า

0

x

gl2

ภาพที่ 1 กราฟแสดงค่าต�่ำสุดสัมพัทธ์ และค่าสูงสุดสัมพัทธ์ของฟังก์ชัน f (x)
ภาพที่ 1 กราฟแสดงคาต่ําสุดสัมพัทธ และคาสูงสุดสัมพัทธของฟงกชัน f ( x)
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GL2่ ม หลายจุ ด
งกชัน f ( x) สําหรัว ยวิ
บจุธดี กGL
จากภาพที
ด GM
จากภาพที
่ 1 ่ จุ1ดจุGM
GM2GM
คือ2 จุดคืทีอ่ใจุห้ดคที่า่ใสูหงคสุาดสูงสุดสัมพัทธของฟ
ในการหาผลเฉลยด้
ารค้
น แบบสุ
1 และ
1 และ
1 และ
f ( xGL
) ทั2้งนีคื้คอาสูจุงดสุทีด่ใและค
ที่ใหงคก์าชต่ันําสุf ด(x)สัมส�พัำทหรัธขบองฟ
กช1ันและ
มพัทนธหาโดยตรง
ของฟงกชัน(Direct
อาจมีหsearch
ลายคาmethod)
โดยคาสูงสุซึด่งเป็นวิธีที่ใช้
สัมพัคืทอธ์จุขดองฟั
จุด งGL
ห้ าเป็ต่นําสุวิธดีกสัารค้
ค่าต�่ำสัสุมดพัสัทมธพัทที่เปธ์ขนองฟั
ทั้งนี้คง่ากสูชงันสุในโดเมนที
ดและค่าต�่พำสุิจดารณาจะเรี
สัมพัทธ์ ยกว
ค่าาของฟั
ในการหาค่าmaximum)
เหมาะสมที่สหรื
ุด อเช่น วิธีการ
จุดสูงงก์ทีช่สันุดของฟ
คาสูงงก์สุชดันสัวัมตบูถุรปณะสงค์
(Absolute
ดวงกวหาลายค่
ง (Global
ต่ําสุดสัค้มนพัแบบสุ
ทธที่เป่มน(Random
จุดต่ําที่สุดsearch)
ของฟงกขัช้นั ตอนวิ
ในโดเมนที
ของฟัคงาก์สูชงนั สุอาจมี
า โดยค่maximum)
าสูงสุดสัมพัทในขณะเดี
ธ์ทเี่ ป็นจุดยสูวกั
งทีนส่ คดุ าของ
ธีเชิงพั่พนิจธุารณา
กรรม (Genetic
จะเรี
ย
กว
า
ค
า
ต่
า
ํ
สุ
ด
สั
ม
บู
ร
ณ
(Absolute
minimum)
หรื
อ
ค
า
ต่
ํ
า
สุ
ด
วงกว
า
ง
(Global
minimum)
และจากภาพที
่
2
่อ
ฟังก์ชนั ในโดเมนทีพ่ จิ ารณาจะเรียกว่า ค่าสูงสุดสัมบูรณ์ (Absolute Algorithm) วิวัฒนาการเชิงผลต่าง (DifferentialเมืEvolution)
พิจารณาบนช
ด GM1 maximum)
และจุด GL1 คืในขณะ
อจุดที่ใหควิาสูธีกงสุารประมาณค่
ดสัมบูรณ และค
าต่วํางด้
สุดวสัยพหุ
มบูรณนามก�
ตามลํำาลัดังบสอง
 (Successive
1 , gl2า]ง จุ(Global
maximum)
หรือค่วางสูง[ gm
สุดวงกว้
าในช่
นแบบสุ
ด เป่ นวิธquadratic
ีการคนหาโดยตรง
(Direct search
method)
เปน งครึ่งช่วง
เดียวกันค่าต�่ำสุในการหาผลเฉลยด
ดสัมพัทธ์ที่เป็นจุดวต�ยวิ่ำทีธ่สีกุดารค
ของฟั
งก์ชัมนหลายจุ
ในโดเมนที
interpolation
method)
และวิธซึีก่งารแบ่
วิธีที่ใชคายของฟ
าเหมาะสมที
่สุด เชน(Bisection
วิธีการคนแบบสุ
ม (Random
พิจารณาจะเรี
กว่า งค่กชาต�ัน่ำวัสุตดถุสัปมะสงค
บูรณ์ในการหาค
(Absolute
minimum)
Method)
เป็นต้น search) ขั้นตอนวิธีเชิง
(Genetic
Algorithm)
วิวัฒนาการเชิ
งผลตาง (Differential
Evolution)
วิธีกf ารประมาณค
าในช
วย เรียก f ว่าเป็น
หรือค่พัานต�ธุ่ำกสุรรม
ดวงกว้
าง (Global
minimum)
และจากภาพที
่2
ก�ำหนดให้
(x) เป็นฟังก์ชัน
วัตถุวปงดระสงค์
นามกําลังวสอง
quadratic interpolation method)
ธีการแบ
งครึ่งVariable
ชวง (Bisection
Method)
เมื่อพิพหุ
จารณาบนช่
ง [gm(Successive
ฟังก์ชันตัและวิ
วแปรเดี
ยว (One
Functions)
1, gl2] จุด GM1 และจุด GL1 คือ จุดที่ให้
ค่าสูงเปสุดนสัตมนบูรณ์ และค่าต�่ำสุดสัมบูรณ์ตามล�ำดับ
เช่น f (x) = x2 + x - 20 โดยที่ x ∈ ดังภาพที่ 2
กําหนดให     เปนฟงกชันวัตถุประสงค เรียก  วาเปนฟงกชันตัวแปรเดียว (One Variable Functions)
เชน     =   +  −  โดยที่ ∈ − ดังภาพที่ 2

ชวนพิศ มังคละ

172 วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2562

80
60
40
20
0
-20
-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

รำไ

-40
-10

พพ
รรณ
ี

100

  = = x 2 ++x- −20
ภาพที
ภาพที่ 2่ 2กราฟแสดงฟ
กราฟแสดงฟังกงชก์ันชัน f (x)

มห
าว

ิทยา

ลัยร
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ชภัฏ

วิธีการคนแบบสุมที่ใชจุดคนเพียงจุดเดียวจะคนไดไมครอบคลุมเพราะมีจุดต่ําสุดหรือจุดสูงสุดเฉพาะที่หลายจุด
นหลายจุ
ใหสามารถคและ
นคําSami
ตอบไดViitanen ได้
ดังนั้นเราจึ
จุดนคแบบสุ
basedMontaz
search)Ali,เพื่อAimoTorn
วิ ธงี กใชารค้
่ม ทีด่ใหรื
ช้จอุดการค
ค้น เพีนยเชิงจุงประชากร
ด เดียวจะค้(population
น ได้
่สุด ห่ ลายจุด ดังนัน้ น�ำเสนอการปรับปรุงวิธีการค้นแบบสุ่มโดยใช้สมการก�ำลัง และ
ทั่วถึงและสามารถหาคํ
ไม่ครอบคลุ
มเพราะมีจดุ ต�ำ่ สุาดตอบได
หรือจุดเหมาะสมที
สูงสุดเฉพาะที
นําเสนอวิ
มที่มีระยะกระโดดที
size random search) ซึ่ง
(Optimized stepsize
เราจึงใช้จุดค้นSheela
หลายจุไดดหรื
อการค้ธนีคเชินแบบสุ
งประชากร
(population่เหมาะสม
β - distribution sampling
ใชจุดsearch)
คนเพียงจุเพื
ดเดี่อให้
ยวสใช
ทิศทางแบบสุ
มและใช
นจากการประมาณค
ดวยพหุและ
นามกํ
าลังสอง
Francisco, าSolis
Roger
ได้นและ
�ำเสนอเทคนิค
based
ามารถค้
นค�ำตอบได้
ทั่วถึรงะยะกระโดดของการค
และสามารถ
ไดทดสอบกับฟงกชันอยางงายที่มีตัวแปร 2 ถึง 4 ตัว
หาค�ำตอบได้เหมาะสมที่สุด
การหาค่าต�่ำสุดโดยใช้วิธีการค้นแบบสุ่มซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ใช้อนุพันธ์
Raphael และ Smith ไดนําเสนอเทคนิคหารคนหาผลเฉลยเหมาะสมที่สุดซึ่งใชทฤษฏีที่เรียกวา ทฤษฏี
Sheela ได้น�ำเสนอวิธีค้นแบบสุ่มที่มีระยะกระโดด ในการหาค�ำตอบ
Probabilistic Global Search Lausanne)
Lausanne
ความนาจะเปนโลซานน (Probabilistic
ที่เหมาะสม (Optimized step-size random search) ซึ่งใช้จุด
Daniel และ Marthaler ได้ น� ำ เสนอวิ ธี ก ารทาง

Montaz Ali, Aimo Torn
และ Sami Viitanen ไดนําเสนอการปรับปรุงวิธีการคนแบบสุมโดยใชสมการ
ค้นเพียงจุดเดียว ใช้ทิศทางแบบสุ่มและใช้ระยะกระโดดของการค้น คณิตศาสตร์ส�ำหรับการหาค่าเหมาะสมทางตัวเลข โดยหาผลเฉลย
กําลัง และ β - distribution sampling
จากการประมาณค่าด้วยพหุนามก�ำลังสอง และได้ทดสอบกับฟังก์ชนั ของสมการไม่เชิงเส้น โดยใช้อนุพันธ์ในการหาค�ำตอบ
Francisco, Solis และ Roger ได นํ า เสนอเทคนิ ค การหาค า ต่ํ า สุ ด โดยใช วิ ธี ก ารค น แบบสุ ม ซึ่ ง เป น วิ ธี ที่ ไ ม ใ ช
อย่างง่ายที่มีตัวแปร 2 ถึง 4 ตัว
การด�ำเนินการหาค่าเหมาะสมที่สุดนั้น จะต้องเริ่มจาก
อนุพันธในการหาคําตอบ
Raphael และ Smith ได้น�ำเสนอเทคนิคการค้นหา การพิจารณาและท�ำความเข้าใจปัญหาเสียก่อน ซึ่งเป็นการศึกษา
Daniel และ Marthaler ไดนําเสนอวิธีการทางคณิตศาสตรสําหรับการหาคาเหมาะสมทางตัวเลข โดยหาผล
ผลเฉลยเหมาะสมที่สุดซึ่งใช้ทฤษฏีที่เรียกว่า ทฤษฏีความน่าจะเป็น เพื่อให้ได้มาซึ่งแบบจ�ำลองของระบบนั่นเอง เมื่อจุดประสงค์ของ
เฉลยของสมการไมเชิงเสน โดยใชอนุพันธในการหาคําตอบ
โลซานน์ (Probabilistic Global Search Lausanne)
ปัญหาถูกก�ำหนดขึน้ การตัง้ โจทย์ปญ
ั หาค่าเหมาะสมทีส่ ดุ ก็จะเริม่ ขึน้
ซึง่ รายละเอี
ยดการด�
ำเนินการหาค่
เหมาะสมที
การดําเนินการหาคาเหมาะสมที่สุดนั้น จะตองเริ่มจากการพิ
จารณาและทํ
าความเข
าใจปญาหาเสี
ยกอน ส่ ซึดุ ่งจะถู
เปนกอธิบายโดย
ผังงานของป
ดังภาพที
การศึกษาเพื่อใหไดมาซึ่งแบบจําลองของระบบนั่นเอง เมื่อจุดประสงค
ญหาถู่ 3กกําหนดขึ้น การตั้งโจทยปญหาคา
งรายละเอียดการดําเนินการหาคาเหมาะสมที่สุดจะถูกอธิบายโดยผังงาน ดังภาพที่ 3
เหมาะสมที่สุดก็จะเริ่มขึ้น ซึ่งรายละเอี
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กําหนดตัวแปรออกแบบและเงื่อนไข
กําหนดจุดประสงค
(ในรูปของฟงกชันตัวแปรออกแบบ)
ขั้นตอนวิธีการหาคาเหมาะสมทีส่ ดุ

รำไ

คําตอบที่ไดรับ

พพ
รรณ
ี

เริ่มตน

ไม

ชภัฏ

พอใจกับคําตอบที่
ไดรับ

ใช

ลัยร
า

คําตอบเหมาะสมที่สดุ ที่นํามาใชงานได

หยุด

ภาพที่ 3 แสดงผังงานการด�ำเนินการหาค่าเหมาะสมที่สุด
ภาพที่ 3 แสดงผังงานการดําเนินการหาคาเหมาะสมที่สุด
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ในการดําเนินการหาคาเหมาะสมที่สุดนั้นจะตองมีการกําหนดตัวแปรออกแบบขึ้นมา ซึ่งตัวแปรออกแบบ
ในการด� ำ เนิ น การหาค่ า เหมาะสมที่ สุ ด นั้ น จะต้ อ งมี
การหาค่าเหมาะสมที่สุดของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร
(Design variable) คือตัวแปรที่ใชในการปรับเปลี่ยนหรือควบคุมในขั้นตอนการหาคาเหมาะสมที่สุด ถาออกแบบตัวแปร
การก�ำหนดตัวแปรออกแบบขึ้นมา ซึ่งตัวแปรออกแบบ (Design
ฟั ง ก์ ชั น หนึ่ ง ตั ว แปรนั้ น แสดงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ใหเหมาะสมก็จะทําใหเกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในการหาคําตอบของการดําเนินการหาคาเหมาะสมที่สุด
variable) คือ ตัการสร
วแปรทีา่ใงแบบจํ
ช้ในการปรั
บเปลีญ่ยหาเพื
นหรือ่อควบคุ
มในขั้นตอน
นหนึ่งตัวแปร
(Dependent
าลองป
หาผลเฉลยที
่ดีที่สุดสิ่ตังสํวาแปรต้
คัญของการแก
ปญหานี
้คือการหาคํvariable)
าตอบที่ดีทกัี่สบุดตัทีว่ แปรตาม
การหาค่
ถ้าออกแบบตั
วแปรให้
ให้ (Independent
ในรูป y = f (x)
แทาจเหมาะสมที
ริง (Globalส่ ุดOptimum)
ของป
ญหานัเหมาะสมก็
้นๆ การแกจปะท�ญำหาการหาค
าเหมาะสมที่สvariable)
ุดมีทั้งแบบวัโดยสามารถเขี
ตถุประสงคเดียยนได้
ว (Single
เกิดประสิ
ทธิภาพเพิ
่มขึ้นในการหาค�Problem)
ำตอบของการด�
ำเนินการหาค่
โดยที(MultiObjective
่ x เป็นตัวแปรต้น และ
y เป็นตัวแปรตาม
Objective
Optimization
และแบบหลายวั
ตถุาประสงค
Optimization
Problem) ซึ่ง
เหมาะสมที
ส
่
ด
ุ
โดยที
่
x
คื
อ
ตั
ว
แปรออกแบบ
ในงานวิจัยนี้ขอศึกษาฟงกชันวัตถุประสงคเดียวหรือฟงกชันหนึ่งตัวแปร
การสร้
างแบบจ�
ำลองปัญ่สหาเพื
่อหาผลเฉลยที
ีที่สุด 			f (x) คือ ฟังก์ชันจุดประสงค์ ซึ่งเป็นฟังก์ชัน
การหาค
าเหมาะสมที
ุดของฟ
งกชันหนึ่งตัว่ดแปร
สิ่งส�ำคัญของการแก้ปัญหานี
การหาค�
ำตอบที
่ดีที่สุดที่แท้มจพัรินงธระหว
					
ของตัวแปร variable)
x
ฟงกช้คันือหนึ
่งตัวแปรนั
้นแสดงความสั
างตัวแปรตนหนึ่งตัวแปร (Dependent
(Global
ของปัญหานั้นvariable)
ๆ การแก้โดยสามารถเขี
ปัญหาการหาค่ยนได
า ในรูป y = f ( x) โดยที่ x เปนตัวแปรตน และ y เปนตัว
กับตัวOptimum)
แปรตาม (Independent
เหมาะสมที
่สุดมีทั้งแบบวัตถุประสงค์เดียว (Single Objective
แปรตาม
Optimization
และแบบหลายวั
ต ถุ ป ระสงค์
โดยทีProblem)
่
คือ ตัวแปรออกแบบ
x
f ( x ) คือ Problem)
ฟงกชันจุดประสงค
ซึ่งเป
(Multi-Objective Optimization
ซึ่งในงานวิ
จัยนนีฟ้ งกชันของตัวแปร x
ขอศึกษาฟังก์ชันวัตถุประสงค์เดียวหรือฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร

ชวนพิศ มังคละ
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ตัวแปรออกแบบ
ระบบสมการไม่เชิงเส้น (Nonlinear equations
ในการด� ำ เนิ น การหาค่ า เหมาะสมที่ สุ ด นั้ น จะต้ อ งมี system)
การก�ำหนดตัวแปรออกแบบขึ้นมาซึ่งตัวแปรออกแบบ (Design
สมการเชิงเส้น คือ สมการที่มีความสัมพันธ์กับเส้นตรง
variable) คือตัวแปรที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนหรือควบคุม ในขั้นตอน ที่อยู่ในรูป a1 x1 + a2 x2 +...+ anxn + c = 0 โดยที่ x1, x2,
การหาค่าเหมาะสมที่สุด แล้วท�ำให้เป้าหมายหรือจุดประสงค์ x3,...,xn คือ จ�ำนวนตัวแปร และ a1, a2,...an คือค่าคงที่ และ c คือ
เปลีย่ นแปลงได้ และถ้าจ�ำนวนรอบของตัวแปรออกแบบทีเ่ หมาะสม ค่าคงที่หรือจุดตัดบนแกน y เมื่อ พิจารณาสมการตัวแปรเดียว
ก็จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการหาค�ำตอบใน เขียนความสัมพันธ์ได้เป็น y = mx + c โดยที่ m คือความชัน
การด�ำเนินการหาค่าเหมาะสมที่สุด
ที่ ไ ม่ เ ท่ า กั บ 0 การหาค่ า ราก y = f (x) คื อ การหาค่ า ของ x
เงื่อนไขบังคับ
ที่สอดคล้องกับสมการ f (x) = 0 โดยที่ค�ำตอบของสมการจะมี
ตัวแปรออกแบบ
ในการก�
ำหนดเงื่อ่สนไขบั
งคับองมี
(Constraints)
ง ค� ำ้นตอบเดี
ในการดํ าเนิ นการหาค
า เหมาะสมที
ุ ดนั้ นจะต
การกํ าหนดตัวหมายถึ
แปรออกแบบขึ
มาซึ่ งตัวยแปร
ว เมื่ อ x = - mc โดยที่ m ≠ 0 ซึ่ ง มี ตั ว แปร x
บบ (Design variable)
คือตัวหรื
แปรที
่ใชในการปรั
บเปลี่ยนหรื
ม ในขัมพั้นตอนการหาค
าเหมาะสมที่สุด แลวทําให
สมการ
ออสมการที
่แสดงให้
เห็นอถึควบคุ
งความสั
นธ์ของตัวแปร
และ่มความรวดเร็
y เป็นตัววแปรที่มีก�ำลังไม่เกิน 1 หากตัวแปรทั้งสองตัวใด
ายหรือจุดประสงคขอบเขต
เปลี่ยนแปลงได
และถ
จํานวนรอบของตั
และสมบั
ติตาามข้
อก�ำหนด วแปรออกแบบที่เหมาะสมก็จะชวยเพิ
ะสิทธิภาพในการหาคําตอบในการดํ
นการหาค่สาเหมาะสมที
่สุด
ตัวหนึ่งมีค่าก�ำลังเกิน 1 ความสัมพันธ์ก็จะไม่เชิงเส้น
จุดทีา่เเนิ
หมาะสมที
ุด
ในท�ำนองเดียวกันฟังก์ชันบางฟังก์ชันไม่สามารถหา
ในระเบียบวิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดนั้น เป็นส่วนที่มี
เงื่อนไขบังคับ
ด้วยวิธีวิเคราะห์หรืออาจจะหาค่ารากได้แต่ถ้าระบบของ
ความส�
ำคั่อญนไขบั
และมี
่ยวข้องโดยตรง
เพราะการที
่จะได้ค่แ่าสดงใหค่เาห็รากได้
ในการกํ
าหนดเงื
งคัคบวามเกี
(Constraints)
หมายถึง สมการ
หรืออสมการที
นถึงความ
เหมาะสมที
้นเราต้
องได้จุดที่เหมาะสมที่สุดก่อนเพื่อน�ำไปใช้ใน สมการมีความยุง่ ยากและซับซ้อน ในการหาผลเฉลยส�ำหรับฟังก์ชนั
ธของตัวแปร ขอบเขต
และสมบั่สตุดิตนัามข
อกําหนด
วแปรการหารากของสมการ f (x) = 0 เช่น
การค�ำนวณ โดยทัว่ ไปแล้วจุดเหมาะสมทีส่ ดุ สามารถก�ำหนดได้ดงั นี้ หนึ่งตัวแปรหรือหลายตั
2
จุดที่เหมาะสมที่สุด
พิ จ ารณาโดเมนของตั ว แปร x โดยที่ x L และ x G ฟังก์ชันก�ำลังสอง x + 1 = 0 พบว่า สมการไม่มีค�ำตอบ ทั้งนี้เราจึง
ในระเบียบวิธีการหาคาเหมาะสมที
่สุดนั้น เปนสวนที่มีความสําคัญและมีความเกี
่ยวขกอต์งโดยตรง
แนวคิดวิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุด เพื่อประมาณค่าราก
เป็ น จุ ด ในโดเมน จุ ด x L จะถู
ก เรี ย กว่ า จุ ด เหมาะสมเฉพาะที่ ประยุ
การที่จะไดคาเหมาะสมที่สุดนั้นเราตองไดจุดที่เหมาะสมที่สุดกอนเพื่อนําไปใชในการคํานวณ
โดยทั
่
ว
ไปแล
วจุด
L
ถ้าไม่มีจุดใดในย่านใกล้เคียงที่ดีกว่าจุด x ของสมการ แม้ว่าวิธีเชิงตัวเลขจะไม่ได้ให้ค่ารากที่แท้จริงแต่เราก็
สมที่สุดสามารถกํา(Local
หนดไดดังOptimum)
นี้ G
ค่าที่ใกล้เคียงมากที่สุด โดยค่าที่ได้ขึ้นอยู่กับการยอมรับ
ขณะที่ จุ ด x จะถู
ก กล่x าโดยที
วว่ า เป็
ด ที่ เxหมาะสมที
่ สุ ด วงกว้จุาดง x สามารถได้
พิ จ ารณาโดเมนของตั
ว แปร
่ xน จุและ
เป น จุ ด ในโดเมน
จะถู ก เรี ย กว า จุ ด
กลาววาเปนจุดที่อ่ นของปัญหา
สมเฉพาะที่ (Local(Global
Optimum)
ถาไมมีจุดใดในย
านใกล
Optimum)
ดังภาพที
่ 4 เคียงที่ดีกวาจุด x ขณะที่จุด x จะถูกความคลาดเคลื
ระเบียบวิธีแบ่งครึ่งช่วง (Bisection Method)
สมที่สุดวงกวาง (Global Optimum) ดังภาพที่ 4
ทฤษฏีบท ถ้า f (x) เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง [a, b]
f ( x)
และ แล้วสมการ มีรากจริงอย่างน้อยหนึ่งรากในช่วง
ขั้นตอนระเบียบวิธีแบ่งครึ่งช่วง
f (x )
		 ขั้นตอนที่ 1 : สุ่มเลือกช่วง [a, b] ที่บรรจุรากของ
f (x )
					 ฟังก์ชัน f (x)
		
ขั้นตอนที่ 2 : ให้ c เป็นจุดกึ่งกลางของช่วง [a, b]
					
L

G

ลัยร
า

L

L1

L2

					 นั่นคือ c =

ิทยา

f ( xG )

a

x L1

x L2

xG

x

b

2
		 ขั้นตอนที่ 3 : ตรวจสอบค่ารากทีย่ อมรับได้และหยุด
		 ขั้นตอนที่ 4 : แบ่งครึ่งช่วงที่บรรจุรากใหม่ และ
					 กลับไปท�ำซ�้ำขั้นตอนที่ 1

มห
าว

ภาพที่ 4 แสดงจุภาพที
ดเหมาะสมเฉพาะที
่ และจุดที่เหมาะสมที
่ 4 แสดงจุดเหมาะสมเฉพาะที
่ ส่ ุดวงกวาง
ระบบสมการไมเชิงเสน (Nonlinear
equations
system)
และจุ
ดที่เหมาะสมที
่สุดวงกว้าง
สมการเชิงเสน คือ สมการที่มีความสัมพันธกับเสนตรงที่อยูในรูป a1 x1 + a2 x2 + ... + an xn + c =0
x1 , x2 , x3 ,..., xn คือ จํา นวนตัว แปร และ a1 , a2 ,..., an คือ คา คงที่ และ c คื อค าคงที่ห รือ จุดตั ดบนแกน y เมื่ อ
ณาสมการตัวแปรเดียว เขียนความสัมพันธไดเปน =
y mx + c โดยที่ m คือความชันที่ไมเทากับ 0 การหาคาราก
( x ) คื อ การหาค า ของ x ที่ ส อดคล อ งกั บ สมการ f ( x) = 0 โดยที่ คํ า ตอบของสมการจะมี คํ า ตอบเดี ย ว เมื่ อ

c
m

โดยที่

m≠0

ซึ่งมีตัวแปร

x

และ

y

เปนตัวแปรที่มีกําลังไมเกิน 1 หากตัวแปรทั้งสองตัวใดตัวหนึ่งมีคากําลัง

ความสัมพันธก็จะไมเชิงเสน
ในทํานองเดียวกันฟงกชันบางฟงกชันไมสามารถหาคารากไดดวยวิธีวิเคราะหหรืออาจจะหาคารากไดแตถา
ของสมการมีความยุงยากและซับซอน ในการหาผลเฉลยสําหรับฟงกชันหนึ่งตัวแปรหรือหลายตัวแปรการหาราก
การ f ( x) = 0 เชน ฟงกชันกําลังสอง x 2 + 1 =0 พบวาสมการไมมีคําตอบ ทั้งนี้เราจึงประยุกตแนวคิดวิธีการ
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ออกมา แต่เมือ่ ปัญหามีตวั แปรทีม่ ากขึน้ หรือมีขนาดใหญ่ขนึ้ จะท�ำให้
ใช้ระยะเวลานาน ในการค้นหาค�ำตอบ และวิธีการหาค่าค�ำตอบที่ดี
ทีส่ ดุ โดยอาศัยหลักการประมาณค่า (Approximation Optimisation
Algorithms) วิธีการนี้จะได้ค�ำตอบที่เหมาะสมหรือใกล้เคียงกับ
ค�ำตอบที่หาจากหลักการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งสามารถยอมรับได้
วิธกี ารนีจ้ ะใช้ในการค้นหาค�ำตอบทีม่ คี วามซับซ้อน ซึง่ มีขนั้ ตอนดังนี้

พพ
รรณ
ี

วิธีการค้นแบบสุ่ม (Random Search Method)
วิธีการค้นแบบสุ่ม คือ เป็นวิธีการหาค่าค�ำตอบที่ดีที่สุด
(Optimisation Algorithms) สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ
วิธีการหาค่าค�ำตอบที่ดีที่สุดโดยอาศัยหลักการทางคณิตศาสตร์
(Conventional Optimisation Algorithm) วิธีการนี้จะแก้ปัญหา
อยู ่ บ นพื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ เ ป็ น หลั ก จะได้ ค� ำ ตอบที่ ดี ที่ สุ ด

คํานวณฟงกชัน
วัตถุประสงค f ( xi )

( xi +1 )

ชภัฏ

สรางผลเฉลยใหม

รำไ

สุมคําตอบเริม่ ตน ( xi )
กําหนด i = 1

คํานวณฟงกชัน
วัตถุประสงค f ( xi +1 )

ลัยร
า

ตรวจสอบการลูเ ขาของคําตอบ
ใช

กําหนด

i= i +1

ไมใช

ผลเฉลยเหมาะสม
xopt = xi

ิทยา

่ 5 แสดงแผนผั
ีการค้นมแบบสุ
่ม (Random
Method)
ภาพที่ 5ภาพที
แสดงแผนผั
งวิธีการคงวินธแบบสุ
(Random
SearchSearch
Method)

วัตถุประสงคของการวิจัย
่อศึกษาและพั
ชิงตันวการวิ
เลข จัย
วัตถุป1.ระสงค์ขเพืองการวิ
จัย ฒนาการหารากของสมการทางการวิเคราะห
วิธีด�ำเเนิ

มห
าว

2. 1. เพื
ธิภาพของวิธีการคนแบบสุมหลายจุด สําหรับการหาผลเฉลยของระบบสมการไม
เพื่ออ่ ทดสอบประสิ
ศึกษาและพัฒทนาการหารากของสมการทางการ
งานวิจัยนี้จะน�ำแนวคิดของวิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุด
เชิงเสวินเคราะห์
สําหรัเบชิฟงตังกวชเลข
ันหนึ่งตัวแปร
มาใช้เพื่อหาผลเฉลยของระบบสมการไม่เชิงเส้น ส�ำหรับฟังก์ชัน
2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของวิธีการค้นแบบสุ่ม หนึ่งตัวแปร ดังนั้นจะกล่าวถึงขั้นตอนดังกล่าวโดยละเอียดดังนี้
วิธีดําเนินการวิจัย
หลายจุด ส�ำหรับการหาผลเฉลยของระบบสมการไม่เชิงเส้น ส�ำหรับ
วิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุด (Multi-point Random
้จะนําแนวคิดของวิธีการคนแบบสุมหลายจุด มาใชเพื่อหาผลเฉลยของระบบสมการไม
เชิงเสน สําหรับ
ฟังก์ชงานวิ
ันหนึจ่งตััยวนีแปร
Search)
ฟงกชันหนึ่งตัวแปร ดังนั้นจะกลาวถึงขั้นตอนดังกลาวโดยละเอียดดังนี้
วิ ธี ก ารค้ น แบบสุ ่ ม หลายจุ ด เป็ น วิ ธี ก ารสุ ่ ม ที่ ห าค่ า
เหมาะสมที่สุดที่ไม่ใช้อนุพันธ์ในการหาค�ำตอบ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
วิธีการคนแบบสุมหลายจุด (Multipoint Random Search)
วิธีการคนแบบสุมหลายจุดเปนวิธีการสุมที่หาคาเหมาะสมที่สุดที่ไมใชอนุพันธในการหาคําตอบ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1:
กําหนดฟงกชันวัตถุประสงค     =             เมื่อ  =            
กําหนดจํานวนการเรียกใชฟงกชันสูงสุด (NFMAX)
ขั้นตอนที่ 2:

สรางตัวแปรออกแบบเริ่มตนแบบสุม

ชวนพิศ มังคละ
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ขั้นตอนที่ 4 : เปรียบเทียบค่า f (W) กับ f (x*) และ
f (W) กับ f (xb)
				 ถ้า f (W) < f (x*) ให้ x* = W,
					 f (x*) = f (W)
				 ถ้า f (W) < f (xb) ให้ xb = W,
					f (xb) = f (W)
ถ้าไม่พบจุดทีด่ ขี นึ้ ในแต่ละรุน่ ของประชากรให้ลดระยะ
กระโดด (s)
ขั้นตอนที่ 5 : ถ้าจ�ำนวนการเรียกใช้ฟังก์ชันน้อยกว่า
หรือเท่ากับ NFMAX ให้ทำ� ซ�ำ้ ขัน้ ตอนที่ 3-4 แต่ถา้ มากกว่า NFMAX
ให้หยุดด�ำเนินการจะได้จุดที่ให้ค่าต�่ำสุด xb ซึ่งให้ค่าต�่ำสุด fb
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ขั้นตอนที่ 1 : ก�ำหนดฟังก์ชันวัตถุประสงค์ f (x) =
f (x1, x2, x3,...xn) เมือ
่ x = (x1, x2, x3,...xn) ก�ำหนดจ�ำนวนการเรียกใช้
ฟังก์ชันสูงสุด (NFMAX)
ขั้นตอนที่ 2 : สร้างตัวแปรออกแบบเริ่มต้นแบบสุ่ม

ชภัฏ

รำไ


    
 

 
      




    
 









            









 เมื่อ  =         *    * โดยที* ่  *∈ *   * กําหนดให*  =   เปนจุดที่ใหคาต่ําสุดและ
ซึ่งในงานวิจัยนี้จะเสนอการปรับปรุงวิธีการค้นแบบสุ่ม
ก�ำหนดให้ x เมื่อ x = (x1 , x2 , x3 ,...xn ) โดยที่ x ∈ [L,U]
* ้น
*
   เปนคาฟงกก�ชำันหนดให้
ต่ําสุด ณxbขณะนั
= x เป็นจุดที่ให้ค่าต�่ำสุดและให้ fb = f (x ) เป็น หลายการหาผลเฉลยของระบบสมการไม่เชิงเส้น ส�ำหรับฟังก์ชัน
หนึ่งตัวแปร ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้แก้ปัญหาของฟังก์ชันที่มีจุด
ค่าฟังก์ชันต�่ำสุด ณ ขณะนั้น
นตอนที่ 3:
สุมเวกเตอรขั้นทตอนที
ิศทางขนาดหนึ
่งหนวย ทศิ ทางขนาดหนึ
และสรางเวกเตอร
  + 
่หรือเมืจุด่อสูงสุดเฉพาะที่หลายจุดที่สามารถค้นค�ำตอบ
่ 3 : สุม่ เวกเตอร์
ง่ หน่วย V โดยต�่ำสุ=ดเฉพาะที
*
กระโดด (Step size)
และสร้างเวกเตอร์ W โดย W = x + SV เมื่อ S คือ ระยะกระโดด ได้ครอบคลุมซึ่งมีขั้นตอนอย่างละเอียด และมีแผนผังอัลกอริทึม
(Flowchart Algorithm) ประกอบความเข้าใจดังนี้
(Step size)
นตอนที่ 4:
เปรียบเทียบคา    กับ      และ    กับ    
   <    =
 ให   =
        
ถา
ถา
   <   =
 ให  =
       
ที่ดีขึ้นในแตละรุนของประชากรใหลดระยะกระโดด   
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นตอนที่ 5:
ถาจํานวนการเรียกใชฟงกชันนอยกวาหรือเทากับ NFMAX ใหทําซ้ําขั้นตอนที่ 34 แตถา
MAX ใหหยุดดําเนินการจะไดจุดที่ใหคาต่ําสุด  ซึ่งใหคาต่ําสุด 

มห
าว

ิทยา

ในงานวิจัยนี้จะเสนอการปรับปรุงวิธีการคนแบบสุมหลายการหาผลเฉลยของระบบสมการไมเชิงเสน สําหรับ
ตัวแปร ซึ่งเปนอีกวิธีหนึ่งที่ใชแกปญหาของฟงกชันที่มีจุดต่ําสุดเฉพาะที่หรือจุดสูงสุดเฉพาะที่หลายจุดที่
คําตอบไดครอบคลุมซึ่งมีขั้นตอนอยางละเอียด และมีแผนผังอัลกอริทึม (Flowchart Algorithm) ประกอบ
ดังนี้

ชวนพิศ มังคละ
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แผนผังอัลกอริทึม วิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุด
แผนผังอัลกอริทึม วิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุด
เริ่มต้น

กาหนด Objective function, NFMAX, NP,
ST, STDEC และ NF=0

สร้างตัวออกแบบ

ที่มีค่าต่าสุด

รำไ

ให้

โดยการสุ่ม

ให้

ที่ทาให้เกิด

ชภัฏ

สุ่มเวกเตอร์หนึ่งหน่วย

โดยที่

ิทยา
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คานวณ

No

Yes

มห
าว

No

Yes

และ
หยุด

ภาพที่ 6 แสดงวิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุด
ชวนพิศ มังคละ
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รูปแบบปัญหาที่ใช้ส�ำหรับฟังก์ชันทดสอบ
รูปแบบของปัญหาที่ใช้ทดสอบประกอบด้วยปัญหาค่าขอบเขต จ�ำนวน 7 ฟังก์ชันทดสอบ ดังนี้
1. f1 (x) = x2 + x - 20 โดยที่ x ∈ [- 10, 10]

ชภัฏ

รำไ

ภาพที่ 7 แสดงกราฟ Two & Three Dimensions และ contour สําหรับฟงกชัน    
ภาพที
7 แสดงกราฟTwo
Two& Three
& ThreeDimensions
Dimensionsและและcontour
contourสําส�หรัำหรั
บฟบงฟักงชก์ันชัน   
ภาพที
่ 7 ่ แสดงกราฟ
ภาพที่ 7 แสดงกราฟ Two & Three Dimensions และ contour สําหรับฟงกชัน   
    =   −   +  โดยที
 ่  ∈ − 
2.
2 
    =  −   +  โดยที
 ่  ∈ −10
2.


]
 ่ x่ ∈ ∈[-10,
โดยที
2. 2. f2 (x ) == x - −7x ++5 โดยที
− 

ิทยา
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ภาพที่ 8 แสดงกราฟ Two & Three Dimensions และ contour สําหรับฟงกชัน    
่ 8 แสดงกราฟ
& Three
Dimensions
contour
สําหรัส�บำฟหรังกบชฟัันงก์ชัน  
TwoTwo
& Three
Dimensions
และ และ
contour
ภาพทีภาพที
่ 8 แสดงกราฟ
ภาพที่ 8 แสดงกราฟ Two & Three Dimensions และ contour สําหรับฟงกชัน    
  = x   −  โดยที
โดยที่  ∈ − 
3.
3.
f3 (x) = 2 - 3 โดยที่ xi ∈ [- 5, 5]
  =  −  โดยที
โดยที่  ∈ − 
3.
 =   −  โดยที
โดยที่  ∈  − 
3.

มห
าว

ภาพที่ 9 แสดงกราฟ Two & Three Dimensions และ contour ส�ำหรับฟังก์ชัน
ภาพที่ 9 แสดงกราฟ Two & Three Dimensions และ contour สําหรับฟงกชัน    
ภาพที่ 9 แสดงกราฟ Two & Three Dimensions และ contour สําหรับฟงกชัน    
ภาพที่ 9 แสดงกราฟ Two & Three Dimensions และ contour สําหรับฟงกชัน   
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&&&Three
Dimensions
และ
่่แสดงกราฟ
10
งกกบบชบชฟฟันฟัันงงงกกก์ชชชันันัน   
TwoTwo
&Three
Three
Dimensions
และcontour
contour
ภาพทีภาพที
่ 10แสดงกราฟ
่ 10แสดงกราฟ
แสดงกราฟ
Three
Dimensions
และcontour
contour
แสดงกราฟ
หรั
Two
Three
Dimensions
และ
contour
ภาพที
10
สํสําาหรัหรัสํสํบส�บาาฟำฟหรั
งหรั
Two
&Two
Dimensions
และ
ภาพที
่ ภาพที
10


  
 โดยที
โดยที
 −
=   =
่ x∈∈∈่่[−
โดยที
-−∈

โดยที
=		
100,
100]  
่โดยที
5.5. 5.
=  โดยที

โดยที
5.5. f5(x)=
โดยที
∈
−

=
 = =  =
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∑
∑

รำไ
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   +  โดยที
โดยที
 −
โดยที
โดยที
่ ∈∈[∈-่่5,−
โดยที
−∈
โดยที
4.4. 4.
  
+
่ โดยที

4.4. f4(x)=== ex==+++
∈
1โดยที
x่โดยที
5
] −

ภาพที่ 11
่ 11 แสดงกราฟTwo
Two&&Three
ThreeDimensions
Dimensionsและ
และcontour
contourสํส�าำหรั
หรับฟังก์ชัน
TwoTwo
Three
Dimensions
และcontour
contour
ภาพทีภาพที
่ 11แสดงกราฟ
& Three
สํสําาหรัหรัสํบบาฟฟหรั
งงกกบบชชฟฟันันงงกกชชันัน    
Two
&&Three
Dimensions
และ
ภาพที
่ 11
แสดงกราฟ
Dimensions
และ
contour
ภาพที
่แสดงกราฟ
11 แสดงกราฟ


ิทยา
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=
โดยที
∈
 −

= ∑
 โดยที
 โดยที
โดยที
−100,

]   
=			
∑
โดยที
6.6. 6.
= ∑

่ ่ x่ ∈∈∈[่่-−
6.6. f6(x)=
∈
−100

∑




  =  = 
  =  = 
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่ 12แสดงกราฟ
แสดงกราฟ
Three
Dimensions
และcontour
contour
่่แสดงกราฟ
12
&&&Three
Dimensions
และ
ภาพทีภาพที
่ 12แสดงกราฟ
งกกบบชบชฟฟันฟัันงงงกกก์ชชชันันัน   
TwoTwo
&Three
Three
Dimensions
และcontour
contour
12
แสดงกราฟ
ภาพที
่ภาพที
12
สํสําาหรัหรัสํสํบส�บาาฟำฟหรั
งหรั
Two
&Two
Dimensions
และ
ภาพที
หรั
Two
Three
Dimensions
และ
contour
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α α
   α
่อ่อเมื
aα่อ==3α3โดยที
่โดยที
[- −
1,−
1−] 
 = =∑
∑
3โดยที

  เมืเมื
7.7.7.7. f7(x) =			
่ x่ ∈∈่∈
=
่อ α = 3=โดยที
∈
   เมื
 ∑
 ==  =  
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รำไ

ภาพที่ 13 แสดงกราฟ Two & Three Dimensions และ contour ส�ำหรับฟังก์ชัน
ภาพที
13
แสดงกราฟ
สํบาหรั
Two
& Three
Dimensions
contour
ภาพที
่ 13
สํสําหรั
Two
&&Three
Dimensions
และ
contour
ภาพที
่ 13่ แสดงกราฟ
แสดงกราฟ
าหรั
บฟฟงบกงฟกชชันงกันชัน    
Two
Three
Dimensions
และและ
contour

 

ผลการวิ
จัย จัย จัย
ผลการวิ
ผลการวิ
ผลการวิ
จัยำนวณเพื่อหาค่าเหมาะสมที่สุดของแต่ละฟังก์ชันทดสอบ ด้วยวิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุด (Multi-point Random
ผลการค�



 = = =  +++ 

ลัยร
า
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ผลการคํ
านวณเพื
่อหาค
าเหมาะสมที
่สของแต
ุดของแต
วิารค
ธีกนารค
นแบบสุ
มหลายจุ
ด (Multipoint
ชทดสอบ
ันทดสอบ
ผลการคํ
านวณเพื
่อ่อหาค
าเหมาะสมที
่ส่สุดุดของแต
วิธวิวีกธยวิีการค
มมหลายจุ
ดด(Multipoint
ลละฟะฟลงะฟ
กงกชชันงกันทดสอบ
ดดวยวิ
ผลการคํ
าบเที
นวณเพื
หาค
าเหมาะสมที
นแบบสุ
แบบสุ
หลายจุ
วช่ดยวิ
(Multipoint
Search:
MPRS)
โดยเปรี
ย
ย
บผลเฉลยที
เ
่
หมาะสมที
ส
่
ด
ุ
กั
บ
ระเบี
ย
บวิ
ธ
ก
ี
ารแบ่
ง
ครึ
ง
่
ว
ง
(Bisection
Method)
ดั
ง
ตารางที
่1
โดยเปรี
ยบเที
ยบผลเฉลยที
่เหมาะสมที
กัระเบี
บระเบี
ธารแบ
ีการแบ
ว(Bisection
ง (Bisection
RandomSearch:
Search:MPRS)
MPRS)
โดยเปรี
ยยบเที
ยยบผลเฉลยที
่เหมาะสมที
่ส่สุดุดกั่สกับุดบระเบี
ยยบวิบวิยธบวิ
ีธกีการแบ
งครึ
ช่งชว่วงชง(Bisection
Random
โดยเปรี
บเที
บผลเฉลยที
่เหมาะสมที
งครึ่งครึ
Random
Search:
MPRS)
Method)
ดังตารางที
Method)
ดัดังตารางที
่ 1่ 1 ่ 1
Method)
งตารางที
ตารางที่ 1 แสดงผลการค�ำนวณ MPRS และBisection Method กับฟังชันทดสอบ f1 - f7
Function
Test
Solution
Iteration
Error
Function
Test
Solution
Iteration
Error
Function
Test
Solution
Iteration
Error
MPRS Bisection
Bisection
MPRS Bisection
Bisection MPRS
MPRS Bisection
Bisection MPRS
MPRS
MPRS
Bisection
MPRS
Bisection
MPRS
Bisection
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 −
3.99982
44 4
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44 4
141414
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 = =  = ++ +−−
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Solution
Solution
Solution
Diverges
Diverges
Diverges
3.05D
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Solution
Solution
Diverges
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Diverges
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2.29D Solution
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Solution
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Solution
Solution
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ผลการคํ
ชัทดสอบ
นทดสอบ
ตารางที
่ แสดงผล
1 แสดงผล
านวณ
MPRS
และBisection
Method
ผลการคํ
กักับบฟกัฟงบชังฟชันนงทดสอบ
ตารางที
่ 1่ 1แสดงผล
านวณ
MPRS
และBisection
Method
f1f −−ff17f− f 7
ผลการคํ
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1
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งานวิจัยนี้ได้น�ำเสนอการหาผลเฉลยของระบบสมการ
ไม่เชิงเส้น ส�ำหรับฟังก์ชนั หนึง่ ตัวแปร โดยใช้การค้นแบบสุม่ หลายจุด
ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ใช้อนุพันธ์ในการหาค�ำตอบ จากผลการทดลองได้น�ำ
วิธีการค้นแบบสุ่มหลายจุด ไปทดสอบการแก้ปัญหาของระบบ
สมการไม่ เชิ ง เส้ น กั บ ฟั ง ก์ ชั น ทดสอบ 7 ฟั ง ก์ ชั น f 1 - f 7
จากตารางที่ 1 ได้แสดงค่าผลเฉลย Solution การท�ำซ�้ำ Iteration
และค่า Error ในการหาค�ำตอบส�ำหรับวิธี Multi-point Random
Search: MPRS จากการทดลองพบว่ามีการลู่เข้าสู่ค�ำตอบทั้งหมด
6 ฟังก์ชัน คือ f1 ,f2 , f3 , f5, f6 , f7 เมื่อพิจารณาความแม่นย�ำ
ของการท�ำซ�้ำ และ f4 , พบว่า ค�ำตอบของผลเฉลยลู่ออก และ
Bisection Method จากการทดลองพบว่า มีการลู่เข้าสู่ค�ำตอบ
ทั้งหมด 3 ฟังก์ชัน คือ f1 , f2 , f3 เมื่อพิจารณาความแม่นย�ำ
ของการท�ำซ�้ำ และ f4 , f5, f6 , f7 พบว่า ค�ำตอบของผลเฉลยลู่ออก
จากผลการวิ จั ย พบว่ า วิ ธี ก ารค้ น แบบสุ ่ ม หลายจุ ด
มีประสิทธิภาพในการค้นหาค�ำตอบส�ำหรับระบบสมการไม่เชิงเส้น
เส้นที่ใช้ฟังก์ชันทดสอบ 7 ฟังก์ชัน พบว่า สามารถลู่เข้าสู่ค�ำตอบ
ทั้งหมด 6 ฟังก์ชัน ซึ่งสะท้อนคุณสมบัติของฟังก์ชันที่มีจุดต�่ำสุด
เฉพาะที่หรือจุดสูงสุดเฉพาะที่หลายจุด ซึ่งจุดเหล่านี้อาจจะอยู่ใกล้
หรือไกลกัน ดังนั้นการหาค�ำตอบจึงขึ้นอยู่กับฟังก์ชันวัตถุประสงค์
ซึ่ ง มี ลั ก ษณะความยากง่ า ยของแต่ ล ะฟั ง ก์ ชั น ที่ น� ำ มาทดสอบ
ในขณะที่ระเบียบวิธีแบ่งครึ่งช่วง (Bisection Method) การลู่เข้า
ของค�ำตอบของผลเฉลยจะลู่เข้าได้ก็ต่อเมื่อฟังก์ชันที่มีลักษณะ
ต�่ำสุดเฉพาะที่หรือจุดสูงสุดเฉพาะที่ที่อยู่ใกล้กันก็จะท�ำให้สามารถ
หาค�ำตอบได้งา่ ยและเร็ว แต่ถา้ ฟังก์ชนั ทีม่ ตี วั แปรซับซ้อนก็จะท�ำให้
หาค�ำตอบได้ยากหรือหาค�ำตอบไม่ได้เลย
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ในการศึ ก ษาครั้ ง ต่ อ ไปเราสามารถปรั บ ปรุ ง การหา
ผลเฉลยของระบบสมการไม่เชิงเส้น ส�ำหรับฟังก์ชันหลายตัวแปร
โดยใช้การค้นแบบสุ่มหลายจุดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็น
เรื่องที่น่าสนใจศึกษาต่อโดยเฉพาะการท�ำให้มีประสิทธิภาพส�ำหรับ
การค�ำนวณฟังก์ชันหลายตัวแปร
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับทักษะการคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักศึกษาวิชาชีพครู
2) พัฒนาทักษะการคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยของนักศึกษาวิชาชีพครู ผู้เข้าร่วมวิจัยครั้งนี้เป็น
นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ปีการศึกษา 2560 จ�ำนวน
30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง การด�ำเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการด�ำเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1
การพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ประกอบด้วย 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 การพัฒนาต้นแบบทักษะการคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ช่วงที่ 2 การทดลองใช้ต้นแบบกระบวนการพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และช่วงที่ 3 การวิเคราะห์และปรับกระบวนการ
พัฒนาทักษะการคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และระยะที่ 2 การสรุปและถ่ายทอดผลการวิจัย
ผลการวิจัย มีดังนี้
1. การพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยของนักศึกษาวิชาชีพครู
เป็นการด�ำเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาวิชาชีพครูได้รู้และเกิดการพัฒนาทั้งทักษะการคิด และความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย
ผู้วิจัยได้น�ำการฝึกทักษะการคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐานของ Delisle มาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพทักษะการคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ของนักศึกษาวิชาชีพครู ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นการเชื่อมโยงและน�ำเสนอปัญหา ขั้นที่ 2 ขั้นการท�ำความเข้าใจกับปัญหา
ขั้นที่ 3 ขั้นการด�ำเนินการศึกษาค้นคว้า ขั้นที่ 4 ขั้นการสังเคราะห์ความรู้ และขั้นที่ 5 ขั้นการสรุปและประเมินค่า
2. จากผลการพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นส่งผลต่อการส่งเสริมความเป็นพลเมือง
ประชาธิปไตยของนักศึกษาวิชาชีพครู เมื่อผู้วิจัยได้วิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ที่ได้จัดกับนักศึกษาวิชาชีพครูนั้น พบว่า การพัฒนาทักษะ
การคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั้นมีส่วนช่วยท�ำให้นักศึกษาวิชาชีพครูมีความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น ซึ่งในส่วนของลักษณะ
ของกระบวนการในการคิดที่ใช้ปัญหาเป็นฐานของนักศึกษาวิชาชีพครูในแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งผู้วิจัยสามารถแบ่ง
รูปแบบของทักษะการคิดได้ออกเป็น 2 แบบ ทั้ง 2 แบบ ส่งผลให้มีการปฏิบัติตัวในความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยในลักษณะที่ต่างกัน
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The purposes of this research were; 1) to study the thinking skills using by problem based of teacher
profession students and; 2) to develop thinking skills using by problem based for promoting democratic citizenship
of teacher profession students. The research participants were 30 sophomore teacher profession students of
Early Childhood Education. The research consisted of 2 phases: 1) the development of thinking skills by using
problem based learning consisting of 3 steps; (1) develop thinking skills, (2) preliminary field study of the thinking
skills, and (3) analysis and revision of the thinking skills using by problem based, and 2) the conclusion of
the research results.
The findings were as follows:
1. The development of thinking skills by using problem based was the learning process which
supported the teacher profession students to know, develop their thinking skills and have the democratic
citizenship. The thinking skills using by problem based consisted of five steps; 1) connecting with the problem
and present the problem; 2) understanding the problem; 3) research the problem; 4) syntheticing the problem;
and 5) conclusion and evaluating the problem
2. From the development of thinking skills by using problem based supported the teacher profession
students to get more the sense of democratic citizenship. The characteristic of thinking skills by using problem
based learning can be devided into 2 categories. The first category applies to develop the thinking skills through
feeling and emotion trust in their thought; the second category applies to develop the thinking skills through
the life skills and use thinking skills using by problem based within the group. The teacher profession students
have democratic citizenship; respect to the rules, respect for the right of others, respect for the reasons and listen
ideas from the others.
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ประชาธิปไตย เป็นการปกครองโดยประชาชนหรือ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ประชาธิปไตยไม่อาจ
ประสบความส� ำ เร็ จ ได้ ถ้ า ประชาชนไม่ มี ค วามสามารถในการ
ปกครองกันเองตามระบอบประชาธิปไตย ประชาธิปไตยจะประสบ
ความส�ำเร็จได้ ไม่ใช่เพียงแต่มรี ฐั ธรรมนูญทีด่ เี ท่านัน้ แต่ประชาชนจะ
ต้องเป็น “พลเมือง” ตามระบอบประชาธิปไตยด้วย ในปัจจุบันโลก
ได้ก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้
จึงจ�ำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนส�ำหรับการที่
จะไปเป็นพลเมืองประชาธิปไตยทีด่ ตี อ่ ไปในสังคม มีทกั ษะในการคิด
การปรับตัว การแก้ปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว (ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ จารุชัย-นิวัฒน์, 2559 : 1)
การที่สังคมไทยจะเป็นสังคมประชาธิปไตยได้อย่าง
แท้จริงนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีระบอบการปกครองและมีสถาบัน
ทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยเท่านั้น แต่ปัจจัยที่ส�ำคัญที่สุด คือ
การที่ประชาชนน�ำหลักการประชาธิปไตยมาใช้ในการด�ำรงชีวิตจน
เป็นปกติ เป็นวิถชี วี ติ หรือเป็นวัฒนธรรม ดังจะเห็นได้จากยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง พ.ศ. 2553 - 2561
ที่ได้กล่าวถึงการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยส�ำหรับ
เด็กและเยาวชน ทั้งในระบบและนอกระบบ (ส�ำนักนโยบายด้าน
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา, 2554 : 17) ซึ่งจะเป็น
การเน้นย�้ำให้เห็นว่าการที่ประชาชนจะน�ำหลักการประชาธิปไตย
มาใช้ในการด�ำรงชีวิตได้นั้น การพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา
เป็นสิ่งส�ำคัญที่จะช่วยในการปูพื้นฐานหลักการในเรื่องของความ
เป็นพลเมืองประชาธิปไตยให้สอดคล้องกับยุคสมัยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
การปลู ก ฝั ง ความเป็ น พลเมื อ งประชาธิ ป ไตยให้ แ ก่
เยาวชนไทยนั้น ควรจะเกิดจากการที่เยาวชนได้เข้าใจและเกิด
กระบวนการทางความคิดที่ถูกต้อง ซึ่งประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์
(2545 : 1 - 2) ได้เสนอแนวความคิดไว้ว่า เพื่อให้การปฏิรูป
การศึกษาตามแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยบรรลุ
ผล จ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นาจิ ต ส� ำ นึ ก และความเข้ า ใจ
ในความเป็นประชาธิปไตยของประชาชนโดยทัว่ ไปด้วย และควรจะ
ถือว่าคุณสมบัติดังกล่าวเป็นคุณภาพทางการศึกษาที่พึงประสงค์
ประการส�ำคัญที่สถานศึกษาทุกระดับควรจะส่งเสริมและให้ความ
สนับสนุนในการจัดการศึกษาให้เด็กได้เกิดกระบวนการทางความคิด
ที่ถูกต้อง
Jame S. Coleman (1965 อ้ า งถึ ง ใน เยาวภา
ประคองศิลป์, 2542 : 74 - 75) ได้ให้แนวคิดไว้ว่า การให้การศึกษา
เพื่ออบรมพลเมืองให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบการศึกษาที่จะให้ความรู้ทางการเมืองเพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ที่ถูกต้อง การเข้าใจการเมืองอย่างถูกต้องเป็นการน�ำไปสู่การ
มี ส ่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งด้ ว ยพฤติ ก รรมที่ เ หมาะสมสอดคล้ อ ง
กับระบบการเมือง ในที่สุดก็จะเกิดความรู้สึกหรือเห็นว่าระบอบ
ประชาธิ ป ไตยมี ค วามชอบธรรม มี เ หตุ ผ ล ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 7
ที่ได้ก�ำหนดว่า “ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส�ำนึก
ทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข รูจ้ กั รักษาและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค รู้จักรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมและของประเทศชาติ ฯลฯ ......” (พระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553, 2553 : 4) จะเห็นได้ว่าบทบาทหน้าที่
ของสถาบันการศึกษามีความส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ เพราะชีวติ สมัยใหม่
บุ ค คลต้ อ งใช้ เวลาอยู ่ ใ นสถาบั น การศึ ก ษาไม่ น ้ อ ยกว่ า 10 ปี
กระบวนการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาตั้งแต่โรงเรียนจนถึง
มหาวิทยาลัยจะเป็นกระบวนการอบรมกล่อมเกลาหรือให้การเรียนรู้
ทางการเมืองได้เป็นอย่างดี
การศึ ก ษาเพื่ อ ความเป็ น พลเมื อ ง จึ ง ไม่ ใช่ ก ารสอน
ด้วยการ “บรรยาย” แต่ผู้สอนต้องพัฒนาการสอนในรูปแบบของ
“กิจกรรม” และ “การลงมือปฏิบัติ” หรือการเรียนการสอนผ่าน
“กระบวนการคิ ด ในลั ก ษณะรู ป แบบต่ า งๆ ฝึ ก การปฏิ บั ติ ”
เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นความเชื่อมโยงที่มีนัยส�ำคัญมากขึ้น คือ ทุกคน
ต่างเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาและการคลี่คลายแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ร่วมกัน ส�ำหรับกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวผู้สอนจะเป็น “วิทยากร
กระบวนการ” มีหน้าที่เชื่อมโยงการเรียนรู้กับประสบการณ์จริงใน
วิถีชีวิตทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจในความเป็นพลเมือง และการพัฒนาประชาธิปไตย
จนก้ า วลึ ก ไปถึ ง การมี จิ ต ส� ำ นึ ก มี จิ ต วิ ญ ญาณประชาธิ ป ไตย
(วรากรณ์ สามโกเศศ, 2554 : 1) การส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
การคิดให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนมีด้วยกันหลากหลายวิธีการ ซึ่งรูปแบบ
วิธีการส่งเสริมทักษะการคิดโดยการใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นรูปแบบ
หนึง่ ทีก่ อ่ ให้เกิดทักษะการคิดกับผูเ้ รียนโดยการน�ำสถานการณ์ทเี่ ป็น
ปัญหาในปัจจุบันมาเรียนรู้ในการที่จะท�ำให้สังคมดีขึ้น การพัฒนา
ทักษะการคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem- based Learning)
หรือ PBL เป็นวิธกี ารเรียนรูท้ ชี่ ว่ ยในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ของการคิด (Quality of Thinking) โดยการสืบเสาะแสวงหาความรู้
ค�ำตอบของปัญหาจากสือ่ จากแหล่งเรียนรูต้ า่ ง ๆ รวมทัง้ การปฏิบตั ิ
จริงให้เกิดกับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี (สุภามาส เทียนทอง, 2553 : 5)
โครงการวิจัยนี้ผู้วิจัยต้องการพัฒนาทักษะการคิดโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อที่จะส่งเสริมความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย
ให้เกิดขึน้ กับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชัน้ ปีที่ 2

รำไ

บทน�ำ
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นักศึกษาวิชาชีพครูสามารถพัฒนาตนเองได้ และเพิ่มพูนความรู้
ทักษะกระบวนการในการคิด สามารถวิเคราะห์ให้เห็นสภาพการณ์
เงื่อนไข การกระท�ำ ผลลัพธ์ ของกระบวนการนั้นๆ เป็นการได้
ประโยชน์และเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพ
ครูได้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับทักษะการคิดโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานของนักศึกษาวิชาชีพครู
2. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยของนักศึกษาวิชาชีพครู

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

เนือ่ งจากเป็นระดับชัน้ ทีม่ ที กั ษะในระดับหนึง่ จากการเรียนรูใ้ นระดับ
อุดมศึกษา และเป็นสาขาวิชาที่จะต้องไปฝึกหัดกับเด็กในระดับ
ปฐมวัย ซึ่งเป็นวัยที่ควรจะมีการปลูกฝังให้เกิดทักษะทางการคิด
และการประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย
อย่างถูกต้อง สามารถน�ำไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้ การทีจ่ ะท�ำให้เด็ก
หรือผูเ้ รียนเกิดความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยทีด่ ไี ด้นนั้ การพัฒนา
ทักษะการคิดโดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐานของตัวผูส้ อนเด็กเอง ควรจะต้อง
ได้รับการปลูกฝังทักษะการคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐานนี้ด้วยเช่นกัน
รวมทัง้ ให้นกั ศึกษาวิชาชีพครูได้เห็นถึงความส�ำคัญเกีย่ วกับความเป็น
พลเมืองประชาธิปไตย ผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนาทักษะการคิดโดย
น�ำปัญหามาเป็นฐานทางความคิดให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้อย่าง
มีความเป็นรูปธรรมและมีรายละเอียดเพียงพอต่อการส่งเสริมให้
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กรอบแนวคิดด
กรอบแนวคิ
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ระยะที่ 1: การพัฒนาทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐานของนักศึกษาวิชาชีพครู
ช่วงที
่ 1่ การพั
โดยใช้ปปญัญหาเป
หาเป็นนฐาน
ฐาน
ชวงที
1 การพัฒฒนาต้
นาตนนแบบทั
แบบทักกษะการคิ
ษะการคิดโดยใช

ตนแบบทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน

แนวคิดทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน

 วิเคราะหแนวคิด
 สรางกระบวนการพัฒนาทักษะการคิดโดยใชปญหา
เปนฐาน
 ตรวจสอบกระบวนการพัฒนาฯ
 ปรับปรุงแกไข

แนวคิดเกี่ยวกับการสงเสริมความเปนพลเมือง
ประชาธิปไตยของนักศึกษาวิชาชีพครู

่ 2 การทดลองใช
นแบบทั
กษะการคิดดโดยใช้
โดยใชปปัญญหาเป็
หาเปนฐาน
ช่วงทีชว่ 2งทีการทดลองใช้
ต้นตแบบทั
กษะการคิ

รำไ

การกําหนดผูเขารวมการวิจยั เปนนักศึกษาวิชาชีพครู
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปที่ 2

ชภัฏ

ศึกษาขอมูลพื้นฐาน
 เก็บขอมูลพื้นฐานทักษะการคิดของนักศึกษาวิชาชีพครู
การดําเนินการตามขั้นตอนของตนแบบ
เปนระยะเวลา 1 ป

การเก็บรวบรวมขอมูลทักษะการคิดของนักศึกษาวิชาชีพครู
 การสังเกตแบบมีสวนรวม
 การสัมภาษณ
 การบันทึกการไตรตรองตนเอง (reflection)
 การสนทนากลุม (focus group)

ลัยร
า

ชว่ งที
3 การวิ
เคราะหและปรั
และปรับบกระบวนการ
กระบวนการ
ช่วงที
3 ่ การวิ
เคราะห์

 การวิเคราะหขอมูลจากการเรียนรูที่เกิดขึ้น
 การประเมินผลการทดลองใชตนแบบฯ
การปรับปรุงกระบวนการ

ระยะที่ 2: การสรุป นําเสนอ และถายทอดผลการวิจัย

มห
าว

ิทยา

การรวบรวม
2.1 การรวบรวม วิเคราะห์2.1และสั
งเคราะห์ขวิ้อเมูคราะห
ล และสังเคราะหขอมูล
ทั
ก
ษะการคิ
ด
โดยใช
ปญดหาเป
นฐานเพื
่อสงเสริ
มความเป
พลเมื
2.2 การนํ2.2
าเสนอผลการวิ
จ
ย
ั
คื
อ
การพั
ฒ
นา
การน�ำเสนอผลการวิจัย คือ การพัฒนาทักษะการคิ
โดยใช้
ปัญหาเป็
นฐานเพื
่อส่งนเสริ
ม องประชาธิปไตยของ
ษาวิชชาชี
		 ความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยของนันักกศึศึกกษาวิ
าชีพพครู
ครู
2.3
นํ
า
เสนอผลของการพั
ฒ
นาทั
ก
ษะการคิ
ด
โดยใช
ป
นฐานของนั
กศึชกาชี
ษาวิพครู
ชาชีพครู
2.3 น�ำเสนอผลของการพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้ปัญหาเป็ญนหาเป
ฐานของนั
กศึกษาวิ
2.4 การถายทอดองคความรูสูกลุมเปาหมาย
2.4 การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย

วิธีดําเนินการวิจัย

ผูเขารวมวิจัยในครั้งนี้เปนนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปที่ 2 คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
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วิชาชีพครูได้ทบทวนตัวเอง และการด�ำเนินการในการจัดการเรียนรู้
ผู้เข้าร่วมวิจัยในครั้งนี้เป็นนักศึกษาวิชาชีพครู สาขา แต่ละส่วน โดยเก็บข้อมูลจากการสังเกตของผูว้ จิ ยั บันทึกการเรียนรู้
วิชาการศึกษาปฐมวัย ชัน้ ปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และการสัมภาษณ์ ท�ำการประเมินและวิเคราะห์การเรียนรู้ พร้อมทัง้
ร�ำไพพรรณี ปีการศึกษา 2560 จ�ำนวน 30 คน โดยการเลือกแบบ เสนอแนวทางการปรับและพัฒนาองค์ความรู้ และกิจกรรมเพื่อ
ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาวิชาชีพครู
เจาะจง
วิธีด�ำเนินการวิจัย ผู้วิจัยแบ่งระยะในการด�ำเนินการ ในระหว่างการทดลองใช้ผวู้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับการด�ำเนิน
วิจัยออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนาทักษะ การคิดโดยใช้ การจั ด การเรี ย นรู ้ ใ นทุ ก ช่ ว งเวลาที่ ด� ำ เนิ น การ พร้ อ มการปรั บ
ปัญหาเป็นฐานของนักศึกษาวิชาชีพครู และระยะที่ 2 การสรุป ขัน้ ตอน การจัดการเรียนรูใ้ นส่วนต่างๆ ให้เหมาะสม และสอดคล้อง
กับลักษณะการเรียนรู้ของแต่ละคน และสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น
น�ำเสนอและถ่ายทอดผลการวิจัย ดังนี้
ระยะที่ 2 การสรุปและถ่ายทอดผลการวิจัย ผู้วิจัยท�ำ
ระยะที่ 1 การพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานของนักศึกษาวิชาชีพครู ประกอบด้วย 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นค�ำถามวิจัย โดยใช้ข้อมูลที่เก็บ
การพั ฒ นาต้ น แบบศั ก ยภาพทั ก ษะการคิ ด ผู ้ วิ จั ย ศึ ก ษาข้ อ มู ล รวบรวมได้ในแต่ละช่วงเวลา น�ำมาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นฐานใน
พื้นฐานทบทวนองค์ความรู้จากเอกสาร บทความ การสัมภาษณ์ การพัฒนา และสร้างศักยภาพทักษะการคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
อย่างไม่เป็นทางการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้วิจัยมองเห็น ของนักศึกษาวิชาชีพครู ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้อสรุปย่อยๆ เข้าด้วยกัน
องค์ความรูเ้ กีย่ วข้องกับประเด็นทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับการพัฒนาศักยภาพ และสร้างเป็นบทสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการท�ำวิจัย
ทักษะการคิดของนักศึกษาวิชาชีพครู น�ำไปสูก่ ารสร้างกรอบแนวคิด
การพัฒนาศักยภาพทักษะการคิดของนักศึกษาวิชาชีพครู ซึ่งใน ผลการวิจัย
การก�ำหนดกรอบแนวคิดนี้ได้น�ำการพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้
1. การพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อ
การแก้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เข้ามาในการวิจัย จากนั้นผู้วิจัยท�ำ ส่งเสริมความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยของนักศึกษาวิชาชีพครู
การเลือกปัญหาที่ผู้วิจัยสนใจ และเห็นถึงประโยชน์ของการท�ำวิจัยนั้น เป็นการด�ำเนินการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ให้นกั ศึกษาวิชาชีพครูได้รแู้ ละ
น�ำมาสังเคราะห์ทฤษฎี แนวคิด หลักการในการพัฒนาศักยภาพ เกิดการพัฒนาทัง้ ทักษะการคิด และความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย
ทักษะการคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักศึกษาวิชาชีพครู และ ผู้วิจัยได้น�ำการฝึกทักษะการคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐานของ Delisle
เลือกฐานแนวคิดส�ำหรับการด�ำเนินการวิจัย เลือกรูปแบบการวิจัย (1977 : 26 - 36) มาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพทักษะการคิด
ก�ำหนดวัตถุประสงค์ แนวค�ำถามเริ่มต้นในการวิจัย ตลอดจนการ โดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐานของนักศึกษาวิชาชีพครู ประกอบด้วยขัน้ ตอน
คัดเลือกตัวอย่างการวิจัย ช่วงที่ 2 การทดลองใช้ต้นแบบทักษะ ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นการเชื่อมโยงและน�ำเสนอปัญหา ขั้นที่ 2 ขั้น
การคิดโดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน โดยการก�ำหนด และสร้างความสัมพันธ์ การท�ำความเข้าใจกับปัญหา ขั้นที่ 3 ขั้นการด�ำเนินการศึกษา
กับนักศึกษาวิชาชีพครู ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาวิชาชีพครู ค้นคว้า ขั้นที่ 4 ขั้นการสังเคราะห์ความรู้ และขั้นที่ 5 ขั้นการสรุป
กรณีศึกษา ด�ำเนินการตามต้นแบบกระบวนการพัฒนาศักยภาพ และประเมินค่า
ทักษะการคิดโดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน และออกแบบการด�ำเนินการจัด
2. จากผลการพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้ปัญหาเป็น
กิจกรรมโดยการน�ำข้อมูลที่ได้มาก�ำหนดกรอบแนวคิดการพัฒนา ฐานที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นส่งผลต่อการส่งเสริมความเป็นพลเมือง
ทักษะการคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมือง ประชาธิปไตยของนักศึกษาวิชาชีพครู เมื่อผู้วิจัยได้วิเคราะห์การ
ประชาธิปไตยของนักศึกษาวิชาชีพครู ซึ่งในช่วงที่ 2 ผู้วิจัยด�ำเนิน จัดการเรียนรูท้ ไี่ ด้จดั ให้กบั นักศึกษาวิชาชีพครูนนั้ พบว่า การพัฒนา
การเก็บรวบรวมข้อมูลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น โดยเก็บข้อมูลไปพร้อม ทักษะการคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั้นมีส่วนช่วยท�ำให้นักศึกษา
กับการใช้กระบวนการในการพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้ปัญหา วิชาชีพครูมีความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น ซึ่งในส่วน
เป็นฐาน ซึ่งใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์แบบ ของลักษณะของกระบวนการในการคิดที่ใช้ปัญหาเป็นฐานของ
ไม่เป็นทางการเป็นหลัก และช่วงที่ 3 การวิเคราะห์และปรับการ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู ใ นแต่ ล ะคนจะมี ค วามแตกต่ า งกั น ออกไป
จัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและปรับการจัดการ ซึ่งผู้วิจัยสามารถแบ่งรูปแบบของทักษะการคิดได้ออกเป็น 2 แบบ
เรียนรู้ในช่วงที่ 3 โดยเริ่มท�ำการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนรู้ ทัง้ 2 แบบ ส่งผลให้มกี ารปฏิบตั ติ วั ในความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย
ในระหว่างด�ำเนินการจัดกิจกรรมตามต้นแบบทักษะการคิดโดยใช้ ในลักษณะที่ต่างกัน ดังนี้
ปัญหาเป็นฐาน จากนั้นได้ท�ำการประเมินผลการทดลองใช้ต้นแบบ
แบบที่ 1 มีลกั ษณะของความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย
ทักษะการคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน คือการพัฒนาทักษะการคิดโดย โดยแสดงออกในลักษณะของบุคคลที่ใช้ความรู้สึกใช้อารมณ์ และ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน ประเมินด้วยวิธีการตั้งค�ำถามเพื่อให้นักศึกษา ยึดมั่นกับความคิดของตนเองในการท�ำกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับ
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(Visiting the Problem) ขั้ น ที่ 4 ขั้ น ค้ น พบปั ญ หาอี ก ครั้ ง
(Reversing the Problem) ขั้นที่ 5 ขั้นผลิตผลงาน (Producing
a Product or Performance) และขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผลงาน
และปัญหา (Evaluating Performance and the Problem)
ซึ่งผู้วิจัยได้น�ำมาปรับใช้เป็น ดังนี้ ขั้นที่ 1 การเชื่อมโยงและน�ำเสนอ
ปัญหา เป็นการที่ผู้สอนเสนอสถานการณ์ปัญหาที่มีความสัมพันธ์
กับเนื้อหาที่จะสอน เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นปัญหาและเกิดความ
สนใจทีจ่ ะค้นหาค�ำตอบ ขัน้ ที่ 2 การท�ำความเข้าใจกับปัญหา ผูเ้ รียน
ท�ำความเข้าใจกับปัญหาและสามารถอธิบายสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหาได้ ขัน้ ที่ 3 การด�ำเนินการศึกษาค้นคว้า ผูเ้ รียนด�ำเนินการ
ศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่มด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยสามารถหา
ได้ จ ากแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ที่ ผู ้ วิ จั ย ได้ ก� ำ หนดไว้ แ ล้ ว ขั้ น ที่ 4
การสังเคราะห์ความรู้ ผู้เรียนน�ำความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันอภิปรายผลและสังเคราะห์ความรู้ที่ได้มาว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่เพียงใด และขัน้ ที่ 5 การสรุปและประเมินค่า ผูส้ อน
ให้ผเู้ รียนร่วมกันอภิปรายและสรุปความคิดรวบยอดเกีย่ วกับความรู้
ที่ได้จากการท�ำกิจกรรม
ในส่วนของค�ำถามข้อที่ 2 “การพัฒนาทักษะการคิด
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นส่งผลต่อการส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยของนักศึกษาวิชาชีพครูหรือไม่
อย่างไร และในลักษณะใด” จากผลการพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นส่งผลต่อการส่งเสริมความเป็น
พลเมืองประชาธิปไตยของนักศึกษาวิชาชีพครู เมือ่ ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การจัดการเรียนรูท้ ไี่ ด้จดั กับนักศึกษาวิชาชีพครูนนั้ พบว่า การพัฒนา
สรุปผลการวิจัย
ทักษะการคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั้นมีส่วนช่วยท�ำให้นักศึกษา
ผลการวิจัยที่ได้ตอบค�ำถามการวิจัย ดังนี้ ในค�ำถาม วิชาชีพครูมีความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น ซึ่งในส่วน
ข้อที่ 1 “การพัฒนาศักยภาพทักษะการคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของลักษณะของกระบวนการในการคิดที่ใช้ปัญหาเป็นฐานของ
เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยของนักศึกษาวิชาชีพ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู ใ นแต่ ล ะคนจะมี ค วามแตกต่ า งกั น ออกไป
ครู มีลักษณะอย่างไร มีองค์ประกอบและขั้นตอนในการด�ำเนินการ ซึ่งผู้วิจัยสามารถแบ่งรูปแบบของทักษะการคิดได้ออกเป็น 2 แบบ
อย่างไร”
ทัง้ 2 แบบ ส่งผลให้มกี ารปฏิบตั ติ วั ในความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย
การพัฒนาศักยภาพทักษะการคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในลักษณะที่ต่างกัน ดังนี้
เป็นการด�ำเนินการจัดการเรียนรูก้ ารจัดประสบการณ์เพือ่ ให้นกั ศึกษา
แบบที่ 1 มีลกั ษณะของความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย
วิชาชีพครูได้รู้และพัฒนาทักษะการคิดของตนเองโดยใช้ปัญหาเป็น โดยแสดงออกในลักษณะของบุคคลที่ใช้ความรู้สึก ใช้อารมณ์ และ
สถานการณ์ ห ลั ก หรื อ เป็ น ฐานในการคิ ด แก้ ป ั ญ หานั้ น รวมทั้ ง ยึดมั่นกับความคิดของตนเองในการท�ำกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยให้เกิดขึน้ จากการทีน่ กั ศึกษา สมาชิกภายในกลุ่ม ซึ่งจะพบว่า นักศึกษาวิชาชีพครูในลักษณะนี้จะ
วิชาชีพครูได้ลงมือท�ำกิจกรรมนั้น โดยมีการจัดกระท�ำให้ได้เรียนรู้ ประสบปั ญ หาในการที่ จ ะปรั บ ตั ว ให้ เข้ า กั บ สมาชิ ก ภายในกลุ ่ ม
จากสถานการณ์จริง และฝึกทักษะการคิดที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ ซึง่ ก็ไม่ได้มผี ลกระทบหรือส่งผลต่อการท�ำกิจกรรมเพือ่ พัฒนาทักษะ
นั้นๆ ซึ่งการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้ปัญหา การคิดและแสดงความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยแต่อย่างใด เมื่อ
เป็นฐาน ผู้วิจัยได้น�ำการฝึกทักษะการคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐานของ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมท�ำกิจกรรมในลักษณะนี้มากขึ้น นักศึกษา
Delisle (1977 : 26 - 36) ที่ได้ก�ำหนดขั้นตอนในการเรียนรู้โดยใช้ มีการปรับตัวในลักษณะของความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย เช่น
ปัญหาเป็นฐาน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นเชื่อมโยงปัญหา (Connecting การยอมรับฟังความคิดเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม การใช้วาจาหรือค�ำพูด
with the problem) ขั้นที่ 2 ขั้นจัดโครงสร้างของปัญหาเป็นฐาน ที่สุภาพในการแสดงออกทางความคิด และเรียนรู้ที่จะอภิปรายโดย
(Setting up the structure) ขั้นที่ 3 ขั้นพบปัญหาที่เกิดขึ้น หลักการและเหตุผลเพิ่มขึ้น
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สมาชิกภายในกลุ่ม ซึ่งจะพบว่า นักศึกษาวิชาชีพครูในลักษณะนี้จะ
ประสบปั ญ หาในการที่ จ ะปรั บ ตั ว ให้ เข้ า กั บ สมาชิ ก ภายในกลุ ่ ม
ซึ่ ง ก็ ไ ม่ ไ ด้ มี ผ ลกระทบหรื อ ส่ ง ผลต่ อ การท� ำ กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นา
ทักษะการคิดและแสดงความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยแต่อย่างใด
เมือ่ นักศึกษาได้มสี ว่ นร่วมท�ำกิจกรรมในลักษณะนีม้ ากขึน้ นักศึกษา
มีการปรับตัวในลักษณะของความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย เช่น
การยอมรับฟังความคิดเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม การใช้วาจาหรือค�ำพูด
ที่สุภาพในการแสดงออกทางความคิด และเรียนรู้ที่จะอภิปราย
โดยหลักการและเหตุผลเพิ่มขึ้น
แบบที่ 2 มีลกั ษณะของความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย
อย่างดีโดยจะมีการแสดงออกของพฤติกรรมของคนที่ใช้ทักษะชีวิต
ทักษะความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยเข้ามาร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็น
ในเรื่องของการเคารพในเหตุผลของผู้อื่น การแสดงความคิดเห็น
ของตนเอง การยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และการบอก
เหตุผลในการคิดตัดสินใจในการอภิปรายร่วมกับเพื่อนสมาชิกใน
กลุ่มอย่างสมเหตุสมผล รวมทั้งการรับฟังและการปฏิบัติตามเสียง
ข้างมากและค�ำนึงถึงเสียงส่วนน้อย และการใช้ค�ำพูดที่สุภาพใน
การแก้ปญ
ั หา ร่วมกับการใช้ทกั ษะการคิดทีต่ นเองได้พบในกิจกรรม
การเรียนรู้นั้นๆ และเป็นนักปฏิบัติที่จะคอยคิดและกระท�ำการแก้
ปัญหาร่วมด้วย พบว่า นักศึกษาวิชาชีพครูในรูปแบบที่ 2 นีค้ อ่ นข้าง
จะมีการพัฒนาตนเองทัง้ ทางด้านการกระท�ำ และความคิดในทักษะ
การคิดเป็นอย่างดี
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1. การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานของนักศึกษาวิชาชีพครู
		 1.1 กระบวนการในจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดโดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐานของนักศึกษาวิชาชีพครูทพี่ ฒ
ั นาขึน้ นัน้
ได้ออกแบบกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับนักศึกษาวิชาชีพครูมี
การเชื่อมโยงเรื่องราว และประสบการณ์ที่นักศึกษาจะต้องเจอใน
ชีวิตประจ�ำวัน หรือในอนาคตของการท�ำงานในสายวิชาชีพครูที่จะ
ต้องมีการท�ำงานเป็นระบบหรือเป็นกลุ่ม และจะต้องใช้ทักษะใน
การคิดในรูปแบบต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงลักษณะของบุคคลที่มีความเป็น
พลเมืองประชาธิปไตยร่วมด้วย รวมทั้งกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัย
ได้จัดขึ้นนั้นยังเป็นกิจกรรมที่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ�ำวันได้
ทั้งหมด รวมทั้งในกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกิจกรรมนั้น ผู้วิจัยจะเลือก
กิจกรรมทีใ่ ห้นกั ศึกษาวิชาชีพครูได้แสดงออก และแสดงความคิดเห็น
ในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง ซึ่งจะมีความสอดคล้อง
กับรูปแบบในการสอนทักษะการคิดในหลายๆ ด้านร่วมด้วย ซึง่ กุลยา
ตันติผลาชีวะ (2548 : 77 - 78) ได้กล่าวถึง จุดประสงค์ส�ำคัญ
ของการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดโดยน�ำการคิดแบบ
เน้นปัญหาเป็นฐานเข้ามาในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะ
กระบวนการทางความคิด คือ สมาชิกในกลุ่มได้ค้นพบองค์ความรู้
ที่จ�ำเป็นต้องใช้ด้วยตนเอง ตระหนักรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้
ความรูท้ ตี่ นมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้เพิม่ พูนความรูแ้ ละปรับปรุง
ความรู้ของตนเองให้สามารถน�ำไปใช้เมื่อประสบปัญหาใหม่ได้ และ
เพือ่ พัฒนาทักษะการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เช่นเดียวกับวัชรา เล่าเรียนดี
(2547 : 73) ที่ได้กล่าวถึง การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
และผลที่จะเกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้นั้น คือ เพื่อพัฒนาทักษะ
การแก้ปัญหา ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง พัฒนาความสามารถ
ในการแสวงหาข้ อ มู ล ที่ เ หมาะสม พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ พัฒนาทักษะความเป็นผู้น�ำ พัฒนาความสามารถใน

การท�ำงานเป็นทีม พัฒนาทักษะการสื่อความหมาย และก่อให้เกิด
การพัฒนาทักษะในการท�ำงานในสถานที่ท�ำงานร่วมกับบุคคลอื่น
		 1.2 ระยะเวลาในการด�ำเนินกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพทักษะการคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐานใช้ระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา ซึง่ กระบวนการนีม้ คี วามเป็นนามธรรมสูง สมาชิกจะต้อง
ใช้ทักษะอื่นๆ ร่วมด้วย จึงท�ำให้การวัดและสังเกตผลที่เกิดขึ้นนั้น
ยังไม่ชดั เจนเท่าไรนัก จะเกิดเป็นลักษณะของรายบุคคลทีจ่ ะค่อนข้าง
เห็นเด่นชัดในส่วนของพฤติกรรมความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย
ที่แสดงออกมา ซึ่งการวิจัยนั้นอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาที่นานขึ้น
ในการเรียนรู้ และฝึกทั้งทักษะการคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐานให้กับ
นักศึกษาวิชาชีพครูนเี้ พิม่ ขึน้ เพือ่ ให้เกิดเป็นความเคยชินในเรือ่ งของ
การพัฒนาทางทักษะการคิด และความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย
ที่สังคมต้องการเพิ่มมากขึ้น
2. ผลการพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
เพือ่ ส่งเสริมความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยของนักศึกษาวิชาชีพครู
สมาชิกที่เข้าร่วมกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพทักษะการคิด
โดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐานได้มกี ารทบทวนบทบาทหน้าทีข่ องตนเอง และ
บุคคลอื่นๆ ในกลุ่มที่ได้ท�ำกิจกรรมร่วมกัน ได้ฝึกทักษะในรูปแบบ
ต่างๆ ทัง้ ทักษะทางการคิด หรือทักษะในการท�ำกิจกรรมทีแ่ ต่ละคน
จะมีความถนัดหรือความชอบทีต่ า่ งกันออกไป และการแสดงพฤติกรรม
ที่แสดงออกถึงความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ซึ่งท�ำให้
สมาชิกได้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องของการเคารพในเหตุผลของผู้อื่น
การแสดงความคิดเห็นของตนเอง การยอมรับฟังความคิดเห็นที่
แตกต่าง และการบอกเหตุผลในการคิดตัดสินใจในการอภิปราย
ร่วมกับเพือ่ นสมาชิกในกลุม่ อย่างสมเหตุสมผล รวมทัง้ การรับฟังและ
การปฏิบัติตามเสียงข้างมากและค�ำนึงถึงเสียงส่วนน้อย และการใช้
ค�ำพูดที่สุภาพในการแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับมานิจ สุขสมจิตร
(2558) ทีไ่ ด้กล่าวถึงคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย
ที่มีคุณภาพ ควรมีคุณลักษณะต่างๆ ดังนี้ 1) เคารพและปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 2) มีความซื่อสัตย์สุจริต 3) ยึดมั่นในความถูกต้อง
4) มีระเบียบวินัย 5) มีเหตุผล 6) สามารถพึ่งตนเองได้ 7) เคารพ
สิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 8) มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 9) มีจิตสาธารณะที่จะท�ำเพื่อส่วนรวมในทุกด้าน
อีกทั้งการท�ำงานเป็นกลุ่ม การแบ่งงาน การมอบหมายงาน หรือ
แม้กระทั่งการแสดงความรู้สึกที่มีต่อบุคคลอื่นภายในกลุ่มในแง่บวก
และลบ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ มนสภรณ์ วิ ฑู ร เมธา (2544 : 66)
ที่ได้กล่าวถึง การเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก
เพื่อพัฒนาทักษะทางการคิดให้เกิดขึ้นนั้น เป็นการเรียนรู้แบบที่มี
ผู้เรียนมีการเรียนรู้แบบเป็นกลุ่ม และจะมีการอภิปรายถกเถียงใน
กลุ่มเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ไปด้วยกัน โดยเป็นการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง กล่าวคือ การเรียนรู้เกิดขึ้นที่ผู้เรียนด้วยตนเองเป็น
ส�ำคัญ มีการใช้ทักษะที่บูรณาการในรูปแบบต่างๆ ทั้งทักษะการคิด
และการปฏิบัติ หรือการท�ำกิจกรรมร่วมกันเข้ามา ซึ่งเชื่อว่าการที่

รำไ

แบบที่ 2 มีลกั ษณะของความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย
อย่างดีโดยจะมีการแสดงออกของพฤติกรรมของคนที่ใช้ทักษะชีวิต
ทักษะความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยเข้ามาร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็น
ในเรื่องของการเคารพในเหตุผลของผู้อื่น การแสดงความคิดเห็น
ของตนเอง การยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และการบอก
เหตุ ผ ลในการคิ ด ตั ด สิ น ใจในการอภิ ป รายร่ ว มกั บ เพื่ อ นสมาชิ ก
ในกลุม่ อย่างสมเหตุสมผล รวมทัง้ การรับฟังและการปฏิบตั ติ ามเสียง
ข้างมากและค�ำนึงถึงเสียงส่วนน้อย และการใช้คำ� พูดทีส่ ภุ าพในการ
แก้ปัญหา ร่วมกับการใช้ทักษะการคิดที่ตนเองได้พบในกิจกรรม
การเรียนรู้นั้นๆ และเป็นนักปฏิบัติที่จะคอยคิดและกระท�ำการแก้
ปัญหาร่วมด้วย พบว่า นักศึกษาวิชาชีพครูในรูปแบบที่ 2 นีค้ อ่ นข้าง
จะมีการพัฒนาตนเองทัง้ ทางด้านการกระท�ำ และความคิดในทักษะ
การคิดเป็นอย่างดี
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อยู่ร่วมกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งส�ำคัญในเรื่องของประชาธิปไตย
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ผลกระทบของการควบคุมคุณภาพโดยรวมและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
ที่มีต่อความส�ำเร็จของระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการควบคุมคุณภาพโดยรวม (TQM) และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์กร (OCB) ที่มีต่อความส�ำเร็จของระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานใน
ระดับบริหารงานถึงระดับปฏิบัติการที่ใช้งานระบบ ERP ในแผนกจัดซื้อ แผนกผลิต และแผนกการตลาด ในธุรกิจการแปรรูปอาหาร
ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จ�ำนวน 104 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย
Independent Sample t-test, One-way ANOVA, LSD และ Multiple Linear Regression ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานในภาพรวม พบว่า อายุ ระดับการศึกษา ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่งผลต่อ
การควบคุมคุณภาพโดยรวมแตกต่างกัน ส่วนการควบคุมคุณภาพโดยรวมด้านการจัดการตามระบอบประชาธิปไตยมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ในภาพรวม และการควบคุมคุณภาพโดยรวมด้านการจัดการตามระบอบประชาธิปไตย และด้านการเพิ่ม
ขีดความสามารถ มีอิทธิพลต่อความส�ำเร็จของระบบ ERP ในภาพรวมส่วนพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรด้านการส�ำนึกในหน้าที่
และการให้ความร่วมมือมีอิทธิพลต่อความส�ำเร็จของระบบ ERP
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The objectives of this research were to explore the impact of Total Quality Management (TQM) and
Organizational Citizenship Behavior (OCB) on the success of Enterprise Resource Planning (ERP) system. This study
used 104 samples ranging from management level to implementation level staffs who used the ERP system in
the purchasing, production and marketing department of food processing business located at Samut Sakhon
Industrial Estate area. The research instrument was questionnaire. Statistics used to analyze data were descriptive
statistics including percentages, frequency, mean, standard deviation, t-test for Independent Samples, One-way
ANOVA, LSD, and Multiple Linear Regression at the statistical significance level of 0.05.
The hypothesis results found that age, educational level, current working position and average monthly
income had effect on the overall aspects of TQM. The TQM in the aspect of democratic management
influenced the success of ERP system in overall aspects. The TQM in the aspect of democratic management
and empowerment influenced OCB in overall aspects. The OCB in the aspect of conscientiousness and civic
virtue influenced the success of ERP system.
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เรื่องผลกระทบของการควบคุมคุณภาพโดยรวมและพฤติกรรม
ปัจจุบนั เทคโนโลยีและการสือ่ สารมีบทบาทส�ำคัญอย่างยิง่ การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรที่มีต่อความส�ำเร็จของระบบการ
สามารถอ�ำนวยความสะดวกในกิจกรรมต่างๆ เช่น การติดต่อ วางแผนทรั พ ยากรองค์ ก ร ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ อ งค์ ก รได้ ต ระหนั ก ถึ ง
สื่ อ สาร การค้ น หาข้ อ มู ล ข่ า วสาร และการอั พ เดทข้ อ มู ล แบบ ผลกระทบต่างๆ ทีจ่ ะมีผลต่อการปฏิบตั งิ านของพนักงานภายในองค์กร
เรียลไทม์ เป็นต้น ส�ำหรับการท�ำงานที่ต้องแข่งกับเวลาอยู่เสมอ โดยการน�ำ TQM และ OCB มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร ให้มี
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารจะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ ทั ก ษะสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการขององค์ ก ร ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ
และประสิทธิผลในการท�ำงาน โดยในส่วนของธุรกิจนั้นการปรับตัว ความส�ำเร็จของการน�ำระบบ ERP มาใช้งาน และเพื่อเป็นแนวทาง
เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วช่วยสร้างความได้ ในการประยุกต์ใช้ระบบ ERP ให้ตอบโจทย์ความต้องการเพื่อ
เปรียบ ทางด้านการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ การใช้งานในอนาคตและให้ได้มา ซึ่งประโยชน์จากสารสนเทศที่ได้
ตลาดทัง้ ข้อก�ำหนดของลูกค้าเกีย่ วกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ สามารถ รับจากระบบเพื่อน�ำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหารและผู้ใช้งานที่มี
น�ำเสนอบริการทีห่ ลากหลายเพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลมากขึ้ น ก่ อ ให้ เ กิ ด ความคุ ้ ม ค่ า
กลุ่มเป้าหมายได้หลายกลุ่มในระยะเวลาอันรวดเร็ว ธุรกิจจึงจ�ำเป็น ในการลงทุน
ต้องหาเครือ่ งมือเข้ามาช่วยในการเชือ่ มโยงข้อมูลของแต่ละส่วนงาน
เข้าด้วยกัน ซึ่งระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการควบคุมคุณภาพโดยรวมที่มีอิทธิพล
Resource Planning หรือ ERP) เป็นระบบสารสนเทศแบบ
บูรณาการทีช่ ว่ ยควบคุมกระบวนการท�ำงานของแผนกต่างๆ ภายใน ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
2. เพื่อศึกษาการควบคุมคุณภาพโดยรวมที่มีอิทธิพล
องค์กร ประกอบด้วย การวางแผน การผลิต การขาย และการตลาด
เป็นต้น (Valacich & Schneider, 2016) ระบบ ERP เป็นการรวมกัน ต่อความส�ำเร็จของระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
ระหว่างกระบวนการทางธุรกิจและการด�ำเนินงานแบบเรียลไทม์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร (Seethamraju, ที่มีอิทธิพลต่อความส�ำเร็จของระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร
2005)
องค์กรจ�ำนวนมากประสบปัญหาเกี่ยวกับความส�ำเร็จ แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดความส�ำเร็จของระบบการวางแผนทรัพยากร
ในการน�ำระบบ ERP มาใช้งานเนื่องจากบุคลากร เป็นปัญหาส�ำคัญ
เพราะบุคลากรเป็นผู้ด�ำเนินกิจกรรมงานต่างๆ ภายในองค์กร องค์กร
ระบบการวางแผนทรั พ ยากรองค์ ก ร (Enterprise
หากบุคลากรขาดทักษะ ความรู้ ความสามารถในการท�ำงานก็จะ
เป็นอุปสรรคส�ำคัญ ท�ำให้พฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรเป็น Resource Planning หรือ ERP) เป็นระบบสารสนเทศแบบ
สิ่งที่ควรพิจารณาศึกษา โดย Narimani, Tabaein, Khanjani, บูรณาการที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการท�ำงานของแผนกต่างๆ
and Soltani (2014) น�ำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็น ภายในองค์กร (Stair & Reynolds, 2010) เช่น การวางแผนการผลิต
สมาชิกที่ดี ขององค์กร (Organizational Citizenship Behavior การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
หรื อ OCB) โดยท� ำ หน้ า ที่ ส� ำ คั ญ ในการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ เป็นต้น (Valacich & Schneider, 2016) ระบบ ERP มีความ
การท�ำงานของบุคลากรในองค์กร และความพึงพอใจของบุคลากร ส�ำคัญมากต่อการด�ำเนินธุรกิจปัจจุบัน เนื่องจากการแข่งขันทาง
จะมีบทบาทส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของระบบ ERP ด้วย มีองค์กร การตลาดที่สูงขึ้นองค์กร จึงจ�ำเป็นต้องหาเครื่องมือทางเทคโนโลยี
ขนาดใหญ่จ�ำนวนมากที่ใช้หลักการบริหารงานแบบการบริหาร เข้ามาช่วยในการเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละส่วนงานเข้าด้วยกัน
คุณภาพโดยรวม (Total Quality Management หรือ TQM) โดยระบบ EPR สามารถปฏิบตั งิ านแบบเรียลไทม์ ท�ำให้ผใู้ ช้สามารถ
เป็นแนวทางในการปฏิบตั ทิ มี่ งุ่ เน้นการบริหารจัดการทีส่ มาชิกทุกคน เข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ต่างมีความส�ำคัญ เป็นการร่วมมือร่วมใจของคนในทุกระดับตั้งแต่ ขององค์กร (Laudon & Laudon, 2010) ความส�ำเร็จของการน�ำ
ระบบ ERP มาใช้งานจึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อองค์กร DeLoan
ผู้บริหารไปจนถึงระดับผู้ปฏิบัติงาน (รัตนา เนื่องแก้ว, 2548)
ในปัจจุบันธุรกิจการแปรรูปอาหารได้น�ำระบบ ERP and McLean (1992) ได้น�ำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน
เข้ามาใช้งาน แต่ยังไม่ประสบผลส�ำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากพนักงาน ความส�ำเร็จของระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย คุณภาพระบบ
ขาดทักษะ ความรู้ความสามารถ และไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดี คุณภาพสารสนเทศ การใช้สารสนเทศ ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
และเพียงพอจากองค์กร นอกจากนี้การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบ และผลกระทบต่อบุคคล ซึ่งสามารถน�ำมาใช้ในการประเมินความ
ของ TQM ต่อ OCB และ TQM ต่อระบบ ERP ในปัจจุบันธุรกิจ ส�ำเร็จของระบบ ERP ด้วย
การแปรรูปอาหารยังมีจำ� นวนจ�ำกัด ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ทำ� การศึกษา
อรพรรณ เพ็ชรเที่ยง, ดารณี พิมพ์ช่างทอง
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ศึกษาผลกระทบของการควบคุมคุณภาพโดยรวมและ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรที่มีต่อความส�ำเร็จของ
ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร โดยผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษา
3 แผนก ได้แก่ แผนกจัดซื้อ แผนกผลิต และแผนกการตลาด
ซึ่ ง มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ วงจรห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน (Supply Chain
Management หรือ SCM) เป็นการบริหารกระบวนการเคลื่อนย้าย
สินค้าตัง้ แต่การจัดหาวัตถุดบิ การเคลือ่ นย้ายและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนกระทั่งผลิตเสร็จแล้วส่งต่อไปยังผู้บริโภค
ขัน้ สุดท้าย ซึง่ วงจรห่วงโซ่อปุ ทานมีความส�ำคัญอย่างมาก ซึง่ จะช่วย
ให้บริษัทสามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีการจัดระเบียบและ
การก�ำหนดเวลาในการจัดหาการผลิต และการจัดจ�ำหน่าย โดยมี
ปริมาณวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมภายในระยะเวลารวดเร็ว
และมีต้นทุนต�่ำสุด การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล
พนักงานในระดับบริหารงานถึงระดับปฏิบตั กิ ารทีใ่ ช้งานระบบ ERP
ท�ำงานอยู่ในแผนกจัดซื้อ แผนกผลิต และแผนกการตลาด ในเขต
พื้น ที่นิค มอุต สาหกรรมสมุทรสาครที่มีธุ รกิจ การแปรรู ปอาหาร
ขนาดกลางที่ใช้ระบบ ERP เพียงจ�ำนวน 6 บริษัท กลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ทราบจ�ำนวนของประชากร
ที่แน่นอน โดยก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการค�ำนวณกรณี
ทราบจ�ำนวนประชากร ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิตาม
สัดส่วน (Proportionate Stratified Random Sampling) โดย
เก็บข้อมูลในแผนกจัดซื้อ จ�ำนวน 29 ตัวอย่าง แผนกผลิต จ�ำนวน
38 ตัวอย่าง และการตลาด จ�ำนวน 37 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด
104 ตัวอย่าง โดยแต่ละแผนกท�ำการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ดังแสดง
ในตารางที่ 1
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แนวคิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์กร (Organization
Citizenship Behavior หรือ OCB) เป็นพฤติกรรมที่นอกเหนือ
จากงานในหน้าที่ และมีประโยชน์ต่อองค์กร (Spector, 1996:
257) การศึกษาของ Organ (1998) แบ่งประเภทพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย พฤติกรรม
การให้ความช่วยเหลือ การค�ำนึงถึงผู้อื่น ความอดทนอดกลั้น
ความส�ำนึกในหน้าที่ และการให้ความร่วมมือ ซึ่ง OCB เป็น
พฤติกรรมของบุคคล ทีม่ คี วามส�ำคัญมากต่อความส�ำเร็จขององค์กร
สามารถสร้างความพึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกค้า (Sawitri,
Suswati & Huda, 2016) ส่งผลส�ำคัญต่อศักยภาพการแข่งขันทาง
ธุรกิจขององค์กร
แนวคิดการควบคุมคุณภาพโดยรวม
การควบคุ ม คุ ณ ภาพโดยรวม (Total Quality
Management หรือ TQM) เป็นแนวทางการจัดการขององค์กร
ที่เน้นคุณภาพ โดยค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิกทั้งหมดและ
มุ่งสู่ความส�ำเร็จในระยะยาว ผ่านความพึงพอใจและผลประโยชน์
ของลูกค้าต่อสมาชิกทุกคนในองค์กรและต่อสังคม (Harrington,
Voehl, and Wiggin, 2012) ส่วน Voon, Abdullah, Lee,
and Kueh (2012) อธิบายว่า องค์ประกอบเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมของพนักงาน การปรับปรุงและการฝึก
อบรมอย่างต่อเนื่อง การท�ำงานเป็นทีม การเสริมสร้างอ�ำนาจ
ความมุ่งมั่นในการบริหาร และการสนับสนุนด้านการจัดการแบบ
ประชาธิปไตย ต่อมา Narimani, Tabaeian, Khanjani, and
Soltani (2012) ได้ท�ำการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
การเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก รกั บ การควบคุ ม คุ ณ ภาพโดยรวม
ประกอบด้วย การพัฒนาและการฝึกอบรม การเพิม่ ขีดความสามารถ
และการจัดการตามระบอบประชาธิปไตย และผลการศึกษาพบว่า
พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก รมี ผ ลกระทบต่ อ การ
ด�ำเนินการควบคุมคุณภาพโดยรวม โดยผู้จัดการสามารถประเมิน
การควบคุมคุณภาพโดยรวมเพือ่ ให้รางวัลแก่พนักงานทีม่ พี ฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร

อรพรรณ เพ็ชรเที่ยง, ดารณี พิมพ์ช่างทอง

ของประชากรที่แนนอน โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากการคํานวณกรณีทราบจํานวนประชากร ใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบแบงชั้นภูมิตามสัดสวน (Proportionate Stratified Random Sampling) โดยเก็บขอมูลในแผนกจัดซื้อ จํานวน
29 ตัวอยาง แผนกผลิต จํานวน 38 วารสารวิ
ตัวอยางจและการตลาด
37บตัทีว่ 3อยเดืางอนกั
รวมทั
้งหมด- ธั104
ตัวอย
าง โดยแต
ัยร�ำไพพรรณี ปีจํทาี่ นวน
13 ฉบั
นยายน
นวาคม
2562
195 ละ
แผนกทําการสุมตัวอยางแบบงาย ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที
ตารางที่ ่11 การแบ
การแบ่งขนาดของตัวอย
อย่างตามสัดสส่วนนบริษัทในธุรกิจ
กลุม
ตัวอยาง
แผนก
จัดซื้อ

ประชากร
แผนกการ
ผลิต

5
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12
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4
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6

6
4

7
9

8

6

6

6
39

5
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แผนก
การตลาด
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6
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1. บริษัท ไทยรวมสินพัฒนา
อุตสาหกรรม จํากัด
2. บริษัท แพ็คฟูด จํากัด
(มหาชน)
3. บริษัท ยูนิคอรด จํากัด
(มหาชน)
4. บริษัท โอคินอสฟูดส จํากัด
5. บริษัท เอ แอนด ฟูดส จํากัด
(มหาชน)
6. บริษัท ซิโน ไทย ฟรีซ
แอนด ดราย จํากัด
รวมทั้งสิ้น

ประชากร
แผนก
จัดซื้อ

รำไ

บริษัทในธุรกิจ
แปรรูปอาหารแชแข็ง
(ตัวอยาง)
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เครื่องมืเครื
อที่อ่ใงมื
ช้ใอนการท�
ำวิจัย คืาอวิจแบบสอบถามที
่สร้างขึ้น่สรางขึ้นจากการรวบรวมข
สมมติฐานและกรอบแนวความคิ
ดของการวิ
ที่ใชในการทํ
ัย คือแบบสอบถามที
อมูลจากเอกสารและตําราที
่เกี่ยวขอจงัย
จากการรวบรวมข้
ลจากเอกสารและต�
ำราทีจ่ัยเกีที่ย่เวข้
ษา จารณาถึงรายละเอี
สมมติยฐดต
านทีาง่ 1ๆ การควบคุ
มคุณภาพโดยรวมมี
ศึกษาแนวคิอดมูทฤษฎี
และเอกสารการวิ
กี่ยอวขง อศึง กโดยพิ
เพื่อใหครอบคลุ
มวัตถุประสงคอิทธิพล
แนวคิด ของการวิ
ทฤษฎี และเอกสารการวิ
จัยที่เกี่ยวข้องาโดยพิ
จารณาถึง ต่อ่ยพฤติ
กรรมการเป็
สมาชิกที่ดีขValidity)
ององค์กร โดยผูเชี่ยวชาญ
จัยที่กําหนดไว แบบสอบถามผ
นการทดสอบความเที
งตรงของเนื
้อหาน(Content
รายละเอี3 ยทดต่
เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิ
ัย าการประเมิสมมติ
ฐานที่ยงตรงของแบบสอบถามด
่ 2 การควบคุมคุณภาพโดยรวมมี
านาพิงๆจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของเนื
้อหา จและทํ
นความเที
วยการหาอิทธิพล
ที่ก�ำหนดไว้
านการทดสอบความเที
่ยงตรงของ ต่อความส�
จของระบบการวางแผนทรั
พยากรองค์
ร %
ดัชนีคแบบสอบถามผ่
วามสอดคลอง (IOC)
แบบสอบถามผานการทดสอบความเชื
่อมั่นำเร็(Reliability
test) ที่ระดับความเชื
่อมั่นก95
วิธีทดสอบของ
Alpha
กับ 0.847
เนื้อหา โดยใช
(Content
Validity)Cornbrash’s
โดยผู้เชี่ยวชาญ
3 ท่ได
านคาพิเทจาารณา
สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์กร
สมมติฐานและกรอบแนวความคิ
ดของการวิ
จัย มีอิทธิพลต่อความส�ำเร็จของการวางแผนทรัพยากรองค์กร
ตรวจสอบความเหมาะสมของเนื
้อหา และท�ำการประเมิ
นความ
สมมติฐานทีวยการหาดั
่ 1 การควบคุ
คุณภาพโดยรวมมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการเป
สมาชิกเคราะห์
ที่ดีขององค
เที่ยงตรงของแบบสอบถามด้
ชนีคมวามสอดคล้
อง (IOC)
สถิติที่ใช้ในนการวิ
ข้อมูกลร
สมมติฐานที่ 2 การควบคุ
ณภาพโดยรวมมี
อิทธิพลตอความสําสถิ
เร็จตของระบบการวางแผนทรั
กรใช้ในการ
แบบสอบถามผ่านการทดสอบความเชื
่อมั่นมคุ(Reliability
test)
ิเชิงอนุมาน (Inferentialพยากรองค
Statistics)
ฐานทีโดยใช้
่ 3 พฤติ
รรมการเปนCornbrash’s
สมาชิกที่ดีขององค
กรมีอิทเพืธิพ่อลต
อความสําเร็ฐจานที
ของการวางแผนทรั
พยากรติ 0.05
ที่ระดับความเชื่อมัสมมติ
่น 95%
วิธีทกดสอบของ
วิเคราะห์
ทดสอบสมมติ
่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิ
องค
Alpha ได้
ค่ากเท่รากับ 0.847
ประกอบด้วย Independent Sample t-test, One-way ANOVA,
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
Post HOC แบบวิธี Least Significant Difference (LSD) และ
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการวิMultiple
เคราะหเLinear
พื่อทดสอบสมมติ
ฐานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
Regression
0.05 ประกอบดวย Independent Sample ttest, Oneway ANOVA, Post HOC แบบวิธี Least Significant
Difference (LSD) และ Multiple Linear Regression
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ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)

ความสําเร็จของระบบ ERP
ความส�
ำเร็จของระบบ ERP
 คุณภาพระบบ
-คุคุณณภาพสารสนเทศ
ภาพระบบ
- คุการใช
ณภาพสารสนเทศ
สารสนเทศ
- การใช้
ส
ความพึงารสนเทศ
พอใจของ
-ผูใความพึ
ง
พอใจ
ชงาน
ของผู
้ใช้งานอบุคคล
 ผลกระทบต
- ผลกระทบต่อบุคคล

การควบคุมคุณภาพ
(TQM)
โดยรวม (TQM)
-การพั
การพัฒฒนาและการ
นาและ
ฝกการฝึ
อบรมกอบรม
-การเพิ
การเพิ่ม่มขีขีดด
ความสามารถ
ความสามารถ
-การจั
การจัดดการตามระบอบ
การตาม
ประชาธิ
ปไตย ปไตย
ระบอบประชาธิ



ลัยร
า

ชภัฏ

พฤติกรรมการเปน
พฤติกรรมการเป็นสมาชิก
สมาชิกที่ดีขององคกร
ที่ดีขององค์กร (OCB)
(OCB)
- การให้ความช่วยเหลือ
การใหความชวยเหลือ
- การค�ำนึงถึงผู้อื่น
การคํานึงถึงผูอื่น
- ความอดทนอดกลั้น
ความอดทนอดกลั้น
- ความส�ำนึกในหน้าที่
ความสํคาวามร่
นึกในหน
- การให้
วมมืาอที่
การใหความรวมมือ

รำไ



ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

มห
าว

ิทยา

ประโยชน
1. เพื่อใหทราบถึงผลกระทบของการควบคุมคุณภาพโดยรวมและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรที่มี
ประโยชน์
ต อ ความสํ า เร็ จ ของระบบการวางแผนทรั พ ยากรองค ก ร ที่ จ ะชผลการวิ
ว ยส ง เสริจมัยและสนั บ สนุ น ในการพั ฒ นาความรู แ ละ
เพื่อให้ทคราบถึ
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
ประสิทธิ1.ภาพของบุ
ลากรงผลกระทบของการควบคุมคุณภาพ
โดยรวมและพฤติ
นสมาชิ
กที่ดีขององค์กรที่มกีตรรมการเป
่อความ นเพศหญิ
51.9กรมีในการนํ
อายุระหว่าระบบการวางแผน
าง 25 - 35 ปี ร้อยละ 47.1
2. กรรมการเป็
เพื่อใหทราบถึ
งผลกระทบของพฤติ
สมาชิกงทีร้อ่ดยละ
ีขององค
ส�ำเร็ทรั
จของระบบการวางแผนทรั
พยากรองค์ากเร็รจ ที่จะช่วยส่งเสริม มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 76.9 มีสถานภาพโสด
พยากรองคกรมาใชใหประสบความสํ
และสนับสนุนในการพัฒนาความรู้และประสิทธิภาพของบุคลากร ร้อยละ 54.8 ท�ำงานในต�ำแหน่งพนักงานอาวุโส/หัวหน้าแผนก
ผลการวิ2.จัยเพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของพฤติกรรมการเป็น คิดเป็นร้อยละ 67.3 และมีรายได้อยูร่ ะหว่าง 15,000 - 20,000 บาท
สมาชิกทีด่ ขี ององค์กร ในการน�ำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร คิดเป็นร้อยละ 45.2
ผลการศึำกเร็ษาพบว
51.9 มีเคราะห์
อายุระหว
25 – ำ35คัญปเกีร่ยอวกั
ยละ
มาใช้ให้ประสบความส�
จ าผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละผลการวิ
ระดัาบงความส�
บการควบคุม
47.1 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 76.9 มีสถานภาพโสด รอยละ 54.8 ทํางานในตําแหนงพนักงาน
คุณภาพโดยรวม ดังแสดงในตารางที่ 2 พบว่า มีความส�ำคัญอยู่ใน
อาวุโส/หัวหนาแผนก คิดเปนรอยละ 67.3 และมีรายไดอยูระหวาง 15,000 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 45.2
ระดั บ มากทุ ก ด้ า น โดยในภาพรวม มี ค ่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.933
ผลการวิ เ คราะห ร ะดั บ ความสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม คุ ณ ภาพโดยรวม ดั ง แสดงในตารางที่ 2 พบว า
0.779)(SDส่ว=นรายด้
ดับ 1 าคืนอั
อ นการพั
ก
มีความสําคัญอยูในระดับมากทุกดาน โดยในภาพรวม มีคาเฉลี่ยเท(SD
ากับ=3.933
0.779)านอัสวนนรายด
ดับ 1ฒนาและการฝึ
คือ
อบรม
เท่ากัดบการตามระบอบประชาธิ
3.952 (SD = 0.755)ปไตย
อันดับ 2 คือ
การพัฒนาและการฝกอบรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.952 (SD = 0.755)
อันดัมีบค2่าเฉลี
คือ่ยการจั
การจั่ มดขีการตามระบอบประชาธิ
ไตย่ย เทมีคา่ากัเฉลี
่ยเท่ากับ 3.923
มีคา เฉลี่ย เท ากั บ 3.923 (SD = 0.797) และอั นดั บ 3 คือ การเพิ
ดความสามารถ มี คาปเฉลี
บ 3.914
(SD = 0.797) และอันดับ 3 คือ การเพิม่ ขีดความสามารถ มีคา่ เฉลีย่
(SD = 0.872)
เท่ากับ 3.914 (SD = 0.872)
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รำไ

พพ
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ตารางที
่ 2่ 2แสดงค่
าเฉลีา่ยเฉลีส่ว่ยนเบี
งเบนมาตรฐาน
และระดับความส�
ำคัญเกีา่ยคัวกัญบเกีการควบคุ
มคุณภาพโดยรวมในภาพรวม
ตารางที
แสดงค
ส ว่ยนเบี
่ยงเบนมาตรฐานและระดั
บความสํ
่ยวกับ การควบคุ
มคุณ ภาพโดยรวม ใน
ภาพรวม
แปลผล
อันดับใน
การควบคุ
ภาพโดยรวม
ตารางที่ ม2คุณแสดงค
าเฉลี่ย ส วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดั
บความสํา คัญเกีSD
่ยวกับ การควบคุ
มคุณ ภาพโดยรวม

1.ภาพรวม
การพัฒนาและการฝกอบรม
3.952
0.755
มาก
1
ตารางที
่
2
แสดงค
า
เฉลี
่
ย
ส
ว
นเบี
่
ย
งเบนมาตรฐานและระดั
บ
ความสํ
า
คั
ญ
เกี
่
ย
วกั
บ
การควบคุ
ม
คุ
ณ
ภาพโดยรวม
การควบคุ
ม
คุ
ณ
ภาพโดยรวม
SD
แปลผล
อั
น


2. การเพิ่มขีดความสามารถ
3.914
0.872
มาก
3ดัในบ
ภาพรวม
การพัดฒการตามระบอบประชาธิ
นาและการฝกอบรม ปไตย
3.952
0.755
มาก
3.1. การจั
3.923
0.797
มาก
21บ
การควบคุ
ม
คุ
ณ
ภาพโดยรวม
SD
แปลผล
อั
น
ดั


2. การเพิ่มขีดความสามารถ
3.914
0.872
มาก
3
3.933
0.779
มาก
1.ภาพรวม
การพัฒนาและการฝกอบรม
3.952
0.755
มาก
1
3. การจัดผลการวิ
การตามระบอบประชาธิ
ปไตย าคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป
3.923 นสมาชิ0.797
2่3
เคราะหระดับความสํ
กที่ดีขององคกร ดัมาก
งแสดงในตารางที
2.พบว
การเพิ
ม
่
ขี
ด
ความสามารถ
3.914
0.872
มาก
3
ผลการวิ
เ
คราะห์
ร
ะดั
บ
ความส�
ำ
คั
ญ
เกี
่
ย
วกั
บ
พฤติ
ก
รรม
ความส�
ำ
นึ
ก
ในหน้
า
ที
่
มี
ค
่
า
เฉลี
่
ย
เท่
า
กั
บ
4.144
(SD
า มีความสําคัญอยูในระดับมากทุกดาน โดยในภาพรวม3.933
มีคาเฉลี่ยเทากั0.779
บ 4.039 (SD = มาก
0.696) สวนรายด=าน0.806)
ภาพรวม
ไตย
0.797
การเป็3.
นอัสมาชิ
ดอี ขความอดทนอดกลั
ององค์
ก ร ดั งรแสดงในตารางที
่ า3กั่ยบวกั
พบว่
า (SD
การให้
ความช่
วยเหลื
่าเฉลี่ยกเท่
บแสดงในตารางที
4.125
นการจั
ดับ ก1ดทีการตามระบอบประชาธิ
คื่ผลการวิ
มีคาเฉลีาคั่ยญเทเกี
4.154
= 0.747)
รองลงมาคื
ความสํ
ารมาก
นึาดักกังในหน
าที่ มี(SD
ค2าเฉลี= ่ย30.759)
เคราะห
ะดั้นบปความสํ
บพฤติ
ก3.923
รรมการเป
นสมาชิ
กทีอ่ดมีีขอคององค
มีความส�ภาพรวม
ำคัากัญบาอยู4.144
บามากทุ
าน โดยในภาพรวมมี
ค่าเฉลีอ่ย มีค3.933
คาเฉลี
วามร่
มมื0.779
ค่าเฉลี=่ย(SD
เท่ากั=มาก
บ 0.696)
4.115
= ว0.728)
เทพบว
(SD
วยเหลื
าการให้
เฉลีมี่ยคเท
ากับ่ยวเท4.125
(SD
0.759)
การให(SD
คสวามร
มมืาอน และ
มี่ในระดั
ความสํ
คัญ=อยูก0.806)
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ดังแสดงในตารางที่ 5

พพ
รรณ
ี

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการควบคุมคุณภาพ
โดยรวมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ขององค์กร
ในภาพรวมที่แตกต่างกัน ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การควบคุมคุณภาพโดยรวมมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ด้านการค�ำนึง

มห
าว

ิทยา

ลัยร
า

ชภัฏ

รำไ

ตารางที
ตารางที่ 5่ 5สรุสรุปปสมการพยากรณ์
สมการพยากรณการควบคุ
การควบคุมคุมณ
คุณภาพโดยรวมที
ภาพโดยรวมที่มีอ่มิทีอิทธิพธิพลต่ลตอพฤติ
อพฤติกรรมการเป็
กรรมการเปนสมาชิ
นสมาชิกทีก่ดทีีข่ดององค์
ีขององคกรกร
สมการพยากรณความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญ
ระดับความสัมพันธจําแนกรายดาน
มคุณ
ภาพโดยรวม
ตารางที่ 5 สรุปสมการพยากรณการควบคุมคุณภาพโดยรวมที่มีอิทธิพลตอพฤติการควบคุ
กรรมการเป
นสมาชิ
กที่ดีขององคกร
การใหความชวยเหลือ
ALT
=
1.112
+
0.510DEV
สมการพยากรณความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญ
การคํานึงถึระดั
งผูอบื่นความสัมพันธจําแนกรายดาน
COU = 0.842การควบคุ
+ 0.353DEV
0.425DEM
มคุณ+ภาพโดยรวม
ความอดทนอดกลั
SPO==1.112
1.738++0.510DEV
0.466EMP
การให
ความชวยเหลื้นอ
ALT
ความสํ
CON == 0.842
1.250 ++ 0.353DEV
0.495DEM+ 0.425DEM
การคํ
านึางนึถึกงผูในหน
อื่น าที่
COU
การใหความรวมมื้นอ
CIV == 1.314
ความอดทนอดกลั
SPO
1.738 ++ 0.423DEV
0.466EMP + 0.383DEM
ภาพรวม
OCB==1.250
1.219++0.495DEM
0.290DEM
ความสํ
านึกในหนาที่
CON
*มีนัยสํคาวามร
คัญทางสถิ
การให
วมมือ ติที่ระดับ 0.05
CIV = 1.314 + 0.423DEV + 0.383DEM
ตั
ว
แปรอิ
ส
ระ
คื
อ
การควบคุ
ม
คุ
ณ
ภาพโดยรวม
3
ด
า
น
ประกอบด
ว ย ด+า นการพั
ฒ นาและการฝ ก อบรม (DEV),
ภาพรวม
OCB = 1.219
0.290DEM
ขีสดระ
ความสามารถ
(EMP),
านการจั3ดการตามระบอบประชาธิ
ปไตยน(DEM)
การควบคุ
มคุณและด
ภาพโดยรวม
ด้าน 0.05 เมื่อพิจารณาเป็
รายด้าน พบว่า การควบคุมคุณภาพโดยรวม
*มีดานนการเพิ
ัยตัสํวาคัแปรอิ
ญ่มทางสถิ
ตคืิทอี่ระดั
บ 0.05
คราะห
ความสั
นธของการควบคุ
ภาพโดยรวมมี
ิทาธินการพั
พลตำอเร็ความสํ
าเร็จของระบบการวางแผน
ประกอบด้
วย ด้สาผลการวิ
นการพั
นาและการฝึ
กพัอบรม
(DEV) ด้3านการ
มีอิทธิพลต่
จฒของระบบการวางแผนทรั
พยากรองค์กร
ตั ว แปรอิ
ระ
คื อ เฒการควบคุ
ม คุ มณ
ภาพโดยรวม
ดมาคุนณประกอบด
ว ยออดความส�
นาและการฝ
ก อบรม (DEV),
ทรั
พ
ยากรองค
ก
รในภาพรวมที
่
แ
ตกต
า
งกั
น
ระดั
บ
นั
ย
สํ
า
คั
ญ
ทางสถิ
ต
ิ
ท
่
ี
ร
ะดั
บ
0.05
เมื
่
อ
พิ
จ
ารณาเป
น
รายด
า
นพบว
เพิ่มขีดดความสามารถ
(EMP) และด้
านการจั
ดการตามระบอบ
ด้านการค�ำนึงปถึไตย
งผู้อื่(DEM)
น และด้านการให้ความช่วยเหลือา มีความ
านการเพิ่มขีดความสามารถ
(EMP),
และด
านการจัดการตามระบอบประชาธิ
มคุณภาพโดยรวมมี
อความสําเร็มจของระบบการวางแผนทรั
กจรของระบบการวางแผน
านการคํ
านึงถึบงผูสูองในทิ
ื่น ศทาง
ประชาธิการควบคุ
ปไตย (DEM)
สัมพันธ์ระหว่
วพพยากรณ์
วดแปรอิ
สระระดั
ผลการวิ
เคราะหความสัอิมทพัธิพนลต
ธของการควบคุ
คุณภาพโดยรวมมี
อิทาธิงตั
พลต
อยากรองค
ความสํแาเร็ละตั
และด
านการให
วามชคววามสั
ยเหลืมอพั่มีแนคตกต
มพันนระดั
ธระหว
แปรอิ
สระระดั
ในทิ
ศทางเดี
ยวกันเาคราะห์
สามารถ
ทรั
พ ยากรองค
กครในภาพรวมที
า งกั
สํวาพยากรณ
คั ญทางสถิ
ตนิที่ รวสามารถท�
ะดั
บ 0.05
เมืบ่อสูพิางจสมการของการวิ
ารณาเป
นรายด
นพบว
าได้เท่ากับ
ผลการวิ
เคราะห์
ธ์วามสั
ของการควบคุ
มบคุนัาณยงตัภาพ
เดียแวกัละตั
ำนายค่
ทํ
า
นายค
า
สมการของการวิ
เ
คราะห
ไ
ด
เ
ท
า
กั
บ
ร
อ
ยละ
65.5
และ
57.10
ตามลํ
า
ดั
บ
โดยสามารถนํ
า
มาแทนค
า
ในสมการ
การควบคุ
มคุอณความส�
ภาพโดยรวมมี
อิทธิพลตอความสําเร็พจยากร
ของระบบการวางแผนทรั
กร ำดดัาบนการคํ
านึงถึงผูอำื่นมาแทนค่า
โดยรวมมี
อิทธิพลต่
ำเร็จของระบบการวางแผนทรั
ร้อยละ 65.5 และพยากรองค
57.10 ตามล�
โดยสามารถน�
พยากรณ
ไ
ด
ดั
ง
แสดงในตารางที
่
6
และดานการให่แคตกต่
วามชางกั
วยเหลื
อ มีบคนัวามสั
นธระหวติทางตั
วพยากรณ
และตัวแปรอิสระระดั
สูงในทิศทางเดี่ ย6วกัน สามารถ
องค์กรในภาพรวมที
น ระดั
ยส�ำคัมญพัทางสถิ
ี่ระดั
บ ในสมการพยากรณ์
ได้ ดังบแสดงในตารางที
ตารางที
่
6
สรุ
ป
สมการพยากรณ
ก
ารควบคุ
ม
คุ
ณ
ภาพโดยรวมที
่
ม
ี
อ
ิ
ท
ธิ
พ
ลต
อ
ความสํ
า
เร็
จ
ของระบบการวางแผนทรั
พยากร
ทํานายคาสมการของการวิเคราะหไดเทากับรอยละ 65.5 และ 57.10 ตามลําดับ โดยสามารถนํามาแทนคาในสมการ
องคกร ในภาพรวม
พยากรณ
ได ดังแสดงในตารางที่ 6
สมการพยากรณ
ความคิ
นเกี่ยวกับระดับความสําพคัญ
ตารางที
่
6
สรุปปมสมการพยากรณ
สมการพยากรณ์
ารควบคุ
ณภาพโดยรวมที
ภาพโดยรวมที
่ม่มีอีอิทิทธิธิพพลต่
ำาเร็เร็ดจเห็
ตารางที
่ 6 สรุ
กการควบคุ
ลตออความส�
ความสํ
จของระบบการวางแผน
ของระบบการวางแผนทรั
ยากร
ระดับความสั
พันธจําแนกรายด
าน มมคุคุณ
การควบคุ
ม
คุ
ณ
ภาพโดยรวม
ทรั
พ
ยากรองค์
ก
รในภาพรวม
องคกร ในภาพรวม
คุณภาพระบบ
SYS = 0.799 + ค0.508DEM
สมการพยากรณ
วามคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญ
ระดั
บ
ความสั
ม
พั
น
ธ
จ
า
ํ
แนกรายด
า
น
คุณภาพสารสนเทศ
INF = 0.947 การควบคุ
+ 0.503DEM
มคุณภาพโดยรวม
การใช
ส
ารสนเทศ
USE
=
1.009
+
0.470DEM
คุณภาพระบบ
SYS = 0.799 + 0.508DEM
ความพึ
ง
พอใจของผู
ใ

ช
ง
าน
SAT==0.947
0.919++0.503DEM
0.432DEM
คุณภาพสารสนเทศ
INF
ผลกระทบต
อ
บุ
ค
คล
IND
=
0.978
+
0.338EMP
การใชสารสนเทศ
USE = 1.009 + 0.470DEM + 0.513DEM
ภาพรวม
ERP==0.919
1.035++0.432DEM
0.243EMP + 0.452DEM
ความพึ
งพอใจของผูใชงาน
SAT
*มีผลกระทบต
นัยสําคัญทางสถิ
อบุคคลติที่ระดับ 0.05
IND = 0.978 + 0.338EMP + 0.513DEM
ตัภาพรวม
วแปรอิสระ คือ การควบคุมคุณภาพโดยรวม 3 ดาน ประกอบด
ยดานการพั
ฒนาและการฝ
กอบรม (DEV), ดานการเพิ่ม
ERP =ว1.035
+ 0.243EMP
+ 0.452DEM
*มีขีดนความสามารถ
ัยสําคัญทางสถิ(EMP),
ติที่ระดัและด
บ 0.05านการจัดการตามระบอบประชาธิปไตย (DEM)
ผลการวิ
เคราะหคมวามสั
มพันธของพฤติ
นสมาชิ
กที่ดีขององค
กรมีอิทธิกพอบรม
ลตอความสํ
ของระบบ
ตัวแปรอิสระ
คือ การควบคุ
คุณภาพโดยรวม
3 ดกานรรมการเป
ประกอบด
วยดานการพั
ฒนาและการฝ
(DEV),าเร็ดจานการเพิ
่ม
การวางแผนทรั
พ
ยากรองค
ก
รในภาพรวมที
่
แ
ตกต
า
งกั
น
ระดั
บ
นั
ย
สํ
า
คั
ญ
ทางสถิ
ต
ิ
ท
่
ี
ร
ะดั
บ
0.05
เมื
่
อ
พิ
จ
ารณาเป
น
รายด
า
น
ขีดความสามารถ
(EMP),
และดานการจั
ดการตามระบอบประชาธิ
ปไตย เ(DEM)
ตั
ว
แปรอิ
ส
ระ
คื
อ
การควบคุ
ม
คุ
ณ
ภาพโดยรวม
3
ด้
า
น
ผลการวิ
คราะห์
ค
วามสั
ม
พั
น
ธ์
ข
องพฤติ
ก
รรมการเป็
น
สมาชิ
พบว า พฤติ
ก รรมการเป
นความสั
สมาชิมกพัทีน่ ดธี ขขององค
กกรมี
อิ ท ธิ พ ลตนสมาชิ
อ ความสํ
าีขเร็ององค
จ ของระบบการวางแผนทรั
พเร็ยากรองค
ก รกทีด่ ขี อง
ผลการวิ
เ
คราะห
องพฤติ
รรมการเป
ก
ที
่
ด
ก
รมี
อ
ิ
ท
ธิ
พ
ลต
อ
ความสํ
า
จ
ของระบบ
ประกอบด้
านการพัฒนาและการฝึ
(DEV) ด้ความสั
านการมพันธองค์
กรมีอวิทพยากรณ
ธิพลต่อความส�วำแปรอิ
เร็จของระบบการวางแผนทรั
พยากร
ดานคุวยด้
ณภาพสารสนเทศ
านคุกอบรม
ณภาพระบบ
บสูงนในทิ
การวางแผนทรั
พยากรองคและด
กรในภาพรวมที
่แตกตามีงกั
น ระดับนัยรสํะหว
าคัญางตั
ทางสถิติที่ระดัแบละตั
0.05 เมื่อสพิระระดั
จารณาเป
รายดศทาง
าน
เพิ่มขีดเดีความสามารถ
(EMP)
านการจัดการตามระบอบ
กรในภาพรวมที
ตกต่าตามลํ
งกัน ระดั
นัยส�ำคัญทางสถิ
ติที่ระดับ
สามารถทํ
านายคนและด้
าสมาชิ
สมการของการวิ
เคราะห
กับอรองค์
อยละ
81.00
และ ่แ75.00
าดับบโดยสามารถนํ
พบวยวกั
า นพฤติ
ก รรมการเป
ก ที่ ดี ขององค
ก รมี อได
ิ ท ธิเทพาลต
ความสํ
า เร็ จ ของระบบการวางแผนทรั
พ ยากรองคากมา
ร
ประชาธิแทนค
ปไตย ในสมการพยากรณ
(DEM)
0.05 เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ี
ได าดันคุ
งแสดงในตารางที
ดานคุณาภาพสารสนเทศ
และด
ณภาพระบบ มี่ ค7วามสัมพันธระหวางตัวพยากรณและตัวแปรอิสระระดับสูงในทิศทาง
เดียวกัน สามารถทํานายคาสมการของการวิเคราะห ไดเทากับรอยละ 81.00 และ 75.00 ตามลําดับ โดยสามารถนํามา
แทนคาในสมการพยากรณได ดังแสดงในตารางที่ 7
อรพรรณ เพ็ชรเที่ยง, ดารณี พิมพ์ช่างทอง

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2562 199
เดียวกัน สามารถท�ำนายค่าสมการของการวิเคราะห์ ได้เท่ากับ
ร้อยละ 81.00 และ 75.00 ตามล�ำดับ โดยสามารถน�ำมาแทนค่า
ในสมการพยากรณ์ได้ ดังแสดงในตารางที่ 7

พพ
รรณ
ี

ขององค์กรมีอทิ ธิพลต่อความส�ำเร็จของระบบการวางแผนทรัพยากร
องค์กร ด้านคุณภาพสารสนเทศ และด้านคุณภาพระบบ มีความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวพยากรณ์และตัวแปรอิสระระดับสูงในทิศทาง

มห
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ลัยร
า
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รำไ

่ 7 สรุกปรที
สมการพยากรณ
พฤติการรมการเป
นสมาชิกที่ดีขององคกรที่มีอิทธิพลตอค
ตารางที่ 7 สรุปสมการพยากรณพฤติกรรมการเปนสมาชิตารางที
กที่ดีขององค
่มีอิทธิพลตอความสํ
เร็จของระบบการวางแผน
ตารางที
่
7
สรุ
ป
สมการพยากรณ์
พ
ฤติ
ก
รรมการเป็
น
สมาชิ
ก
ที
ด
่
ข
ี
ององค์
ก
รที
ม
่
อ
ี
ท
ิ
ธิ
พ
ลต่
อ
ความส�
ำ
เร็
จ
ของระบบ
ตารางที
ตารางที
่ พ7ยากรองค
สรุ่ ป7สมการพยากรณ
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ด้าน OCB
2. เพื่อความส�ำเร็จในการน�ำระบบ ERP มาใช้งาน
องค์กรควรจะสร้างจิตส�ำนึกที่เกี่ยวกับ OCB ด้านความส�ำนึกใน
หน้าที่และด้านการให้ความร่วมมือ เนื่องจากระบบ ERP จะท�ำ
การเชือ่ มโยงข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กรเข้าด้วยกัน องค์กรจึงต้องการ
ความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในการบันทึกข้อมูลลงในระบบ ERP
เพราะข้อมูลในระบบ ERP มีความส�ำคัญอย่างมากต่อความส�ำเร็จ
ในการน�ำระบบ ERP มาใช้งาน ดังนั้นองค์กรควรจะสร้างจิตส�ำนึก
ให้พนักงานตระหนักถึงความส�ำนึกในหน้าที่ เพื่อที่พนักงานจะได้
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และมีความ
รับผิดชอบในการท�ำงาน ซึ่งจะส่งผลให้การใช้งานระบบ ERP
ประสบผลส�ำเร็จ

ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป

1. เนือ่ งจากการศึกษาเรือ่ งนีเ้ ก็บข้อมูลเฉพาะพนักงาน
ในระดับบริหารงานถึงระดับปฏิบัติการที่ใช้งานระบบ การวางแผน
ทรัพยากรองค์กรแผนกจัดซื้อ แผนกผลิต และแผนกการตลาด
ในธุรกิจการแปรรูปอาหารของบริษัทขนาดกลาง ในเขตพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมสมุทรสาคร จ�ำนวน 6 บริษทั เท่านัน้ จึงอาจมีขอ้ จ�ำกัด
เกี่ยวกับขนาดตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรพิจารณาเก็บ
ข้อมูลในวงกว้างขึน้ เช่น การจ�ำแนกตามภาค เพือ่ ให้เกิดความส�ำเร็จ
ในการใช้งานในระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร
2. ควรมีการศึกษาผลกระทบของการควบคุมคุณภาพ
โดยรวมและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ที่มีอิทธิพล
ต่ อ ความส� ำ เร็ จ ของระบบการวางแผนทรั พ ยากรองค์ ก รที่ มี ต ่ อ
การปฏิบัติงานของผู้ใช้งานระบบ ERP ในภาคอุตสาหกรรมอื่น
เพราะเนื่องจากปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้น�ำเอาระบบ
การวางแผนทรัพยากรองค์กรไปใช้กันอย่างแพร่หลาย
3. ควรศึกษาวิจยั เชิงเปรียบเทียบก่อนหรือหลังการน�ำ
เอาระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรไปใช้งาน เพื่อจะได้ทราบ
ปัญหาที่แท้จริงในการใช้งานระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร

ิทยา

ข้อเสนอแนะ

ลัยร
า

ชภัฏ

ควรจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ และทักษะหลายด้าน
ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ERP ให้กับพนักงาน นอกจากนั้นยังเป็น
การเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้งานที่แตกต่างจากงานประจ�ำ
ท�ำให้การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ ERP สามารถด�ำเนินการ
อย่างต่อเนื่องโดยไม่ยึดติดที่ตัวบุคคล
3. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์กรมีอทิ ธิพล
ต่อความส�ำเร็จของระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร
การวิเคราะห์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
ที่มีอิทธิพลต่อความส�ำเร็จของระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร
มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ ในภาพรวมปัจจัยที่มีอิทธิพล ประกอบด้วย
ความส�ำนึกในหน้าที่ และการให้ความร่วมมือ แสดงให้เห็นว่า
พนักงานที่มีความส�ำนึกในหน้าที่โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
องค์กรอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือ โดยมีส่วนร่วมในการ
ด�ำเนินงานภายในองค์กร จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ มีการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะทีเ่ หมาะสม
กับองค์กร นอกจากนัน้ ความส�ำนึกในหน้าทีจ่ ะท�ำให้มคี วามรับผิดชอบ
ในการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนกลงในโปรแกรมระบบ ERP
ซึ่งส�ำหรับความส�ำเร็จของระบบ ERP แล้วการเชื่อมโยงข้อมูล
จากแต่ละส่วนงานเข้าด้วยกันและจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน
มี ค วามส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ท� ำ ให้ แ ต่ ล ะส่ ว นงานสามารถดึ ง ข้ อ มู ล จาก
ส่ ว นกลางที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาวิ เ คราะห์ เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ได้ ใ นทุ ก มิ ติ
(ชวิศา พฤกษะตะวัน, 2554) เพื่อลดความซ�้ำซ้อนในขั้นตอน
การท�ำงาน และเพื่อความส�ำเร็จของการใช้งานระบบ ERP ด้วย
ดั ง นั้ น องค์ ก รควรจะสร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก ให้ พ นั ก งานทุ ก คนตระหนั ก
และให้ ค วามส� ำ คั ญ เกี่ ย วกั บ ความส� ำ นึ ก ในหน้ า ที่ แ ละการให้
ความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก ร เพื่ อ ที่ พ นั ก งานจะได้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้
รับมอบหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบ ERP ได้อย่างเต็มความสามารถ
และเกิดประสิทธิผล ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้การใช้งานระบบ ERP
ประสบผลส�ำเร็จ

มห
าว

ด้าน TQM
1. เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า TQM ด้านการเพิ่ม
ขีดความสามารถและด้านการจัดการตามระบอบประชาธิปไตย
มีอิทธิพลต่อความส�ำเร็จของระบบ ERP องค์กรควรจัดให้มีการฝึก
อบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ERP ให้กับพนักงาน เพื่อที่จะช่วยลดความผิดพลาดในการใช้งาน
ระบบ ERP ส่งผลให้ข้อมูลที่ได้รับจากระบบ ERP มีความถูกต้อง
สมบูรณ์และสามารถน�ำไปใช้ได้ทันเวลา
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วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี
Rajabhat Rambhai Barni Research Journal

วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี เป็นวารสารระดับชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ผลงานวิจัย และวิชาการ วิชาการของ
คณาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก ทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อแพร่บทความทางวิชาการและบทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดยจัดท�ำเป็นวารสารราย 4 เดือน เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม) และฉบับที่ 3
(กันยายน - ธันวาคม) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2) เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ และ 3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร

ค�ำแนะน�ำการเตรียมต้นฉบับ

รำไ

บทความที่รับตีพิมพ์ในวารสาร ได้แก่ 1) บทความวิจัย 2) นิพนธ์ปริทัศน์ (Review articles) โดยให้พิมพ์ผลงานด้วย
กระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว จ�ำนวน ไม่เกิน 10-12 หน้า และก�ำหนดให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK โดยทุกบทความต้องมี
บทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีสวนประกอบดังนี้ บทน�ำ วัตถุประสงคของการวิจัย อุปกรณและวิธีด�ำเนินการวิจัย
ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผลการวิจัย ขอเสนอแนะ และเอกสารอางอิง

ชภัฏ
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1) ผู้วิจัยด�ำเนินการเขียนบทความวิจัยตามข้อก�ำหนดรูปแบบของวารสารวิจัยร�ำไพพรรณี ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
2) ผู้วิจัยส่งบทความที่สมบูรณ์ตรงตามแบบฟอร์มเป็นไฟล์นามสกุล .doc (Word) ความยาวไม่เกิน 10 - 12 หน้า
ทางระบบส่งบทความวิจยั ออนไลน์วารสารวิจยั ร�ำไพพรรณี https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/index.php
หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ระบบ ThaiJo2.0 https://tci-thaijo.org/index.php/RRBR/index กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ส่งมาที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5) มหาวิทยาลัย ราชภัฏร�ำไพพรรณี เลขที่ 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ต�ำบลท่าช้าง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ที่ www.rbru.ac.th/org/research/
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
3) ผู้วิจัยต้องช�ำระค่าธรรมเนียมในการด�ำเนินการตีพิมพ์ของวารสารวิจัยร�ำไพพรรณี จ�ำนวน 2,500 บาท
4) ผู้วิจัยสามารถช�ำระค่าธรรมเนียมได้ ดังนี้
		 โอนเงินเข้าบัญชีหมายเลข 178-1-48958-7 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สาขาสีแยกเขาไร่ยา) เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้วกรุณา SCAN หลักฐานการช�ำระเงินได้ที่ ระบบส่งบทความวิจัย
ออนไลน์วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี โดยแนบในระบบตามลิงค์ต่อไปนี้ https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/
index.php หรือที่อีเมลล์ research_rbru2010@hotmail.com
กองบรรณาธิการจะไม่คืนเงินในกรณีที่บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ว่ากรณีใด ๆ เพราะเป็นค่าตอบแทน
การพิจารณาบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ
5) ผู้วิจัยจะต้องด�ำเนินการปรับแก้ไขบทความตามผลการตรวจประเมินของกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิของ
วารสารวิจัยร�ำไพพรรณี อย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการในการตีพิมพ์
6) เมื่อผู้วิจัยได้ด�ำเนินการตามระเบียบ ข้อที่ 1 - 5 เรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะออกใบตอบรับการตีพิมพ์และ
ใบเสร็จรับเงินจากทางราชการให้กับผู้วิจัย และด�ำเนินการตามกระบวนการตีพิมพ์ต่อไป
7) ถ้าผู้วิจัยไม่ปฏิบัติตามระเบียบการตีพิมพ์กองบรรณาธิการจะแจ้งยกเลิกการตีพิมพ์บทความ การวิจัยไปยังหน่วยงาน/
มหาวิทยาลัยที่ท่านสังกัดอยู่ และจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมคืน
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ข้อก�ำหนดในการเตรียมต้นฉบับ

ขนาดกระดาษ A4
n ขอบกระดาษ ขอบบน 1 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1 นื้ว
n ระยะระหว่างบรรทัด หนึ่งเท่า (Single Space)
n ตัวอักษร ใช้ TH SarabunPSK ตามที่ก�ำหนดดังนี้
		 o ชื่อเรื่อง (Title)
			 - ภาษาไทย ขนาด 18 point, ก�ำหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา
			 - ภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point, ก�ำหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา
		 o ชื่อผูเขียน (ทุกคน)
			 - ชื่อผูเขียน ภาษาไทย - อังกฤษ ขนาด 14 point , ก�ำหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา
			 - ที่อยู่ผู้เขียน ภาษาไทย - อังกฤษ ขนาด 14 point , ก�ำหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา และเวน 1 บรรทัด
			 - อีเมลล์ผู้เขียนหลัก วันที่ส่ง วันที่แก้ไขล่าสุด และวันตอบรับบทความ
			 *Corresponding author E-mail: (Received; Revised ; Accepted)
		 o บทคัดยอ
			 - ชื่อ “บทคัดยอ” และ “Abstract” ขนาด 16 point , ก�ำหนดกึ่งกลาง , ตัวหนา และเวน 1 บรรทัด
			 - เนื้อหาบทคัดยอภาษาไทย ขนาด 14 point , ก�ำหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา
o ค�ำส�ำคัญ ให้พิมพ์ต่อจากส่วนบทคัดย่อ ควรเลือกค�ำส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ ประมาณ 4-5 ค�ำ ใช้ตัวอักษร
			 ภาษาไทย หรือ อังกฤษ ขนาด 14 point
			 - เนื้อหา บทคัดยอภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point , ก�ำหนดชิดขอบ , ตัวหนา
			 - ยอหนา 0.5 นิ้ว
		 o Keyword ให้พิมพ์ต่อจากส่วน Abstract ควรเลือกค�ำส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ ภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point
		 o รายละเอียดบทความ (Body)
			 - ค�ำหลักบทขนาด 16 point , ก�ำหนดชิดซาย , ตัวหนา
			 - หัวขอยอยขนาด 14 point , ก�ำหนดชิดซาย , ตัวหนา
			 - ตัวอักษรขนาด 14 point , ก�ำหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา
			 - ยอหนา 0.5 นิ้ว
		
รายละเอียดบทความประกอบด้วย บทน�ำ วัตถุประสงค์ของการวิจัย อุปกรณ์และวิธีด�ำเนิน การวิจัย ผลการวิจัย
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง
n ค�ำศัพท์ ให้ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน
n รูปภาพและตาราง กรณีรูปภาพและตาราง หัวตารางให้จัดชิดซ้ายของคอลัมน์ ค�ำบรรยายรูปภาพให้อยู่ใต้รูปภาพ และ
จัดกึ่งกลางคอลัมน์ เนื้อหา และค�ำบรรยายภาพ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 point ตัวปกติ
n รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิง
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1. อ้างอิงจากหนังสือ
รูปแบบ :
ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//จ�ำนวนเล่ม.//ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี).//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ์:/ส�ำนักพิมพ์.
ตัวอย่าง :
สุชาติ ประสิทธิร์ ฐั สินธุ์ และกรรณิการ์ สุขเกษม. (2547). วิธวี ทิ ยาการวิจยั เชิงคุณภาพ: การวิจยั ปัญหาปัจจุบนั และการวิจยั อนาคตกาล.
กรุงเทพมหานคร: เฟื่องฟ้า พริ้นติ้ง.
Okuda, M., & Okuda, D. (1993). Star trek chronology: The history of the future. New York: Pocket Books.
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2. อ้างอิงจากบทความในหนังสือ รายงานการประชุมทางวิชาการ สัมมนาทางวิชาการ
รูปแบบ :
ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ใน ชื่อหนังสือ.//ชื่อบรรณาธิการหรือผู้รวบรวม.
ครั้งที่พิมพ์.//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ์:/ส�ำนักพิมพ์.//หน้า.
ตัวอย่าง :
ปกรณ์ ปรียากร. (2532). ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการพัฒนาชนบท. หน่วยที่ 1.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาการจัดการ. นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 33-34.
Fitzroy, Felix R. and Kraft, Kornelius. (1991). Firm Size, Growth and Innovation: Some Evidence from West Germany.
In Innovation and Technological Change: An International Comparizon. Zottan J. Aes and David
B. Audretsh, eds. New York: Harester Wheatsheaf. pp. 152-159.

ชภัฏ

รำไ

3. อ้างอิงจากบทความในวารสาร
รูปแบบ :
ชื่อผู้เขียน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปีที่ (เดือน):/เลขหน้า.
ตัวอย่าง :
สุรัชช์ ฟุ้งเกียรติ. (2547). นาโนเทคโนโลยีวิสัยทัศน์เทคโนโลยีระดับไมโคร. ผู้ส่งออก. 17 (ปักษ์แรก เมษายน): 19-22.
Mintrom, Michael and Vergari, Sandra. 1996. Advocacy Coalitions, Policy Entrepreneurs and Policy Change.
Policy Studies Journal. 24 (Autumn): 420-434.
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4. อ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และสารนิพนธ์
รูปแบบ :
ชื่อผู้เขียน. //(ปี). //ชื่อวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือสารนิพนธ์.//ระดับปริญญา/ มหาวิทยาลัย.
ตัวอย่าง :
ธีรวัฒน์ พันธุ์สุผล. (2547). การรับรู้กิจกรรมการพัฒนาทหารกองประจ�ำการเพื่อการพัฒนาประเทศ กรณีศึกษา กรมทหารต่อสู้
อากาศยาน หน่วยบัญชาการอากาศโยธินกองบัญชาการยุทธทางอากาศ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์.
ปิโย เล็กก�ำแหง. (2547). พฤติกรรมการซื้อและการบริโภคเครื่องดื่มในร้านกาแฟขนาดเล็กของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย:
กรณีศกึ ษานักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ภาคนิพนธ์โครงการบัณฑิตศึกษาเทคโนโลยีการบริหาร สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์.
Thawilwadee Bureekul. (1998). Major Factors Affecting Industrial Hazardous Waste Policy Implementation
in Central Thailand. Doctoral dissertation, National Institute of Development Administration.
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5. อ้างอิงจากรายงานการวิจัย และเอกสารวิจัยที่เสนอต่อหน่วยงานต่าง ๆ
รูปแบบ :
ชื่อผู้เขียน. //(ปี). //ชื่อเอกสาร. //รายงานการวิจัย/เอกสารวิจัย หน่วยงาน.
ตัวอย่าง :
ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์. (2538). จริยธรรมในงานวิจัย. เอกสารวิจัย เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
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6. อ้างอิงจากสิ่งพิมพ์กฎหมาย
รูปแบบ :
ชื่อกฎหมาย.//ชื่อวารสาร.//ฉบับ/เล่มที่,/ตอนที่/(วัน เดือน):/เลขหน้า.
ตัวอย่าง :
พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ไปเป็นของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2509. ราชกิจจานุเบกษา. ฉบับกฤษฎีกา 83, 29 ฉบับพิเศษ (31 มีนาคม): 23-36.
The Act on Revenue Code Amendment (No.35) B.E. 2544. Royal Thai Government Gazette. 118, 85A
(27 September 2001): 1-4.
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7. อ้างอิงจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
รูปแบบ :
ผู้แต่ง.//ชื่อเรื่อง.//[CD-ROM].//สถานที่ผลิต/://ผู้ผลิต./ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่.
ผู้แต่ง.//ชื่อเรื่อง.//[Online].//เข้าถึงได้จาก/://วิธีการเข้าถึงและสถานที่ของข้อมูล/ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่ (หรือสืบค้น).
ตัวอย่าง :
Noam, E.M. Telecommunication Policy Issue for the Next Century. [online]. Available: gopher://198.80.36...//
global/telcom.txt. 1994.
Texas Instruments. Speech Synthesis Processors. [online] available : http://www.ti.com/sc/does/msp/speech/index.
htm. 1998.

ทั้ ง นี้ ส ามารถติ ด ตามรายละเอี ย ดและดาวน์ โ หลดแบบฟอร์ ม ต่ า ง ๆ หรื อ สมั ค รส่ ง บทความวิ จั ย ออนไลน์ ได้ ที่
https://www.rbru.ac.th/org/research/article_research/list.php
-------------------------------------------------

หลักเกณฑ์การประเมินบทความเพื่อการตอบรับการตีพิมพ์
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ต้องเป็นบทความทีย่ งั ไม่ได้มกี ารเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อนหรือรายงานสืบเนือ่ งจากการประชุมวิชาการใดๆ กองบรรณาธิการ
จะด�ำเนินการพิจารณาบทความตามรูปแบบทีก่ ำ� หนด หากบทความใดไม่ผา่ นการพิจารณาจะส่งกลับคืนให้ผเู้ ขียนแก้ไข หากผ่านการพิจารณา
จะเข้าสู่การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก เมื่อผลการประเมินผ่านหรือไม่ผ่านจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ เมื่อบทความได้รับ
การตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับหนังสือรับรองการการตีพิมพ์ โดยจะให้ผู้เขียนที่เป็นชื่อแรก และสามารถดาวน์โหลดวารสารฉบับสมบูรณ์ได้
ทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา https://www.rbru.ac.th/org/research/
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ขั้นตอนการจัดทําวารสารวิจัยรําไพพรรณี
ประกาศรับ
สมัครตนฉบับ
ผูเขียนศึกษาและ
จัดทําบทความตาม
รูปแบบที่กําหนด

แกไข

รำไ

สงตนฉบับบทความ
-สงผานระบบออนไลน

ชภัฏ

รับบทความตนฉบับ
แจงผูเขียน

กองบรรณาธิการตรวจ
รูปแบบตามที่กําหนด

ไมผา น

ลัยร
า

ผาน

กองบรรณาธิการสง
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แบบประเมินบทความวิจัย เพื่อตีพิมพในวารสารวิจัยรําไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ชื่อบทความวิจัย

1. ความเปนมา / ความสําคัญของปญหาวิจัย
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2. การประมวลเอกสาร (กรอบแนวคิด / คุณภาพการประมวลเอกสาร / ความเปนวิชาการ /
ความเกี่ยวของกับสมมติฐาน ฯลฯ)
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า
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3. วิธีการวิจัย (กลุมตัวอยางและวิธีการสุม / ความนาเชื่อถือของเครื่องมือ / ขอมูล ฯลฯ)

ิทยา
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4. ผลการวิจัย (ใชสถิติครบถวนเหมาะสม / ความถูกตองของการรายงาน ฯลฯ)
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5. การอภิปรายผล (ความเหมาะสมทางวิชาการ ฯลฯ)

....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
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6. อื่น ๆ (เชน การใชภาพ / การจัดระเบียบบทความ / การอางอิง / ความถูกตองเชิงวิชาการ ฯลฯ)

พพ
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ี
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....................................................................................................................................................................................................

รำไ

 ผูประเมินขอพิจารณาสิ่งที่ปรับแกแลวอีกครั้ง
 ผูประเมินไมขอพิจารณาอีกครั้ง
 5) ไมควรตีพิมพในวารสารวิจัยรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

ชภัฏ

โดย

7. โดยภาพรวมทานประเมินวาบทความวิจัยนี้มีคุณภาพระดับใด (กรุณาทําเครื่องหมาย )
 1) ควรตีพิมพ โดยมีการแกไขเล็กนอย (เชน คําผิด)
 2) ควรตีพิมพ โดยอาจแกตามคําแนะนําของผูประเมิน หรือไมก็ได
 3) ควรตีพิมพ แตตองแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูประเมินกอน โดย
 ผูประเมินขอพิจารณาสิ่งที่ปรับแกแลวอีกครั้ง
 ผูประเมินไมขอพิจารณาอีกครั้ง
 4) อาจตีพิมพได โดยผูเขียนตองทบทวนและปรับปรุงบทความใหม และผานการประเมินใหมอีกครั้ง

ลัยร
า

ลงชื่อ................................................................ผูประเมิน
(................................................................)
วันที่
................................................

หมายเหตุ 1. ถาเนื้อที่กระดาษไมพอ ทานสามารถเขียนคําแนะนําเพิ่มเติมได
2. กองบรรณาธิการจะไมเปดเผยแบบประเมินนี้แกผูเขียนบทความ แตจะรวบรวมสงขอวิจารณ
และขอเสนอแนะใหแกผูเขียน โดยพิจารณาตามแตกรณี
กองบรรณาธิการวารสารวิจัยรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
สถาบันวิจัยและพัฒนา (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5) อาคาร 36
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เลขที่ 41 หมู 5 ถนนรักษศกั ดิ์ชมูล ตําบลทาชาง
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท 0-3947-1056 หรือ 0-3931-9111 ตอ 10801 โทรสาร 0-3947-1056
มือถือ 086-4402639
อีเมลล research_rbru2010@hotmail.com
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