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บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของมันเทศสีส้มต่อความเข้มสีและการเจริญเติบโต
ของปลาทองสายพันธุ์ออรันดา โดยทดลองในลูกปลาทองพันธุ์ออรันดาอายุ 1 เดือน ด้วยอาหาร
ทดลองท้าเองที่ผสมมันเทศสีส้มลงไปที่ระดับ 0% 10%และ20% เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ มีการให้
อาหารวันละ 2 มื้อ ช่วงเวลา 09.00 นาฬิกาและ18.00 นาฬิกา จากการทดลองพบว่าปลาทองที่ได้
อาหารทดลองท้าเองที่ผสมมันเทศสีส้มที่ระดับต่างกัน มีค่าความสว่างสีผิว(L) มีค่าความเข้มสีแดง 
(a)และค่าความเข้มสีเหลือง (b)แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05)เมื่อจบการทดลองพบว่าทุกการทดลอง
มีค่า(a)และ(b) เพ่ิมข้ึน โดยปลาทองที่ได้รับอาหารทดลองท้าเองที่ผสมมันเทศสีส้มลงไปที่ระดับ 10%
และ20% มีค่ามากกว่ากลุ่มควบคุมและค่า(L) ของปลาทองทีได้รับอาหารทดลองท้าเองที่ผสมมันเทศ
สีส้มลงไปที่ระดับ 10%และ20% มีค่าน้อยกว่ากลุ่มควบคุม (p>0.05) ส้าหรับการเจริญเติบโตพบว่า
ปลาทองที่ได้รับอาหารทดลองท้าเองที่ผสมมันเทศสีส้มลงไปที่ระดับ  0% 10%และ20% มีน้้าหนัก
เฉลี่ย 6.02 กรัม,6.11 กรัม และ6.75 กรัม ซึ่งปลาทองที่ได้รับอาหารทดลองท้าเองที่ผสมมันเทศสีส้ม
ลงไปที่ระดับ 10%และ20% มีค่าเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มควบคุม (p<0.05)และพบว่าปลาทองที่ได้รับ
อาหารทดลองท้าเองที่ผสมมันเทศสีส้มลงไปที่ระดับ 0% 10%และ 20% มีความยาวเฉลี่ย 6.01 
เซนติเมตร,5.91 เซนติเมตร และ 6.12 เซนติเมตร ไม่ต่างกันทางสถิติ(p>0.05) 
ค าส าคัญ: ปลาทอง  ออรันดา  มันเทศสีส้ม  ความเข้มสี  การเจริญเติบโต  
 

Abstract 
 The objective was study effect of orange sweet potato on pigmentation and 
growth of oranda goldfish.The trial was in the goldfish oranda 1 month of age with 
food trial that integrate orange sweet potato down to 0%,10%,20% for a period of 6 
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weeks.There were feed 2 daily meals at 09.00 o’clock and 18.00 o’clock.The 
research was found that goldfish have experimented blending food orange sweet 
potato at the different levels.There were a brightness of skin color (L) and there were 
a res intensity (a) and then the yellow color intensity (b) and was different of statistic 
(p<0.05).At the end of the experiment was all trials (a) and (b) increase by a goldfish 
was received food trials of orange sweet potato down to the level of 10% and 20%.It 
was value greater than control groups and the value of the (L).The goldfish was 
receive food trials of orange sweet potato down to the level of 10% and 20%.It was 
value less than the control group (p>0.05) for growth found that goldfish was receive 
food trials of orange sweet potato down to the level of 0%,10% and 20% with a 
weighted average 6.02 g,6.11 g and 6.75 g.Which godfish receive food trials of orange 
sweet potato down to the level of 10% and 20%.It was average greater than control 
group (p<0.05) and found that goldfish was receive food trials of orange sweet 
potato down to the level of 0%,10% and 20% and with an average length of 6.01 
cm, 5.91 cm and 6.12 cm did not differ statistically (p>0.05). 
Keywords:Goldfish,Oranda,Orange sweet potato,Pigmentation,Growth  
 
บทน า 
 ปลาทองเป็นปลาอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้เลี้ยงปลาสวยงาม เพราะเป็นปลาที่
มีสีสันสดใส เลี้ยงง่าย เพียงให้อาหารส้าเร็จรูปในการเลี้ยง ซึ่งในอาหารส้าเร็จรูปจะประกอบไปด้วย
สารอาหารและสารสีที่ช่วยในการเร่งสีของปลาทอง ซึ่งค่อนข้างมีราคาสูง การสร้างเม็ดสีในปลาแต่ละ
ชนิดแตกต่างกัน ส่วนใหญ่เม็ดสีส้าคัญที่พบในผิวและกล้ามเนื้อ ตลอดจนอวัยวะต่างๆคือสารสีเมลา
นิล (Melanin) ซึ่งมีสีด้า ส่วนเม็ดสีที่เราต้องการคือ เม็ดสีแคโรทีนอยด์ (Carotenoids) มีคุณค่าใน
การสร้างสีต่างๆมีสีเหลืองจนถึงแดงจัดได้แก่ พวกปลาทอง ปลาคาร์ฟ เมื่อไปรวมตัวกับโปรตีนต่างๆ
ท้าให้เกิดสารสีหลากหลาย เช่น สีฟ้า น้้าเงิน ม่วง เขียว(ตุลฮาบ หวังสุข,2552) ดังนั้นผู้เลี้ยงควรเข้าใจ
พ้ืนฐานการสร้างเม็ดสีของปลาเสียก่อน เพ่ือจะได้เลือกใช้วัตถุดิบได้ถูกต้อง(สมโภชน์ วีระกุล ,2013) 
คือ แหล่งของเม็ดสีคาโรทีนอยด์ที่ได้จากพืช เช่น มันเทศเนื้อสีส้ม สีเหลือง จะเป็นแหล่งสะสมของสาร
แคโรทีนอยด์ มากกว่ามันเทศเนื้อสีขาวและสีม่วงเนื่องจากหัวของมันเทศสีส้มมีสารที่ชื่อว่าแคโรที
นอยด์(Carotenoids) เช่นสารเบต้าแคโรทีน,สารประกอบฟีโนลิก(Phenolic compounds)เช่น แอน
โทไซยานิน งานวิจัยจ้านวนมากจากหลายประเทศที่ศึกษาวิจัยในส่วนนี้ที่เกี่ยวกับศักยภาพของ
สารส้าคัญ (Active compounds)ในมันเทศ เช่นมันเทศสีเหลือง และสีส้มเป็นแหล่งของสารเบต้าแค
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โรทีน และมีการศึกษาพบว่ามันเทศที่ผ่านกระบวนการนึ่งหรือต้มช่วยรักษาสารเบต้าแคโรทีนได้
มากกว่าการปรุงโดยวืธีอ่ืนๆ (ปรัญรัชต์ ธนวิทยุทธ์ภัคดี,2010)จึงได้น้าสารแคโรทีนอยด์จากมันเทศสี
ส้มมาใช้ในการเร่งสีปลาทอง ซึ่งจะท้าให้ต้นทุนการผลิตปลาลดลง ดังนั้นการศึกษาผลของมันเทศสีส้ม
ต่อความเข้มสีและการเจริญเติบโตของปลาทองสายพันธุ์ออรันดา จึงใช้มันเทศสีส้มที่มีสารแคโรที
นอยด์ผสมในอาหารทดลองท้าเองในระดับที่เหมาะสมส้าหรับการเจริญเติบโตและเร่งสีของปลาทอง 
จึงเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงปลาสวยงามเพ่ือเพ่ิมมูลค่าในเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษาผลของมันเทศสีส้มต่อความเข้มสี และการเจริญเติบโตของปลาทองสายพันธุ์ออ
รันดา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
สัตว์ทดลอง 
 น้าลูกปลาทองพันธุ์ออรันดา อายุ 1 เดือน มาเลี้ยงในถังพลาสติกถังละ 6 ตัว จ้านวน 15 ถัง 
โดยให้อาหารส้าเร็จรูปวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น เวลา 09.00 น.และเวลา18.00 น. เป็นเวลา 2 
สัปดาห์ หลังจากนั้นให้ปลาทองกินอาหารทดลองท้าเองที่ผสมมันเทศสีส้มในระดับ %  1%  และ 20 
 
อาหารทดลอง  

ใช้มันเทศสีส้มผสมในอาหารทดลองท้าเอง เพื่อเร่งสีในปลาทองสายพันธุ์ออรันดา โดยการน้า
มันเทศสีส้มจากสาขาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมาท้า
ความสะอาด แล้วน้ามานึ่งที่อุณหภูมิ 1%% องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที ปลอกเปลือกแล้วน้ามา
บดให้ละเอียดจึงน้ามาผสมในวัตถุดิบอาหาร ในระดับ %%, 10%และ2%% ท้าการศึกษา ในปลาทอง
สายพันธุ์ออรันดาอายุ 1 เดือน ก้าหนดให้อาหารทั้งสามสูตรมีโปรตีน 4%  โดยอาหารมีส่วนผสมและ
คุณค่าทางโภชนะดังตารางที่ 1และ ตารางที่ 2 ตามล้าดับ 
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ตารางท่ี 1 วัตถุดิบของอาหารทดลอง 

วัตถุดิบ 
ปริมาณมันเทศสีส้ม 

0% 10% 20% 

ปลาป่น 
ร้าละเอียด 
น้้ามันพืช 
น้้ามันปลา 
Premix 
สารเหนียว 
มันเทศสสี้ม 
รวม 

63 
3% 
1 
1 
3 
2 
- 

100 

63 
2% 
1 
1 
3 
2 
1% 
100 

25 
4% 
3 
3 
5 
4 
2% 
100 

 
ตารางท่ี 2 โภชนะของอาหารทดลอง 

วัตถุดบิ 
 ปริมาณมันเทศสีส้ม  

0% 10% 20% 

โปรตีน 
คาร์โบไฮเดรต 
ความช้ืน 
เถ้า 
ไขมัน 
เยื่อใย 
พลังงาน 

4%.45 
14.83 
2.48 
16.42 
11.16 
2.31 

3228.6% 

4%.39 
15.02 
2.15 
15.58 
9.36 
1.99 

3339.3% 

4%.18 
16.11 
1.93 
8.86 
14.72 
3.25 

3419.7% 

 
วิธีการทดลอง 
        วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ CRD ประกอบไปด้วย 3 ชุด ชุดการทดลองละ 5 ซ้้า โดย 
ชุดการทดลองที่ 1 ให้อาหารทดลองท้าเองที่ไม่มีส่วนผสมของมันเทศสีส้ม 

ชุดการทดลองที่ 2 ให้อาหารทดลองท้าเอง + มันเทศสีส้ม 1%  
ชุดการทดลองที่ 3 ให้อาหารทดลองท้าเอง + มันเทศสีส้ม 2%  

น้าลูกปลาทองสายพันธุ์ออรันดาอายุ 1 เดือน มาชั่งน้้าหนักความยาวและวัดความเข้มของสีก่อนท้า
การทดลอง โดยให้อาหาร 2 มื้อ เช้าและเย็น เวลา 09.00 น.และเวลา18.00 น. และชั่งน้้าหนักความ
ยาวและวัดความเข้มของสี ในแต่ละชุดการทดลองทุกๆ 1 สัปดาห์ แล้วบันทึกผล เก็บข้อมูล 
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        1.ชั่งวัดน้้าหนักและวัดความยาวของล้าตัวก่อนท้าการทดลอง จากนั้นปล่อยปลาลงถังที่เตรียม
ไว้ ให้อาหารทุกชุดการทดลอง 
        2.ให้อาหารทดลองท้าเองที่ผสมมันเทศสีส้มในปริมาณที่แตกต่างกัน วันละ 2 มื้อ เช้าและเย็น 
เวลา 09.00 น.และเวลา18.00 น. เวลาให้อาหารปลาจะต้องปิดออกซิเจน เพ่ือไม่ให้อาหารแตกตัว 
        3.วัดการเปลี่ยนแปลงสีด้วย color chart ก่อนการทดลองได้ท้าการวัดค่าสีเริ่มต้น วัดทุกซ้้า 
ทุกชุดการทดลองในทุกๆ 1 สัปดาห์ ที่ผิวปลาทอง จากนั้นน้าไปแปลงค่า CIE L*a*b*  หมายถึง 

L* แสดงถึงความสว่างของสี มีค่าระหว่าง %-1%% สีด้าถึงสีขาว 
a* แสดงถึงค่า + สีแดง + สีเขียว 
b* แสดงถึงค่า + สีเหลือง + สีน้้าเงิน 

       4.ท้าการชั่งน้้าหนักและวัดความยาวของตัวปลาทุกๆ 1 สัปดาห์ 
                      อัตราการเจริญเติบโตด้านน้้าหนัก (กรัม) 
                                   = น้้าหนักสุดท้าย (กรัม) – น้้าหนักปลาเริ่มต้น (กรัม) 
                       อัตราการเจริญเติบโตด้านความยาวเหยียด (Total length) 
                                   = ความยาวสุดท้าย (เซนติเมตร) – ความยาวเริ่มต้น (เซนติเมตร) 
 
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
           น้าผลการเจริญเติบโต ค่าเทียบสี มาวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (ANOVA) และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธีการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์(Completely 
Randomized Design:CRD) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95  ด้วยโปรแกรม SPSS 
 
ผลการวิจัย 

จากการทดลองพบว่าปลาทองที่ได้อาหารทดลองท้าเองที่ผสมมันเทศสีส้มที่ระดับต่างกัน มี
ค่าความสว่างสีผิว(L) มีค่าความเข้มสีแดง (a)และค่าความเข้มสีเหลือง (b)แตกต่างกันทางสถิติ 
(p<0.05)เมื่อจบการทดลองพบว่าทุกการทดลองมีค่าaและb เพ่ิมขึ้น โดยปลาทองที่ได้รับอาหาร
ทดลองท้าเองที่ผสมมันเทศสีส้มลงไปที่ระดับ 10%และ20% มีค่ามากกว่ากลุ่มควบคุมและค่าL ของ
ปลาทองทีได้รับอาหารทดลองท้าเองที่ผสมมันเทศสีส้มลงไปที่ระดับ 10%และ20% มีค่าน้อยกว่ากลุ่ม
ควบคุม (p>0.05) ดังตารางที่ 3 ส้าหรับการเจริญเติบโตพบว่าปลาทองที่ได้รับอาหารทดลองท้าเองที่
ผสมมันเทศสีส้มลงไปที่ระดับ 0% 10%และ20% มีน้้าหนักเฉลี่ย 6.02 กรัม,6.11 กรัม และ 6.75 
กรัม ซึ่งปลาทองที่ได้รับอาหารทดลองท้าเองที่ผสมมันเทศสีส้มลงไปที่ระดับ 10%และ20% มีค่าเฉลี่ย
มากกว่ากลุ่มควบคุม (p<0.05)และพบว่าปลาทองที่ได้รับอาหารทดลองท้าเองที่ผสมมันเทศสีส้มลงไป
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ที่ระดับ 0% 10%และ 20% มีความยาวเฉลี่ย 6.01 เซนติเมตร,5.91 เซนติเมตร และ 6.12 
เซนติเมตร ไม่ต่างกันทางสถิติ(p>0.05) ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงสีผิวปลาทองค่าความสว่างสีผิว(L*value) ความเข้มสีแดง
(a*value)  และค่าความเข้มสีเหลือง(b*value) ของปลาทองที่เลี้ยงด้วยอาหารทดลองที่ผสมมัน
เทศสีส้มในปริมาณที่แตกต่างกัน 3 ระดับ 

ปริมาณ 
มันเทศสีส้ม 

ค่า L a b color space 

L a b 
    

0% 67.287±1.627a 0.340±0.115b 0.332±0.008b 

10% 54.100±1.438b 0.653±0.005a 0.375±0.019a 

20% 53.016±0.806b 0.647±0.015a 0.368±0.010a 

p-value 0.0001 0.0001 0.0007 

หมายเหตุ: ตัวภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวตั้งหมายถึงมีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยส้าคัญ 
%.%5 
 
ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตของปลาทองที่เลี้ยงด้วยอาหารทดลองที่ผสมมันเทศสีส้มใน
ปริมาณที่แตกต่างกัน 3 ระดับ 

ปริมาณ 
มันเทศสีส้ม 

 
น้้าหนัก 

)กรัม(  
ความยาว )เซนติเมตร(  

0% 6.020±0.337b  6.010±0.133a 

10% 6.110±0.239a  5.910±0.260a 

20% 6.758±0.299a 6.120±0.140a 

p-value %.%%36 0.2482 
หมายเหตุ: ตัวภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแนวตั้งหมายถึงมีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 1.ในการใช้มันเทศสีส้มผสมอาหารทดลองที่ปริมาณ %  1%  2%  พบว่ามันเทศสีส้มมีผล
ต่ออัตราการเจริญเติบโตของปลาทองพันธุ์ออรันดาที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95  
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2.ค่าการเปลี่ยนแปลงความเข้มสีของผิวปลาทองที่เลี้ยงด้วยมันเทศสีส้มผสมอาหารทดลอง 
ค่าความสว่างสีผิว ค่าความเข้มสีแดง และค่าความเข้มสีเหลือง บริเวณสีผิวล้าตัวปลาทองของทุกการ
ทดลองมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสีผิวปลาทองระดับความเชื่อมั่นที่ 95  และพบว่าค่าความสว่างสีผิว 
ค่าความเข้มสีแดง และค่าความเข้มสีเหลือง ของการใช้มันเทศสีส้มผสมอาหารทดลองที่ระดับความ
เข้มข้น 1%  2%  มีแนวโน้มสูงกว่าที่ระดับ %  
 
ข้อเสนอแนะ 

1.ควรชั่งน้้าหนักอาหารก่อนการให้ทุกครั้ง โดยค้านวณ 3-5  ต่อน้้าหนักตัวปลา 
2.ควรมีการควบคุมปริมาณแสงในบริเวณบ่อที่ใช้เลี้ยง เพราะปริมาณแสงมีผลต่อความเข้มสี 
3.ควรมีการควบคุมอุณหภูมิในการเลี้ยง เพราะอุณหภูมิมีผลต่อการเกิดโรคและตายของสัตว์น้้า 

 
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 
 ในการท้าปัญหาพิเศษผลของมันเทศสีส้มต่อความเข้มสีและการเจริญเติบโตของปลาทอง
(พันธุ์ออรันดา) ฉบับนี้ ส้าเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยความกรุณาจาก รศ.ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ ที่ปรึกษา
ปัญหาพิเศษ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่้า ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ อาจารย์ทิพย์สุดา ชงัดเวช อาจารย์จุฑามาศ 
ทะแกล้วพันธุ์และอาจารย์ชลิดา ช้างแก้ว ที่กรุณาให้ความรู้ ค้าแนะน้า ค้าปรึกษา และให้ความ
ช่วยเหลือในการท้าปัญหาพิเศษตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องในการเขียนปัญหาพิเศษจนปัญหาพิเศษนี้
เสร็จสมบูรณ์ตามความคาดหมาย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
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บทคัดย่อ 
 น้้าพริกน้้าผักเป็นอาหารท้องถิ่นดั้งเดิมแถบพ้ืนที่ภาคเหนือของไทย ได้ถูกน้ามาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าว (ในภาษาญี่ปุ่นเรียก ‘ฟูริคาเกะ’) วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพ่ือศึกษาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผักและระบุปัจจัยคุณภาพทางประสาทสัมผัสที่มีผลต่อการยอมรับและ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผัก ท้าการพัฒนาสูตรผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผักที่
แตกต่างกันจ้านวน 3 สูตร แล้วน้าไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางอาหารโดยประมาณ และทดสอบ
ผู้บริโภค (จ้านวน 100 คน) ด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบของผลิตภัณฑ์โดยวิธี 9-point hedonic 
scale ด้านความชอบโดยรวม สี กลิ่น รสชาติโดยรวม รสหวาน และรสขม ท้าการวิเคราะห์ปัจจัยทาง
ประสาทสัมผัสที่มีผลต่อการยอมรับและการตัดสินใจของผู้บริโภคโดยใช้การถดถอยโลจิสติก ผลการ
ทดสอบความชอบของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ พบว่า สูตรที่ได้รับการยอมรับสูงสุด คือ สูตรที่ 3 
ประกอบด้วยน้้าผักร้อยละ 90.50 พริกแห้งร้อยละ 3.17 กระเทียมร้อยละ 2.26 เกลือร้อยละ 2.26 
และเม็ดผักชีร้อยละ 1.81 โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้มีปริมาณความชื้น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ใย
อาหารหยาบ และเถ้า เท่ากับร้อยละ 6.19 50.08 20.19 4.78 11.04 และ 7.72 ตามล้าดับ ส้าหรับ
คะแนนความชอบด้านความชอบโดยรวม สี กลิ่น และรสชาติ มีค่าเท่ากับ 7.13 6.89 7.06 และ 7.03 
ตามล้าดับ ผลจากการวิเคราะห์ถดถอย   โลจิสติกแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค คือ คุณลักษณะด้านกลิ่นและรสชาติ ซึ่งค่าร้อยละ hit rate สูงถึง 85.3 และ 
79.7 ตามล้าดับ นอกจากนี้ จากการศึกษาลักษณะซอรปชันไอโซเทอรมของผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าว
น้้าพริกน้้าผักสูตร 3 พบว่า มีลักษณะเป็นรูปตัวเจ (J-Shape isotherm) 
ค าส าคัญ: น้้าพริกน้้าผัก  ผงโรยข้าว  วิธีถดถอยโลจิสติก  ซอรปชันไอโซเทอรม 

mailto:nutcha@lpru.ac.th
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Abstract 
 Vegetable chili paste (Nam-prik nam pak), the traditional local food from the 
north region of Thailand, was developed as rice seasoning (Japanese calls ‘Furikake’). 
This research aimed to analyse the proximate composition and identify the sensory 
drivers of acceptance and purchase decision of Nam-prik Nam-pak furikake. In the 
methodology, the three formulas of furikake were generated.  Consumers (n=100) 
evaluated the degree of liking of furikake using 9-point hedonic scale in respect of 
overall liking, color, aroma and taste. Sensory drivers of acceptance and purchase 
decision were determined using logistic regression. The acceptance test showed that 
the most accepted product was formula # 3 contained 90.50% of Nam-pak 
(vegetable paste), 3.17% of dried chili, 2.26% of garlic, 2.26% of salt and 1.81% of 
coriander seed. The proximate composition in terms of moisture, carbohydrate, 
protein, fat, crude fiber and ash were 6.19, 50.08, 20.19, 4.78, 11.04 and 7.72, 
respectively. The hedonic ratings of this treatment for overall liking, color, aroma and 
taste were 7.13, 6.89, 7.06, and 7.03, respectively. The results of logistic regression 
showed that the factor affected consumer acceptance and purchase decision was 
aroma and taste attribute with 85.3 and 79.7 %hit rate. Moreover, the sorption 
isotherm of rice seasoning formula No.3 was a J-Shaped. 
Keywords:  Nam-prik nam pak, Rice seasoning, Logistic regression, Sorption Isotherm 
 
บทน า 
 น้้าผัก หรือ น้้าผักก้อน เป็นผลิตภัณฑ์อาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้คนในแถบภาคเหนือ
ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลว สีเขียวคล้้า มีรสชาติค่อนข้างเปรี้ยว
ที่เกิดจากกระบวนการหมักโดยอาศัยการท้างานของจุลินทรีย์ตามธรรมชาติที่ติดมากับวัตถุดิบเริ่มต้น 
(natural flora) โดยเอนไซม์ (enzyme) ที่ผลิตขึ้นมาจากจุลินทรีย์จะท้าหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอาหาร รวมถึงเปลี่ยนองค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบเริ่มต้น ท้าให้คุณลักษณะ
ต่างๆ  ได้แก่ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส รวมถึงลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไป  
 ส้าหรับวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตน้้าผัก ได้แก่ ผักกาดเขียวปลี เกลือ ข้าวเหนียว และน้้า
ซาวข้าว โดยเกลือจะท้าหน้าที่ควบคุมสภาวะการเจริญของจุลินทรีย์ที่ส้าคัญส้าหรับกระบวนการหมัก 
คือ กลุ่มที่สร้างกรดแลคติก (Lactic acid bacteria) โดยจะเปลี่ยนคารโบไฮเดรตที่มีอยูใน
กระบวนการหมักไปเปนกรดอินทรีย์ ซึ่งปริมาณกรดที่เพ่ิมขึ้นจะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของ
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จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกิดการเน่าเสียได้ โดยแบคทีเรียกลุ่มแลคติกจะสามารถเจริญได้ในระดับความเข้มข้น
เกลือสูงถึงร้อยละ 1%-18 ในขณะที่กลุ่มที่ย่อยสลายโปรตีน (proteolytic bacterial) รวมถึงจุลินทรีย์
ที่ก่อให้เกิดการเสื่อมเสียจะสามารถทนเกลือที่ระดับความเข้มข้นไม่เกินร้อยละ 2.5 เท่านั้น (วราวุฒิ, 
2538) ส้าหรับข้าวเหนียวที่เติมลงไปนั้น จะท้าหน้าเป็นแหล่งคาร์บอน (carbon source) ช่วยส่งเสริม
ให้จุลินทรีย์ที่ท้าให้เกิดการหมักเจริญเติบโตได้ดี และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการหมักเป็นเวลา 5 วัน จะ
น้าผักมาคั้นด้วยเกลือแล้วกรองเอากากออก และน้าไปเคี่ยวจนมีลักษณะข้น สีเขียวขี้ม้า (รัตนา, 
2542)  
  โดยทั่วไปแล้ว นิยมน้าน้้าผักมาต้าผสมกับพริกแห้ง กระเทียม และปรุงรสชาติ เป็น “น้้าพริก
น้้าผัก” รับประทานกับข้าวเหนียวและผักลวก การแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในรูปแบบใหม่ในลักษณะ
ของ “ผงโรยข้าว” ในภาษาญี่ปุ่นเรียก “ฟูริคาเกะ” (furikake) จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการปรับเปลี่ยน
วิธีการบริโภคให้สะดวกมากขึ้น มีน้้าหนักเบา สามารถพกพาได้ง่าย อีกทั้งยังเป็นการช่วยเพ่ิมมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น และยังเป็นการเผยแพร่ “น้้าผัก” ซึ่งเป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้
เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยการน้าเสนอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่ทันสมัย สอดคล้องกับวิถีการด้าเนินชีวิตของ
ผู้คนในปัจจุบันที่รีบเร่ง แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ประสบผลส้าเร็จทางการตลาด โดย
ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นเป็นส่วนผสมหลักในผลิตภัณฑ์นั้น จ้าเป็นต้องค้านึงถึงปัจจัยหลายประการ อาทิเช่น 
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การยอมรับของผู้บริโภครวมถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการยอมรับ
และการตัดสินใจของผู้บริโภค ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผงโรย
ข้าวน้้าพริกน้้าผัก และปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคโดยใช้การวิเคราะห์
ถดถอยโลจิสติก ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ส้าคัญส้าหรับต่อยอดการผลิตผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาสู่การผลิตใน
เชิงพาณิชย์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผัก และระบุคุณลักษณะทางประสาท
สัมผัสที่มีผลต่อการยอมรับและการตัดสินใจซื้อด้วยการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. การเตรียมวัตถุดิบ 
 วัตถุดิบ “น้้าผัก” ผลิตโดยกลุ่มชุมชนบ้านหนองนาว ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ล้าปาง ไกแห้งจาก
ชุมชนบ้านหนองบัว ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน เครื่องเทศ ได้แก่ พริก กระเทียม เม็ดผักชี จากบริษัท
สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน) งาด้าและงาขาวจากบริษัทไร่ทิพย์ จ้ากัด โดยน้ามาคั่วก่อนน้าไปใช้ 
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2. การเตรียมตัวอย่าง 
 ผลิตผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผักที่แตกต่างกันจ้านวน 3 สิ่งทดลอง วางแผนการทดลองแบบสุ่ม
ตลอด (Completely Randomized Design; CRD) ท้าการทดลองซ้้า 3 ครั้ง โดยส่วนผสมและ
กระบวนการผลิตแสดงในตารางที่ 1 ส้าหรับส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนผสม
หลัก ได้แก่ วัตถุดิบที่ใช้ท้าน้้าพริก และส่วนผสมรอง ได้แก่ งาด้า งาขาว ปลาแห้ง และไก ที่ผสม
รวมกันในอัตราส่วน 1 : 1 : 1 : 1 ซึ่งจะใช้ในปริมาณร้อยละ 2 – 8 ขึ้นอยู่กับแต่ละสิ่งทดลอง 
 ส้าหรับกระบวนการผลิตของสูตรต้นแบบทั้ง 3 สิ่งทดลอง จะมีขั้นตอนที่แตกต่างกัน โดย
กระบวนการผลิตของสูตรต้นแบบ A จะอบแห้งน้้าผักท่ีอุณหภูมิสูงต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมง 
แล้วน้ามาบดเป็นผง ผสมรวมกับส่วนผสมแห้งอ่ืนๆ ส่วนกระบวนการผลิตของสูตรต้นแบบ B จะ
คล้ายคลึงกับ A แต่แบ่งช่วงการอบเป็น 2 ช่วง และมีการเคลือบด้วยน้้าเชื่อม และกระบวนการท้าแห้ง

ของสูตรต้นแบบ C จะแบ่งช่วงการอบเป็น 2 ช่วง โดยลดอุณหภูมิลงจาก 1%%C (ช่วงที่ 1) เป็น 

8%C ในช่วงที่ 2 
 
ตารางท่ี 1 สูตรและกรรมวิธีการผลิตผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผักจ้านวน 3 สิ่งทดลอง 

ส่วนผสม (ร้อยละ) สูตรต้นแบบ 1 สูตรต้นแบบ 2 สูตรต้นแบบ 3 
ส่วนผสมหลัก 
น้้าผัก 
พริกแห้งป่น 
กระเทียมอบแห้งป่น 
เกลือ 
เม็ดผักชีป่น 
น้้ า เชื่ อมความเข้มข้น
ร้อยละ 10 (โดยน้้าหนัก) 

 
54.74 
5.26 
36.84 
1.05 
2.11 

- 

 
47.02 
15.67 
25.08 

- 
3.14 
9.09 

 
90.50 
3.17 
2.26 
2.26 
1.81 

- 

รวม 100.00 100.00 100.00 

ส่วนผสมรอง (ร้อยละ
ของส่วนผสมหลัก) 
 
 
 
 

2.00 
 
 
 
 

5.00 
 
 
 
 

8.00 
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ส่วนผสม (ร้อยละ) สูตรต้นแบบ 1 สูตรต้นแบบ 2 สูตรต้นแบบ 3 

กระบวนการผลิต น้้าผัก 
 

ขึ้นรูปโดยการรีดเป็น
แผ่นบางๆ 

 
อบแห้งที่อุณหภูมิ 
100°C เป็นเวลา 8 

ชั่วโมง 
 

โรยแป้งข้าวโพดป้องกัน
การเกาะติด 

 
ปั่นให้ละเอียด 

 
ผสมส่วนผสมอื่นๆ 

ตามท่ีก้าหนดในสูตร 
 
 
 
 
 

ที่มา: พรสุดาและคณะ 
(2556) 

น้้าผัก 
 

ขึ้นรูปโดยการรีดเป็น
แผ่นบางๆ 

 
อบแห้งที่อุณหภูมิ 
100°C เป็นเวลา 4 

ชั่วโมง 
 

ทาด้วยน้้าเชื่อมความ
เข้มข้น ร้อยละ 10 บน

ผิวหน้าบางๆ 
 

อบแห้งที่อุณหภูมิ 
100°C เป็นเวลา 4 

ชั่วโมง 
 

โรยแป้งข้าวโพดป้องกัน
การเกาะติด 

 
ปั่นให้ละเอียด 

 
ผสมส่วนผสมอื่นๆ 

ตามท่ีก้าหนดในสูตร 
 

ที่มา: ดัดแปลงจากสูตร
ของพรสุดาและคณะ 

(2556) 

โขลกน้้าผักรวมกับ
ส่วนผสมหลักอ่ืนๆ ตาม

สูตร 
 

ขึ้นรูปโดยการรีดเป็น
แผ่นบางๆ 

 
อบแห้งที่อุณหภูมิ 
100°C เป็นเวลา 4 

ชั่วโมง 
 

ลดอุณหภูมิกับ 80°C 
เป็นเวลา 4 ชั่วโมง 

 
โรยแป้งข้าวโพดป้องกัน

การเกาะติด 
 

ปั่นให้ละเอียด 
 

ผสมส่วนผสมรองตามที่
ก้าหนดในสูตร 

 
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศ

ภาคเหนือ (มปป) 
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3. การวิเคราะห์คุณภาพเคมีและทางกายภาพ 
 วัดปริมาณความชื้น ปริมาณไขมัน ปริมาณโปรตีน ปริมาณใยอาหารหยาบ ปริมาณเถ้า
ทั้งหมด (Total ash) ตามวิธีของ AOAC (2000) ค้านวณปริมาณคาร์โบไฮเดรตด้วยวิธีการหักลบ (by 
difference) ค่าวอเตอร์แอคติวิตี (AquaLab LITE, USA) ค่าสีในเทอม L* a* และ b* ด้วยเครื่องวัด
สี (Konica Minalta CR-300, Japan) ส้าหรับวัตถุดิบน้้าผักจะท้าการวิเคราะห์ปริมาณใยอาหาร
ทั้งหมด (Total dietary fiber) ด้วยวิธีของ AOAC (2000) 
4. การวิเคราะห์ทางคุณภาพทางจุลินทรีย์  
 หาปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด (Aerobic Plate Count) ตามวิธีของ Bacteriological 
Analytical Manual Chapter 3 (BAM, 2%%1) ปริมาณยีสต์และรา (Yeasts, Molds and 
Mycotoxins) ตามวิธีของ Bacteriological Analytical Manual Chapter 18 (BAM, 2%%1) 
5. การวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัส 
 ทดสอบความชอบของผู้บริโภคจ้านวน 100 คน โดยวิธี 9-point hedonic scale 
(Resurreccion, 1998) โดยก้าหนดให้ 1= ไม่ชอบอย่างยิ่ง 5= ตอบไม่ได้ว่าชอบหรือไม่ชอบ 9= ชอบ
อย่างยิ่ง (Meilgaard et al., 1999) เตรียมตัวอย่างโดยโรยผงน้้าพริกน้้าผักลงบนข้าวเจ้าหอมมะลิหุง
สุกในอัตราส่วน 1:8 หลังจากรับประทานแล้ว ผู้ทดสอบท้าการประเมินด้านความชอบโดยรวม สี กลิ่น 
รสชาติโดยรวม รสหวาน รสเค็ม นอกจากนี้ ยังท้าการทดสอบการยอมรับและการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบทั้ง 3 สูตร 
6. การศึกษาซอรปชันไอโซเทอรมของผงโรยข้าวน  าพริกน  าผัก 
 คัดเลือกสูตรผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผักที่เหมาะสม แล้วน้ามาศึกษาลักษณะซอรปชันไอโซเทอร
ม โดยควบคุมสภาวะความชื้นสัมพัทธแตกตางกัน 6 ระดับ (รอยละ 33-84) ดวยวิธี gravimetric 
method (Kruangam and Intipunya, 2013) จนตัวอยางเขาสูสภาวะสมดุลเปนเวลาไมเกิน 3 
สัปดาห ความชื้นสัมพัทธที่ระดับตางๆ ควบคุมโดยใชสารละลายเกลืออ่ิมตัว ได้แก่ MgCl2, K2CO3, 

NaBr, KI, NaCl และ KCl ที่อุณหภูมิหอง (28±3C) จากนั้นวิเคราะหปริมาณความชื้นของผงโรยข้าว
น้้าพริกน้้าผัก แล้วสร้างกราฟความสัมพันธระหวางความชื้นและค่าวอเตอรแอกทิวิตี (คาความชื้น
สัมพัทธที่สภาวะสมมูลหารดวย 100) ไดลักษณะซอรปชันไอโซเทอรมของผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผัก 
7. การวิเคราะห์ทางสถิติ 
 วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’ new 
Multiple Range Tests (DMRT) โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป และวิเคราะห์ Logistic regression เพ่ือ
ศึกษาหาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการยอมรับและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าว
น้้าพริกน้้าผัก 
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 ผลและอภิปรายผลการทดลอง 
1. คุณภาพทางเคมี  
 วัตถุดิบหลักที่ใช้ส้าหรับการทดลองนี้ คือ น้้าผักที่ผลิตโดยกลุ่มชุมชนบ้านหนองนาว อ.แจ้ห่ม 
จ.ล้าปาง ตารางที่ 2 แสดงค่าคุณภาพทางเคมี กายภาพ และจุลินทรีย์ของวัตถุดิบน้้าผัก พบว่า มี
ปริมาณความชื้นและค่าวอเตอร์แอคติวิตี (aw) เท่ากับร้อยละ 42.71 และเท่ากับ 0.732 ตามล้าดับ ซึ่ง
เมื่อพิจารณาค่า aw พบว่า มีค่าค่อนข้างสูง ซึ่งอาจท้าให้เชื้อจุลินทรีย์ที่ท้าให้อาหารเน่าเสีย
เจริญเติบโตได้ โดยช่วงของ aw ที่ท้าให้จุลินทรีย์ประเภทราและยีสต์เจริญได้มีค่าระหว่าง %.7 – %.8 
(นิธิยา, 2557) ซึ่งจะส่งผลให้มีอายุการเก็บรักษาไม่ยาวนาน ส้าหรับค่าสีในเทอมของ L* a* และ b* 
มีค่าเท่ากับ 26.59 0.32 และ -7.30 ตามล้าดับ กล่าวคือ มีสีค่อนข้างคล้้าตามธรรมชาติ มีทิศทางค่อน
ไปทางสีน้้าเงิน ส่วนองค์ประกอบทางเคมีอ่ืนๆ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน กาก และเถ้า มีค่า
เท่ากับร้อยละ 29.58 26.22 0.12 0.55 และ 0.82 ตามล้าดับ มีปริมาณใยอาหารทั้งหมด (total 
dietary fiber) เท่ากับ 1.52 กรัมต่อน้้าผัก 100 กรัม ซึ่งจัดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใยอาหารปานกลาง 
คือ มีค่าอยู่ระหว่าง 1-3 กรัมต่ออาหาร 100 กรัม  
 
ตารางท่ี 2 ค่าคุณทางเคมี กายภาพ และจุลินทรีย์ของวัตถุดิบน้้าผัก และผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผักทั้ง 3 
สูตร 

คุณภาพที่ท าการวิเคราะห์ 
วัตถุดิบน  าพริก 

น  าผัก* 
ผงโรยข้าวน  าพริกน  าผัก 

สูตรต้นแบบ 1 สูตรต้นแบบ 2 สูตรต้นแบบ 3 
ปริมาณความช้ืน  
(ร้อยละฐานแห้ง) 

  42.71 ± 0.75 2.17 ± 0.04c 5.34 ± 0.36b 6.19 ± 0.12a 

ค่าวอเตอร์แอคติวติี ้   0.732 ± %.007 0.328 ± 0.033b 0.416 ± 0.009a 0.387 ± 0.004ab 
ค่าส ี
      L* 
      a* 
      b* 

 
  26.59 ± 0.55 
   0.32 ± 0.06 

-7.30 ± 0.43 

 
47.81 ± 0.75a 
4.46 ± 0.01a 
5.49 ± 0.12a 

 
49.19 ± 2.10a 
3.08 ± 0.01b 
1.31 ± 0.56b 

 
51.49 ± 0.12a 
1.31 ± 0.56c 
5.69 ± 0.26a 

ปริมาณโปรตีน  
(ร้อยละฐานแห้ง) 

  26.22 ± 0.05 14.34 ± 1.23c 17.63 ± 1.89b 2%.19 ± 1.35a 

ปริมาณไขมัน  
(ร้อยละฐานแห้ง) 

  0.12 ± 0.03 3.84 ± 1.02b  4.23 ± 0.76ab 4.78 ± %.38a 

ปริมาณกาก/เส้นใยหยาบ  
(ร้อยละฐานแห้ง) 

  0.55 ± 0.08 7.10 ± 0.32c 9.72 ± 1.52b 11.%4 ± 1.%1a 

ปริมาณเถ้า  
(ร้อยละฐานแห้ง) 

  0.82 ± 0.12 6.98 ± 1.12a 7.62 ± 0.92a 7.72 ± %.71a 
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คุณภาพที่ท าการวิเคราะห์ 
วัตถุดิบน  าพริก 

น  าผัก* 
ผงโรยข้าวน  าพริกน  าผัก 

สูตรต้นแบบ 1 สูตรต้นแบบ 2 สูตรต้นแบบ 3 
ปริมาณคาร์โบไฮเดรต  
(ร้อยละฐานแห้ง) 

29.58 ± 0.07 65.57 ± 0.46a 55.46 ± 0.98b 50.08 ± 1.18c 

ปริมาณใยอาหารทั้งหมด 
(dietary fiber) (g/100g) 

1.52 ไม่ได้ตรวจสอบ ไม่ได้ตรวจสอบ ไม่ได้ตรวจสอบ 

ปริมาณจุลินทรีย์ทั้ งหมด 
(cfu/g) 

< 10 < 10 < 10 < 10 

ปริมาณยีสต์ รา (cfu/g) < 10  ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการทดลองซ้้า 2 ครั้ง 
ตัวอักษรที่แตกต่างกันทางแนวนอน แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสา้คัญทางสถิติ (p<0.05) 

 
 เมื่อน้าวัตถุดิบน้้าผักมาแปรรูปเป็นผงโรยข้าว พบว่า ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผักทั้ง 3 
สิ่งทดลอง มีปริมาณความชื้นแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<%.%5) ซึ่งมีค่าระหว่างร้อยละ 
2.17 – 6.19 โดยสูตรที่ 1 มีค่าปริมาณความชื้นต่้าที่สุด (ร้อยละ 2.17) ทั้งนี้ เนื่องมาจากกระบวนการ
อบที่ใช้อุณหภูมิสูง (1%%°C) ต่อเนื่องเป็นเวลานาน            (8 ชั่วโมง) ส่วนกระบวนการอบผงโรย
ข้าวจากสูตรที่ 2 นั้นจะแบ่งระยะการอบเป็น 2 ช่วง และมีการเคลือบด้วยสารละลายน้้าตาลบริเวณ
ผิวหน้า ท้าให้มีปริมาณความชื้นสูงกว่า (ร้อยละ 5.34) ส้าหรับสูตรที่ 3 นั้น นอกจากจะแบ่งระยะการ
อบออกเป็น 2 ช่วงแล้ว ยังท้าการลดอุณหภูมิในช่วงที่ 2 ลง (เท่ากับ 8%°C) ประกอบกับการใช้วัตถุดิบ
น้้าผักในปริมาณที่สูงกว่าสูตรอ่ืนๆ ซึ่งน้้าผักเป็นวัตถุดิบเริ่มต้นที่มีปริมาณความชื้นค่อนข้างสูง ท้าให้
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีปริมาณความชื้นหลงเหลือสูงที่สุด (ร้อยละ 6.19) แต่อย่างไรก็ตาม ปริมาณความชื้น
ของทั้ง 3 สิ่งทดลอง มีค่าไม่เกินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผงปรุงรส (มผช 494/2547) ที่ก้าหนดให้มี
ปริมาณความชื้นไม่เกินร้อยละ 13 
 ส้าหรับค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ของทั้ง 3 สูตร พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง %.328 -%.416 ซึ่งอยู่ใน
ขอบเขตของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแห้งที่ก้าหนดไว้ไม่เกิน %.65   
 จากการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน พบว่า ผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผักสูตรที่ 3 มีปริมาณโปรตีน 
ไขมัน และเส้นใยหยาบสูงที่สุดและแตกต่างจากสูตรอ่ืนๆ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากสูตรดังกล่าวมีการใช้น้้าผักเป็นวัตถุดิบในปริมาณสูงกว่าสูตรอื่นๆ ส่งผลให้ปริมาณเส้น
ใยหยาบที่วิเคราะห์ได้สูง ประกอบกับมีการใช้ส่วนผสมรองที่ประกอบด้วยปลาแห้งในสัดส่วนที่สูง จึง
ส่งผลให้มีปริมาณโปรตีนที่วิเคราะห์ได้สูงกว่าสูตรอ่ืนๆ เช่นกัน ส่วนปริมาณไขมันของผงโรยข้าวสูตรที่ 
2 และ 3 มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) ปริมาณเถ้าและคาร์โบไฮเดรตของทั้ง 
3 สูตร มีค่าระหว่างร้อยละ 6.98-7.72 และ 5%.%8 - 65.57 ตามล้าดับ 
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2. คุณภาพทางกายภาพ  
 ค่าสีในเทอม L* a* และ b* พบว่า ตัวอย่างทั้ง 3 สูตร มีค่าความสว่าง (L*) และค่าความเป็น
สีเหลือง-น้้าเงิน (b*) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>%.%5) แต่ส้าหรับสูตรที่ 3 พบว่ามี
ทิศทางของสีค่อนไปทางสีเขียวมากกว่าสิ่งทดลองอ่ืนๆ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<%.%5) ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจากสิ่งทดลองนี้มีใช้น้้าผักเป็นวัตถุดิบในปริมาณสูงกว่าสิ่งทดลองอ่ืนๆ ประกอบกับอุณหภูมิที่
ใช้ในการท้าแห้งต่้ากว่ากระบวนการผลิตของสิ่งทดลองที่ 1 และ 2 จากงานวิจัยของ Guiné และ 
Barrocca (2012) พบว่า เมื่อใช้อุณหภูมิสูงในการท้าแห้งพริกเขียวจะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าสี
สูงกว่าเมื่อท้าแห้งด้วยอุณหภูมิที่ต่้ากว่า ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการสลายตัวของคลอโรฟิลล์และรงค
วัตถุอ่ืนๆ รวมถึงปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงสีน้้าตาลที่ไม่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ (Maskan, 2001) โดย
การใช้ลมร้อนที่ระดับอุณหภูมิสูงขึ้น จะส่งผลให้อัตราการสลายตัวของสีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผล
มาจากพลังงานที่ถ่ายเทไปยังอาหารมีค่าสูงขึ้น 
3. คุณภาพทางจุลินทรีย์ 
 ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดของผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผักท้ัง 3 สิ่งทดลอง มีค่าน้อยกว่า 10 cfu/g 
และตรวจไม่พบจุลินทรีย์ประเภทยีสต์และรา ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผงปรุง
รส (มผช 494/2547) ที่ก้าหนดให้ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดไม่เกิน 104 cfu/g และปริมาณยีสต์รา ไม่
เกิน 100 cfu/g 
4. คุณภาพทางประสาทสัมผัส  
 จากคะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสโดยวิธี 9-point scale พบว่า สูตรที่ 2 และ 3 มี
คะแนนความชอบในทุกคุณลักษณะไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 3) 
โดยมีคะแนนความชอบในระดับชอบเล็กน้อยปานกลางถึงชอบปานกลาง ส่วนสูตรที่ 1  มีคะแนน
ความชอบในทุกคุณลักษณะ ได้แก่ ความชอบโดยรวม สี กลิ่น และรสชาติโดยรวมต่้ากว่าทั้ง 2 สิ่ง
ทดลองดังกล่าว สูตรที่ 3 มีปริมาณน้้าผักมากอาจส่งผลให้เกิดรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ 
ประกอบกับกระบวนการผลิตโดยวิธีการโขลกรวมกัน อาจส่งผลให้ส่วนผสมรวมกันได้ดี อีกทั้งโดยเมื่อ
พิจารณากระบวนการท้าแห้งที่แตกต่างกันทั้ง 3 สิ่งทดลอง พบว่า สิ่งทดลองที่ 1 จะใช้อุณหภูมิสูง
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ซึ่งอาจส่งผลต่อการสลายตัวของสี กลิ่น และรสชาติ การท้าแห้งโดยใช้ตู้
ลมร้อนอาศัยหลักการพาความร้อนจากอากาศที่มีทิศทางการไหลแบบบังคับ เพ่ือถ่ายเทความร้อนไป
ยังวัสดุที่ชื้น แต่อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า กระบวนการท้าแห้งที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน ส่งผลให้
อาหารสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการ เกิดการเปลี่ยนแปลงของสี รวมถึงองค์ประกอบของสารที่ระเหย
ได้ซึ่งส่งผลต่อกลิ่นและรสชาติของผลิตภัณฑ์ (ชาลีดา, 2555) ส้าหรับในสิ่งทดลองที่ 2 และ 3 มีการ
แบ่งช่วงการท้าแห้งออกเป็น 2 ขั้นตอน หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการท้าแห้งแบบผสมผสาน 
(hybrid drying) โดยใช้เครื่องอบแห้งชนิดเดียวกันแต่มีการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิของการท้าแห้งในแต่
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ละขั้นตอนเพ่ือเป็นการแก้ไขข้อบกพร่องของการท้าแห้งแบบขั้นตอนเดียวซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น  
 
ตารางที่ 3 คะแนนความชอบ (9-point hedonic scale) ส้าหรับแต่ละคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ผง
โรยข้าวน้้าพริกน้้าผักจากสูตรต้นแบบ 3 สูตร 
สูตรที่ ความชอบโดยรวม สี กล่ิน รสชาติโดยรวม 

1 5.90 ± 1.74b 6.06 ± 1.56b 5.99 ± 1.80b 5.93 ± 1.82b 
2 6.97 ± 1.20a 7.10 ± 1.16a 7.05 ± 1.09a 6.66 ± 1.18a 
3 7.13 ± 1.52a 6.89 ± 1.64a 7.06 ± 1.61a 7.03 ± 1.61a 

หมายเหตุ : ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันตามแนวตั้ง แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยส้าคัญ p<0.05 

 
 เมื่อน้าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบความชอบของผู้บริโภคมาสร้างความสัมพันธ์กับการยอมรับ
และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผักด้วยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (logistic 
regression analysis) ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์การถดถอยในกรณีที่ตัวแปรตามมีค่าไม่ต่อเนื่อง คือ มี
เพียงค่า 2 ค่า (% และ 1) (กัลยา, 2548) จากการทดลอง พบว่า คุณลักษณะด้านกลิ่นและรสชาติ
โดยรวม เป็นคุณลักษณะส้าคัญของผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผักที่มีผลต่อการยอมรับของ
ผู้บริโภคอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น %.%5 และค่า Hit rate = ร้อยละ 85.3 (ตาราง
ที่ 4) คุณลักษณะด้านกลิ่นมีค่า Wald’s Chi Square สูงสุด คือ 1%.59 รองลงมา คือ รสชาติโดยรวม 
และเม่ือพิจารณาค่า odds ratio ของการวิเคราะห์การยอมรับต่อผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผัก พบว่า กลิ่น
มีค่า odds ratio  สูงสุดคือ 1.61 แสดงว่า เป็นคุณลักษณะที่มีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภคมาก
ที่สุด กล่าวคือ ถ้าคะแนนความชอบด้านกลิ่นเพ่ิม 1 คะแนน จะสามารถท้าให้การยอมรับผลิตภัณฑ์
เพ่ิมสูงขึ้น 1.61 เท่า ทั้งนี้ สามารถสร้างสมการของการยอมรับผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผัก ได้
ดังนี้ 

Y = -3.46 + 0.479 กลิ่นโดยรวม + %.314 รสชาติโดยรวม 
 จากสมการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ถ้าเพ่ิมคะแนนความชอบของคุณลักษณะกลิ่นและรสชาติ 
จะท้าให้การยอมรับผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึน (เครื่องหมาย +) 
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผักที่มีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค 
โดยใช้สถิติ Logistic regression analysis 

คุณลักษณะ Beta 
Wald’s Chi 

square 
Significant 
(p<0.05) 

Odd ratio  
[Exp (B)] 

ส ี %.%6 %.17 %.681 1.%6 
กลิ่น  %.48 1%.59* %.%%1 1.61 
รสชาติโดยรวม %.31 5.14* %.%23 1.37 
ค่าคงท่ี -3.46 16.43 %.%%% %.%3 
Hit rate = ร้อยละ 85.3 
 

 ส่วนคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผักที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก พบว่า กลิ่นและรสชาติโดยรวม เป็นคุณลักษณะส้าคัญที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อของผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผักของผู้บริโภคอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส้าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) และมีค่า Hit rate = ร้อยละ 79.7 (ตารางที่ 5) โดยคุณลักษณะด้านรสชาติ
โดยรวมมีค่า Wald’s Chi Square สูงสุด คือ 11.77 รองลงมา คือกลิ่น เมื่อพิจารณาค่า odds ratio 
ของการวิเคราะห์การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผัก พบว่า คุณลักษณะด้านรสชาติ
โดยรวมมีค่า odds ratio  สูงสุดคือ 1.55 แสดงว่า เป็นคุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคมากท่ีสุด กล่าวคือ ถ้าคะแนนความชอบด้านรสชาติโดยรวมเพ่ิม 1 คะแนน จะสามารถท้าให้
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเพ่ิมสูงขึ้น 1.55 เท่า ทั้งนี้ สามารถสร้างสมการของการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผัก ได้ดังนี้ 

Y = -3.588 + 0.379 กลิ่นโดยรวม + %.438 รสชาติโดยรวม 
 จากสมการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ถ้าเพ่ิมคะแนนความชอบของคุณลักษณะกลิ่นและรสชาติ
โดยรวม จะท้าให้การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึน (เครื่องหมาย +)  
 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผักที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค โดยใช้สถิติ Logistic regression analysis 

คุณลักษณะ Beta 
Wald’s Chi 

square 
Significant 
(p<0.05) 

Odd ratio  
[Exp (B)] 

ส ี -%.%4 %.%8 %.78% %.96 
กลิ่น  %.38 8.%7* %.%%4 1.46 
รสชาติโดยรวม  %.44 11.77* %.%%1 1.55 
ค่าคงท่ี -3.59 2%.29 %.%%% %.%3 

Hit rate = ร้อยละ 79.7 
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 จะเห็นได้ว่า ปัจจัยทางประสาทสัมผัสที่ได้จากการทดสอบความชอบของผู้บริโภคที่มีผลต่อ
การยอมรับและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผัก คือ คุณลักษณะด้านกลิ่นและ
รสชาติโดยรวม อย่างไรก็ตาม ปัจจัยทางประสาทสัมผัสที่มีผลต่อการยอมรับและการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน จากการทดลองของสุรชัยและคณะ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรของผู้บริโภคโดยใช้เทคนิค logistic 
regression โดยท้าการทดสอบแบบ 9 Point Hedonic Scale พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ คือ 
รสชาติและความรู้สึกหลังกลืน ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ คือ รสชาติ กลิ่นสมุนไพร และ
ความรู้สึกหลังกลืน 
 จากการสอบถามเพ่ิมเติมด้านการยอมรับของผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้บริโภคให้การยอมรับสูตรที่ 
1 2 และ 3 เท่ากับร้อยละ 79 84 93 ตามล้าดับ ส่วนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้บริโภค
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สูตรที่ 1 2 และ 3 เท่ากับร้อยละ 75 76 84 ตามล้าดับ ดังนั้น เมื่อพิจารณา
คุณลักษณะด้านความชอบโดยรวม ประกอบกับการยอมรับและการตัดสินใจของผู้บริโภค พบว่า ผง
โรยข้าวน้้าพริกน้้าผักสูตรที่ 3 มีความเหมาะสมที่สุด 
 
5. ลักษณะซอรปชันไอโซเทอรมของผงโรยข้าวน  าพริกน  าผัก 
 ลักษณะของซอรปชันไอโซเทอรมของผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผักสูตรที่เหมาะสม (สูตรที่ 3) 
แสดงดังภาพที่ 1 โดยลักษณะของเสนกราฟของคาความชื้นในผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผักมีความชื้น
เพ่ิมข้ึนเมื่อค่าวอเตอร์แอคติวิตี้มีค่าเพ่ิมขึ้น แสดงว่าผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผักมีความสามารถในการดูด
ความชื้น (adsorption) โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นรูปตัวเจ (J shaped isotherm) 
คล้ายคลึงกับการทดลองของสุดาทิพย์ (2556) ที่ศึกษาซอร์พชันไอโซเทอมของความชื้นของชา
สมุนไพรปัญจขันธ์ โดยลักษณะของไอโซเทอรมที่ได้จากการทดลองนี้แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงแรก 
ค่า aw อยู่ระหว่าง 0.575 - 0.843 โดยเมื่อค่า aw เพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อย ปริมาณความชื้นจะเพ่ิมขึ้น
มาก แสดงวาผงโรยข้าวน้้าพริก   น้้าผักเป็นผลิตภัณฑที่ไวต่อความชื้นสัมพัทธในอากาศที่เพ่ิมขึ้น ช่วง
ที่สอง ค่า aw อยู่ระหว่าง 0.438 - 0.575 พบว่า เมื่อค่า aw เพ่ิมข้ึน ปริมาณความชื้นมีค่าเพ่ิมขึ้นแต่จะ
มีการเปลี่ยนแปลงของความชื้นน้อยกว่าในช่วงแรก และช่วงที่สามค่า aw อยู่ระหว่าง 0.327 – 0.438 
โดยเมื่อค่า aw เพ่ิมขึ้น ปริมาณความชื้นในตัวอย่างจะเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งจัดเปน    ซอร
ปชันไอโซเทอรม ประเภทที่ 3 เมื่อจ้าแนกตามการเปลี่ยนแปลงปริมาณความชื้นสมดุลของอาหารที่
อุณหภูมิเดียวกัน (Brunauer et al., 1938; Rahman, 1995) ลักษณะซอรปชันไอโซเทอรม ประเภท
นี้จะเกิดกับผลิตภัณฑอาหารที่มีน้้าตาลหรือเกลือเปนองคประกอบในปริมาณสูง (นิธิยา, 2549) โดย
วัตถุดิบน้้าผักที่ใช้เป็นส่วนผสมหลักในการทดลองนี้จัดเป็นอาหารประเภทหมักซึ่งมีการเติมเกลือลงไป
ในขั้นตอนการผลิตเพ่ือปรับสภาวะการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในกลุ่มที่ผลิตกรดแลคติก  



 
 424 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตารางที่ 6 ค่าสีในเทอม L* a* b* และร้อยละปริมาณความชื้นของผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผัก (สูตรที่ 
3) ที่ระดับค่าวอเตอร์   แอคติวิตี้ต่างๆ  

ค่าวอเตอร์แอคติ
วิตี  

L* a* b* 
ปริมาณความชื น  
(ร้อยละฐานเปียก) 

0.327 47.24 ± 1.89 2.97 ± %.39 1.16 ± 1.31  2.15 ± 0.28 
0.438 47.88 ± %.95 2.92 ± %.%8 1.%1 ± %.95  3.29 ± 0.26 
0.575 46.5% ± 3.15 2.9% ± %.27 %.92 ± 1.%9  6.12 ± 0.30 
0.689 41.84 ± 1.1%  3.44 ± %.3% %.63 ± 1.1% 25.41 ± 0.42 
0.753 41.37 ± %.93 3.77 ± %.%% 1.84 ± %.%9 39.34 ± 0.85 
0.843 41.%8 ± 2.49 3.38 ± %.%2 2.58 ± %.66 61.58 ± 0.44 

 
ภาพที่ 1 ซอรปชันไอโซเทอรมของผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผัก (สูตรที่ 3) 

   
 ระดับความชื้นสัมพัทธของการเก็บรักษามีผลตอค่าสีของผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผัก เมื่อระดับ
ความชื้นสัมพัทธสูงขึ้น คาสี L* จะมีค่าลดลง ในขณะที่ค่าสี a* และ b* จะมีค่าเพ่ิมขึ้น โดยที่ระดับ
ความชื้นสัมพัทธมากกวารอยละ 68 พบว่า คาสี L* ลดลงอย่างรวดเร็ว และคาสี a* ก็จะเพ่ิมขึ้นอยา
งรวดเร็ว ส่วนคาสี b* จะมีการเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วที่ระดับความชื้นสัมพัทธมากกวารอยละ 75 
(ตารางที่ 6) การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ที่ระดับความชื้นสัมพัทธสูงขึ้น ผงโรยข้าว
น้้าพริกน้้าผักจะมีสีคล้้าขึ้น และมีทิศทางของสีแดงและสีเหลืองเพ่ิมมากขึ้น กล่าวคือ มีสีค่อนไปทางสี
น้้าตาลเข้มขึ้น ทั้งนี้ ค่า aw ในอาหารแห้งมีผลต่อการสลายตัวของคลอโรฟิลล์ โดยเมื่อ aw สูงจะท้าให้
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จุลินทรีย์เจริญและเกิดปฏิกิริยาที่เร่งด้วยเอนไซม์ได้ง่าย เช่น ปฏิกริยาการเปลี่ยนแปลงคลอโรฟิลล์ให้
เป็นสารฟิโอไฟติน (pheophytin) ท้าให้มีการเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้้าตาล (นิธิยา, 2549) 
 
สรุปผลการทดลอง 
 ผงโรยข้าวที่เหมาะสม (สูตรที่ 3) ประกอบด้วยน้้าผัก พริกแห้งป่น กระเทียมอบแห้งป่น 
เกลือ เม็ดผักชีป่น ในปริมาณร้อยละ 9%.5% 3.17 2.26 2.26 และ 1.81 ตามล้าดับ เมื่อน้าไป
วิเคราะห์คุณภาพด้านองค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ปริมาณความชื้น ไขมัน โปรตีน เถ้า ใยอาหาร
หยาบ และคาร์โบไฮเดรต พบว่า มีค่าร้อยละ 6.19 4.78 2%.19 7.72 11.%4 และ 50.08 ตามล้าดับ 
ส้าหรับคะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสในด้านความชอบโดยรวม สี กลิ่น และรสชาติโดยรวม มี
ค่าเท่ากับ 7.13 6.89 7.%6 และ 7.%3 ตามล้าดับ มีปริมาณจุลินทรีย์ไม่เกินก้าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผง
โรยข้าวน้้าพริกน้้าผักของผู้บริโภคด้วยการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก พบว่า คุณลักษณะที่มีผลต่อการ
ยอมรับและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผัก คือ คุณลักษณะด้านกลิ่นและรสชาติ
โดยรวม ดังนั้น ปัจจัยส้าคัญที่ควรค้านึงถึงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผัก (ส้าหรับ
ผลิตภัณฑ์ต่อยอดต่อไป) คือ กลิ่นและรสชาติของผลิตภัณฑ์ ลักษณะของเสนกราฟความสัมพันธ์
ระหว่างค่าวอเตอร์แอคติวิตี้และคาความชื้นของผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวน้้าพริกน้้าผักจากสูตรที่เหมาะสม 
พบว่า ความชื้นมีค่าเพ่ิมขึ้นเมื่อระดับวอเตอร์แอคติวิตี้ เพ่ิมขึ้น แสดงถึงความสามารถในการดูด
ความชื้น (adsorption) โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นรูปตัวเจ (J shaped isotherm) 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการผลิตซอสมะขามชนิดปรุงส้าเร็จที่ลด
ปริมาณโซเดียมและน้้าตาล และประเมินการยอมรับของผู้บริโภค ผลการศึกษาพบว่า สูตรที่เหมาะสม
ประกอบด้วย เนื้อมะขามหวาน ซูคราโลส น้้ามะนาว พริกแดง เกลือโซเดียมคลอไรด์ เกลือ
โพแทสเซียมคลอไรด์ กระเทียม และน้้ามันถั่วเหลือง ร้อยละ 60.75 11.34 0.02 6.38 2.56 1.86 
3.71 8.93 และ 4.45 ตามล้าดับ กรรมวิธีที่เหมาะสมในการผลิตคือ ปั่นส่วนผสมทั้งหมดรวมกันด้วย
เครื่องปั่น 2 นาที น้าส่วนผสมไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที บรรจุใส่
ขวดแก้ว ปิดฝา แล้วแช่ในน้้าเย็น ซอสมะขามชนิดปรุงส้าเร็จที่ลดปริมาณโซเดียมและน้้าตาลจะมีค่า 
aw 0.88  ค่า pH 3.14 ค่าสี (L* 17.72 a* 4.70 และ b* 4.47 ตามล้าดับ) มีปริมาณน้้าตาลทั้งหมด
ร้อยละ 28.24 ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ร้อยละ 3.70 ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด 1.2 x 102 CFU/gm 
และปริมาณยีสต์ราน้อยกว่า 10 CFU/gm ผลการประเมินการยอมรับของผู้บริโภคพบว่า มีคะแนน
ความชอบเฉลี่ยเท่ากับ 7.80 ผู้บริโภคท้ังหมดยอมรับผลิตภัณฑ์และจะซื้อผลิตภัณฑ์ร้อยละ 90 
ค าส าคัญ:  มะขาม  สารทดแทนเกลือ  สารทดแทนน้้าตาล   
 

Abstract 
 The objectives of this research were to investigate the optimum formula on 
reduced sodium and sugar ready-to-use tamarind sauce and to assess consumer 
acceptance. The results indicated the optimum formula of reduced sodium and 
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sugar ready-to-use tamarind sauce consisted of tamarind, sucrose, sucralose, 
lemonade, chilli, sodium chloride, potassium chloride, garlic and vegetable oil were 
60.75 11.34 0.02 6.38 2.56 1.86 3.71 8.93 and 4.45% respectively. The optimum 
process was blending all ingredients with blender for 2 minutes, heating at 85oC for 
30 minutes, filling, lid closing and soaking in cold water. Reduced sodium and sugar 
ready-to-use tamarind sauce water activity was 0.88 pH 3.14. The color of the 
product was L* a* b* 17.72, 4.70 and 4.47 respectively. The microbiological-TPC was 
1.2 x 102 CFU/gm and yeast and mold was less than 10 CFU/gm. Consumer testing 
revealed overall liking score of 7.80. All of tested consumers accepted reduced 
sodium and sugar ready-to-use tamarind sauce and ninety percent decided to buy 
this product.  
Keywords:  tamarind, salt substitute, sugar substitute 
 
บทน า 
 นอกจากโรคเบาหวานแล้วปัจจุบันคนไทยยังต้องเผชิญกับภาวะโรคความดันโลหิตสูงเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีเกลือโซเดียมสูงหรือที่เราเรียกว่า “อาหารโซเดียมสูง” 
ผลการส้ารวจพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยพบว่า โดยเฉลี่ยมีการกินโซเดียมสูงกว่าค่าสูงสุด 
(2,400 มิลลิกรัม/วัน) หลายเท่าตัว จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคดังกล่าว อาหารเกือบทุกชนิด
ล้วนมีโซเดียมเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วยทั้งสิ้น แต่จะมีปริมาณมากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิด
อาหารและการปรุงแต่ง โดยทั่วไปอาหารที่ยังไม่ผ่านการแปรรูปจะมีโซเดียมน้อยกว่าอาหารที่ผ่านการ
แปรรูปแล้ว เครื่องปรุงรส ซอสปรุงรส และน้้าจิ้ม อาหารกระป๋อง อาหารส้าเร็จรูป อาหารกึ่ง
ส้าเร็จรูป เช่น บะหมี่ โจ๊ก ข้าวต้ม ซุป หรือแม้แต่ขนมเค้ก คุกกี้ แพนเค้ก และขนมปัง ที่มีการเติมผง
ฟูก็ล้วนมีโซเดียมเป็นส่วนประกอบทั้งสิ้น อาหารไทยโดยเฉพาะอาหารคาวประเภทผัด และปิ้งย่าง 
จ้าเป็นต้องใช้เครื่องปรุงรสเป็นส่วนประกอบ ผลการส้ารวจพบว่า เครื่องปรุงรสชนิดต่างๆ  เช่น เกลือ 
น้้าปลา ซอสปรุงรสที่มีรสเค็ม (ซีอ๊ิวขาว เต้าเจี้ยว และซอสหอยนางรม เป็นต้น) ซอสปรุงรสที่ไม่มีรส
เค็มหรือเค็มน้อย (ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก และน้้าจิ้ม) ล้วนมีโซเดียมเป็นส่วนประกอบ เมื่อ
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้บริโภคจึงควรหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคใหม่ โดยการงด ลด เลิก 
อาหารที่มีรสเค็ม หรือหลีกเลี่ยงการกินอาหารแปรรูป อาหารส้าเร็จรูป กึ่งส้าเร็จรูป และอาหาร
กระป๋อง หรือการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสที่มีการลดปริมาณน้้าตาลและเกลือแทนการใช้
เครื่องปรุงรสทั่วไป ก็จะเป็นแนวทางหนึ่งในการหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารโซเดียมสูงได้ ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสมะขามชนิดปรุงส้าเร็จที่ลดปริมาณโซเดียมและ
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น้้าตาลจากมะขามหวานตกเกรดส้าหรับอาหารจานผัด โดยผลิตภัณฑ์จะเป็นทางเลือกใหม่และ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคคนไทยที่รักสุขภาพ และกลุ่มผู้สูงอายุ และสามารถตอบ
ประเด็นปัญหาที่มาของโจทย์วิจัยได้อย่างครบถ้วน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสมะขามชนิดปรุงส้าเร็จที่ลดปริมาณโซเดียมและน้้าตาลส้าหรับ
อาหารจานผัด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. การพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตซอสมะขามชนิดปรุงส้าเร็จที่ลดปริมาณโซเดียมและ
น้้าตาล 
 1.1 พัฒนาสูตรที่เหมาะสมในการผลิตซอสมะขามชนิดปรุงส้าเร็จที่ลดปริมาณ
โซเดียมและน้้าตาลจากมะขามหวานตกเกรด โดยใช้ผลการศึกษาของพรดรัล จุลกัลป์ และคณะ 
(2560) ที่ได้พัฒนาสูตรซอสมะขามปรุงรสส้าเร็จรูปจากมะขามหวานตกเกรดเป็นสูตรพ้ืนฐาน และใช้
สารเสริมรสเค็มและรสหวานร่วมกับการลดปริมาณเกลือและน้้าตาลในส่วนประกอบ และใช้สาร
ทดแทนเกลือและน้้าตาล โดยใช้ส่วนผสมของเกลือโซเดียมคลอไรด์และโพแทสเซียมคลอไรด์ (1:1, 
1:2 และ 1:3) แทนปริมาณเกลือ และใช้สารละลายซูคราโลสแทนน้้าตาล (0.5 และ 1.0)  
 
  น้าผลิตภัณฑ์มาวัดค่าคุณภาพ ได้แก่ ค่าสี ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ 
(aw) (วิษฐิดา จันทราพรชัย, 2549) ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ ปริมาณน้้าตาล (total sugar) และการ
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยวิธีการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-point hedonic 
scale) กับผู้ทดสอบที่ไม่ได้รับการฝึกฝนจ้านวน 30 คน (เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, 2550) ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือคัดเลือกสูตรที่เหมาะสมส้าหรับ
ใช้ในการศึกษาข้ันตอนต่อไป 
  1.2 ศึกษาชนิด และปริมาณของสารให้ความคงตัว จากสูตรที่คัดเลือกข้อ 1.1 น้าไป
เติมสารให้ความคงตัว 2 ชนิด คือ แซนแทนกัม และเพกติน ที่ระดับความเข้มข้น 3 ระดับ คือ ร้อยละ 
0.2 0.4 และ 0.6 (ศิวาพร ศิวเวชช, 2535) แล้วน้าผลิตภัณฑ์ไปศึกษาค่าคุณภาพคือ ค่าสี ค่าความ
เป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ (aw) (วิษฐิดา จันทราพรชัย, 2549) และการประเมินคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัส 
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  ท้าการทดลอง 2 ซ้้า น้ามาวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% และเปรียบเทียบกับความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan,s Multiple Range Test 
(DMRT) เพ่ือคัดเลือกสูตรที่เหมาะสม 
 2. ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ซอสมะขามชนิดปรุงส้าเร็จที่ลดปริมาณ
โซเดียมและน้้าตาลจากมะขามหวานตกเกรด 
  ทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคแบบ Central Location Test (CLT) โดยใช้
ผู้บริโภคจ้านวน 200 คน ถามในคุณลักษณะต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ลักษณะปรากฏ กลิ่นรส 
รสชาติ ความรู้สึกหลังชิม และความชอบรวม โดยให้คะแนนความชอบด้วยวิธีการ Hedonic scaling 
test โดยให้คะแนนความชอบ 1 ถึง 9 คะแนน (เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, 2550) พ้ืนที่อ้าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก  
 
ผลการวิจัย 
 1. การพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตซอสมะขามชนิดปรุงส้าเร็จที่ลดปริมาณโซเดียมและ
น้้าตาล 
  1.1 การพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตซอสมะขามชนิดปรุงส้าเร็จที่ลดปริมาณ
โซเดียมและน้้าตาลจากมะขามหวานตกเกรด จะดัดแปลงจากผลการศึกษาของพรดรัล และคณะ 
(2560) โดยศึกษาปัจจัยของ (1) การทนที่น้้าตาลด้วยซูคราโลส 0.5 และ 1.0) และ (2) การใช้สาร
เสริมรสเค็มคือ โพแทสเซียมคลอไรด์ร่วมกับการใช้โซเดียมคลอไรด์ (เกลือ) ในอัตราส่วนผสมของเกลือ
โซเดียมคลอไรด์และโพแทสเซียมคลอไรด์ (1:1 1:2 และ 1:3) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่
ท้าการศึกษาทั้ง 2 ปัจจัย มีผลต่อค่าคุณภาพของซอสมะขามปรุงรสส้าเร็จรูปที่ลดปริมาณโซเดียมและ
น้้าตาล โดยค่าสี (L* a* b*) โดยเฉพาะค่าความสว่าง (L*) และค่าความเป็นสีเหลือง (b*) จะเพ่ิมขึ้น
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) เมื่อปริมาณของซูคราโลสและโพแทสเซียมคลอไรด์เพ่ิมขึ้น แต่มี
ผลให้ปริมาณน้้าอิสระ (aw) ปริมาณน้้าตาล และปริมาณโซเดียมคลอไรด์ลดลง แต่ไม่มีผลต่อค่าความ
เป็นกรด-ด่าง (pH) ของผลิตภัณฑ์  
 เมื่อพิจารณาผลของซูคราโลสต่อปริมาณน้้าตาล และการใช้เกลือโพแทสเซียมคลอไรด์ร่วมกับ
การใช้เกลือโซเดียมคลอไรด์ที่วิเคราะห์ได้ในผลิตภัณฑ์พบว่า การใช้ซูคราโลสจะมีผลให้ปริมาณ
น้้าตาล (total sugar) ลดลง เช่นเดียวกับการใช้เกลือโพแทสเซียมคลอไรด์ที่ให้ผลการวิเคราะห์ใน
ลักษณะเดียวกัน นั่นคือ ผลิตภัณฑ์ซอสที่มีการเติมโพแทสเซียมคลอไรด์ในปริมาณมากกว่าจะมีผลท้า
ให้มีปริมาณเกลือ (โซเดียมคลอไรด์) มีค่าน้อยลง นอกจากนั้นยังพบแนวโน้มความสัมพันธ์ร่วมของการ
ใช้ซูคราโลสร่วมกับเกลือโพแทสเซียมคลอไรด์ โดยผลิตภัณฑ์ซอสที่ใช้ปริมาณซูคราโลสระดับสูงจะมี
ผลให้ปริมาณโซเดียมคลอไรด์สูงขึ้นด้วย แสดงให้เห็นว่า การใช้สารทดแทนวามหวานชนิดซูคราโลสมี
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ผลเสริมปริมาณเกลือโซเดียมคลอไรด์ ค่าคุณภาพของซอสมะขามชนิดปรุงส้าเร็จที่ลดปริมาณโซเดียม
และน้้าตาลจากมะขามหวานตกเกรด แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตาราง  1  คุณภาพของซอสมะขามชนิดปรุงส้าเร็จที่ลดปริมาณโซเดียมและน้้าตาลจากมะขามหวานตก
เกรด 

ซู
คราโลส  

โซเดียมคลอไรด์ :
โพแทสเซียมคลอ

ไรด ์

คุณภาพทางเคมีกายภาพ 

ค่าสี (L*, a*,b*) aw  pH ns  น้้าตาล 
(ร้อยละ) 

โซเดียมคลอ
ไรด ์

(ร้อยละ) 
0.5 1:1  17.110.24c 

2.960.08d 

4.910.04b 

0.900.01a 3.15 

0.00 

26.49 3.87 

 1:2 17.240.08b 

2.860.12e 

4.870.08c 

0.880.01b 3.130.02 28.24 3.70 

 1:3 17.260.32b 

3.010.22c 

4.920.11b 

0.860.00c 3.140.01 28.82 3.67 

1.0 1:1  17.710.04a 

3.270.06a 

5.390.03a 

0.850.01c 3.14 

0.00 

22.12 4.47 

 1:2 17.790.14a 

3.200.08b 

5.420.02a 

0.850.01c 3.150.01 23.14 4.40 

 1:3 17.760.16a 

3.020.08c 

4.770.21d 

0.840.00d 3.160.01 24.60 3.98 

หมายเหตุ   a-e ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรต่างกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคญัทางสถิต ิ(p≤0.05) 
                       ns  ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่อยู่ในแนวตั้งเดยีวกันแสดงความไม่แตกต่างทางสถิติทีร่ะดับนยัส้าคัญ 0.05 
(p>0.05) 
    การวิเคราะห์ปริมาณโซเดียมคลอไรด์  In house method based on AOAC (2000) 937.09 
               การวิเคราะห์ปริมาณน้้าตาล (total sugars) Compendium of method for food analysis (2003)   
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 ผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยวิธีการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-point 
hedonic scale) กับผู้ทดสอบที่ไม่ได้รับการฝึกฝนจ้านวน 30 คน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามอ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ปริมาณซูคราโลส มีผลต่อคะแนนความชอบเฉลี่ยของ
ผู้บริโภคในทุกคุณลักษณะอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยผู้บริโภคให้คะแนนความชอบเฉลี่ย
ของซอสมะขามปรุงรสส้าเร็จรูปที่ลดปริมาณโซเดียมและน้้าตาลสูตรที่ใช้ซูคราโลส 1.0 ต่้ากว่าซอส
มะขามปรุงรสส้าเร็จรูปที่ลดปริมาณโซเดียมและน้้าตาลที่ใช้ซูคราโลส 0.5 ในทุกอัตราส่วนของเกลือ
โซเดียมคลอไรด์และโพแทสเซียมคลอไรด์ โดยค่าคะแนนความชอบเฉลี่ยในทุกคุณลักษณะของ
ผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ซอสมะขามที่ใช้ซูคราโลส 1.0 จะมีค่าคะแนนความชอบเฉลี่ยระหว่าง 4.0 
คะแนน-5.0 คะแนน นั่นคือ ผู้ทดสอบไม่ชอบเล็กน้อย  

จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า สามารถใช้ซูคราโลสทดแทนน้้าตาลได้เพียงบางส่วนเท่านั้น 
ไม่สามารถใช้ทดแทนได้ทั้งหมด เนื่องจากผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้ว่าผลิตภัณฑ์มีรสขมตกค้าง ซึ่งเป็น
ผลจากคุณสมบัติของซูคราโลสที่เมื่อน้าไปใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารและผ่านกระบวนการแปรรูปจะท้า
ให้มีรสขมตกค้างในผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการเติมซูคราโลสจึงมักใช้ร่วมกับสาร
ทดแทนความหวานชนิดอ่ืน เช่น การใช้ซอร์บิทอล ไซลิทอล หรือแอสพาร์แทม เป็นต้น (กล้าณรงค์ 
ศรีรอต, 2542; วรรณคล เชื้อมงคล, 2%%8) 

ผลิตภัณฑ์ซอสที่ใช้ซูคราโลส 0.5 ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบเฉลี่ยในทุกคุณลักษณะ
ระหว่าง 6.0 คะแนน-7.0 คะแนน นั่นคือ ชอบเล็กน้อย-ชอบปานกลาง และไม่รู้สึกว่าผลิตภัณฑ์มีรส
ขมตกค้างหลังการทดสอบชิม ในขณะที่อัตราส่วนของเกลือโซเดียมคลอไรด์:โพแทสเซียมคลอไรด์ ไม่มี
ผลต่อคะแนนความชอบเฉลี่ยของผู้บริโภค โดยผู้บริโภคให้ค่าคะแนนความชอบเฉลี่ยในทุก
คุณลักษณะระหว่าง 6.0 คะแนน-7.0 คะแนน นั่นคือ ชอบเล็กน้อย-ชอบปานกลาง และไม่รู้สึกว่ามี 
รสขมจากความรู้สึกหลังชิมเช่นกัน แสดงดังตารางที่ 2 
 
ตาราง  2 คะแนนความชอบเฉลี่ยของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ซอสมะขามปรุงรสส้าเร็จรูปที่ลดปริมาณ
โซเดียมและน้้าตาล 

ซู
คราโลส  

โซเดียมคลอไรด์ :
โพแทสเซียมคลอ

ไรด ์

คะแนนความชอบเฉลีย่ 

ลักษณะ
ปรากฏ 

กลิ่นรส รสชาต ิ ความรูส้ึก    
หลังชิม* 

ความชอบ
โดยรวม 

0.5 1:1  6.460.90c  6.841.06b  6.661.24c  7.141.22b  7.100.88c  
 1:2 6.821.16a  7.221.24a  7.441.06a  7.481.30a  7.561.23a  
 1:3 6.701.12b  7.200.96a  7.381.12b  7.161.18b  7.241.24b  

1.0 1:1  4.500.90d  4.881.26d  4.761.24d  4.141.22c  5.010.80d  
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 1:2 4.460.60d  4.821.24d  4.441.06e  4.181.30c  4.241.10e  
 1:3 4.201.02e  5.021.16c  4.421.12e 4.161.28c  4.221.44e  

หมายเหตุ   a-e ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรต่างกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถติิ (p≤0.05) 

                  * ผู้บริโภคมีข้อเสนอแนะว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซูคราโลส 1.0 มีรสขมตกค้างหลังการทดสอบชิม 
 

 จากผลการศึกษาจึงคัดเลือกซอสมะขามหวานปรุงรสส้าเร็จรูปที่ลดปริมาณโซเดียมและ
น้้าตาลสูตรที่ใช้ซูคราโลส 0.5 และใช้เกลือโซเดียมคลอไรด์ต่อโพแทสเซียมคลอไรด์ 1:2 เนื่องจาก
ผู้บริโภคให้คะแนนความชอบในทุกคุณลักษณะมากกว่าซอสมะขามหวานปรุงรสส้าเร็จรูปสูตรอ่ืนๆ 
นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ยังมีค่าคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ และลักษณะปรากฏโดยรวมไม่แตกต่างกับ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
 1.2 ศึกษาชนิดและความเข้มข้นของสารให้ความคงตัว 
  ผลการศึกษาสารให้ความคงตัว 2 ชนิด คือ แซนแทนกัม และเพกติน ที่ระดับความ
เข้มข้น 3 ระดับ คือ ร้อยละ 0.2 0.4 และ 0.6 ในซอสสูตรที่คัดเลือกจากข้อ 1.1 พบว่า เมื่อเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์นาน 1 สัปดาห์ ซอสมะขามปรุงรสส้าเร็จรูปที่ลดปริมาณโซเดียมและน้้าตาลที่เติมเพกตินใน
ผลิตภัณฑ์ทุกสูตรแยกชั้นอย่างชัดเจน และจะเพ่ิมมากขึ้นเมื่อเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นานขึ้น (0-8 
สัปดาห์) สอดคล้องกับผลการศึกษาของพรดรัล จุลกัลป์ และคณะ (2560) ในขณะที่ซอสมะขามปรุง
รสส้าเร็จรูปที่ลดปริมาณโซเดียมและน้้าตาลที่เติมแซนแทนกัมทั้ง 3 ระดับ พบว่า ผลิตภัณฑ์ไม่แยกชั้น
แม้จะเก็บรักษานานถึง 8 สัปดาห์ที่อุณหภูมิห้อง และเมื่อเปรียบเทียบกับซอสมะขามปรุงรสส้าเร็จรูป
ที่ลดปริมาณโซเดียมและน้้าตาลที่ไม่เติมสารให้ความคงตัว (สูตรควบคุม) พบว่า ผลิตภัณฑ์ ไม่แยกชั้น
แม้จะเก็บรักษานานถึง 8 สัปดาห์ที่อุณหภูมิห้องเช่นเดียวกับซอสที่ใช้แซนแทนกัมเป็นสารให้ความคง
ตัว แสดงดังตารางที่ 3 
 
ตาราง  3 คุณภาพของซอสมะขามหวานปรุงรสส้าเร็จรูปที่ลดปริมาณโซเดียมและน้้าตาลที่เติมแซน
แทนกัม 3 ระดับ  

 คุณภาพทางเคมีกายภาพ 

ร้อยละ น้้าอิสระ  ค่ากรด-ด่างns  ค่าสี  

   L* a* b* 
0.2 0.880.02a 3.15 0.00 17.580.88c 8.400.80a  6.100.60c  
0.4 0.860.01b 3.140.01 17.560.80c 8.420.80a  6.381.00b  
0.6 0.860.00b 3.140.01 17.680.96b  8.060.90b  7.680.56a  

สูตรควบคุม 0.880.01a 3.14 0.00 17.720.94a 4.700.73c 4.470.85d 
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หมายเหตุ   a-d ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรต่างกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถติิ (p≤0.05) 
                       ns  ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่อยู่ในแนวตั้งเดียวกันแสดงความไม่แตกต่างทางสถิติที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 
(p>0.05) 
               สูตรควบคุม = ไม่เติมสารให้ความคงตัว 

  
 จากตารางที่ 3 พบว่า แซนแทนกัมมีผลต่อปริมาณน้้าอิสระ และค่าสีของผลิตภัณฑ์อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยปริมาณแซนแทนกัมที่เพ่ิมขึ้นมีผลให้ปริมาณน้้าอิสระลดลงและมีค่า
น้อยกว่าสูตรควบคุมที่ไม่เติมแซนแทนกัม แต่ไม่มีผลต่อการแยกชั้นของผลิตภัณฑ์ ปริมาณแซน
แทนกัมที่เพ่ิมข้ึนมีผลให้ค่าความสว่าง (L*) เพ่ิมขึ้น นั่นคือ ค่าความสว่างของผลิตภัณฑ์จะลดลง และ
จะมีค่าความสว่างน้อยกว่าสูตรควบคุม ในขณะที่ปริมาณแซนแทนกัมที่เพ่ิมขึ้นจะมีผลให้ค่าความเป็น
สีแดง (a*) ลดลง แต่ส่งผลให้ค่าความเป็นสีเหลือง (b*) เพ่ิมขึ้น และมีค่ามากกว่าสูตรควบคุม 
นอกจากนั้นผลการศึกษายังพบว่า ปริมาณแซนแทนกัมไม่มีผลต่อความเป็นกรด -ด่างของผลิตภัณฑ์ 
โดยซอสที่เติมแซนแทนกัมทุกสูตรมีค่าความเป็นกรด-ด่าง ไม่แตกต่างกับสูตรควบคุม ดังนั้นเพ่ือเป็น
การยืนยันความจ้าเป็นในการเติมสารให้ความคงตัว ผู้วิจัยจึงท้าการศึกษาผลของการเติมสารให้ความ
คงตัวในผลิตภัณฑ์ต่อคะแนนความชอบของผู้บริโภคเปรียบเทียบกับการไม่เติมสารให้ความคงตัว เพ่ือ
ใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกสูตรที่เหมาะสมที่สุดส้าหรับการผลิตซอสมะขามหวานปรุงรสส้าเร็จรูปที่
ลดปริมาณโซเดียมและน้้าตาล 
 ผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยวิธีการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-point 
hedonic scale) กับผู้ทดสอบที่ไม่ได้รับการฝึกฝนจ้านวน 30 คน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามอ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ปริมาณแซนแทนกัมมีผลต่อคะแนนความชอบเฉลี่ยของ
ผู้บริโภคในทุกคุณลักษณะอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยผู้บริโภคให้คะแนนความชอบเฉลี่ย
ของซอสมะขามปรุงรสส้าเร็จรูปที่ใช้ปริมาณแซนแทนกัมร้อยละ 0.4 มากที่สุดในทุกคุณลักษณะ แต่
ค่าคะแนนความชอบเฉลี่ยไม่แตกต่างกับสูตรที่ไม่เติมสารให้ความคงตัวในทุกคุณลักษณะเช่นกัน ผล
การศึกษาแสดงดังตารางที่ 4 
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ตาราง 4 คะแนนความชอบเฉลี่ยของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ที่เติมแซนแทนกัม 3 ระดับ 

ร้อยละ 
คะแนนความชอบเฉลีย่ 

ลักษณะปรากฏ กลิ่นรส รสชาต ิ ความรูส้ึกหลังชิม ความชอบโดยรวม 

0.2 7.181.02b  7.141.06b  7.380.88b 7.141.20b  7.020.60b  
0.4 7.221.44a 7.301.14a  7.401.02b  7.120.80b  7.341.00a  
0.6 6.901.12c  7.080.96c  7.381.26b  7.061.00c  6.881.44c  

สูตรควบคุม 7.210.90a 7.321.02a  7.401.40a  7.181.10a  7.320.94a  

หมายเหตุ   a-c ค่าเฉลีย่ที่มีอักษรต่างกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถติิ (p≤0.05) 
                       ns  ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่อยู่ในแนวตั้งเดียวกันแสดงความไม่แตกต่างทางสถิติที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 
(p>0.05) 
               สูตรควบคุม = ไม่เติมสารให้ความคงตัว 

 
 ผลการประเมินคุณภาพทางจุลินทรีย์พบว่า การวัดจ้านวนจุลินทรีย์ทั้งหมดด้วยวิธี Total 
plate count (TPC) และจ้านวนยีสต์และราโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ซอสพบว่า ซอสมะขาม
หวานปรุงรสส้าเร็จรูปที่ลดปริมาณโซเดียมและน้้าตาล มีจ้านวนยีสต์และราน้อยกว่า 10 CFU/gm 
และมีจ้านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด 1.2 x 102 CFU/gm  
 ดังนั้นสูตรและกรรมวิธีที่เหมาะสมในการผลิตซอสมะขามหวานปรุงรสส้าเร็จรูปที่ลดปริมาณ
โซเดียมและน้้าตาลประกอบด้วย เนื้อมะขามหวาน น้้าตาลทราย ซูคราโลส น้้ามะนาว พริกแดง เกลือ
ป่น เกลือโพแทสเซียมคลอไรด์ กระเทียม และน้้ามันถั่วเหลือง ร้อยละ 60.75 11.34 0.02 6.38 2.56 
1.86 3.71 8.93 และ 4.45 ตามล้าดับ และไม่ใช้สารให้ความคงตัว กรรมวิธีการผลิตคือ ปั่นส่วนผสม
ทั้งหมดรวมกันด้วยเครื่องปั่น 2 นาที น้าส่วนผสมไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส นาน 
30 นาที บรรจุใส่ขวดแก้ว ปิดฝา แล้วแช่ในน้้าเย็น 
 2. การยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ซอสมะขามปรุงรสส้าเร็จรูปที่ลดปริมาณโซเดียม
และน้้าตาล 
  ผลการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ซอสมะขามปรุงรสส้าเร็จรูปที่
ลดปริมาณโซเดียมและน้้าตาลแบบ CLT กับผู้บริโภคจ้านวน 200 คน โดยการให้คะแนนความชอบ
ด้วยวิธีการ Hedonic scaling test (1-9 คะแนน) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ้าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ผู้บริโภคให้คะแนนความชอบในทุกคุณลักษณะในระดับชอบปานกลางถึงชอบ
มาก (คะแนน 7.0 - 8.0) และมีคะแนนความชอบโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 7.80 นอกจากนั้นผู้บริโภค
ทั้งหมดยอมรับผลิตภัณฑ์ และจะซื้อผลิตภัณฑ์ร้อยละ 90 ดังตารางที่ 5  
 



 
 437 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตาราง  5 คะแนนความชอบเฉลี่ยของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ซอสมะขามปรุงรสส้าเร็จรูปที่ลดปริมาณ
โซเดียมและน้้าตาล 

คุณลักษณะ คะแนนความชอบเฉลี่ย 

ลักษณะปรากฏ 7.44  1.23 
กลิ่นรส 7.64  1.10 
รสชาติ 7.62  1.02 
ความรู้สึกหลังชิม 7.43  1.12 
ความชอบโดยรวม 7.80  1.18 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 สูตรและกรรมวิธีที่เหมาะสมในการผลิตซอสมะขามปรุงรสที่ลดปริมาณโซเดียมและน้้าตาล
ประกอบด้วย เนื้อมะขามหวาน น้้าตาล ซูคราโลส น้้ามะนาว พริกแดง เกลือป่น เกลือโพแทสเซียม
คลอไรด์ กระเทียม และน้้ามันถ่ัวเหลือง ร้อยละ 60.75 11.34 0.02 6.38 2.56 1.86 3.71 8.93 และ 
4.45 ตามล้าดับ กรรมวิธีที่เหมาะสมในการผลิตคือ ปั่นส่วนผสมทั้งหมดรวมกันด้วยเครื่องปั่น 2 นาที 
น้าส่วนผสมไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที แล้วบรรจุใส่ขวดแก้ว ผลการ
ประเมินการยอมรับของผู้บริโภคจ้านวน 200 คน พบว่า ผู้บริโภคให้คะแนนความชอบโดยรวมเฉลี่ย
ในระดับชอบปานกลาง โดยมีคะแนนความชอบเฉลี่ยเท่ากับ 7.80 ผู้บริโภคทั้งหมดยอมรับผลิตภัณฑ์ 
และจะซื้อผลิตภัณฑ์ร้อยละ 90 ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและปลอดภัยแก่
ผู้บริโภค (ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2538) และไม่แตกต่างกับผลิตภัณฑ์ในลักษณะ
เดียวกันที่มีผลการศึกษามาก่อนหน้านี้ (จารุวรรณ์ ศิริพรรณพร และคณะ, 2542; นันทพร รุจิขจร, 
2548; สุภางค์ เรืองฉาย 2548 และพรดรัล จุลกัลป์ และคณะ, 2560) องค์ความรู้จากงานวิจัย
สามารถถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการมะขามหวาน และผู้สนใจในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้ว และได้ผล
ตอบรับที่ดีมากจากผู้เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากผู้ประกอบการเล็งเห็นแนวทางการใช้ประโยชน์จาก
ของเหลือ และจะสามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของตนเองได้ เพราะกระบวนการผลิตง่าย ไม่ซับซ้อน 
ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงมากที่ผลิตภัณฑ์ซอสมะขามปรุงรสส้าเร็จรูปที่ลดปริมาณโซเดียมและ
น้้าตาลจากมะขามหวานตกเกรดจะได้รับการพัฒนา และต่อยอดการผลิตเพ่ือประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
ต่อไปในอนาคต 
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ข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจากในข้ันตอนการทดสอบความชอบและการยอมรับของผู้บริโภคจะใช้กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้บริโภคในจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์เท่านั้น คณะนักวิจัยจึงเสนอแนะว่าควรเพ่ิมพ้ืนที่การ
ทดสอบให้มากข้ึนเพื่อจะได้ผลการทดลอบที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น 
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การออกแบบและปรับปรุงความต้องการพลังไฟฟ้าแอกทีฟสูงสุด 
ที่มีผลต่อการประหยัดพลงังานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จังหวัดล าปาง 

Design and Improvement Active Power Maximum Demand  
to Impact on Saving Electrical Energy in Lampang Rajabhat University 

ศุภวุฒิ ผากา (Suphawut Paka)*  วราภรณ์ ทุมชาติ (Waraporn Tumchat) 
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สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏล้าปาง 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาความต้องการพลังไฟฟ้าแอกทีฟสูงสุดที่มีผลต่อ
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าก้าลังมหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง  ด้วยการตรวจวัด
ค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าในส่วนของค่าแรงดันไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าก้าลังไฟฟ้า และค่าตัว
ประกอบก้าลังไฟฟ้า จากงานวิจัยพบว่าเมื่อท้าการออกแบบและปรับปรุงการจัดสมดุลโหลดทางไฟฟ้า
ใหม่ โดยการเฉลี่ยโหลดทางไฟฟ้าภายในแผงจ่ายไฟย่อยของอาคารต่างๆ ให้ค่ากระแสไฟฟ้าในแต่ละ
เฟสมีค่าไม่เกินร้อยละ 20 ของกระแสไฟฟ้าเฉลี่ย ปรับปรุงจุดต่อจุดสัมผัสทางไฟฟ้าของบริภัณฑ์ทาง
ไฟฟ้าของอาคาร ตลอดจนการตรวจสอบ และปรับปรุงระบบการต่อลงดินของระบบไฟฟ้าก้าลังให้
เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส้าหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 สามารถลดปัญหาพลังไฟฟ้า
รีแอกทีฟของอาคารส่งผลต่อค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง โดยเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าช่วงไตร
มาสที่ 3 ปี 2559 กับ ปี 2560 ค่ากิโลวัตต์ชั่วโมงลดลง 23,668 กิโลวัตต์ชั่วโมง ค่าไฟฟ้าลดลง 
136,525 บาท และเปรียบเทียบค่ากิโลวัตต์ชั่วโมงในช่วงไตรมาสที่  1 ปี 2560 กับ ปี 2561 ค่า
กิโลวัตต์ชั่วโมงลดลง 47,359 กิโลวัตต์ชั่วโมง ค่าไฟฟ้าลดลง 118,227 บาท นอกจากนี้ยังพบว่าใน
อาคารที่มีการใช้งานโหลดประเภทเครื่องปรับอากาศจ้านวนมากหากมีการจัดล้าดับการเริ่มท้างานโดย
ให้มีระยะเวลาห่างกันอย่างน้อย 30 นาที จะสามารถลดปัญหาความต้องการพลังไฟฟ้าแอกทีฟสูงสุด
ให้กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง 
ค าส าคัญ: พลังไฟฟ้าแอกทีฟสูงสุด  ประหยัดพลังงานไฟฟ้า  ก้าลังไฟฟ้า  มาตรฐานการติดตั้งทาง
ไฟฟ้า 
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Abstract 
 The propose of this research is to analyze the requirement of the maximum 
active power problem which has an impact to the electrical energy saving for power 
system in Lampang Rajabhat University. The measured parameters are voltage, 
current, power and power factor. From the result of the research shows that, if we 
design and improve the load balancing by distributing the load in panelboards of 
each building cause the current in each phase is not over 20% of average current. In 
addition, the tightening of the contactors of the apparatus in the building, checking 
and improving the grounding system of the building following in the EIT standard 
2001-56. The result of the improvement shows that can reduce the reactive power 
problem of the building which affect to the electricity fee of Lampang Rajabhat 
University by comparing with the electricity fee in the third quarter of 2016 and 2017. 
The reduction of the electrical energy was 23,668 kW-hr that equal to 136,525 baht 
of the electricity fee. When we compare the electrical energy in the first quarter in 
2017 with 2018 revealed that the electrical energy reduced 47,359 units that equal 
to 118,227 baht of the electricity fee. Due to the large number of air condition, the 
improving of motors sequence control, 30 minutes for each starting, can reduce the 
maximum active power problem in Lampang Rajabaht University. 
Keywords: maximum active power, electrical energy saving, power, EIT standard 
2001-56 
 
บทน า 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปางเป็นองค์กรการศึกษาแห่งหนึ่งที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าจัดอยู่ใน
ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง ซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีสูงสุด แต่ไม่
ถึง 1,000 กิโลวัตต์ และมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 3 เดือนก่อนหน้าไม่เกิน 250,000 หน่วย
ต่อเดือน โดยต่อผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องเดียว ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์จะเรียกเก็บกับผู้ใช้ไฟฟ้าที่คิดค่า
ความต้องการพลังไฟฟ้า ซึ่งมีค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ล้าหลัง (Lag) เฉพาะเดือนที่มีความต้องการพลัง
ไฟฟ้ารีแอกทีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดเกินกว่าร้อยละ 61.97 ของความต้องการพลังไฟฟ้าแอกทีฟ
เฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวัตต์แล้ว โดยส่วนที่เกินจะต้องเสียค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ใน
อัตรากิโลวาร์ (kVAR) ละ 56.07 บาท (เศษของกิโลวาร์ถ้าไม่ถึง 0.5 กิโลวาร์ตัดทิ้ง ตั้งแต่ 0.5 กิโลวาร์
ขึ้นไปคิดเป็น 1 กิโลวาร์) จากข้อมูลของเครื่องวัดค่าพลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปางเป็น
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มิเตอร์แบบอัตโนมัติหรือ Automatic Meter Reading (AMR) สามารถบันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าทั้ง ค่ากิโลวาร์สูงสุด ค่ากิโลวาร์ชั่วโมง ค่ากิโลวัตต์ชั่วโมง ค่ากิโลวัตต์สูงสุด 
 

 
 

ภาพ 1 กราฟการใช้พลังไฟฟ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปางรายงานข้อมูลกิโลวัตต์สูงสุดประจ้าปี 2556 
 

ซึ่งแสดงผลดังภาพ 1 ข้อมูลกิโลวัตต์สูงสุดประจ้าปี 2556 ช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือน
กันยายนมีการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุดเกินกว่า 1,000 กิโลวัตต์ โดยช่วงกลางเดือนมิถุนายนมีการใช้พลัง
ไฟฟ้าสูงสุดคือ 1,690 กิโลวัตต์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่  1/2556 จาก
ข้อมูลกิโลวัตต์สูงสุดประจ้าปี 2557 ในภาพ 2 แสดงให้เห็นการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุดเกิน 1,000 กิโลวัตต์ 
อยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายนโดยมีค่าพลังไฟฟ้าสูงสุดอยู่ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน
คือมีค่ากิโลวัตต์สูงสุดอยู่ที่ 1,500 กิโลวัตต์ 

 
ภาพ 2 กราฟการใช้พลังไฟฟ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปางรายงานข้อมูลกิโลวัตต์สูงสุดประจ้าปี 2557 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

 
ภาพ 3 กราฟการใช้พลังไฟฟ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปางรายงานข้อมูลกิโลวัตต์สูงสุดประจ้าปี 2558 
 

ภาพ 3 การใช้พลังไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปางในปี 2558 มีการใช้พลังไฟฟ้าคิดเป็น
กิโลวัตต์สูงสุดอยู่ในช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมโดยมีค่าพลังไฟฟ้าสูงสุดที่  1,800 
กิโลวัตต์ซึ่งจัดได้ว่าสูงสุดในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มจะมีการใช้พลังไฟฟ้ามากขึ้นใน
แต่ละปี หากไม่มีการออกแบบและมีการปรับปรุงความต้องการพลังไฟฟ้าแอกทีฟสูงสุดในกลุ่มโหลด
ทางไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยฯ ก็จะส่งผลต่อค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนที่ต้องเรียกเก็บจากการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคซึ่งมีความต้องการพลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 15 นาทีสูงสุดตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์ขึ้นไป 
 คุณภาพไฟฟ้า (Power Quality) มีความส้าคัญอย่างมากต่อระบบไฟฟ้าซึ่งส่งผลต่อความ
เชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า และคุณภาพของแรงดันไฟฟ้า ไชยะ แช่มช้อย (2559, น. 237) ได้กล่าวถึง
ผลกระทบและความเสียหายจากปัญหาด้านคุณภาพไฟฟ้า ซึ่งส่งผลให้เกิดการสูญเสียทางไฟฟ้า และ
กล่าวถึงเทคนิคการแก้ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า (น. 277)  
 คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่ในการการออกแบบและปรับปรุงความต้องการพลังไฟฟ้าแอกทีฟ
สูงสุดที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง เพ่ือหาแนวทางในการลด
ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดให้กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปางในช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak) 
สามารถลดค่าไฟฟ้าในส่วนที่ต้องจ่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงได้ ในแต่ละเดือนที่มีความต้องการ
ใช้พลังไฟฟ้าสูงสุดได้ โดยศึกษาจากสภาพการใช้งานโหลดทางไฟฟ้าของแต่ละอาคารที่มีการติดตั้ง
หม้อแปลงขนาด 250 kVA ขึ้นไป และเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้าให้กับองค์กรและหน่วยงาน 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

 
ภาพ 4 กราฟการใช้ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปางรายงานข้อมูลไตรมาสย้อนหลัง 3 ปี 

 
ภาพ 5 กราฟค่าไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปางรายงานข้อมูลไตรมาสย้อนหลัง 3 ปี 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้พลังไฟฟ้าแอกทีฟสูงสุดในช่วงเวลา 15 นาท ี
 เพ่ือออกแบบการใช้งานโหลดทางไฟฟ้าที่มีผลต่อค่าพลังไฟฟ้ารีแอกทีฟสูงสุด 
 เพ่ือปรับปรุงโหลดทางไฟฟ้าที่มีผลต่อค่าฮาร์มอนิกสูงสุด 
 เพ่ือประเมินผลการลดความต้องการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุดที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ข้อมูลปัญหาและปัจจัยที่มีผลต่อค่าพลังงานไฟฟ้าแอกทีฟสูงสุดในมหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง 
โดยเลือกใช้โหลดทางไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250 kVA ขึ้นไป ซึ่งมีขั้นตอนตามแผนผังดัง
ภาพ 6 

 
ภาพ 6 แผนผังขั้นตอนการตรวจวัดตามกลยุทธ์ของแผนงานวิจัย 

การตรวจวัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าในส่วนของค่าแรงดันไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า ค่า
ก้าลังไฟฟ้า และค่าตัวประกอบก้าลังไฟฟ้า เครื่องวัดวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าคุณภาพไฟฟ้ายี่ห้อ 
FLUKE รุ่น 43B  และ CHAUVIN ARNOUX รุ่น C.A. 8331 ซึ่งท้าการวัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า
ดังกล่าว ในสภาวะไม่มีโหลด และสภาวะจ่ายโหลดเต็มพิกัดของอาคารที่มีขนาดพิกัดก้าลังไฟฟ้าของ
หม้อแปลงไฟฟ้าตั้งแต่ 250 กิโลโวลต์-แอมแปร ์

 
ภาพ 7 การตรวจวัดพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าของแผงจ่ายไฟย่อย 



 
 446 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

การวัดค่าความต้านทานในการต่อลงดินของหม้อแปลงไฟฟ้าตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จะใช้การวัดในลักษณะแกน x และแกน y โดยมีระยะห่างของแต่ละจุดไม่น้อยกว่า 5 เมตร 
อ่านค่าจากเครื่องวัดความต้านทานดินแต่ละจุดแล้วค้านวณหาค่าเฉลี่ยของการวัดค่าความต้านทาน
ดิน โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส้าหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 

 
ภาพ 8 การวัดค่าความต้านทานการต่อหลักดินของหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ้าหน่าย 

 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการตรวจวัดค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า 
ตาราง 1 ผลการตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้าแต่ละเฟสที่แผงจ่ายไฟย่อยอาคาร 45 ชั้นที่ 2 (LC-2-2)  

อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ (อาคาร 45) ชั นที่ 2 ส่วนของห้องประชุม ( LC -2-2 )  

ล าดับ
เฟส 

กระแส 
ไฟฟ้า 
(A) 

กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย 
ทั ง 3 เฟส 

(A) 

ความต่างเฟส
ต่างกันไม่เกิน 

20% 

ตรวจสอบความ 
ต่างเฟส 

(A) 

หมายเหตุ 

L1  7.64   
(7.64 + 5.64 + 
4.34) 
= 17.62 A 
17.62 / 3 = 5.873 
A  

5.873 x 0.2  
= 1.1746 A  

L1 - L2 = 2 A  ไม่สมดลุ
เนื่องจาก 
เฟส A  

มีกระแสไฟฟ้า 
มากเกินไป 

L2 5.64  L2 – L3 = 1.21 A  

L3  4.34  L1 – L3 = 3.3 A  

N  6.88  พบค่ากระแสไฟฟ้าในสายนิวทรัลเนื่องจากความไมส่มดลุของโหลดทางไฟฟ้า 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

โดยท้าการวัดค่ากระแสไฟฟ้าขณะที่มีการท้างานของโหลดทางไฟฟ้าปกติ ซึ่งจะต้องวัดช่วงที่
มีการใช้งานต่อเนื่อง 3 ชั่วโมงขึ้นไป การตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่แผงจ่ายไฟย่อยของอาคาร 45 
อาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ ซึ่งพบว่าค่ากระแสไฟฟ้าในเฟส A (L1) มีความต่างเฟสกันเกินร้อย
ละ 20 ของกระแสไฟฟ้าเฉลี่ยทั้ง 3 เฟส โดยเฟส A (L1) มีกระแสไฟฟ้าเท่ากับ 7.64 แอมแปร์ ขณะที่
เฟส B (L2) และ เฟส C (L3) มีค่ากระแสไฟฟ้า 5.64 แอมแปร์ และ 4.34 แอมแปร์ สามารถค้านวณ
ความต่างเฟสได้ในตาราง 1 

จากตาราง 1 ผลการตรวจวัดท้าให้ต้องมีการจัดการโหลดในเฟส A ใหม่ ผู้วิจัยเสนอการ
ปรับปรุงโหลดทางไฟฟ้าขึ้นใหม่ โดยมีการย้ายโหลดจากเฟส A แบ่งให้กับโหลดในเฟส B และเฟส C 
ตามล้าดับ โดยจะต้องมีการปลดโหลดและวิเคราะห์ผลของโหลดทางไฟฟ้าในระบบ 1 เฟส ที่ส่งผลต่อ
การเพ่ิมขึ้นของกระแสไฟฟ้าในเฟส A มากที่สุด เพ่ือความสมดุลของโหลดทางไฟฟ้า ทั้งนี้การย้าย
โหลดค่ากระแสไฟฟ้าส่วนที่มีการปรับปรุงจะต้องไม่กระทบกับขนาดของพิกัดเครื่องป้องกันกระแสเกิน 
 
ตาราง 2 ผลการตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้าแต่ละเฟสที่แผงจ่ายไฟย่อยอาคาร 45 ชั้นที่ 2 (LC-2-2) หลัง
การปรับปรุง 

อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ (อาคาร 45) ชั นที่ 2 ส่วนของห้องประชุม ( LC -2-2 )  

ล าดั
บเฟส 

กระแส 
ไฟฟ้า 
(A) 

กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย 
ทั ง 3 เฟส 

(A) 

ความต่าง
เฟสต่างกัน

ไม่เกิน 
20% 

ตรวจสอบความ 
ต่างเฟส 

(A) 

หมายเหตุ 

L1 13.75  
(13.75 + 13.27 + 
11.93) 
= 38.94 A 
38.94 / 3 = 
12.98 A  

12.98 x 0.2  
= 2.59 A  

L1 - L2 = 0.48 A  
 

ระบบไฟฟ้า 
มีความสมดุล 

 

L2 13.27 L2 – L3 = 1.34 A  

L3 11.93 L1 – L3 = 1.82 A  

N 1.88 ค่ากระแสไฟฟ้าในสายนิวทรัลลดลงเนื่องจากความสมดุลของโหลดทางไฟฟ้า 

 
จากตาราง 2 เมื่อมีการปรับปรุงโหลดทางไฟฟ้าใหม่โดยมีการย้ายโหลดจากเฟส A แบ่งให้กับ

โหลดในเฟส B และเฟส C ตามล้าดับ ข้างต้นแล้วพบว่าค่ากระแสไฟฟ้าในแต่ละเฟสมีความใกล้เคียง
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

กัน คือมีความต่างเฟสไม่เกินร้อยละ 20 ของค่ากระแสเฉลี่ย ระบบไฟฟ้าดังกล่าวมีความสมดุลของ
โหลดทางไฟฟ้า 

2. ผลการตรวจวัดค่าพลังไฟฟ้าแบบรีแอกทีฟสูงสุดของระบบไฟฟ้าก าลัง 
ผลการตรวจวัดค่าพลังไฟฟ้าแบบรีแอกทีฟสูงสุดข้อมูลกิโลวาร์ชั่วโมงสูงสุดในเดือนตุลาคม 

2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง พบว่าค่ากิโลวาร์สูงสุดอยู่ในวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ซึ่งมีค่า
เท่ากับ 520 กิโลวาร์ ช่วงเวลา 13.00 น. และในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 มีค่ากิโลวาร์สูงสุดเท่ากับ 
512 กิ โลวาร์  เนื่ องจากเป็นช่ วงการเรียนการสอนและมีการใช้ โหลดทางไฟฟ้าจ้ าพวก
เครื่องปรับอากาศมาก ค่าพลังไฟฟ้าแบบรีแอกทีฟสูงสุดข้อมูลกิโลวาร์ชั่วโมงสูงสุดในเดือนมีนาคม 
2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง พบว่าค่ากิโลวาร์สูงสุดอยู่ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ซึ่งมีค่า
เท่ากับ 560 กิโลวาร์ ช่วงเวลา 13.00 น. และในวันที่ 22 มีนาคม 2560 มีค่ากิโลวาร์สูงสุดเท่ากับ 
576 กิ โลวาร์  เนื่ องจากเป็นช่ วงการเรียนการสอนและมีการใช้ โหลดทางไฟฟ้าจ้ าพวก
เครื่องปรับอากาศมาก เนื่องจากสภาพอากาศเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน ดังแสดงข้อมูลกิโลวาร์สูงสุดเฉลี่ยที่
เพ่ิมขึ้นตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2560 จากการอ่านค่ากิโลวาร์ที่ได้จากเครื่องวัดพลังไฟฟ้าชนิด (AMR 
Meter) 

 
ภาพ 9 ค่ากิโลวาร์สูงสุดวันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 13.45 น. มีค่า 576 กิโลวาร ์
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ภาพ 10 ข้อมูลกิโลวาร์รายปี ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2558 ถึง มิถุนายน 2560 

 
จากข้อมูลการตรวจวัดกิโลวาร์รายปีในภาพ 10 แสดงข้อมูลกิโลวาร์เฉลี่ยในแต่ละเดือนของปี 

2558 จนถึงช่วงเดือนมิถุนายน 2560 พบว่าค่า Peak ของกิโลวาร์จะสูงสุดในช่วงเดือนมีนาคม และ
ช่วงเดือนตุลาคมทั้งนี้การใช้งานจากโหลดเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่ส่งผลท้าให้ค่ากิโลวาร์
สูงขึ้นในแต่ละปี ซึ่งช่วงเวลาที่มีค่า Peak ใน 15 นาทีสูงสุดจะอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่ 13.00 น. ถึง 
16.00 น. เช่นเดียวกับค่าก้าลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นย้อนหลัง 3 ปี 

3. ผลการตรวจวัดค่ากิโลวาร์รายปี 
เมื่อน้าค่ากิโลวาร์เฉลี่ยสูงสุด 15 นาที ในเดือนที่มีการค่ากิโลวาร์เฉลี่ยสูงสุดใน 3 ปี ย้อนหลัง

ตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2560 ในช่วง Peak ซึ่งช่วงเวลาที่มีค่า Peak ใน 15 นาที สูงสุดจะอยู่ในช่วงเวลา
ตั้งแต ่13.00 น. ถึง 16.00 น. ดังนั้นเพื่อลดค่า Peak ดังกล่าวจ้าเป็นต้องมีการลดการใช้งานโหลดทาง
ไฟฟ้าในช่วงเวลาดังกล่าวลง เพ่ือจะลดค่า Peak ลงได้ เนื่องจากพิกัดของมิเตอร์ไฟฟ้าของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปางเป็นมิเตอร์ไฟฟ้าชนิด TOU แบบ AMR ในช่วงการใช้งานจะอยู่ในพิกัด 
ON-Peak (09.15 – 22.15 น.) พบว่ามีแนวโน้มที่สูงขึ้นเป็นผลท้าให้ค่าพลังงานไฟฟ้าของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปางสูงขึ้นส่งผลให้ค่าไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันดังแสดงในภาพ 11 ค่ากิโลวาร์
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สูงสุดอยู่ในวันที่ 22 มีนาคม 2560 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 576 กิโลวาร์ และคิดเป็นหน่วยไฟฟ้ารวม 38%,%%4 
กิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งค่าไฟฟ้าในเดือนมีนาคม 2560 มีค่าเท่ากับ 1,531,168 บาท 

 
ภาพ 11 ข้อมูลกิโลวาร์เฉลี่ยสูงสุดใน 15 นาที ช่วงปี 2558 ถึง 2560 

 
 4. ผลการตรวจวัดค่ากิโลวัตต์รายปี 
 เมื่อน้าผลการตรวจวัดค่ากิโลวัตต์รายปีเฉลี่ยสูงสุดใน 3 ปีย้อนหลังตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2560 
ช่วง Peak สูงสุดจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปี ตามรอบปีการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปางที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
ภาพ 12 ค่ากิโลวัตต์ชั่วโมงและค่าไฟฟ้ารายไตรมาสช่วงปี 2558 ถึง ปี 2560 

จากข้อมูลการตรวจวัดกิโลวัตต์ชั่วโมงรายปี พบว่าค่า Peak ของ กิโลวัตต์จะในช่วงเดือน
มีนาคมและช่วงเดือนกันยายน ของทุกปี แต่ในปี 2560 ค่า Peak ในเดือนมิถุนายน 2560 มีแนวโน้ม
ที่ลดลง เนื่องจากการปรับปรุงโหลดสมดุลทางไฟฟ้าในอาคารที่มีการใช้โหลดทางไฟฟ้ามาก และการ
ปรับเปลี่ยนชนิดของหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 เป็นหลอดไฟ LED ท้าให้ค่า Peak ลดลง ซึ่งสอดคล้อง
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กับข้อมูลค่าไฟฟ้ารายไตรมาสของช่วงปี 2558 ถึง 2560 ดังภาพ 12 แสดงค่ากิโลวัตต์ชั่วโมง และค่า
ไฟฟ้ารายเดือนย้อนหลัง ตั้งแต่เดือนมกราคมของปี 2558 จนถึงเดือนมิถุนายน 2560  โดยให้ T1, 
T2, T3 และ T4 แทนด้วยช่วงเวลาของไตรมาสที่ 1, ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 
ตามล้าดับ 

จากภาพ 12 เปรียบเทียบข้อมูลกิโลวัตต์ชั่วโมงจากปี 2558 กับปี 2559 มีค่ากิโลวัตต์ชั่วโมง
ลดลง 128,817 kWh. ท้าให้ค่าไฟฟ้าลดลง 232,%61 บาท เห็นได้ว่าเมื่อลดค่า Peak กิโลวาร์เฉลี่ย
สูงสุดใน 15 นาที ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในแต่ละเดือน สามารถลดค่าไฟฟ้าให้กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปางได้ และเมื่อเปรียบเทียบไตรมาสที่ 3/59 กับไตรมาสที่ 3/60 ในช่วงเดือน
เมษายนถึงเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงที่สุดพบว่าค่ากิโลวัตต์ชั่วโมงลดลง 23,668 
kWh. และค่าไฟฟ้าลดลง 136,525 บาท เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลค่ากิโลวัตต์ชั่วโมงและค่าไฟฟ้าในช่วง
ไตรมาสที่ 4/59 กับไตรมาสที่ 4/60 ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน พบว่าสัดส่วนการใช้ไฟฟ้า
ของมหาวิทยาลัยฯ มีเพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและในการ
กิจกรรมต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัยทั้งภาคกลางวันและกลางคืน ซึ่งมีการใช้หน่วยไฟฟ้าที่คิดเป็น
กิโลวัตต์ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ 159,716 kWh. ท้าให้ค่าไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 927,035 บาท เปรียบเทียบข้อ
มูลค่ากิโลวัตต์ชั่วโมง ในช่วงไตรมาสที่ 1/60 กับช่วงไตรมาสที่ 1/61 ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือน
ธันวาคม พบว่าสัดส่วนการใช้ไฟฟ้ามีค่าลดลงคือ ค่ากิโลวัตต์ชั่วโมงลดลง 47,359 kWh. และค่าไฟฟ้า
ลดลง 118,227 บาท 

 
ภาพ 13 ค่าพลังไฟฟ้ารีแอกทีฟที่ได้จากเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าก่อนปรับปรุง 

 
ภาพ 14 ค่าพลังไฟฟ้ารีแอกทีฟที่ได้จากเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าหลังปรับปรุง 
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สรุปและอภิปรายผล 
 ปัญหาของโหลดทางไฟฟ้าได้แก่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนระบบ 1 เฟส เป็นส่วนใหญ่ที่
ได้ท้าการติดตั้งเพ่ิมเติมของอาคาร บางอาคารมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี เมื่อมีการติดตั้งไม่ได้
ตรวจสอบการสมดุลของระบบไฟฟ้าภายในอาคาร จึงท้าให้ค่ากระแสไฟฟ้าของแต่ละเฟสไม่สมดุล ค่า
พลังไฟฟ้ารีแอกทีฟก่อนท้าการปรับปรุงที่ได้จากเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า ซึ่งมีความต่างเฟส
กันค่อนข้างมากจึงต้องท้าการจัดสมดุลเฟสใหม่ และท้าการวัดค่าพลังไฟฟ้ารีแอกทีฟซ้้าอีกครั้ง
ภายหลังการปรับปรุง ซึ่งจะสอดคล้องกับค่ากระแสไฟฟ้าในแต่ละเฟสที่ตรวจวัดได้ พบว่าค่า
กระแสไฟฟ้าในเฟสที่ 3 (L3) จะมีค่ากระแสไฟฟ้าสูงที่สุดคือ 15.88 แอมแปร์ มีความต่างเฟสกันเกิน
กว่าร้อยละ 20 ของกระแสเฉลี่ย ส่งผลให้ค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในสายนิวทรัลมีค่าสูงถึง  15.11 
แอมแปร์ ซึ่งค่าแรงดันไฟฟ้าในระบบ 3 เฟส และ 1 เฟส เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ผลการตรวจวัดค่าพลังไฟฟ้ารีแอกทีฟที่มีการปรับปรุงจะเห็นว่าค่าพลังไฟฟ้ารีแอกทีฟมีการ
เฉลี่ยไปตามเฟสต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่มีความสมดุลมากขึ้นจาก
เดิมส่งผลให้ค่ากระแสไฟฟ้าในสายนิวทรัลลดลงจาก 15.11 แอมแปร์ เหลือเพียง 8.7 แอมแปร ์

 
ภาพ 15 มุมเฟสของแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าภายหลังการปรับปรุง 

 ผลการตรวจวัดค่ามุมเฟสของแรงดันไฟฟ้าเปรียบเทียบกับค่ากระแสไฟฟ้าต่อเฟสในแต่ละ
เฟส ซึ่งขนาดและมุมทางไฟฟ้าของกระแสไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้ามีค่าใกล้เคียงกันคือมีความต่างเฟส
กันอยู่ 120 องศาทางไฟฟ้าซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ปัญหาด้านการออกแบบและปรับปรุงความต้องการพลังไฟฟ้าแอกทีฟสูงสุดของระบบไฟฟ้า
ก้าลังภายในอาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปางแบ่งได้ดังนี้ 

1. ปัญหาด้านการจัดการสมดุลโหลดทางไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าของอาคารมีการเพ่ิมโหลดทาง
ไฟฟ้าโดยเฉพาะโหลดเครื่องปรับอากาศแบบ 1 เฟส ในการเพ่ิมโหลดไม่ได้ค้านึงถึงการสมดุลของ
กระแสไฟฟ้าจึงท้าให้เกิดความแตกต่างของกระแสไฟฟ้าระหว่างเฟสมากเกินกว่าร้อยละ 20 ของ
กระแสเฉลี่ย ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้รับผิดชอบอาคารหรือผู้ใช้อาคาร
ควรมีการตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้าในแต่ละเฟสเพ่ือเป็นข้อมูลให้กับอาคาร ก่อนจะท้าการเชื่อมต่อ
โหลดทางไฟฟ้าเพ่ิมเติมเข้ากับระบบไฟฟ้าของอาคารดังกล่าว เพ่ือความสมดุลของโหลดในอนาคต 
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2. ปัญหาด้านบริภัณฑ์ไฟฟ้า บริภัณฑ์ไฟฟ้าของอาคารในส่วนที่ใช้งาน ตามแผงจ่ายไฟหลัก
และแผงจ่ายไฟรอง จ้าเป็นอย่างยิ่งควรมีการตรวจสอบอย่างสม่้าเสมอ เนื่องจากสภาพการใช้งานของ
โหลดทางไฟฟ้าแต่ละอาคารมีความต่างกันเช่น อาคารเรียนรวม อาคารปฏิบัติการ อาคารหอประชุม 
อาคารสนามกีฬากลางแจ้ง และอาคารสนามกีฬาในร่ม เป็นต้น ควรมีการตรวจเช็คการขันน๊อตและ
สกรูที่ใช้จับยึดตัวน้าไฟฟ้าของบริภัณฑ์ทางไฟฟ้าทุกจุดต้องมีการตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
เพราะจุดหลวมต่างๆ ที่ ใช้เป็นทางเดินกระแสไฟฟ้ามีผลท้าให้ประสิทธิภาพการท้างานของ
เครื่องปรับอากาศหรือระบบแสงสว่างและเต้ารับเฉพาะจุด เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในการใช้ไฟฟ้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. โหลดทางไฟฟ้าประเภทเครื่องปรับอากาศบางอาคารมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ป ี
ประสิทธิภาพในการท้าความเย็นจะลดลงตามอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ หากไม่มีการ
บ้ารุงรักษาตามวาระ ปัญหาเรื่องของการกินกระแสไฟฟ้าส้าหรับคอมเพรสเซอร์และพัดลมอาจส่งผล
ให้เกิดค่า Peak Demand สูงสุดตามมา 

4. การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินจากฟ้าผ่า (Surge Protective Device) ในระบบ
ไฟฟ้าก้าลังให้กับอาคารเก่าที่ขาดระบบป้องกันฟ้าผ่าทางตรงและทางอ้อม สามารถป้องกันปัญหา
แรงดันไฟฟ้าเกินจากฟ้าผ่าเข้ามาในระบบไฟฟ้าด้านแรงต่้าของอาคาร ช่วยเพ่ิมความมีเสถียรภาพใน
การใช้ไฟฟ้าและความน่าเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าให้กับอาคารนั้นได้ 

 
ภาพ 16 ค่าแรงดันไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้าก่อนการปรับปรุง 

 
ภาพ 17 ค่าแรงดันไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้าหลังการปรับปรุง 
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ข้อเสนอแนะ 
 แนวทางการแก้ปัญหาด้านตัวประกอบก้าลังไฟฟ้าและฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้าของอาคาร 
อาจมีการจัดล้าดับการเริ่มเดินเครื่องปรับอากาศในกรณีที่มีการใช้งานพร้อมกันคราวละหลายๆ ตัว 
และอาจติดตั้งคาปาซิเตอร์ (Capacitor Bank) และชุดควบคุมการปรับค่าตัวประกอบก้าลังไฟฟ้า
อัตโนมัติ (Power factor Controller) ไว้ที่แผงจ่ายไฟหลัก (MDB) ของอาคารเก่าซึ่งไม่มีอุปกรณ์
ดังกล่าวติดตั้งมา เพ่ือไม่ให้มีค่าตัวประกอบก้าลังไฟฟ้าต่้ากว่า 0.85 ตามข้อก้าหนดของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ทั้งยังเป็นการช่วยลดค่าก้าลังสูญเสียในอุปกรณ์ที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน และลดแรงดันตกใน
ระบบไฟฟ้า แนวทางในการแก้ไขปัญหาฮาร์มอนิกอาจท้าได้โดยการติดตั้งรีแอกเตอร์และใช้ตัวกรอง
กระแสฮาร์มอนิกเพ่ือชดเชยกระแสฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้าโดยติดตั้งใกล้ต้าแหน่งแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก
ของอาคาร 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์และแนว
ทางการส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการบ้านห้วยเป้า ต้าบลทุ่งข้าวพวง อ้าเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยกระบวนการ วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ด้วยการสนทนากลุ่ม การ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระดับบุคคลและถอดบทเรียนจากชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมบูรณาการในพ้ืนที่ จากการศึกษาพบว่า กระบวนการส่งเสริม
การเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการ มี 6 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การส้ารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
รายแปลงของเกษตรกรบ้านห้วยเป้า 2) การก้าหนดพ้ืนที่ Zoning และกฎระเบียบของชุมชนด้าน
สิ่งแวดล้อมโดยชุมชนบ้านห้วยเป้า 3) การจัดท้าแผนชุมชนบ้านห้วยเป้า 4) การประชุมคณะท้างาน
ระดับอ้าเภอเชียงดาว/ระดับจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนที่ชุมชนเขามามีส่วนร่วมใน
การเสนอแนะถึงปัญหาต่างๆในชุมชนให้หน่วยงานได้รับรู้ สู่การวางแผนการปฏิบัติในการพัฒนาได้
ตรงจุดหมายที่แท้จริง และที่ยังติดขัดต่อการรับการสนับสนุนเนื่องจากพ้ืนที่ต้นน้้าอยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติผาแดง และพ้ืนที่ท้ากินอยู่ในเขตป่าสงวนเชียงดาว 5) การจัดท้าโครงการร่วมแบบบูรณาการ
ในบ้านห้วยเป้า 6) การส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการบ้านห้วยเป้า โดยมีแนวทางการ
ส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการ 4 มิติ คือ 1) การพัฒนาบนฐานข้อมูล ประวัติความ
เป็นมาของชุมชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน ข้อมูลของสถานการณ์ ปัญหา 
ความต้องการ หรือโอกาสในการพัฒนาที่แท้จริงของชุมชน 2) การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน 
และหน่วยงานทุกภาคส่วน 3) การพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งในระดับส่วนกลาง ระดับจังหวัด และ
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ระดับพ้ืนที่ ให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนงาน โดยไม่มีการท้างานซ้้าซ้อนกัน 4)  การพัฒนาอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวิจัย 
การก้าหนดขอบเขตวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาอาชีพภายใต้ระบบการอนุรักษ์ดินและ
น้้า การปลูกป่าในพ้ืนที่ส่วนที่ควรเป็นป่า การพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน การจัดการด้านการตลาด การ
จัดการหลังการเก็บเก่ียว การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน 
ค าส าคัญ : กระบวนการส่งเสริม, การเกษตรเชิงอนุรักษ์, การบูรณาการ 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study integrated extension process of 
conservative agriculture and approach for integrated extension of conservative 
agriculture at Huay Pao village, Thung Khao Puang sub-district, Chiang Dao district, 
Chiang Mai province. Participatory Action Research method was used together with 
qualitative research methods including focus group discussion, participatory 
observation, personal knowledge sharing and lessons learned visualization from 
community and integrated agencies. The results of this study showed that there are 
6 stages of integrated extension process of conservative agriculture including 1) 
surveying on land use data of Huay Pao farmers, 2) zoning areas and issuing 
environmental regulations by Huay Pao community, 3) setting up Huay Pao 
community plan, 4) working group meeting both district and provincial level, 5) 
conducting integrated project at Huay Pao village, and 6) integrated extension of 
conservative agriculture. In terms of approaches for integrated extension of 
conservative agriculture, there are 4 approaches including 1) development of 
database regrading history of the community, economic, social and environmental 
conditions of the community, state of actual problems, requirements and 
development opportunities of the community, 2) participatory development of 
community and all related sectors to the balanced spatial development in all 
dimensions, 3) integrated development both at the central, provincial and spatial 
level  to drive development works in the area to meet the objectives and goals of 
the plan without overlap, and 4) comprehensive development starting from 
researching,  determining the scope of land use planning, career development under 
soil and water conservation system, reforestation in forest areas, basic factor 
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development, marketing management, postharvest management, and strong 
community capacity development in order to help the community could rely on 
themselves sustainably.  
Key words: Extension process, Conservative agriculture, Integration  
 
บทน า 
 ป่าไม้จัดเป็นทรัพยากรที่มีความส้าคัญอย่างมากต่อประเทศชาติ  เป็นทรัพยากรที่สร้างขึ้นได้
ยากใช้เวลานาน  ในขณะที่การท้าลายป่าไม้เป็นไปได้โดยง่ายและรวดเร็ว ในอดีตประเทศไทยมีป่าไม้ที่
อุดมสมบูรณ์  ไม้เป็นสินค้าที่ท้ารายได้หลักของประเทศอย่างหนึ่ง  ป่าไม้ให้ความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์
เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า  เป็นต้นน้้าล้าธาร  ประชาชนแสวงหาปัจจัยในการด้ารงชีวิตต่างๆได้จาก
ป่าไม้  แต่สภาพป่าไม้ในปัจจุบันนี้ถูกท้าลายเรื่อยมาจนเหลือประมาณร้อยละ 33 ของพ้ืนที่ที่ดิน
ประเทศไทย เมื่อเทียบกับเนื้อที่ป่าเมื่อ 50 ปีที่ผ่านมา การท้าลายป่าไม้นั้นก่อให้เกิดการเสียสมดุล
ตามธรรมชาติและก่อให้เกิดผลเสียหายติดตามมาจากสถานการณ์ปัจจุบัน เนื้อที่ป่าไม้ของประเทศ
ไทย ปี พ.ศ. 2516 – 2559 พบว่ามีจ้านวนพ้ืนที่ป่าไม้มีแนวโน้มลดลง เหลือจ้านวน 56,496,886 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 52.5% ของ พื้นที่ป่าไม้ในภาคเหนือ 1%7,489,799 ไร่ (ส้านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่า
ไม้,256%) ซึ่งเกิดจากการบุกรุกพ้ืนที่ป่าในพ้ืนที่ภาคเหนือเพ่ือเป็นพ้ืนที่ที่มีการท้าการเกษตรมีการท้า
ไร่เลื่อนลอยของชาวเขาท่ีมีการแผ้วถางป่า เพื่อปลูกพืชไร่ หรือพืชเชิงเดี่ยวอยู่ตามภูเขาสูง โดยเฉพาะ
ป่าดงดิบเขาบริเวณต้นน้้าล้าธาร  
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชด้าเนินเยี่ยม
ชาวเขาในพ้ืนที่ต่างๆของจังหวัดภาคเหนือ และทอดพระเนตรเห็นชาวเขามีวิถีการด้ารงชีพที่ยึดถือ
ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างไม่เปลี่ยนแปลงนับพันปี คือการเร่ร่อนไปอาศัยตามเทือกเขาสูง ห่างไกลจาก
สังคมเมือง แม้ว่าวิถีการด้ารงชีพของเขาเหล่านั้นจะเป็นไปตามธรรมชาติก็ตาม แต่กลับไม่เป็นผลดีทั้ง
ต่อตัวชาวเขาเองและภูมิภาคอันเป็นที่อยู่อาศัย คือชีวิตความเป็นอยู่ค่อนข้างยากจน ท้าการเกษตร
แบบยังชีพ สุขภาพอนามัยและการศึกษาถูกละเลย ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบ้ารุงรักษา
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้้า และป่าไม้ ท้าให้ชาวเขาใช้วิธีถากถาง ตัดโคนและเผา ท้าลายป่าไม้ ซึ่ง
เป็นแหล่งต้นน้้าล้าธารที่ส้าคัญ การเคลื่อนย้ายไปตามที่ต่างๆเพ่ือหาพ้ืนที่ส้าหรับปลูกพืชไร่ และที่
ส้าคัญมีการปลูกฝิ่นที่เป็นรายได้หลัก ยังเป็นยาเสพติดที่มอมเมาและบ่อนท้าลายเยาวชนของชาติอัน
เป็นปัญหาที่ร้ายแรงของประเทศ นอกจากนี้ชาวเขาทั้งหลายยังมิได้รับรู้ถึงความเป็นชาติไทย คนไทย 
และกฎหมายบ้านเมืองของประเทศที่ตนอาศัยอยู่ จึงได้ทรงตั้งโครงการหลวงขึ้น เพ่ือพัฒนาชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม ดังพระราชด้ารัสที่
พระราชทานเมื่อ 1% มกราคม พ.ศ. 2517 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ความว่า 
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“เพ่ือจะส่งเสริม และสนับสนุนให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ดีขึ้น สามารถที่จะเพาะปลูกสิ่งที่เป็น
ประโยชน์และเป็นรายได้กับเขาเองให้ผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารสามารถที่จะมีความรู้และพยุงตัว มีความ
เจริญได้ ถ้าสามารถช่วยชาวเขาปลูกพืชที่เป็นประโยชน์บ้างเขาจะเลิกปลูกยาเสพติด คือฝิ่น ท้าให้
นโยบายการระงับการปราบปรามการสูบฝิ่นและการค้าฝิ่นได้ผลดี อันนี้ก็เป็นผลอย่างหนึ่ง ถ้าพวกเรา
ทุกคนไปช่วยเขา ก็เท่ากับช่วยบ้านเมืองให้มีความดี ความอยู่ดีกินดีและปลอดภัยได้อีกทั่วประเทศ 
เพราะถ้าสามารถท้าโครงการนี้ได้ส้าเร็จ ให้ชาวเขาอยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง สามารถที่จะมีความอยู่ดีกิน
ดีพอสมควร และสนับสนุนนโยบายที่จะรักษาป่าไม้ รักษาดิน ให้เป็นประโยชน์ต่อไป ประโยชน์อันนี้
จะยั่งยืนมาก” (สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน),2559) ซึ่งประกอบกับนโยบายการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย ได้ให้ความส้าคัญในเรื่องของการทวงคืนผืนป่าการฟ้ืนฟูป่า การ
จัดหาที่ดินท้ากิน ป่าชุมชน เกษตรแปลงใหญ่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปลูกพ้ืนตามความ
สมัครใจ Smart Farmer เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ เกษตรยั่งยืน พัฒนาและส่งเสริม
การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ท้าลายวัฒนธรรมอันดีงาม ทรัพยากรธรรมชาติ และไม่ท้าลาย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร โดย
สนับสนุนการด้าเนินงาน ซึ่งการพัฒนาอย่างองค์รวมอย่างเป็นระบบ โดยการบูรณาการและมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน อันได้แก่ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 , ยุทธศาสตร์ชาติ 2% ปี, นโยบายประชารัฐ, 
แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้, คทช., การแก้ไขปัญหาการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ , Big 
Data และโครงการไทยนิยมยั่งยืน (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา,2561) 
 การพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ
และเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช อันเป็นแหล่งต้นน้้าล้าธารที่ส้าคัญ ซึ่งเกษตรกรที่
อาศัยมีวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพท้าการเกษตรเชิงเดี่ยว การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การท้าไร่
หมุนเวียน  เนื่องจากขาดแคลนน้้าใช้ในการท้าการเกษตร อาศัยน้้าฝนในการท้าการเกษตร มีการใช้
สารเคมีสูง มีการขยายพ้ืนที่ท้าการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ก่อเกิดการบุกรุกท้าลายป่าต้นน้้าล้าธารเพ่ิม
มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเกิดความขัดแย้งระหว่างชุมชนและ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ท้าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท้าการศึกษาถึงกระบวนการส่งเสริมการเกษตรเชิง
อนุรักษ์แบบบูรณาการบ้านห้วยเป้า ต้าบลทุ่งข้าวพวง อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็น
หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแดง และในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษากระบวนการส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการบ้านห้วยเป้า ต้าบล

ทุ่งข้าวพวง อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการ ตลอดจนปัญหาและ

อุปสรรคในการท้างานแบบบูรณาการ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: 
PAR) ด้าเนินกิจกรรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมระหว่างนักวิจัย
กับชุมชน  และกิจกรรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมระหว่าง
ชุมชนกับหน่วยงานต่างๆ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
นักวิจัย 

1. พ้ืนที่ศกึษา 
ศึกษาในพื้นที่บ้านห้วยเป้า หมู่ที่ 1 ต้าบลทุ่งข้าวพวง อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัย

เลือกศึกษาในพ้ืนที่บ้านห้วยเป้า เนื่องจากพ้ืนที่ท้ากินส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแดง และ
เขตป่าสงวนแห่งชาติเชียงดาว เป็นพ้ืนที่สูงประมาณ 5%% เมตร จากระดับน้้าทะเลปานกลาง มีแหล่ง
น้้าธรรมชาติที่ส้าคัญ คือ แม่น้้าปิง ล้าน้้าซุ้ม น้้าห้วยเป้า ชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป็นหลัก โดยพ้ืนที่การเกษตรจะตั้งอยู่ทั้งบนที่ดอน และพ้ืนที่ราบ ซึ่งปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเป็น
ปัญหาในเรื่องน้้าที่ใช้ส้าหรับการเกษตร ซึ่งเกษตรกรที่มีพ้ืนที่การเกษตรบนพ้ืนที่ดอนมักประสบกับ
ปัญหาการขาดแคลนน้้า ท้าให้มีการขยายพ้ืนที่ท้าการเกษตรเพ่ิมขึ้นเข้าไปในเขตป่า และปัญหาความ
ขัดแย้งการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่างหน่วยงานรัฐที่ต้องการรักษาทรัพยากรที่ดินและป่าไม้กับชุมชน
เกษตรกรบนพื้นที่สูงที่ต้องยังชีพด้วยการใช้ที่ดินเพื่อการท้าการเกษตรกรรมเป็นหลัก 

 
2. ขอบเขตด้านประชากร 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้านแบบเป็นทางการ ผู้น้าชุมชนแบบ
ไม่เป็นทางการจ้านวน 12 คน และกลุ่มเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาด้านอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม บ้านห้วยเป้า ต้าบลทุ่งข้าวพวง อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จ้านวน 32 คน และ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานตามค้าสั่งคณะท้างานระดับอ้าเภอเชียงดาว โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการ
หลวงห้วยเป้า อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จ้านวน 33 หน่วยงาน 
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ผู้วิจัยจึงมีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือ ดังนี้  
3.1 การสังเกต โดยผู้วิจัยได้ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) 

และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non- Participant Observation) ซึ่งการสังเกตนี้บุคคลเป้าหมาย
จะไม่ทราบว่าถูกสังเกตอยู่ โดยที่ผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรม การแสดงความคิดเห็น การแสดงออก ซึ่งได้มี
การบันทึกกระบวนการไปพร้อมๆกัน ซึ่งเป็นการค้นหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลไปในตัว  

3.2 การสนทนากลุ่ม การจัดประชุมกลุ่มย่อยโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และ
หน่วยงานบูรณาการร่วม ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการท้าวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกันในประเด็นต่างๆในการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์ สู่การวางแผน 
แนวทางการส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการ และปัญหาอุปสรรค ที่น้ามาวิจัย และ
วางแผนการด้าเนินงานต่างๆให้เป็นไปตามห่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3.3 การวาดแผนที่ เพ่ือวางแผนการพัฒนาการเกษตรเชิงอนุรักษ์ร่วมกับนักวิจัย ชุมชน
และหน่วยงานบูรณาการ ลงในแผนที่ภาพถ่ายอากาศปี 2545 ขนาด A% เพ่ือวางแผนแนวทางการ
พัฒนาให้เห็นภาพที่ชัดเจนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3.4 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระดับบุคคล เป็นกิจกรรมที่ไม่เป็นทางการที่ด้าเนินการ
อย่างต่อเนื่องในเวลาและทุกโอกาส โดยมีเทคนิคคล้ายการสนทนากลุ่มแต่มีความเฉพาะเจาะจงใน
ระดับบุคคลมากกว่า เพ่ือใช้ในการประเมินสถานการณ์ความเป็นจริง ณ ขณะนั้นและต้องการข้อมูล
เชิงลึกในประเด็นต่างๆ 

3.5 เครื่องมือ GPS (Global Positioning System) คือ ระบบระบุต้าแหน่งบนพ้ืนโลก 
ซึ่งท้างานร่วมกับดาวเทียมท่ีบ่งบอกถึงต้าแหน่ง   

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยผู้วิจัยได้น้าเอาข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์ มาแยกแยะ โดยการจัดหมวดหมู่ข้อมูล การสนทนากลุ่ม 
การวาดแผนที่ จัดกระบวนการ การจัดหมวดหมู่และจ้าแนก ชนิดของข้อมูล วิเคราะห์และจัดท้า
ข้อมูลในประเด็นต่างๆและจัดท้าข้อสรุปในประเด็นต่างๆ เพ่ือน้าข้อมูลในการพัฒนาการเกษตรเชิง
อนุรักษ์แบบบูรณาการ สามารถน้ามาอธิบายขั้นตอนกระบวนการการส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์ 
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการท้างานเชิงบูรณาการและจัดท้าข้อสรุปในประเด็นต่างๆ เพ่ือมา
เชื่อมโยงกับแนวความคิดและงานวิจัยอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
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ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยน้าเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 2 วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือศึกษากระบวนการส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการบ้านห้วยเป้า 
ต้าบลทุ่งข้าวพวง อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

กระบวนการส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการบ้านห้วยเป้า ต้าบลทุ่งข้าวพวง 
อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้จากการด้าเนินการศึกษาข้อมูลชุมชน การสังเกต การสนทนา
กลุ่ม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระดับบุคคล การวาดแผนที่ และเครื่องมือ GPS (Global 
Positioning System) และการมีส่วนร่วมเชิงปฏิบัติการอย่างบูรณาการ จึงสามารถสรุปกระบวนการ
ได้ 6 ขั้นตอนหลักดังนี้  

ขั นตอนที่ 1 การส ารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงของเกษตรกรบ้านห้วยเป้า  
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนย่อยได้แก่ 1) การชี้แจงสร้างความเข้าใจในการจัดท้าขอบเขตที่รายแปลง ให้
ชุมชนมีความเข้าใจถึงกระบวนการเก็บข้อมูล การน้าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผนงาน
ตามความต้องการในแผนชุมชน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านอาชีพเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ
ด้านสิ่งแวดล้อม และเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักวิชาการตามร่างแผนการใช้ประโยชน์
ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน และป้องกันการบุกรุกขยายพ้ืนที่ 2) การส้ารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
รายแปลงของเกษตรกรบ้านห้วยเป้า โดยการใช้เครื่องมือ GPS (Global Positioning System) โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยให้เกษตรกรเดินรอบแปลงที่ท้ากินของตัวเอง และบันทึกข้อมูล
การใช้ประโยชน์พื้นที่ท้ากิน ณ แปลงนั้นๆ 3) การสรุปผลการส้ารวจข้อมูลรายแปลง เมื่อเสร็จสิ้นการ
เดินส้ารวจข้อมูลที่ได้มาคืนให้กับชุมชน เพ่ือตรวจเช็คความถูกต้อง และสรุปข้อมูลการใช้ประโยชน์
ที่ดินของบ้านห้วยเป้าให้ทางชุมชนทราบถึงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลงต้องได้รับ
การรับรองจากคณะกรรมการชุมชน  

 
ภาพ1 แผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงของเกษตรกรบ้านห้วยเป้า ซ้อนทับกับ
ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสี ปี พ.ศ. 2545  
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ขั นตอนที่ 2 การก าหนดพื นที่ Zoning การตั งคณะกรรมการและกฎระเบียบของชุมชน
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยชุมชนบ้านห้วยเป้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าสงวนแห่งชาติเชียงดาว เจ้าหน้าที่อุทยาน
แห่งชาติผาแดง ได้มีการก้าหนดขอบเขตพ้ืนที่อยู่อาศัย พ้ืนที่ท้ากิน พ้ืนที่ป่าชุมชน พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ มี
การจัดตั้งกฎระเบียบชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือป้องกันการบุกรุกท้าลายป่า โดยมี
คณะกรรมการหมู่บ้าน/กฎระเบียบของชุมชนบ้านห้วยเป้า 

 
ภาพ 2 แผนที่แสดงการก้าหนดพ้ืนที่ Zoning ซ้อนทับกับข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสี ปี พ.ศ. 2545 

มาตราส่วน 1:30,000 
  
ขั นตอนที่ 3 การจัดท าแผนชุมชนบ้านห้วยเป้า โดยกิจกรรมนี้ชุมชนได้ด้าเนินการเพ่ือให้

ชุมชนเสนอความคิดเห็นถึงปัญหาของชุมชนและจัดท้าแผนชุมชนขึ้นมา ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ชุมชนของตนเองให้เป็นไปตามที่ต้องการ และสามารถแก้ปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกัน โดยคนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมก้าหนดแนวทาง โดยยึดหลักการพ่ึงตนเอง ลดการพ่ึงพิงภายนอก โดย
ค้านึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เช่นการพัฒนา
ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน : ระบบน้้าเพ่ือการเกษตร , ด้านเศรษฐกิจ : การปรับเปลี่ยนการปลูกพืช
ทางเลือก ที่ใช้พ้ืนที่น้อย และก่อเกิดรายได้ รายวัน รายเดือน และรายปี  และด้านสิ่งแวดล้อม : การ
สร้างฝายชะลอน้้า การท้าแนวกันไฟ การปลูกป่า และการสร้างอ่างเก็บน้้าขนาดเล็กในพ้ืนที่
การเกษตร เป็นต้น และผู้น้าชุมชนร่วมลงข้อมูลตามความต้องการต่างๆโดยวาดลงในแผนที่  

   
ภาพ 3 การจัดท้าแผนชุมชนบ้านห้วยเป้า อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
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ขั นตอนที่ 4 การประชุมคณะท างานระดับอ าเภอ/ระดับจังหวัด ตามค าสั่งคณะท างาน
โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า  

 4.1 การประชุมคณะท างานระดับอ าเภอ สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง โครงการ
พัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า โดยมีนายอ้าเภอเชียงดาวเป็นประธานคณะท้างาน และ
หน่วยงานร่วมคณะท้างานในพ้ืนที่ ซึ่งมีโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้าเป็นฝ่าย
เลขานุการ เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนที่ชุมชนสามารถเขามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะถึงปัญหาต่างๆใน
ชุมชน ให้หน่วยงานต่างต่างๆได้รับทราบสู่การวางแผนการปฏิบัติกรพัฒนาได้ตรงจุดหมาย โดยผู้น้า
ชุมชนบ้านห้วยเป้าได้เสนอแนะถึงปัญหากรณีในการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ระบบน้้าเพ่ือ
การเกษตร) สู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจทางการเกษตรที่ยังติดขัดต่อการรับการสนับสนุนเนื่องจาก
พ้ืนที่ต้นน้้าอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแดง และพ้ืนที่ท้ากินอยู่ในเขตป่าสงวนเชียงดาว ท้าให้
หน่วยงานที่จะให้การสนับสนุนไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณได้ จึงขอข้อเสนอแนะและแนว
ทางออกสู่การพัฒนาชุมชนบ้านห้วยเป้าจากการประชุมคณะท้างาน 

 4.2 การประชุมคณะท างานระดับจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เป็นประธานคณะท้างาน และหน่วยงานคณะท้างานในจังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ
โครงการหลวงในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเลขานุการ เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวงห้วยเป้าฝ่ายเลขานุการ คณะท้างานระดับอ้าเภอเชียงดาว ได้น้าเสนอข้อมูลถึงปัญหาในการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ระบบน้้าเพ่ือการเกษตร) กรณีศึกษา การพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือ
การเกษตรบ้านห้วยเป้า สู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการเกษตรเชิงอนุรักษ์ การเกษตรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  ซึ่งยังติดขัดเรื่องของการเข้าด้าเนินงานในพ้ืนที่เขตอุทยานแห่งชาติ มติในที่ประชุมจึงให้
มีการจัดท้าโครงการร่วมแบบบูรณาการในพ้ืนที่ โดยให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็น
หัวหน้าโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ร่วมด้าเนินโครงการ เป็นรายกรณีแต่ละโครงการ 
ทั้งนี้ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ขั นตอนที่ 5 การจัดท าโครงการร่วมแบบบูรณาการในบ้านห้วยเป้า  มีการจัดประชุม
แผนปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานที่มีแผนสนับสนุนงานในพ้ืนที่บ้านห้วยเป้า สู่การจัดท้าโครงการร่วม 
กรณีโครงการฝายต้นน้้า และระบบน้้าประปาภูเขาหมู่บ้านห้วยเป้าในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติผาแดง 
ภายใต้ขอบเขต โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่ง
ผู้รับผิดชอบด้าเนินการดังนี้  

(1) นายเติง ขันหลง ผู้น้าชุมชนบ้านห้วยเป้า : เป็นผู้เสนอโครงการ  
(2) นายศรัญวิทย์ ทอดเสียง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแดง : เป็นหัวหน้าโครงการ  
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(3) นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อ้านวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ : เป็นผู้สนับสนุน
งบประมาณ  
(4) นายยุทธชัย ทีปการพงษ์ : หัวหน้าโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า : 
เป็นผู้ประสานงาน  
ขั นตอนที่ 6 การส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการบ้านห้วยเป้า ชุมชนบ้าน

ห้วยเป้าร่วมกับหน่วยงานร่วมบูรณาการได้น้าร่องพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฝายต้นน้้า และ
ระบบน้้าประปาภูเขาหมู่บ้านห้วยเป้า และส่งเสริมด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ชุนชนได้มี
กฎระเบียบในการบริหารจัดการน้้าให้มีการใช้ทรัพยากรน้้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนดังนี้ 

1. โครงการชลประทานเชียงใหม่ส้านักชลประทานที่ 1 : จัดท้าระบบน้้าชลประทาน ระบบ
น้้าประปาภูเขาเพ่ือการเกษตร พ้ืนที่ได้รับประโยชน์ในการเกษตร 1,7%% ไร่  

2. กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ : ด้าเนินการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้้า การปลูกหญ้า
แฝก เพ่ือการป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน จ้านวน 5%% ไร่ และสนับสนุนการท้าปุ๋ยหมัก 
น้้าหมักชีวภาพ ฯลฯ เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี  

3.โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า  : ได้ด้าเนินการส่งเสริมและพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ศาสตร์พระราชา ใช้ความรู้หลักจากโครงการหลวง การวางแผน
ด้านการตลาด การน้าเทคโนโลยีด้านการผลิตและงานวิจัยและความรู้ต่างๆ และด้าเนินการพัฒนา
แหล่งน้้าขนาดเล็กมีพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์จ้านวน 2%% ไร่ ได้มีการส่งเสริม การปลูกไม้ผลยืนต้น 
ระบบวนเกษตร ปลูกพืชที่ใช้น้้าน้อย ได้แก่ พืชผัก ไม้ผล (มะม่วง เสาวรส)  พืชไร่ที่เหมาะสม (ถั่ว
นิ้วนางแดง ถั่วด้า งาข้ีม้อน) และไม้ใช้สอย ตลอดจนการลดใช้สารเคมี และควบคุมการผลิตพืชให้ตาม
ระบบเกษตรดีที่เหมาะสม(GAP) ในพ้ืนที่การเกษตร 

4. อุทยานแห่งชาติผาแดง และป่าสงวนแห่งชาติเชียงดาว : สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าต้น
น้้า การปลูกป่าแนวกันชนในพ้ืนที่ท้ากินที่ติดกับแนวเขตพ้ืนที่ป่า ท้าฝายชะลอน้้าในแหล่งต้นน้้า การ
ท้าแนวกันไฟ และการบริหารจัดการป่าชุมชนบ้านห้วยเป้า  

5. ชุมชนบ้านห้วยเป้า ด้าเนินการดูแลรักษาป่า ไม่มีการบุกรุกพ้ืนที่ท้ากินเพ่ิมขึ้น ด้าเนิน
กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการน้้าอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน โดยการแบ่งเวรการใช้น้้า และจัดเวรการส้ารวจระบบน้้าจากต้นน้้าถึงแปลงการเกษตร มี
การปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. ส้านักงานเกษตรอ้าเภอเชียงดาว : ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการปลูกมะม่วงและการ
พัฒนาคุณภาพของผลผลิตมะม่วง ให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเพ่ือการ
ส่งออก   
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ภาพ 4 การส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการบ้านห้วยเป้า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มาตรา
ส่วน 1:30,000 
 
วัตถุประสงค์ที่ 2  เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการ ตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคในการท้างานแบบบูรณาการ 

แนวทางการส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคใน
การท้างานเชิงบูรณาการ จากการวิจัยพบว่าแนวทางการส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณา
การบ้านห้วยเป้า ต้าบลทุ่งข้าวพวง อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ที่จะต้องน้ามาใช้ในการวางแผน
และพัฒนา ประกอบด้วย 4  ข้อ ดังนี้ 

1  การพัฒนาบนฐานข้อมูล ต้องมีฐานข้อมูลที่ดีเป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาให้
เหมาะสมตรงตามเป้าหมาย ต้องเริ่มจากการศึกษาภูมิสังคมของชุมชน ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของ
ชุมชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพ่ือให้ได้ข้อมูลของสถานการณ์ ปัญหา 
ความต้องการ หรือโอกาสในการพัฒนาที่แท้จริงของชุมชน ภายใต้การมีส่วนร่วมและการบูรณาการ
ข้อมูลของทุกส่วน ได้แก่ ผู้น้าชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งการน้าข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานของ
ชุมชน แผนชุมชน ข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง แผนการใช้ที่ดิน ข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลน้้า (ต้นทุนน้้าและความต้องการใช้น้้า) องค์ความรู้ เทคโนโลยี 
และงานวิจัยต่างๆ  เป็นต้น  

2 การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน 
ในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่อย่างสมดุลในทุกมิติ บนพ้ืนฐานของฐานข้อมูล และการบูรณาการต่างๆ ตั้งแต่
การเริ่มคิด วิเคราะห์ปัญหาของชุมชน วางแผน และลงมือปฏิบัติในพ้ืนที่ เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไป
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อย่างถูกต้องเหมาะสมตามภูมิสังคม ตรงตามปัญหา และความต้องการของชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการด้าเนินงานเป็นหลัก มีความเข้มแข็ง และสามารถท่ีจะพ่ึงพาตนเองได้ 

3  การพัฒนาอย่างบูรณาการ หน่วยงานร่วมบูรณาการทั้งในระดับส่วนกลาง ระดับจังหวัด 
และระดับพ้ืนที่ ครอบคลุมการพัฒนาชุมชนในทุกด้าน เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาและ
กระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมปฏิบัติงานในพ้ืนที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนงาน โดยการประสานความร่วมมือกับผู้น้าชุมชน ผู้แทนกลุ่มต่างๆ ในชุมชน 
และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตามแผนงานของหน่วยงาน รวมทั้งการให้
ค้าปรึกษาแนะน้า การรวบรวมองค์ความรู้ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่ได้
ก้าหนดไว้ โดยการด้าเนินงานได้ร่วมบูรณาการเพ่ือให้เกิดการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ จัดท้าแผนปฏิบัติการ
ตามที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ ผ่านการประสานงาน การลงพ้ืนที่ การประชุมในระดับต่างๆ และ
ร่วมด้าเนินงานในพ้ืนที่เป้าหมายโดยไม่ซ้้าซ้อนกัน   

4  การพัฒนาอย่างครบวงจร มีการด้าเนินงานอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวิจัย การพัฒนา
อาชีพภายใต้ระบบการอนุรักษ์ดินและน้้า การก้าหนดขอบเขตวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การปลูก
ป่าในพ้ืนที่ส่วนที่ควรเป็นป่า การพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน การจัดการด้านการตลาด การจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยว การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนช่วยเหลือตนเอง เกิดการการพัฒนาสังคมและ
ชุมชน ตลอดจนมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์ อันน้าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของพ้ืนที่ต้น
น้้าล้าธารต่อไป 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการท างานเชิงบูรณาการ  

1. พ้ืนที่ชุมชนบ้านห้วยเป้าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติ ที่มีกฎหมาย
เข้มงวดในการจะท้าการหรือกิจกรรมใดๆ ในพ้ืนที่อันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ท้าให้มีข้อจ้ากัด
ในการส่งเสริมเพ่ือพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การพัฒนาแหล่งน้้า 
ถนน เป็นต้น ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานในการประสานงาน ส้ารวจ ประเมิน และวิเคราะห์ความ
เหมาะสมในการท้ากิจกรรมในพ้ืนที่ มิให้มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
สู่การจัดท้าโครงการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณ กับกรมป่าไม้และกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

2. ปัจจุบันยังไม่สามารถขยายการพัฒนา ให้กับชุมชนกระจายอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทั้ง
หมู่บ้าน เนื่องจาก ข้อจ้ากัดด้านงบประมาณ พ้ืนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติ 
ความต้องการที่หลากหลายของเกษตรกร และการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งต้องสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชน และหน่วยงานบูรณาการในการวางแผน ตั้งงบประมาณ และร่วมด้าเนินการในพ้ืนที่อย่าง
เป็นระบบครบวงจรให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ต่อไป 
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3. ชุมชนยังมีปัญหาในด้านแหล่งน้้าใช้เพ่ือการเกษตร โดยพ้ืนที่ต้นน้้ายังขาดแคลนน้้าต้นทุน 
ล้าห้วยที่ชุมชนใช้ประโยชน์หยุดไหลในช่วงฤดูแล้ง ท้าให้ไม่มีน้้าไหลเข้าสู่แท็งก์/ ถังพักน้้าที่กรม
ชลประทานและสถาบันได้พัฒนาไว้ และการกระจายน้้ายังไม่ทั่วถึงครอบคลุมทั้งชุมชน ซึ่งควรมีการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้้าล้าธาร อย่างต่อเนื่อง เช่น การปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้้า ป้องกันไฟ
ป่า เป็นต้น ยังขาดการวางแผนการพัฒนาแหล่งน้้าให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ สมดุลระหว่าง demand 
และ supply  

4. ในพ้ืนที่ท้ากินชุมชนบ้านห้วยเป้า มีนายทุนซื้อที่ดินของชุมชนเป็นจ้านวนมาก ซึ่งบางส่วน
ให้ชาวบ้านเช่าพ้ืนที่ท้าการเกษตร และมีการใช้สารเคมีจ้านวนมาก ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรดินและ
แหล่งน้้า โดยกลุ่มชุมชนท้าการบริหารจัดการและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินของนายทุนค่อนข้างที่
จะท้าได้ล้าบาก 

 
การสรุปและอภิปรายผล 
 สรุปผลการศึกษา  
การศึกษางานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือศึกษากระบวนการส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการบ้าน
ห้วยเป้า ต้าบลทุ่งข้าวพวง อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

วัตถุประสงค์ที่ 2  เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการ 
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการท้างานแบบบูรณาการ จากผลการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้
สรุปและอภิปรายผลดังต่อไปนี้ 
 โดยการด้าเนินการศึกษาข้อมูลชุมชน การสังเกต การสนทนากลุ่ม การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระดับบุคคล การวาดแผนที่ และเครื่องมือ GPS (Global Positioning System) และการมี
ส่วนร่วมเชิงปฏิบัติการอย่างบูรณาการ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

กระบวนการส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการบ้านห้วยเป้า ต้าบลทุ่งข้าวพวง 
อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีกระบวนการได้ 6 ขั้นตอนหลัก  
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ภาพ 5 กระบวนการส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการบ้านห้วยเป้า ต้าบลทุ่งข้าว

พวง อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
จากการวิจัยพบว่าแนวทางการส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการบ้านห้วยเป้า 

ต้าบลทุ่งข้าวพวง อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ที่จะต้องน้ามาใช้ในการวางแผนและพัฒนาเพ่ือให้
เกิดความยั่งยืน ประกอบด้วย 4  ข้อ ดังนี้ 

 
ภาพ 6 แนวทางการส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการบ้านห้วยเป้า ต้าบลทุ่งข้าว

พวง อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
ปัญหาและอุปสรรคในการท้างานแบบบูรณาการการส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบ

บูรณาการบ้านห้วยเป้า ต้าบลทุ่งข้าวพวง อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 
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ภาพ 7 ปัญหาและอุปสรรคในการท้างานแบบบูรณาการการส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์

แบบบูรณาการบ้านห้วยเป้า ต้าบลทุ่งข้าวพวง อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 
การอภิปรายผล 

 กระบวนการส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการ บ้านห้วยเป้า ต้าบลทุ่งข้าวพวง 
อ้าเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ จากปัญหาพ้ืนที่การขับเคลื่อนการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรเชิง
อนุรักษ์แบบบูรณาการ ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติผาแดง และเขตป่าสงวนแห่งชาตินั้น สู่
การศึกษาและจากเก็บข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์ มาแยกแยะ โดยการจัด
หมวดหมู่ของข้อมูล การสนทนากลุ่ม การวาดแผนที่ การจัดกระบวนการ การวิเคราะห์และจัดท้า
ข้อมูลในแต่ละประเด็นและสรุปในประเด็นต่างๆ พบว่า กระบวนการส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์
แบบบูรณาการ มี 6 ขั้นตอน คือ 1. การส้ารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงของเกษตรกร
บ้านห้วยเป้า 2. การก้าหนดพ้ืนที่ Zoning และกฎระเบียบของชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนบ้าน
ห้วยเป้า 3. การจัดท้าแผนชุมชนบ้านห้วยเป้า 4.การประชุมคณะท้างานระดับอ้าเภอเชียงดาว/ การ
ประชุมคณะท้างานระดับจังหวัดเชียงใหม่ 5.การจัดท้าโครงการร่วมแบบบูรณาการในบ้าน 
ห้วยเป้า 6. การส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการบ้านห้วยเป้า และอภิปรายผลดังต่อไปนี้ 

จากการรวบรวมการส้ารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงของเกษตรกรบ้านห้วยเป้า 
ได้มีการชี้แจงสร้างความเข้าใจในการจัดท้าขอบเขตที่รายแปลง ให้ชุมชนมีความเข้าใจถึงกระบวนการ
เก็บข้อมูล การน้าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ และด้าเนินการส้ารวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินราย
แปลงของเกษตรกรบ้านห้วยเป้าทุกครัวเรือน โดยการใช้เครื่องมือ GPS (Global Positioning 
System) โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน สู่การสรุปผลการส้ารวจข้อมูลรายแปลง เมื่อเสร็จสิ้น
การเดินส้ารวจข้อมูลที่ได้มาคืนให้กับชุมชน เพ่ือตรวจเช็คความถูกต้อง และสรุปข้อมูลการใช้
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ประโยชน์ที่ดินของบ้านห้วยเป้าให้ทางชุมชนทราบถึงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง
ต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ (องค์การบริหารส่วนต้าบลโหล่งขอด , 
256%) ได้ด้าเนินโครงการโหล่งขอดโมเดลเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามแผนปฏิบัติการศรีลานนา ได้มีการส้ารวจข้อมูล และจัดท้าข้อมูลพ้ืนที่ โดยจัดประชุม
ชี้แจงและประชาคมหมู่บ้านเกี่ยวกับปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่และการตัดไม้ท้าลายป่าในเขตอุทยาน
แห่งชาติศรีลานนา เพ่ือท้าความเข้าใจเกี่ยวกับที่ท้ากินอยู่ในเขตป่า ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและ
ยินยอมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหามิให้มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิม และส้ารวจ
ข้อมูลและจัดท้าทะเบียนเป็นรายแปลง  
 หลังจากที่ด้าเนินการส้ารวจข้อมูลเสร็จสิ้นก็ด้าเนินการก้าหนดพ้ืนที่ Zoning โดยชุมชนบ้าน
ห้วยเป้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าสงวนแห่งชาติเชียงดาว เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแดง ได้มีการก้าหนด
ขอบเขตพ้ืนที่อยู่อาศัย พ้ืนที่ท้ากิน พ้ืนที่ป่าชุมชน พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ซ้อนทับกับข้อมูลภาพถ่ายทาง
อากาศสี ปี พ.ศ. 2545 ซึ่งสอดคล้องกับ (กลุ่มอนุรักษ์ป่าไม้บ้านแพะ,2553) ได้น้าแผนที่และข้อมูล
พิกัด GPS มาเป็นองค์ความรู้ชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ของชุมชนคนบ้านแพะ โดยมี
การก้าหนดแผนที่และพิกัดเขต สภาพภูมิพ้ืนที่ แผนที่ที่อยู่อาศัย เขตการปกครอง ป่าชุมชน เขตป่าใช้
สอย เขตป่าอนุรักษ์ เขตท่ีสาธารณะ เขตสถานที่ส้าคัญของชุมชน   
 การจัดท้าแผนชุมชนบ้านห้วยเป้า ท้าให้ทราบถึงความต้องการในการพัฒนาของชุมชนในแต่
ละด้าน ได้แก่ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม โดยระบุปัญหา 
ความต้องการ และสิ่งที่เป็นความจ้าเป็นเร่งด่วนของชุมชน ทั้งสิ่งที่ชุมชนด้าเนินการเองได้ในชุมชน 
และสิ่งที่ชุมชนด้าเนินการเองไม่ได้ ที่จะเป็นจะต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ และชุมชน
ได้วางแผนการพัฒนาตามความต้องการวาดลงในแผนที่ ซึ่งสอดคล้องกับศาสตร์พระราชา “หนทางสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งศตวรรษท่ี 21 สู่แนวทางการพัฒนาตามศาสตร์พระราชาในพ้ืนที่พัฒนาดอยตุง
จังหวัดเชียงราย” ในการพัฒนาที่มุ่งสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
โดยเริ่มจากการระบุปัญหา ความต้องการ และสิ่งที่เป็นความจ้าเป็นเร่งด่วน และร่วมกันออกแบบ
โครงการ วิธีการด้าเนินงาน และการประเมินผล กระตุ้นให้ชาวบ้านในพ้ืนที่รู้จักคิดและลงมือท้าเอง 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นให้สามารถขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาได้
ด้วยตัวเอง  
 การจัดท้าโครงการร่วมแบบบูรณาการในบ้านห้วยเป้า มีการจัดประชุมแผนปฏิบัติของแต่ละ
หน่วยงานที่มีแผนสนับสนุนงานในพ้ืนที่บ้านห้วยเป้า สู่การจัดท้าโครงการร่วมในการส่งเสริม
การเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาได้น้าร่องพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฝายต้นน้้า กรณี
โครงการฝายต้นน้ า และระบบน้ าประปาภูเขาหมู่บ้านห้วยเป้า ชุนชนได้มีกฎระเบียบในการบริหาร
จัดการน้้าให้มีการใช้ทรัพยากรน้้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 6 
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หน่วยงาน ได้แก่ 1) โครงการชลประทานเชียงใหม่ส้านักชลประทานที่ 1 2)กรมพัฒนาที่ดินจังหวัด
เชียงใหม่ 3) โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า 4) อุทยานแห่งชาติผาแดง และป่า
สงวนแห่งชาติเชียงดาว 5) ชุมชนบ้านห้วยเป้า 6) ส้านักงานเกษตรอ้าเภอเชียงดาว ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ศาสตร์พระราชา” หนทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งศตวรรษที่ 21 สู่แนวทางการพัฒนาตามศาสตร์
พระราชาในพื้นที่พัฒนาดอยตุงจังหวัดเชียงราย” ว่าเป็นหนทางท่ีสามารถน้าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ 
โดยหลักการส้าคัญคือ “การพัฒนาแบบองค์รวมและการบูรณาการ”  การท้างานในพ้ืนที่ดอยตุง เป็น
ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยราชการกว่า 35 หน่วยงานภาคเอกชนและองค์กรท้องถิ่นโดยงาน
พัฒนาครอบคลุมตั้งแต่การสร้างความมั่นคงทางอาหารและน้้า ไปจนถึงการพัฒนาโครงสร้าง
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน การชลประทาน ถนนและไฟฟ้า เพ่ือปูทางไปสู่โครงการพัฒนาในระยะยาว 
นอกจากนั้นยังได้ให้ความส้าคัญกับเรื่องของการพัฒนาคน สุขภาวะ การด้ารงชีวิต และการศึกษา 
อย่างมีบูรณาการและเป็นองค์รวม เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาที่รอบด้านและยั่งยืน และยังสอดคล้องกับ 
(มูลนิธิโครงการหลวง,2549) แนวทางในการด้าเนินงานของโครงการหลวงงานสนองพระราชด้าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยชาวเขาให้ช่วยตนเองใน
การปลูกพืชที่มีประโยชน์และมีชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงความ
สมบูรณ์ อันน้าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของพ้ืนที่และความร่วมมือกับภาครัฐ องค์กรท้องถิ่นและ
ประชาชนในพ้ืนที่ โดยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องเป็นกันเองของภาครัฐ องค์กรท้องถิ่น
และประชาชน ให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันได้ดี และไม่ซ้้าซ้อนกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาวิจัยใครนี้สามารถน้าไปประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่ที่มีบริบท และมีความสูงประมาณ 
5%% เมตร จากระดับน้้าทะเลปานกลาง และอาศัยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และ
เขตป่าสงวนแห่งชาติ ในการพัฒนาการเกษตรเชิงอนุรักษ์ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและ โครงสร้าง
พ้ืนฐาน ฯลฯ ได้ และในการวิจัยในครั้งต่อไป  

จากการวิจัยกระบวนการส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการบ้านห้วยเป้า ต้าบลทุ่ง
ข้าวพวง อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นั้น เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนา ควรท้าการศึกษา
วิจัยต่อยอดผลการด้าเนินงานแบบบูรณาการนี้ 1) การศึกษาการเปลี่ยนแปลงจากการส่งเสริม
การเกษตรเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการ 2) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการน้้าโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 
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กิตติกรรมประกาศ  
 การศึกษาวิจัยฉบับนี้ส้าเร็จด้วยความกรุณาของรองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ 
ประธานกรรมการที่ปรึกษาการวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรา  ลิ้มนิรันดร์กุล อาจารย์ ดร. จิรว
รรณ กิจชัยเจริญ กรรมการที่ปรึกษาการวิจัย ซึ่งเป็นผู้ให้ค้าปรึกษา ค้าแนะน้า ชี้แนะแนวทางการท้า
วิจัยตลอดจนตรวจทานและแก้ไขจนท้าให้การวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์ และขอขอบคุณผู้น้าชุมชน
บ้านห้วยเป้าทุกคน และนายศรัญวิทย์ ทอดเสียง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแดง และนายรังสิต พูล
ศรี เจ้าพนักงานป่าไม้ช้านาญงาน ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ที่ให้ข้อเสนอแนะถึง
แนวทางในการท้าวิจัย และมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอถึงการท้างานอย่างบูรณาการในเขตอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และในเขตป่าสงวนแห่งชาติจึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงที่ท้าให้การ
วิจัยในครั้งนี้ลุล่วงไปด้วยดี  
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บทคัดย่อ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจ้านวนมาก ถึงแม้ว่าการบริหารด้านพัสดุจะ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ แต่ยังไม่สามารถม่ันใจว่าระบบการควบคุมภายในนั้น มี
ความเหมาะสม เกิดประสิทธิผลเพียงใด อีกทั้งระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินก้าหนดว่า
ควรมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและทันสมัย จึงจ้าเป็นต้องมีการศึกษาระบบการควบคุม
ภายในด้านพัสดุ เพ่ือประเมินถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่มีดังกล่าว 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษานโยบายและวิธีการปฏิบัติงานด้านพัสดุ  รวมถึง
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้เครื่องมือใน
การวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากผลการศึกษาพบว่า 

1)  นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้ด้าเนินการ
ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256% ซึ่งยึดหลักการคุ้มค่า โปร่งใส 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ 

2)  การศึกษาประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการจัดหาพัสดุ รองลงมาคือ ด้านการตรวจรับพัสดุ ด้านนโยบายใน
การบริหารพัสดุ และด้านการควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุ ตามล้าดับ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
ด้านการจ้าหน่ายพัสดุ 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพ  การควบคุมภายใน  พัสดุ 
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Abstract 
Loei Rajabhat University has done a lot of supply procurement. Although 

the supply management was operated under the official law; there was uncertainty 
regarding the efficiency of the internal control system. In addition, the State Audit 
Office committee regulated that the internal control system must be appropriately 
functional and up to date. Consequently, it needs to conduct a study on the internal 
control system to evaluate the efficiency of the system. 

This research study was aimed to study the policy and procurement 
procedures including the efficiency of the internal control system of supplies 
management section in Loei Rajabhat University. The research instruments were an 
interview and a questionnaire; and the statistics used for data analysis were 
percentage, mean and standard deviation which were presented through descriptive 
analysis process. The results of the research study were as follows. 

1)  The policy and supplies procurement process of Loei Rajabhat University 
was performed in accordance with the procurement and supplies management Act, 
B.E.2535 and amendment, including the procurement and supplies management Act, 
B.E. 2560 based on the principles of value, transparency, efficiency and 
accountability. 

2)  The efficiency of the internal control system of Loei Rajabhat University 
supply section was averagely high. Averagely, each of all aspects was scored at high 
level. The aspect of supplies provision was scored the highest, following by aspect of 
supplies inspection, the aspect of supplies management policy and the aspect of 
material control and supplies storing management respectively. On the other hand, 
supplies distribution was scored the lowest. 
Keywords: efficiency,  internal control,  Equipments and Supplies 
 
บทน า 

ส่วนหนึ่งของความส้าเร็จในทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจประเภทใด มี
ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก ทั้งในภาครัฐและเอกชน ก็คือ การมีการควบคุมภายในที่ดีภายในหน่วยงาน 
เพราะหากหน่วยงานมีควบคุมภายในที่ดี จะสามารถช่วยสนับสนุนให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้
ส้าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่ก้าหนดไว้ อีกทั้งยังเป็นการป้องกัน หรือลดความเสี่ยง
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อันจะเป็นอุปสรรคต่อการด้าเนินงาน ซึ่งกรมบัญชีกลาง (2547 : 8) กล่าวว่า การควบคุมภายในเป็น
กลไกพ้ืนฐานที่ส้าคัญของกระบวนการก้ากับดูแลการด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในหน่วยงาน และเป็น
เครื่องมือที่ช่วยป้องกัน รักษา และดูแลการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า รวมทั้ง
ช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ปัจจุบันที่ให้
ความส้าคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงาน และพัฒนาหน่วยงานอย่างยั่งยืน หาก
หน่วยงานไม่มีการจัดการ หรือการก้ากับดูแลที่ดี โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด หรืออุปสรรคใน
การด้าเนินงานของหน่วยงาน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้
ทรัพย์สิน หรือการกระท้าอันเป็นการทุจริต ซึ่งเกิดจากการไม่มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
ดังนั้น หน่วยงานต่าง ๆ จึงควรจัดให้มีกระบวนการในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมขึ้นภายในหน่วยงาน 
ซึ่งก็หมายถึงการมีการควบคุมภายในที่ดีนั่นเอง เช่น การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้้าซ้อนหรือไม่
จ้าเป็น มีมาตรการควบคุมดูแลรักษาทรัพย์สินเพื่อป้องกันการทุจริต มีการใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า เป็นต้น 

จันทนา สาขากรและคณะ (2550 : 2-13) กล่าวว่า แนวคิดพ้ืนฐานของการควบคุมภายใน
เกี่ยวข้องกับเรื่อง ความรับผิดชอบของผู้บริหาร การจัดให้มีระบบการควบคุมภายในเป็นความ
รับผิดชอบของผู้บริหาร เพ่ือช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่จะท้าให้เกิดความมั่นใจเท่าที่จะสามารถท้าได้ 
การด้าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ใน
การจัดให้มีการควบคุมภายในย่อมมีต้นทุนเกิดขึ้น เช่น การจ้างพนักงานเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้แบ่งแยกหน้าที่
ได้อย่างเหมาะสม หรือออกแบบระบบเอกสารและคู่มือปฏิบัติงาน ผู้บริหารควรมีความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่า ต้นทุนของการควบคุมภายในต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากการจัดให้
มีระบบการควบคุมภายในนั้น ข้อจ้ากัดสืบเนื่องตามลักษณะของการควบคุมภายใน การควบคุม
ภายในถึงแม้จะออกแบบไว้อย่างดีก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถให้ข้อสรุปกับผู้บริหารว่า ระบบการควบคุม
ภายในได้บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว เนื่องจากการควบคุมภายในมีข้อจ้ากัดสืบเนื่องภายในตัวเอง เช่น 
โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากบุคลากร เนื่องจากความไม่ระมัดระวั ง พลั้งเผลอ การใช้ดุลยพินิจ
ผิดพลาด หรือไม่เข้าใจค้าสั่ง โอกาสที่จะเกิดการหลีกเลี่ยงขั้นตอนการควบคุมภายในโดยผู้บริหาร 
หรือโอกาสที่บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการควบคุมภายในใช้อ้านาจนั้นในทางท่ีผิด เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าหน่วยงานจะจัดให้มีระบบการควบคุมภายในขึ้นในหน่วยงานก็ตาม แต่ก็
จ้าเป็นต้องมีการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ซึ ่ง ระบบการควบคุมภายในก็หมายถึง 
นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่หน่วยงานก้าหนดขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานนั่นเอง 
เพื่อท้าให้ทราบว่านโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกก้าหนดขึ้นนั้น มีการน้าไปปฏิบั ติจริงมาก
น้อยเพียงใด เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด เนื่องจากการประเมินผลระบบการควบคุม
ภายในจะท้าให้ผู้บริหารทราบว่าระบบงานต่าง ๆ ของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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เพียงใด รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับและ การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในหน่วยงาน อีกทั้ง ระบบการควบคุมภายในมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ผู้บริหารจึงจ้าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินเพ่ือให้
ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันเพียงใด (กรมบัญชีกลาง, 2545 : 21) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้รับงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุต่าง ๆ ในแต่ละปีเป็น
จ้านวนมาก ท้าให้มีทรัพย์สินเป็นจ้านวนมากขึ้น ซึ่งจ้าเป็นต้องมีระบบการควบคุมดูแลทรัพย์สินหรือ
พัสดุเหล่านั้นในทุกขั้นตอน แม้ว่าการบริหารจัดการด้านพัสดุที่มีอยู่จะเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับของทางราชการเนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ก็ยังไม่สามารถมั่นใจได้ว่าระบบการ
ควบคุมภายในเกี่ยวกับพัสดุที่มีอยู่สามารถท้าให้การจัดซื้อจัดหา การควบคุม การเก็บรักษา การ
แจกจ่ายและการจ้าหน่ายพัสด ุ มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันหรือไม่ รวมทั้ง
กระบวนการด้าเนินงานด้านพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่าเพียงใด 
และระบบการควบคุมภายในที่ก้าหนดขึ้นได้มีการน้าไปปฏิบัติจริงหรือไม่ เพราะถ้าบุคลากรใน
องค์กรไม่น้าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง  การควบคุมภายในที่วางไว้ก็จะไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ ต่อองค์กร
เลย อีกทั้งตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก้าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ยังก้าหนดให้หน่วยงานของรัฐควรจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
และมีการพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ จึงจ้าเป็นต้องมีการการศึกษา
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพ่ือประเมินถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่มีดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 
ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1  เพ่ือศึกษานโยบายและวิธีการปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
 2.2  เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นบุคลากรของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลยที่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งหมดในทุกกระบวนการที่เกี่ยวกับการด้าเนินงานด้านพัสดุ 
จากจ้านวน 10 หน่วยงานหลัก ซึ่งมีหน่วยงานย่อย 19 หน่วยงานได้แก่ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานหรือ
เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ จ้านวน 1%8 คน 
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กลุ่มตัวอย่าง การวิจัยในครั้งนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก ่
กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและวิธีปฏิบัติงานด้านพัสดุ ซึ่งมีต้าแหน่ง

เป็นผู้บริหารระดับต้น หรือระดับกลางของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
หน่วยงานละ 1-2 คน รวมทั้งสิ้น 25 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง 

กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีต้าแหน่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน
หน้าที่ด้านพัสดุโดยตรง หรือเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 57 คน ได้
จากการสุ่มแบบอย่างง่าย 

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณ์นโยบายและวิธีปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเลย ซึ่งเป็นแบบไม่มีโครงสร้าง ผู้วิจัยได้ด้าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเพ่ือให้ได้ได้ข้อมูล
เกี่ยวกับนโยบายและวิธีปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล
เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลักษณะของ
แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์ในการท้างานและบทบาทในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ มี
ลักษณะของค้าถามเป็นแบบให้เลือกตอบ (Check list) 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านโยบายในการบริหารพัสดุ ด้านการจัดหาพัสดุ 
ด้านการตรวจรับพัสดุ ด้านการควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุ และด้านการจ้าหน่ายพัสดุ มีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)5 ระดับโดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ
ของประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 5 คะแนน ระดับ
ของประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4 คะแนน ระดับของ
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุอยู่ในระดับปานกลาง เท่ากับ 3 คะแนน ระดับ
ของประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุอยู่ในระดับน้อย เท่ากับ 2 คะแนน ระดับของ
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุอยู่ในระดับน้อยที่สุด เท่ากับ 1 คะแนน 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานด้านพัสดุของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งเป็นค้าถามปลายเปิด (Open – end) โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิด
อิสระที่จะแสดงข้อเสนอแนะ แบ่งออกเป็น 2 ข้อค้าถาม คือ การปฏิบัติงานด้านพัสดุมหาวิทยาลัยราช
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ภัฏเลยใช้นโยบาย กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับใดบ้าง และการปฏิบัติงานด้านพัสดุท่านมีปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านใดบ้าง 

3.  การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือ 2 ส่วน คือ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ส้าหรับ

แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ก้าหนดให้เป็นแบบไม่มีโครงสร้าง ผู้วิจัยได้ด้าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
เพ่ือให้ได้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและวิธีปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังนั้น จะมี
รายละเอียดการสร้างเครื่องมือเฉพาะในส่วนของแบบสอบถามและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้ 

3.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ก้าหนดไว้ในกรอบแนวคิดตาม
ลักษณะตัวแปรที่จะศึกษา 

3.2  นิยามศัพท์เฉพาะตัวแปรให้ครอบคลุมกรอบแนวคิดเพ่ือสร้างแบบสอบถามฉบับ
ร่าง 

3.3  สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมนิยามศัพท์เฉพาะตัวแปรที่ก้าหนดไว้ในกรอบ
แนวคิด 

3.4  น้าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาและปรับปรุง
แบบสอบถามตามข้อเสนอแนะ ในการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัย
ได้ด้าเนินการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดย
ผู้วิจัยจะคัดเลือกเฉพาะข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป จึงถือว่าแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ข้อนั้น
มีคุณภาพเที่ยงตรงและวัดได้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการวิจัย (ทรงศักดิ์  ภูสีอ่อน, 2554 : 50) 

3.5  พิจารณาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ผู้วิจัยจะน้าแบบสอบถาม ที่
ปรับปรุงแก้ไขจากความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญโดยการพิจารณาค่า IOC แล้วไป
ทดลองใช้ (Try out) โดยการน้าแบบสอบถามดังกล่าวไปทอดแบบสอบถามกับผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานพัสดุที่ไม่ได้ตกเป็นหน่วยตัวอย่าง จ้านวน 3% คน ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง  
ผลการวิเคราะห์พบว่ามีความเชื่อม่ัน %.954 

3.6  ได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแล้วไป
ใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างที่ก้าหนดไว้ 

4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยครอบคลุมทุกหน่วยงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีแหล่งข้อมูล ดังนี้ 
4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) จากแบบสอบถามร่วมกับการสัมภาษณ์ข้อมูล

เพ่ิมเติมจากผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ 
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4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดยมีการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
บทความ งานวิจัยต่าง ๆ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและนโยบายของ
หน่วยงาน 

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน ตามลักษณะของการเก็บรวบรวมข้อมูล และ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 การศึกษานโยบายและวิธีปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่ง

เป็นแบบไม่มีโครงสร้าง ผู้วิจัยได้ด้าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย
และวิธีปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ข้อมูลที่จัดเก็บจากการสัมภาษณ์และการ
ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร บทความ งานวิจัยต่าง ๆ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับของทางราชการและนโยบายของหน่วยงานนั ้น ผู ้ ว ิจ ัยจะใช้การวิเคราะห์เนื ้อหา 
(Content Analysis) และน้าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา อาจจะเป็นการเสนอผลอย่างกว้าง ๆ เช่น 
การบรรยายถึงลักษณะของนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานในปัจจุบัน เหตุการณ์ต่าง ๆ ตามข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

ส่วนที่ 2 การศึกษาประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย หลังจากท่ีได้รวบรวมแบบสอบถามท้ังหมดจากผู้ตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว 

1)  วิ เคราะห์ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน้าค่าเฉลี่ยมาแปลค่าตาม
เกณฑ์ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 103) 

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง  มีระดับของประสิทธิภาพของระบบการควบคุม 
      ภายในด้านพัสดุอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง  มีระดับของประสิทธิภาพของระบบการควบคุม 
      ภายในด้านพัสดุอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง  มีระดับของประสิทธิภาพของระบบการควบคุม 
      ภายในด้านพัสดุอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  มีระดับของประสิทธิภาพของระบบการควบคุม 
      ภายในด้านพัสดุอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง  มีระดับของประสิทธิภาพของระบบการควบคุม 
      ภายในด้านพัสดุอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

2)  วิเคราะห์นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย ซึ่งเป็นค้าถามปลายเปิด (Open – end) โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดอิสระที่จะแสดง
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ข้อเสนอแนะ แบ่งออกเป็น 2 ข้อค้าถาม คือ 1) ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยใช้
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับใดบ้าง 2) ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุท่านมีปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านใดบ้าง ผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และ
น้าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา อาจจะเป็นการเสนอผลอย่างกว้าง ๆ เช่น การบรรยายถึงลักษณะของ
นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานในปัจจุบัน 

6  สถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ สถิติพรรณนาซึ่ง

จะบรรยายลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้าน
พัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ได้แก่ 

6.1  วิเคราะห์คุณลักษณะทั่วไปของของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถ่ีและร้อยละ 
6.1  วิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เลย โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 
 จากการสัมภาษณ์นโยบายและวิธีปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งเป็น
แบบไม่มีโครงสร้าง ผู้วิจัยได้ด้าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและวิธี
ปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลสรุปผลได้ดังนี้ 

1.  นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ในช่วงอดีตถึง
ต้นปี พ.ศ. 256% (ก่อนวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 256%) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด้าเนินการตาม
ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แต่เนื่องจากในวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 256% มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะต้องปรับเปลี่ยนนโยบายการปฏิบัติงานด้านพัสดุของ
มหาวิทยาลัยมาใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256% และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256%  การมอบ
อ้านาจของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ก้าหนดวงเงินงบประมาณในการมอบอ้านาจให้ผู้
ด้ารงต้าแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนได้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารของมหาวิทยาลัย โดย
มีวงเงินงบประมาณไม่เกิน 1%%,%%% บาท กล่าวคือ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดี มีอ้านาจ
ในการอนุมัติวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่วงเงินในการจัดหาแต่ละครั้งไม่เกิน 1%%,%%% บาท 
หลักการจัดหาพัสดุและขั้นตอนการจัดหาต้องสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภ าพ
และประสิทธิผล และตรวจสอบได้ 

2.  การศึกษาประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยใน
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ภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านโยบายในการบริหารพัสดุ ด้านการจัดหาพัสดุ ด้านการตรวจรับพัสดุ 
ด้านการควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุ และด้านการจ้าหน่ายพัสดุ โดยภาพรวมแล้วมีรายละเอียดดัง
ตารางที ่1 

 
ตารางท่ี  1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในภาพรวม 

ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้าน
พัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

X  DS.  แปลผล อันดับที่ 

1.  ด้านโยบายในการบริหารพัสดุ 4.25 0.41 มาก 3 
2. ด้านการจัดหาพัสดุ 4.36 0.44 มาก 1 
3. ด้านการตรวจรับพัสดุ 4.34 0.47 มาก 2 
4. ด้านการควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุ   4.20 0.60 มาก 4 
5. ด้านการจ้าหน่ายพัสดุ   4.18 0.52 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 4.27 0.42 มาก  

 
จากตารางที ่1 พบว่า ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.27, S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการจัดหาพัสดุ ( X = 4.38, S.D. = 
0.44) รองลงมาคือ ด้านการตรวจรับพัสดุ ( X = 4.34, S.D. = 0.47) ด้านโยบายในการบริหารพัสดุ (
X = 4.25, S.D. = 0.41) และด้านการควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุ ( X = 4.20, S.D. = 0.60) 
ตามล้าดับ ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการจ้าหน่ายพัสดุ ( X = 4.18, S.D. = 0.42) 
 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 1.  นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

1.1  นโยบายการปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลยด้าเนินการตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  แก้ไขเพ่ิมเติม 
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ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2545 รวมถึง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
256% และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256% 
ที่มีผลบังคับใช้ในปี 256% เป็นระเบียบที่วางหลักเกณฑ์การควบคุมขั้นตอนกระบวนการจัดหาพัสดุ
และบริการต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการให้ได้มาซึ่งพัสดุส้าหรับใช้งานได้อย่างเพียงพอ คุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพตามความต้องการของหน่วยงาน ตั้งแต่การส้ารวจความต้องการใช้พัสดุ การรายงานขอ
เสนอซื้อจ้าง การอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้าง การท้าสัญญา การตรวจรับพัสดุ ไปจนถึงขั้นตอนเพ่ือ
เตรียมการเบิกจ่ายเงิน การลงทะเบียนและการควบคุมพัสดุ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้
ก้าหนดวงเงินงบประมาณในการมอบอ้านาจให้ผู้ด้ารงต้าแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทนได้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบการบริหารของมหาวิทยาลัย โดยมีวงเงินงบประมาณไม่เกิน 1%%,%%% บาท กล่าวคือ 
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดี มีอ้านาจในการอนุมัติ วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่
วงเงินในการจัดหาแต่ละครั้งไม่เกิน 1%%,%%% บาท โดยหลักการจัดหาพัสดุและขั้นตอนการจัดหา  
ส่วนราชการจะต้องด้าเนินการจัดหาพัสดุให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256% และระเบียบกระทรวงการคลังว่ าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256% สอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้  

(1)  คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนอง
วัตถุประสงค์ ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่
เหมาะสมและชัดเจน  

(2)  โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระท้าโดยเปิดเผย 
เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มี
ระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการด้าเนินการชัดเจน และมีการ
เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน  

(3)  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ ล่วงหน้าเพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี
ก้าหนดเวลาที่เหมาะสม โดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ 

(4)  ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่าง
เป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 

1.2  การปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีขั้นตอนกระบวนการ
จัดหาพัสดุ ได้แก่ การเตรียมการจัดหาพัสดุ การขอรับความเห็นชอบในการจัดหาพัสดุ การให้ความ
เห็นชอบในการจัดหาพัสดุและแต่งตั้งคณะกรรมการ การด้าเนินการจัดหาพัสดุ การขออนุมัติการ
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สั่งซื้อสั่งจ้าง การอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง การจัดท้าสัญญา การด้าเนินการตามสัญญา การตรวจรับพัสดุ 
การด้าเนินการเบิกจ่ายเงิน และการบริหารพัสดุ ตามล้าดับ 

2.  การศึกษาประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย 

2.1  ผลการวิเคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยท้าการวิเคราะห์ข้อมูล
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ้านวน 57 คน ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามจ้านวน 57 ชุด จาก
แบบสอบถาม 57 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 จ้าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
ประสบการณ์ในการท้างานและบทบาทในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่
และค่าร้อยละโดยน้าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบความเรียง พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ้านวน 46 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8%.7% และเพศชาย จ้านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3% เมื่อพิจารณาอายุของผู้ตอบ
แบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 3%-4% ปี  จ้านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 47.37 รองลงมา
มีอายุระหว่าง 41-5% ปี และ 51 ปีขึ้นไป จ้านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 21.%5 และอายุต่้ากว่า 3% ปี 
จ้านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1%.53 ตามล้าดับ เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ้านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 19.12 รองลงมา
คือ ปริญญาตรี จ้านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 45.61 และต่้ากว่าปริญญาตรี จ้านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.26 ตามล้าดับ เมื่อพิจารณารายได้ต่อเดือนพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อ
เดือนระหว่าง 2%,%%1-25,%%% บาท จ้านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 38.6% รองลงมาคือ รายได้ 
25,%%1 บาท ขึ้นไป จ้านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และรายได้ระหว่าง 15,%%1-2%,%%% บาท 
จ้านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 21.%5 และต่้ากว่า 15,%%% บาท จ้านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.%2 
ตามล้าดับ เมื่อพิจารณาประสบการณ์ในการท้างานพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ประสบการณ์ในการท้างาน 1% ปี ขึ้นไป จ้านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 71.93 รองลงมาคือ ระหว่าง 
6-1% ปี จ้านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 12.28 และระหว่าง 3-5 ปี จ้านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.77 
และต่้ากว่า 3 ปี จ้านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.%2 ตามล้าดับ เมื่อพิจารณาบทบาทในการปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุพบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงานพัสดุ จ้านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 64.91 และผู้บริหาร
จ้านวน 2% คน คิดเป็นร้อยละ 35.%9 

2.2  ผลการศึกษาประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จากผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.27, S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการจัดหาพัสดุ 
( X = 4.38, S.D. = 0.44) รองลงมาคือ ด้านการตรวจรับพัสดุ ( X = 4.34, S.D. = 0.47) ด้าน
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นโยบายในการบริหารพัสดุ ( X = 4.25, S.D. = 0.41) และด้านการควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุ (
X = 4.20, S.D. = 0.60) ตามล้าดับ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการจ้าหน่ายพัสดุ ( X = 
4.18, S.D. = 0.42) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

2.2.1  ด้านโยบายในการบริหารพัสดุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.25, 
S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ และระดับมาก 8 
ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการก้าหนดบทบาทของผู้บริหาร โดยก้าหนดวงเงินงบประมาณที่
ผู้บริหารสามารถอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในแต่ละครั้งที่ชัดเจน ( X = 4.53, S.D. = 0.60) 
รองลงมาได้แก่ มีระบบการตรวจสอบและการติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และเป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ( X = 4.40, S.D. = 0.53) และมีการก้าหนดหน่วยงานเพ่ือท้าหน้าที่
ควบคุมการปฏิบัติงานด้านพัสดุที่ชัดเจน ( X = 4.28, S.D. = 0.62) ตามล้าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ ผู้ท้าหน้าที่ควบคุมหรือตรวจสอบภายในสามารถเข้าถึงผู้บริหารได้ง่าย และสามารถ
รายงานเหตุผิดปกติได้เร็ว โดยไม่เกิดผลกระทบต่อตัวของเจ้าหน้าที่ ( X = 4.09, S.D. = 0.71) 

2.2.2  ด้านการจัดหาพัสดุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.36, S.D. = 
0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 1 ข้อ และระดับมาก 8 ข้อ โดยข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การระบุความต้องการพัสดุที่มีมูลค่าในการจัดหาสูงกว่า 1%%,%%% บาทขึ้นไป 
จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณลักษณะ รายละเอียดของพัสดุ จากบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้ง
ให้ท้าหน้าที่ตรวจสอบคุณลักษณะ หรือรายละเอียดของพัสดุนั้น ( X = 4.54, S.D. = 0.54) รองลงมา
ได้แก่ การระบุความต้องการพัสดุ คุณลักษณะ รายละเอียดของพัสดุเป็นไปอย่างชัดเจน โดยค้านึงถึง
กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  ( X = 4.42, 
S.D. = 0.63) มีการจัดหาพัสดุโดยค้านึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน และสอดคล้องกับหลักการ 
ความคุ้มค่า ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ ( X = 4.47, S.D. = 0.57) ตามล้าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีก้าหนด
ระยะเวลาของความต้องการพัสดุเหมาะสมซึ่งไม่ท้าให้เกิดการจัดหาวิธีพิเศษ โดยอ้างความจ้าเป็ น
เร่งด่วน หรือถ้ามีก็มีน้อยครั้ง ( X = 4.12, S.D. = 0.63) 

2.2.3  ด้านการตรวจรับพัสดุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.34, S.D. = 
0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ และระดับมาก 4 ข้อ โดยข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การตรวจรับพัสดุมีการลงลายมือชื่อครบถ้วน ถูกต้องและระยะเวลาในการตรวจ
รับเป็นไปตามระเบียบ ฯ ของทางราชการ ( X = 4.53, S.D. = 0.57) รองลงมาได้แก่ มีการตรวจรับ
พัสดุเป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลง ( X = 4.44, S.D. = 0.57) และมีการก้าหนดจ้านวน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กรณีพัสดุมีมูลค่าสูงหรือมีความส้าคัญ ( X = 4.40, S.D. = 0.56) 
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ตามล้าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ กรณีที่การตรวจรับพัสดุมีข้อสังเกต หรือมีความผิดปกติ
เกิดขึ้น เช่น พัสดุไม่ได้คุณภาพ พัสดุขาดหรือเสียหาย ได้มีรายงานสิ่งผิดปกตินั้นต่อผู้บริหารทราบ (
X = 4.15, S.D. = 0.70) 

2.2.4  ด้านการควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (
X = 4.20, S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการก้าหนดหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทน และการจัดท้าทะเบียนคุม
ของครุภัณฑ์และเป็นปัจจุบัน ( X = 4.42, S.D. = 0.60) รองลงมาได้แก่ การรายงานครุภัณฑ์ที่ใช้ใน
ราชการหรือไม่ใช้ในราชการมีความถูกต้องและเป็นไปตามความเป็นจริง ( X = 4.23, S.D. = 0.73) 
และมีการรับคืนครุภัณฑ์ที่ไม่ใช้ในราชการอย่างเป็นระบบ ( X = 4.18, S.D. = 0.78) ตามล้าดับ ส่วน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุคงทนเป็นปัจจุบันและสามารถรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาได้ทันทีที่มีการร้องขอ ( X = 4.08, S.D. = 0.69) 

2.2.5  ด้านการจ้าหน่ายพัสดุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.18, S.D. 
= 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
การจ้าหน่ายพัสดุเป็นไปตามระเบียบ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุช้ารุดที่มาจากตัวแทน
ของหน่วยงานต่าง ๆ ( X = 4.35, S.D. = 0.64) รองลงมาได้แก่ กรณีที่พัสดุสูญหาย ได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง เพ่ือรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา ( X = 4.25, S.D. = 0.1) และหาก
ผลการสอบหาข้อเท็จจริง ในกรณีพัสดุสูญหายปรากฏว่า ไม่ต้องมีผู้รับผิด เจ้าหน้าที่พัสดุจะสรุป
รายงานและด้าเนินการขออนุมัติจ้าหน่ายพัสดุเป็นสูญจากผู้มีอ้านาจ ( X = 4.16, S.D. = 0.80) 
ตามล้าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ กรณีที่พัสดุช้ารุด เสียหายจนใช้งานไม่ได้ จะท้าการ
ตรวจสอบและน้าออกจ้าหน่าย ( X = 4.10, S.D. = 0.77) 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คือ ด้านโยบายในการบริหารพัสดุ 
ด้านการจัดหาพัสดุ ด้านการตรวจรับพัสดุ ด้านการควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุ และด้านการ
จ้าหน่ายพัสดุ โดยมีรายละเอียดที่จะชี้แจงและอภิปราย ดังต่อไปนี้  

1.  ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด้าน
โยบายในการบริหารพัสดุ พบว่า ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด้านโยบายในการบริหารพัสดุโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีการก้าหนด
บทบาทของผู้บริหาร โดยก้าหนดวงเงินงบประมาณที่ผู้บริหารสามารถอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุใน



 
 487 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

แต่ละครั้งที่ชัดเจน ระดับมาก คือ มีระบบการตรวจสอบและการติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านพัสดุให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และมีการก้าหนดหน่วยงานเพ่ือท้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานด้าน
พัสดุที่ชัดเจน ผู้ท้าหน้าที่ควบคุมหรือตรวจสอบภายในสามารถเข้าถึงผู้บริหารได้ง่าย และสามารถ
รายงานเหตุผิดปกติได้เร็ว โดยไม่เกิดผลกระทบต่อตัวของเจ้าหน้าที่ ผู้วิจัยมองว่า จากผลของงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีความชัดเจนในเรื่องของนโยบายในการบริหารพัสดุของมหาวิทยาลัยท้าให้
ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุม หรือตรวจสอบภายในมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และผู้วิจัยได้ให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในส่วนของนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย ซึ่งเป็นค้าถามปลายเปิด (Open – end) โดยผลจากการตอบแบบสอบถามปลายเปิดใน
การปฏิบัติงานด้านพัสดุมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยใช้นโยบาย กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ พบว่า 
มหาวิทยาลัยมีแบบส้ารวจความต้องการของผู้ใช้พัสดุ เช่น แบบส้ารวจความต้องการหนังสือใน
ห้องสมุด มีนโยบายให้แต่ละสาขาไปส้ารวจความต้องการพัสดุ เป็นต้น มีการวางแผนการจัดหาพัสดุ
ให้ตรงและทันต่อความต้องการพัสดุทีใ่ช้ในแต่ละโครงการ ฯ และบางหน่วยงานมอบหมายให้ผู้ใช้พัสดุ
แจ้งความต้องการพัสดุที่ต้องการใช้พร้อมกับใบเสนอราคาพัสดุ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชูศรี 
ฤกษ์ประทุมรัตน์ (2543 : 100-101) ได้ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนากระบวนการ
บริหารพัสดุ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า การบริหารจัดการพัสดุที่ดีนั้น ควร
ก้าหนดความต้องการให้เหมาะสมใกล้เคียงกับการใช้งานจริง หน่วยงานควรมีการควบคุมค่าใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแผนงาน ควรมีการวางแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้รายได้ประจ้าปี หากมอบอ้านาจการ
จัดซื้อให้หน่วยงาน ควรให้หน่วยงานด้าเนินการตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุอย่าง
เคร่งครัด มีการติดตามผลโดยมีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใส และมีการประเมิน
การจัดหาว่าเป็นไปตามแผนงานความต้องการหรือไม่ 

2.  ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ด้าน
การจัดหาพัสดุ พบว่า ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลยด้านการจัดหาพัสดุ โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ การระบุความต้องการพัสดุที่มีมูลค่าใน
การจัดหาสูงกว่า 1%%,%%% บาทขึ้นไป จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณลักษณะ รายละเอียดของพัสดุ 
จากบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้ท้าหน้าที่ตรวจสอบคุณลักษณะ หรือรายละเอียดของพัสดุ
นั้น การระบุความต้องการพัสดุ คุณลักษณะ รายละเอียดของพัสดุเป็นไปอย่างชัดเจน โดยค้านึงถึง
กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  มีการจัดหาพัสดุ
ค้านึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน สอดคล้องกับหลักการ ความคุ้มค่า ความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และตรวจสอบได้ และมีก้าหนดระยะเวลาของ
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ความต้องการพัสดุเหมาะสม ซึ่งไม่ท้าให้เกิดการจัดหาวิธีพิเศษ โดยอ้างความจ้าเป็นเร่งด่วน หรือถ้ามี
ก็มีน้อยครั้ง ผู้วิจัยให้ความเห็นว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุด้าน
การจัดหาพัสดุที่มีประสิทธิภาพ เห็นได้จากผลการวิจัย มหาวิทยาลัยได้มีการด้าเนินการจัดหาพัสดุ
ตามขั้นตอนการจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบบริหารพัสดุ ตามที่กระทรวงการคลังก้าหนด  แต่
อย่างไรก็ตาม การด้าเนินการจัดหาพัสดุยังไม่สามารถจัดหาได้ตรงตามต้องการของผู้ใช้พัสดุเท่าที่ควร 
เนื่องจากในการจัดหาพัสดุบางประเภทมีลักษณะเฉพาะ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี แต่
ด้วยระเบียบพัสดุที่ต้องด้าเนินการโดยน้าบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่ก้าหนดโดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมาพิจารณาในการจัดซื้อจัดจ้าง ท้าให้ด้าเนินการจัดหาพัสดุบางประเภทไม่เป็นไปตามความ
ต้องการนัก อีกทั้ง ระเบียบของพัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และค่อนข้างมีขั้นตอนซับซ้อนท้า
ให้เป็นปัญหาส้าหรับผู้ปฏิบัติที่ยังขาดความเข้าใจในระเบียบฯ พัสดุอย่างถ่องแท้ ส่งผลให้เกิดปัญหา
การจัดหาพัสดุล่าช้า หรือเสี่ยงต่อการจัดพัสดุที่ไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ดังจะเห็นได้
จากผลของแบบสอบถามปลายเปิด ผู้ตอบแบบสอบถามยังแสดงความคิดเห็นในด้านปัญหาและ
อุปสรรคว่า ระเบียบฯ พัสดุมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ท้าให้บางครั้งปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ 
พัสดุ หรือต้องมีการศึกษาติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบฯ 
พัสดุบ่อยครั้ง อีกทั้ง มีการใช้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เป็นเกณฑ์ท้าให้หน่วยงานเกิดปัญหาในการ
จัดหาพัสดุ เช่น จัดหาพัสดุล่าช้าไม่ทันตามความต้องการ ไม่สามารถจัดหาพัสดุได้เนื่องจากราคาแพง
กว่าบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ท้าให้จ้าเป็นต้องจัดหาพัสดุที่คุณภาพด้อยกว่าที่ต้องการ หรือต้อง
จัดหาพัสดุที่มีลักษณะการใช้งานแบบเดียวกันแทน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกชัย บุตร
แสนคม (2539 : บทคัดย่อ) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง ศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานการพัสดุของผู้ปฏิบัติงาน
พัสดุโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัดสกลนคร พบว่า การจัดซื้อพัสดุมีสาเหตุของ
ปัญหามาจาก พัสดุที่ต้องการจัดซื้อมักมีราคาสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เพราะราคามาตรฐานไม่ทันสมัย
ตามสภาวะเศรษฐกิจ ร้านค้าที่ต้องการจัดซื้อพัสดุมีน้อย ท้าให้หมดโอกาสเลือกซื้อ และการจัดซื้อมี
ขั้นตอนและรายละเอียดในการปฏิบัติมากท้าให้ยุ่งยาก นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
ชินเชิง แก้วก่า (255% : บทคัดย่อ) ซึ่งได้ท้าการศึกษาการบริหารพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
พบว่า การบริหารพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยปัญหาที่
เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัดสุยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งบางครั้งท้าให้การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการโดยไม่ได้ตั้งใจ ส่งผล
ให้เกิดความล่าช้าในการจัดหาด้วย ปัญหาที่พบมักอยู่ในกระบวนการก้าหนดความต้องการพัสดุเกิด
จากการก้าหนดคุณลักษณะเฉพาะสูงเกินไปโดยไม่เหมาะสมกับงบประมาณที่มี จึงท้าให้ต้องก้าหนด
คุณลักษณะใหม ่
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3.  ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด้าน
การตรวจรับพัสดุ พบว่า ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านการตรวจรับพัสดุอยู่ใน
ระดับมาก คือ การตรวจรับพัสดุมีการลงลายมือชื่อครบถ้วน ถูกต้องและระยะเวลาในการตรวจรับ
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และระดับมาก คือ มีการตรวจรับพัสดุเป็นไปตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงและมีการก้าหนดจ้านวนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กรณีพัสดุมีมูลค่าสูงหรือมีความส้าคัญ 
และกรณีที่การตรวจรับพัสดุมีข้อสังเกต หรือมีความผิดปกติเกิดขึ้น เช่น พัสดุไม่ได้คุณภาพ พัสดุขาด
หรือเสียหาย ได้มีรายงานสิ่งผิดปกตินั้นต่อผู้บริหารทราบ ผู้วิจัยให้ความเห็นว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลยมีระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุด้านการจัดหาพัสดุที่มีประสิทธิภาพ เห็นได้จากผลการวิจัย 
มหาวิทยาลัยได้มีการด้าเนินการจัดหาพัสดุตามขั้นตอนการจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบบริหารพัสดุ 
ตามที่กระทรวงการคลังได้ก้าหนด ท้าให้การตรวจรับพัสดุของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่พบปัญหามีกา ร
ตรวจรับพัสดุทั้ง ๆ ที่พัสดุขาดคุณภาพ พัสดุช้ารุด เสียหาย 

4.  ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด้าน
การควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุ พบว่า ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด้านการควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุ โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ มี
การก้าหนดหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ หรือวัสดุคงทน และการจัดท้าทะเบียนคุมของครุภัณฑ์และ
เป็นปัจจุบัน การรายงานครุภัณฑ์ที่ใช้ในราชการ หรือไม่ใช้ในราชการมีความถูกต้องและเป็นไปตาม
ความเป็นจริง มีการรับคืนครุภัณฑ์ที่ไม่ใช้ในราชการอย่างเป็นระบบ และการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลือง 
วัสดุคงทนเป็นปัจจุบันและสามารถรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ทันทีที่มีการร้องขอ ผู้วิจัยให้ความเห็น
ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีการควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุมีประสิทธิภาพ โดยจากผลการวิจัย
มหาวิทยาลัยมีการก้าหนดหมายเลขครุภัณฑ์ มีการจัดท้าทะเบียนคุมอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ผู้วิจัย
เห็นว่า พัสดุบางประเภทโดยเฉพาะวัสดุสิ้นเปลืองมีเป็นจ้านวนมาก หากหน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณที่ท้าหน้าที่ควบคุมและเก็บรักษาพัสดุไม่มีมาตรการที่รัดกุม อาจเกิดความเสี่ยงในการที่
พัสดุสูญหายหรือน้าไปใช้ส่วนตัว แม้ในปัจจุบันยังไม่พบว่ามีการสูญหายหรือน้าไปใช้ส่วนตัวก็ตาม ซึ่ง
จากผลของแบบสอบถามปลายเปิด ผู้ตอบแบบสอบถามบางท่านยังให้ความคิดเห็นว่า ผู้ใช้งานพัสดุไม่
ใช้ความระมัดระวังในการใช้งานพัสดุหรือขาดความตระหนักในการใช้งานพัสดุ เนื่องจากไม่ใช่
ทรัพย์สินของตนเอง จึงท้าให้มีโอกาสที่พัสดุจะช้ารุดเสียหายได้ง่าย 

5.  ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด้าน
การจ้าหน่ายพัสดุ พบว่า ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย ด้านการจ้าหน่ายพัสดุ โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ การจ้าหน่ ายพัสดุเป็นไปตาม
ระเบียบ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุช้ารุดที่มาจากตัวแทนของหน่วยงานต่าง ๆ กรณีที่
พัสดุสูญหาย ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง เพ่ือรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา หาก
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ผลการสอบหาข้อเท็จจริงในกรณีพัสดุสูญหาย ปรากฏว่า ไม่ต้องมีผู้รับผิด เจ้าหน้าที่พัสดุจะสรุป
รายงานและด้าเนินการขออนุมัติจ้าหน่ายพัสดุเป็นสูญจากผู้มีอ้านาจ ตามล้าดับ และกรณีที่พัสดุช้ารุด
เสียหายจนใช้งานไม่ได้ จะท้าการตรวจสอบและน้าออกจ้าหน่าย ผู้วิจัยให้ความเห็นว่า มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลยมีระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุด้านการจัดจ้าหน่ายพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
การด้าเนินการโดยหน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียว คือ งานพัสดุกลางของมหาวิทยาลัย ท้าให้การ
ด้าเนินการเป็นไปตามระเบียบของทางราชการและเกิดประสิทธิภาพเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มี
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์นั่นเอง โดยเห็นได้จากผลการวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีการจ้าหน่ายพัสดุเป็นไปตามระเบียบ และปฏิบัติการจ้าหน่ายพัสดุเป็นไป
ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชินเชิง แก้วก่า (255% : 72) ซึ่งได้ท้าการศึกษา
การบริหารพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พบว่า ในการจ้าหน่ายพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นั้น ฝ่ายพัสดุกลาง ในสังกัดส้านักงานอธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบท้าหน้าที่จ้าหน่ายพัสดุของ
มหาวิทยาลัยทั้งหมด ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานนั้นที่เป็นผู้ดูแลพัสดุเป็นผู้แจ้งและเสนอให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาจ้าหน่ายพัสดุ ฝ่ายพัสดุก็จะแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด้าเนินการจ้าหน่ายตามระเบียบส้านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 วิธีการจ้าหน่ายจะเป็นการขายและโอน 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยเรื ่อง การศึกษาประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้านพัสดุของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.  ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

1.1  ด้านโยบายในการบริหารพัสดุ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ผู้ท้าหน้าที่ควบคุม
หรือตรวจสอบภายในสามารถเข้าถึงผู้บริหารได้ง่ายและสามารถรายงานเหตุผิดปกติได้เร็ว โดยไม่เกิด
ผลกระทบต่อตัวของเจ้าหน้าที่  ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยอาจต้องทบทวนการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในต่อผู้บริหารให้มีกระบวนการที่กระชับ สามารถอ้านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ที่
ควบคุมหรือตรวจสอบให้มากขึ้น และจากการสัมภาษณ์ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ควรมีนโยบาย
ให้ผู้ใช้งานพัสดุ ต้องรับผิดชอบหากพัสดุช้ารุดเสียหาย โดยไม่ให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบในการซ่อมแซมหรือบ้ารุงรักษาเพียงหน่วยงานเดียว รวมทั้งควรมีนโยบายในการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านพัสดุให้ง่ายต่อการปฏิบัติ 

1.2  ด้านการจัดหาพัสดุ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีก้าหนดระยะเวลาของความ
ต้องการพัสดุเหมาะสมซึ่งอาจท้าให้เกิดการจัดหาวิธีพิเศษ โดยอ้างความจ้าเป็นเร่งด่วน หรือถ้ามีก็มี
น้อยครั้ง ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานพัสดุจะต้องพยายามส้ารวจพัสดุที่มีและต้องไม่จัดหาพัสดุเป็นกรณี
เร่งด่วน และจากการสัมภาษณ์ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ควรเป็น
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ปัจจุบัน เพ่ือลดปัญหาจากการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จนท้าให้การจัดหา
พัสดุล่าช้าไม่ทันตามความต้องการ ไม่สามารถจัดหาพัสดุได้ 

1.3  ด้านการตรวจรับ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ กรณีที่การตรวจรับพัสดุมี
ข้อสังเกต หรือมีความผิดปกติเกิดขึ้น เช่น พัสดุไม่ได้คุณภาพ พัสดุขาดหรือเสียหาย ได้มีรายงานสิ่ง
ผิดปกตินั้นต่อผู้บริหารทราบ ดังนั้น เจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความรู้กับ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้รายงานความผิดปกติตามจริง และรายต่อผู้บริหารตามระเบียบหาก
เกิดความผิดปกติข้ึน 

1.4  ด้านการควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การเบิกจ่าย
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุคงทนเป็นปัจจุบันและสามารถรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ทันทีที่มีการร้องขอ 
ดังนั้น หน่วยงานต่าง ๆ และมหาวิทยาลัยจะต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถบันทึกข้อมูล
ด้านพัสดุทีเ่ป็นปัจจุบัน สามารถรายงานจ้านวนพัสดุต่อผู้บริหารให้ทันท่วงที และจากการสัมภาษณ์ได้
มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ควรน้าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ เช่น ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการจัดท้าทะเบียนคุมพัสดุ ใช้บาร์โค้ดส้าหรับก้าหนดรหัสครุภัณฑ์ เป็นต้น 

1.5  ด้านการจ้าหน่ายพัสดุ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ กรณีที่พัสดุช้ารุด เสียหายจน
ใช้งานไม่ได้ จะท้าการตรวจสอบ และน้าออกจ้าหน่าย ดังนั้น งานพัสดุ กองกลาง ส้านักงานอธิการบดี
จะต้องมีการส้ารวจและประกาศจ้าหน่ายพัสดุช้ารุดเป็นประจ้า เพ่ือเป็นการบริหารพัสดุที่ไม่ใช้
ประโยชน์และไม่ต้องจัดหาสถานที่เพ่ือจัดเก็บพัสดุเหล่านั้น 

นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงานกลางควรมีการศึกษา ท้าความเข้าใจ
ในระเบียบพัสดุ ฯ อย่างถ่องแท้ รวมถึงติดตามระเบียบพัสดุ ฯ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงานกลางในมหาวิทยาลัยยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ ฯ ท้าให้เมื่อสอบถามมักจะไม่ได้รับค้าตอบทันที หรือ
ได้รับค้าตอบที่ไม่ถูกต้องเมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานด้านพัสดุขึ้น 
 2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1  ควรมีการวิจัยเรื่องการสภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256% 
  2.2  ปัจจัยที่มีผลต่อความส้าเร็จในการปฏิบัติงานด้านพัสดุตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256% 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental  design)  โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง  
2  กลุ่ม   เพ่ือศึกษาผลของการดูแลแบบแกงการูต่อความพึงพอใจบทบาทมารดาของทารกคลอดก่อน
ก้าหนดที่มีน้้าหนัก < 1,500กรัม ในหออภิบาลทารกแรกเกิดโรงพยาบาลปัตตานี  กลุ่มตัวอย่างเป็น
มารดาของทารกที่คลอดก่อนก้าหนดอายุครรภ์ 28-34 สัปดาห์ แบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับการดูแล
แบบแกงการู  25  ราย  และกลุ่มควบคุมที่ได้รับการดูแลตามปกติ 25 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจในบทบาทการเป็นมารดาของมารดาทารก
คลอดก่อนก้าหนด ซึ่งผ่านการทดสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ้านวน 3 ท่าน และ
น้าไปทดสอบความเที่ยงกับมารดาที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับกลุ่มตัวอย่าง 2% คน ได้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ %.75 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเปรียบเทียบหาค่าที ( Independent 
t-test)  การด้าเนินการวิจัยเริ่มหลังจากผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของโรงพยาบาล
ปัตตานี ผลการวิจัยพบว่า มารดารู้สึกพอใจที่ได้อุ้มบุตรทุกครั้งที่ลูกร้องไห้  มารดารู้สึกมีความสุขเมื่อ
คิดถึงวันที่ลูกจะได้กลับบ้าน ความพึงพอใจบทบาทมารดาของทารกคลอดก่อนก้าหนดที่มีน้้าหนัก < 
1,500กรัม ทั้งสอง กลุ่มมีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบค่าคะแนน
เฉลี่ย ความพึงพอใจบทบาทมารดาของทารกคลอดก่อนก้าหนดที่มีน้้าหนัก < 1,500กรัม หลังการ
ทดลองระหว่าง 2 กลุ่ม พบว่า กลุ่มที่ได้รับการดูแลแบบแกงการูมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้
รับการดูแล แบบแกงการูอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (t = 3.04, p = 0.01) ผลการวิจัยสนับสนุนให้
พยาบาลส่งเสริมมารดาดูแลทารกเกิดก่อนก้าหนดแบบแกงการู โดยเฉพาะในหออภิบาลทารกแรกเกิด 
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ทั้งนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมสายใยสัมพันธ์มารดาและทารก และอาจช่วยลดปัญหาการทอดทิ้งทารก และ
การท้าทารุณกรรมทารกภายในครอบครัวต่อไปได้ 
ค าส าคัญ: การดูแลแบบแกงการู  ความพึงพอใจ  บทบาทการเป็นมารดาทารกคลอดก่อนก้าหนด  
น้้าหนักน้อยกว่า 15%% กรัม  หออภิบาลทารกแรกเกิดโรงพยาบาลปัตตานี 
 

Abstract 
This research was a quasi-experimental research. A quasi-experimental design 

was used to examine the effect of caregiving on maternal role satisfaction of preterm 
infants weighing <1,500 g in the neonatal intensive care unit at Pattani Hospital. The 
samples were 28-34 weeks of gestational age. The experimental group consisted of 
25 nursing staff and 25 regular caregivers. The data consisted of the satisfaction 
questionnaire on maternal role of preterm infant mothers. The content was tested 
by 3 experts. The sample size was 0.75. The data were analyzed using independent 
t-test. After the consideration of ethics in human research at Pattani Hospital. 
Maternal role satisfaction of premature infants weighing <1,5%% grams was high in 
both groups. When comparing the average score The maternal satisfaction of 
preterm infants weighing <1,5%% grams was found to be higher than that of the 
caregivers. The results of this study support nursing care for preterm infants of 
preterm infants (t = 1.98, p = %.%4). Especially in the neonatal intensive care unit. This 
is to promote maternal and fetal relationship. And may reduce the problem of 
abandoning the baby. And abusing the baby in the family. 
Keyword: Kangaroo Care  Satisfaction  Role  in Maternal Maternity  Weight less than 
1500 gm  Newborn Infant Hospital, Pattani Hospital 
 
บทน า 

ทารกคลอดก่อนก้าหนดเป็นปัญหาส้าคัญของกรมอนามัยแม่และเด็ก เนื่องจากเป็นปัญหา
ของการเสียชีวิตและปัญหาการเจ็บป่วยระยะยาว จากการส้ารวจพบว่ามีทารกแรกเ กิดทั่วโลก
ประมาณ 12.9 ล้านคน  คิดเป็นร้อยละ 9.6 ของทารกแรกเกิดทั้งหมด  (Neonatal Center   for  
health Statistics,2%13) ส้าหรับประเทศไทยจากสถิติพบทารกเกิดก่อนก้าหนดปี 2553 ร้อยละ  12 
ของทารกเกิดมีชีพทั้งหมด และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น (Blencowa et al.,2%12) ซึ่งพบว่าทารกที่มี
น้้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทารกคลอดก่อนก้าหนด ทารกคลอดก่อนก้าหนดเหล่านี้
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มีความไม่สมบูรณ์ของระบบอวัยวะต่างๆ ในร่างกายจึงเป็นสาเหตุส้าคัญของการเสียชีวิตของทารก
ไทยในระยะปริก้าเนิด ส่วนสถิติของหออภิบาลทารกแรกเกิด โรงพยาบาลปัตตานี ในปี 2557 ,2558 , 
2559  จ้านวนทารกคลอดก่อนต่ออัตราการเกิดมีชีพ คิดเป็นร้อยละ 55.14 % , 61.87 % , 68.02 %  
ทารกเหล่านี้มักมีปัญหาสุขภาพและมีการเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินหายใจและมีความพิการแต่
ก้าเนิด  และพบว่าทารกคลอดก่อนก้าหนดมีจ้านวนเพ่ิมขึ้นในแต่ละเดือน จากการที่ทารกมีการ
เจริญเติบโตในครรภ์น้อยกว่าปกติ  ท้าให้อวัยวะต่างๆ ในร่างกายเติบโตไม่สมบูรณ์  ทารกคลอดก่อน
ก้าหนดจึงมีความจ้าเป็นที่ต้องได้รับการดูแลที่เฉพาะเจาะจงในหออภิบาลทารกแรกเกิด ทั้งการดูแล
อุณหภูมิที่เหมาะสม การดูแลเฉพาะในแต่ละโรคของทารกคลอดก่อนก้าหนด การป้องกันการติดเชื้อ  
และลดการกระตุ้นจากภายนอก เป็นต้น ท้าให้ทารกคลอดก่อนก้าหนดต้องแยกจากบิดามารดา  ซึ่ง
การถูกแยกจากกันมีผลกระทบต่อการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบิดามารดาและทารกและทารกคลอด
ก่อนก้าหนดจะมีพัฒนาการล่าช้า ใช้ระยะเวลานานในการหายจากโรค และอยู่โรงพยาบาลนานขึ้น  
ส่งผลให้ให้ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลเพ่ิมสูงขึ้น ร่วมทั้ง ทารกและมารดาแยกจากกันท้าให้ความผูกพัน
ระหว่างมารดาและทารกลดน้อยลง ส่วนใหญ่มารดาของทารกคลอดก่อนก้าหนดที่เข้ามาเยี่ยมบุตรใน
หออภิบาลทารกแรกเกิดวิกฤติ ไม่กล้าที่จะจับตัว สัมผัสหรืออุ้มบุตร เนื่องจากบุตรตัวเล็ก กลัวจะท้า
ให้บุตรอันตราย ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนี้จะไปขัดขวาง สัมพันธภาพระหว่างมารดากับทารกได้ ประกอบ
กับทารกมีรูปร่างไม่สมบูรณ์ และได้รับการรักษาโดยใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ ท้าให้มารดา ไม่ได้
สัมผัสบุตร บางรายไม่ยอมมาเยี่ยมบุตร บางรายวิตกกังวลว่าตนจะสามารถดูแลบุตรได้หรื อไม่ซึ่งได้มี
งานวิจัยต่างๆมากมายได้บอกถึงวิธีการท้าให้มารดาและทารกมีความผูกพันกันเพ่ือช่วยให้มารดาและ
ทารกได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น อาทิเช่น การดูแลทารกแบบแกงการู  (Kangkaroo care) ( 
Adnderson,1989 ) 
 จากการศึกษาการดูแลแบบแกงการู (Kangkaroo care) ก่อให้เกิดผลดีทั้งต่อมารดาและ
ทารก  ซึ่งการดูแลอย่างใกล้ชิดในกระเป๋าหน้าท้องของแม่ มารดาจะได้โอบอุ้มทารกให้ผิวหนังมารดา
สัมผัสผิวหนังทารกโดยตรง ท้าให้มารดาและทารกได้ใกล้ชิด สัมผัส ประสานสายตา และสื่อสารซึ่งกัน
และกัน มีปฏิกิริยาการตอบสนองระหว่างมารดากับบุตร มารดาสามารถตอบสนองความต้องการของ
บุตรได้ ท้าให้เกิดความพึงพอใจในการที่จะดูแลบุตร ในต่างประเทศมีรายงานวิจัยพบว่าการดูแลทารก
แบบแกงการูจะท้าให้ทารกมีระยะหลับนานขึ้น ลดกิจกรรมและอัตราการเต้นของหัวใจลดลง ท้าให้
น้้าหนักตัวเพ่ิมขึ้น การควบคุมอุณหภูมิร่างกายดี จึงนับว่าผลจากการดูแลทารกแบบแกงการูช่วยให้
ทารกปลอดภัย  โดยผลดีต่อทารกเกิดก่อนก้าหนดพบว่าขณะปฏิบัติการอุ้มแบบแกงการู  อาการทาง
สรีรวิทยาของทารกจะคงที่  ทั้งอาการหยุดหายใจชั่วคราว อัตราการเต้นของหัวใจช้าเกิดขึ้นน้อย   ค่า
ความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือดจะมีค่าคงที่ (Messmer , Rodriguez ,Adams , Well-Gentry 
,Washborn ,Zabaleta , & Abreu ,1997 )   อุณหภูมิกายคงที่ (ณัฏฐา  วรรธนะวิโรจน์ 



 
 496 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

;2545,Bauer ,Pasel ,Sperling& Wieland ,1997) การติดเชื้อของโรคปอดอักเสบลดลง (Sloan 
,Camacho ,Rojas &Sterm ,1994 ) อัตราการตายและจ้านวนวันนอนโรงพยาบาลลดลง(Charpark 
. Figueroa de &  Ruiz – pelaze ,2001) อีกทั้งยังมีผลต่อระยะเวลานอนหลับลึกเพ่ิมขึ้น การตื่น  
ลดลง มีผลต่อการใช้พลังงานลดลง ส่งผลท้าให้การเจริญเติบโตของร่างกายเพ่ิมขึ้น (Ludington-Hoe, 
Johnson, Morgan, Lewis, Gutman, Wilson, & Scher, 2006) ส่วนผลดีต่อมารดา ท้าให้มารดามี
ความเชื่อมั่นในการดูแลบุตรมากขึ้น มารดารู้สึกผ่อนคลายและเครียดน้อยลง นอกจากนี้ยังช่วย
ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ การเรียนรู้และการสร้างความคุ้นเคยระหว่างมารดากับบุตร (Roller ,2003 
)และท้าให้มารดามีน้้านมเลี้ยงทารกได้อย่างต่อเนื่อง (Ohgi, Fukuda, Moriuchi, Kusumoto, 
Akiyama, Nugent et al., 2002) ซึ่งส่งผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่   
 การดูแลแบบแกงการู(Kangaroo care )เป็นการดูแลทารกโดยการโอบอุ้มทารกแบบเนื้อ
แนบเนื้อ โดยมารดาอุ้มทารกที่นุ่งเฉพาะผ้าอ้อมไว้แนบชิดอกให้ผิวหนังบริเวณใบหน้า  ล้าตัว  แขน
และขาของทารกสัมผัสผิวหนังบริเวณอกของมารดา  โดยจัดศีรษะของทารกเอียงให้หูแนบกับผนัง
หน้าอกซ้ายของมารดาที่บริเวณหัวใจ  งอแขนและขาเข้าหาล้าตัว  จัดวางมือให้อยู่ใกล้ปาก   สวม
หมวก  สวมถุงเท้า ใช้ผ้าอ้อมหรือผ้าห่มคลุมที่หลังทารกและจัดสิ่งแวดล้อมให้มีความเงียบสงบ  มี
ความเป็นส่วนตัว  อากาศถ่ายเทสะดวก  โดยใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติ  ประมาณ  1 -3  ชั่วโมง   
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความคงที่ของอาการทารกและความอดทนของมารดา(DiMenna, 2006 )  การดูแล
แบบแกงการูสามารถท้าให้ทารกคลอดก่อนก้าหนดและทารกคลอดครบก้าหนดที่มีอาการคงที่  
(World  Health  Organization , 2003 )  ทั้งนี้การดูแลแบบแกงการูในทารกคลอดก่อนก้าหนดมี
ความจ้าเป็นอย่างยิ่ง   เนื่องจากทารกคลอดก่อนก้าหนดจะถูกแยกจากมารดาตั้งแต่แรกเกิด  ดังนั้น
ควรส่งเสริมให้ทารกคลอดก่อนก้าหนดที่มีอาการคงที่ได้รับการดูแลแบบแกงการูเร็วที่สุดเท่าที่จะท้าได้
โดยไม่ค้านึงถึงน้้าหนักตัวและอายุครรภ์ของทารก ซึ่งมีการก้าหนดถึงความเหมาะสมในการดูแลแบบ
แกงการูว่าทารกคลอดก่อนก้าหนดควรมีอายุครรภ์ตั้งแต่  28  สัปดาห์ขึ้นไป (Ludington – Hoc, 
Ferreira, Swinth,&Ceccardi , 2003)   ถึงแม้ทารกจะได้รับการใส่ท่อเครื่องช่วยหายใจ   ได้รับสาร
น้้าทางหลอดเลือดด้า  และได้รับยาที่มีผลต่อหลอดเลือดด้าหรือระบบทางเดินหายใจก็สามารถให้การ
ดูแลแบบแกงการูได้เช่นกัน (Ludington – Hoc,199%) 

การดูแลแบบแกงการูอย่างมีประสิทธิภาพ ควรเริ่มปฏิบัติตั้งแต่ทารกคลอดก่อนก้าหนดเข้า
รับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด ดังนั้นทางหน่วยงานหออภิบาลทารกแรกเกิดจึงตระหนักถึง
ความส้าคัญของการดูแลแบบแกงการูในทารกคลอดก่อนก้าหนดที่มีน้้าหนัก น้อยกว่า   1,500 กรัม 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารก ซึ่งส่งผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พร้อม
ทั้งเฝ้าติดตามการเพิ่มของน้้าหนักตัว อุณหภูมิกาย อัตราการเต้นของหัวใจ และระดับความอ่ิมตัวของ
ออกซิเจนในเลือด 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาผลการดูแลแบบแกงการูต่อความพึงพอใจในบทบาทการเป็นมารดาทารกคลอด

ก่อนก้าหนด   
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลจากการดูแลแบบแกงการู ได้แก่ อุณหภูมิกาย   ค่าความอ่ิมตัวของ

ออกซิเจนในเลือด  อัตราการเต้นของหัวใจ   น้้าหนักตัวของทารก  ในทารกคลอดก่อน
ก้าหนด 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลการดูแลแบบแกงการูในทารกคลอดก่อนก้าหนดที่มีน้้าหนัก < 

1500 กรัม ต่อ ความพึงพอใจ ความมั่นใจบทบาทการเป็นมารดา และอาการทางสรีรวิทยาของทารก 
ได้แก่ อุณหภูมิกาย   ค่าความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด อัตราการเต้นของหัวใจ    น้้าหนักตัวของ
ทารก    ที่ก้าหนดไว้ในคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi  experimental  design)  โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง  2  กลุ่ม   เพ่ือศึกษาผลของการดูแลแบบแกงการูต่อความพึงพอใจบทบาทมารดาของทารก
คลอดก่อนก้าหนดที่มีน้้าหนัก < 1,500กรัม ในหออภิบาลทารกแรกเกิดโรงพยาบาลปัตตานี   

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ทารกคลอดก่อนก้าหนดที่มีน้้าหนัก < 1,500 กรัม   มีอายุครรภ์อยู่
ในช่วง   28  -  34  สัปดาห์ที่ไม่มีปัญหาระเก่ียวกับระบบการหายใจ ทารกไม่ได้ใช้ออกซิเจนและไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง  กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive  sampling)  ตาม
คุณสมบัติที่ก้าหนดไว้  โดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 20  ราย  แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม  คือกลุ่ม
ทดลองที่ได้รับการดูแลแบบแกงการู  25 ราย  และกลุ่มท่ีได้รับการดูแลที่ปกติ  25  ราย 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างแนวค้าถามจากวัตถุประสงค์ ของการวิจัยและผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิจ้านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลเด็ก และพยาบาลเด็ก โดยน้าไป
แบบสอบถามไปทดลองใช้กับมารดาทารกคลอดก่อนก้าหนด 2% ราย ค่าความเที่ยงเท่ากับ   %.75    
โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้ 1. แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของมารดาและทารกมีลักษณะค้าถาม
แบบปลายเปิดและปลายปิด เช่น อายุของบิดา มารดา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 
จ้านวนบุตร ประวัติการเจ็บป่วยของบุตร  
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2.แบบสอบถามความพึงพอใจในบทบาทการเป็นมารดาของมารดาทารกคลอดก่อนก้าหนดมี
ลักษณะค้าถามแบบปลายปิด เช่น  ฉันรู้สึกพอใจที่ได้อุ้มลูกทุกครั้งที่ลูกร้องไห้, ฉันรู้สึกมีความสุขเมื่อ
คิดถึงวันที่ลูกจะได้กลับบ้าน 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกาดูแลแบบแกงการู( Kangkaroo care) 
2. วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมและวางแผนในการปฏิบัติ 1.ก้าหนดกลุ่มเป้าหมาย เป็นทารก

คลอดก่อนก้าหนดที่มีน้้าหนัก < 1,500   กรัม 2. เก็บข้อมูลก่อนและหลังการดูแลแบบแกง
การู  โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง  2  กลุ่ม  คือ ทารกท่ีได้รับการดูแลแบบแกงการู  กับทารกท่ีได้รับ
การดูแลแบบปกติ 

3. รวบรวมข้อมูลและน้าไปวิเคราะห์ก่อนและหลัง    สรุปผลการแก้ปัญหาและตั้งเป็นมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน 

 
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ จริยธรรมในคนของโรงพยาบาลปัตตานี หลังจากนั้น

น้าไปเก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

          1  เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนความพึงพอใจในบทบาทการเป็นมารดาระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม 
          2 เปรียบเทียบความแตกต่างของน้้าหนัก อุณหภูมิกาย ค่าความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด 
อัตราการเต้นของหัวใจทารก ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยการใช้สถิติ t- independent 
 
ผลการวิจัย 

จากการทดสอบข้อมูลส่วนบุคคลของทารกและมารดาทั้ง สองกลุ่มด้วยสถิติไคสแควร์พบว่า
ไม่มีความแตก ต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ กล่าวคือ มารดาคลอดโดยผ่าตัดคลอดทางหน้า เป็น
ส่วนใหญ่ อายุครรภ์เฉลี่ย 3% สัปดาห์  อายุของมารดา ส่วนใหญ่มีอายุ 26-30 ปี มารดามีการศึกษา
อยู่ในระดับประถมศึกษา อาชีพ แม่บ้าน โดยส่วนใหญ่ครรภ์ที่ 3 ส่วนทารก น้้าหนักแรกคลอดครั้งที่ 1
ถึงครั้งที่ 5 น้้าหนักเฉลี่ยอยู่ที่ 1001-1500 gm อุณหภูมิกายเฉลี่ยครั้งที่ 1ถึง 5 อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
37.1-37.4 c HR เฉลี่ย 120-160 ครั้ง/นาที o2 sat เฉลี่ย 95-100% 

ความพึงพอใจในบทบาทการเป็นมารดาของทารกคลอดก่อนก้าหนด ทั้งสองกลุ่มมีค่าคะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจบทบาทการเป็นมารดาของทารกคลอดก่อนก้าหนดที่มีน้้าหนัก < 1,500กรัม 
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(Mean  SD) ของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลัง = ( 67.5  2.27) และ (78.7  2.31) กลุ่มควบคุม = 
(66.9  6.15) และ  (69.6 6.0) (ตารางที่ 1) เมื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองระหว่าง 
2 กลุ่ม พบว่า กลุ่มที่ได้รับการดูแลแบบแกงการูมีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจบทบาทการเป็น
มารดาของทารกคลอดก่อนก้าหนดที่มีน้้าหนัก          < 1,500 กรัม สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส้าคัญ ทางสถิติ (t = 3.04, p = 0.01) (ตารางที่ 2) เมื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
บทบาทการเป็นมารดาของทารกคลอดก่อนก้าหนดที่มีน้้าหนัก      < 1,500กรัม ก่อนและหลังการ
ทดลอง พบว่า กลุ่มที่ได้รับการดูแลแบบแกงการูมีค่าคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (t = 2.58, p = 0.01) ส่วนกลุ่มที่ไม่ได้รับการดูแลแบบแกงการู 
พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยหลังและก่อนการทดลองไม่มี ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (t = 
1.83, p = 0.09) (ตารางที่ 1) 
 
ตาราง 1  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจบทบาทการเป็นมารดาของ
ทารกคลอดก่อนก้าหนดที่มีน้้าหนัก < 1,500 กรัม   ก่อนและหลังการทดลอง เปรียบเทียบภายใน
กลุ่มท่ีได้รับการดูแลแบบแกงการูและกลุ่มท่ี ไม่ได้รับการดูแลแบบแกงการู ด้วยสถิติทีคู่ (paired t-
test) (N = 50) 
            กลุ่ม ก่อนการทดลอง  หลังการทดลอง       t         p 

Mean SD Mean SD   
กลุ่มท่ีได้รับการดูแลแบบแกงการู 
         - การสัมผัส 
         - การประสานสายตา 
         - การพูดคุย 
         - การแสดงออกทางสีหน้า 
         - การกอดของมารดา 
         - ความรู้สึกผูกพัน 
         คะแนนรวมความพึงพอใจ 

 
12.1 
1%.2 
11.8 
12.4 
8.9 
12.1 
67.5 

 
1.38 
1.3% 
2.%% 
1.23 
1.3% 
1.65 
2.27 

 
14.3 
12.3 
13.8 
14.3 
1%.% 
14.% 
78.7 

 
1.23 
1.55 
2.13 
1.58 
1.38 
1.42 
2.31 

   
  1.99 
  2.3% 
  2.13 
  2.22 
  2.35 
  2.1% 
  2.58 

  
   %.%1 
   %.%1 
   0.01 
   %.%1 
   %.%1 
   %.%1 
   %.%1 
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            กลุ่ม ก่อนการทดลอง  หลังการทดลอง       t         p 

Mean SD Mean SD   
กลุ่มท่ีไม่ได้รับการดูแลแบบแกงการู 
         - การสัมผัส 
         - การประสานสายตา 
         - การพูดคุย 
         - การแสดงออกทางสีหน้า 
         - การกอดของมารดา 
         - ความรู้สึกผูกพัน 
         คะแนนรวมความพึงพอใจ 

 
12.1 
9.2 
1%.9 
12.1 
9.3 
13.3 
66.9 

 
1.38 
1.29 
2.10 
1.43 
1.45 
1.65 
6.15 

 
12.3 
1%.3 
11.8 
12.2 
1%.% 
13.% 
69.6 

 
1.2% 
1.45 
1.82 
1.12 
1.%1 
1.32 
6.00 

   
  1.7% 
  1.3% 
  1.39 
  1.45 
  1.45 
  1.5% 
  1.6% 

  
   %.%9 
   %.%9 
   0.09 
   %.%9 
   %.%9 
   %.%9 
   %.%9 
 

p < 0.05 
 
ตาราง 2 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจบทบาทการเป็นมารดาของทารกคลอดก่อน
ก้าหนด ที่มีน้้าหนัก < 1,500กรัม หลังการทดลองระหว่างกลุ่มท่ีได้รับการดูแลแบบแกงการูกับกลุ่มท่ี
ไม่ได้รับการดูแลแบบแกงการูโดยใช้สถิติทีอิสระ (independent t-test) (N=50) 

            กลุ่ม หลังการทดลอง       t         p 

Mean SD 

กลุ่มท่ีได้รับการดูแลแบบแกงการู 78.7 2.31 3.04 0.01 
กลุ่มท่ีไม่ได้รับการดูแลแบบแกงกา
ร ู

69.6                6.0%      

p < 0.05 
 
สรุปและอภิปรายผล 

มารดาที่มีทารกเกิดก่อนก้าหนด หลังได้รับ การดูแลแบบแกงการู ติดต่อกัน มีผลท้าให้ค่า
คะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจบทบาทการเป็นมารดาของทารกคลอดก่อนก้าหนดที่มีน้้าหนัก < 1,500
กรัม สูงกว่ากลุ่ม ที่ไม่ได้รับการดูแลแบบแกงการูอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (t = 3.04, p = 0.01) 
เนื่องจากความรักใคร่ผูกพัน เป็นความสัมพันธ์ที่มีลักษณะพิเศษระหว่างบิดากับทารก และคงอยู่
ตลอดระยะเวลานานที่ถูกพรากจากกัน พฤติกรรมระหว่างมารดาและทารกที่บ่งชี้ถึงความผูกพัน คือ
การสัมผัสและแสดงความรัก ซึ่งสามารถส่งเสริม โดยการสัมผัสแบบเนื้อแนบเนื้อ เนื่องจากผิวหนัง 
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เป็นอวัยวะที่รับความรู้สึกที่ใหญ่ที่สุดของร่างกาย การส่งเสริมให้มารดาได้มีโอกาสสัมผัสทารกแบบ 
เนื้อแนบเนื้อ โดยจัดให้มารดาได้อุ้มทารกเกิดก่อนก้าหนด ที่นุ่งเฉพาะผ้าอ้อม ไม่ใส่เสื้อ ให้อยู่ในท่า
นอนคว่้าศีรษะ สูงตะแคงหน้าไปทางใดทางหนึ่งและอุ้มทารกให้ผิวหนัง ทารกแนบสัมผัสผิวหนัง
บริเวณหน้าอกเปลือยของมารดา รวมทั้งการลูบสัมผัส การจ้องตา การพูดคุย การจูบ การยิ้มกับทารก 
และการกอดทารกแนบอกในขณะให้ การดูแลแบบแกงการูระหว่างการทดลองเป็นสิ่งส้าคัญ เพราะ
เป็นจุดเริ่มต้นที่น้าไปสู่การสร้างความผูกพัน ระหว่างมารดากับทารก เป็นการเพ่ิมความใกล้ชิดและ มี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ส่งผลให้เพ่ิมความรักใคร่ ผูกพันขึ้นด้วย ผลการศึกษาครั้งนี้สนับสนุนทฤษฎี 
ความรักใคร่ผูกพัน (bonding theory) ของเคลาส์ และเคนแนล ที่กล่าวไว้ว่า พันธะความรักใคร่
ผูกพันระหว่างบิดากับทารกจะเกิดข้ึนเป็นเวลาที่ยาวนาน และไม่หยุดชะงักอย่างทันที มีแต่จะเพ่ิมพูน
มากขึ้น ทุกครั้งที่มารดาได้สัมผัสโอบกอดใกล้ชิดทารก สนับสนุนค้ากล่าวของ ดอกเตอร์ นีลส์ เบิร์
กแมน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิธีการการดูแลแบบแกงการู ที่บอกว่าระยะเวลาที่ให้ผลดีที่สุดในการ
ดูแลแบบ แกงการูแต่ละครั้ง ควรใช้เวลาอย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน ซึ่งการสัมผัสผิวหนังใกล้ชิดระหว่าง
มารดาและทารก อย่างต่อเนื่องมีความส้าคัญต่อความรักใคร่ผูกพันความผูกพันที่มั่นคงหรือพันธะ
ความรักใคร่ผูกพัน ระหว่างบิดากับทารกจะเพ่ิมมากข้ึนทุกครั้งที่มารดาได้ สัมผัสโอบกอดใกล้ชิดทารก 
ซึ่งความผูกพันที่แนบแน่น ที่พัฒนากับทารกเป็นความรู้สึกที่ต้องการแสดงความรัก และความผูกพัน 
เพ่ือที่จะปกป้องทารกให้รอดพ้นจาก อันตรายและมีชีวิตอยู่รอดได้บิดาที่มีโอกาสดูแล ทารกแบบแกง
การูจะมีความพอใจและมีความมั่นใจ ในการดูแลทารกด้วยตัวเองมากขึ้น สามารถปรับตัว กับการมี
บุตรที่เจ็บป่วยได้ดีขึ้น โดยเฉพาะทารกเกิด ก่อนก้าหนด ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับกรณีศึกษา 
ของปาร์คเกอร์ และแอนเดอร์สัน ที่พบว่าบิดาที่ได้ ให้การดูแลแบบแกงการูกับทารกมีความรู้สึกว่า
ผูกพัน กับทารกที่รับมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม โดยบอกว่า การดูแลแบบแกงการูเป็นการเริ่มต้นที่จะ
รู้จักทารก เป็นโอกาสที่จะเริ่มความรักใคร่ผูกพัน ท้าให้มีความ ใกล้ชิดกับทารกมากกว่าที่คาดคิดไว้ 
จึงเป็นการเพิ่ม ความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารกมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับผลการศึกษา
หลายการศึกษา ที่พบว่า การดูแลแบบแกงการูท้าให้ความรักใคร่ผูกพันระหว่าง มารดาและทารก
เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของ เทสเซอร์ และคณะ ที่ท้าการศึกษาผล
ของการดูแลแบบแกงการูของ มารดากับทารกเกิดก่อนก้าหนด ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีความแตกต่าง
กันระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม ควบคุม เนื่องจากมารดาทั้งสองกลุ่มมีพฤติกรรมที่ปรับ ตัวเข้ากับ
ภาวะสุขภาพของทารกที่ต้องการการดูแล แบบวิกฤติ ซึ่งทารกเกิดก่อนก้าหนดที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มี
น้้าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,000 กรัม และต้องรับ การรักษาในตู้อบเป็นเวลานาน จนกระทั่งจ้าหน่าย
ออก จากโรงพยาบาล ผู้วิจัยจึงสรุปว่า ภาวะสุขภาพของทารก มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความผูกพันของ
มารดาที่มี ต่อทารกมากกว่าการดูแลแบบแกงการู และการศึกษา อ่ืนๆ ที่พบว่า การดูแลแบบเนื้อ
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แนบเนื้อไม่มีผล ต่อพฤติกรรมความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและ ทารกทั้งนี้อาจเนื่องจาก
การศึกษาเหล่านั้น มีจ้านวน กลุ่มตัวอย่างน้อยเกินไปหรือการใช้เครื่องมือวัด ทีไ่ม่เหมาะสม  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการติดตามผลการวิจัยในระยะยาว เกี่ยวกับผลของการดูแลแบบแกงการูต่อความรัก 
ความอบอุ่นและการเลี้ยงดูทารกของบิดา โดยเปรียบ เทียบระหว่างกลุ่มบิดากับทารกที่ได้รับการดูแล
แบบ แกงการูกับกลุ่มบิดากับทารกที่ไม่ได้รับการดูแล แบบแกงการู 

2. ควรมีการศึกษาในทารกกลุ่มอ่ืนๆ เช่น ทารกที่วิกฤติ ทารกที่มีมารดาในกลุ่มเสี่ยง ทั้งนี้ 
เพ่ือลดปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง เด็กถูกท้าทารุณกรรม 
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 ขอขอบคุณ คุณจินตา เกียรติศักดิ์โสภณ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลปัตตานีและ  นพ.ศักดิ์
ชัย ตั้งจิตวิทยา ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลปัตตานี ที่ให้ขวัญและก้าลังใจในการท้างานและการ
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ความสมบูรณ์ของงานวิจัย และเครื่องมือในการท้าวิจัย และขอบคุณมูลนิธิโรงพยาบาลปัตตานี ที่ให้
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง กลุ่มเดียววัดผล ก่อนและหลังการทดลอง มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ ความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ และความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และเข้ารับ
การรักษาในหอผู้ป่วยพิเศษอายุรฉัฐ โรงพยาบาลปัตตานี จ้านวน 25 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โปรแกรมการส่งเสริม
สมรรถนะผู้ดูแล ซึ่งพัฒนามาจากทฤษฏีการดูแลตนเองของโอเร็มครอบคลุมความจ้าเป็นในการดูแล
ตนเองทั้งหมด มีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.86  และความเที่ยงของแบบวัดความสามารถของผู้ดูแลจาก
การสังเกตของผู้สังเกต 2  คน (interrater reliability) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.94 วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติบรรยายโดยใช้ค่า ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยความรู้และความสามารถของผู้ดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ก่อนและหลัง
ได้รับโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะ โดยใช้สถิติทดสอบค่าที (Paired t test) 
 ผลการวิจัย พบว่า ความรู้ของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หลัง
ได้รับโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะสูงกว่าก่อนได้รับการส่งเสริมสมรรถนะ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ สูงกว่าก่อน
ได้รับโปรแกรมฯ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่าผู้ดูแลมีความพึงพอใจต่อโปรแกรม
การส่งเสริมสมรรถนะของผู้ดูแล อยู่ในระดับ ดีมาก โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะผู้ดูแลเป็น
กิจกรรมการพยาบาลที่ช่วยเพ่ิมความสามารถให้แก่ผู้ดูแล ในด้านความรู้ และทักษะในการดูแลผู้ป่วย
ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ส่งผลให้ผู้ดูแลมีความมั่นใจ และสามารถดูแลผู้ป่วยได้ เป็นอย่างดี 
และมีประสิทธิภาพ ลดภาวะแทรกซ้อน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
ค าส าคัญ : โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะ  ผู้ดูแล  ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  
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บทน า 
 จากสถานการณ์ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุราว 10 ล้านคน ใน
จ้านวนนี้ประมาณ 70,000 คนที่นอนติดเตียง และอีกประมาณ 170,000 คนที่ต้องอยู่กับบ้าน ไม่
สามารถไปไหนมาไหนได้ตามล้าพัง ส่งผลกระทบต่อภาระการดูแล และค่าใช้จ่ายทั้งด้านสุขภาพและ
ด้านสังคมของครัวเรือน และภาพรวมของประเทศเพ่ิมสูงขึ้นประเทศไทย ในปี พ.ศ.2558 มีสัดส่วน
ผู้สูงอายุ ร้อยละ 16 ของประชากรทั้งหมด (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ,  2559) ผู้สูงอายุที่
อยู่ในภาวะพ่ึงพิง ยังมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งมีสาเหตุจากการเจ็บป่วย และ/หรือมีอายุมาก การดูแล
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงยังเป็นบทบาทของครอบครัว (ศิราณี ศรีหาภาค และคณะ, 2556) จาก
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของขนาดครัวเรือน จาก 6 คน ในปี 2503 เหลือ 3 คน ในปี 2553 และมี
แนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของผู้ที่อยู่คนเดียวสูงขึ้น (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2557) ย่อมส่งผลต่อ
ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุของครอบครัวไทยยิ่งขึ้น  
 การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเป็นปัญหาสุขภาพ ที่ส้าคัญของคนไทยในปัจจุบันและมีแนวโน้มเพ่ิม 
จ้านวนสูงขึ้นตามล้าดับ เนื่องจากการมีพฤติกรรม สุขภาพที่ไม่เหมาะสม ประกอบกับสังคมไทยเข้าสู่
สังคม ผู้สูงอายุ สัดส่วนผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึนท้าให้อัตราการพ่ึงพิงประชากรของประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากมีผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาของสุขภาพจากการเสื่อมของร่างกายตามวัย เจ็บป่วยด้วยโรค
เรื้อรัง เกิดผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ ภาวะสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม เศรษฐกิจ ภาวะสุขภาพ 
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาในด้านการเคลื่อนไหวและอยู่ในภาวะพ่ึงพา พบว่าจ้านวนผู้ป่วยเกือบร้อย
ละ 50 ส่งผลท้าให้เกิดความสามารถในการดูแลตัวเองบกพร่องและเกิดอัมพฤตอัมพาต ซึ่งมี
ผลกระทบต่อผู้ดูแล และสมาชิกครอบครัว  ครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวเป็นบุคคลส้าคัญที่สุด 
ที่จะดูแลผู้ป่วยเมื่อกลับบ้าน ผลกระทบต่อญาติผู้ดูแลจากการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่
บ้านโดยเฉพาะผู้ป่วยเรื้อรัง ที่มีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อน เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจวายเรื้อรัง 
โรคมะเร็งระยะลุกลาม โรคไตวาย เรื้อรัง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง สมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ เป็นต้น 
นับว่าเป็นภาระที่หนัก ไม่สามารถไปไหนได้อย่างอิสระ มีความกังวลกลัวว่าผู้ป่วยจะเป็นอะไรไปใน
ระหว่างที่ตัวเองไม่อยู่ อาการของผู้ป่วยที่เปลี่ยนแปลงไป และมีความทุกข์ใจเมื่อไม่สามารถช่วยให้
ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นได้ เกิดความรู้สึกผิด และรู้สึกหมดหนทางช่วยเหลือ เมื่อผู้ป่วยเรื้อรังมีอาการเลว
ลง นอกจากนี้ญาติผู้ดูแลยังต้องอดทนกับสภาพอารมณ์ของผู้ป่วยที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากภาวะ
เจ็บป่วย เช่น หงุดหงิด โกรธง่าย เอาแต่ใจ เอาใจไม่ให้ความร่วมมือ เป็นต้น นอกจากนี้ยัง พบว่าญาติ
ผู้ดูแลส่วนหนึ่งต้องลาออกจากงานเพ่ือรับหน้าที่ดูแล ดังนั้นการเตรียมความพร้อมของผู้ดูแลในการ
ดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เป็นสิ่งที่มีความจ้าเป็นอย่างยิ่ง 
 โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยจึงเป็นการเตรียมความรู้และฝึกทักษะที่
จ้าเป็น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ดูแลมีความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยเมื่อจ้าหน่ายกลับบ้าน ผู้ดูแลบางรายไม่
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ต้องการให้ผู้ป่วยกลับบ้านเนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับการดูแลเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้าน ท้าให้นอน
โรงพยาบาลนานเป็นปี หรือจนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล ดังนั้นการเตรียมผู้ดูแลมีความส้าคัญ
เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความมั่นใจว่าสามารถที่จะกลับไปดูแลผู้ป่วยต่อที่บ้านได้อย่า งดี 
และมีประสิทธิภาพ สมรรถนะของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
ประกอบด้วย ความรู้และความสามารถในการดูแล ญาติผู้ดูแลต้องประสบ กับความเครียดเรื้อรังซึ่ง
ส่งผลลบต่อภาวะสุขภาพของ ญาติผู้ดูแลเอง ซึ่งจะส่งผลลบต่อคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ดังนั้น
ญาติผู้ดูแลจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของบุคลากรสุขภาพ ที่ควรให้ความสนใจและไม่ควรมองข้าม  
พยาบาลมีบทบาทส้าคัญในการประเมินความรู้ ความสามารถของผู้ดูแลในระยะก่อนจ้าหน่าย  ผู้ป่วย
ออกจากโรงพยาบาล เป็นการตรวจสอบความพร้อมของผู้ดูแล จากงานวิจัย พบว่า การจ้าหน่ายผู้ป่วย
ออกจากโรงพยาบาลเป็น สถานการณ์การเปลี่ยนผ่านที่ก่อให้เกิดความเครียดกับผู้ดูแล อย่างไรก็ตาม 
ผู้ดูแลที่มีความสามารถในการดูแลสูง จะมีแนวโน้มการประเมินสถานการณ์การดูแลผู้ป่วยว่าไม่ใช่
เรื่องยากล้าบาก สามารถช่วยเหลือกระท้ากิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ป่วยโดยใช้เวลาไม่มากนัก และสามารถ
วางแผนจัดการสอดแทรก การดูแลเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ้าวัน ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่
ดี มีการฟ้ืนหายเร็ว (Barker, 1993) อัตราการกลับเข้ารักษาซ้้าลดลง (Evan, Bishop, & Mathlock, 
1987) ความสามารถของญาติผู้ดูแลเป็นปัจจัยท้านายประสบการณ์และการตอบสนองในบทบาทของ
ญาติ ผู้ดูแลทางบวก (Browing & Schwirian, 1994) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความสามารถของญาติ 
ผู้ดูแลเปรียบเสมือนกุญแจส้าคัญที่น้าไปสู่การบรรลุถึงเป้าหมายคุณภาพชีวิตที่ดี เพ่ิมความพึงพอใจใน
ชีวิตทั้งของผู้ป่วย และผู้ดูแล  
 หอผู้ป่วยพิเศษอายุรฉัฐ โรงพยาบาลปัตตานี รับผู้ป่วยทุกแผนก ส่วนมากจะเป็นแผนกอายุรก
รรม และเป็นผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ติดเตียง ญาติปฏิเสธที่จะน้าผู้ป่วยกลับไปดูแลต่อที่บ้าน 
บางรายอยู่โรงพยาบาลเป็นปี เนื่องจากเป็นผู้บริจาค และค่อนข้างมีฐานะทางเศรษฐกิจ พยาบาลต้อง
ใช้พลังกาย พลังใจเป็นอย่างมากในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าว เพ่ือให้ผู้ป่วยได้กลับไปใช้ชีวิตที่บ้าน 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเพ่ือ ประเมินความรู้และความสามารถของผู้ดูแลใน การดูแลผู้ป่วย
สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ก่อนจ้าหน่ายออกโรงพยาบาล เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนารูปแบบการวางแผนจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นต่อไปเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจ
ท้าให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเลวลง และอาจเสียชีวิตเร็วขึ้น การลดจ้านวนวันนอนแต่ต้องอยู่ภายใต้
การบริการ ที่มีคุณภาพ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะฯ 
 ๒.เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนความสามารถ ในการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  
ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะฯ 
 ๓. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ดูแลต่อโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะฯ 
  
สมมติฐานการวิจัย 
 1. คะแนนความรู้ ในการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หลังได้รับโปรแกรมการ
ส่งเสริมสมรรถนะ มีค่าคะแนนสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะ 
 ๒.  คะแนนความสามารถ ในการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หลังได้รับ
โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะ มีค่าคะแนนสูงกว่าก่อนการได้รับโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะ 
        ๓.  คะแนนความพึงพอใจของผู้ดูแลหลังการได้รับโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะมีความพึงพอใจ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นวิจัยแบบกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) ชนิด 1 กลุ่ม วัดก่อนและ
หลังการทดลอง เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะผู้ดูแล ต่อความรู้ และความสามารถ
ในการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา : ญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หอผู้ป่วย
พิเศษอายุรฉัฐ โรงพยาบาลปัตตานี ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2560 โดยก้าหนด
คุณสมบัติ  ดังนี้ 1) ต้องเป็นผู้ดูแลประจ้า หรืออาศัยกับผู้ป่วยตลอดเวลา 2) ผู้ดูแลสามารถเข้าร่วม
โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะจนจบการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 ญาติหรือผู้ดูแลที่ดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ที่ หอผู้ป่วยพิเศษอายุรฉัฐ 
โรงพยาบาลปัตตานี ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2560 ค้านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(purposive sampling) ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 25 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
(inclusion criteria) ดังนี้   1) ยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย 2) สามารถสื่อสารภาษาไทยได้  
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 เกณฑ์การคัดออกของกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลย้ายหอ/โรงพยาบาล หรือมีภาวะแทรกซ้อน อาการรุนแรงจนบ้าบัดโดย
ใช้เครื่องช่วยหายใจ หรือเสียชีวิตก่อนสิ้นสุดโปรแกรม หรือญาติผู้ดูแลไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่จัด
ไว้ในโปรแกรมได้จนสิ้นสุดโปรแกรม หรือญาติผู้ดูแลขอถอนจากการเข้าร่วมโครงการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแล   
ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา อาชีพ  รายได้ ความเพียงพอของ
รายได้ความเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย ลักษณะของครอบครัว ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  2) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ดูแล เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ เป็นค้าถามปลายปิดมี 10 ข้อ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) 5  ระดับ คือ ไม่พอใจได้ 1 คะแนน พอใจน้อยได้ 2 คะแนน พอใจปานกลางได้ 3 คะแนน 
พอใจมากได้ 4 คะแนน พอใจมากที่สุดได้ 5 คะแนน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยผ่านการตรวจสอบความ
เชี่ยวชาญจ้านวน 3 ท่าน ได้แก่ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม 1 ท่าน อาจารย์พยาบาลด้านอายุ
รกรรม 1 ท่าน และพยาบาลวิชาชีพด้านอายุร กรรม 1 ท่าน  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย 
 1) คู่มือการส่งเสริมสมรรถนะผู้ดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  ประกอบด้วยการ
ดูแล 1) ด้านร่างกาย 1.1) การดูแลท้าความสะอาดร่างกายและเปลี่ยนเสื้อผ้า 1.2) การดูแลการ
ขับถ่ายปัสสาวะ และอุจจาระ 1.3) การดูแลการหายใจ 1.4) การดูแลการให้อาหารทางสายยาง 1.5) 
การดูแลด้านการเคลื่อนไหว 1.6) การดูแลจัดสิ่งแวดล้อมให้สะอาดและปลอดภัย 2) ความสามารถ
ของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยด้านจิตสังคม โดยผู้วิจัยน้าไปตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content 
validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิจ้านวน 3 ท่านเพ่ือพิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหา 
 2) แบบวัดความรู้ของผู้ดูแลเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยข้อค้าถามเกี่ยวกับ สาเหตุของโรค 
ภาวะแทรกซ้อน การดูแลเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อน การดูแลเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพ และการปฏิบัติตัวเมื่อ
ผู้ป่วยกลับไปอยู่บ้าน มีลักษณะเป็นค้าถามถูกผิด เพ่ือใช้ในการประเมินความรู้ของผู้ดูแลก่อนให้
โปรแกรมฯและหลังให้โปรแกรม ผู้วิจัยน้าแบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ ไปทดลองใช้กับผู้ดูแลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตั วอย่าง จ้านวน 15 แล้ว
น้ามาหาค่าความเท่ียงของแบบวัดความรู้โดย ใช้ KR-20 ได้ค่าความเท่ียงเท่ากับ 0.86  
 3) แบบวัดความสามารถของผู้ดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เป็นแบบสังเกต ซึ่ง
ผู้วิจัยดัดแปลงมาจากแบบประเมินของ วิราวรรณ คล้ายหิรัญ (2544)  ซึ่งประกอบด้วย ความสามารถ
ในการดูแลด้านร่างกายได้แก่ การดูแลท้าความสะอาด ร่างกายและการเปลี่ยนเสื้อผ้า การดูแลการ
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ขับถ่าย ปัสสาวะและอุจจาระ การดูแลการหายใจ การดูแลการให้อาหารทางสายให้อาหาร การดูแล
การเคลื่อนไหวของ ร่างกาย การดูแลจัดสั่งแวดล้อมให้สะอาดปลอดภัย และความสามารถในการดูแล
ด้านจิตสังคม  จ้านวน 20 ข้อ  ผู้วิจัยน้าเครื่องมือแบบวัดความสามารถไปตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือโดยตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ปรับปรุง แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ และทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง 15 ราย และหา
ความเที่ยงของแบบวัดความสามารถของผู้ดูแลจากการสังเกตของผู้สังเกต 2 คน (interrater 
reliability) ได้ค่าความเท่ียงเท่ากับ 0.94 
 4. แบบวัดความพึงพอใจของผู้ดูแลต่อโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง โดยมีขั้นตอนการด้าเนินงาน ดังนี้  
 1. ขั นเตรียมการ  
 1.1 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะ
ผู้ดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการด้าเนินการทดลอง และแบบ
ประเมิน ความสามารถของผู้ดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินผลการทดลอง  
 1.2 ประชุมชี้แจงผู้ด้าเนินการวิจัยทั้ง  คน เกี่ยวกับวัตถุประสงค์การวิจัย ลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการด้าเนินการทดลอง และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการทดลอง  
 2. ขั นด าเนินการ 
  หลังจากได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย  แล้ว ผู้วิจัย
พบกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัยและขอ ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2.1 ผู้วิจัยส้ารวจรายชื่อผู้ป่วยที่มีลักษณะตรงตามคุณสมบัติที่ก้าหนดของกลุ่มตัวอย่าง ในแต่
ละวัน สอบถามข้อมูลส่วนบุคคลก่อนให้การส่งเสริมสมรรถนะของผู้ดูแล   
 2.2 ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่างแต่ละรายในหอผู้ป่วย เพ่ือสร้างสัมพันธภาพกับกลุ่มตัวอย่างให้
เกิดความไว้วางใจ โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ในการวิจัย ประโยชน์ ของการวิจัย ตลอดจนขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพ่ือขอความร่วมมือในการวิจัย พร้อมทั้งชี้แจง การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่างในการ
เข้าร่วมการวิจัย เมื่อผู้ป่วยแจ้งยินยอมเข้าร่วมการวิจัยจึงให้ ให้ลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย 
จากนั้นผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และแบบวัดความวิตกกังวลใน
สถานที่เงียบสงบภายในหอผู้ป่วย กลุ่มตัวอย่างแต่ละราย  จะใช้เวลาในการตอบแบบสอบถาม
ประมาณ 15-30 นาที โดยมีรายละเอียดตามโปรแกรมดังนี้ สร้างสัมพันธภาพผู้ดูแล ประเมินปัญหา
และความต้องการของผู้ดูแล ประเมินความรู้ เพ่ือก้าหนดรายละเอียดการสอนตามโปรแกรมฯ 
ด้าเนินการอบรมตามโปรแกรม ประเมินผลโดยวัดความรู้ ประเมินความสามารถของผู้ดูแล  ก่อนและ
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หลังให้ความรู้ตามโปรแกรม ประเมินความพึงพอใจของผู้ดูแลหลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะ
ผู้ดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
   
การพิทักษ์สิทธิและจริยธรรมการวิจัย  
 การวิจัยนี้ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับการวิจัยใน
มนุษย์ของโรงพยาบาลปัตตานี ทั้งนี้คณะผู้วิจัยพบผู้ดูแลผู้ป่วยเพ่ือขออนุญาตและขอความร่วมมือใน  
การเข้าร่วมการวิจัย อธิบายให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ และวิธีการวิจัย โดยผู้ดูแลผู้ป่วยสมัครใจเข้าร่วม
ในการวิจัยโดยไม่มีข้อบังคับใดๆ และสามารถยุติการเข้าร่วมการท้าวิจัยในช่วงใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้ง  
เหตุผลกับผู้วิจัยและไม่มีผลต่อการรักษาที่ได้รับ 
  
ผลการวิจัย 
 1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีจ้านวน 25 คน  พบว่า ผู้ดูแลส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง 
จ้านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 84.0 อายุระหว่าง 31-40 ปี จ้านวน 15 คน คิดเป็น ร้อยละ 60.0 มี
สถานภาพสมรส คู่ จ้านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0  รองลงมาโสด จ้านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.0 มีการศึกษาระดับ ปริญญาตรี จ้านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 ส่วนใหญ่มีรับจ้างทั่วไป 
จ้านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0  รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.0 ส่วนใหญ่มีรายได้ ไม่เพียงพอ จ้านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 ความเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย ส่วน
ใหญ่เป็นบุตรหลาน 12  คิดเป็นร้อยละ 48.0 รองลงมาเป็นผู้ดูแล 10 คิดเป็นร้อยละ 40 ลักษณะของ
ครอบครัวเป็นครอบครัวเดียว จ้านวน 15 คิดเป็นร้อยละ 60.0 และส่วนใหญ่ไม่ประสบการณ์ดูแล
ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จ้านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 68.0 (ตารางที่ 1) 
 
ตาราง  1 จ้านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ้าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ความเพียงของรายได้ ความเก่ียวข้อง ลักษณะครอบครัว และ
ประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  (n=25)      

ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน (n=25) ร้อยละ 
 1. เพศ 
   ชาย 
    หญิง 

 
4 
21 

 
16 
84 

2. อาย ุ(ป)ี 
   ต่้ากว่า 31 ปี 
   31-40 ปี 

 
1 
15 

 
4 
60 
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ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน (n=25) ร้อยละ 
   41-50 ปี 9 36 
3. สถานภาพสมรส     
    คู ่
   โสด 
   หย่า/แยก 
   หม้าย 

 
12 
10 
1 
3 

 
48 
40 
4 
12 

4.ระดับการศึกษา 
   ต่้ากว่าปริญญาตรี                    
   ปริญญาตรี                    
   สูงกว่าปริญญาตรี       

 
9 
13 
3 

 
36 
52 
12 

5. อาชีพ 
   แม่บ้าน 
 ธุรกิจส่วนตัว 
 เกษตรกรรม 
 ข้าราชการ 
   รับจ้างท่ัวไป 

 
4 
2 
3 
4 
12 

 
16 
8 
12 
16 
48 

6. รายไดต้นเองต่อเดือน 
   5,001 – 10,000 บาท 
    10,00%-20,000 บาท 
     มากกว่า 20,000 บาท 

 
6 
16 
3 

 
24 
52 
12 

7. ความเพียงพอของรายได ้
   เพียงพอ 
   ไม่เพียงพอ 
   เพียงพอและเก็บ 

 
6 
13 
6 

 
24 
52 
24 

8. ลักษณะของครอบครัว    
ครอบครัวเดี่ยว           

   ครอบครัวขยาย 

 
15 
10 

 
60 
40 

9. ความเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 
   ภรรยา/สาม ี
   บุตร/หลาน 
   ญาต ิ
   ผู้ดูแล    
 

 
2 
12 
1 
10 

 
8 
48 
4 
40 
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ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน (n=25) ร้อยละ 
10. ประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยท่ีช่วยเหลือตัวเองไมไ่ด้   
    มี 
    ไม่มี 

 
8 
17 

 
32 
68 

 
 2.เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ พบว่าผู้ดูแลมีค่าเฉลี่ย
ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ระยะก่อน  การทดลอง เท่ากับ 6.56 
(SD=.21) และภายหลังสิ้นสุดการทดลอง เท่ากับ 12.64 (SD=.19) เมื่อน้ามาวิเคราะห์ความแตกต่าง
ด้วยสถิติ  Paired t-test พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ของ
ผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ภายหลังสิ้นสุดทดลอง พบว่าสูงกว่าก่อนได้รับ
การส่งเสริมสมรรถนะฯ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ  (t = 20.68, p< .05) ดังแสดง ในตารางที่ 2  
  
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบคะแนนความรู้ในการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ก่อนและหลัง
ได้รับโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะ  

คะแนนความรู้ในการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ 

 S.D. t p-value 

   ก่อนส่งเสริมสมรรถนะผู้ดูแล 
   หลังส่งเสริมสมรรถนะผู้ดูแล 

6.56 
12.64 

.21 

.19 
20.68 *.000 

*p < .05 
 
 3. ค่าเฉลี่ยเฉลี่ยความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  1) 
ความสามารถด้านร่างกาย พบว่า หลังได้รับการส่งเสริมสมรรถนะผู้ดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการดูแลผู้ป่วยด้านร่างกายอยู่ในระดับดี (   =2.76, S.D. = 
.32) ซึ่งสูงกว่าก่อนได้รับการส่งเสริมสมรรถนะผู้ดูแล คะแนนเฉลี่ยอยู่ ในระดับต้องปรับปรุง (  = 
1.49, S.D. = .25) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 1.1)การดูแลท้าความสะอาดร่างกายและเปลี่ยน
เสื้อผ้า มีคะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับดี   (   = 2.88, S.D. = .22) ซึ่งสูงกว่าก่อนได้รับการส่งเสริม
สมรรถนะผู้ดูแล ที่คะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับพอใช้   (  = 1.94, S.D. = .23)  1.2)การดูแลการ
ขับถ่ายปัสสาวะ และอุจจาระ มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการดูแลการขับถ่ายปัสสาวะ และ
อุจจาระ อยู่ในระดับดี (   = 2.84, S.D. = .18) ซึ่งสูงกว่าก่อนได้รับการส่งเสริมสมรรถนะผู้ดูแล ที่
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คะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับพอใช้ (   = 1.78, S.D. = .28)  1.3) การดูแลการหายใจ มีคะแนนเฉลี่ย 
อยู่ในระดับดี (   = 2.84, S.D. = .18) ซึ่งสูงกว่าก่อนได้รับการส่งเสริมสมรรถนะผู้ดูแล ที่คะแนน
เฉลี่ย อยู่ในระดับปรับปรุง  (   = 1.25, S.D. = .38)  1.4)การดูแลการให้อาหารทางสายยาง มี
คะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับดี (   = 2.88, S.D. = .18) ซึ่งสูงกว่าก่อนได้รับการส่งเสริมสมรรถนะผู้ดูแล 
ที่คะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับพอใช้ (   = 1.80, S.D. = .24) 1.5)การดูแลด้านการเคลื่อนไหว มี
คะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับดี (   = 2.73, S.D.= .28) ซึ่งสูงกว่าก่อนได้รับการส่งเสริมสมรรถนะผู้ดูแล 
ที่คะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับพอใช้  ( = 1.72, S.D. = .16) 1.6) การดูแลจัดสิ่งแวดล้อมให้สะอาดและ
ปลอดภัย มีคะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับดี (  = 2.71, S.D. = .27) ซึ่งสูงกว่าก่อนได้รับการส่งเสริม
สมรรถนะผู้ดูแล ที่คะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับพอใช้  ( = 1.94, S.D=.23)  และเมื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการดูแลด้านร่างกายของผู้ดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ก่อนและหลัง
การส่งเสริมสมรรถนะ ทั้งโดยรวม และรายด้าน พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติ ที่ระดับ .05 
(ตารางที่ 3) 2) ความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยด้านจิตสังคม มีคะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับดี  (

 = 2.68, S.D. = .26) ซึ่งสูงกว่าก่อนได้รับการส่งเสริมสมรรถนะผู้ดูแล ที่คะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับ
พอใช้ (  = 1.78, S.D=.28) เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการดูแลด้านจิตสังคม ของผู้ดูแลผู้ป่วย
ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ก่อนและหลังการส่งเสริมสมรรถนะการดูแลด้านจิตสังคม พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติ ที่ระดับ .05 (ตารางที่ 3)  
 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความสามารถในการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  ก่อน
และหลังได้รับโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะ 

คะแนนความสามารถในการดูแลผู้ป่วยที่ไม่
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  S.D. t p-value 

   ก่อนส่งเสริมสมรรถนะผู้ดูแล 
   หลังส่งเสริมสมรรถนะผู้ดูแล 

1.49 
2.76 

.25 

.32 
 

20.68 *.000 
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความสามารถในการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  ก่อน
และหลังได้รับโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะ 
 

กิจกรรม 
ความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถ

ช่วยเหลือตนเองได้ 
 

Sig       
(2talled ) ก่อนส่งเสริมสมรรถนะฯ หลังส่งเสริมสมรรถนะฯ 

 S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 

การดูแลด้านร่างกาย 1.49 .25 ปรับปรุง 2.76 .32 ด ี .000 
   การดูแลท้าความสะอาดร่างกายและ
เปลี่ยนเสื้อผ้า 

1.94 .23 พอใช้ 2.88 .22 ด ี *000 

   การดูแลการขับถ่ายปัสสาวะ อุจจาระ 1,78 .28 พอใช้ 2.84 .18 ด ี *000 
   การดูแลการหายใจ 1.25 .31 ปรับปรุง 2.56 .38 ด ี *000 
   การดูแลการให้อาหารทางสายยาง 1.80 .24 พอใช้ 2.88 .22 ด ี *000 
   การดูแลเรื่องการเคลื่อนไหว 1.72 .16 พอใช้ 2.73 .28 ด ี *000 
   การดูแลจัดสิ่งแวดล้อมให้สะอาด และ
ปลอดภัย 

1.94 .23 พอใช้ 2.71 .27 ด ี *000 

การดูแลด้านจิตสังคม 1.78 .28 พอใช้ 2.68 .26 ด ี *000 

 *p < .05 
 
 4. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ดูแลต่อโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยที่
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หลังได้รับการโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะผู้ดูแล 

การบริการที่ได้รับ  S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
1.มีแผนการเตรียมการสอนโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะฯ 4.42 0.63 มาก 
2.การสอนและฝึกการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ให้
ผู้ดูแลเข้าใจ และสามารถน้าไปปฏิบัติได้ 

4.32 0.59 มาก 

3.เปิดโอกาสให้ผู้ดูแลได้สอบถามเกี่ยวกับวิธีการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ 

4.10 0.51 มาก 

4.ให้ความช่วยเหลือผู้ดูแลขณะที่ผู้ดูแลปฏิบัติกับผู้ป่วยที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ 

3.92 0.46 มาก 

5.ระยะเวลาการให้ความรู้และฝึกความสามารถเหมาะสม 4.09 0.43 มาก 
6. คู่มือการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ช่วยให้ผู้ดูแล 
ปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น 

4.29 0.58 มาก 

7. ความพึงพอใจโดยรวมต่อสมรรถนะ 4.34 0.57 มากท 
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สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีจ้านวน 25 คน  พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ 
หญิง คิดเป็นร้อยละ 84.0 อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็น ร้อยละ 60.0 มีสถานภาพสมรส คู่ คิดเป็น
ร้อยละ 48.0  รองลงมาโสด คิดเป็นร้อยละ 40.0 มีการศึกษาระดับ ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 52.0 
ส่วนใหญ่มีรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 48.0  รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
52.0 ส่วนใหญ่มีรายได้ ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 52.0 ความเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย ส่วนใหญ่เป็นบุตร
หลาน  คิดเป็นร้อยละ 48.0 รองลงมาเป็นผู้ดูแล  คิดเป็นร้อยละ 40 ลักษณะของครอบครัวเป็น
ครอบครัวเดียว คิดเป็นร้อยละ 60.0 และส่วนใหญ่ไม่ประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  
คิดเป็นร้อยละ 68.0  

ความรู้ของผู้ดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  พบว่า ภายหลังการทดลอง ผู้ดูแลมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ในการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ สูงกว่าก่อนได้รับการส่ง เสริม
สมรรถนะฯ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (t = 20.68, p< .05) ความสามารถของผู้ดูแลผู้ป่วยที่ไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ พบว่า ภายหลังการทดลอง ผู้ดูแลมีค่าคะแนนความสามารถ ทั้งโดยรวม 
และรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติ ที่ระดับ.05  และเม่ือเปรียบเทียบความสามารถใน
การดูแลด้านจิตสังคม ของผู้ดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ก่อนและหลังการส่งเสริม
สมรรถนะการดูแลด้านจิตสังคม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติ ที่ระดับ .05 เพ่ิมงานวิจัย
สอดคล้องกับการวิจัยของนวรัตน์ สุทธิพงศ์ (2550) ศึกษาเรื่อง ผลของการพัฒนาความสามารถ
ตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาความสามารถ
ตนเองโดยใช้คู่มือการปฏิบัติตัวก่อน-หลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจมีคะแนนความรู้ด้านการดูแลตนเอง
เพ่ือการฟ้ืนสภาพหลังการผ่าตัดสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  
 ดังนั้นผู้ดูแลควรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ทุกราย  และพยาบาลยังเป็นบุคลากรที่ส้าคัญของญาติ ผู้ ดูแล เช่นเดียวกับญาติที่เป็น
บุคลากรที่ส้าคัญในการดูแลผู้ป่วย พยาบาลควรมีการประเมินญาติ ผู้ดูแล ตั้งแต่แรกรับ เพ่ือจะได้ให้
ข้อมูลและพัฒนาทักษะที่จ้าเป็นในการดูแล เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม สามารถกลับไปฟื้นฟูภาพต่อที่บ้าน เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ด ีทั้งของผู้ป่วยและผู้ดูแล 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. พยาบาลควรประเมินศักยภาพของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วย ให้ความสนใจรับฟังปัญหาของ
ผู้ดูแล และสงเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแล/ญาติ โดยเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของ
ผู้ป่วยแต่ละราย และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง 
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  2. การดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงโดยครอบครัว เป็นบทบาทภาระของผู้ดูแล และสมาชิก
ในครอบครัว ควรมีการเตรียมความพร้อม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพคนในครอบครัว และช่วยแบ่งเบาภาระ 
และผลกระทบของผู้ดูแลหลักให้สามารถดูแลกิจวัตรประจ้าวันของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงได้อย่าง
เหมาะสม 
  3.  ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรก้าหนดกล
ยุทธ์ในการป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงต้องเจ็บป่วยและกลายเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง 
  
กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระบบการ
เฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ ในโรงพยาบาลเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ในคุณลักษณะเชิงประมาณและเชิง
คุณภาพ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากระบบเฝ้าระวัง ประชากรที่ท้าการศึกษาเป็นผู้ป่วยที่มาเข้ารับการ
รักษาและบริการที่โรงพยาบาลเวียงแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยค้นหา
ผู้ป่วยตามบัญชีจ้าแนกโรค (ICD-10) J00,J06.9,J11,J108, J10,J100,J101,J111 และ J110 พบ
ประชากร 767 ราย กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ป่วยที่เข้าข่ายตามนิยามที่ใช้ในการ ศึกษา จ้านวน 256 ราย 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ จ้านวน ความถี่ และร้อยละ
ของตัวแปรที่ศึกษา 

ผลการศึกษา พบว่า เมื่อใช้นิยามการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ตามคู่มือนิยามโรคติดเชื้อใน
ประเทศไทย มีค่าความไวของการรายงานโรคไข้หวัดใหญ่เท่ากับร้อยละ 96.06 ค่าพยากรณ์บวก
เท่ากับร้อยละ 85.88 ค่าความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลเท่ากับร้อยละ 100 ยกเว้นตัวแปรวันที่เริ่ม
มีอาการมีค่าเท่ากับร้อยละ 98.82 และ วันที่พบผู้ป่วยมีค่าเท่ากับร้อยละ 97.64 มีความทันเวลาใน
การแจ้งรายงานผู้ป่วยภายใน 24 ชั่วโมงเท่ากับร้อยละ 100 ข้อมูลจากทั้งสองกลุ่มสามารถเป็น
ตัวแทนได้ทั้งตัวแปรด้านเพศและอายุ ในส่วนของผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่า มีคู่มือและแนว
ทางการด้าเนินงานด้านการเฝ้าระวังโรคและแผนผังแสดงขั้นตอนการรายงานโรค บุคลากรใน
โรงพยาบาลส่วนใหญ่ยอมรับระบบเฝ้าระวังของโรงพยาบาล การแจ้งข่าวการระบาดได้หลายช่องทาง 
มีการเก็บข้อมูลการตรวจรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน
ระบบเฝ้าระวังโรคที่เป็นระบบ ผู้บริหารในระดับจังหวัดและอ้าเภอมีนโยบายที่ชัดเจนโดยก้าหนดให้
เป็นตัวชี้วัดหลัก (KPI) มีการส่งข้อมูลย้อนกลับให้ผู้รับผิดชอบ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการสอบสวน 
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ควบคุมโรค การพยากรณ์แนวโน้มการเกิดโรคและใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่  หากพิจารณา
ในภาพรวมแล้วสรุปได้ว่าระบบเฝ้าระวังกลุ่มโรคไข้หวัดใหญ่อ้าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เมื่อใช้
นิยามการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ตามคู่มือนิยามโรคติดเชื้อในประเทศไทย มีค่าความไวในการ
รายงานโรคไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับสูง และการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2559 น่าจะเกิดจาก 
เนื่องจากทางโรงพยาบาลเวียงแก่นไม่มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือหาเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่มี
ความจ้าเพาะเจาะจง วันที่เริ่มป่วยของผู้ป่วยมีความผิดพลาดในการลงข้อมูล แต่อย่างไรก็ตาม ควรมี
จัดอบรมเกี่ยวกับนิยามของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ถูกต้องและชัดเจน อบรมเกี่ยวการใส่รหัสโรค (ICD-10) 
ให้กับบุคลากรในโรงพยาบาลทุกภาคส่วนให้ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยเพ่ือลดปัญหาการใส่รหัส
โรคผิด และควรมีการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการที่มีความจ้าเพาะเจาะจงกับตัวเชื้อไข้หวัดใหญ่
มากขึ้น เพ่ือให้ระบบเฝ้าระวังโรคให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและมีการด้าเนินงานอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืนต่อไป  
ค าส าคัญ: โรคไข้หวัดใหญ่, ค่าพยากรณ์บวก, การเฝ้าระวัง, ค่าความไว, ความถูกต้อง, ความทันเวลา  
 

Abstract 
 The objectives of this study were to study the process of Influenza 
Surveillance system, to study quantitative and qualitative attribution of Influenza 
surveillance system, and to evaluate the quality of the influenza reporting system of 
Wiang Kaen Hospital. The research was a cross-sectional descriptive study. The 
participants of this study were patients who come to receive medical treatment at 
the hospital in 1 January – 31 December, 2016 from International Classification of 
Disease (ICD-10) J00, J06.9, J11, J108, J10, J100, J101, J111 and J110. Total of 
patients were 767 peoples and the number of sample size of this research were 256 
peoples. Data were analyzed using descriptive statistics including the number, 
frequency and percentage of variables studied. 

 The study found that when using the definition of influenza surveillance The 
sensitivity of influenza reporting in the hospital was 96.06%, the positive predictive 
value was 85.88%, the accuracy of the record was 100%, except the onset of 
symptoms was 98.82% and the day The patients were 97.64%, The time to report 
the patient within 24 hours was 100%.The data from both groups can be 
representative of sex and age. In terms of qualitative results was found that the 
hospital has guidelines for disease surveillance and disease screening, the most of 
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healthcare provider accept in hospital surveillance, multi-channel outbreak reporting, 
computerized data collection system and manage all of staff responsible for 
systematic surveillance. Management at the provincial and district level has a clear 
policy as a key indicator (KPI) to use in the investigation of disease control, trends of 
disease, and use for problem solving in the area. 
Keywords: Influenza, PPV, Surveillance, Sensitivity, Accuracy, Timeliness  
 
บทน า 
 โรคไข้หวัดใหญ่เป็นการติดเชื้อไวรัสที่ระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน สามารถเกิดได้ใน
ทุกเพศ ทุกวัย เป็นโรคที่เกิดได้ตลอดปี แต่พบได้สูงขึ้นในช่วงฤดูหนาว สามารถติดต่อได้ทางการ
หายใจ ไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วยที่เป็นโรคโดยตรงและของใช้ส่วนตัวของผู้ป่วย  
โดยบริเวณที่อาจมีการติดเชื้อได้แก่ จมูก คอ และปอด อาการโดยทั่วไปของโรคไข้หวัดใหญ่ คือ มีไข้
สูงที่ประมาณ 38 องศาเซลเซียสขึ้นไป น้้ามูก ไอมีเสมหะ บางคนมีอาการเจ็บคอ ปวดเมื่อยตามตัว 
อ่อนเพลียไม่มีแรง อาการส่วนใหญ่จะไม่รุนแรง เป็นอยู่ประมาณ 3-5 วัน ซึ่งบางครั้งจะคล้ายโรค
ไข้หวัดธรรมดา แต่ท้ายที่สุดอาการก็จะหายไปเองได้ มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จะมีอาการรุนแรง เช่น 
ไอมาก หอบเหนื่อย หายใจล้าบาก ซึ่งอาจเกิดการอักเสบของปอด ท้าให้เกิดปอดบวม ซึ่งอาการ
อาจจะรุนแรงจนถึงเสียชีวิต ซึ่งถือว่าเป็นโรคที่มีส้าคัญที่สุดโรคหนึ่งในกลุ่มโรคติดต่ออุบัติ ใหม่และ
โรคติดต่ออุบัติซ้้าและเกิดการระบาดใหญ่ทั่วโลกมาแล้วหลายครั้ง แต่ละครั้งของการระบาดโรคได้
แพร่กระจายไปกว้างขวางเกือบทุกทวีปที่ท้าให้มีผู้ป่วยและเสียชีวิตนับล้านคนสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส
ไข้หวัดใหญ่ซึ่งมี 3 ชนิด คือ A B และ C โดยไวรัสชนิด A เป็น ชนิดที่ท้าให้เกิดการระบาดทั่วโลกที่
เกิดการติดเชื้อในคนที่พบในปัจจุบัน เชื้อที่พบจากการรายงานการติดเชื้อในคนบ่อยที่สุด ได้แก่ 
A(H1N1) และ A(H3N2)  
 จากรายงานสถานการณ์เกิดโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย ในช่วงปี 2558 และ 2559 พบว่า
จ้านวนผู้ป่วยทั้ง 2 ปีมีแนวโน้มการกระจายใกล้เคียงกัน กล่าวคือ จ้านวนผู้ป่วยสูงในช่วงต้นปี 
ระหว่าง เดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ และจะมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือน
พฤษภาคม ส่วนใหญ่พบผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มอายุ %-4 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด คือ551.73 ต่อประชากรแสน
คน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5–9 ปี มีอัตราป่วย 49%.8% ต่อประชากรแสนคน สถานการณ์โรคไข้หวัด
ใหญ่ในโรงพยาบาลเวียงแก่น แสดงจ้านวนผู้ป่วยที่มาเข้ารับการรักษา แยกเป็นรายเดือนในช่วงปี 
พ.ศ. 2555-2559 ดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 : จ านวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ที่มาเข้ารบัการรักษาทีโ่รงพยาบาลเวียงแก่น แยกเป็นรายเดือน ในช่วงปี 

2555-2559 

 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระบบการเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ 
2. เพ่ือศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณของการเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ในโรงพยาบาลเวียงแก่น 
3. เพ่ือศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพของการเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ในโรงพยาบาลเวียงแก่น 
4. เพ่ือประเมินคุณภาพของระบบการรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในโรงพยาบาล

เวียงแก่น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive study) ทั้ง
คุณลักษณะเชิงปริมาณ ได้แก่ ความไว/ความครบถ้วนของการรายงาน (Sensitivity) ค่าพยากรณ์บวก 
(Positive Predictive Value) ความทันเวลา (Timeliness) และคุณภาพของข้อมูล (Data quality) 
และการศึกษาคุณลักษณะเชิงคุณภาพ ได้แก่ การน้าไปใช้ประโยชน์ (Usefulness) การยอมรับของผู้
ที่เก่ียวข้อง (Acceptability) ความยากง่าย (Simplicity) ความยืดหยุ่น (Flexibility) และความมั่นคง
ของระบบ (Stability)  ท้าการศึกษาในโรงพยาบาลเวียงแก่น อ้าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 
 ประชาชนที่ท้าการศึกษา ได้แก่ รายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ (รหัสโรค J10, J11, J100, 
J101, J110, J111, J108) จากระบบเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (R506) ของโรงพยาบาลเวียงแก่น 
ในปี พ.ศ. 2559 และเวชระเบียนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเวียงแก่น ทั้งแผนกผู้ป่วยใน
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และผู้ป่วยนอกตามการวินิจฉัยโรค จากผู้มาเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเวียงแก่น ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 
มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 ที่มีรหัส ICD-10 ดังนี้ 

 J00 : Acute nasopharyngitis ( common cold ) 

 J06.9: Acute upper respiratory tract infection (URI) 
 
ขนาดตัวอย่างของเวรระเบียน ก้าหนดให้เลือกเวรระเบียนรหัส โรค J10, J11, J100, J101, J110, 
J111, J108 มาท้าการทบทวนทั้งหมด 85 (R506) ส่วนรหัส J00 และ J06.9 ท้าการสุ่มตัวอย่างแบบ
ง่าย (simple random sampling) โดยใช้สูตรการค้านวณขนาดตัวอย่าง Krejcie&Morgan ได้
ตัวอย่างเวชระเบียนมาศึกษาทั้งสิ้น 171 ราย แยกเป็น J00 = 153 ราย และ J06.9 = 18 ราย รวม
ขนาดตัวอย่างของเวชระเบียนที่น้ามาทบทวนทั้งหมด 256 ราย  

นิยามศัพท์ ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ คือ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาลเวียงแก่นทุก
รายในช่วงระยะเวลาที่ท้าการศึกษา ที่มีอาการเข้าได้กับนิยามผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ของส้านักระบาด
วิทยา กรมควบคุมโรค 

เกณฑ์ทางคลินิก : มีไข้ ≥ 38 องศาเซลเซียสและมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ร่วมกับอาการ
อ่ืนๆอย่างน้อย 1 อาการดังต่อไปนี้ 

 ปวดศีรษะ 
 ไอมีเสมหะหรือไอรุนแรง 
 เจ็บคอ 
 อ่อนเพลีย 
 คัดจมูก เป็นต้น 

 
ผู้ป่วยท่ีสงสัย (Suspected case) หมายถึง ผู้มีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก  
ผู้ป่วยที่เข้าข่าย (Probable case) หมายถึง ผู้ที่มีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก ร่วมกับมีข้อมูลทาง
ระบาดวิทยาเชื่อมโยงกับผู้ป่วยที่ยืนยันผล      
ผู้ป่วยท่ียืนยันผล (Confirmed case) หมายถึง ผู้ที่มีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก ร่วมกับเกณฑ์ทาง
ห้องปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 การวิเคราะห์ผลการวิจัยเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Research) ซึ่งจะ
ประเมินระบบเฝ้าระวังตามดัชนีตัวชี้วัด ต่อไปนี้คือ ความไวของระบบเฝ้าระวัง ค่าพยากรณ์บวกของ
ระบบ เฝ้าระวัง ความถูกต้องของข้อมูลระบบเฝ้าระวัง และความทันเวลา  ของระบบเฝ้าระวัง โดย
เกณฑ์ในการประเมินมีดังนี้  
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 ผลการประเมิน      ระดับ  
 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80     ดี  
 ระหว่างร้อยละ 60-79      ปานกลาง  
 น้อยกว่าร้อยละ 60      ควรปรับปรุง 
 
ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไป อ้าเภอเวียงแก่นมีพ้ืนที่ทั้งหมด 526 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวเมือง
เชียงราย 15% กิโลเมตร เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มสลับหุบเขาอยู่ระหว่าง ดอยยาว ดอยผาหม่น และดอยผาจิ 
มีแม่น้้าสายส้าคัญคือ แม่น้้างาว พ้ืนที่การปกครองแบ่งออกเป็น 4 ต้าบล ได้แก่ ต้าบลม่วงยาย มี
ทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ต้าบลหล่ายงาว มีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ต้าบลท่าข้าม มีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน และ
ต้าบลปอ มีทั้งหมด 20 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งหมด 35,040 คน แบ่งออกเป็น 9 ชนเผ่า ประกอบไป
ด้วย คนเมือง เย้า ม้ง ยูนาน ขะหมุ มูเซอลื้อ และอาข่า โดยมีโรงพยาบาลเวียงแก่นเป็นโรงพยาบาล
ทุติยภูมิ ขนาดกลาง มี 3%-90 เตียง มีบุคลากรทั้งหมด 143 คน และแบ่งออกเป็น 11 หน่วยงาน 

โครงสร้างระบบการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ของอ้าเภอเวียงแก่น รายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัด
ใหญ่ด้วยระบบ รง. 506 จะรายงานเมื่อพบผู้ป่วยตั้งแต่เข้าข่ายสงสัยโรคไข้หวัดใหญ่ที่มาเข้ารับ  การ
รักษาในโรงพยาบาลทั้งแผนกผู้ป่วยนอกและแผนกผู้ป่วยใน โดยพยาบาลจะท้าหน้าที่ซักประวัติและ
คัดกรองโรคเบื้องต้น จากนั้นจะส่งต่อให้แพทย์วินิจฉัยโรค เมื่อผู้ป่วยได้รับการ วินิจฉัยโรคจากแพทย์
นักเวชสถิติจะเป็นผู้ลงรหัสโรคตาม ICD-10 เข้าในโปรแกรม M report จากนั้นผู้รับผิดชอบงาน
ระบาดวิทยาจะท้าหน้าที่ดึงข้อมูลผู้ป่วยจากโปรแกรม M report  ตามรหัส ICD-10  ที่เกี่ยวข้องทุก
วันราชการ น้ามาตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึกเข้าในระบบรายงาน 506 (การรายงานทุกครั้ง 
จะใช้ทั้งเกณฑ์นิยามการเฝ้าระวังของส้านักระบาดวิทยาและการวินิจฉัยของแพทย์) ส่งให้ศูนย์ระบาด
วิทยาระดับ อ้าเภอและศูนย์ระบาดวิทยาระดับจังหวัด 

2. ผลการศึกษาคุณลักษณะเชิงปริมาณ  
จากการทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม- 31 ธันวาคม 2559 มีเวชระเบียน

ผู้ป่วยที่เข้าได้กับรหัส ICD 10 ตาม 9 รหัสโรค จ้านวน 767 ราย ได้ท้าการสุ่มตัวอย่างเวชระเบียนที่
เข้าได้ตามเกณฑ์ของการศึกษานี้ทั้งหมด 256 ราย แบ่งเป็น โรค Influenza (J10, J11, J100, J101, 
J110, J111, J108) จ้านวน 85 เวชระเบียน, Common cold (J00) จ้านวน 153 เวชระเบียนและ 
URI  จ้านวน 18 เวชระเบียน พบว่ามีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ตามนิยามการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่จ้านวน 
85 ราย ตรงตามนิยามและรายงานในรง. 506 จ้านวน 73 ราย คิดเป็นความครบถ้วนหรือความไว 
ร้อยละ 96.05 และค่าพยากรณ์บวกร้อยละ 85.88 ดังตารางที ่2 
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ความครบถ้วนของการบันทึกข้อมูลร้อยละ 100 ความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล 
(Accuracy) การบันทึกข้อมูลตัวแปรส้าคัญ ที่มีความถูกต้อง ร้อยละ 1%% ได้แก่ อายุ เพศ ที่อยู่ มี
เพียงแค่ตัวแปรวันที่เริ่มมีอาการหรือเริ่มป่วยมีค่าเท่ากับร้อยละ 98.82 และ วันที่พบผู้ป่วยหรือวันที่
เข้ารับการรักษามีค่าเท่ากับร้อยละ 97.64 ความทันเวลาในการแจ้งรายงานผู้ป่วยภายใน 3 วัน 
(Timeliness) เท่ากับร้อยละ 100  
 
ตารางท่ี 2  

Sensitivity and 
Predictive Positive 

value 

Case definition for surveillance 
Total 

Meet the criteria Not meet criteria 

Reported  73 12 85 

No reported  3 168 171 

Total  76 180 256 
Sensitivity = A/A+C = 73/76*100 =  96.05    
Positive Predictive Value = A/A+B = 73/85*100 =  85.88    

 
3. ผลการศึกษาคุณลักษณะเชิงคุณภาพ 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 7 คน ได้แก่ ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลเวียงแก่น/
แพทย์ 1 คน พยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก พยาบาลแผนกผู้ป่วยใน และพยาบาลห้องอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน รวม 3 คน เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยา ศูนย์ควบคุมโรคอ้าเภอเวียงแก่น 1 คน เจ้าหน้าที่ IC 
(Infectious Control) 1 คน และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1 คน  

3.1 ความยากง่ายของระบบเฝ้าระวัง 
 จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรายงาน โรคในระบบเฝ้าระวังฯ พบว่าในการ
ลงข้อมูลเข้าสู่รายงาน 506 มีความง่ายไม่ยุ่งยากและไม่ซับซ้อน ส่วนการส่งข้อมูลรายงาน 506 ก็
สามารถท้าได้ง่ายเช่นเดียวกัน เพราะโรงพยาบาลใช้โปรแกรม M report ต้องมีการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลทุกครั้ง ในการสอบสวนโรคเบื้องต้นรายคน ใช้เวลาในการสอบสวนประมาณ 20 
นาท ีในการแจ้งโรคไม่ควรเกิน 3 วัน ดังแผนภาพที่ 1 

3.2 ความยืดหยุ่นของระบบเฝ้าระวัง 
 มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานระบาดวิทยาเป็นหลัก 2 คนมีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านระบาด
วิทยามากกว่า 3 ปีได้รับการอบรมการใช้โปรแกรม สามารถท้ารายงานได้ตามระบบเฝ้าระวังโรค
ไข้หวัดใหญ่ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ประชุมหรือลางาน ก็สามารถประสานผ่านช่องทางสื่อสารส่วนตัวได้
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แต่ไม่มีตัวแทนที่ชัดเจนในการรายงานโรคเข้ารายงาน 5%6 กรณีที่ผู้รับผิดชอบหลักติดภารกิจทั้ง 2 
คน ทางบุคลากรฝ่าย IC จะเป็นผู้ด้าเนินการแทน และทางโรงพยาบาลเองก็มีการจัดบุคคลากรในทุก
ฝ่าย ให้มีผู้รับผิดชอบมากกว่า 1 คน ที่จะช่วยกันท้างานสามารถท้างานทดแทนกันได้ 

3.3 ความยอมรับของระบบเฝ้าระวัง 
 ผู้บริหารเห็นความส้าคัญและมีการก้าหนดเป็นตัวชี้วัดหลัก ทั้งในระดับอ้าเภอและจังหวัด ใน
การก้ากับ ติดตาม และประเมินผลมาตรฐานการด้าเนินงานระบาดวิทยาและมาตรฐานทีม  SRRT 
ส่วนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกแผนก เห็นความส้าคัญให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในทุกขั้นตอนของการ
รายงานโรค และไม่มีปัญหาในการประสานขอข้อมูลในการเฝ้าระวังและสอบสวนโรค 

3.4 ความมั่นคงของระบบเฝ้าระวัง (Stability) 
 ผู้บริหาร แพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่ทราบถึงนโยบายที่ชัดเจนในการ
ด้าเนินงานด้านเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ และมีการก้าหนดเป็นตัวชี้วัดหลักของระดับ
อ้าเภอและจังหวัด มีคู่มือการด้าเนินงานที่ชัดเจน เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งในระดับอ้าเภอและจังหวัด
เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ ทราบถึงแนวทางการรายงานโรคไข้หวัดใหญ่ของโรงพยาบาล โดยเมื่อมีผู้ป่วยเข้า
ข่ายสงสัยโรคไข้หวัดใหญ่ จะต้องแจ้งให้งานระบาดวิทยาของโรงพยาบาลเข้าไปด้าเนินการสอบสวน
และควบคุมโรค และการแจ้งผู้บริหารรับทราบ 

3.5 การใช้ประโยชน์จากระบบเฝ้าระวัง (Usefulness) 
 เจ้าหน้าที่งานระบาดวิทยา ใช้ในการแจ้งเตือน ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในระบบ ได้รับทราบ
ทุกครั้งเมื่อพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่รายใหม่ โดยผ่านทางกลุ่มโซเชียลเนตเวิร์ค ในช่วงเย็นของทุกวัน
ราชการ ท้าให้ทุกฝ่ายรับรู้สถานการณ์การระบาดของโรคได้อย่างรวดเร็ว แพทย์และพยาบาล ส่วน
ใหญ่เห็นความส้าคัญและประโยชน์ของการเฝ้าระวัง แต่มีการใช้ประโยชน์ค่อนข้างน้อย อาทิเช่น ใน
กรณีพบผู้ป่วยที่มีอาการคลุมเครือยังไม่สามารถวินิจฉัยได้ชัดเจน แพทย์ก็มีการใช้ข้อมูลความสัมพันธ์
เชื่อมโยงทางระบาดวิทยากับผู้ป่วยยืนยันรายอ่ืน ๆ มาสนับสนุนประกอบการวินิจฉัยเป็นต้น ในส่วน
พยาบาลมีเพียง 3 คน ที่มีการใช้ข้อมูลจากการแจ้งเตือนสถานการณ์การระบาด มาประยุกต์ใช้ในดูแล
รักษาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยการปรับระบบให้มีการซักประวัติดูอาการเบื้องต้น และการส่งตรวจ 
Complete blood count (CBC) ให้เข้มข้นข้ึน ในช่วงการระบาดของไข้หวัดใหญ่ เพื่อตรวจจับผู้ป่วย
ให้ได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก (Early detection) และให้การดูแลรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนภาพที่ 1 แผนผังการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ของอ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
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สรุปและอภิปรายผล 
 ระบบเฝ้าระวังในภาพรวมของโรงพยาบาลเวียงแก่น มีขั้นตอนกระบวนการรายงานโรคที่
ชัดเจน เป็นระบบ และมีความต่อเนื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่งานระบาดวิทยาเป็นผู้ประสานงาน ทั้งกับ
แพทย์พยาบาลและผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ในการร่วมกันด้าเนินงานเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่เป็นอย่างดี
ภายใต้การสนับสนุนเชิงนโยบายจากผู้บริหารทั้งในระดับอ้าเภอและจังหวัด  
 ส้าหรับผลการประเมินระบบเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ของโรงพยาบาลเวียงแก่น พบว่าค่าความไว
ของการรายงานโรคอยู่ในระดับที่ดี คือมีค่าเท่ากับร้อยละ 96.05 ค่าพยากรณ์บวก อยู่ในระดับที่ดี คือ
มีค่าเท่ากับร้อยละ 85.88 เนื่องจากทางโรงพยาบาลเวียงแก่นไม่มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มี
ความจ้าเพาะเจาะจงกับโรคไข้หวัดใหญ่จึงท้าให้ไม่สามารถหาเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้อย่างแม่นย้า คุณภาพ
ข้อมูลการรายงานตัวแปรที่ส้าคัญ มีความครบถ้วนของการบันทึกข้อมูลร้อยละ 100 ความถูกต้องของ
การบันทึกข้อมูล (Accuracy) การบันทึกข้อมูลตัวแปรส้าคัญ ที่มีความถูกต้อง ร้อยละ 1%% ได้แก่ 
อายุ เพศ ที่อยู่ มีเพียงแค่ตัวแปรวันที่เริ่มมีอาการหรือเริ่มป่วย อยู่ในระดับที่ดี คือมีค่าเท่ากับร้อยละ 
98.82 และ วันที่พบผู้ป่วยหรือวันที่เข้ารับการรักษา อยู่ในระดับที่ดี คือมีค่าเท่ากับร้อยละ 97.64 
ความทันเวลาในการแจ้งรายงานผู้ป่วยภายใน 3 วัน (Timeliness) เท่ากับร้อยละ 100 
 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเห็นความส้าคัญของระบบเฝ้าระวัง โดยให้การสนับสนุ นเชิง
นโยบาย และให้ความร่วมมือในกระบวนการรายงานโรค ตลอดจนสนับสนุนการเฝ้าระวังสอบสวนโรค
ให้แก่ทีม SRRT เป็นอย่างดีการลงรายงาน 5%6 มีความง่าย การสื่อสารได้หลายช่องทาง ช่วยเสริมให้
ความยืดหยุ่นในการท้างานสูงขึ้น มีการน้าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการแจ้งเตือนติดตามสถานการณ์
การเกิดโรคและการสอบสวนควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในพ้ืนที่ได้ทันเวลา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือหาเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่มีความจ้าเพาะเจาะจง เพราะจะ
ท้าให้สามารถหาเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้อย่างถูกต้องและแม่นย้า ท้าให้สามารถควบคุม ป้องกันการ
แพร่กระจายของโรคได้ทันเวลา และควรมีการตรวจสอบข้อมูลส้าคัญของผู้ป่วยอย่างละเอียดทุกครั้ง
ก่อนส่งรายงาน เช่น วันที่เริ่มมีอาการของผู้ป่วย เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ควรมีจัดอบรมเกี่ยวกับ
นิยามของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ถูกต้องและชัดเจน อบรมเกี่ยวการใส่รหัสโรค (ICD-10) ให้กับบุคลากรใน
โรงพยาบาลทุกภาคส่วนให้ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยเพ่ือลดปัญหาการใส่รหัสโรคผิด และควรมี
การตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการที่มีความจ้าเพาะเจาะจงกับตัวเชื้อไข้หวัดใหญ่มากขึ้น เพ่ือให้
ระบบเฝ้าระวังโรคให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและมีการด้าเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป  
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