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บทคัอย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบริการรถ
โดยสารสาธารณะในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และศึกษาพฤติกรรมการขับรถโดยสารสาธารณะใน
เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ทั้งหมด 3 เส้นทาง ได้แก่ สายหมู่บ้านเจริญรัตน์พัฒนา-นาจอมเทียน  
สายวงกลมพัทยาและสายพัทยาเหนือ-พัทยากลาง  

ผลการศึกษา พบว่า ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมเท่ากับ 44,021.25 กิโล
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี(KgCO2eq/ปี) เส้นทางที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด คือ 
เส้นทางพัทยาเหนือ -พัทยากลาง ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 17,283.35 กิโล
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (KgCO2eq/ปี) เส้นทางท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุด คือ 
เส้นทางวงกลมพัทยา ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 11,995.75 กิโลคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อปี(KgCO2eq/ปี) ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p< 0.05) และทั้ง 3 เส้นทางมี
พฤติกรรมการขับรถโดยสารสาธารณะที่มีอัตราการสิ้นเปลืองพลั งงานในระดับปานกลาง โดย
พฤติกรรมที่ท าให้มีการสิ้นเปลืองพลังงานมากที่สุด คือ การสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้ระหว่างจอดคอย
ผู้โดยสารและพฤติกรรมที่ท าให้มีการสิ้นเปลืองพลังงานน้อยที่สุดคือ การใช้ความเร็วคงที่อย่าง
สม่ าเสมอ 
ค้าส้าคัญ: ก๊าซเรือนกระจก  พฤติกรรม  รถโดยสารสาธารณะ 
 

Abstract 
 The aim of this study was to evaluate greenhouse gas emissions from minibus 
applying in public transportation in Pattaya City, Chonburi Province. In addition, the 
behavior of minibus driver was also studied to identify its influence on the emission. 
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The service routes studied were 3 routes; (1) Mooban Jaroerat Pattaya- Na Jomtien, 
(2) Wong Klom Pattaya, and (3) Pattaya Nue-Pattaya Klang. The result showed that 
total greenhouse gas emission was 44,021.25 KgCO2eq/year. The maximum 
greenhouse gas emission found from the route of Pattaya  Nue – Pattaya Klang which 
was 17,283.35 KgCO2eq/year. And, the minimum greenhouse gas emission was from 
Wong Klom Pattaya route as 11,995.75 KgCO2eq/year. 
We found significant difference (p < .05) in between three route. However, the 
influence of driver behavior on every consumption was classified in moderate level. 
The behavior resulting in highest energy consumption rate was having the engine 
work while waiting passengers. And the lowest was driving in steady speed 
consistently. 
Keywords: Greenhouse gas, Behavior, Minibus 
 
บทน้า 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกมีตัวแปรส าคัญคือการเพ่ิมขึ้นของก๊าซเรือนกระจก
โดยเฉพาะก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ (ลิขิต น้อยจ่ายสิน , 2560) ซึ่งส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติมากมาย
ก่อความเสียหายต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม และระบบเศรษฐกิจ ของประชากรบนโลก 
(ณรงค์ พลีรักษ์, 2556) ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ได้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้น
บรรยากาศถึงร้อยละ 80 ของก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (อัล กอร์, 2553) โดยก๊าซเรือนกระจกมีสมบัติ
ในการดูดซับคลื่นรังสีอินฟาเรดที่สะท้อนออกจากผิวโลก ส่งผลกระทบต่อการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิ
เฉลี่ยของโลก เรียกว่า ภาวะเรือนกระจก (greenhouse effect) จากผลการศึกษาขององค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมีการค านวณแบ่งการรายงานออกเป็น 4 ภาค 
ได้แก่ ภาคพลังงาน (energy) ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ ( industrial 
process and product use; IPPU) ภาคการเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (agriculture, 
forestry and other land use; AFOLU) และภาคการจัดการของเสีย (waste) พบว่า ในปี พ.ศ. 
2555 ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมเท่ากับ 350.68 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (MtCO2eq)  เมื่อพิจารณาปริมาณการดูดกลับในภาคเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์
ที่ดินเท่ากับ 122.95 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2eq) ส่งผลให้ประเทศไทยมีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเท่ากับ 227.73 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2eq) โดย
ภาคพลังงานเป็นภาคที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดเท่ากับ 256.44 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (MtCO2eq) หรือคิดเป็นร้อยละ 73.13 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด รองลงมาคือ 
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ภาคการเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 55.71 ล้าน
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2eq) คิดเป็นร้อยละ 15.89 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั้งหมด ส าหรับภาคที่มีการปล่อยเป็นอันดับที่ 3 ได้แก่ ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม และ การใช้
ผลิตภัณฑ์ มีการปล่อยเท่ากับ 33.50 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2eq) คิดเป็นร้อย
ละ 9.55 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ส่วนภาคที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุด คือ 
ภาคการจัดการของเสียโดยมีการปล่อยเท่ากับ 5.03 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
(MtCO2eq) หรือเท่ากับร้อยละ 1.43 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (องค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก องค์การมหาชน, 2557) 

เมืองพัทยาเป็นเขตปกครองพิเศษแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีหาดทราย 
และชายทะเลซึ่งมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางตะวันออกเฉียงใต้ 
ประมาณ 140 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลทางทิศตะวันออกของอ่าวไทย โดยแบ่งส่วนภายในของ
เมืองเป็น 4 ส่วนได้แก่ พัทยาเหนือ พัทยากลาง พัทยาใต้ และหาดจอมเทียน เมืองพัทยาเป็นเมือง
ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ และเป็นเมืองที่ได้รับการพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของภาคตะวันออก กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่จึงเป็นกิจกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและบริการส่งผลให้ชุมชนส่วนใหญ่แปรเปลี่ยนเป็นชุมชนพาณิชยกรรม และ
บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว บางชุมชนยังคงมีลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรม 
หรือชุมชนประมง ในปัจจุบันมีชุมชนในเขตเมืองพัทยา 41  ชุมชน นอกจากนี้ยังพบการอพยพ
โยกย้ายของประชากรจากทุกภาคของประเทศและชาวต่างประเทศจากทุกภูมิภาคของโลกเข้ามา
ท างานและพักอาศัยในเขตเมืองพัทยาเป็นจ านวนมาก  ท าให้สภาพสังคมมีความซับซ้อน และ
หลากหลาย โดยมีสถิตินักท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2557 และ 2558 ดังนี้  ในปี พ.ศ. 2557 มีนักท่องเที่ยว
ประมาณ 8,526,786 คน ปี พ.ศ. 2558 มีนักท่องเที่ยวประมาณ 9,223,060 คน (ศาลาว่าการเมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี, 2558) จากสถิตินักท่องเที่ยวในเมืองพัทยาในปี พ.ศ. 2558 พบว่า มีจ านวนเพ่ิม
มากขึ้นจากในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาเป็นชาวต่างชาติ
และเลือกเดินทางโดยการบริการรถโดยสารสาธารณะ เนื่องจากมีความสะดวกสบายและอัตรา
ค่าบริการไม่แพง ซึ่งผู้วิจัยได้เห็นว่าเมื่อจ านวนของรถยนต์ที่เพ่ิมมากขึ้นอาจก่อให้เกิดมลพิษอากาศ 
เนื่องจากรถยนต์จะปล่อยสารพิษ ไอควัน และก๊าซต่างๆ หลายชนิดออกมาทางท่อไอเสีย จึงส่งผลท า
ให้เมืองพัทยามีการจราจรที่ติดขัด เนื่องจากมีจ านวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นทุกๆ ปี โดย
เมืองพัทยามีการให้บริการรถโดยสารสาธารณะจ านวน  3 สาย  ดังนี้ 1) สายหมู่บ้านเจริญรัตน์
พัฒนา-นาจอมเทียน 2) สายวงกลมพัทยา 3) สายพัทยาเหนือ-พัทยากลาง (ศาลาว่าการเมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี, 2557) มีผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะต่อวันเป็นจ านวนมาก จึงอาจท าให้มีจ านวน
ของรถโดยสารสาธารณะเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือที่จะให้เพียงพอต่อจ านวนของผู้ใช้บริการ หรืออาจจะท าให้



 
 741 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

รถโดยสารสาธารณะมีการขับที่เร็วขึ้นในแต่ละรอบของการขับ เพ่ือที่จะเพ่ิมจ านวนรอบให้มากขึ้น
กว่าเดิม ดังนั้นการที่รถโดยสารสาธารณะที่เพ่ิมมากขึ้นหรือว่าเป็นการขับของรถโดยสารสาธารณะที่
เร็วขึ้น ส่งผลท าให้เกิดมลพิษอากาศจากท่อไอเสียรถยนต์ อีกทั้งการขับรถที่เร็วขึ้นยังท าให้เป็นการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอีกด้วย การศึกษานี้จึงจะได้ข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ในการวางแผนในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการขนส่งผู้โดยสารได้ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. ศึกษาพฤติกรรมการขับรถโดยสารสาธารณะ ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

2. ศึกษาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบริการรถโดยสารสาธารณะ ในเขตเมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี  
  
วิธีการด้าเนินการวิจัย 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบริการรถโดยสารสาธารณะ ในเขตเมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุร ี เป็นกรณีศึกษาเส้นทางการเดินรถ มีทั้งหมด 3 เส้นทาง (แสดงดังภาพที่ 1) ได้แก่ 1) 
สายหมู่บ้านเจริญรัตน์พัฒนา - นาจอมเทียน  2) สายวงกลมพัทยา และ 3) สายพัทยาเหนือ - พัทยา
กลาง ) โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1    

 
 
 
 
 
 
 

สาย
ที ่

ชื่อเส้นทาง ค่าโดยสาร 
ตลอดสาย 

(บาท) 

ระยะทาง 
(กม.) 

จ านวนรถ 
(คัน) 

1 หมู่บ้านเจริญรัตน์พัฒนา - นาจอม
เทียน   

20 16 187 

2 วงกลมพัทยา 20 16 187 

3 พัทยาเหนือ - พัทยากลาง 20 23 14 
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ตารางท่ี 1  ตารางแสดงเส้นทางรถโดยสารสาธารณะในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 1 แสดงแผนที่เส้นทางการเดินรถโดยสารสาธารณะทั้ง 3 เส้นทาง (ท่ีมา: ศาลาว่าการเมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี, 2557) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แบบสอบถามพฤติกรรมการขับรถโดยสารสาธารณะของผู้ตอบแบบสอบถามนั้นนอกจาก
ข้อมูลทั่วไปแล้วในส่วนของแบบสอบถามพฤติกรรมการขับรถ ลักษณะของแบบสอบถามจะเป็นแบบ
มาตราส่วน ประมาณค่า (rating Scale) โดยเป็นการปฏิบัติในด้านบวก และการปฏิบัติในด้านลบ มี 3 
ระดับ คือ ปฏิบัติเป็นประจ า ปฏิบัติบางครั้ง และไม่ปฏิบัติเลย โดยมีความหมายและเกณฑ์การคิด
คะแนนดังนี้ 

ข้อความเชิงบวก คือ    ข้อความเชิงลบ คือ 
ปฏิบัติเป็นประจ า ให้ 3 คะแนน   ปฏิบัติเป็นประจ า ให้ 1 คะแนน 
ปฏิบัติบางครั้ง     ให้ 2 คะแนน   ปฏิบัติบางครั้ง     ให้ 2 คะแนน 
ไม่ปฏิบัติเลย       ให้ 1 คะแนน   ไม่ปฏิบัติเลย       ให้ 3 คะแนน  
 

หมายเลข 5 เส้นทางหมู่บ้าน

เจริญรัตน์พัฒนา-นาจอม

เทียน (สายที่ 1) 

หมายเลข 6 เส้นทางวงกลม

พัทยา  (สายที่ 2) 

หมายเลข 7 เส้นทางพัทยา

เหนือ-พัทยากลาง (สายที่ 3) 
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การแปลผลคะแนน  
 การพิจารณาพฤติกรรมการขับรถโดยสารสาธารณะ ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ใช้การ
แบ่งระดับแบบอิงเกณฑ์ โดยหาค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบสอบถามทั้งชุด ซึ่งอยู่ระหว่าง 1 – 3 คะแนน
และแบ่งค่าคะแนนเฉลี่ยเป็น 3 ระดับ โดยค านวณจากค่าคะแนนพิสัย (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2545) 
ซึ่งค านวณได้เป็น 0.67 ดังการค านวณ 
 
 ช่วงคะแนน =        คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด  

                3  
 ช่วงคะแนน =   3 – 1              = 0.67  

  3  
ซึ่งสามารถแปลผลคะแนนพฤติกรรมการขับรถโดยสารสาธารณะ ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  ได้
ดังนี้ 
          คะแนนเฉลี่ย         การแปลผล 

2.34 – 3.00          พฤติกรรมการขับรถโดยสารสาธารณะที่มีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน 
                          ในระดับสูง 
1.67 – 2.33          พฤติกรรมการขับรถโดยสารสาธารณะที่มีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน 
                          ในระดับปานกลาง 
1.00 – 1.66          พฤติกรรมการขับรถโดยสารสาธารณะที่มีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน 
                          ในระดับต่ า 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะทั้ง 3 เส้นทาง จ านวนของ
แบบสอบถามค านวนจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973)  ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 
เปอร์เซ็น ดังสมการที่ 1 ซึ่งสายที่ 1 และสายที่ 2  ใช้แบบสอบถามจ านวน 35 ชุด สายที่ 3 ใช้
แบบสอบถามจ านวน 14 ชุด โดยการสุ่มแบบบังเอิญ 

  n =     N        (1) 
                               1+N(e2 )                                                 

ก าหนดให้ n   คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง      
N   คือ ขนาดของกลุ่มประชากร 

                                    e   คือ ระดับความเชื่อมั่น 
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วิธีค้านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก      
  การวิเคราะห์ผลทางสถิติหาสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงและปริมาณก๊าซเรือนกระจก (คิดโดยการ
เทียบกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) ที่เกิดจากการเผาไหม้ โดยมีการค านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกดัง
สมการที่ 2 (ปริมาณน้ ามันจะใช้ราคาเฉลี่ยของน้ ามันในวันที่ท าการคิดสูตรปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก โดยในวันที่คิดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคือวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560) 

      ปริมาณก๊าซเรือนกระจก = ปริมาณเชื้อเพลิง x emission factor                  (2) 
โดยใช้ค่า emission factor ดังนี้ 
 

ค่า emission factor ของน้ ามันดีเซล 2.7080 KgCO2eq  
ค่า emission factor ของน้ ามันเบนซิน 2.1900 KgCO2eq  
ค่า emission factor ของ LPG 2.8400 KgCO2eq  
ค่า emission factor ของ CNG/NGV 2.2470 KgCO2eq  
(ท่ีมา: องค์การบริหารหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2557) 

 
ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

จากการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการขับรถโดยสารสาธารณะ เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี   
ในเส้นทางท่ี 1, 2 และ 3 น ามาแปลผลพฤติกรรมแสดงดังตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2  พฤติกรรมการขับรถโดยสารสาธารณะ  
 

เส้นทาง คะแนนเฉลี่ยของ
เส้นทาง 

ช่วงเกณฑ์คะแนน การแปลผล 

1 1.99 1.67-2.33 ระดับปานกลาง 
2 2.05 1.67-2.33 ระดับปานกลาง 
3 2.03 1.67-2.33 ระดับปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า พฤติกรรมการขับรถโดยสารสาธารณะ ทั้ง 3 เส้นทาง มีพฤติกรรม
การขับรถโดยสารสาธารณะที่มีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานในระดับปานกลาง โดยมีค่าอยู่ในช่วง
เกณฑ์คะแนน 1.67 – 2.33 เส้นทางที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 1.99 เส้นทางที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 
2.05 และเส้นทางที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.03 โดยพฤติกรรมที่ท าให้มีการสิ้นเปลืองพลังงานมาก
ที่สุด คือ การสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้ ระหว่างจอดคอยผู้โดยสารซึ่งในทุกเส้นทางผู้ขับรถโดยสาร
สาธารณะมพีฤติกรรมนี้อาจเนื่องมาจากความเคยชินและเพ่ือความสะดวกในการขับไม่ต้องเสียเวลา
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ในการสตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่ การจอดคอยผู้โดยสารถึงแม้จะสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแต่ผู้ขับรถโดยสาร
ยอมแลกกับความสะดวกโดยไม่ได้ค านึงถึงมลพิษท่ีอาจเกิดข้ึน และพฤติกรรมที่ท าให้มีการสิ้นเปลือง
พลังงานน้อยที่สุด คือ การใช้ความเร็วคงที่อย่างสม่ าเสมอ เมื่อน าข้อมูลจากแบบสอบถามมา
ค านวณหาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของรถโดยสารในแต่ละเส้นทางผลการศึกษาแสดงดัง
ตารางที่ 3 และภาพท่ี 2 
 
ตารางท่ี 3  ปริมาณและร้อยละของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เส้นทางท่ี 1, 2 และ3 
 

เส้นทาง ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (KgCO2eq/ปี) 

ร้อยละ P - value 

สายหมู่บ้านเจริญรัตน์พัฒนา –  
นาจอมเทียน 

14,742.14 33.49 0.00* 

สายวงกลมพัทยา 11,995.75 27.25 0.00* 
สายพัทยาเหนือ – พัทยากลาง 17,283.35 39.36 0.00* 

รวม 44,021.25 100  
* มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 

                 
                

ภาพที่ 2 กราฟแสดงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบริการรถโดยสารสาธารณะในเขต
เมืองพัทยา 
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบริการรถโดยสารสาธารณะ 
ในเขตเมืองพัทยา  
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   จากตารางที่ 3 ข้อมูลของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบริการรถโดยสารสาธารณะใน
เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เส้นทางที่ 1, 2 และ3 พบว่า สายหมู่บ้านเจริญรัตน์พัฒนา – นาจอม
เทียน มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 14,742.14 กิโลคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (KgCO2eq/ปี) 
คิดเป็นร้อยละ 33.49 สายวงกลมพัทยามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 11 ,995.75 กิโล
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (KgCO2eq/ปี) คิดเป็นร้อยละ 27.25 และสายพัทยาเหนือ – 
พัทยากลาง มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 17 ,283.35 กิโลคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี 
(KgCO2eq/ปี) คิดเป็นร้อยละ 39.26 โดยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้ง 3 เส้นทางเท่ากับ 
44,021.25 กิโลคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (KgCO2eq/ปี) จะเห็นได้ว่าเส้นทางที่ 3 สายพัทยา
เหนือ – พัทยากลาง มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดอาจเนื่องมาจากระยะทางการขนส่งไกล
กว่าเส้นทางอ่ืนคือ 23 กิโลเมตร ซึ่งสอดคล้องกับ ยุทธพงศ์ พันธุ์มณีและคณะ (2556) ได้ท าการศึกษา 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการขนส่งทางบก : กรณีศึกษาของบริการสหกรณ์บริการเดิน
รถยนต์โดยสาร และพบว่าระยทางที่ไกลกว่ามีผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าระยะทางที่
ใกล้ 
 เมื่อท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทั้ง 3 เส้นทาง 
พบว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของรถโดยสารสาธารณะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 (p<0.05)  
 
สรุปผลการศึกษา 
 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบริการรถโดยสารสาธารณะในเขตเมืองพัทยา 
เส้นทางที่มีการปล่อยมากที่สุดคือสายที่ 3 (สายพัทยาเหนือ-พัทยากลาง) มีปริมาณการปล่อย 
17,283.35 กิโลคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (KgCO2eq/ปี) เส้นทางที่มีการปล่อยน้อยที่สุดคือ 
เส้นทางท่ี 2 (สายวงกลมพัทยา) มีปริมาณการปล่อย 11,995.75 กิโลคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อ
ปี (KgCO2eq/ปี) และพฤติกรรมที่ท าให้มีการสิ้นเปลืองพลังงานมากที่สุด คือ การสตาร์ทเครื่องยนต์
ทิ้งไว้ระหว่างจอดคอยผู้โดยสารส่วนพฤติกรรมที่ท าให้มีการสิ้นเปลืองพลังงานน้อยที่สุดคือ การใช้
ความเร็วคงท่ีอย่างสม่ าเสมอ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการศึกษาความลาดชันของเส้นทางการเดินรถโดยสารสาธารณะแต่ละสายเพ่ือดู
ความสัมพันธ์ของอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกาย และเพ่ือเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการออกก าลังกายของประชาชนในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยจ าแนกตามเพศและ
โรคประจ าตัว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก จ านวน 410  คน จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการออกก าลังกาย ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้าน คือด้านภาวะทางร่ างกายและ
จิตใจ ด้านแรงกระตุ้นจากสังคม และด้านอุปสรรคของการออกก าลังกาย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล  คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบแบบที  ผลการวิจัยพบว่า
ประชาชนในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกที่มีเพศและโรคประจ าตัวต่างกัน มีพฤติกรรมการออกก าลัง
กายไม่แตกต่างกันในทุกๆด้าน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05   
ค้าส้าคัญ: พฤติกรรมการออกก าลังกาย  ภาวะทางร่างกายและจิตใจ  แรงกระตุ้นจากสังคม  
อุปสรรคของการออกก าลังกาย  
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study exercise behaviors and to 
compare the exercise behaviors of people in Muang district, Phitsanulok province 
based on gender and congenital diseases. The sample of this research was 410 
people who lived in Muang district, Phitsanulok province by simple random sampling. 
Research instruments were questionnaire regarding personal data and exercise 
behaviors, which were categorized into three aspects: physical and mental condition, 
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social stimulus and obstacles of exercise. Data analysis used percentages, means, 
standard deviation and T-test. The results showed that the people in Muang district, 
Phitsanulok province who had different gender and congenital diseases did not have 
significant difference in the exercise behavior at 0.05 level.    
Keywords: Exercise behavior, Physical and mental condition, Social stimulus, 
Obstacles of exercise     
 
บทน้า 

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555–2559)  ได้กล่าวไว้ว่า สุขภาพที่ดีเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาคน และการพัฒนาคนเป็น
จุดมุ่งหมายหลักของการพัฒนาประเทศ ปัจจัยด้านสุขภาพจึงเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะต้องน ามา
พิจารณาวางแผนจัดการให้มีความพร้อมประชากรจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต การออกก าลังกายเป็นกลวิธีหนึ่งที่จะน าไปสู่การมีสุขภาพดีโดยที่พฤติกรรมการออกก าลัง
กายจะช่วยส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ซึ่งการออกก าลังกายแต่ละชนิดจะมีรูปแบบกระบวนการ
และหลักเกณฑ์แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาถึงการด าเนินชีวิตของประชากรพบว่าวิถีการ
ด าเนินชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ล้วนส่งผลให้
ประชาชนเคร่งเครียดกับการด าเนินชีวิต ส่งผลให้พฤติกรรมสุขภาพในด้านต่างๆเปลี่ยนแปลงไป 
ละเลยการออกก าลังกาย จึงท าให้เกิดปัญหาสุขภาพในด้านต่างๆ ตามมา 

การส ารวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกก าลังกายของประชากร พ.ศ. 2554 โดยส านักงาน
สถิติแห่งชาติ ซึ่งเก็บข้อมูลจากประชากรที่มีอายุ 11 ปีขึ้นไป พบว่าระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นกีฬาหรือ
ออกก าลังกายของประชากรต่อครั้ง ร้อยละ 36.6 ของประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป เล่นกีฬาหรือออก
ก าลังกายในช่วง 1 เดือน ก่อนวันสัมภาษณ์ครั้งละ 31 – 60 นาที รองลงมาซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน
คือครั้งละ 21 – 30 นาที (ร้อยละ 34.6) และพบว่าร้อยละ 8.5 ที่ออกก าลังกายครั้งละมากกว่า 60 
นาทีขึ้นไป ปัญหาพฤติกรรมขาดการออกก าลังกายเป็นอีกปัญหาด้านสุขภาพท่ีส าคัญอย่างหนึ่งส าหรับ
ประชาชน การขาดการออกก าลังกายจะท าให้ประชาชนเกิดภาวะอ้วนได้และส่งผลกระทบให้เกิดโรค
แทรกซ้อนต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคไขมันในเส้นเลือดสูง เป็นต้น ดังนั้นประชาชนควรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการออกก าลังกายโดยออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมออย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่งปัจจัยที่
ช่วยส่งเสริมให้มีพฤติกรรมการออกก าลังกายที่ดีได้แก่ความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย การแบ่งเวลา 
การตระหนักและเห็นความส าคัญของการออกก าลังกายเป็นต้น 

จากความส าคัญของการออกก าลังกายภาครัฐจึงก าหนดให้การออกก าลังกายเป็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559)  และ
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ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555–2559) แผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) แผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ.2557-2560) และ
กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขต่างก็ให้ความส าคัญกับปัญหาด้านพฤติกรรมการก าลังกาย ซึ่งท าให้
มีการก าหนดแผนพัฒนาดังกล่าวเป็นวาระส าคัญของประเทศ ตลอดจนมีการสร้างนโยบายและแผน
ระดับชาติที่ชัดเจนขึ้นส่งผลให้มีการด าเนินการพัฒนา การสนับสนุน และการประสานงานระหว่าง
องค์กรมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้ได้กระบวนการที่สะท้อนถึงลักษณะของ
พฤติกรรมการออกก าลังกาย จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์ปัญหา
ดังกล่าวให้ถูกต้องชัดเจน เห็นถึงภาพรวมของแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลง จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัย
จึงได้สนใจศึกษาปัญหาตามแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ.2557-2560) และท าการวิเคราะห์ด้วย
เครื่องมือทางสถิติเพ่ือแสดงข้อมูลทุติยภูมิ การใช้สถิติเชิงพรรณนารวมไปถึงการใช้สถิตเชิงอนุมานเพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกายและเปรียบเทียบพฤติกรรมการออกก าลังกายของประชาชนใน
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกายของประชาชนในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการออกก าลังกาย โดยจ าแนกตามเพศและโรคประจ าตัว 

 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินงานดังนี้ 

1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
จ านวน 19 ต าบล 173 หมู่บ้าน ซึ่งจ านวนประชากรในปัจจุบันมีจ านวน 218,798 คน (ระบบสถิติ
ทางการทะเบียน, ข้อมูล ณ: กรกฎาคม 2559) 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 410 คน จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 
(simple random sampling) การค านวณจากสูตรของทาโรยามเน่ (Taro Yamane) ซึ่งมีความ
คลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 5 ดังตารางที1่ 
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ตารางท่ี1 จ านวนของประชากรและจ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

ล าดับ ต าบล ประชากร ตัวอย่าง ล าดับ ต าบล ประชากร ตัวอย่าง 
1 ต าบลวังน้ าคู้ 4126 6 11 ต าบล

จอมทอง 
3860 6 

2 ต าบลวัดจันทร์ 8431 12 12 ต าบลบ้าน
กร่าง 

12215 18 

3 ต าบลวัดพริก 8172 12 13 ต าบลบ้าน
คลอง 

13249 19 

4 ต าบลท่าทอง 13513 20 14 ต าบลพลาย
ชุมพล 

7160 11 

5 ต าบลท่าโพธิ์ 23483 34 15 ต าบลมะขาม
สูง 

5592 8 

6 ต าบลสมอแข 15814 23 16 ต าบล
อรัญญิก 

29951 43 

7 ต าบลดอนทอง 13308 19 17 ต าบลบึงพระ 18104 26 
8 ต าบลบ้านป่า 5722 9 18 ต าบลไผ่ขอ

ดอน 
4143 6 

9 ต าบลปากโทก 4869 7 19 ต าบลงิ้วงาม 3392 5 
10 ต าบลหัวรอ 23917 34 20 ต าบลในเมือง 64621 92 

 
3. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและ

ทันสมัย 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามส ารวจรายการ (Check list) แบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating scale) โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบไปด้วย 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล 

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการออกก าลังกาย แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
           1. ด้านภาวะทางร่างกายและจิตใจ 
           2. ด้านแรงกระตุ้นจากสังคม 
           3. ด้านอุปสรรคของการออกก าลังกาย 
เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลโดยน าค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นที่ได้แล้วแปลความหมายของ

คะแนนดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2546) ดังนี้ 
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คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายความว่า น้อยที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายความว่า น้อย 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายความว่า ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายความว่า มาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายความว่า มากที่สุด 
5. การพัฒนาเครื่องมือส าหรับงานวิจัย ด าเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม และให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติ ด้านการวิจัย และด้านสุขภาพ ตรวจสอบคุณภาพของความตรงตามเนื้อหา 
(content validity) และท าการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ผู้วิจัย
ได้ด าเนินการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (index of item objectives congruence: IOC) 
ของเครื่องมือ และน าข้อสังเกตที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญ มาท าการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือให้มีความ
ถูกต้องมากยิ่งขึ้น จากนั้นจึงน าเครื่องมือที่ได้ท าการปรับปรุงไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 
คนและท าการหาค่าความเที่ยงด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของเครื่องมือทั้งฉบับ เท่ากับ 0.93 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่
น าไปใช้ได้ (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2553) 

6. การรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามจ านวน 410 ชุดไปเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ได้ก าหนดไว้ โดย
ด าเนินการดังนี้ 
  6.1 เตรียมแบบสอบถามและผู้ช่วยนักวิจัยเพ่ือช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล 
  6.2 ด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 410 ชุด 
  6.3 น าแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมาบันทึกเพ่ือน าผลไปวิเคราะห์ 

7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อได้แบบสอบถามครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้แล้ว จึงน ามาตรวจสอบความครบถ้วน
สมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้ แล้วจึงน าไปลงรหัสข้อมูลในโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือน าไปวิเคราะห์
ดังต่อไปนี้ 
  7.1 วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
  7.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบโดยสถิติทดสอบ T-test  
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ทบทวนวรรณกรรม 
ธวัชชัย สุกใส (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความต้องการการออกก าลังกายของประชาชนใน

เขตอ าเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีพบว่า 1) ประชาชนในเขตอ าเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีส่วนใหญ่มี
ความต้องการออกก าลังกายอยู่ในระดับมาก 2) ความต้องการออกกาลังกายทั้ง 3 ด้านของประชาชน
ชายและประชาชนหญิงในเขตอ าเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

ภุชงค์ แพรขาว (2551) ได้ศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกายของนักศึกษากรณีศึกษา : 
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระจอมเกล้าธนบุรีผลการศึกษาพบว่านักศึกษามี
พฤติกรรมออกก าลังกายเป็นประจ าร้อยละ 57.03 มีความถี่ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ร้อยละ 65.7 ในกีฬา
ประเภทวิ่งร้อยละ 33.82 มากกว่ากีฬาประเภทอ่ืนๆซึ่งสถานที่ที่นักศึกษาชอบไปออกก าลังกายมาก
ที่สุดคือสวนสาธารณะร้อยละ 28.99 มีตัวประกอบที่มีผลต่อการออกก าลังกายในมหาวิทยาลัย
นโยบายที่ส่งเสริมการออกก าลังกายภายในมหาวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการออกก าลังกายใน
มหาวิทยาลัยสื่อต่างๆมีผลต่อการออกก าลังกายประเภทของกีฬามีผลต่อการออกก าลังกายและ
ค่าใช้จ่ายมีผลต่อการออกก าลังกาย 

นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์ (2553) ได้ศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกายของนิสิตปริญญาตรี
หลักสูตรปกติคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่าง
เป็นเพศหญิงร้อยละ 73.77 โดยรวมส่วนใหญ่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติร้อยละ 51.64 โดยรวม
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกายอยู่ในระดับดีร้อยละ 48.77 และเจตคติต่อการออก
ก าลังกายของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับสูงร้อยละ 92.20 การออกก าลังกายของกลุ่มตัวอย่างโดยรวม
ส่วนใหญ่ออกก าลังกายร้อยละ 73.77 ความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกายมีความสัมพันธ์กับเจตคติต่อ
การออกก าลังกายของกลุ่มตัวอย่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับ
การออกก าลังกายของกลุ่มตัวอย่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้แบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น  2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป  และค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรม

การออกก าลังกายของประชาชนในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
โดยน าแบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน  410  คน สามารถน ามา

วิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานของข้อมูลทั่วไป ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี2 แสดงจ านวนและร้อยละของเพศและโรคประจ าตัว 
 
 
 
 
 

 
 
 
จากตารางที่2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิงร้อยละ 58.0 เป็นชายร้อยละ 42.0 และ

ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่มีโรคประจ าตัวร้อยละ 65.4 เป็นผู้ที่มีโรคประจ าตัวร้อยละ 34.6 
 
ตารางท่ี3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในด้านภาวะทางร่างกายและจิตใจ 
ข้อ
ที ่

ข้อความ �̅� S.D. แปลผล 

1 การออกก าลังกายช่วยให้ท่านลดหรือผ่อนคลาย
ความเครียดได้ 

4.14 0.72 มาก 

2 การออกก าลังกายช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี 4.20 0.72 มาก 
3 ท่านมีการวางแผนหรือจัดสรรช่วงเวลาในการออกก าลัง

กาย 
3.49 0.95 ปานกลาง 

4 ความเหนื่อยล้าจากการท างานมีผลต่อการออกก าลังกาย
ของท่าน 

3.41 0.99 ปานกลาง 

5 ท่านจะหยุดออกก าลังกายทันที่เมื่อรู้สึกเหนื่อย 3.45 0.94 ปานกลาง 
6 การออกก าลังกายท าให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง 4.25 0.74 มาก 
7 การออกก าลังกายสามารถลดสัดส่วนท าให้รูปร่างดีขึ้น 4.05 0.86 มาก 
8 การออกก าลังกายช่วยชะลอความชรา 3.95 0.86 มาก 
9 การออกก าลังกายช่วยสร้างความเชื่อม่ันและบุคลิกภาพที่

ดี 
3.97 0.86 มาก 

 ภาพรวม 3.94 0.92 มาก 
  

ข้อมูลทั่วไป จ้านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ    
 ชาย 172 42.0 
 หญิง 238 58.0 
โรคประจ าตัว   
 มี 142 34.6 
 ไม่มี 268 65.4 
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จากตารางที่3 ด้านภาวะทางร่างกายและจิตใจ พบว่าพฤติกรรการออกก าลังกายในเรื่องการ

ออกก าลังกายท าให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ในระดับมาก (x̅=4.25) รองลงมาคือเรื่องการออกก าลัง

กายช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี (x̅=4.20) และเรื่องความเหนื่อยล้าจากการท างานมีผลต่อการออก

ก าลังกายของท่านน้อยที่สุด (x̅=3.41) โดยภาพรวมในด้านภาวะทางร่างกายและจิตใจอยู่ในระดับ

มาก (x̅=3.94) 
 
ตารางท่ี4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในด้านแรงกระตุ้นจากสังคม 

ข้อ
ที ่

ข้อความ �̅� S.D. แปลผล 

1 บุคคลในครอบครัวกระตุ้นให้ท่านออกก าลังกาย 3.49 1.06 ปานกลาง 
2 เพ่ือนมีส่วนร่วมให้ท่านอยากออกก าลังกาย 3.40 1.07 ปานกลาง 
3 การออกก าลังกายท าให้ได้เพ่ือนใหม่ 3.32 1.03 ปานกลาง 
4 ท่านออกก าลังกายเพราะเห็นผู้น าประเทศ ดารา นักร้อง 

นักกีฬา คนโปรดในทีวี เป็นผู้น าในการออกก าลังกาย 
2.48 1.18 น้อย 

5 ท่านออกก าลังกายเพราะมีสถานที่ออกก าลังการอยู่ใกล้ที่
พักของท่าน 

3.38 1.19 ปานกลาง 

6 ท่านออกก าลังกายเพราะมีการรณรงค์หรือสื่อโฆษณาเชิญ
ชวน 

2.71 1.09 ปานกลาง 

7 ท่านออกก าลังกายเพราะมีผู้เชียวชาญให้ค าปรึกษาหรือ
แนะน า 

2.72 1.10 ปานกลาง 

8 เมื่อท่านมีปัญหาเรื่องการออกก าลังกาย ท่านสามารถขอ
ค าปรึกษาจากผู้อ่ืนได้ 

2.92 1.09 ปานกลาง 

 ภาพรวม 3.05 0.76 ปานกลาง 

จากตารางที่4 ด้านแรงกระตุ้นจากสังคม พบว่าพฤติกรรการออกก าลังกายในเรื่องบุคคลใน

ครอบครัวกระตุ้นให้ท่านออกก าลังกายอยู่ในระดับปานกลาง (x̅=3.49) รองลงมาคือเรื่องเพ่ือนมีส่วน

ร่วมให้ท่านอยากออกก าลังกาย (x̅=3.40) และเรื่องท่านออกก าลังกายเพราะเห็นผู้น าประเทศ ดารา 

นักร้อง นักกีฬา คนโปรดในทีวี เป็นผู้น าในการออกก าลังกายน้อยท่ีสุด (x̅=2.48) โดยภาพรวมในด้าน

แรงกระตุ้นจากสังคม อยู่ในระดับปานกลาง (x̅=3.05) 
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ตารางท่ี5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในด้านอุปสรรคของการออกก าลังกาย 

ข้อ
ที ่

ข้อความ �̅� S.D. แปลผล 

1 ท่านไม่ทราบวิธีการออกก าลังกายท่ีถูกต้อง 2.78 1.12 ปานกลาง 
2 ท่านไม่สามารถออกก าลังกายได้เพราะไม่มีเวลา 2.72 1.07 ปานกลาง 
3 ท่านไม่สามารถออกก าลังกายได้เพราะไม่มีอุปกรณ์การ

ออกก าลังกาย 
2.63 1.04 ปานกลาง 

4 ท่านไม่สามารถออกก าลังกายได้เพราะไม่มีสถานที่ออก
ก าลังกาย 

2.49 1.03 น้อย 

5 ท่านไม่มีผู้สอนหรือแนะน าในการออกก าลังกาย 2.68 1.06 ปานกลาง 
6 ปัญหาด้านสุขภาพเป็นอุปสรรคในการออกก าลังกายของ

ท่าน 
2.45 1.06 น้อย 

7 ท่านมีปัญหาเรื่องการเจ็บป่วยขณะออกก าลังกาย 2.31 1.03 น้อย 
8 เมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ท่านมักเจ็บป่วยได้ง่าย 2.42 1.09 น้อย 
9 ระยะเวลาในการออกก าลังกายส่งผลกระทบต่อ

ชีวิตประจ าวันของท่าน 
2.59 1.08 ปานกลาง 

 ภาพรวม 2.56 0.77 ปานกลาง 

จากตารางที่5 ด้านอุปสรรคของการออกก าลังกาย พบว่าพฤติกรรการออกก าลังกายในเรื่อง

ท่านไม่ทราบวิธีการออกก าลังกายที่ถูกต้องอยู่ในระดับปานกลาง (x̅=2.78) รองลงมาคือเรื่องท่านไม่

สามารถออกก าลังกายได้เพราะไม่มีเวลา (x̅=2.72) และเรื่องท่านมีปัญหาเรื่องการเจ็บป่วยขณะออก

ก าลังกายน้อยที่สุด (x̅=2.31) โดยภาพรวมในด้านอุปสรรคของการออกก าลังกายอยู่ในระดับปาน

กลาง (x̅=2.56) 
 
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบพฤติกรรมการออกก าลังกายโดยจ าแนกตามเพศและโรคประจ าตัว  

ของพฤติกรรมการออกก าลังกายของประชาชนในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตารางท่ี6 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในด้านภาวะทางร่างกายและจิตใจโดยจ าแนกตามเพศ 

ข้อ
ที ่

ข้อความ 
�̅� 

t-test 
ชาย หญิง 

1 การออกก าลังกายช่วยให้ท่านลดหรือผ่อนคลาย
ความเครียดได้ 

4.16 4.13 0.451 

2 การออกก าลังกายช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี 4.22 4.18 0.477 
3 ท่านมีการวางแผนหรือจัดสรรช่วงเวลาในการออกก าลัง

กาย 
3.51 3.47 0.387 

4 ความเหนื่อยล้าจากการท างานมีผลต่อการออกก าลังกาย
ของท่าน 

3.45 3.38 0.662 

5 ท่านจะหยุดออกก าลังกายทันที่เมื่อรู้สึกเหนื่อย 3.44 3.45 -0.157 
6 การออกก าลังกายท าให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง 4.26 4.24 0.299 
7 การออกก าลังกายสามารถลดสัดส่วนท าให้รูปร่างดีขึ้น 3.98 4.10 -1.396 
8 การออกก าลังกายช่วยชะลอความชรา 3.92 3.97 -0.606 
9 การออกก าลังกายช่วยสร้างความเชื่อม่ันและบุคลิกภาพที่

ดี 
3.93 4.00 -0.761 

 ภาพรวม 3.87 3.99 -1.253 

จากตารางที่6 เมื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในด้านภาวะทางร่างกายและจิตใจจ าแนก
ตามเพศพบว่า มีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 
ตารางท่ี7 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในด้านแรงกระตุ้นจากสังคมโดยจ าแนกตามเพศ 

ข้อ
ที ่

ข้อความ 
�̅� 

t-test ชาย หญิง 

1 บุคคลในครอบครัวกระตุ้นให้ท่านออกก าลังกาย 3.52 3.47 0.440 
2 เพ่ือนมีส่วนร่วมให้ท่านอยากออกก าลังกาย 3.40 3.40 0.019 
3 การออกก าลังกายท าให้ได้เพ่ือนใหม่ 3.31 3.32 -0.149 
4 ท่านออกก าลังกายเพราะเห็นผู้น าประเทศ ดารา นักร้อง 

นักกีฬา คนโปรดในทีวี เป็นผู้น าในการออกก าลังกาย 
2.43 2.51 -0.694 

5 ท่านออกก าลังกายเพราะมีสถานที่ออกก าลังการอยู่ใกล้ที่
พักของท่าน 

3.40 3.36 0.334 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

6 ท่านออกก าลังกายเพราะมีการรณรงค์หรือสื่อโฆษณา
เชิญชวน 

2.73 2.70 0.229 

7 ท่านออกก าลังกายเพราะมีผู้เชียวชาญให้ค าปรึกษาหรือ
แนะน า 

2.67 2.76 -0.870 

8 เมื่อท่านมีปัญหาเรื่องการออกก าลังกาย ท่านสามารถขอ
ค าปรึกษาจากผู้อ่ืนได้ 

2.90 2.95 -0.457 

 ภาพรวม 3.04 3.06 -0.214 

จากตารางที่7 เมื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในด้านแรงกระตุ้นจากสังคมจ าแนกตาม
เพศพบว่า มีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 
ตารางท่ี8 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในด้านอุปสรรคของการออกก าลังกายโดยจ าแนกตาม
เพศ 
ข้อ
ที ่

ข้อความ 
�̅� 

t-test ชาย หญิง 

1 ท่านไม่ทราบวิธีการออกก าลังกายท่ีถูกต้อง 2.69 2.84 -1.324 
2 ท่านไม่สามารถออกก าลังกายได้เพราะไม่มีเวลา 2.62 2.80 -1.741 
3 ท่านไม่สามารถออกก าลังกายได้เพราะไม่มีอุปกรณ์การ

ออกก าลังกาย 
2.57 2.67 -0.943 

4 ท่านไม่สามารถออกก าลังกายได้เพราะไม่มีสถานที่ออก
ก าลังกาย 

2.44 2.52 -0.767 

5 ท่านไม่มีผู้สอนหรือแนะน าในการออกก าลังกาย 2.76 2.62 1.264 
6 ปัญหาด้านสุขภาพเป็นอุปสรรคในการออกก าลังกายของ

ท่าน 
2.44 2.46 -1.69 

7 ท่านมีปัญหาเรื่องการเจ็บป่วยขณะออกก าลังกาย 2.31 2.31 0.070 
8 เมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ท่านมักเจ็บป่วยได้ง่าย 2.32 2.50 -1.620 
9 ระยะเวลาในการออกก าลังกายส่งผลกระทบต่อ

ชีวิตประจ าวันของท่าน 
2.62 2.56 0.583 

 ภาพรวม 2.53 2.59 -0.715 
จากตารางที่8 เมื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในด้านอุปสรรคของการออกก าลังกาย

จ าแนกตามเพศพบว่า มีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตารางท่ี9 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในด้านภาวะทางร่างกายและจิตใจโดยจ าแนกโรค
ประจ าตัว 

ข้อ
ที ่

ข้อความ 
�̅� 

t-test 
ไม่มี มี 

1 การออกก าลังกายช่วยให้ท่านลดหรือผ่อนคลาย
ความเครียดได้ 

4.07 4.18 -1.505 

2 การออกก าลังกายช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี 4.18 4.21 -0.390 
3 ท่านมีการวางแผนหรือจัดสรรช่วงเวลาในการออกก าลัง

กาย 
3.44 3.51 -0.723 

4 ความเหนื่อยล้าจากการท างานมีผลต่อการออกก าลังกาย
ของท่าน 

3.24 3.50 -2.565 

5 ท่านจะหยุดออกก าลังกายทันที่เมื่อรู้สึกเหนื่อย 3.34 3.51 -1.713 
6 การออกก าลังกายท าให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง 4.18 4.29 -1.455 
7 การออกก าลังกายสามารถลดสัดส่วนท าให้รูปร่างดีขึ้น 3.96 4.09 -1.522 
8 การออกก าลังกายช่วยชะลอความชรา 3.92 3.96 -0.451 
9 การออกก าลังกายช่วยสร้างความเชื่อม่ันและบุคลิกภาพที่

ดี 
3.93 3.99 -0663 

 ภาพรวม 3.84 3.99 -1.620 

จากตารางที่9 เมื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในด้านภาวะทางร่างกายและจิตใจจ าแนก
ตามโรคประจ าตัวพบว่า มีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 
ตารางท่ี10 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในด้านแรงกระตุ้นจากสังคมโดยจ าแนกโรคประจ าตัว  

ข้อ
ที ่

ข้อความ 
�̅� 

t-test ไม่มี มี 

1 บุคคลในครอบครัวกระตุ้นให้ท่านออกก าลังกาย 3.44 3.51 -0.645 
2 เพ่ือนมีส่วนร่วมให้ท่านอยากออกก าลังกาย 3.27 3.47 -1.738 
3 การออกก าลังกายท าให้ได้เพ่ือนใหม่ 3.16 3.40 -2.223 
4 ท่านออกก าลังกายเพราะเห็นผู้น าประเทศ ดารา นักร้อง 

นักกีฬา คนโปรดในทีวี เป็นผู้น าในการออกก าลังกาย 
2.25 2.60 -2.816 

5 ท่านออกก าลังกายเพราะมีสถานที่ออกก าลังการอยู่ใกล้ที่ 3.23 3.46 -1.810 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
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พักของท่าน 
6 ท่านออกก าลังกายเพราะมีการรณรงค์หรือสื่อโฆษณา

เชิญชวน 
2.61 2.76 -1.344 

7 ท่านออกก าลังกายเพราะมีผู้เชียวชาญให้ค าปรึกษาหรือ
แนะน า 

2.83 2.67 1.426 

8 เมื่อท่านมีปัญหาเรื่องการออกก าลังกาย ท่านสามารถขอ
ค าปรึกษาจากผู้อ่ืนได้ 

2.87 2.95 -0.689 

 ภาพรวม 2.96 3.10 -1.805 
จากตารางที่10 เมื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในด้านแรงกระตุ้นจากสังคมพบว่า มี

ระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 
ตารางท่ี11 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในด้านอุปสรรคของการออกก าลังกายโดยจ าแนกโรค
ประจ าตัว 

ข้อ
ที ่

ข้อความ 
�̅� 

t-test ไม่มี มี 

1 ท่านไม่ทราบวิธีการออกก าลังกายท่ีถูกต้อง 2.73 2.81 -0.692 
2 ท่านไม่สามารถออกก าลังกายได้เพราะไม่มีเวลา 2.49 2.85 -3.219 
3 ท่านไม่สามารถออกก าลังกายได้เพราะไม่มีอุปกรณ์การ

ออกก าลังกาย 
2.46 2.71 -2.305 

4 ท่านไม่สามารถออกก าลังกายได้เพราะไม่มีสถานที่ออก
ก าลังกาย 

2.44 2.51 -0.732 

5 ท่านไม่มีผู้สอนหรือแนะน าในการออกก าลังกาย 2.54 2.75 -1.894 
6 ปัญหาด้านสุขภาพเป็นอุปสรรคในการออกก าลังกายของ

ท่าน 
2.51 2.42 0.759 

7 ท่านมีปัญหาเรื่องการเจ็บป่วยขณะออกก าลังกาย 2.35 2.29 0.505 
8 เมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ท่านมักเจ็บป่วยได้ง่าย 2.36 2.46 -.851 
9 ระยะเวลาในการออกก าลังกายส่งผลกระทบต่อ

ชีวิตประจ าวันของท่าน 
2.55 2.60 -0.491 

 ภาพรวม 2.49 2.60 -1.355 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

จากตารางที่11 เมื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในด้านอุปสรรคของการออกก าลังกาย
พบว่า มีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 
สรุปและอภิปรายผล   

จากการศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกายและเปรียบเทียบพฤติกรรมการออกก าลังกายของ
ประชาชนในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยจ าแนกตามเพศและโรคประจ าตัว ผลการศึกษาพบว่า 

1. พฤติกรรมการออกก าลังกายของประชาชนในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิงร้อยละ 58.0 เป็นชายร้อยละ 42.0 และส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่มีโรค
ประจ าตัวร้อยละ 65.4 เป็นผู้ที่มีโรคประจ าตัวร้อยละ 34.6 พฤติกรรมการออกก าลังกายในเรื่องการ
ออกก าลังกายท าให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือเรื่องการออกก าลังกายช่วย
ส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี และเรื่องความเหนื่อยล้าจากการท างานมีผลต่อการออกก าลังกายของท่านน้อย
ที่สุด โดยภาพรวมในด้านภาวะทางร่างกายและจิตใจอยู่ในระดับมาก ด้านแรงกระตุ้นจากสังคม พบว่า
พฤติกรรการออกก าลังกายในเรื่องบุคคลในครอบครัวกระตุ้นให้ท่านออกก าลังกายอยู่ในระดับปาน
กลาง รองลงมาคือเรื่องเพ่ือนมีส่วนร่วมให้ท่านอยากออกก าลังกาย และเรื่องท่านออกก าลังกายเพราะ
เห็นผู้น าประเทศ ดารา นักร้อง นักกีฬา คนโปรดในทีวี เป็นผู้น าในการออกก าลังกายน้อยที่สุด โดย
ภาพรวมในด้านแรงกระตุ้นจากสังคม อยู่ในระดับปานกลาง และด้านอุปสรรคของการออกก าลังกาย 
พบว่าพฤติกรรการออกก าลังกายในเรื่องท่านไม่ทราบวิธีการออกก าลังกายที่ถูกต้องอยู่ในระดับปาน
กลาง รองลงมาคือเรื่องท่านไม่สามารถออกก าลังกายได้เพราะไม่มีเวลา และเรื่องท่านมีปัญหาเรื่อง
การเจ็บป่วยขณะออกก าลังกายน้อยที่สุด โดยภาพรวมในด้านอุปสรรคของการออกก าลังกายอยู่ใน
ระดับปานกลาง 

2. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการออกก าลังกายของประชาชนในอ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลกโดยจ าแนกตามเพศและโรคประจ าตัว 

เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการออกก าลังกายของประชาชนในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ในด้านภาวะทางร่างกายและจิตใจ ด้านแรงกระตุ้นจากสังคม และด้านอุปสรรคของการออกก าลังกาย 
โดยจ าแนกตามเพศและโรคประจ าตัว พบว่าไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกก าลังกายของประชาชนทั้งในวัยรุน วัย
ผู้ใหญ่ วัยทองและวัยชรา 

2. จากผลการศึกษาท่ีได้ควรน าไปสร้างนโยบายและแผนงานด้านการจัดการและการจัด
กิจกรรมเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 
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บทคัดย่อ 

 ปัจจุบันในองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ มีความต้องการที่จะสั่งงานและติดตามผลงานอย่าง 
สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง แทนการสั่งงานในแบบเดิมที่ใช้กันอยู่ในรูปแบบเอกสาร ซึ่งค่อนข้าง
ยุ่งยาก ทั้งการความเข้าใจในการสั่งงาน การจัดการ การจัดเก็บรักษา การติดตามผลการปฏิบัติ งาน 
ในกรณีการสั่งงานระยะไกลซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ เนื่องจากความยากล าบากของการเดินทาง ทุกวันนี้
เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการท างานหรือชีวิตประจ าวันเป็น
อย่างมาก ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน อ านวยความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็วให้กับผู้ใ ช้เป็น
อย่างมาก ด้วยเหตุดังกล่าว งานวิจัยนี้จึงได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือพัฒนาระบบติดตามงาน 
โดยพัฒนาโดยรูปแบบของ Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ Android ผู้ใช้สามารถใช้งาน
สั่งการและติดตามงานได้รวดเร็ว และถูกต้อง ใช้งานได้ในที่ต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ 
การสั่งงาน ติดตามงาน ผลงานปฏิบัติงาน ระบบที่พัฒนาขึ้นโดยอาศัยและใช้โปรแกรม Android 
Studio ในการเขียน Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ Android ผลจากการทดลองพบว่า 
ระบบสามารถช่วยลดปัญหาจากระบบงานเดิมลงได้ และสะดวกใช้งานง่ายกว่าระบบงานเดิมอีกด้วย  
ค้าส้าคัญ : ระบบติดตามงาน, แอปพลิเคชั่นบนมือถือ, ระบบปฏิบัติการแอนดรอย 
 

Abstact 
 Nowadays in organizations or agencies they need to work and follow the work 
quickly and correct. The original work order is used in the form of a document or 
even talking which is complicated, both understand management and follow-up. It 
wasted a lot of time and people. In case of problem of long distance following 
orders because of the difficulty of traveling. Information technology has entered into 
a role in the work or lifestyles in everyday. The smartphone is thoroughly used in the 
personnel in organizations or agencies. This is why the provider is bringing 
smartphone to increase the efficiency of work by application on android system. 
User can manage and follow-up quickly and correct. Using at any place where the 

mailto:wonderinnocent4@gmail.com
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internet is available. The management, follow-up and results. The system is 
developed by program “ Android Studio” which is writing program “Mobile 
Application” on Android system. The results showed that the system can solved the 
problem of work and easier to use than the original system as well.. 
Keyword : Job tracking, Mobile application, Android operating system 
 
บทน้า 
 เนื่องจากในปัจจุบันบุคลากรในองค์กรหรือหน่วยงานมีความต้องการที่จะสั่งงานและติดตาม
ผลงานที่สั่งไป อย่างสะดวก รวดเร็ว แต่เมื่อต้องมีการสั่งงานหรือติดตามผลงานจากสถานที่ต่าง ๆ 
ดังนั้นจึงท าได้ล าบากและค่อนข้างเสียเวลาเพราะมีปัญหาหลายประการ เข่น สภาพการจราจรติดขัด 
การติดต่อสื่อสาร ผู้ปฏิบัติงานไม่มาตามนัดหมาย ระบบสั่งงานแบบเดิมจึงค่อนข้างล่าช้า และความ
เข้าใจที่ไม่ตรงกัน ซึ่งอาจท าให้เกิดความผิดพลาดของงานนั้น ๆ ได้ 
 ทั้งเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทหน้าที่ในชีวิตประจ าวันของประชาชนทั่วไป รวมถึงในองค์กร
หรือหน่วยงานต่างๆ ที่ต่างก็เข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นทั้ง คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ 
ผู้จัดท าจึงมุ่งเน้นไปที่ระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการบนมือถือ เพราะมีผู้ใช้งาน
อย่างแพร่หลาย ท าให้กลุ่มนักพัฒนาแอปพลิเคชั่นให้ความส าคัญกับระบบปฏิบัติการ Android 
เนื่องจากง่ายต่อการพัฒนาและกลุ่มของผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
 ด้วยเหตุนี้ ผู้จัดจึงได้จัดท าแอปพลิเคชั่นระบบติดตามงานขึ้นมาเพ่ือความสะดวก รวดเร็วต่อ
การปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยระบบปฏิบัติการ Android บนมือถือ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบติดตามงานบนระบบปฏิบัติการ Android 
 2. เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องของสั่งงานและติดตามงาน 
 3. เพ่ือการท างานที่เป็นระบบภายในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ิมประสิทธิภาพของงานใน
องค์กรหรือหน่วยงาน 
 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. การสั่งงาน การติดตามงาน หัวหน้างาน พนักงาน 
 การสั่งงาน หมายถึง ที่ผู้บริหารหรือหัวหน้างานมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าพร้อม
ทั้งแนะน าวิธีการปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
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 การติดามงาน หมายถึง เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลปฏิบัติงานตามแผน  ซึ่งมีการก าหนดไว้
แล้ว เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ  แก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน หรือ
ก าหนดวิธีการด าเนินงานให้เกิดผลดียิ่งขึ้น 
 หัวหน้างาน หมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่ปกครอง ดูแล แนะน า มอบหมาย ติดตามงาน  สร้าง
ขวัญก าลังใจ ให้คุณ ให้โทษ แก่ ลูกน้อง (ผู้ใต้บังคับบัญชา) เพ่ือให้งานและลูกน้องด าเนินงาน 
 พนักงาน หมายถึง ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงาน   
 
 2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 นาย ชาลี  ประจักษว์งศ์ (2555:บทคัดย่อ) ปัจจุบันองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ มีความ
ต้องการที่จะสั่งงานและติดตามผลการ ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน สะดวก และ
รวดเร็ว การสั่งงานในระบบเดิมที่ใช้กันอยู่ ในรูปแบบของกระดาษเอกสารค่อนข้างยุ่งยาก ทั้งการ
จัดการและการจัดเก็บ การติดตามผลการ ปฏิบัติงานท าได้ยาก สิ้นเปลืองแรงงาน และเวลาเป็นอย่าง
มาก นอกจากนั้นในกรณีการสั่งงาน และ ติดตามผลกระท าจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งซึ่งอยู่
ห่างไกลกัน ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ อัน เนื่องมาจากความยากล าบากของการเดินทาง ทุกวันนี้เป็นที่
ทราบกันดีแล้วว่า เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการท างานเป็น อย่างมาก ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน อ า นวยความสะดวก ถูกต้อง และรวดเร็ว ให้กับผู้ใช้  เป็นอย่างมาก ด้วย
เหตุดังกล่าว โครงงานนี้จึงได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือพัฒนาระบบ สั่งงานและติดตามงาน 
โดยพัฒนาขึ้นในรูปแบบของ Web application ระบบอ านวยความสะดวกแก่ ผู้ใช้ให้สามารถใช้งาน
ได้โดยง่าย รวดเร็ว และตรวจสอบความถูกต้องได้ สามารถใช้งานในสถานที่ ต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อ
เข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ การติดตามผล การปฏิบัติงาน รายงาน ความก้าวหน้าของการ
ปฏิบัติงานได้ และสามารถตรวจสอบได้ว่า การปฏิบัติงานกระท าถึงสถานะใด อยู่ ระบบที่พัฒนาขึ้น
โดยอาศัยและใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ในการเขียนเว็บ ภาษา C# ใน ASP.net 
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา และอาศัยระบบฐานข้อมูลจาก Microsoft Sql Server 2008 จากผลการ
ทดลองพบว่า ระบบสามารถช่วยลดปัญหาจากระบบงานแบบเดิมลงได้   
 นาย อรรถพล บัววัฒน์ (2554:บทคัดย่อ) โครงงานฉบับนี้เป็นการจัดท า ระบบติดตาม
ระยะเวลาโครงการผ่านระบบออนไลน์โดย เป็นระบบที่จัดท า ขึ้นเพ่ือให้สมาชิกภายในโครงการมีการ
ติดต่อสื่อสารกัน ได้ง่ายขึ้น สามารถ วางแผนตารางเวลาในการด าเนินโครงการได้ชัดเจนขึ้นมีรูปแบบ
แสดงผลเป็นช่วงของกราฟ ระยะเวลาท าให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบและมีความเป็นศูนย์กลาง ระบบที่
พัฒนาขึ้นนี้เป็นระบบ เว็บแอปพลิเคชั่นจึงทา ให้สมาชิกของโครงการสามารถใช้งานระบบได้ทุกที่ที่มี
อินเตอร์เน็ตท าให้ มีความยืดหยุ่นต่อการท างานนอกสถานที่ซึ่งระบบที่จัดทา ขึ้นนี้จะช่วยสนับสนุนให้
การด าเนิน โครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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วิธีด้าเนินการวิจัย 
1. ขอบเขต  

1.1 คุณสมบัติของระบบติดตามงาน เพ่ือช่วยในการจัดการงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
สามารถ เพ่ิม ลบ แก้ไขได้ 

 1.1.1 ข้อมูลสมาชิก 
 1.1.2 ข้อมูลการสั่งงาน 
1.2 การสั่งงาน 
1.3 การติดตามงาน 

2. กลุ่มตัวอย่าง : องค์กร หรือหน่วยงาน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
3. เครื่องมือที่ใช้ (Hardware/Software) 
Hardware 
 -โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android 
 -คอมพิวเตอร์, laptop 
Software 
 -โปรแกรม Justinmind Prototyper 
 -โปรแกรม Android Studio  
 
กระบวนการท้างาน 
 การออกแบบแอปพลิเคชั่น 
 แบบจ าลองขั้นตอนการท างานของระบบโดยใช้ context diagram แสดงการท างานของ
ระบบโดยสามารถจ าลองได้ด้วยแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram:DFD) ได้ดังนี ้
 

 
ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนท างานของระบบ 

 
 

 

Chief 
ระบบติดตามงาน  

Employee 

สมคัรสมาชิก 
แก้ไข ข้อมลู 

การสัง่งาน 
ตรวจสอบการติดตามงาน 

สมคัรสมาชิก 

ข้อมลูสมาชิก 

ข้อมลูสมาชิก 
ข้อมลูการสัง่งาน 

ข้อมลูการติดตามงาน 

เพิ่ม ลบ แก้ไข การสัง่งาน 

ข้อมลูการสัง่งาน 

ข้อมลูการติดตามงาน 
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ขั้นตอนการท างานของระบบ  
ในระบบติดตามงานนี้ จะมีผู้ใช้ 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายหัวหน้างาน มีหน้าที่คอยสั่งงานและตรวจเช็ค

ติดตามงาน และฝ่ายพนักงาน มีหน้ารับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายและรายงานตามระบบติดตาม
งาน 
 1. ผู้ใช้งานใหม่ ท าการสมัครสมาชิก 
 2. ผู้ใช้งานท าการ ล็อกอิน เข้าสู่ระบบ 
 3. ผู้ใช้งานฝ่ายหัวหน้างาน ท าการสั่งงาน 
 4. ผู้ใช้งานฝ่ายพนักงานได้รับมอบหมายการสั่งงานจากหัวหน้างาน 
 5. ผู้ใช้งานฝ่ายหนักงานรายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 6. ผู้ใช้งานฝ่ายหัวหน้างานตรวจสอบการติดตามงาน 
 7. ผู้ใช้งาน ล็อกเอาท์ ออกจากระบบ 
 
ผลการวิจัย 

ภาพที่ 2 หน้าล็อกอินเข้าสู่ระบบ 
 จากภาพที่ 2 หน้าล็อกอินเข้าสู่ระบบ 

- กรณีที่ผู้ใช้ไม่เคยสมัครสมาชิกในระบบนี้ ก็ต้องเลือกปุ่ม Register เพ่ือที่จะสมัคร
สมาชิกเข้าสู่ระบบ 



 
 768 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

- กรณีท่ีผู้ใช้เคยสมัครสมาชิก ก็สามารถเข้าสู่ระบบได้ตามปกติ 

ภาพที่ 3 หน้าจอ Register      ภาพที่ 4 หน้าจอหลัก 
 
ผู้ใช้ฝ่ายหัวหน้างาน 

จากภาพที่ 3 หน้าจอ Register 
- ผู้ใช้ที่ไม่เคยสมัครสมาชิก 

จากภาพที่ 4 หน้าจอหลักส าหรับผู้ใช้ฝ่ายหัวหน้างาน 
  - ปุ่ม New Task ส าหรับใช้สร้างงานให้กับพนักงานที่ได้รับมอบหมาย 
  - ปุ่ม My Lists ส าหรับดูงานและติดตามงานท่ีมอบหมายให้กับพนักงาน 

- ปุ่ม Exit ส าหรับออกจากแอปพลิเคชั่น 

    
 ภาพที่ 5 หน้าจอ New Task    ภาพที่ 6 หน้าจอ Check  
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จากภาพที่ 5 หน้าจอ New Task ส าหรับผู้ใช้ฝ่ายหัวหน้างาน 
- ก าหนดงาน และมอบหมายงานให้กับพนักงาน 

จากภาพที่ 6 หน้าจอ Check 
- เพ่ือยืนยันการสั่งงานและมอบหมายงาน 

 ภาพที่ 7 หน้าจอ Home      ภาพที่ 8 หน้าจอ My Lists 
จากภาพที่ 7 หน้าจอ Home ผู้ใช้ฝ่ายพนักงาน 
จากภาพที่ 8 หน้าจอ My Lists ผู้ใช้ฝ่ายพนักงาน 

 - ส าหรับเปิดดูงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน และ เช็คสถานะของงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ภาพที่ 9 หน้าจอ Confirm      ภาพที่ 10 หน้าจอ Topics 
  จากภาพที่ 9 หน้าจอ Confirm ผู้ใช้ฝ่ายพนักงาน 

- ส าหรับพนักงานที่ได้รับมอบหมายเข้าดูรายเอียดของงาน หัวข้องาน และยอมรับ
งานที่ได้รับมอบหมาย ที่ปุ่ม Confirm 

 จากภาพที่ 10 หน้าจอ Topics ผู้ใช้ฝ่ายหนักงาน 
- พนักงานสามารถเข้าดูหัวข้อการท างานที่หัวหน้างานได้มอบหมายให้มา และท า
การ รายงานรายละเอียดโดยการถ่ายรูปหรืออธิบายก็ได ้
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ภาพที่ 11 ลักษณะการเชื่อมต่อกันระหว่าง แต่ละหน้าจอของแอปพลิเคชั่น 
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สรุปและอภิปรายผล 
 จากการทดลองใช้งานแอปพลิเคชั่นระบบติดตามงานบนระบบปฏิบัติการ Android ปรากฏ
ว่าแอปพลิเคชั่นสามารถอ านวยความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องให้กับผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ในการสั่งงานและติดตามงานสามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้ใช้งานควรเช็คความถูกต้องในการสมัครสมาชิกเพราะมีส่วนส าคัญในส่วนของระบบสั่งงาน
หรือมอบหมายงานและหน้าตาแอปพลิเคชั่น User Interface (UI) 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับการช่วยเหลือจากหลายๆฝ่าย
โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในการแนะน า ตรวจสอบ ให้
ข้อเสนอแนะ ติดตามความเคลื่อนไหวของงานวิจัย ผู้จัดท ารู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของอาจารย์เป็น
อย่างยิ่ง และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณ คณะอาจารย์ทุกๆท่าน เพื่อนๆนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ให้การ
ช่วยเหลือในการท างานวิจัยฉบับนี้ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้รับการช่วยเหลือและก าลังใจจากคุณพ่อ คุณ
แม่ เพ่ือนๆ ตลอดจนบุคคลต่างๆที่คอยให้ความช่วยเหลืออีกมากมาย ที่ไม่สามารถกล่าวนามได้หมด
ในที่นี้ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาและความปรารถนาดีของทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงกราบ
ขอบพระคุณและขอบคุณไวในโอกาสนี้ 
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สารต่อต้านจุลชีพที่ผลิตโดยราเอนโดไฟต์ซึ่งคัดแยกได้จากหอมหัวใหญ่ 
(Allium cepa) 

Antimicrobial Agents by Endophytic Fungi Isolated from Onion 
(Allium cepa) 

วชิร ใจภักดี 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตสระแกว้ 

Corresponding author. E-mail: vachira.ch@buu.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

ราเอนโดไฟต์ 200 ไอโซเลตคัดแยกได้จากหอมหัวใหญ่ (Allium cepa) ในส่วนล าต้น ราก 
ใบ และดอก น ามาสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพด้วยตัวท าละลายอินทรีย์  สารสกัดหยาบที่ได้น ามา
ทดสอบคุณสมบัติต่อต้านจุลชีพกับเชื้อ Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia 
coli, Pseudomonas aeruginosa และ Candida albicans พบว่าสารสกัดจากราเอนโดไฟต์ไอโซ
เลต Ab6 มีฤทธิ์สูงสุดในการต่อต้านการเจริญของเชื้อทดสอบ เมื่อตรวจสอบลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาและล าดับเบสในส่วน internal transcribed spacer ด้วยวิธี PCR แล้วพบว่าเป็นราชนิด 
Alternaria alternata 
ค้าส้าคัญ: ราเอนโดไฟต์  หอมหัวใหญ่ (Allium cepa)  สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ  สารต่อต้านจุลชีพ     
 

Abstract 
 Two hundred endophytic fungi were isolated from bulbs, roots, leaves and 
flowers of onion (Allium cepa). All endophytic fungi were test antimicrobial activities 
Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa 
และ Candida albicans. Crude extract of isolate Ab6 showed the highest antimicrobial 
activities against tested microorganisms. Genera Identification by morphological 
characteristics and species identification by DNA sequencing of internal transcribed 
spacer, The endophytic fungi Ab6 was identified by PCR technic as Alternaria 
alternate. 
Keywords: Endophytic fungi, Onion (Allium cepa), Bioactive compound, Antimicrobial 
agent     
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บทน้า 
 ราเอนโดไฟต์เป็นราที่อาศัยอยู่ร่วมกับพืชแบบซิมไบโอซิส พบได้ทั่วไปในพืชทุกชนิด ทุกภูมิ
ประเทศทั่วโลกมีราประเภทนี้มากกว่า 1 ล้าน 5 แสนสปีชีส์และมีเพียง 1 แสนสปีชีส์ที่มีรายงานการ
ถูกค้นพบ (Hawksworth, 2001) มีการประมาณการณ์ว่าพืช 3 แสนชนิดที่เจริญอยู่บนโลก พืช 1 
ชนิดจะมีราเอนโดไฟต์อาศัยอยู่ร่วมด้วย 5 ชนิด (Strobel & Daisy, 2003) ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ได้
จากราเอนโดไฟต์ที่ส าคัญ คือ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Strobel et al ., 2004) สารประกอบเหล่านี้
มีประโยชน์มากและใช้กันแพร่หลายในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแพทย์ และสิ่ งแวดล้อม 
(Gunatilaka, 2006) สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพประกอบด้วย สารต้านจุลชีพ สารต้านมะเร็ง/เนื้องอก 
สารต้านอนุมูลอิสระ สารกดภูมิคุ้มกัน สารต้านมาลาเรีย ยาฆ่าแมลง/วัชพืช และสารควบคุมทาง
ชีวภาพ (Keller et al ., 2005; Pimentel et al ., 2011) สามารถจ าแนกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพได้
เป็นหมวดหมู่อาทิเช่น อัลคาลอยด์ เทอปีนอยด์ สเตอรอยด์ ควิโนน ฟีนอล และแลคโตน (Zhang et 
al ., 2006) หลังจากการค้นพบ Taxol ซึ่งเป็นสารต้านมะเร็งที่คัดแยกได้จากราเอนโดไฟต์ 
Taxomyces andreanae  ในต้นแปซิฟิกยิวในปี ค.ศ. 1993 (Stierle et al ., 1993) นักวิจัยจ านวน
มากต่างก็มุ่งเป้าศึกษาราเอนโดไฟต์ในพืชหลากหลายชนิดเพ่ือที่จะสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพมาใช้
ประโยชน์เนื่องจากท าได้ง่ายกว่าการสกัดสารจากพืชทั้งในแง่ของการเพาะเลี้ยงเพ่ิมปริมาณและ
กระบวนการสกัดสาร (Firakova et al., 2007) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือคดัแยกและจ าแนกสกุล/สปีชีส์ ของราเอนโดไฟต์ที่อาศัยอยู่ในหอมหัวใหญ่ (Allium 
cepa) 

2. เพ่ือวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการต่อต้านการเจริญของจุลชีพของสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพที่สกัดได้จากราเอนโดไฟต์ 

 
วิธีด้าเนินการวิจัย 

1. การคัดแยกราเอนโดไฟต์ 
น าเนื้อเยื่อของหอมหัวใหญ่ส่วนล าต้น (หัว) ราก ใบ และดอก ที่เก็บจากแปลงปลูกมาล้างน้ า

สะอาดและตัดเป็นชิ้นเล็กๆ ฆ่าเชื้อที่ผิวเนื้อเยื่อด้วยเอทานอล 70 เปอร์เซ็นต์ นาน 2 นาที ตามด้วย
โซเดียมไฮโปคลอไรต์ 6 เปอร์เซ็นต์ นาน 2 นาที และจุ่มเนื้อเยื่อพืชในน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อนาน 1 นาที 
จากนั้นน าเนื้อเยื่อพืชมาวางบนอาหารเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar (PDA) บ่มที่อุณหภูมิ 30 
องศาเซลเซียส ราเอนโดไฟต์ที่อยู่ภายในเนื้อเยื่อพืชจะเจริญงอกเส้นใยออกมา สังเกตได้ด้วยตาเปล่า
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และกล้องจุลทรรศน์ เมื่อราเจริญดีแล้วท าการแยกเชื้อราให้บริสุทธิ์โดยเขี่ยเส้นใยใส่อาหารเลี้ยง เชื้อ 
PDA จานใหม่ 

2. การจ าแนกสกุลและสปีชีส์ของราเอนโดไฟต์ที่คัดแยกได้ 
การจ าแนกสกุลโดยน าราเอนโดไฟต์ที่คัดแยกได้มาตรวจสอบสัณฐานวิทยาโดยสังเกตจากสี

และลักษณะโคโลนีด้วยตาเปล่า และสังเกตรูปร่างของเส้นใยและสปอร์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ตามวิธี
ของ Firakova และคณะ (2007) ส าหรับการจ าแนกสปีชีส์ท าโดยการวิเคราะห์ล าดับเบสของดีเอ็นเอ
บริเวณ internal transcribed spacer (ITS region) ด้วยวิธี PCR 

3. การทดสอบสารออกฤทธิ์ต่อต้านจุลชีพของสารที่สกัดได้จากราเอนโดไฟต์ 
เพาะเลี้ยงราเอนโดไฟต์ในอาหาร malt extract broth เป็นเวลา 1 เดือน จากนั้นแยกเชื้อรา

ออกจากอาหารเหลวด้วยกระดาษกรอง ส่วนของเส้นใยน ามาสกัดสารด้วยตัวท าละลาย  ethyl 
acetate ส่วนของอาหารเหลวน ามาสกัดด้วย methanol ระเหยตัวท าละลายออกไปจนแห้ง ส่วน
ของสารสกัดหยาบที่ได้น ามาละลายใน dimethyl sulfoxide 10 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นน าไปทดสอบ
คุณสมบัติต่อต้านการเจริญของจุลชีพกับเชื้อทดสอบจ านวน 5 ชนิด ได้แก่ Bacillus subtilis ATCC 
6633, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 25922, 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 และ Candida albicans ATCC 10231  ด้วยวิธี 
paper disc method (CLSI, 2008; CLSI, 2009) 

 
ผลการวิจัย 
 การคัดแยกราเอนโดไฟต์จากเนื้อเยื่อหอมหัวใหญ่ที่เพาะเลี้ยงบนอาหาร PDA ที่อุณหภูมิ 30 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่ามีราเอนโดไฟต์จ านวน 200 ไอโซเลตเจริญได้ดีโดยแบ่งเป็น
กลุ่มที่ไม่สร้างสปอร์ (mycelia sterilia) 28 ไอโซเลต และกลุ่มที่สร้างสปอร์ 172 ไอโซเลต ในกลุ่มที่
สร้างสปอร์ประกอบด้วย 16 สกุลคือ Alternaria  16 ไอโซเลต Aspergillus 9 ไอโซเลต 
Colletotrichum 11 ไอโซเลต Curvularia 5 ไอโซเลต Dactylella 8 ไอโซเลต Eurotium  12 ไอโซ
เลต  Fusarium 12 ไอโซเลต  Helminthosporium 7 ไอโซเลต Mycosphaerella 6 ไอโซเลต 
Penicillium 13 ไอโซเลต Phomopsis 12 ไอโซเลต Piriformospora     21 ไอโซเลต Serendipita 10 
ไอโซเลต  Trichoderma 5 ไอโซเลต Trichophyton 6 ไอโซเลต และ Xylaria 19 ไอโซเลต ตัวอย่าง
ราที่คัดแยกได้แสดงในภาพที่ 1 

ส าหรับการวิเคราะห์คุณสมบัติการต่อต้านการเจริญของจุลชีพตรวจสอบจากความกว้างของ
วงใสที่เกิดขึ้นโดยรอบกระดาษกรองซึ่งจุ่มสารสกัดหยาบมาวางไว้ในอาหารเลี้ยงเชื้อทดสอบ พบว่า
สารสกัดหยาบที่ได้จากราเอนโดไฟต์จ านวน 67 เปอร์เซ็นต์ 78 เปอร์เซ็นต์ 82 เปอร์เซ็นต์ 63 
เปอร์เซ็นต์ และ 52 เปอร์เซ็นต์ เกิดความกว้างของวงใสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 5 เซนติเมตร

https://www.britannica.com/science/Dactylella
https://www.britannica.com/science/Dactylella
https://www.britannica.com/science/Helminthosporium
https://www.britannica.com/science/Helminthosporium
https://www.britannica.com/science/Trichophyton
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ขึ้นไปกับเชื้อทดสอบ Bacillus subtilis ATCC 6633, Staphylococcus aureus ATCC 25923, 
Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 และ Candida 
albicans ATCC 10231 ตามล าดับ ส าหรับราเอนโดไฟต์ไอโซเลต Ab6 ซึ่งสร้างสารต่อต้านจุลชีพที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อน าไปวิเคราะห์ล าดับเบสดีเอ็นเอในบริเวณ ITS ปรากฏว่าเป็นสปีชีส์ 
Alternaria alternata  ผลการทดสอบคุณสมบัติการต่อต้านการเจริญของจุลชีพจากสารออกฤทธิ์ที่
สกัดได้จากราเอนโดไฟต์แสดงในภาพที่ 2 

 
ภาพ 1 ราเอนโดไฟต์ที่คัดแยกได้จากหอมหัวใหญ่  
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ภาพ 2 เปอร์เซนต์ของราเอนโดไฟต์ไอโซเลตที่สร้างสารต่อต้านการเจริญของจุลชีพ 

 
สรุปและอภิปรายผล 

คัดแยกราเอนโดไฟต์จากหอมหัวใหญ่ได้ 200 ไอโซเลต ประกอบด้วย mycelia sterilia 28 
ไอโซเลต Alternaria  16 ไอโซเลต Aspergillus 9 ไอโซเลต Colletotrichum 11 ไอโซเลต 
Curvularia 5 ไอโซเลต Dactylella 8 ไอโซเลต Eurotium  12 ไอโซเลต  Fusarium 12 ไอโซเลต 
Helminthosporium 7 ไอโซเลต Mycosphaerella 6 ไอโซเลต Penicillium 13 ไอโซเลต 
Phomopsis 12 ไอโซเลต Piriformospora     21 ไอโซเลต Serendipita 10 ไอโซเลต  Trichoderma 
5 ไอโซเลต Trichophyton 6 ไอโซเลต และ Xylaria 19 ไอโซเลต ผลการทดสอบคุณสมบัติต่อต้าน
การเจริญของจุลชีพจากสารสกัดหยาบที่ได้จากราเอนโดไฟต์ต่อเชื้อทดสอบ Bacillus subtilis ATCC 
6633, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 25922, 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 และ Candida albicans ATCC 10231 พบว่าสาร
สกัดหยาบที่ได้จากราเอนโดไฟต์จ านวน 67 เปอร์เซ็นต์ 78 เปอร์เซ็นต์ 82 เปอร์เซ็นต์ 63 เปอร์เซ็นต์ 
และ 52 เปอร์เซ็นต์ เกิดความกว้างของวงใสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 5 เซนติเมตรขึ้นไปกับเชื้อ
ทดสอบท้ัง 5 ชนิดตามล าดับ และจากการวิเคราะห์ล าดับเบสดีเอ็นเอในบริเวณ ITS ของราเอนโดไฟต์
ไอโซเลต Ab6 ซึ่งสร้างสารต่อต้านจุลชีพที่มีประสิทธิภาพสูงสุดพบว่าเป็นสปีชีส์ Alternaria 
alternata 
 
 
 
 
 

67% 
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Pseudomonas aeruginosa

Candida albicans

https://www.britannica.com/science/Dactylella
https://www.britannica.com/science/Dactylella
https://www.britannica.com/science/Helminthosporium
https://www.britannica.com/science/Helminthosporium
https://www.britannica.com/science/Trichophyton
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ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยในขั้นต่อไปคือการแยกสารสกัดหยาบให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีคอลัมน์โครมาโตกราฟี 
จากนั้นพิสูจน์ให้ทราบว่าสารบริสุทธิ์ใดที่มีคุณสมบัติต่อต้านการเจริญของจุลชีพโดยการน าสารมา
ทดสอบซ้ ากับเชื้อทดสอบ เมื่อทราบว่าสารใดเป็นสารออกฤทธ์แล้วจึงน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบทาง
เคมีด้วยเทคนิค NMR เพ่ือระบุชนิดสารรวมไปถึงดัดแปลงโครงสร้างสารทางเคมีเพ่ือให้มีฤทธิ์ทาง
ชีวภาพมากยิ่งขึ้น 
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ความหลากหลายของจุลินทรีย์บริเวณน ้าพุร้อนบางแห่งในจังหวัดเชียงราย 
Diversity of microorganisms in some hot springs located  

in Chiang Rai Province 
ภรภัทร  สอนศรี (PorapatSonsri)  ประนอม  แก้วระคน  วสันต์  มะโนเรือง 

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์บริเวณน้ าพุร้อนบางแห่งในจังหวัดเชียงราย  เพ่ือ
ส ารวจและจัดจ าแนกประเภทของจุลินทรีย์บริเวณน้ าพุร้อนโป่งพระบาท อ าเภอเมือง และน้ าพุร้อนโป่ง
ปูเฟือง อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย น ามาจ าแนกออกเป็นไอโซเลทของแบคทีเรีย รา ยีสต์ แอคทิ
โนมัยซีท ไซยาโนแบคทีเรีย และโพรโทซัว และเพื่อค านวณค่าดัชนีความหลากหลายของจุลินทรีย์ 
งานวิจัยด าเนินการโดยเก็บตัวอย่างจุลินทรีย์จากน้ าพุร้อน 2 แห่งในจังหวัดเชียงราย ระหว่างเดือน 
เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 ในระดับความลึก 30 เซนติเมตรจากผิวน้ า น าน้ าตัวอย่างไป
เพาะเลี ้ยงในห้องปฏิบัติการแล้วจัดจ าแนกจุลินทรีย์ โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการ
วิเคราะห์ด้วยไดโคโตมัสคีย์   

ผลการศึกษาพบประชากรจุลินทรีย์ทั้งหมด 49 ไอโซเลทจุลินทรีย์ประเภทเด่นที่พบคือ 
แอคทิโนมัยซีท จ านวน 23 ไอโซเลท รองลงมาคือเชื้อรา ยีสต์ โพรโทซัว  แบคทีเรีย และ ไซยาโน
แบคทีเรีย จ านวน 16, 4, 4, 1 และ 1 ไอโซเลท ตามล าดับ ค่าดัชนีความหลากหลายเมื่อใช้สูตร
ของ Shannon-Wiener Diversity Index บริเวณน้ าพุร้อนโป่งพระบาท พบว่าค่าดัชนีความ
หลากหลายของจุลินทรีย์ คือแอคทิโนมัยซีทโพรโทซัว ยีสต์ เชื้อรา แบคทีเรีย และไซยาโนแบคทีเรีย 
มีค่าเท่ากับ 2.44, 1.04, 0.98, 0.85, 0.00 และ 0.00 ตามล าดับ และบริเวณน้ าพุร้อนโป่งปูเฟือง 
พบว่าค่าดัชนีความหลายของจุลินทรีย์ คือแอคทิโนมัยซีท เชื้อรา ยีสต์ โพรโทซัว แบคทีเรีย และไซยา
โนแบคทีเรีย มีค่าเท่ากับ 3.01,2.45, 1.30, 1.25, 0.00 และ 0.00 ตามล าดับ 
ค้าส้าคัญ:จุลินทรีย์จุลินทรีย์ทนร้อนความหลากหลายน้ าพุร้อนน้ าพุร้อนจังหวัดเชียงราย 
 

Abstract 
 This research studied was performed on the diversity of microorganisms in 
some hot springs located in Chiang Rai Province. The objective was to create a 
scientific knowledge. The purpose to explore the diversity of microorganisms. By 
surveying and classifying microorganisms in Pong Phrabat hot springs, Muang district 
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and Pong PuFueang hot spring, Mae Suai district in Chiang Rai Province. It is classified 
as an isolate of bacterial, fungi, yeast, actinomycetes, cyanobacterial and protozoa. 
And to find the index of microbial diversity in Pong Phrabat hot springs, Muang 
district and Pong PuFueang hot spring in Mae Suai district, Chiang Rai province. 
Samples of microorganisms from 2 hot springs in Chiang Rai province were collected 
from April to June 2015 at a depth of 30 centimeters from the surface.The samples 
were taken in laboratory and classified as microbes at the isolate level. Using 
morphology and analysis by Dichotomous key. 
 The results were found total of 49 microbial populations.  The dominant were 
found actinomycetes, 23 isolates, followed by fungi, yeast, protozoa, bacterial and 
cyanobacterial, were 16, 4, 4, 1 and 1 isolates, respectively.This Shannon-Wiener 
Diversity Index in Pong Phrabat hot springs was found to be the diversity index of the 
microorganisms were actinomycetes, 23 isolates, followed by fungi, yeast, protozoa, 
bacterial and cyanobacterial. Were 12.44, 1.04, 0.98, 0.85, 0.00 and0.00 respectively. 
And the index of microbial diversity in Pong PuFueang hot spring was found to be the 
diversity index of the microorganisms were actinomycetes, 23 isolates, followed by 
fungi, yeast, protozoa, bacterial and cyanobacterial. Were 3.01,2.45, 1.30, 1.25, 0.00 
and 0.00respectively. 
Keywords: Microorganisms, Thermophile, Diversity, Hot springs, Hot springs in Chiang 
Rai province 
 
บทน้า 
 น้ าพุร้อน เป็นแหล่งที่ให้พลังงานความร้อนใต้พิภพ ที่มนุษย์น ามาใช้ประโยชน์จากแหล่ง
พลังงานนี้เป็นอย่างมาก ทั้งทางธรณีวิทยาซึ่งน าพลังงานความร้อนใต้พิภพไปใช้ทดแทนพลังงานอ่ืน ๆ 
ที่ก าลังจะหมดลง  รวมทั้งการน าไปใช้เป็นแหล่งเศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยว  นันทนาการเชิงสุขภาพต่าง 
ๆ ซึ่งได้รับความนิยมในสังคมไทยเป็นอย่างมาก  เนื่องจากเชื่อว่าการอาบน้ าแร่ จะช่วยในการบ าบัด 
รักษาโรคภัย ท าให้สุขภาพดีขึ้น  และยังใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่งทั้งในและต่างประเทศก็ได้มีผู้สนใจ
ศึกษาค้นคว้าทางด้านชีววิทยาเกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในน้ าพุร้อน เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์หา
ประโยชน์และโทษจากจุลินทรีย์เหล่านี้ 
 จังหวัดเชียงราย มีแหล่งน้ าพุร้อนอยู่ในหลายพ้ืนที่ของจังหวัด  ซึ่งกระจายอยู่หลายอ าเภอ  แต่
ละแห่งมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไป  และมีการใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้
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ประโยชน์โดยตรงกับมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ เช่นพบว่ามีการใช้น้ าร้อนเพ่ือบ าบัดโรคผิวหนัง แผลเปื่อย
จากเบาหวาน โรคภูมิแพ้ เป็นต้น โดยการไปใช้บริการแช่เท้าหรืออวัยวะส่วนที่มีอาการในน้ าพุร้อน 
แต่ในขณะเดียวกันในน้ าพุร้อนยังพบว่ามีจุลินทรีย์ทนร้อนหลายประเภทที่สามารถเจริญได้ ใน
บริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเช่น พวก Thermophile ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิสูงกว่า 45องศา
เซลเซียส บางชนิดเจริญเติบโตได้ที่250องศาเซลเซียส หลายชนิดเป็นจุลินทรีย์ประเภทสร้างสปอร์ 
(Spore-forming bacteria) เช่น BacillusและClostridiumเป็นต้น ผู้วิจัยจึงอยากทราบว่าจะพบ
จุลินทรีย์ในน้ าพุร้อนประเภทใดบ้าง เนื่องจากการศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายของจุลินทรีย์ใน
แหล่งน้ าพุร้อนต่าง ๆ ยังมีน้อย ดังนั้นการศึกษาครั้งนี ้จะสุ่มศึกษาจากแหล่งน้ าพุร้อนในจังหวัด
เชียงรายที่อยู่ใกล้พื้นที่และมีผู ้ใช้บริการมาก ได้แก่ น้ าพุร้อนโป่งพระบาท  และน้ าพุร้อนโป่งปู
เฟือง  ซึ่งเป็นแหล่งน้ าพุร้อนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการใช้บริการในด้านต่าง ๆ ของจังหวัด
เชียงราย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อส ารวจและจ าแนกประเภทของจุลินทรีย์บริเวณน้ าพุร้อน จังหวัดเชียงราย ได้แก่น้ าพุ
ร้อนโป่งพระบาท อ าเภอเมือง และน้ าพุร้อนโป่งปูเฟือง อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยจ าแนก
เป็นของแบคทีเรีย รา ยีสต์ แอคทิโนมัยซีท ไซยาโนแบคทีเรีย หรือโพรโทซัว 
 2.  เพื่อหาดัชนีความหลากหลายของจุลินทรีย์บริเวณน้ าพุร้อนโป่งพระบาท อ าเภอเมือง และ
น้ าพุร้อนโป่งปูเฟือง อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
 การศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ในน้ าพุร้อน 2 แห่งของจังหวัดเชียงราย มี
วิธีด าเนินการ ดังนี้ 

1.  การก าหนดจุดส ารวจใช้การเลือกจุดส ารวจแบบเจาะจงจากแหล่งน้ าพุร้อนที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวใกล้ตัวเมืองหรือเป็นทางผ่านของการสัญจรและมีผู้ใช้บริการมาก  2 แห่ง ได้แก่ 
  1.1  น้ าพุร้อนโป่งพระบาท  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นจุด A โดยก าหนดจุด
ส ารวจออกเป็น 3 จุด ได้แก่A 1 บริเวณบ่อน้ าพุร้อน A 2 บริเวณบ่อแช่ตัว และ A 3 บริเวณบ่อแช่
เท้า  มีอุณหภูมิเฉลี่ย 42.67, 36.77 และ 38.60 องศาเซลเซียส ตามล าดับ และมีความความเป็นกรด
เป็นด่าง 8.68, 8.06 และ 8.65 ตามล าดับ 
  1.2  น้ าพุร้อนโป่งปูเฟือง อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เป็นจุด B โดยก าหนด
จุดส ารวจออกเป็น 3 จุด ได้แก่B 1 บริเวณบ่อน้ าพุร้อน B 2 บริเวณบ่อแช่ตัว และ B 3 บริเวณบ่อแช่
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เท้า มีอุณหภูมิเฉลี่ย 51.10, 48.73 และ 43.50 องศาเซลเซียส ตามล าดับ และมีความความเป็นกรด
เป็นด่าง 8.07, 7.53 และ 8.20 ตามล าดับ 

2.  วิธีการเก็บตัวอย่างน้ าพุร้อน 
  2.1  เตรียมอุปกรณ์เพ่ือเก็บตัวอย่างท าการห่ออลูมิเนียมฟอยล์ไว้และท าการอบ
ฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิ 155 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ก่อนน าไปใช้ 
  2.2  แกะอลูมิเนียมฟอยล์ออกจากกระบวย แล้วใช้กระบวยตักน้ าจากจุดส ารวจที่
ก าหนด คือจุด A บริเวณน้ าพุร้อนโป่งพระบาท อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้แก่ A1 บริเวณบ่อน้ าพุ
ร้อน A2 บริเวณบ่อแช่ตัว และ A3 บริเวณบ่อแช่เท้า และ จุด B บริเวณน้ าพุร้อนโป่งปูเฟือง อ าเภอ
แม่สรวย จังหวัดเชียงราย ได้แก่ B1 บริเวณบ่อน้ าพุร้อน B2 บริเวณบ่อแช่ตัว และ B3 บริเวณบ่อแช่
เท้า โดยจุ่มกระบวยลึกลงไปในน้ าประมาณ 30 เซนติเมตร ใส่ในขวดแก้วสีชา ปิดฝาขวดตัวอย่างน้ า
อย่างระมัดระวังเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนโดยเชื้ออ่ืน ๆ ท าการเขียนฉลากติดขวดเก็บตัวอย่างจุด
ส ารวจให้เรียบร้อย 

2.3  เก็บขวดตัวอย่างน้ าพุร้อนที่ได้ใส่ในกระติกน้ าร้อนหรือกล่องโฟมเพ่ือรักษา
อุณหภูมิ 
  2.4  น าน้ าตัวอย่างกลับห้องปฏิบัติการภายใน 1 - 2 ชั่วโมง เพ่ือท าการตรวจหาและ
เพาะเลี้ยงจุลินทรีย์โดยเร็วที่สุด หลังเก็บตัวอย่างทิ้งไว้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง ส าหรับแบคทีเรียและรา ถ้าไม่
เสร็จในระยะเวลาติดต่อกันสามารถเก็บรักษาไว้ในที่มีแสงได้จุลินทรีย์ที่สามารถตรวจหาได้ทันที ได้แก่ 
โพรโทซัว  ไซยาโนแบคทีเรีย  ยีสต์ และ เชื้อรา 

3.  วิธีการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์  
  3.1  โดยการน าตัวอย่างน้ าพุร้อนมาท าการเจือจางครั้งละ 10 เท่า ด้วยวิธี Serial 
dilution technique ให้ได้ระดับความเจือจางที่ 10-4, 10-5 และ 10-6 
  3.2  น าตัวอย่างน้ าที่ระดับความเจือจางที่ 10 -4, 10-5 และ10-6 มา Spread plate 
ในอาหารวุ้น  NA และ PDA  ที่ผิวหน้าแห้งแล้ว จานละ 0.1 มิลลิลิตร  
  3.3  ใช้แท่งแก้วรูปสามเหลี่ยมที่จุ่มแอลกอฮอล์ลนไฟแกว่งให้เย็น แล้วน ามากวาดให้
ทั่วจานอาหาร เพ่ือให้ตัวอย่างน้ ากระจายให้ทั่วจานอาหาร  
  3.4  น าไปบ่มในตู้บ่มเชื้อที่ 37 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั ่วโมง เพื่อตรวจหา
แบคทีเรีย และแอคทิโนมัยซีท ส่วนเชื้อราและยีสต์จะน าไปบ่มเชื้อที่ 27 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
72 ชั่วโมง 

4.  วิธีการจ าแนกจุลินทรีย์ 
  4.1  จ าแนกจุลินทรีย์ที่ศึกษา ออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้แก่ แบคทีเรีย รา ยีสต์  
แอคทิโนมัยซีท ไซยาโนแบคทีเรีย และโพรโทซัว โดยมีแนวทางในการจ าแนกดังนี้ 
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   4.1.1  ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียและจัดจ าแนกโดย
พิจารณาจากลักษณะรูปร่าง ขนาด สีของโคโลนี การติดสีแกรม การจัดเรียงตัวของเซลล์  
   4.1.2  ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของราและยีสต์และจัดจ าแนกโดย
พิจารณาจากลักษณะโครงสร้างของเส้นใย การจัดเรียงตัวของเซลล์ การแตกหักของเส้นใย ลักษณะ
สปอร์ ศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ โดยการย้อมสี Lactophenol cotton blue 
   4.1.3  ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแอคทิโนมัยซีทและจัดจ าแนก
โดยพิจารณาจากลักษณะรูปร่างโคโลนี สีโคโลนี ขอบโคโลนี การยกตัวโคโลนี  ผิวหน้าโคโลนี และ
ลักษณะเซลล์ที่ปรากฎจากการย้อมสีแกรม 
   4.1.4  ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของไซยาโนแบคทีเรียและจ าแนก
ตามโครงสร้างของทัลลัส การจัดเรียงตัวของเซลล์ การแตกแขนงของสาย ลักษณะของคลอโรพลาสต์ 
   4.1.5  ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของโพรโทซัวและจ าแนกตาม
โครงสร้าง รูปร่าง ขนาด อวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ นิวเคลียส ไซโทพลาสซึม โครมาโตฟอร์ ไทรีนอยด์ 
ไซโทสโตรม และคอนแทรคไทล์แวคิวโอล 
   4.1.6  จัดจ าแนกโดยการเปรียบเทียบกับรูปภาพและรายละเอียดทาง
สัณฐานวิทยาโดยอ้างอิงจากคู่มือหลักในการจ าแนกจุลินทรีย์ ดังต่อไปนี้  
    1)  ประนอม  แก้วระคน. (2558). ปฏิบัติการอนุกรมวิธานของ
จุลินทรีย์.เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.  
    2)  ประนอม  แก้วระคน. (2558). เอกสารค าสอนอนุกรมวิธาน
ของจุลินทรีย์. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชฏเชียงราย.  
    3)  Rodney, M. D. & Janice C. (n.d.). The microbial 
world: Surprising and awesome.Jones& Bartlett Learning,LLC. Retrieved from 
http://samples.jbpub.com/9781284023473/ 9781284057164_CH01_Secure.pdf. 
  4.2 หลังจากการเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ที ่เจริญบนจานอาหารแล้ว ท าการ
จ าแนกประเภทของจุลินทรีย์ แล้วน าข้อมูลที่ได้มาจัดท าข้อมูลเชิงพรรณนาประกอบ 

5. การจัดท ากับข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
5.1 นับจ านวนโคโลนีจุลินทรยี์แต่ละประเภทแล้วน ามาวิเคราะห์ผลทางสถิติ 

  สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือการวิเคราะห์ตัวแปรเดียว (Univariate analysis) ได้แก่ 
การหาคา่ดัชนีความหลากหลายของแบคทีเรีย ยีสต์ เชื้อรา แอคทิโนมัยซีทไซยาโนแบคทีเรียและโพรโท
ซัวโดยค านวณได้ ดังนี้ 
   5.1.1 ค่าดัชนีความหลากหลาย (Diversity Index) การค านวณค่าดัชนีความ
หลากหลายหรือดัชนีความแตกต่างของจุลินทรีย์เพ่ือประกอบการพิจารณาความหลากหลายของกลุ่ม
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ประชากรและลักษณะคุณภาพของแหล่งน้ า ซึ่งนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยใช้สูตรของ Shannon-
Wiener Diversity Index ดังนี้ (ส านักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง, 2554) 

H’ = -∑pi (log pi) 
 โดย     H’    คือ ค่าดัชนีความหลากหลายทางชนิด (ไอโซเลทของจุลินทรีย์) 
 pi คือ สัดส่วนความหนาแน่นของไอโซเลทที่ ithในจุดส ารวจนัน้ โดยค านวณได้จากสูตร 

pi = ni/N 
 ni คือ จ านวนตัวของไอโซเลทที่ ith 
 N คือ ผลรวมจ านวนไอโซเลททั้งหมดของจุลินทรีย์ทุกชนิดที่พบในจุดส ารวจนั้น 
ค านวณได้จากสูตร    

N = ∑k
i=1ni  

i = 1,….,k 
 k คือ จ านวนไอโซเลทที่พบในแต่ละจุดส ารวจ 
   5.1.2 ความชุกชุมทางชนิด (Species Richness หรือ Richness Index) เป็น
ค่าท่ีพิจารณาจากจ านวนไอโซเลททั้งหมดของจุลินทรีย์ที่พบในตัวอย่าง (S) ส่วนใหญ่ชนิดมักขึ้นอยู่กับ
ขนาดของตัวอย่างที่เก็บในการส ารวจ ถ้าเก็บตัวอย่างมากก็มักจะพบจ านวนชนิดมากขึ้น การศึกษาใช้
วิธีของ Margalef’s index ดังนี้ (ส านักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง, 2554) 

d   =   (S - 1) / log (N) 
โดย d คือ ค่าดัชนีมาร์กาเลฟ 
 S  คือ จ านวนไอโซเลททั้งหมด 
 N   คือ จ านวนโคโลนีทั้งหมด 
   5.1.3 ค่าดัชนีความสม่ าเสมอ (Evenness Index) ใช้บ่งชี้การกระจายตัวของชนิด 
และปริมาณจุลินทรีย์ในจุดส ารวจต่าง ๆ กัน เมื่อค านวณแล้วได้ค่าสูง แสดงว่าที่จุดส ารวจนั้น ๆ 
ประกอบด้วยจุลินทรีย์ไอโซเลทต่าง ๆ ที่มีปริมาณใกล้เคียงกัน และมีการกระจายที่เหมือน ๆ กัน ใช้
วิธีของ Pielou’s evenness index ดังนี้ (ส านักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง, 2554) 

J’  =    H’ / H’ max 
โดย J’        คือ  ดัชนีความสม่ าเสมอ 
 H’       คือ ค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ 
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 H’ maxคือ ค่าความหลากหลายทางชนิดที่มีค่ามากที่สุดที่จะเป็นไปได้เมื่อจุลินทรีย์ตัวอย่าง
ทุกไอโซเลทมีความชุกชุมเท่ากันหมด (= log S) 
 
ผลการวิจัย 
 1.  จากการส ารวจและจ าแนกประเภทของจุลินทรีย์โดยจ าแนกเป็นแบคทีเรีย รา ยีสต์ แอคทิโน
มัยซีท ไซยาโนแบคทีเรีย และโพรโทซัว การวิจัยพบดังตาราง 1 
 
ตาราง1  รวมจ านวนไอโซเลทและโคโลนีของจุลินทรีย์ทั้งหมดที่พบบริเวณน้ าพุร้อนโป่งพระบาท 
อ าเภอเมือง และน้ าพุร้อนโป่งปูเฟือง อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
 

ประเภทของ
จุลินทรีย์ 

น ้าพุร้อนโป่งพระบาท  น ้าพุร้อนโป่งปูเฟือง 

จ้านวนไอโซ
เลท 

จ้านวนโคโลนี จ้านวนไอโซ
เลท 

จ้านวนโคโลนี 

แบคทีเรีย 0 0 1 31 

แอคทิโนมัยซีท 13 1,110 21 1,733 
เชื้อรา 8 427 12 411 

ยีสต์ 3 164 4 140 
ไซยาโนแบคทีเรีย 0 0 1 3 

โพรโทซัว 3 8 4 16 

รวม 27 1,709 43 2,334 

 
จากตาราง 1  บริเวณน้ าพุร้อนโป่งพระบาท พบจุลินทรีย์ประเภทแอคทิโนมัยซีท มากที่สุด 

จ านวน 13 ไอโซเลท จ านวน 1,110 โคโลนี รองลงมาคือ รา ยีสต์ และ โพรโทซัว จ านวน 8, 3 และ3 
ไอโซเลท จ านวน 427, 164 และ 8 โคโลนี ตามล าดับ แต่ไม่พบแบคทีเรีย และไซยาโนแบคทีเรีย ส่วน
บริเวณน้ าพุร้อนโป่งปูเฟือง พบจุลินทรีย์ประเภทแอคทิโนมัยซีทมากที่สุด จ านวน 21 ไอโซเลท 
จ านวน 1,733 โคโลนี รองลงมาคือ รา ยีสต์ และโพรโทซัว จ านวน 12, 4 และ 4 ไอโซเลท จ านวน 
411, 140 และ 16 โคโลนี ตามล าดับ และที่พบน้อยที่สุดคือแบคทีเรียและไซยาโนแบคทีเรีย 
จ านวนอย่างละ 1 ไอโซเลทเท่านั้น จ านวน 31 และ 3โคโลนี ตามล าดับ 
 2.  ผลการวิจัยพบว่าค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ที่ส ารวจนั้นเป็นการ
รวมค่าความชุกชุมและความสม่ าเสมอของชนิดไว้ให้เป็นค่าเดียวกันเพื ่อใช ้ในการประเมิน
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เปรียบเทียบความหลากหลายระหว่างสังคมค่าท่ีพิจารณาจากจ านวนไอโซเลททั้งหมดของจุลินทรีย์ที่
พบในตัวอย่างเมื่อค านวณแล้วได้ค่าสูง แสดงว่าที่จุดส ารวจนั้น ๆ ประกอบด้วยจุลินทรีย์ไอโซเลทต่าง ๆ 
ที่มีปริมาณใกล้เคียงกัน และมีการกระจายที่เหมือน ๆ กัน ดังตาราง 2 และ 3 
 
ตาราง 2 ค่าดัชนีความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่พบบริเวณน้ าพุร้อนโป่งพระบาทอ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 
 

ประเภทของ
จุลินทรีย์ 

ดัชนีความหลากหลายของจุลินทรีย์บริเวณน ้าพุร้อนโป่งพระบาท 
ค่าความหลากหลาย 

(H’) 
ค่าความชุกชุมชนิด

(d) 
ค่าความสม้่าเสมอ 

(J’) 
แบคทีเรีย 0.00 0.00 0.00 
แอคทิโนมัยซีท 2.44 81.40 0.95 
เชื้อรา 0.85 40.84 0.96 
ยีสต์ 0.98 14.67 0.70 
ไซยาโนแบคทีเรีย 0.00 0.00 0.00 
โพรโทซัว 1.04 6.24 0.75 
รวม 6.45 143.15 2.66 

 
 จากตาราง 2  บริเวณน้ าพุร้อนโป่งพระบาท อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จากค่าดัชนีความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยใช้วิธีของ Shannon-Wiener Diversity Index พบแอคทิโนมัยซีทมาก
ที่สุด มีค่าเท่ากับ 2.44 รองลงมาคือ โพรโทซัว ยีสต์ เชื้อรา แบคทีเรีย และไซยาโนแบคทีเรีย มีค่า
เท่ากับ 1.04, 0.98, 0.85, 0.00 และ 0.00 ตามล าดับ ค่าความชุกชุมทางชนิดพบแอคทิโนมัยซีทมาก
ที่สุด มีค่าเท่ากับ 81.40 รองลงมาคือ เชื้อรา ยีสต์ โพรโทซัว แบคทีเรีย และไซยาโนแบคทีเรีย  มีค่า
เท่ากับ 40.84, 14.67, 6.24, 0.00 และ 0.00 ตามล าดับ และค่าความสม่ าเสมอพบเชื้อรามากที่สุด มี
ค่าเท่ากับ 0.96 รองลงมาคือ แอคทิโนมัยซีทโพรโทซัว ยีสต์ แบคทีเรีย และไซยาโนแบคทีเรีย มีค่า
เท่ากับ 0.95, 0.75, 0.70, 0.00 และ 0.00 ตามล าดับ 
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ตาราง 3 ค่าดัชนีความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่พบบริเวณน้ าพุร้อนโป่งปูเฟืองอ าเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย 
 

ประเภทของ
จุลินทรีย์ 

ดัชนีความหลากหลายของจุลินทรีย์บริเวณน ้าพุร้อนโป่งปูเฟือง 

ค่าความหลากหลาย 
(H’) 

ค่าความชุกชุมชนิด
(d) 

ค่าความสม้่าเสมอ 
(J’) 

แบคทีเรีย 0.00 0.00 0.00 
แอคทิโนมัยซีท 3.01 89.50 1.18 
เชื้อรา 2.45 42.13 0.99 
ยีสต์ 1.30 14.83 0.94 
ไซยาโนแบคทีเรีย 0.00 0.00 0.00 
โพรโทซัว 1.25 8.83 0.90 

รวม 8.01 155.28 3.06 

  
 จากตาราง 3  บริเวณน้ าพุร้อนโป่งปูเฟืองอ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จากค่าดัชนี
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใช้วิธีของ Shannon-Wiener Diversity Index พบแอคทิโนมัยซีท
มากที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.01 รองลงมาคือ เชื้อรา ยีสต์ โพรโทซัว แบคทีเรีย และไซยาโนแบคทีเรีย มี
ค่าเท่ากับ 2.45, 1.30, 1.25, 0.00 และ 0.00 ตามล าดับค่าความชุกชุมทางชนิดพบแอคทิโนมัยซีท
มากที่สุด มีค่าเท่ากับ 89.50 รองลงมาคือ เชื้อรา ยีสต์ โพรโทซัว แบคทีเรีย และไซยาโนแบคทีเรีย มี
ค่าเท่ากับ 42.13, 14.83, 8.83, 0.00 และ 0.00 ตามล าดับ และค่าความสม่ าเสมอพบแอคทิโนมัยซีท
มากที่สุด มีค่าเท่ากับ 1.18 รองลงมาคือ เชื้อรา ยีสต์ โพรโทซัว แบคทีเรีย และไซยาโนแบคทีเรีย มีค่า
เท่ากับ 0.99, 0.94, 0.90, 0.00 และ 0.00 ตามล าดับ 
 
สรุปและอภิปรายผล 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรศึกษาทางเคมีถึงชนิด โครงสร้าง และปริมาณของจุลินทรีย์แต่ละชนิด เพ่ือบ่งบอก
ชนิดและคุณประโยชน์หรือโทษท่ีอาจใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 

2. ควรมีการศึกษาจากแห่งน้ าพุร้อนทั้งหมดในจังหวัดเชียงราย เพ่ือขยายผลไปยังสถานที่อ่ืน ๆ 
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3. ควรมีการศึกษาจุลินทรีย์ในแต่ละเดือนให้ครบทั้งปี น่าจะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงลักษณะ
ทางสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย 
 
เอกสารอ้างอิง 
ประนอม  แก้วระคน. (2558). ปฏิบัติการอนุกรมวิธานของจุลินทรีย์.  เชียงราย : มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงราย.  
ประนอม  แก้วระคน. (2558). เอกสารค าสอนอนุกรมวิธานของจุลินทรีย์.  เชียงราย : มหาวิทยาลัย

ราชฏเชียงราย.  
ส านักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. (2554). ความหลากหลาย

ทางชีวภาพในป่าชายเลนฝั่งอ่าวไทยและอันดามันตอนล่าง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด 

Rodney, M. D.& Janice, C. (n.d.). The microbial world: Surprising and awesome.Jones & 
Bartlett Learning,LLC. Retrieved 
fromhttp://samples.jbpub.com/9781284023473/9781284057164_CH01_Secure.
pdf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 790 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง ธาตุและสารประกอบ 
ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรม 

Study on Learning Result of Mattayom 2 Students on Element  
and Compounds by Using Activity Set 

ธัญนภัสร์ ยนต์นิยม  ยุทธศักดิ์  แช่มมุ่ย*  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

*Corresponding author E–mail: chammui@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2)เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม 3) เพ่ือ
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ 
ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จ านวน 127 คน ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2/5, 2/6, 2/7      ที่ผู้ศึกษาได้ปฏิบัติการสอน กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จ านวน 42 คน 
กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2) คู่มือครูประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ                       
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ 4) 
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องธาตุและ
สารประกอบ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการหาดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) การหาประสิทธิภาพ (E1/E2) และการทดสอบค่า t-test ผลการศึกษาพบว่า 1) 
ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.78/81.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ  .05 3) ความคิดเห็น
ของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ค้าส้าคัญ : ธาตุและสารประกอบ การกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  แบบสอบถามความความคิดเห็น 
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Abstract 
The purposes of this research study were 1) to design and find the efficiency 

of Element and Compounds activity set  2) to study the result of activity set by pre-
test and post-test 3) to examine student’ opinion about science activity set. The 
population were 127 Grade 8 (Class; 2/5, 2/6, 2/7) students that studying in 1st 
semester, academic year 2017, at Sukhothai Provincial high School. The participants 
were 42 students from class 2/6 by using simple random sampling. The research 
instruments were; 1) Element and Compounds activity set for Grade 8 2) Element 
and Compounds Teacher's Guide 3) Element and Compounds tests 4) Element and 
Compounds questionnaire. Data analyzing shown mean, standard deviation, t-test for 
dependent sample. The results were; 1) the efficiency of activity set were 
82.78/81.90 that above the criterion 80/80 2) post-test scores higher than pre-test 
scores, significantly.05 3) the student’ opinions for element and compounds activity 
set were extremely agree. 
Key words: Element and Compounds, Inquiry method, Achievement test, 
questionnaire 
 
บทน้า 

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงและมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากที่
เห็นได้อย่างชัดเจน คือสามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่อดีตไม่สามารถอธิบายได้ด้วยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์และการคิดของนักวิทยาศาสตร์ ดังที่คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) ได้สรุปไว้
ว่า วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ช่วยเสริมสร้างความคิดอย่างมี
เหตุผล คิดเป็นแบบแผน ท าให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา คาดการณ์สถานการณ์ วางแผนได้อย่างเป็น
ระบบ ตลอดจนรู้จักการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้นการพัฒนาให้มนุษย์มีวิธีคิด
วิเคราะห์อย่างมี เหตุผลได้นั้นต้องมีพ้ืนฐานด้านการศึกษาที่ดี ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน
ทิศทาง ในการพัฒนาการศึกษา เพราะการศึกษามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนามนุษย์ 
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้ เรียนทุกคน ซึ่ง
เป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึก            
ในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษา 



 
 792 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุก
คนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  
 แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญยึดหลักการผู้เรียน ทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด การจัดกระบวนการเรียนรู้ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (กรมวิชาการ, 2546) ผู้เรียนได้
เรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่ยึดหลักการว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง (ทิศนา แขมมณีและคณะ,  2545) 
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเป็นการเปลี่ยนจากการเรียนการสอนที่เน้นผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหรือเน้นวิชาเป็นตัวตั้งมาเป็นยึดตัวมนุษย์หรือตัวผู้เรียน ครูควรเปลี่ยนแปลงบทบาทของ
ตนเองจากการต้องท่องบ่นต่อเนื้อหาวิชาให้นักเรียนฟัง หรือเป็นผู้ชี้น า หรือผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้
ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ               
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียนเพ่ือน าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้สร้างความรู้ของตนเป็นตัวตั้ง (ประเวศ วะสี, 
2543) ในการจัด การเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้สอนท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน า ชี้แนะใน
ข้อบกพร่องของผู้เรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เป็นกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ อภิปรายแสดง
ความคิดเห็น และสิ่งส าคัญท่ีผู้สอนควรค านึงถึง คือความรู้พื้นฐานของผู้เรียนส าหรับการเรียนรู้เนื้อหา
สาระใหม ่(กรมวิชาการ, 2546)  
 กระบวนการเรียนรู้  (Learning process) เป็นการด าเนินขั้นตอนในการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
เรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ การจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คือทฤษฎีการ
สร้างความรู้ (Constructivism) ที่เชื่อว่านักเรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
มาแล้วไม่มากก็น้อย ผู้ เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยการเชื่อมโยงความรู้ใหม่จาก
ประสบการณ์หรือความรู้เดิม หรือเกิดจากการลงมือปฏิบัติ (Acting on) คือเป็นกระบวนการผู้เรียน
จะต้องจัดกระท ากับข้อมูล ไม่ใช่เพียงรับข้อมูลเข้ามา (ทิศนา แขมมณี, 2553) โดยครูเป็นผู้มีบทบาท
เป็นผู้อ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถค้นหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้เรียนมีบทบาทเป็นผู้ปฏิบัติการทดลอง หรือวางแผนการทดลอง เพื่อหาค าตอบหรือทั้งก าหนดปัญหา
และวางแผนการทดลอง การหาค าตอบกระท าด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (พิม
พันธ์ เดชะคุปต์, 2545) ผู้ศึกษาเห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าวซึ่งสรุปได้ว่ากิจกรรมการเรียนรู้ควรจะเป็น
กิจกรรมที่ครูผู้สอนมีความส าคัญในการเป็นผู้จัดเตรียมสถานการณ์ปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ทั้งด้านเนื้อหา ทักษะกระบวนการคิด และ
อารมณ์ ครตู้องให้ความสนใจในตัวนักเรียน รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มองคุณค่าในความเป็นมนุษย์ 
เชื่อว่านักเรียนทุกคนเป็นบุคคลที่มีความสามารถและศักยภาพในการเรียนรู้  จัดเตรียมสื่อและแหล่ง
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เรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา เพ่ือให้นักเรียนได้จัดกระท ากับสื่อและใช้แหล่งเรียนรู้
เพ่ือสืบเสาะและค้นคว้าในกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry process) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเองโดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้  ซึ่งครูมีหน้าที่เพียงเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือ
จัดเตรียมสภาพการณ์และกิจกรรมให้เอ้ือต่อกระบวนการที่ฝึกให้คิดหาเหตุผล สืบเสาะหาความรู้ 
รวมทั้งการแก้ปัญหาให้ได้โดยใช้ค าถามและสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ (มนมนัส สุดสิ้น, 2543) ซึ่ง
สาขาชีววิทยา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2547) กล่าวถึงขั้นตอนการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 1) ขั้นการสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นการ
น าเข้าสู่บทเรียนหรือในเรื่องที่สนใจซึ่งอาจเกิดขึ้นเองจากความสงสัยความสนใจของตนเอง การ
อภิปรายภายกลุ่ม ในเรื่องที่น่าสนใจอาจมาจากความรู้เดิมที่เรียนรู้มาแล้วเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียน
สร้างค าถาม ก าหนดประเด็นที่ต้องการจะใช้ศึกษา 2) ขั้นส ารวจและค้นหา(Exploration) การ
วางแผนก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน ก าหนดแนวทางที่เป็นไปได้ ลงมือปฏิบัติ
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศ หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ วิธีการตรวจสอบอาจได้หลายวิธี เช่น การ
ทดลอง ท ากิจกรรมภาคสนาม การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยสร้างสถานการณ์จ าลอง การศึกษาหา
ข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงหรือจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะใช้ ในขั้น
ต่อไป 3) ขั้นอธิบายและลงสรุป (Explanation) เมื่อได้ข้อมูลอย่างเพียงพอจากการส ารวจตรวจสอบ
แล้วจึงน าข้อมูลข้อสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์แปลผล และน าเสนอผลที่ได้ในรูปต่าง ๆ เช่น บรรยายสรุป 
สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ หรือวาดรูป สร้างตาราง ฯลฯ การค้นพบในขั้นนี้อาจเป็นไปได้หลาย
ทาง เช่น สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้ ขัดแย้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่เก่ียวข้องกับประเด็นที่ก าหนด
ไว้ แต่ผลที่ได้จะอยู่ในรูปใดก็สามารถสร้างความรู้ และช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้  4) ขั้นขยายความรู้ 
(Elaboration) เป็นการน าความรู้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือแนวคิดที่ได้ค้นคว้าเพ่ิมเติม
หรือน าแบบจ าลองหรือข้อสรุปที่ได้ไปอธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อ่ืน ๆ ถ้าใช้อธิบายเรื่องต่าง ๆ 
ได้มากก็แสดงว่าข้อจ ากัดน้อย ซึ่งช่วยให้เชื่อมโยงเรื่องต่าง ๆ และท าให้เกิดความรู้กว้างขวางขึ้น  5) 
ขั้นประเมิน (Evaluation) เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ว่านักเรียนมีความรู้
อะไรบ้าง อย่างไร และมากน้อยเพียงใด จากขั้นนี้จะน าไปสู่การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอ่ืน ๆ 
การน าความรู้หรือแบบจ าลองไปใช้อธิบาย หรือประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ อ่ืน ๆ จะน าไปสู่ข้อโต้แย้ง
หรือข้อจ ากัด ก่อให้เป็นประเด็นหรือค าถาม หรือปัญหาที่จะต้องส ารวจตรวจสอบ 
 กระบวนการและการใช้สื่อที่เหมาะสมมีความส าคัญมากในการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอน
จะต้องเปลี่ยนแปลง บทบาทจากการเป็นผู้น าไปเป็นผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้เรียนในการ
แสวงหาความรู้จากสื่อช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่า รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จัก
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วิธีการใช้สื่อการเรียนรู้เป็นไปตามแนวการเรียนรู้ และพัฒนาให้ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) การเรียนการสอนด้วยชุดการสอนที่มีประสิทธิภาพจะช่วยน าไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น (สารภี จีนกูล, 2543) ชุดกิจกรรมมีประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทุกระดับ ถือว่าเป็นนวัตกรรมการสอนที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และเป็นสื่อที่มีความ
เหมาะสมช่วยเร้าความสนใจรวมทั้งช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ตามศักยภาพความสามารถของแต่ละคนท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ ไม่
เบื่อหน่ายในการเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและสร้างความมั่นใจให้แก่ครู เพราะชุดกิจกรรมมีการ
จัดระบบการใช้สื่อ ผลิตสื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งมีข้อแนะน าการใช้ส าหรับครู ท าให้ครูมี
ความพร้อมในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้จึงก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนอย่างแท้จริง 
(บุญเก้ือ  ควรหาเวช, 2543)   
 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการบรรยายและให้นักเรียนได้ท าแบบฝึกหัดในหนังสือ
แบบเรียน  ถือเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ยึดครูผู้สอนเป็นศูนย์กลาง ไม่ว่าจะเป็นการตรวจชิ้นงาน
หรือการเฉลยแบบฝึกหัด ท าให้นักเรียนได้รับเพียงความรู้ แต่ไม่ได้รับวิธีการคิดที่ถูกต้อง นักเรียนไม่มี
ความสามารถคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ อาจกล่าวได้ว่าสิ่งที่นักเรียนได้รับรู้เป็นเพียงความถูกผิด หรือ
คะแนนที่ได้รับโดยครูผู้สอนเป็นผู้ก าหนด จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน การร่วม
กิจกรรม การตรวจผลงาน การทดสอบจากการวัดและประเมินการทดสอบกลางปี ปร ากฏว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เป็นเวลา 3 ปีย้อนหลัง (ปีการศึกษา 2557-2559) เมื่อ
พิจารณาในส่วนของตัวชี้วัดพบว่าในเรื่อง ธาตุและสารประกอบ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 
นักเรียนส่วนใหญ่ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ต่ าที่สุด เมื่อเทียบกับการตัดสินผลการเรียนระดับ
สถานศึกษาหรือคะแนนวัดผลปลายภาคเรียนของนักเรียน ผู้ศึกษามีความตระหนักถึงการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของครูโดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้เข้าร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูอย่างทั่วถึง มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนในขณะท ากิจกรรมในชั้นเรียน ใช้
แหล่งเรียนรู้เพ่ือสืบเสาะ และค้นคว้าในกิจกรรมการเรียนรู้ มีทักษะกระบวนการและปลูกฝัง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียน นักเรียนเป็นบุคคลที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนให้
ประสบความส าเร็จ ผู้ศึกษาเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นชุดกิจกรรมที่
สามารถใช้พัฒนาเด็กอ่อนให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ น าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายของ
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ครูได้อย่างมีประสิทธิผล รวมไปถึงส่งเสริมให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นเป็นไปตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 จากเหตุผลข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2560 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องธาตุและสารประกอบ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ขั้นตอนการจัดการเรียนเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งเป็น
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในการน าไปเป็นแนวทางส าหรับการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและ
สารประกอบ ส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
 2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม  
 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุ
และสารประกอบ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
 
วิธีการด้าเนินการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาดังนี้ 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1) ประชากร คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จ านวน 127 คน ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/5, 2/6, 2/7 ทีผู่้ศึกษาได้ปฏิบัติการสอน       

2) กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จ านวน 42 คน กลุ่มตัวอย่างได้จากการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling)  
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหารายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
จังหวัดสุโขทัย เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ซึ่งได้แบ่งเป็นเนื้อหาย่อยจ านวน 2 เรื่อง ดังนี้  
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1) ธาตุและสมบัติของธาตุ ประกอบด้วยเนื้อหา ธาตุและอะตอมของธาตุ  ชื่อและ
สัญลักษณ์ของธาตุ สมบัติของธาตุและสมบัติตามตารางธาตุ ธาตุกัมมันตรังสี 

2) สารประกอบและสมบัติของสารประกอบบางชนิด ประกอบด้วยเนื้อหา 
สารประกอบไอออนิก สารประกอบโคเวเลนต์ ประโยชน์ของสารประกอบบางชนิด 

 3. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ใช้เวลาส าหรับการ

ทดลอง จ านวน 12 ชั่วโมง 
4. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

 1) ตัวแปรต้น คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

2) ตัวแปรตาม คือ  
- ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  เรื่ อง ธาตุและ

สารประกอบ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

2 เรื่อง ธาตุและสารประกอบ 
- ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง 

ธาตุและสารประกอบ 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเครื่องมือที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นประกอบด้วย 

 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2  

 2. คู่มือครูประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง
ธาตุและสารประกอบ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
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1. ผู้วิจัยได้อธิบาย ชี้แจงและท าการตกลงกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในเรื่องการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 การเรียนเป็นกลุ่ม เวลาเรียน วิธีวัดผลและประเมินผล  

2. ทดสอบก่อนเรียน โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้ศึกษา
สร้างข้ึนก่อนที่ด าเนินการสอนในคาบแรกของการทดลองสอน จ านวน 40 ข้อ 

3. ผู้วิจัยด าเนินการทดลองสอน โดยด าเนินการสอนตามชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ผู้
ศึกษาสร้างขึ้น จ านวน 2 ชุด ใช้เวลา 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมเวลาทั้งหมด 12 ชั่วโมง 

4. ทดสอบหลังเรียน หลังจากเสร็จสิ้นการด าเนินการทดลองสอน ผู้วิจัยท าการทดสอบ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฉบับเดียวกันกับที่ใช้
ทดสอบก่อนเรียน  

5. ผู้วิจัยสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เรื่องธาตุและสารประกอบ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบสอบถาม
ความคิดเห็นที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 

  1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและ
สารประกอบ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการหาประสิทธิภาพของกระบวนการและ
ผลลัพธ์ (E1/E2) 
  2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใช้ค่าสถิติ t–test Dependent 
  3. วิเคราะห์ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการหา

ค่าเฉลี่ย (x̄)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
ผลการวิจัย 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรม ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล น ามาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ ได้
ผลการวิจัยดังนี้  

1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.78/81.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ 80/80 
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ตาราง 1 ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 42 คน  

ชุดกิจกรรม คะแนนเต็ม x ̄ S.D. ค่าประสิทธิภาพ 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 60 49.67 3.67 82.78 
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 40 32.76 2.29 81.90 

 
จากตาราง 1 พบว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่น าไปใช้กับนักเรียนมีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 82.78 และมี
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 81.90 แสดงว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.78/81.90 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 80/80 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 

 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้
ชุดกิจกรรมเรื่อง ธาตุและสารประกอบ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 42 คน 

การทดสอบ N x̄ S.D. t 

ก่อนเรียน 42 16.43 3.15 31.46 
หลังเรียน 42 32.79 2.58 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
จากตาราง 2 พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุ

และสารประกอบ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุ

และสารประกอบ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องกการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องธาตุและสารประกอบ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรม สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
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 1. ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.78/81.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ ์80/80   

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี ระดับ .05 

 3.ความคิดเห็นของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและ
สารประกอบ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 น ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.78/81.90 ซ่ึงสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้คือ 80/80 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากก่อนท าการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้ศึกษา
ได้ท าการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ศึกษา
รายละเอียดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ท าการทดสอบหา
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพของชัยยงค์ พรม
หมวงศ์ (2539) ได้แก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน และชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สอดคล้องกับบุญเกื้อ 
ควรหาเวช (2543) สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2545) ถึงชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียน
แบบรายบุคคล ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถ ความสนใจ ตามเวลาและโอกาสที่เหมาะสมของแต่
ละคน     ชุดกิจกรรมจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพช่วยสร้างความพร้อมและ
ความมั่นใจให้แก่ครูช่วยให้ครูวัดผลผู้เรียนได้ ตรงตามความมุ่งหมายเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความ
คิดเห็น กล้าตัดสินใจ มีวิธีการเรียนเป็นของตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ ช่วยฝึกให้ผู้เรียนรู้จักเคารพ นับถือความคิดเห็นของผู้อ่ืน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียน
ให้ผู้เรียนเรียนได้ตามความสามารถ ความสนใจของแต่ละคน  จึงท าให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์และได้จัดท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนในการผลิตชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของบุญเกื้อ ควรหาเวช (2543) และสอดคล้องงานวิจัยของ สุภาภรณ์ สุขจิต (2553) ซารีนา 
พลสา (2553) และประถมพร โคตา (2554) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้
ด้วยการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ แบบสืบเสาะหาความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ



 
 800 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ วิธีการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา (ส านักงานนิเทศและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา, 2545) โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่เน้น
ความส าคัญท่ีผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
แท้จริง โดยให้ผู้เรียนค้นคว้าใช้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นคนช่างสังเกต ช่างสงสัย 
และพยายามหาข้อสรุปจนในที่สุดจะเกิดความคิดรวบยอด ในเรื่องที่ศึกษาการสอนแบบสืบเสาะนี้ 
ครูผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน ชี้แนะ ช่วยเหลือ ตลอดจนแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเรียน 
การสอน ซึ่งวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นที่ 2 ขั้น
ส ารวจและค้นหา ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู้ ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546) โดยยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญที่สุดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้จัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดและศักยภาพของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
จัดให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ ได้จัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติ ให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
เน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองและมีความในการสามารถถ่ายโอนความรู้ 
ตลอดจนมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง นักเรียนได้ประเมินผลการท ากิจกรรมด้วยตนเอง 
เกิดองค์ความรู้และมีความเข้าใจที่ชัดเจน จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุ
และสารประกอบ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุภาภรณ์ สุขจิต (2553) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารชีวโมเลกุล 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารชีวโมเลกุล 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความเหมาะสมในองค์ประกอบต่าง ๆ ของชุดกิจกรรม การ
เรียนรู้อยู่ในระดับมาก และมีประสิทธิภาพ 76.79/76.25  2) ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีดังนี้  
(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่
ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารชีวโมเลกุล ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2) 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องสารชีวโมเลกุล 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01              
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(3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารชีวโมเลกุล ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของซารีนา พลสา (2553) 
ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ ร่างกายของเรา หน่วยย่อย อาหารและสารอาหาร ผล
การศึกษาพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยการ
ใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 2) ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของประถมพร โคตา (2554) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และการเขียนผังมโนมติ ผลการวิจัยพบว่า 
1) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01                
2) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้การเขียนผังมโนมติมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และการเขียนผังมโนมติมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 4) นักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5) นักเรียนที่ได้รับการจัด  การเรียนรู้
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การเขียนผังมโนมติมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 6) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และการเขียนผังมโนมติมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ผลิตขึ้น อย่างมีระบบ มีขั้นตอนผสมผสานโดย
ยึดความสัมพันธ์กันของจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ เนื้อหาในกลุ่มวิชา เทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับ
นักเรียน ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันในขณะด าเนินกิจกรรมการเรียน ทั้งสามารถตรวจสอบตนเอง 
ตรวจสอบกันเองและได้รับการตรวจสอบประสิทธิภาพการเรียนจากครู เป็นสื่อผสมที่จัดท าขึ้นโดยยึด
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ความสนใจของนักเรียน ช่วยอ านวยความสะดวกแก่การเรียนการสอน และสนับสนุนให้การเรียนการ
สอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (สมโภช ภู่สุวรรณ, 2546) ท าให้นักเรียนมีความคิดเห็นต่อชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับเห็นด้วย สอดคล้องกับกฤษณา สิงโตแก้ว (2550) กล่าวว่า
ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกด้านเจตคติ ความเชื่อการตัดสินใจ ความนึกคิด ความรู้สึกและ
วิจารณญาณที่มีต่อสิ่งใด สิ่งหนึ่ง ด้วยการพูด การเขียน ฯลฯ โดยอาศัยความรู้ประสบการณ์และ
สภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคลเป็นส่วนประกอบในการพิจารณา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 การสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรม ให้
หลากหลายและเหมาะสมกับเนื้อหา ส่งเสริมให้ได้สร้างความรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพ    
  1.2 ควรสนับสนุนให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีการน าชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มาใช้กับการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้น   
  1.3 ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความต้องการของ
นักเรียนโดยไม่จ ากัดเวลา 
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
  2.1 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับวิชาวิทยาศาสตร์ ควรเลือกเนื้อหาที่
เหมาะสมและแบ่งเป็นเรื่องย่อย ๆ พัฒนาบทเรียนไม่ควรใหญ่เกินไป   
  2.2 ควรมีการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้เนื้อหาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับชั้นอ่ืน ๆ ต่อไป 
  2.3 ควรส่งเสริมให้มีการศึกษาพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน ๆ เพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
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ผลความแปรปรวนของทางเลือกกับมินอริตีเกมโดยการเล่นของปลา 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาค่าความแปรปรวนของจ านวนปลาในช่องทางเลือกและ
เพ่ือเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของจ านวนปลาในช่องทางเลือกในทางสถิติกับค่าความแปรปรวน
ในมินอริตีเกม โดยให้ปลาหางนกยูงจ านวน 101 ตัว ว่ายเข้าไปในช่องขนาดสมมาตรกัน 2 ช่อง ที่มี
แสงสีต่างๆ ซึ่งแต่ละตอนท าการทดลองจ านวน 500 ครั้ง ในการทดลองนั้นท าการทดลองในที่มืดแล้ว
นับจ านวนของปลาที่ว่ายไปในช่องที่มีจ านวนปลาเลือกน้อยที่สุดในแต่ละตอนแล้วน าไปค านวณหาค่า
ความแปรปรวนต่อจ านวนปลาเปรียบเทียบและสรุปผลการทดลอง พบว่าผลที่ได้นั้นมีลักษณะที่
สอดคล้องกับทฤษฎีมินอริตีเกม ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าแสงสีแดง และแสงสีเขียว นั้นมีผลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจในการว่ายเข้าช่องทางเลือกของปลาแต่จะขึ้นอยู่กับจ านวนครั้งในการทดลอง โดย
สามารถพิจารณาได้จากค่าความแปรปรวนต่อจ านวนปลา  เมื่อท าการทดลองมากครั้งจะสังเกตเห็นว่า
ค่าความแปรปรวนต่อจ านวนปลา  จะมีค่าท่ีไม่แตกต่างกันมากนักจะมีแนวโน้มที่เข้าสู่ค่าคงที่ในระดับ
หนึ่งๆ แสดงให้เห็นว่าจ านวนปลาที่ตัดสินใจว่ายเข้าไปในช่องทางเลือกใกล้เคียงกันมากขึ้น ค่าความ
แปรปรวนต่อจ านวนปลาที่ได้นั้นจะมีค่าที่แตกต่างกันในแต่ละคู่สีทั้งนี้ก็เนื่องจากความน่าจะเป็นของ
แต่ละคู่สี  จากการพิจารณาค่ากระบวนการสุ่มของแต่ละคู่สีพบว่ากรณีใช้แสงสีขาวกับไม่ใช้แสง กรณี
ใช้แสงสีขาวกับแสงสีเขียว และ กรณีใช้แสงสีขาวกับแสงสีแดง มีผลต่อการตั ดสินใจต่อการว่ายเข้า
ช่องทางเลือกมากไปน้อยตามล าดับ กล่าวได้ว่าไม่มีแสงมีผลต่อการตัดสินใจต่อการว่ายของปลาเข้า
ช่องทางเลือกมาก รองลงมาเป็นแสงสีเขียว และน้อยสุดที่แสงสีแดงตามล าดับ คือไม่มีแสงหรือบริเวณ
ที่มีความมืดปลาจะหลีกเลี่ยงและจะว่ายไปยังบริเวณที่มีแสง รองลงมาเป็นแสงสีเขียวและน้อยสุดที่
แสงสีแดง ตามล าดับ กล่าวคือบริเวณท่ีมีแสงสีเขียวจะมีผลดึงดูดให้ปลาว่ายเข้าหามากกว่าบริเวณที่มี
แสงสีแดง 
ค้าส้าคัญ: มินอริตีเกม  ปลา  ผลความแปรปรวน   
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Abstract 
 This research aims to study variance effect of choice with minority game by 
fish play and to compare the variance of the number of fish in the selected channel 
statistically with the variance. The number 101 guppy fish were swam into the two 
symmetrical channels of light with a light color, each of which 500 experiments were 
conducted in the dark. Then count the number of fish were swam in the channel 
with the least number of fish selected in each section and then calculate the 
variance for the number of fish. Comparison and conclusion of the results showed 
that the results were consistent with the game theory, so it is said that the red light, 
and green light It influences the decision making behavior of the fish in the choice of 
fish, but it depends on the number of times in the experiment. The variance effect of 
choice was determined by the number of fish, when experimenting a lot, it was 
noticed that the variance per fish. There were number of different values that are 
likely to reach a certain level, indicating that the number of fish that have entered 
the channel is more similar. The variance for the number of fish is different for each 
pair of colors, because of the probability of each pair of colors. Based on the random 
process of each pair of colors, it was found that the case of white light with no light. 
In case of white light and green light, first there were no light in the decision to fish 
on the channel. Second, the light is green and least the red light, the order of no 
light or dark areas, fish avoid and swim to the light, and the light is green. The green 
light is more likely to attract fish than the red light. 
Keywords: Minority Game, Fish, Variance Effect 
 
บทน้า 
 มินอริตีเกม (minority game) เป็นเกมที่เสนอโดย (Challet, 2008)  จากมหาวิทยาลัย
ฟรีบูร์ก มันเป็นแรงบันดาลใจจาก El Farol bar problem ปัญหาบาร์สมมติเมืองๆหนึ่งมีประชากร
อยู่ทั้งเมืองเป็นจ านวนจ ากัด และทุกคืนวันพฤหัสบดีคนก็แห่แหนกันไปเที่ยวบาร์ซึ่งมีอยู่แห่ง เดียวใน
เมือง ประชากรแต่ละคนจะตัดสินใจอย่างอิสระว่าไปหรือไม่ไป และพวกเขาก็ต่างตัดสินใจพร้อมกัน
คือพากันไปที่บาร์ ปัญหาก็คือถ้าประชากรเกิน 60% ไปบาร์ คนจะเยอะเกินไปและไม่สนุกสู้เลือกอยู่
บ้านจะดีเสียกว่าแต่ถ้าคนไปบาร์น้อยกว่า 60% แบบนี้การไปเที่ยวเป็นทางเลือกที่ถูกต้อง  มินอริตี
เกมเป็นเกมที่ใช้ในการศึกษาผลการตัดสินใจของกลุ่มสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่มีผู้เล่นแสดงพฤติกรรมออกมา
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ต่อสิ่งเร้าที่ต้องการผลประโยชน์ หรือความสะดวกสบายโดยการคาดคะเนผลประโยชน์ทั้งหมดที่จะ
เป็นไปได้โดยไม่รู้มาก่อน (Catteeuw, 2009) ในเกมจะมีผู้เล่นจ านวน N คนและมีทางเลือก 2 
ทางเลือกโดยผู้เล่นจะมีอิสระในการตัดสินใจเลือกตัวเลือก 1 ใน 2 ตัวเลือกนั้น  เช่น  เลือกเล่นเกม
หรือดูหนัง  เลือกไปซ้ายหรือไปขวา เลือกขึ้นบนหรือลงล่าง เป็นต้น (Quan, 2010) ซึ่งมีเงื่อนไขอยู่ว่า
ตัวเลือกที่มีผู้เล่นน้อยกว่าจะเป็นฝ่ายชนะในการวิเคราะห์ทางทฤษฎี ตัวแทนหรือผู้เล่นจะต้องมี
จ านวนคงที่ทุกครั้ง จากงานวิจัยเรื่องผลมินอริตีเกมของปลาโดยกระตุ้นเร้าด้วยแสงสี (ศรัณย์ , 2558: 
24)  เป็นงานวิจัยที่ทดลองเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจของปลาโดยเลือกทางเลือก 1 ใน 2 
ทางเลือก โดยใช้แสงของไฟสีต่าง ๆ มาเป็นตัวกระตุ้นเร้าในการเล่นเกมนี้ของปลาให้ว่ายไปในช่องทาง
เลือก 1 ใน 2 ช่องที่มีขนาดสมมาตรกันแล้วน าจ านวนผู้เล่นหรือจ านวนปลาฝ่ายที่ชนะ ( ช่องทางเลือก
ที่มีปลาน้อยท่ีสุด ) ไปค านวณค่าความแปรปรวนต่อผู้เล่นตามทฤษฎีมินอริตีเกม (Chau, 2004)  โดย
งานวิจัยผลมินอริตีเกมของปลาโดยกระตุ้นเร้าด้วยแสงสี  (Liu, 2012) ยังไม่สามารถสรุปผลได้ในส่วน
ของแสงสีเขียวและแสงสีแดงว่ามีผลต่อการตัดสินใจของปลาหรือไม่เนื่องจากผลการวิจัยได้ ค่าความ
แปรปรวนต่อจ านวนปลาของทั้ง 2 สี  ยังมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆจะต้องท าการทดลองเพ่ิมจนกระทั่ง
ค่าความแปรปรวนต่อจ านวนปลา  นั้นมีค่าที่ไม่แตกต่างกันมากจนถึงระดับคงที่ในระดับๆหนึ่งถึงจะ
สามารถสรุปผลได้จนกระทั่งค่าความแปรปรวนต่อจ านวนปลา นั้นมีค่าที่ไม่แตกต่างกันมากจนถึง
ระดับคงที่ ในระดับๆหนึ่งถึงจะสามารถสรุปผลได้ซึ่งท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะท าการวิจัยต่อโดยน าปลามา
เล่นมินอริตีเกม และใช้คู่แสงของไฟสีขาวกับสีเขียว  แสงสีขาวกับสีแดงและแสงสีขาวกับไม่มีแสง มา
เป็นตัวกระตุ้นเร้าในการเล่นเกมนี้ของปลาเพื่อหาผลการตัดสินใจของปลาว่าแสงสีเขียว แสงสีแดงและ
แสง นั้นมีผลต่อการตัดสินใจของปลาหรือไม่ส าหรับงานวิจัยผลความแปรปรวนของทางเลือกกับมินอริ
ตีเกมโดยการเล่นของปลานี้ต้องการทราบค่าคามแปรปรวนในพฤติกรรมการตัดสินใจของปลา โดยมี
ทางเลือกท่ีมีแสงของไฟสีเข้ามาเก่ียวข้องและเพ่ือต้องการทราบว่าแสงของไฟสี อาจจะมีผลอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจและความจ าของปลา  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของจ านวนปลาในช่องทางเลือกกับค่าความแปรปรวนใน
มินอริตีเกม 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 

 การออกแบบและเตรียมการทดลองโดยการเตรียมอ่างเลี้ยงปลาหางนกยูงให้มีสภาพแวดล้อม
ใกล้เคียงกับธรรมชาติ แล้วเตรียมปลาหางนกยูงประมาณ 150 ตัวน าไปเลี้ยงในอ่างเลี้ยงปลาที่เตรียม
ไว้ พร้อมกับเตรียมหลอดไฟสีขาวขนาด 3 W 2 หลอด และพลาสติกโปร่งแสง ยาว 10 cm กว้าง 5 
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cm สีเขียว และ สีแดง สีละ 1 แผ่น และเตรียมกระบะส าหรับทดลอง ขนาด กว้าง 10 cm ยาว 60 
cm สูง 10 cm แบ่งกระบะเป็น 4 ส่วน ดังภาพ 1 ส่วนที่ 1 ส าหรับพักปลาก่อนไล่ปลาเข้าไปใน
ช่องทางเลือก (A และ B) ยาว 30 cm เป็นส่วนที่มีพ้ืนที่มากที่สุด ส่วนที่ 2 เป็นช่องทางเลือกขนาด

สมมาตร 2 ช่อง (AและB) ยาว 10 cm ด้านกว้าง กว้าง 5 cm ด้านแคบ กว้าง 3 cm ซึ่งจะท าประตู
กั้นปลา กว้าง 10 cm ยาว 10 cm กั้นเพ่ือนับจ านวนปลาไว้ที่ด้านกว้าง และท าประตูส าหรับบังแสง 
กว้าง 10 cm ยาว 10 cm ไว้ที่ด้านแคบ ทั้ง 2 ช่อง ส่วนที่ 3 ส าหรับพักปลาหลังไล่ปลาเข้าไปในช่อง 
ยาว 13 cm กว้าง 5 cm ทั้ง 2 ช่อง ส่วนที่ 4 ช่องส าหรับใส่หลอดไฟ เป็นส่วนที่อยู่ปลายของกระบะ 
ยาว 7 cm กว้าง 5 cm และติดพลาสติกใสกั้นส่วนที่ 3 ไว้ทั้ง 2 ช่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1a) แสดงกระบะจากด้านบน     1b) แสดงกระบะจากด้านข้าง 
 
 
 
 
 

 
 

1c) แสดงการตดิตั้งอุปกรณ์ส าหรบัการการทดลอง 
(A) ช่องทางเลือก A , (B) ช่องทางเลือก B, (C) แผ่นพลาสติกโปร่งแสง, (D) ประตูกั้นปลา, (G) ที่ดันปลา 

 
ภาพ 1 แสดงอุปกรณ์ส าหรับการการทดลอง 
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การทดลอง 
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแปรปรวนต่อจ านวนปลา X(A)  เมื่อใช้แสงสีขาวกับไม่ใช้แสง

เป็นตัวกระตุ้นเร้า ดังนี้ติดตั้งอุปกรณ์ดังภาพ 1 ใส่น้ าลงในกระบะให้น้ ามีความสูง 3-4 เซนติเมตรปิด
ประตูกั้นปลาแล้วเปิดไฟสีขาว 1 หลอด ช่องทางเลือก A ปล่อยปลาจ านวน 101 ตัวลงในส่วนที่ 1 
เปิดประตูกั้นปลาแล้วค่อยๆไล่ปลาให้เข้าช่องทางเลือกจดหมดแล้วปิดประตูกั้นปลา บันทึกจ านวน
ปลาที่เข้าไปในช่อง A และB ไว้  ไล่ปลาออกมาจากช่องทางเลือก A และ B จนหมดแล้วปิดประตูกั้น
ปลาท าซ้ า 500 ครั้งโดยท าการทดลองในที่มืด (Chmura, 2004) 

ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแปรปรวนต่อจ านวนปลา X(A)  เมื่อใช้แสงสีขาวกับสีแดงเป็น
ตัวกระตุ้นเร้าดังนี้ ติดตั้งอุปกรณ์ดังภาพ 3 ใส่น้ าลงในกระบะให้น้ ามีความสูง 3-4 เซนติเมตร ปิด
ประตูกั้นปลาแล้วเปิดไฟสีขาว 2 หลอด แล้วน าแผ่นพลาสติกสีแดงมากั้นหน้าหลอดไฟในช่องทาง
เลือก B เพ่ือให้ช่องทางเลือกเป็นสีแดงปล่อยปลาจ านวน 101 ตัวลงในส่วนที่ 1 เปิดประตูกั้นปลาแล้ว
ค่อยๆไล่ปลาให้เข้าช่องทางเลือกจดหมดแล้วปิดประตูกั้นปลา บันทึกจ านวนปลาที่เข้าไปในช่อง A 
และ B ไว้ ไล่ปลาออกมาจากช่องทางเลือก A และ B จนหมดแล้วปิดประตูกั้นปลา ท าซ้ า 500 ครั้ง
โดยท าการทดลองในที่มืด  

ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแปรปรวนต่อจ านวนปลา X(A) เมื่อใช้แสงสีขาวกับแสงสีเขียว
เป็นตัวกระตุ้นเร้า ดังนี้ ติดตั้งอุปกรณ์ดังภาพ 3 ใส่น้ าลงในกระบะให้น้ ามีความสูง 3-4 เซนติเมตร ปิด
ประตูกั้นปลาแล้วเปิดไฟสีขาว 2 หลอด แล้วน าแผ่นพลาสติกสีเขียวมากั้นหน้าหลอดไฟในช่องทาง
เลือก B เพ่ือให้ช่องทางเลือกเป็นสีเขียวปล่อยปลาจ านวน 101 ตัวลงในส่วนที่ 1 เปิดประตูกั้นปลา
แล้วค่อยๆไล่ปลาให้เข้าช่องทางเลือกจดหมดแล้วปิดประตูก้ันปลา บันทึกจ านวนปลาที่เข้าไปในช่อง A 
และ B ไว้  ไล่ปลาออกมาจากช่องทางเลือก A  และ B  จนหมดแล้วปิดประตูกั้นปลา ท าซ้ าตาม 500 
ครั้งโดยท าการทดลองในที่มืด 

 
    การวิเคราะห์ข้อมูล 

น าข้อมูลจ านวนปลาที่เข้าไปในช่องทางเลือกที่มีผู้เล่นเลือกน้อยที่สุดมาค านวณ หาค่าความ
แปรปรวนทางสถิติโดยในที่นี้จะให้ช่องทางเลือกที่ผู้เล่นเลือกน้อยที่สุดเป็นช่องทางเลือก ( A ) ดัง
สมการ ดังนี้ (Kets, 2010), 

    



L

1i

2

i

2

A AnAn
T

1
σ                

(1) 
เมื่อ 2

Aσ  = ค่าความแปรปรวนของปลาที่ว่ายเข้าช่องทางเลือก A,  Ani
 = จ านวนปลาที่ว่าย

เข้าช่องทางเลือก A เมื่อท าการทดลอง Li ครั้ง,  An = ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของจ านวนปลาที่ว่ายเข้า
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ช่องทางเลือก A เมื่อท าการทดลอง T1 ครั้ง, T = จ านวนครั้งที่ท าการทดลอง, i = จ านวนครั้งแรก
ของการทดลองที่ช่องทางเลือก A เป็นฝ่ายชนะ(A มีจ านวนปลาน้อยกว่า B), L= จ านวนครั้งของการ
ทดลองที่ช่องทางเลือก A เป็นฝ่ายชนะ (A มีจ านวนปลาน้อยกว่า B) และค านวณค่าความแปรปรวนต่อ
จ านวนผู้เล่น X(A) โดยใช้สมการดังนี้ (Liu, 2012) 

N

σ
X(A)

2

A                   

(2)                 
 เมื่อ X(A)  = ค่าความแปรปรวนต่อจ านวนผู้เล่น, N = จ านวนผู้เล่น และน าข้อมูลที่ได้มา
น าเสนอในรูปแบบของเส้นกราฟ โดยใช้ กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแปรปรวนต่อ
จ านวนผู้เล่นกับจ านวนครั้งที่ทดลอง น าข้อมูลที่ได้ค่าความแปรปรวนต่อจ านวนผู้เล่นและจ านวนครั้ง
ที่ท าการทดลองที่สอดคล้องไปหาสมการแบบจ าลองของรูปแบบลักษณะของเส้นกราฟโดยใช้
โปรแกรม Origin 8 น าสมการ 2 ไปสร้างรูปแบบเส้นกราฟจ าลองขึ้นโดยใช้ โปรแกรม MATLAB แล้ว
น าเสนอข้อมูลในรูปแบบของเส้นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแปรปรวนต่อจ านวนผู้เล่น
กับจ านวนครั้งที่ท าการทดลอง โดยเปรียบเทียบค่าที่ได้จากแบบจ าลองกับค่ามาตรฐานตามทฤษฎีมิ
นอริตีเกม (ค่าความแปรปรวนต่อจ านวนผู้เล่นจะคงที่ที่ 0.25) และ วิเคราะห์ความแตกต่างที่เกิดขึ้น 
จากแบบจ าลองกับค่ามาตรฐานตามทฤษฎีมินอริตีเกม (Laureti, 2003) โดยสรุปผลการทดลองแต่ละ
ตอนว่าแสงสีที่ก าหนดมีผลต่อการตัดสินใจของปลาหรือไม่โดยพิจารณาจากค่าความแปรปรวนต่อ
จ านวนปลาว่าสอดคล้องกับค่ามาตรฐานในการเลือกแบบสุ่มตามทฤษฎีมินอริตีเกม (ค่าความ
แปรปรวนต่อจ านวนผู้เล่นจะคงที่ที่ 0.25)  พร้อมอธิบายถึงความแตกต่างที่เกิดขึ้น และ เปรียบเทียบ
ผลที่ได้ว่าแสงสีที่ก าหนดแสงสีใดมีผลต่อการตัดสินใจปลามากที่สุด 
 
ผลการวิจัย 
 จากการทดลองทั้งหมด 500 ครั้ง ต่อจ านวนปลา 101 ตัว พบว่าปลาจะเลือกว่ายเข้าสู่ช่อง
ทางเลือกที่ไม่มีแสงน้อยกว่าช่องทางเลือกที่มีแสงสีขาว โดยเฉลี่ย 4 ตัวต่อครั้ง การทดลองตามหลัก
ของมินอริตีเกม แล้วปลาที่เลือกเข้าช่องทางเลือกที่ไม่มีแสงจึงเป็นฝ่ายชนะ เราเก็บจ านวนครั้งการ
ทดลองและจ านวนปลาที่เข้าช่องทางเลือกที่ไม่มีแสงแล้วน ามาวิเคราะห์ผลตามหลักสถิติและน าเสนอ 
ดังภาพ 2 
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ภาพ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนต่อ 
จ านวนผู้เล่นกับจ านวนครั้งในการทดลอง (ใช้แสงสีขาวกับไม่ใช้แสง) 

 
จากลักษณะของเส้นกราฟ ในช่วงแรกของการทดลองจะสังเกตเห็นได้ว่าค่าความแปรปรวน

ต่อจ านวนผู้เล่น X(A) นั้นมีค่าที่ไม่แน่นอนมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก แต่เมื่อท าการทดลองต่อ
กลุ่มตัวอย่างที่มากขึ้นจะสังเกตเห็นว่าค่าความแปรปรวนต่อตัวแทน X(A) นั้นมีแนวโน้มที่เข้าใกล้
ค่าคงที่อยู่ค่าหนึ่ง จากเริ่มแรกการทดลองจะมีค่า X(A)  สูงขึ้นไปจนถึงการทดลองครั้งที่ 63 จะมีค่า 
X(A)  ประมาณ 0.2888 แล้วท าการทดลองต่อไปอีกจนครบ 500 ครั้ง ค่า X(A)  จะมีแนวโน้มที่ลดลง
จนเริ่มคงที่ท่ีประมาณ 0.0827 
          ศึกษาค่าความแปรปรวนต่อจ านวนผู้เล่นใช้แสงสีขาวกับแสงสีแดง  จากการทดลองทั้งหมด 
500 ครั้ง ต่อจ านวนปลา 101 ตัว พบว่าปลาจะเลือกว่ายเข้าสู่ช่องทางเลือกที่มีแสงสีขาวน้อยกว่า
ช่องทางเลือกที่มีแสงสีแดง โดยเฉลี่ย 38 ตัวต่อครั้ง การทดลองตามหลักของ มินอริตีเกมแล้วปลาที่
เลือกเข้าช่องทางเลือกที่มีแสงสีขาวจึงเป็นฝ่ายชนะ เราเก็บจ านวนครั้งการทดลองและจ านวนปลาที่
เข้าช่องทางเลือกท่ีมีแสงขาวแล้วน ามาวิเคราะห์ผลตามหลักสถิติและน าเสนอ ดังภาพ 2 จากลักษณะ
ของเส้นกราฟ ในช่วงแรกของการทดลองจะสังเกตเห็นได้ว่าค่าความแปรปรวนต่อจ านวนผู้เล่น X(A) 
นั้นมีค่าที่ไม่แน่นนอนมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก แต่เมื่อท าการทดลองต่อกลุ่มตัวอย่างที่มากขึ้น
จะสังเกตเห็นว่าค่าความแปรปรวนต่อตัวแทน X(A) นั้นมีแนวโน้มที่เข้าใกล้ค่าคงที่อยู่ค่าหนึ่ง 
(Weisonga, 2010)  จากเริ่มแรกการทดลอง จะมีค่า X(A) สูงขึ้นไปจนถึงการทดลองครั้งที่ 17 จะมี
ค่า X(A)  ประมาณ 1.2964 ซึ่งเป็นค่าที่สูงที่สุด แล้วท าการทดลองต่อไปอีกจนครบ 500 ครั้ง ค่า 
X(A)  จะมีแนวโน้มที่ลดลงจนเริ่มคงที่ท่ีประมาณ 0.2180 
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ภาพ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนต่อ 
จ านวนผู้เล่นกับจ านวนครั้งในการทดลอง (ใช้แสงสีขาวกับแสงสีแดง) 

 
           ศึกษาค่าความแปรปรวนต่อจ านวนผู้เล่นใช้แสงสีขาวกับแสงสีเขียวจากการทดลองทั้งหมด 
500 ครั้ง ต่อจ านวนปลา 101 ตัว พบว่าปลาจะเลือกว่ายเข้าสู่ช่องทางเลือกที่มีแสงสีขาวน้อยกว่า
ช่องทางเลือกที่มีแสงสีเขียว โดยเฉลี่ย 40 ตัวต่อครั้ง การทดลองตามหลักของมินอริตีเกม แล้วปลาที่
เลือกเข้าช่องทางเลือกที่มีแสงสีขาวจึงเป็นฝ่ายชนะ เราเก็บจ านวนครั้งการทดลองและจ านวนปลาที่
เข้าช่องทางเลือกท่ีมีแสงสีเขียวแล้วน ามาวิเคราะห์ผลตามหลักสถิติและน าเสนอ ดังภาพ 4 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนต่อ 
จ านวนผู้เล่นกับจ านวนครั้งในการทดลอง (ใช้แสงสีขาวกับแสงสีเขียว) 
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จากลักษณะของเส้นกราฟ ในช่วงแรกของการทดลองจะสังเกตเห็นได้ว่าค่าความแปรปรวน
ต่อจ านวนผู้เล่น X(A) นั้นมีค่าที่ไม่แน่นอนมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก แต่เมื่อท าการทดลองต่อ
กลุ่มตัวอย่างที่มากขึ้นจะสังเกตเห็นว่าค่าความแปรปรวนต่อตัวแทน X(A) นั้นมีแนวโน้มที่เข้าใกล้
ค่าคงที่อยู่ค่า จากเริ่มแรกการทดลอง จะมีค่า X(A) สูงขึ้นไป จนถึงการทดลองครั้งที่ 33 จะมีค่า X(A)  
ประมาณ 0.7392 ซึ่งเป็นค่าที่สูงที่สุด แล้วท าการทดลองต่อไปอีกจนครบ 500 ครั้ง ค่า X(A)  จะมี
แนวโน้มที่ลดลงเริ่มคงที่ที่ประมาณ 0.1618 
 ศึกษาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของ ค่าความแปรปรวนต่อจ านวนผู้เล่นกับจ านวนครั้งที่
ทดลองของปลาในแต่ละคู่สี ก าหนดปลาจ านวน 101 ตัว , ทดลองทั้งหมด 500 ครั้งต่อ 1 คู่สี จาก
สมการความแปรปรวน ดังสมาการที่ 1 แล้วน ามาหาค่าความแปรปรวนต่อจ านวนผู้เล่น ดังสมาการ 2 
(Liu, 2012) ส าหรับค่าการเลือกแบบสุ่มของ 2 ช่องทางเลือกในมินอริตีเกมมาตรฐาน คือ N/2  = 
0.25  นั่นก็คือในท านองเดียวกันค่า X(A) = 0.25  ด้วยเช่นกัน เมื่อ 2 คือ ค่าความแปรปรวน N คือ 
จ านวนปลา X(A) คือ ค่าความแปรปรวนต่อจ านวนผู้เล่น 
 จากผลการทดลองจากตอนที่ 1-3 เมื่อพิจารณาลักษณะของเส้นกราฟแสดงความสัมพันธ์
ระหว่าง ความแปรปรวนต่อจ านวนผู้เล่น (X(A))  กับจ านวนครั้งในการทดลอง (  ) จะสังเกตว่ามี
ลักษณะของเส้นกราฟเป็นลักษณะเดียวกัน ผู้วิจัยจึงได้ใช้โปรแกรมวิทยาศาสตร์หาสมการเพ่ือน ามา
อธิบายแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของ ค่าความแปรปรวนต่อจ านวนผู้เล่นกับจ านวนครั้งที่ทดลอง
ของปลาในแต่ละคู่สี ได้สมการเดียวกันดังนี้  
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(3) 
 

เมื่อ  x  คือ จ านวนครั้งในการทดลอง, y คือ ค่า X(A), y0 คือค่าคงที่ X(A) ของแต่ละคู่สีที่
ข้อมูลลู่เข้าใกล้ , A คือค่าคงที่ของแต่ละคู่สีมีผลต่อความสูงจากฐานถึงจุดสูงสุด , w คือค่าคงที่ของแต่
ละคู่สีมีผลต่อความกว้างของฐานเส้นโค้ง และ xc คือต าแหน่งของแกน x ที่จุดยอดของเส้นโค้งของแต่
ละคู่สี น าสมการแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของค่าความแปรปรวนต่อจ านวนผู้เล่นกับจ านวนครั้งที่
ทดลองของปลาที่ได้มาพล็อตกราฟเปรียบเทียบกับค่าการเลือกแบบสุ่มในมินอริตีเกม โดยพิจารณาใน
แต่ละคู่สี ดังภาพ 5 
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ภาพ 5 แสดงค่าความแปรปรวนต่อจ านวนผู้เล่น โดยใช้ค่าที่ได้จากสมการแบบจ าลอง  

เทียบกับค่าการเลือกแบบสุ่มในมินอริตีเกม X(A) = 0.25 (กรณีใช้แสงสีขาวกับไม่ใช้แสง) 
 

 กรณีใช้แสงสีขาวกับไม่ใช้แสงจากภาพ 2 จากการเปรียบเทียบพบว่าชุดข้อมูลที่ได้จากสมการ
แบบจ าลอง เมื่อท าการทดลองครบ 500 ครั้ง ค่า X(A) มีแนวโน้มคงที่ ที่ประมาณ 0.1009 ซึ่งน้อย
กว่าค่าการเลือกแบบสุ่มในมินอริตีเกม X(A) = 0.25 อยู่ประมาณ 0.1491 ซึ่งความแตกต่างที่เกิด
ขึ้นมานี้เกิดจากค่ากระบวนการสุ่มของแสงสีขาวกับไม่ใช้แสง (s1) โดยอธิบายได้ดังนี้ (Liu, 2012) 
ส าหรับขั้นตอนการสุ่มในแต่ละเกมนั้นตัวแทนทุกคน มีโอกาสเลือกช่องทาง A ที่มีความน่าจะเป็น p = 
1/2 และ ช่องทาง B ที่มีความน่าจะเป็น q = 1/2 จากทฤษฎีความน่าจะเป็น เรารู้ว่าความแปรปรวน
ต่อจ านวนผู้เล่นคือ  Npq / N = pq = 1/4 เมื่อ N เป็นจ านวนผู้เล่น ดังนั้นค่าความแปรปรวนต่อ
จ านวนผู้เล่นที่เลือก 1 ใน 2 ช่องทางเลือกของกลุ่มผู้เล่นตามหลักสูตรแล้วจะมีค่า 1/4 นั่นคือ 
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(4) 
เมื่อ sNN g / , sAnAn i
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i /)()(  และ sAnAn g /)()(   เมื่อ g แสดงถึง ค่าการคาดคะเนใน
กลุ่มผู้เล่น, )(AX g  แทน ค่าการคาดคะเนความแปรปรวนต่อจ านวนผู้เล่นของ 2 ช่องทางเลือก, Ng 
แทน จ านวนผู้เล่นที่คาดว่าจะเล่น, )(Ang

i  แทน จ านวนปลาที่คาดว่าจะเข้าช่องทางเลือก A และ 
)(Ang  ค่าเฉลี่ยของจ านวนปลาที่คาดว่าจะท่ีเข้าช่องทางเลือก A  
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นั่นคือ ค่าความแปรปรวนต่อจ านวนผู้เล่นที่ได้จากการทดลองเท่ากับ  
4

)(
s

AX                            

(5) 
เมื่อ  s คือ ค่ากระบวนการสุ่มของแต่ละคู่สี ดังนั้นค่าความแตกต่างกันของข้อมูลที่ได้จากแบบจ าลอง
ที่สร้างขึ้นตามแนวโน้มของชุดข้อมูลกับค่าการเลือกแบบสุ่มในมินอริตีเกมของ กรณีใช้แสงสีขาวกับไม่
ใช้แสงดังภาพ 2 นั้นเกิดจากค่ากระบวนการสุ่มของคู่แสงสีขาวกับไม่ใช้แสง (

1s ) ตามความสัมพันธ์ใน
สมการที่ 3 โดยค่า (X(A))  คือ ค่าความแปรปรวนต่อจ านวนผู้เล่นของคู่แสงสีขาวกับไม่ใช้แสง ที่ได้
จากแบบจ าลองดังนั้นจะได้   

 
 
 
 
 

 
ดังนั้น  ค่ากระบวนการสุ่มของคู่สีใช้แสงสีขาวกับไม่ใช้แสง มีค่าเท่ากับ 0.4036 
         กรณีใช้แสงสีขาวกับแสงสีแดงจากภาพ 3 จากการเปรียบเทียบพบว่าชุดข้อมูลที่ได้จากสมการ
แบบจ าลอง เมื่อท าการทดลองครบ 500 ครั้ง ค่า X(A) มีแนวโน้มคงที่ ที่ประมาณ 0.2828 ซึ่ง
มากกว่าค่าการเลือกแบบสุ่มในมินอริตีเกม X(A) = 0.25 อยู่ประมาณ 0.0328 ซึ่งความแตกต่างที่เกิด
ขึ้นมานี้เกิดจากค่ากระบวนการสุ่มของแสงสีขาวกับแสงสีแดง (

2s ) ตามความสัมพันธ์ในสมาการที่ 3 
โดยค่า (X(A))  คือ ค่าความแปรปรวนต่อจ านวนผู้ เล่นของคู่แสงสีขาวกับแสงสีแดง ที่ได้จาก
แบบจ าลอง ดังนั้นจะได้  
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ดังนั้น  ค่ากระบวนการสุ่มของคู่สีใช้แสงสีขาวกับแสงสีแดง มีค่าเท่ากับ 1.1312  
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ภาพ 6 แสดงค่าความแปรปรวนต่อจ านวนผู้เล่น โดยใช้ค่าที่ได้จากสมการแบบจ าลอง  
เทียบกับค่าการเลือกแบบสุ่มในมินอริตีเกม X(A) = 0.25 (กรณีใช้แสงสีขาวกับแสงสีแดง) 

 
กรณีใช้แสงสีขาวกับแสงสีเขียวจากภาพ 6 จากการเปรียบเทียบพบว่าชุดข้อมูลที่ได้จาก

สมการแบบจ าลอง (Simulation) เมื่อท าการทดลองครบ 500 ครั้ง ค่า X(A) มีแนวโน้มคงที่ ที่
ประมาณ 0.1919 ซึ่งน้อยว่าค่าการเลือกแบบสุ่มในมินอริตีเกม X(A) = 0.25 อยู่ประมาณ 0.0581ซึ่ง
ความแตกต่างที่ เกิดขึ้นนี้ เกิดจากค่ากระบวนการสุ่มของแสงสีขาวกับแสงสีเขียว( 3s )  ตาม
ความสัมพันธ์ในสมาการที่ 3 โดยค่า (X(A))  คือ ค่าความแปรปรวนต่อจ านวนผู้เล่นของคู่แสงสีขาวกับ
แสงสีเขียว ที่ได้จากแบบจ าลอง ดังนั้นจะได้  
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ดังนั้น  ค่ากระบวนการสุ่มของคู่สีใช้แสงสีขาวกับแสงสีเขียว มีค่าเท่ากับ 0.7676 
ค่ามาตรฐานความแปรปรวน 0.25 ส าหรับกรณีของการเลือกสุ่มในมินอริตีเกมจะมีค่า

กระบวนการสุ่ม (s) เท่ากับ 1 ดังนั้นถ้าค่ากระบวนการสุ่มของคู่สีใดมีค่าแตกต่างจาก 1 มาก แสดงว่า
คู่สีนั้นมีผลต่อการตัดสินใจต่อการว่ายของปลาเข้าช่องทางเลือกมาก จากการพิจารณาค่ากระบวนการ
สุ่มของแต่ละคู่สี พบว่า กรณีใช้แสงสีขาวกับไม่ใช้แสง กรณีใช้แสงสีขาวกับแสงสีเขียว และ กรณีใช้
แสงสีขาวกับแสงสีแดง มีผลต่อการตัดสินใจต่อการว่ายเข้าช่องทางเลือกมากไปน้อยตามล าดับ กล่าว
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ได้ว่า ไม่มีแสงมีผลต่อการตัดสินใจต่อการว่ายเข้าช่องทางเลือกมาก รองลงมาเป็นแสงสีเขียว และน้อย
สุดที่แสงสีแดง ตามล าดับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 7 แสดงค่าความแปรปรวนต่อจ านวนผู้เล่น โดยใช้ค่าที่ได้จากสมการแบบจ าลอง  
เทียบกับค่าการเลือกแบบสุ่มในมินอริตีเกม X(A) = 0.25 (กรณีใช้แสงสีขาวกับแสงสีเขียว) 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยพบว่าผลที่ได้นั้นมีลักษณะที่สอดคล้องกับทฤษฎี มินอริตีเกม ดังนั้นจึงกล่าว
ได้ว่าแสงสีแดง และแสงสีเขียว นั้นมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจในการว่ายเข้าช่องทางเลือกของปลา
แต่อาจจะขึ้นอยู่กับจ านวนครั้งในการทดลอง โดยสามารถพิจารณาได้จากค่าความแปรปรวนต่อ
จ านวนปลา  เมื่อท าการทดลองมากครั้งจะสังเกตเห็นว่าค่าความแปรปรวนต่อจ านวนปลา  จะมีค่าที่
ไม่แตกต่างกันมากนักจะมีแนวโน้มที่เข้าสู่ค่าคงที่ในระดับหนึ่งๆ  ซึ่งค่าความแปรปรวนต่อจ านวนปลา
ที่ได้นั้นจะมีค่าที่แตกต่างกันในแต่ละคู่สีทั้งนี้ก็เนื่องจากความน่าจะเป็นของแต่ละคู่สี ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าจ านวนปลาที่ตัดสินใจว่ายเข้าไปในช่องทางเลือกใกล้เคียงกันมากขึ้นจากการพิจารณาค่า
กระบวนการสุ่มของแต่ละคู่สี พบว่ากรณีใช้แสงสีขาวกับไม่ใช้แสง กรณีใช้แสงสีขาวกับแสงสีเขียว 
และ กรณีใช้แสงสีขาวกับแสงสีแดง มีผลต่อการตัดสินใจต่อการว่ายเข้าช่องทางเลือกมากไปน้อย
ตามล าดับ กล่าวได้ว่าไม่มีแสงมีผลต่อการตัดสินใจต่อการว่ายของปลาเข้าช่องทางเลือกมาก รองลงมา
เป็นแสงสีเขียว และน้อยสุดที่แสงสีแดง ตามล าดับ และยังแสดงให้เห็นว่างานวิจัยผลความแปรปรวน
ของทางเลือกกับมินอริตีเกมโดยการเล่นของปลาสอดคล้องและสนับสนุนทฤษฎี มินอรีตีเกมในส่วน
การพิจารณาค่าความแปรปรวนต่อจ านวนผู้ล่นในทางสถิติน ามาเปรียบเทียบกับค่าความแปรปรวนต่อ
จ านวนผู้เล่นในมินอริตีเกมโดยค่าที่แตกต่างกันนั้นอธิบายได้ด้วยค่ากระบวนการสุ่ม ที่อธิบายโดย 
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(Liu, 2012) โดยค่ากระบวนการสุ่มของคู่สีใดมีค่าที่แตกต่างจาก 1 มากเสดงว่าคู่สีนั้นมีผลต่อการ
ตัดสินใจของปลามากจากที่กล่าวในสรุปผลการวิจัยว่า ไม่มีแสงมีผลต่อการตัดสินใจต่อการว่ายของ
ปลาเข้าช่องทางเลือกมาก รองลงมาเป็นแสงสีเขียว และน้อยสุดที่แสงสีแดง ตามล าดับ  นั้นก็
พิจารณาจากค่ากระบวนการสุ่มของคู่สีที่ได้แสดงในภาพ 2 3 และ 4 โดยค่ากระบวนการสุ่ม กรณีใช้
แสงสีขาวกับไม่ใช้แสงมีค่ามากที่สุด และรองลงมาคือกรณีใช้แสงสีขาวกับแสงสีเขียว และกรณีใช้แสง
สีขาวกับแสงสีแดงน้อยที่สุด ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าไม่มีแสงมีผลต่อการตัดสินใจต่อการว่ายของปลาเข้า
ช่องทางเลือกมาก กล่าวคือไม่มีแสงหรือบริเวณท่ีมีความมืดปลาจะหลีกเลี่ยงและจะว่ายไปยังบริเวณที่
มีแสงรองลงมาเป็นแสงสีเขียว และน้อยสุดที่แสงสีแดง ตามล าดับ กล่าวคือบริเวณที่มีแสงสีเขียวจะมี
ผลดึงดูดให้ปลาว่ายเข้าหามากกว่าบริเวณท่ีมีแสงสีแดง ดังภาพ 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 8 เปรียบเทียบค่าความแปรปรวนต่อจ านวนผู้เล่นกับจ านวนครั้งที่ท าการทดลอง 
เมื่อใช้แสงสีขาวกับไม่ใช้แสง แสงสีขาวกับแสงสีแดง และแสงสีขาวกับแสงสีเขียว 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1) ในการศึกษาผลความแปรปรวนของทางเลือกในมินอริตีเกมโดยการเล่นของปลานี้ควรมี
การวัดค่าความเข้มแสงและก าหนดความเข้มแสงที่ใช้ในการทดลองให้ชัดเจนด้วย 
            2) ในการทดลองอาจก าหนดช่องทางเลือกให้มีขนาดที่แคบมากกว่านี้ เ พ่ือจะเพ่ิม
ประสิทธิภาพการตัดสินใจของปลาได้มากข้ึน 
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            3) สามารถศึกษาผลมินอริตีเกมของสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน ๆ ที่แตกต่างจากงานวิจัยนี้ได้โดยควร
เลือกใช้สิ่งมีชีวิตที่มีความแข็งแรง ทนและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการทดลองได้ดี 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ส าคัญในการศึกษา เงื่อนไขการยอมรับของเกษตรกรต่อการ
ปลูกผักโรงเรือนในบ้านห้วยเขย่ง ต าบลห้วยเขย่ง อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  ประกอบด้วย 
ลักษณะพ้ืนฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร และศึกษาเงื่อนไขต่อการยอมรับปลูก
ผักในโรงเรือนตามแนวทางโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง ใช้การวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยการการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-dept Interview) และการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus 
group discussion) เพ่ือพูดคุย ซักถามบทบาทหน้าที่ กิจกรรมการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรและ
หน่วยงานที่สนับสนุน ผลการศึกษาพบว่า การด าเนินงานของเกษตรกรผู้ปลูกผักในโรงเรือนของ
เกษตรกรบ้านห้วยเขย่ง มีเงื่อนไขการยอมรับของเกษตรกรต่อการปลูกผักโรงเรือน ประกอบด้วย 1. 
ด้านบุคคล เงื่อนไขด้านความรู้และสัญชาติ อยู่ระดับมาก โดยเกษตรกรขาดความรู้ด้านการผลิตพืช 
อีกทั้งเกษตรกรเป็นชนเผ่าสัญชาติพม่าและมอญ ท าให้การสื่อสารด้านภาษาและการอ่านค่อนข้าง
ล าบาก 2. ด้านกายภาพ อยู่ในระดับปานกลาง การเดินทางเข้าแปลงค่อนข้างล าบากในฤดูฝน 3. ด้าน
สังคม เงื่อนไขการขาดการรวมกลุ่ม อยู่ระดับมาก เกษตรกรยังไม่มีระบบและวิธีการในการบริหาร
จัดการกลุ่มอย่างชัดเจน 4. ด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ระดับปานกลาง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการ
ปลูกผักในโรงเรือนช่วยลดปัญหาความเสี่ยงความแปรปรวนของสภาพอากาศ และ 5. ด้าน
เศรษฐศาสตร์ เงื่อนไขต้นทุนในการสร้างโรงเรือน และพ้ืนที่ท ากินของเกษตรกรอยู่ระดับมาก ไม่มีทุน
ในการเริ่มต้นซื้อวัสดุอุปกรณ์การสร้างโรงเรือน เกษตรกรเป็นผู้อพยพเข้ามาเพ่ือรับจ้างท าให้ไม่มีที่ท า
กินเป็นของตนเอง 
ค้าส้าคัญ: เงื่อนไข  การยอมรับ  การปลูกผักในโรงเรือน  
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Abstract 
The purpose of this research was to study  Farmers Adoption Conditions on 

Greenhouses Vegetable Growing in Huai KayengVillage, Huai Kayeng Sub-district, 
Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province included personal information, 
economic, and social of farmers and conditions to accept vegetable growers in the 
greenhouse. according to the method of Huai Kayeng on Highland Development 
Project Using Royal Project System. The methods used for this research include 
qualitative research, in-depth interviews, and focus group discussions in order to 
examine the roles, activities, and operations of farmer groups and support agencies. 
The results of the research indicate that the conditions of vegetable farmers in Huai 
Kayeng regarding adoption of greenhouse growing methods are influenced by:  1. The 
knowledge and nationality of personal in high level. Which farmers who not have 
knowledge production. Moreover, Nationality of farmer group and supporting  
rganization. 2. Physical in midium level because traveling to field was difficult on the 
rain seson. 3. Social on group condiitions in high level. social integration and 
adequacy of systems/methods for group management. 4. Environment in medium 
level Application of technology required for greenhouse cultivation, the primary 
objective of which is to reduce climatic variability. and 5. conomics on Cost of 
Greenhouses and field in high level because no capital to buy building materials.  
Farmers were immigrants to work as hired laborers. 
Keywords: Conditions, Adoption, Greenhouses Vegetable Growing,  
 
บทน้า 
 การปลูกพืชบนพ้ืนที่สูงเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความส าคัญในการด า เนินงานส่งเสริมของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ให้กับเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรผลิตพืชที่มีคุณภาพ
และปลอดภัย ให้ผลตอบแทนสูง คุ้มค่าต่อการลงทุน โดยน าองค์ความรู้จากผลความส าเร็จการใช้
เทคโนโลยีการปลูกพืชในโรงเรือนของโครงการหลวงน าไปสู่การขยายผลเพ่ือพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูง 
พัฒนาคุณภาพการผลิตพืช ป้องกันความเสียหายของพืชจากสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ลดการเกิดโรค 
แมลงเข้าท าลาย และลดการใช้สารเคมีในการเกษตร ผู้ปลูกและบริโภคจึงมีความปลอดภัยจากสารพิษ
ตกค้างในผลผลิต  
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จากผลความส าเร็จในการใช้เทคโนโลยีการปลูกพืชในโรงเรือนของโครงการหลวง ที่สามารถ
สร้างรายได้ให้กับชุมชนบนพ้ืนที่สูงและเกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ในปี พ.ศ. 2548 มูลนิธิ
โครงการหลวงจึงได้รับการขอความร่วมมือจากบริษัทปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ให้เข้าไปด าเนินการ
พัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนในต าบลห้วยเขย่ง โดยมูลนิธิโครงการหลวงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัย
และพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) เข้ามาด าเนินการ ตั้งเป็นโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการ
หลวงห้วยเขย่งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549  ด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการปลูกพืชผักให้กับคนใน
ชุมชนห้วยเขย่ง เนื่องจากเป็นชุมชนที่อพยพเข้ามาอยู่ เมื่อปี พ.ศ. 2527 ซึ่งได้รับผลกระทบการถูกน้ า
ท่วม จากการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ (เขื่อนเขาแหลม) เพ่ือกักเก็บน้ าน าไปผลิตกระแสไฟฟ้า ให้ย้าย
เข้ามาอยู่พ้ืนที่แปลงจัดสรรที่การไฟฟ้าได้จัดสรรที่ดินชดเชยให้กับชาวบ้าน หลายครอบครัวได้ขาย
ที่ดินให้กับนายทุนในพ้ืนที่ ซึ่งลักษณะของการเปลี่ยนผู้ถือครองที่ดิน เป็นการซื้อขายมือเปล่าไม่มี
เอกสารสิทธิ์ในที่ดิน มีเพียงใบ ภบ.ท.5 เท่านั้น ท าให้มีการอพยพออกไปรับจ้างต่างถิ่น และมีคนจาก
ต่างถิ่นอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่อาศัยแทน โดยส่วนใหญ่จะเป็นคนสัญชาติพม่าและมอญที่เข้ามา
เพ่ือท างานรับจ้างท าการเกษตร พืชหลักที่ปลูกในชุมชุน ได้แก่  ยางพาราข้าวไร่ มันส าปะหลัง ไม้ผล 
และพืชผักทั่วไป ซึ่งการปลูกพืชผักจะพบน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นการปลูกเพ่ือไว้กินเอง เนื่องจาก
สภาพภูมิอากาศไม่เอ้ืออ านวยต่อการปลูกพืชผัก เพราะได้รับลมมรสุมในเขตร้อน ( Tropical  
monsoon climate) ได้รับอิทธิพล จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดพาเอาความชื้นจากทะเลอันดา
มันและมหาสมุทรอินเดียท าให้เกิดฝนตกชุก เป็นระยะเวลายาวนาน ประมาณ 6-8 เดือน ได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นลมร้อนพัดพามาจากทะเลจีนใต้ ท าให้อากาศทั่วไปมี
สภาพร้อนชื้น ส่งผลกระทบให้การท าการเกษตรด้านการปลูกพืชผักไม่ได้ผลมากนัก พืชผักที่ปลูกเกิด
อาการเน่าตาย และเกิดโรคระบาด พืชผักเสียหายเป็นจ านวนมาก ซึ่งไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนปลูก จึงท า
ให้คนในชุมชนต้องซื้อผักจากนอกพ้ืนที่มาบริโภค ซึ่งจะมีราคาสูงโดยเฉพาะฤดูฝน 

ด้วยสภาพภูมิอากาศที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการปลูกพืชผักดังกล่าว โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบ
โครงการหลวงห้วยเขย่งจึงน าองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการปลูกในโรงเรือนของโครงการหลวงมาปรับ
ใช้ในพ้ืนที่บ้านห้วยเขย่ง โดยสนับสนุนผู้น าชุมชนให้เป็นเกษตรกรน าร่องด้านการปลูกผักในโรงเรือน
บ้านห้วยเขย่ง จ านวน 2 โรงเรือน เกษตรกร 2 คน โดยใช้พ้ืนที่ท ากินตนเอง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
การปลูกพืชภายใต้โรงเรือน เพ่ือป้องกันภัยทางธรรมชาติที่เป็นปัญหาต่อการปลูกพืช ซึ่งผลที่ได้คือ 
ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ ลดปัญหาภัยธรรมชาติและปัญหาโรค แมลงที่เข้าท าลาย สามารถจ าหน่ายได้ใน
ชุมชน มีรายได้หมุนเวียน และสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ต่อมาผู้น าชุมชนจึงได้จัดท าประชาคม 
ทบทวนแผนชุมชน ด้านการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนให้มีอาชีพที่มั่นคง ด าเนินการส ารวจพ้ืนที่ 
สาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่กันออกมาจากเขตป่าไม้ และได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือท า
การเกษตร จ านวน 70 ไร่ เพ่ือสร้างโรงเรือนปลูกผักให้กับเกษตรกรที่มีความสนใจปลูกผักในโรงเรือน 
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โดยมีเกษตรกรที่ให้ความสนใจและจะเข้าร่วมโครงการจ านวน 7 คน และสร้างโรงเรือนปลูกผัก
จ านวน 7 โรงเรือน ซึ่งได้รับการช่วยเหลือด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้ างโรงเรือนจาก
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง ลุ่มน้ าปิง-กลอง เข้าไปจัดสร้างโรงเรือนปลูกผัก
ให้เกษตรกร และมีอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านระบบการปลูก การดูแลรักษาตลอดจนการจัดการ
หลังการเก็บเก่ียว แต่พบว่าช่องทางการตลาดไม่แน่นอนท าให้เกษตรกรจะต้องจัดจ าหน่ายผลผลิตด้วย
ตนเอง ซึ่งมีบางรายที่จ าหน่ายผลผลิตได้เองและบางรายไม่สามารถจ าหน่ายเองได้ การผลิตพืชแต่ละ
รอบยังไม่เป็นไปตามแผนการผลิตที่วางไว้ รวมทั้งไม่มีระบบและวิธีการในการบริหารจัดการกลุ่มอย่าง
ชัดเจน ขาดความต่อเนื่องในการขยายงานส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรือน ส่งผลให้ยังไม่เกิดการ
ยอมรับของคนในชุมชน 

ในการนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ เงื่อนไขการยอมรับของเกษตรกรต่อ
การปลูกผักโรงเรือนในบ้านห้วยเขย่ง ต าบลห้วยเขย่ง อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัยจึงได้
ท าวิจัยเพื่อค้นหาค าตอบดังกล่าว ทั้งนี้เชื่อว่าข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ จะสามารถ
เสนอแก่บุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนส่งเสริม 
เผยแพร่พัฒนาความรู้เกี่ยวกับระบบการปลูกพืชในโรงเรือน ตามนโยบายของรัฐบาลในการผลิตพืช
ปลอดภัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและสิ่งแวดล้อมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาลักษณะพ้ืนฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกรผู้ปลูกผักใน
โรงเรือนบ้านห้วยเขย่ง ต าบลห้วยเขย่ง อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

2. เพ่ือศึกษาเงื่อนไขต่อการยอมรับการปลูกผักในโรงเรือนตามแนวทางโครงการพัฒนาพ้ืนที่
สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่งของเกษตรกรบ้านห้วยเขย่ง ต าบลห้วยเขย่ง อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเงื่อนไขการยอมรับของเกษตรกรต่อการปลูกผักโรงเรือน  
ในบ้านห้วยเขย่ง ต าบลห้วยเขย่ง อ าเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ครั้งนี้เป็น
เกษตรกรผู้ปลูกผักในโรงเรือนบ้านห้วยเขย่ง จ านวน 9 คน โดยการการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept 
Interview) และการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus group discussion) เพ่ือพูดคุย ซักถามบทบาทหน้าที่ 
กิจกรรมการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรและหน่วยงานที่สนับสนุน การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและ
กัน และผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนหลังจากการปลูกผักในโรงเรือน  
 วิธีการรวบรวมข้อมูล 
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 1. ข้อมูลด้านบริบททั่วไปของชุมชนบ้านห้วยเขย่ง 
 2. การด าเนินงานของกลุ่มผู้ปลูกผักในโรงเรือนบ้านห้วยเขย่ง 
  - ความเป็นมาของการปลูกผักในโรงเรือน 
  - การด าเนินของกลุ่มปลูกผักในโรงเรือน 
 3. ผลการเปลี่ยนแปลงหลังการเข้าร่วมโครงการปลูกผักในโรงเรือน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา
ทั้งหมดที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ผู้วิจัยน ามาจัดหมวดหมู่ และจ าแนกตามประเด็นการศึกษา น ามา
ประมวลผลเชื่อมโยงกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นเนื้อหาที่อธิบายถึงการด าเนินงาน เงื่อนไขและ
ปัญหา อุปสรรค น าไปสู่การยอมรับการปลูกผักในโรงเรือนของเกษตรกรบ้านห้วยเขย่ง จากนั้นจึงสรุป
ประเด็นต่างๆ ตามกรอบประเด็นค าถามของวัตถุประสงค์งานวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
 บริบทชุมชนด้านพื นที่  
 บ้านห้วยเขย่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ต าบลห้วยเขย่ง อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  แต่เดิม
นั้นอาศัยอยู่ในพื้นที่ ต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นชุมชนที่อพยพเข้ามาอยู่ 
เมื่อปี พ.ศ. 2527 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการถูกน้ าท่วมที่เกิดจากการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ 
(เข่ือนเขาแหลม) เพ่ือกักเก็บน้ าเพ่ือน าไปผลิตกระแสไฟฟ้า จึงต้องมีการอพยพชาวบ้านออกจากพ้ืนที่
และให้เข้ามาอยู่ในที่ดินชดเชยที่การไฟฟ้าได้จัดสรรพร้อมกับเงินชดเชยให้กับชาวบ้าน ปัจจุบัน
ประชากรบ้านห้วยเขย่ง มีจ านวน 318 ครัวเรือน 746 คน แต่ประชากรส่วนใหญ่ไม่ได้อาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่ เนื่องจากออกไปรับจ้างต่างจังหวัด หลายครอบครัวได้ขายที่ดินให้กับนายทุน เพราะใช้เงิน
ชดเชยที่ได้จนหมดและเริ่มมีหนี้สิน ซึ่งลักษณะของการเปลี่ยนผู้ถือครองที่ดิน เป็นการซื้อขายมือเปล่า
ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน มีเพียงใบ ภบ.ท.5 เท่านั้น ที่ดินของนายทุนส่วนใหญ่จะมีการท าการเกษตร
และปลูกไม้ยืนต้นทิ้งไว้  จึงท าให้มีคนจากต่างถิ่นอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่อาศัยในชุมชน โดยส่วน
ใหญ่จะเป็นชาวพม่าและมอญที่เข้ามาเพ่ือท างานรับจ้างท าการเกษตร ชุมชนบ้านห้วยเขย่งจึงมี
ผู้คนหลายเชื้อสายอยู่รวมกัน  วิถีชีวิตของคนห้วยเขย่งจึงเปลี่ยนจากพ้ืนที่ราบ ท านา หาปลาในที่
ลุ่มกลายเป็นคนพ้ืนที่สูงที่มีถิ่นฐานอยู่บริเวณเชิงเขาหินปูน ติดกับแนวเขตอุทยานแห่งชาติทองผ่าภูม
และอุทยานแห่งชาติเขาแหลม หันมาประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม การปลูกพืชผักมักไม่
ประสบความส าเร็จ ปัญหาความล้มเหลวในการปลูกพืชผักที่เกิดขึ้นมากจาก พบปัญหาโรคและแมลง 
ซึ่งเกษตรกรไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการท าเกษตรมาก่อน มีสภาพอากาศที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อ
การปลูกพืชผัก มีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมในเขตร้อน (Tropical monsoon climate) ภูมิอากาศ
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แปรปรวน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 24.87 องศาเซลเซียส  โดยมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายนเท่ากับ 
40 องศาเซลเซียส และต่ าสุดในเดือนธันวาคมเท่ากับ 19.95 องศาเซลเซียส  มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย
ตลอดปี 85.61 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณน้ าฝนรวมตลอดปี 1,275.18  มิลลิเมตร โดยมีปริมาณน้ าฝน
สูงสุดในเดือนมิถุนายนเท่ากับ 242.80 มิลลิเมตร  ฝนตกชุกเป็นระยะเวลายาวนาน ประมาณ 8 เดือน 
(เมษายน –ตุลาคม) ส่งผลกระทบให้การท าเกษตรด้านการปลูกพืชผักไม่ได้ผลมากนัก พืชผักที่ปลูกมัก
เน่าตายและเป็นโรคระบาด ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน จึงท าให้คนในชุมชนต้องซื้อผักจากนอกพ้ืนที่มา
บริโภค  ซึ่งมีราคาสูงโดยเฉพาะฤดูฝน 

ความเป็นมาของโครงการและการปลูกผักในโรงเรือน 
ปี พ.ศ. 2541 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทย -

สหภาพพม่า ผ่านพ้ืนที่ป่าและชุมชนห้วยเขย่ง จึงมีโครงการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนและฟ้ืนฟูดูแล อนุรักษ์พ้ืนที่ป่าทองผาภูมิ เพ่ือเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่
สังคม และในปี พ.ศ. 2548 ปตท.ได้ขอความร่วมมือจากมูลนิธิโครงการหลวงเข้าไปด าเนินการส่งเสริม
อาชีพให้แก่ประชาชนในต าบลห้วยเขย่ง มูลนิธิ โครงการหลวง โดยหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี   
องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง จึงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 
เข้ามาด าเนินการโดยตั้งเป็นโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่งขึ้นในปี พ.ศ. 2549  
ด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและชุมชน เป็นการพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้าง
รายได้ให้แก่ครัวเรือน  

การด้าเนินงานของโครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง 
ปี พ.ศ. 2550 - 2554   จากการด าเนินงานของโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง

ห้วยเขย่ง ได้มีการจัดท าแผนชุมชนและวิเคราะห์พ้ืนที่ เพ่ือทราบความต้องการของชุมชนและการ
แก้ปัญหาอุปสรรค จากการท าแผนชุมชนนั้นจะเห็นได้ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพการปลูกมัน
ส าปะหลังและรับจ้างเป็นส่วนใหญ่ โดยผักที่น ามาบริโภคส่วนใหญ่จะซื้อจากตลาดมาบริโภคใน
ครัวเรือน เช่น ผักกวางตุ้ง กะหล่ าปลี ผักชี มะเขือเทศ ผักกาดขาว มันฝรั่ง และพริก เป็นต้น 

ดั้งนั้นการเข้าด าเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง จึงมีภารกิจ
ในการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการท างาน โดยการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ 
สิ่งที่มองเห็นในการพัฒนาระยะแรกคือการปลูกผักไว้บริโภคในครัวเรือนและชุมชน  โดยโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่งได้น าองค์ความรู้โครงการหลวง ด้านการปลูกผักปลอดภัย
แ ล ะ ผั ก อิ น ท รี ย์  ม า ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้  แ ต่ ใ น ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ ข อ ง พ้ื น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ล  
จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดพาเอาความชื้นจากทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดียท าให้เกิดฝน
ตกชุก ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นลมร้อนพัดพามาจากทะเลจีนใต้ ท าให้
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อากาศทั่วไปมีสภาพร้อนชื้น ฝนตกชุกตลอดทั้งปี อย่างที่คนในชุมชนเรียกว่า ฝน 8 แดด 4 นั่นเอง 
การส่งเสริมการปลูกผักกลางแจ้งจึงมีอุปสรรคในการควบคุมปริมาณน้ าฝน โรคและแมลง ส่งผล
กระทบให้การท าเกษตรด้านการปลูกพืชผักไม่ได้ผลมากนัก ผักที่ปลูกเสียหายเป็นจ านวนมาก 

 ปี พ.ศ. 2555 – 2559 โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง ได้ทบทวนการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมาของโครงการและปรับแนวทางการปฏิบัติงานใหม่ จึงเล็งเห็นการแก้ไขปัญหาการ
ปลูกผักคือ การน าองค์ความรู้โครงการหลวง ด้านการปลูกผักในโรงเรือน ที่จะสามารถช่วยในการ
ความคุม เรื่อง ปริมาณน้ าฝน คุณภาพ ปริมาณผลผลิต การจัดการโรคและแมลง 

ปี พ.ศ. 2557 โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง จึงมีการทดสอบการปลูก
ผักในโรงเรือนขึ้น พ้ืนที่เกษตรกรน าร่อง จ านวน 2 โรงเรือน เกษตรกร 2 คน ซึ่งเป็นผู้น าชุมชนบ้าน
ห้วยเขย่ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 

1. เพ่ือให้ผลิตพืชได้ตลอดทั้งปี 
2. ควบคุมปริมาณน้ าฝน และสภาพอากาศ 
3. ควบคุมและป้องกันโรคและแมลงเข้าท าลายพืชผัก 
4. ลดต้นทุนในการใช้สารเคมี 
5. วางแผนการผลิตโดยการใช้พ้ืนที่ภายในโรงเรือนมาค านวณ และการหาช่องทางตลาดที่

แม่นย าขึ้น 
6. เพ่ือความปลอดภัยตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภค 
7. เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติด้านการปลูกผักของเกษตรกร 
งานที่ท าการทดสอบเกี่ยวกับการปลูกผักในโรงเรือนได้แก่ การใช้สารชีวภัณฑ์แทนการใช้

สารเคมีในการป้องกันก าจัดโรคและแมลง การทดสอบปลูกผักเมืองหนาว เช่น มะเขือเทศ คะน้า
ฮ่องกง และผักตระกูลสลัด เป็นต้น ซึ่งเป็นผักที่มีความต้องการของชุมชนและมีราคาสูงในช่วงฤดูฝน 
รวมถึงการควบคุมปริมาณแสงและอุณหภูมิในโรงเรือน จะเห็นได้ว่าบทบาทสถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าไปด าเนินงานส่งเสริมและทดสอบพืช ถือว่าเป็นเทคโนโลยี วิธีการ และ
องค์ความรู้ใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของพ้ืนที่   

ปี พ.ศ. 2558  จากการสร้างฐานการเรียนรู้ดังกล่าวท าให้คนในพ้ืนที่ชุมชนบ้านห้วยเขย่งเห็น
ถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ได้มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมปลูกผักในโรงเรือนและท าการทดสอบไปพร้อมกับ
โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง เพราะเล็งเห็นถึงประโยชน์ของโรงเรือนที่
สามารถป้องกันภัยธรรมชาติและสามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี แต่เกษตรกรดังกล่าวแต่เดิมนั้นอพยพ
เข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชนซึ่งไม่มีพ้ืนที่ท ากินเป็นของตนเอง และไม่มีต้นทุนในการสร้างโรงเรือน ทั้งนี้จึง
ได้เกิดท าประชาคม ทบทวนแผนชุมชน ด้านการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน ผู้น าชุมชนจึงเล็ งเห็น
ความส าคัญในการสนับสนุนในคนในพ้ืนที่มีอาชีพที่มั่นคง มีการมีการส ารวจพ้ืนที่ สาธารณประโยชน์ 
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เพ่ือที่จะปลูกผักในโรงเรือนในพ้ืนที่จ านวน 15 คน ในพ้ืนที่ 70 ไร่ เพ่ือเป็นพ้ืนที่ท ากินของเกษตรกร
ให้มีอาชีพและเพ่ิมรายได้ในครอบครัว 

ปี พ.ศ.  2559 จากการส ารวจความต้องการของคนในชุมชน พบว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมปลูก
ผักในส่วนเกษตรกรคนอ่ืนไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับปลูกพืชผักในโรงเรือนมาก่อน  เกษตรกรยังมี
ความกังวลเกี่ยวกับความรู้ของตนเองที่ยังไม่เพียงพอเกี่ยวกับการปลูกผักในโรงเรือน ที่จะท าให้ไม่
สามารถเข้าร่วมโครงการได้ และยังกังวลว่าหากเปลี่ยนอาชีพจากเดิมที่เคยท างานบริษัท หรือรับจ้าง
กรีดยางซึ่งเป็นอาชีพหลักแล้วจะท าให้สูญเสียรายได้ 
 การส่งเสริมปลูกผักในโรงเรือนของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง 
 กลุ่มเกษตรกรที่จะเข้าร่วมปลูกผักในโรงเรือน เหลือจ านวนเพียง 7 คน ที่พร้อมจะเป็นเกษตร
อาสาสมัครและน าร่องกับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง จากการสอบถามความ
ใจสนใจครั้งแรก โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงดารหลวงห้วยเขย่ง ได้ด าเนินการพัฒนางาน
ส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรือน และเป็นที่ปรึกษา ให้การสนับสนุนการสร้างระบบน้ า วัสดุอุปกรณ์ใน
การสร้างโรงเรือน องค์ความรู้ในการปลูกผัก  การคัดเลือกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ การจัดหา
ตลาดรองรับผลผลิต และจัดตั้งกลุ่มปลูกผักในโรงเรือนบ้านห้วยเขย่งข้ึน  
 พ้ืนที่แปลงสาธารณะจ านวน 70 ไร่ ได้ถูกจัดสรรให้มีการสร้างโรงเรือนปลูกผัก (รูปแบบทรง ก)  
จ านวน 7 โรงเรือน และโรงเรือนองุ่น(ทรงโดมโค้ง) จ านวน 5 โรงเรือน และพ้ืนที่รอบนอกใช้ส ารับการ
ปลูกพืชนอกโรงเรือน ข้าวไร่ ไม้ผล ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการ
ช่วยเหลือด้านองค์ความรู้การสร้างโรงเรือนจากเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวง 
ลุ่มน้ าปิง-กลอง ได้เข้าไปจัดสร้างโรงเรือนปลูกผักให้เกษตรกร และมีอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้าน
ระบบการปลูก การดูแลรักตลอดจนการจัดการหลังการเก็บเก่ียว (ภาพที่ 1) 

 

 
 
 การด้าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักในโรงเรือนบ้านห้วยเขย่ง 
 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกผักในโรงเรือนมีทั้งหมด 9 คน ซึ่งเดิมมีเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการเป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกผักชุมชนบ้านห้วยเขย่งจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 55.55 

ภาพที่ 1 การสร้างโรงเรือนปลูกผกัไม้ไผ่ ขนาด 6*24 เมตร จ านวน 7 โรงเรือน 
บ้านห้วยเขย่ง ต าบลห้วยเขย่ง อ าเภอทองผาภูมิ จังหวดักาญจนบรุี 
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และเป็นสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตร 1 คน ส่วนที่เหลือไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มใดจ านวน 3 คน  
เป็นเพศชาย 7 คน เพศหญิง 2 คน มีอายุโดยเฉลี่ย 52.78 ปี อายุต่ าสุดและสูงสุด 30 ปี และ 65 ปี 
ตามล าดับ และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 66.66 ไม่ได้ผ่านการศึกษาภาคบังคับ และมีเพียง
ร้อยละ 11.11 ที่ส าเร็จการศึกษาสูงกว่าภาคบังคับ (ม.3) ตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ลักษณะบริบทของเกษตรกร 

ล าดับ เพศ อายุ สังคม รายได้เฉลี่ย / ปี 

1 ชาย 30 ไม่ได้เรียน 12,113 
2 ชาย 31 จบการศึกษาสูงกว่าภาคบังคับ (ม.3) - 
3 หญิง 57 จบการศึกษาต่ ากว่าภาคบังคับ (ป.4/ ป.6) 120,000 
4 ชาย 58 จบการศกึษาภาคบังคับ (ป.4/ ป.6) 120,000 
5 ชาย 59 ไม่ได้เรียน 42,492 
6 หญิง 56 ไม่ได้เรียน 102,000 
7 ชาย 58 ไม่ได้เรียน 80,000 
8 ชาย 61 ไม่ได้เรียน 40,000 
9 ชาย 65 ไม่ได้เรียน 30,000 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า สมาชิกในครัวเรือนสูงสุดจ านวน 6 คนและต่ าสุดจ านวน 2 คน (เฉลี่ย= 

4.67) มีจ านวนแรงงานเกษตรสูงสุดจ านวน 5 คน ต่ าสุดจ านวน 1 คน (เฉลี่ย= 3.00) และครัวเรือนที่
มีสมาชิกในครัวเรือนจ านวน 5 คน แต่มีแรงงานเกษตรเพียง 1 คนเท่านั้น โดยจ านวนแรงงานเกษตร
ในครัวเรือนที่พบมากที่สุดคือ 4 คนต่อครัวเรือน  

 
ตารางท่ี 2  จ านวนสมาชิกในครัวเรือนและจ านวนแรงงานเกษตรในครัวเรือน 

ล้าดับครัวเรือน จ้านวนสมาชิกในครัวเรือน
(คน) 

จ้านวนแรงงานเกษตร 
ในครัวเรือน(คน) 

ครัวเรือนที่ 1 6 4 
ครัวเรือนที่ 2 4 1 

ครัวเรือนที่ 3 4 3 

ครัวเรือนที่ 4 4 3 
ครัวเรือนที่ 5 6 4 
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 พืชที่ปลูกในโรงเรือนส่วนใหญ่เป็นพืชใบ เช่น  ผักกาดกวางตุ้ง ผักกาดฮ่องเต้ ผักกาดขาว (หยก
ขาว) ผักคะน้าต้น ผักตระกูลสลัด เป็นต้น เนื่องจากพืชเหล่านี้สามารถจ าหน่ายได้ในชุมชน คนใน
ชุมชนมีความต้องการบริโภคผักใบจ านวนมาก เพราะที่ผ่านมาผักที่จ าหน่ายในชุมชนเป็นผักที่น ามา
จากต่างพ้ืนที่ ท าให้มีราคาแพง เพราะสภาพอากาศของต าบลห้วยเขย่งไม่เอ้ืออ านวยต่อการปลูกพืช
นอกโรงเรือนตระกูลผักใบ การปรับเปลี่ยนมาปลูกในโรงเรือนจึงท าให้ผักที่ได้มีคุณภาพ ลดความเสี่ยง
ด้านความแปรปรวนของสภาพอากาศ การส่งเสริมการปลูกผักใบหมุนเวียน เกษตรกรจะปลูกผักที่มี
อายุสั้น โดยอายุตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวของผักชนิดต่าง ๆ ระหว่าง 20-45 วัน เก็บผลผลิตให้แล้ว
เสร็จภายใน 1 วัน โดยมีเกษตรกรเพียง 2 คนที่มีพ้ืนที่ท ากินเป็นของตัวเองและมีประสบการณ์การ
ปลูกผักในโรงเรือนมาก่อน  

ต้นทนุการผลิตและรายได้ 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้ส่วนใหญ่ ไม่มีต้นทุนส าหรับการปลูกผักในโรงเรือน เนื่องจาก

การสร้างโรงเรือนมีต้นสูง โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการห้วยเขย่งจึงจัดตั้งกองทุนเพ่ือเป็น
ปัจจัยส าหรับสนับสนุนกลุ่มขึ้น เช่น เมล็ดพันธุ์ อุปกรณ์ในการก่อสร้างโรงเรือน โดยให้การสนับสนุน
จ านวน 7 ราย ส่วนอีก 2 ราย เข้าร่วมโครงการโดยใช้ทุนส่วนตัวส าหรับการด าเนินการเพาะปลูก การ
สร้างโรงเรือนไม้ไผ่ ขนาด 6 x 24 เมตร พ้ืนที่ โรงเรือน 144 ตารางเมตรรวมทั้ง 
ระบบน้ า และอุปกรณ์การเกษตร มีค่าใช้จ่ายต่อโรงเรือน ประมาณ 15,000 บาท อายุการใช้งาน 
ประมาณ 3 ปี ตามอายุของไม้ไผ่ พลาสติก มุงหลังคาควรเปลี่ยนทุกๆ 4 ปี และตาข่ายมีอายุการใช้
งานประมาณ 10 ปี  ค่าเมล็ดพันธุ์ 1,000 บาท ค่าเตรียมพ้ืนที่เฉลี่ย 800 บาท ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ย 
900 บาท ค่าเคมีภัณฑ์(ปุ๋ยและชีวภัณฑ์)เฉลี่ย 905 บาท (850 - 960 บาท) ค่าจ้างเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 
525 บาท (450 - 600 บาท) และค่าขนส่งผลผลิตเฉลี่ย 2 ,000 บาท เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มี
เครื่องจักรกลเกษตร มีเพียง 1 รายเท่านั้นที่มีรถไถเดินตาม ตารางที่ 3 
 
 
 
 

ครัวเรือนที่ 6 5 5 

ครัวเรือนที่ 7 2 2 
ครัวเรือนที่ 8 6 4 

ครัวเรือนที่ 9 5 1 
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ตารางท่ี 3 ต้นทุนการผลิตพืช 1 โรงเรือน/ 1 ปี 

ปัจจัยการผลิต จ้านวน (บาท)/ปี 
1.โรงเรือน 15,000 

1. ค่าเมล็ดพันธุ์ 1,000 

2. ค่าจ้างเตรียมพ้ืนที่ 800 
3. ค่าจ้างแรงงาน 900 

4. ค่าเคมีภัณฑ์ (ปุ๋ย,ยา) 905 
5. ค่าจ้างเก็บเกี่ยว 525 

6. ค่าขนส่งผลผลิต 2,000 

7. ต้นทุนรวม 21,696.67 
 
ตารางท่ี 4 ปริมาณผลผลิตแต่ละชนิดและรายได้/1 รอบ/ป ี

ล้าดับ ชนิดพืช จ้านวน
โรงเรือน 

น ้าหนัก
(กก.) 

ราคา 
(บาท) 

จ้านวนเงิน
(บาท) 

8 รอบ/ป ี

1 คะน้าใบ 1 150 30 4,500 36,000 
2 ผักกาดหยกขาว 1 150 30 4,500 36,000 

3 เบบี้ฮ่องเต้ 1 150 30 4,500 36,000 
4 โอ๊คลีฟแดง 1 180 30 5,400 43,200 

5 โอ๊คลีฟเขียว 1 180 30 5,400 43,200 

6 เรดโครอล 1 180 30 5,400 43,200 
7 คอส 1 20 30 6,000 48,000 

จากตารางที่ 4 โดยภาพรวมเกษตรกร มีรายได้จากภาคการเกษตรเฉลี่ย 58 ,075.63 บาท/ปี 
มีรายได้สูงสุดอยู่ที่ 120,000.00 บาท/ปี และต่ าสุด  12 ,113.00 บาท/ปี นอกจากนี้ยังพบว่ามี
เกษตรกร ที่มีรายได้จากทางอ่ืนนอกจากภาคการเกษตรเฉลี่ย 110,500.00 บาท/ปี ซึ่งมีรายได้นอก
ภาคการเกษตรสูงสุดและต่ าสุด 180,000.00 และ 22,000.00 บาท/ปี ตามล าดับ และเมื่อพิจารณา
รายได้รวมของเกษตรกร พบว่ามีราย ได้รวมเฉลี่ย 100,733.89 บาท/ปี  
  ปัญหาที่พบระหว่างการด าเนินงานการปลูกผักในโรงเรือนของเกษตรกรบ้านห้วยเขย่ง 
สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
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 1. เกษตรกรยังขาดความรู้ในการปลูกพืชใหม่ ๆ และด้านการป้องกันก าจัดแมลงในแปลงผัก 
เช่น ไม่สามารถจ าแนกชนิดและประเภทของโรค และแมลงได้ ท าให้ผลผลิตที่ได้มีปริมาณน้อย และ
ขาดคุณภาพ 
 2. การขนส่งล าบากโดยเฉพาะหน้าฝน เนื่องจากถนนที่ใช้ในการสัญจรเข้าแปลงเกษตรเป็น
ถนนดินลูกรังมักเกิดปัญหาในฤดูฝน การเดินทางค่อนข้างล าบาก 
 3. จ านวนสมาชิกในกลุ่มมีน้อยท าให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามแผน ท าให้ตลาดไม่แน่นอน ต่างคน
ต่างท า  
 4. สมาชิกในครอบครัวมีความเห็นไม่ตรงกันท าให้ต้องหยุดกิจกรรมการปลูกกลางคัน 
 จากการวิเคราะห์พบว่า ระดับปัญหาและข้อจ ากัดการปลูกพืชในโรงเรือนของเกษตรกรผู้ปลูก
ผักในโรงเรือนบ้านห้วยเขย่งในแต่ละด้าน โดยสามารถจ าแนกได้ดังต่อไปนี้ 
 ด้านบุคคล พบว่าเงื่อนไขด้านความรู้และสัญชาติ เป็นปัญหาและข้อจ ากัดส าหรับการการ
ปลูกพืชในโรงเรือนของเกษตรกรบ้านห้วยเขย่งระดับมาก โดยเกษตรกรขาดความรู้ด้านการผลิตพืช 
ขาดการอบรมให้ความรู้ ขาดความรู้ด้านการคัดเลือกพ้ืนที่ ๆ เหมาะสม อีกทั้งเกษตรกรเป็นชนเผ่า
พม่าและมอญ ท าให้การสื่อสารด้านภาษาและการอ่านค่อนข้างล าบาก ส่งผลให้การได้รับความรู้และ
การสื่อสารบางอย่างไม่ชัดเจน แต่พบว่าเงื่อนไขด้านอายุ แรงงาน อยู่ในระดับปานกลาง และเวลาไม่
เป็นข้อจ ากัดส าหรับเกษตรกรในการปลูกผักในโรงเรือน  
 ด้านกายภาพ พบว่าอยู่ในระดับน้อย ซึ่งเงื่อนไขด้านระยะทางและความห่างไกลของพ้ืนที่
ปลูกพืชในโรงเรือนกับชุมชน อยู่ในระดับน้อย เกษตรกรมีความเคยชินกับระยะทางการเดินทางไปยัง
แปลงปลูก และได้รับการสนับสนุนการปรับเส้นทางเข้าแปลงให้มีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 
 ด้านสังคม พบว่า การขาดการรวมกลุ่มอยู่ในระดับมาก ถึงแม้ว่าการปลูกผักในโรงเรือนจะ
สามารถควบคุมคุณภาพของผลผลิตได้ดี แต่ยังคงมีปัญหาด้านการตลาด ที่ไม่สามารถรองรับได้ อย่าง
เต็มที่ ท าให้มีรายได้น้อยและไม่ต่อเนื่อง แต่ยังคงมีผู้ที่สนใจที่จะปลูกผักในโรงเรือนเข้ามาเป็นสมาชิก
เพ่ิมส่วนประเด็นขาดหน่วยงานสนับสนุน อยู่ในระดับปานกลาง ยังมีบางหน่วยงานที่เข้ามาท างานร่วม
และสนับสนุน 
 ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการปลูกใน
โรงเรือนมาใช้ ปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลกระทบน้อยลง และคุณภาพดินมีผลกระทบลดลง เนื่องจากมี
การน าดินไปวิเคราะห์และปรับปรุงดินให้มีความเหมาะสม ซึ่งได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นท่ี 
 ด้านเศรษฐศาสตร์ พบว่าเงื่อนไขคือโรงเรือนมีต้นทุนสูง ขาดที่ดินท ากิน อยู่ในระดับมาก 
เนื่องจาก เกษตรกรเดิมที่ท าอาชีพด้านการเกษตรสามารถท าได้ปีละครั้ง และท าอาชีพรับจ้างเสริม 
รายได้ส่วนใหญ่จึงมีการได้มาแล้วใช้ไป ไม่มีทุนในการเริ่มต้นซื้อวัสดุอุปกรณ์การสร้างโรงเรือน และ
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เกษตรกรส่วนหนึ่งเป็นผู้อพยพเข้ามาอยู่ภายหลัง จึงไม่มีพ้ืนที่ท ากินของตนเอง  ส่วนเงื่อนไขด้านราคา
ผลผลิต การขนส่ง อุปกรณ์และเครื่องมือและตลาดรองรับบางส่วน อยู่ในระดับปานกลาง 

ความคาดหวังของเกษตร สามารถจ าแนกได้ได้นี้ 
1. ต้องการให้เพ่ิมจ านวนโรงเรือน เพื่อให้สามารถผลิตผักได้อย่างต่อเนื่องและต้องการ

ยกระดับให้เป็นศูนย์กลางการผลิตผักปลอดภัยและเป็นการสร้างรายได้เพ่ิมให้กับสมาชิก 
  2. ต้องการให้เพ่ิมช่องทางการตลาด เพื่อให้เกษตรกรสามารถต่อรองราคากับผู้ซื้อได้  
 3. การพัฒนาให้เป็นกลุ่มเกษตรกรตัวอย่าง เพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ในเรื่องของการปลูก
พืชระบบเกษตรอินทรีย์ให้กับผู้ที่สนใจ และเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับอย่างชัดเจน 
 

 
ภาพ 2 แปลงเกษตร 70 ไร่ บ้านห้วยเขย่ง ต าบลห้วยเขย่ง อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

 
สรุปและอภิปรายผล 

การอภิปรายผลการศึกษา เงื่อนไขการยอมรับของเกษตรกรต่อการปลูกผักโรงเรือนในบ้าน
ห้วยเขย่งต าบลห้วยเขย่ง อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากการลงพ้ืนที่
ภาคสนาม สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกของเกษตรกร สังเกต ประกอบกับการสนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกผักในโรงเรือนภายใต้โครงการพัฒนา
พ้ื น ที่ สู ง แ บ บ โ ค ร ง ก า ร ห ล ว ง ห้ ว ย เ ข ย่ ง  ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ป็ น ค น เ ชื้ อ ส า ย พ ม่ า แ ล ะ ม อ ญ 
ที่อพยพเข้ามาอาศัยในหมู่บ้านห้วยเขย่งเพ่ือท างานรับจ้างจึงไม่มีพ้ืนที่ท ากินเป็นของตนเอง และ
เกษตรกรไม่มีประสบการณ์ปลูกผักในโรงเรือนและไม่เคยมีการรวมกลุ่มในการท าเกษตรก่อน 
ประกอบกับไม่มีเงินลงทุนในการท าการเกษตร เมื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวสามารถอภิปรายผล
การศึกษาด้านเงื่อนไขที่มีผลต่อการยอมรับของเกษตรกรได้ดังนี้ 

ด้านบุคคล การมีความรู้มีความส าคัญต่อการปลูกพืชภายใต้โรงเรือน เนื่องจากเกษตรกรไม่มี
ประสบการณ์มาก่อน ขาดความรู้ด้านการคัดเลือกพ้ืนที่และการปลูกพืชที่ เหมาะสมรวมไปถึงขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชผักหรือวิธีการปลูกที่แตกต่างออกไปจากที่เกษตรกรเคยท ามาดังนั้นจึง
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ควรมีการส่งเสริมการให้ความรู้เพ่ิมเติม ดังที่ ประเวศ (2535) กล่าวว่า กระบวนการเรียนรู้ของ
ประชาชนจะต้องมีกระบวนการอย่างต่อเนื่อง การที่ชาวบ้านรวมตัววิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์
ทางเลือก ท าให้เกิดการเรียนรู้และสามารถปรับตัวได้ ซึ่งการปลูกพืชในโรงเรือนนั้นต้องอาศัยความรู้
ศาสตร์ต่าง ๆ เช่น โรคและแมลงศัตรูพืช ธาตุอาหาร การจัดการสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน  

แหล่งความรู้ในการปลูกผักในโรงเรือนที่เกษตรกรในชุมชนได้รับนั้นส่วนใหญ่มาจากสื่อด้าน
ต่างๆ ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อมูลที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้มากที่สุดคือสื่อด้านบุคคล ที่ได้
รับมาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้ามาจัดกิจกรรมการฝึกอบรมและเป็นพ่ีเลี้ยงในการปลูกผักให้กับ
เกษตรกร  

ด้านกายภาพ เนื่องจากถนนที่ใช้ในการสัญจรเข้าพ้ืนที่เกษตรเป็นถนนดินลูกรัง มีความ
ยากล าบากในการเดินทางและการขนส่งโยเฉพาะฤดูฝน สอดคล้องกับ ปริญญา (2544 ) ได้ศึกษา
พัฒนาการของรูปแบบการผลิตทางการเกษตรของชาวเขาเผ่าม้ง พบว่าเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงคือ เงื่อนไขภายนอก การคมนาคมขนส่งและการติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว และการ
สนับสนุนการผลิตทั้งจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน 

ด้านสังคม ความต้องการของเกษตรกรบ้านห้วยเขย่งที่ต้องการความรู้ด้านการปลูกพืช ใน
โรงเรือน และสิ่งหนึ่งที่เกษตรกรประสบปัญหามากคือการขาดการรวมกลุ่ม ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า
เนื่องจากไม่มีตลาดส าหรับขายที่แน่นอนท าให้เกษตรกรจะต้องจัดจ าหน่ายผลผลิตด้วยตนเอง ซึ่งมี
บางรายที่จ าหน่ายผลผลิตได้เองและบางรายไม่สามารถจ าหน่ายเองได้ และยังไม่มีระบบและวิธีการใน
การบริหารจัดการกลุ่มอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ จีรพรรณ (2523) กล่าวถึงลักษณะของกลุ่มที่มี
ประสิทธิภาพหรือเข้มแข็งคือ สมาชิกกลุ่มมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกัน มีทัศนคติที่ดี โอกาส
พบปะแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน มีการก าหนดบทบาทและหน้าที่ของกลุ่ม ซึ่งปัจจัยที่มีความส าคัญคือ 
การมีผู้น าที่ดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ถือผลประโยชน์กลุ่มเป็นหลัก เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม 
และสมาชิกในกลุ่มมีฐานความคิดร่วมกัน  

ด้านสิ่งแวดล้อม  สภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการผลิตทางการเกษตรชนิดใด
ชนิดหนึ่งแต่มีจ านวนจ ากัดส าหรับการการผลิตภาคเกษตร การเร่งการผลิตที่มุ่งเพ่ิมพูนรายได้เพียง
อย่างเดียว โดยมิได้มุ่งไปสู่การรักษาคุณภาพดิน อากาศและน้ า อาจส่งผลกระทบถึงสิ่งแวดล้อม ท าให้
การผลผลิตทางการเกษตรได้รับผลกระทบไปด้วย ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีโรงเรือนสามารถแก้ไข
ปัญหาด้านความแปรปรวนของสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศ ลดการใช้สารเคมี สามารถวางแผนและ
ควบคุมคุณภาพของผลผลิตที่มีความปลอดภัย ส่งผลให้ความมั่นคงทางด้านพืชอาหารมีเพ่ิมมากขึ้น  
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม  

ด้านปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์ เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยปัญหาด้านพ้ืนที่ท าการเกษตรที่พบคือที่
ท ากินไม่เพียงพอ เกษตรกรไม่มีพ้ืนที่ท ากินของตนเอง ซึ่งพบว่าปัญหานี้เกิดขึ้นมานานแล้วก่อน จึงท า
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ให้เกษตรกรไม่สามารถท าการเพาะปลูกพืชที่สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นรายได้ให้กับ
ครอบครัว อีกประเด็นด้านเศรษฐศาสตร์ที่เป็นข้อจ ากัดในระดับมากคือ ต้นทุนที่สูงและขาดโรงเรือน
ส าหรับเพาะปลูก ซึ่งสอดคล้องกับ ฤทธิรณ (2553) พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน คือ 
ปัจจัยด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ สถานที่ปฏิบัติงานหากไม่มีความพร้อมก็จะเป็นอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน  
 
ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั งต่อไป 

1. ควรศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกพืชในโรงเรือนภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนการน าไปสู่การถ่ายทอดให้กับผู้อ่ืนต่อไป 

2. ควรศึกษาปัญหา ข้อจ ากัดขององค์กร หน่วยงานร่วมบูรณาการที่สนับสนุนกิจกรรมด้าน
การเกษตรในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง 

3. ควรศึกษาชนิดพืชที่มีมูลค่าสูงและเหมาะสมกับพ้ืนที่ เพ่ือให้คุ้มค่าต่อการลงทุนปลูกภายใต้
โรงเรือน 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 การค้นคว้าแบบอิสระฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาของ อาจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล 
กรรมการที่ปรึกษาหลัก ผู้ซึ่งให้ค าปรึกษา แนะน า และตรวจสอบข้อแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จน
การค้นคว้าแบบอิสระฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้  

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล ที่กรุณามาเป็นประธาน
กรรมการในการสอบและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการวิจัย และขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และผู้ช่วยาสตราจารย์ ดร.ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล กรรมการที่ปรึกษาที่ได้
กรุณาให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะอันมีค่าเป็นอย่างดีแก่ผู้วิจัยและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกท่านที่ให้ความรู้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผู้วิจัยเสมอมา 

ขอขอบคุณกลุ่มเกษตรกรปลูกผักในโรงเรือนบ้านห้วยเขย่ง และ ผู้น าชุมชนบ้านห้วยเขย่ง ต าบล
ห้วยเขย่ง อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และขอขอบคุณ นายอดิเรก อินต๊ะฟองค า นักวิชาการ
ส่งเสริมและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)  และ นางสาวอัลิปรียา สิริสิทธิ์ 
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง ที่ให้ความช่วยเหลือให้ความร่วมมือในการ
เก็บข้อมูล และกรุณาให้ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการวิจัยครั้งนี ้
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ผู้วิจัยขอน้อมระลึกถึงพระคุณของบิดา มารดา ที ่ให้โอกาสทางการศึกษาและความ
ห่วงใยผู้วิจัยเสมอมา รวมทั้งญาติพี่น้องและมิตรสหายทุกท่านที่มิได้กล่าวนาม ณ ที่นี้ ที่ให้ความ
ช่วยเหลือตลอดมาจนท าให้การค้นคว้าแบบอิสระฉบับนี้ส าเร็จโดยสมบูรณ์บรรลุปณิธานที่ตั้งไว้ 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาความหลากหลายของชนิดพรรณไม้พ้ืนล่างและการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนบ้านถ้ า
เสือ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือทราบชนิด ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ความ
หลากหลายและการใช้ประโยชน์จากพรรณไม้พ้ืนล่าง  โดยการส ารวจ ท าการสุ่มวางแปลงตัวอย่าง จ านวน 
37 แปลง ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 เก็บข้อมูล ตรวจสอบชื่อพรรณไม้ด้วยการ
เทียบเคียงกับตัวอย่างพรรณไม้แห้งของหอพรรณไม้ ส านักงานหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช วิเคราะห์หาค่าความหนาแน่น ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ ค่าความถี่ และ
ค่าความถ่ีสัมพัทธ์ ส่วนการใช้ประโยชน์ของพรรณไม้พืชล่าง ได้จากการรวบรวมข้อมูล ค้นคว้าเอกสาร 
และหนังสือคู่มือพรรณไม้ ผลการวิจัยพบว่ามีพรรณไม้พ้ืนล่าง 32 วงศ์ 50 สกุล และ 58 ชนิด ส่วน
ใหญ่เป็นพืชล้มลุกมีจ านวน 47 ชนิด โดยวงศ์ที่พบมากที่สุด คือ วงศ์ Asteraceae และ Malvaceae 
จ านวน 7 ชนิด เท่ ากัน พืชล้มลุ กที่ มี ค่ าความหนาแน่น  และค่าความหนาแน่นสัม พัทธ์ 
มากที่สุด คือ หญ้ายาง (Euphorbia heterophylla L.) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.6 ต้นต่อตารางเมตร และ 15.4 % 
พบว่าสาบแร้งสาบกา  (Ageratum conyzoides L.) มีค่าความถี่และค่าความถี่สัมพันธ์มากที่สุด 
เท่ากับ 54.1 % และ 8.8 % นอกจากนี้มีพืชล้มลุกที่น ามาเป็นอาหาร เช่น ช้าพลู ต าลึง ผักกูด และ
ผักปลัง เป็นต้น ทั้งยังสามารถปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจก่อให้เกิดรายได้ในชุมชนอีกด้วย  
ค้าส้าคัญ:ความหลากชนิดของพรรณไม้  การใช้ประโยชน์  พรรณไม้พ้ืนล่าง  ป่าชุมชนบ้านถ้ าเสือ     
 

Abstract 
 The study on the diversity and the utilization of the undergrowth plants in 
Tham Suea Community Forest, Kangkrajan District, Phetchaburi Province was aimed 
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to reveal species, botanical characteristics, distribution, and utilization of the 
undergrowth plant. A survey was conducted between October 2015 to September 
2016 based on 37 vegetation plots. Plant species were identified by comparison to 
dried specimens in the Forest Herbarium, Office of the Forest Herbarium, National 
Park, Wildlife and Plant Conservation Department, Plant density, relative density, 
frequency, and relative frequency was analyzed, and the utilization of plant was 
obtained from published documents and literature reviews. Results showed that 
undergrowth plants were classified in to 32 families, 50 genera, and 58 species. Most 
plants were herbaceous with 47 species in total. Asteraceae and Malvaceae were 
mostly found families with equally 7 species observed. Euphorbia heterophylla L. 

was a herbaceous plant having the highest diversity (i.e. 1.6 plant m-2) and relative 
density (i.e. 15.4 %) Ageratum conyzoides L. had the highest frequency and relative 
frequency for 54.1 % and 8.8 %, respectively. Herbaceous plants could be utilized as 
edible plants e.g. Piper sarmentosum Roxb., Coccinia grandis *L. (Voigt), Diplazium 
esculentum (Retz.) Sw., and Basella alba L. and also cultivated as cash crops for the 
community’s family.  
Keywords: plant diversity, utilization, undergrowth plant, Tham Suea community 
forest 
 
บทน้า 

บ้านถ้ าเสือ มีมาตั้งแต่เมื่อประมาณ พ.ศ. 2487 เป็นพ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ดี ลักษณะดิน
ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนเหมาะส าหรับการเกษตร ภายในหมู่บ้านมีแหล่งน้ าผิ วดิน 1 แห่ง คือ แม่น้ า
เพชรบุรี เริ่มตั้งหมู่บ้านประมาณ พ.ศ.2517 ตั้งชื่อบ้านท่าน้ า ต.สองพ่ีน้อง อ.ท่ายาง ต่อมามีการขยาย
ของชุมชนแยกออกเป็นหมู่บ้านใหม่ เปลี่ยนชื่อเป็นบ้านถ้ าเสือ  สภาพป่าไม้ในพ้ืนที่ชุมชนบ้านถ้ าเสือ
เป็นแบบวนเกษตร มีการท าการเกษตรในพ้ืนที่ป่า เช่น การปลูกพืชเกษตรแซมในพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ 
การเก็บผลผลิตจากป่ามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และการใช้พ้ืนที่ป่าท าการเพาะปลูกในบางช่วงเวลา
สลับกับการปล่อยให้ฟ้ืนคืนสภาพกลับไปเป็นป่า รวมถึงการสร้างระบบเกษตรให้มีลักษณะเลียนแบบ
ระบบนิเวศป่าธรรมชาติ  ปัจจุบันมีชาวบ้านอาศัยอยู่ 147 หลังคาเรือน จ านวนประชากร 589 คน 
ส่วนใหญ่ท าการเกษตรและรับจ้าง ประมาณ พ.ศ.2541 มีโครงการธนาคารต้นไม้  มีโฮมสเตย์โดยการ
สนับสนุนของ ธกส.  โดยใช้ต้นไม้ที่มีอยู่แล้วที่มีมูลค่าในพ้ืนที่หมู่บ้าน และปลูกต้นไม้มีค่าทาง
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เศรษฐกิจจนมีพ้ืนที่ป่าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจมากถึง 70% ธกส.ได้ให้การสนับสนุนทั้งในด้านเงินทุน 
การท่องเที่ยว การออม การอาชีพ และการประชาสัมพันธ์ ซึ่งสามารถขอการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ต่างๆ ได้มากขึ้น จนได้รับรางวัลกินรี เป็นรางวัลกินรีแรกของเพชรบุรี และของไทยในด้านธนาคาร
ต้นไม้ (โฮมสเตย์บ้านถ้ าเสือ, 2559; เสงี่ยม สัมพันธารักษ์, 2559) จากสภาพป่าดังกล่าวผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจในการศึกษาความหลากหลายของพรรณไม้พ้ืนล่างในพ้ืนที่ป่าวนเกษตรชุมชนบ้านถ้ าเสือ  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือทราบชนิด ความหลากหลายของพรรณไม้พ้ืนล่าง และการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนบ้าน
ถ้ าเสือ 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 

โครงการวิจัยนี้ได้ท าการส ารวจชนิด  และ ความหลากหลายของพรรณไม้พ้ืนล่างและการใช้ประโยชน์
จากป่าชุมชนบ้านถ้ าเสือ (ภาพที่ 1) ท าการสุ่มแปลงตัวอย่าง 37 แปลง แต่ละแปลงมีขนาด 40x40 
เมตร ซึ่งมีแปลงย่อยขนาด 2x2 เมตร ส าหรับเก็บข้อมูลพรรณไม้พ้ืนล่างที่เป็นไม้ล้มลุก และแปลงย่อย
ขนาด 5x5 เมตร ส าหรับเก็บข้อมูลพรรณไม้พ้ืนล่างที่เป็นไม้พุ่ม  (Mueller-Dombois and 
Ellenburg, 1974) เก็บภาพ บันทึกข้อมูลและปริมาณพรรณไม้พ้ืนล่าง (ภาพที่ 2) จ าแนกชนิด ชื่อ
วิทยาศาสตร์ และการใช้ประโยชน์ จ าแนกสกุลและชนิดจากหนังสือพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ  เช่น  หนังสือ
พันธุ์ไม้  หนังสือสมุนไพร  พืชอาหารพ้ืนบ้านต่างๆ  เป็นต้น  การตรวจสอบเทียบเคียงพรรณไม้แห้ว 
กับหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรุงเทพมหานคร เพ่ือระบุความชัดเจนของ
ข้อมูล และเป็นการยืนยันความถูกต้อง   

วิเคราะห์ข้อมูล ความหลากหลาย การกระจายพันธุ เพ่ือเป็นการประเมินศักยภาพของการ
น าไปใช้ประโยชนอย่างยั่งยืน (อุทิศ กุฏอินทร์, 2542) ค่าความถี่ (Frequency : F) เป็นลักษณะที่มุ่งชี้ถึง
การกระจายของพันธุ์ไม้ในสังคม มีสูตรค านวณ ดังนี้ 

ความถี่ของชนิดพันธุ์ไม้ A (Fa) =    จ านวนแปลงที่พันธุ์ไม้ A ปรากฏ X 100 
          จ านวนแปลงที่ท าการส ารวจทั้งหมด 
ความถี่สัมพัทธ์ (Relative frequency : RF)  เป็นอัตราส่วนของค่าความถี่ของพืชชนิดนั้น 

เมื่อเทียบกับค่าความถี่ของพืชทุกชนิดรวมกัน       
ความถี่สัมพัทธ์ของไม้ชนิด A (RFA)   =   ความถี่ของไม้ชนิด A X 100 
                                                  ความถี่รวมของไม้ทุกชนิด 
ความหนาแน่น (Density : D) คือ ค่าที่แสดงออกถึงจ านวนต้นภายในพ้ืนที่ หรือค่าเฉลี่ยของ

จ านวนต้นของชนิดพรรณพืชต่อหน่วยพื้นที่ มีสูตรค านวณ ดังนี้ 



 
 841 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ความหนาแน่น (D) =    จ านวนต้นไม้ท้ังหมดที่ปรากฏ 
                  จ านวนแปลงตัวอย่างทั้งหมด 
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (Relative density : RD)  
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของไม้ชนิด A =    ความหนาแน่นของไม้ชนิด A x 100 
       ความหนาแน่นรวมของสังคม 

 
ภาพที่ 1 ภาพถ่ายแผนที่ชุมชนบ้านถ ้าเสือ อ้าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ทางดาวเทียม 
ที่มา : Google map (2561) 

 

    
ภาพที่ 2 การสุ่มวางแปลงตัวอย่าง เก็บตัวอย่าง และข้อมูลปริมาณพรรณไม้พื นล่าง 
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ผลการวิจัย 
พบพรรณไม้พ้ืนล่างทั้งหมด 58 ชนิด 50 สกุล และ 32 วงศ์ (ภาพที่ 3) วงศ์ที่พบจ านวนชนิดมาก

ที่สุด2 วงศ์ คือ วงศ์ Asteraceae และ Malvaceae จ านวน 7 ชนิดเท่ากัน รองลงมาคือ วงศ์ 
Euphobiaceae และ Fabaceae จ านวน 6 ชนิด และ 5 ชนิด ตามล าดับ  ซึ่งป่าวนเกษตรชุมชนบ้าน
ถ้ าเสือมีความหลากหลายพรรณไม้พ้ืนล่างไม่มากนัก  ในขณะเดียวกันพบว่าแต่ละชนิดนั้นมีปริมาณค่อนข้าง
น้อย  เนื่องจากการเข้าไปใช้ประโยชน์และมีการกสิกรรม หรือมีการปลูกพืชเศรษฐกิจร่วมกับพืชป่าตลอด
ทั้งปี ส่วนใหญ่จะมีการปลูกพืชเน้นการน าไปใช้ประโยชน์ในด้านอาหาร เช่น ผัก และผลไม้ สามารถ
จ าแนกตามลักษณะวิสัยของพรรณไม้ได้ดังนี้ ไม้ต้น 1 ชนิด ไม้ต้นขนาดเล็ก 4 ชนิด ไม้พุ่ม 2 ชนิด ไม้
พุ่มขนาดเล็ก 2 ชนิด ไม้พุ่มรอเลื้อย หรือไม้พุ่มที่เลื้อยทอดล าต้นเกาะเกี่ยวขึ้นไป 1 ชนิด ไม้เถา 7 
ชนิด ไม้เถาล้มลุก 4 ชนิด ไม้ล้มลุกมีจ านวนมากที่สุดเท่ากับ 20 ชนิด ไม้ล้มลุกที่ล าต้นทอดคลานไป
ตามดิน หรือหิน 2 ชนิด และ เป็นกลุ่มเฟิร์น 1 ชนิด ได้แก่ ผักกูด ส าหรับพันธุ์ไม้ที่มาจากต่างถิ่น หรือ
ต่างประเทศ  จ าแนกประเภทได้ดังนี้ ไม้พุ่ม 3  ชนิด ไม้พุ่มขนาดเล็ก 1 ชนิด  ไม้เถา 4 ชนิด ไม้ล้มลุก 
5 ชนิด และ จ าพวกหญ้า 1 ชนิด คือ ตะไคร้ (ตารางที่ 1) 

 

 
 
ภาพที่ 3 จ้านวนวงศ์ สกุล และชนิดของพรรณไม้พื นล่างที่ส้ารวจพบในพื นที่ศึกษา 
 

 [ค่า] วงศ์ 

[ค่า] สกุล 

58 [ชื่อ
ประเภท]  

พรรณไม้พื้นล่าง 

วงศ์ สกุล ชนิด 



 
 843 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ชนิดของพันธุ์ไม้พ้ืนล่างที่พบจ านวนแปลงมากที่สุดคือ สาบเสือ รองลงมาคือ ผักปลาบใบ
กว้าง และถั่วลาย เท่ากับ 20, 18 และ 15 แปลงตามล าดับ ซึ่งมีการกระจายพันธุ์ทั่วไปในป่ามากที่สุด  
ส่วนจ านวนต้นต่อแปลงตัวอย่างของพรรณไม้พ้ืนล่างมากที่สุดคือหญ้ายาง และ ผักปลาบใบกว้าง 
รองลงมาคือ สาบแร้งสาบกา เท่ากับ 6, 6 และ 5 ต้น ตามล าดับ (ภาพที่ 4 )  อย่างไรก็ตามพบว่าชนิด
พันธุ์ไม้พ้ืนล่างกลุ่มไม้ต้นขนาดเล็ก ไม้พุ่ม ไม้เถาเนื้อแข็ง แต่ละชนิดนั้นมีปริมาณที่ค่อนข้างน้อย   
 
ตารางที่ 1 ชนิดพันธุ์ไม้พื นล่าง ชื่อวิทยาศาสตร์  วงศ์ และลักษณะวิสัยของพรรณไม้ 
 

พันธุ์ไม้พื น
ล่าง 

ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ลักษณะ
วิสัย 

กระสัง Peperomia pellucida (L.) Kunth Piperaceae H 
กะทกรก Passiflora foetida Passifloraceae ExC 
ขยุ้มตีนหมา Ipomoea pes-tigridis L. Convolvulaceae CrH 
ขัดมอนใบ
แคบ 

Sida rhombifolia L. Malvaceae US 

ขัดมอญใบ
กว้าง 

Sida rhombifolian L.  
subsp. Rhombifolia 

Malvaceae US 

ครอบฟันสี Abutilon indicum (L.) Sweet Malavaceae US 
คิ้วนาง Bauhinia winitii Craib. Fabaceae H 
เครือปลาสง
แดง 

Ichnocarpus  frutescens (L.) W. T. 
Aiton 

Apocynaceae C 

โคกกระออม Cardiospermum halicacabum L. Sapindaceae HC 
ช้าพลู Piper sarmentosum Roxb. Piperaceae H 
ตดหมูตดหมา Paederia linearis Hook.f. Rubiaceae C 
ต้อยติ่ง Ruellia tuberosa L. Acanthaceae ExH 
ตะไคร้ Cymbopogon citratus (DC.) Stapf  Poaceae  ExG 
ตะลุ่มนก Salacia  chinensis L. Celastraceae ScanS 
ต าลึง 
โตงวะ 

Coccinia grandis (L.) Voigt 
Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. 

Cucurbitaceae 
Convolvulaceae 

HC 
CrH 

ถั่วลาย Centrosema  pubescens  Benth. Fabaceae ExC 
เถาคันขาว Vitis  trifolia L. Vitdaceae C 
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พันธุ์ไม้พื น
ล่าง 

ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ลักษณะ
วิสัย 

นมวัว Anomianthus  dulcis (Dunal) J. 
Sinclair 

Annonaceae C 

น้ านมราชสีห ์ Euphorbia hirta L. Euphorbiaceae H 
บาหยา Asystasia gangetica (L.) T. 

Anderson 
Acanthaceae H 

ปอบิด Helicteres isora L. Malvalceae S 
เปล้าใหญ่ Croton  poilanei  Gagnep. Euphorbiaceae S/ST 
ผกากรอง Lantana camara L Verbenaceae ExC 
ผักกาดนกเขา Emilia sonchifolia (L.)  

Dc. ex Wight 
Asteraceae H 

ผักกูด Diplazium esculentum (Retz.) Sw. Athyriaceae Terf 
ผักโขม Amaranthus Lividus Linn. Amaranthaceae H 
ผักปลัง Basella alba L. Basellaceae HC 
ผักปลาบขอบใบ
เรียว 

Commelina diffusa Burm.f. Commelinaceae H 

ผักปลาบใบ
กว้าง 

Commelina benghalensis L. Commelinaceae H 

ผักเสี้ยนขน Cleome rutidosperma DC. Cleomaceae H 

ผักเสี้ยนผี Cleome viscosa L. Cleomaceae H 
ผักหวานป่า Melientha suavis Pierre Opiliaceae S/T 
พริกไทย Piper nigrum L. Piperaceae ExC 
พันงูขาว Achyranthes aspera L. Amaranthaceae H 
มะเกลือ
เพชรบุรี 

Diospyos cf. rhombifolia Ebenaceae ST 

มะเขือเปราะ Solanum virginianum L. Solanaceae EXS 
มะเขือพวง Solanum torvum Sw. Solanaceae ExS 
มะระขี้นก Momordica charantia L. Cucurbitaceae HC 
มะแว้งนก Solanum nigrum L. Solanaceae ExUS 
ไมยราบ Mimosa pudica L. Fabaceae ExH 
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พันธุ์ไม้พื น
ล่าง 

ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ลักษณะ
วิสัย 

ย่านลิเภา Lygodium  salicifolium C. Presl Lygodiaceae CF 
ย่านาง Limacia triandra Miers Menispermaceae C 
ละหุ่ง Ricinus  communis L. Euphorbiaceae S/ST 
ลูกใต้ใบ Phyllanthus amarus  

Schumach. & Thonn. 
Phyllanthaceae H 

เล็บเหยี่ยว Ziziphus oenopolia (L.) Mill. Rhamnaceae C 
สบู่แดง Jatropha gossypifolia L. Euphorbiaceae ExS 
ส้มสามตา Oxalis corniculata L. Oxalidaceae CrH 
สาบแร้งสาบกา Ageratum conyzoides L. Asteraceae H 
สาบเสือ Chromolaena odorata (L.)  

R.M.King & H. Rob. 
Asteraceae ExH 

สบู่แดง Jatropha gossypifolia L. Euphorbiaceae ExS 
สามพันตา Cleistanthus  gracilis Hook.f. Phyllanthaceae S/ST 
โสมไทย Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. Talinaceae ExH 
หญ้าขัดใบป้อม Sida cordifolia L. Malvaceae US 
หญ้ายาง Euphorbia heterophylla L. Euphorbiaceae ExH 
หญ้าละออง Cyanthillium cinereum (L.) H. Rob. Asteraceae H 
หญ้าลูกข้าว Spermacoce  ocymoides Burm.f. Rubiaceae H 
หว้าชะอ า Peristrophe lanceolaria (Roxb.) Nees Acanthaceae H 
หัวข้าวต้ม Eulophia graminea Lindl. Orchiddaceae TerO 
หัสคุณ Micromelum minutum (Forst. f.) 

Wight & Arn. 
Rutaceae S 

อบเชยเถา Zygostelma benthami Baill. Apocynaceae C 
อุตพิด Typhonium trilobatum (L.) Schott Araceae H 

หมายเหตุ : อักษรย่อลักษณะวิสัยของพรรณไม้ (เต็ม สมิตินันทน์, 2557) 
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C : ไม้เถา หมายถึงพืชท่ีต้องอาศัยส่ิงอ่ืนเป็นหลักในการเลื อยพันเสมอเพราะไม่สามารถทรง
ตัวอยู่ได้โดยล้าพัง 
CF : เฟินที่ลักษณะเลื อยพัน  CrH : ไม้ล้มลุกที่ล้าต้นทอดคลานไปตามดิน หิน 
หรือ ล้าต้น 
ExC : ไม้เถามาจากต่างประเทศ ExH : ไม้ล้มลุกมาจากต่างประเทศ 
ExG : หญ้ามาจากต่างประเทศ ExUS : ไม้พุ่มขนาดเล็กมาจากต่างประเทศ 
ExS : ไม้พุ่มมาจากต่างประเทศ    
H : ไม้ล้มลุกหมายถึงพืชที่ไม่มีเนื อไม้ ล้าต้นไม่แข็งแรง ส่วนมากอายุสั น 
HC : ไม้เถาล้มลุก  
S : ไม้พุ่ม หมายถึง พืชท่ีมีเนื อไม้ และแตกกิ่งก้านสาขาในระดับใกล้กันกับผิวดิน ท้าให้ดู
เป็นกอ หรือเป็นพุ่ม 
ScanS : ไม้พุ่มที่เลื อยทอดล้าต้นเกาะเกี่ยวขึ นไป  
ST : ไม้ต้นขนาดเล็ก    
T : ไม้ต้น หมายถึงพืชท่ีมีเนื อไม้มาก มีล้าต้นสูงชะลูดจากพื นดินมาระยะหนึ่งแล้วจึงแตก
กิ่งก้านสาขา อยู่ในระดับสูง 
US : ไม้พุ่มขนาดเล็ก     
Terf : เฟินที่อาศัยอยู่ตามพื นดิน   

 
ภาพที่ 4 จ้านวนแปลงและจ้านวนต้นต่อแปลงของพรรณไม้พื นล่างท่ีพบมาก 10 อันดับในพื นที่
ศึกษา 
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30 ชนิดของพันธุ์ไม้พื้นล่างที่พบมากในแปลงศึกษา 
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 ผลการวิเคราะห์หาความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ (ตารางที่ 2) พบว่าปริมาณชนิดของพรรณ
ไม้พ้ืนล่างที่มีความหนาแน่นมากที่สุด คือ หญ้ายาง (1.6 ต้นต่อตารางเมตร) รองลงมาคือ ผักปลาบใบ
กว้าง (1.4 ต้นต่อตารางเมตร) สาบแร้งสาบกา (1.3 ต้นต่อตารางเมตร) และต้อยติ่ง (0.9 ต้นต่อตารางเมตร) 
ตามล าดับ ซึ่งมีค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์  เท่ากับ 15.4 %, 13.7%, 12.9 % และ 8.7% ตามล าดับ 
ส่วนพรรณไม้พ้ืนล่างที่มีค่าความถี่สูงมากที่สุดได้แก่ สาบเสือ (54.1 %) รองลงมาได้แก่ ผักปลาบใบ
กว้าง (48.7%) และถั่วลาย (40.5%) ตามล าดับ โดยมีค่าความถี่สัมพัทธ์สูงกว่าชนิดอ่ืนเช่นกันคือ 
8.8%, 7.9 % และ 6.6%  ตามล าดับ (ตารางที่ 4) ซึ่งความหนาแน่นของพรรณไม้พ้ืนล่างพบว่า หญ้า
ยาง มีความหนาแน่นมากที่สุด (1.6 ต้นต่อตารางเมตร) คิดเป็นความหนาแน่นสัมพัทธ์มีค่าเท่ากับ 
15.4 % ซึ่งเป็นดัชนีบ่งชี้ว่าป่าวนเกษตรชุมชนบ้านถ้ าเสือแห่งนี้ สามารถพบหญ้ายางอยู่เป็นกลุ่มมาก
ถึง 1.6 ต้นต่อตารางเมตร ส่วนค่าความถี่และความถี่สัมพัทธ์นี้เป็นดัชนีบ่งชี้ว่าพรรณไม้พ้ืนล่าง ทั้ง 3 
ชนิด คือ สาบเสือ ผักปลาบใบกว้าง และ ถั่วลาย มีการกระจายพันธุ์อยู่ทั่วไปในป่านี้สูง หรือสามารถ
พบเห็นได้ง่าย และสามารถพบหญ้ายาง ผักปลาบใบกว้าง สาบแร้งสาบกา และ ต้อยติ่ง ที่เจริญเติบโต
มีความหนาแน่นอยู่เป็นกลุ่ม ๆ  
 
ตารางที่ 2  ชนิดพันธุ์ไม้พ้ืนล่าง ความหนาแน่น  ความหนาแน่นสัมพัทธ์  ความถี่  และความถี่
สัมพัทธ์  

ชนิดพันธุ์ไม้พื นล่าง ความ
หนาแน่น  
(ต้น /ตร.

ม.) 

ค่าความหนาแน่น
สัมพัทธ์ (%) 

ค่าความถี่  
(%) 

ค่าความถี่
สัมพัทธ์ 

(%) 

กระสัง 0.08 0.8 10.8 1.6 
กะทกรก 0.07 0.7 13.5 2.2 
ขยุ้มตีนหมา 0.05 0.5 2.7 0.4 
ขัดมอน 0.07 0.7 8.1 1.3 
ขัดมอนใบกว้าง 0.12 1.1 2.7 0.4 
ครอบฟันสี 0.02 0.2 5.4 0.9 
คิ้วนาง 0.27 2.7 21.6 3.5 
โคกกระออม 0.12 1.2 8.1 1.3 
เครือปลาสงแดง 0.03 0.3 8.1 1.3 
ช้าพลู 0.02 0.2 8.1 1.3 
ตดหมูตดหมา 0.003 0.03 2.7 0.4 
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ชนิดพันธุ์ไม้พื นล่าง ความ
หนาแน่น  
(ต้น /ตร.

ม.) 

ค่าความหนาแน่น
สัมพัทธ์ (%) 

ค่าความถี่  
(%) 

ค่าความถี่
สัมพัทธ์ 

(%) 

ต้อยติ่ง 0.90 8.7 35.1 5.7 
ตะไคร้ 0.01 0.1 2.7 0.4 
ต าลึง 0.13 1.2 29.7 4.8 
โตงวะ 0.20 1.9 18.9 3.1 
ถั่วลาย 0.56 5.4 40.5 6.6 
เถาคันขาว 0.03 0.3 8.1 1.3 
น้ านมราชสีห์ 0.12 1.1 10.8 1.8 
บาหยา 0.89 0.9 5.4 0.9 
ผักกาดนกเขา 0.01 0.1 2.7 0.4 

ผักกูด 0.04 0.4 5.4 0.9 
ผักโขม 0.04 0.4 8.1 1.3 
ผักปลัง 0.02 0.2 5.4 0.9 
ผักปลาบขอบใบ
เรียว 

0.38 3.7 27.0 4.4 

ผักปลาบใบกว้าง 1.42 13.7 48.7 7.9 
ผักเสี้ยนขน 0.45 4.4 18.9 3.1 
พริกไทย 0.03 0.3 8.1 1.3 
พ่อค้าตีเมีย 0.08 0.8 2.7 0.4 
พันงูขาว 0.08 0.8 8.1 1.3 
มะเขือเปราะ 0.05 0.5 5.4 0.9 
มะเขือพวง 0.04 0.4 10.8 1.8 
มะระขี้นก 0.16 1.5 16.2 2.6 
มะแว้งนก 0.01 0.1 2.7 0.4 
ไมยราบ 0.41 4.0 5.4 0.9 
ย่านลิเภา 0.03 0.3 5.4 0.9 
ย่านาง 0.01 0.1 8.1 1.3 
ลูกใต้ใบ 0.02 0.2 8.1 1.3 
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ชนิดพันธุ์ไม้พื นล่าง ความ
หนาแน่น  
(ต้น /ตร.

ม.) 

ค่าความหนาแน่น
สัมพัทธ์ (%) 

ค่าความถี่  
(%) 

ค่าความถี่
สัมพัทธ์ 

(%) 

สาบแร้งสาบกา 1.34 12.9 24.3 4..0 
สาบเสือ 0.44 4.3 54.1 8.8 
โสมไทย 0.28 2.7 5.4 0.9 
หญ้ายาง 1.6 15.4 35.1 5.7 
หญ้าละออง 0.06 0.6 10.8 1.8 
หญ้าลูกข้าว 0.23 2.3 16.2 2.6 
หว้าชะอ า 0.05 0.5 2.7 0.4 
อบเชยเถา 0.1 0.9 18.9 3.1 
อุตพิด 0.03 0.3 2.7 0.4 

 
 นอกจากนี้ยังมีไม้เถาเนื้อแข็งที่มีการเจริญเติบโตในลักษณะเดียวกันคือ เล็บเหยี่ยว เป็นต้น 
การวิเคราะห์หาค่าความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้พ้ืนล่าง กลุ่มไม้ต้นขนาดเล็ก ไม้พุ่ม ไม้เถาเนื้อแข็ง 
พบว่าพันธุ์ไม้พ้ืนล่าง กลุ่มไม้ต้นขนาดเล็ก ไม้พุ่ม ไม้เถาเนื้อแข็ง ที่มีความหนาแน่นมากที่สุดคือ เปล้า
ใหญ่ (0.13 ต้นต่อตารางเมตร) รองลงมาคือ หัสคุณ (0.11 ต้นต่อตารางเมตร) และเล็บเหยี่ยว (0.04 ต้น
ต่อตารางเมตร) ตามล าดับ ซึ่งมีค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์  เท่ากับ 32.6%, 26.8% และ 10.3% 
ตามล าดับ  ส่วนพรรณไม้พ้ืนล่างกลุ่มไม้ต้นขนาดเล็ก ไม้พุ่ม ไม้เถาเนื้อแข็ง ที่มีค่าความถี่ 
สูงมากที่สุดได้แก่ ละหุ่ง (16.2 %) รองลงมาได้แก่ เปล้าใหญ่ (13.5%) และสบู่แดง (10.8%) 
ตามล าดับ โดยมีค่าความถี่สัมพัทธ์สูงกว่าชนิดอ่ืนเช่นกันคือ 17.7%, 14.7 % และ 11.8%  
ตามล าดับ (ตารางท่ี 3) พบว่า เปล้าใหญ่ หัสคุณ และเล็บเหยี่ยว มีความหนาแน่นสูงกว่าชนิดอ่ืน ซึ่ง
เป็นดัชนีบ่งชี้ว่าป่าวนเกษตรชุมชนบ้านถ้ าเสือแห่งนี้ สามารถพบเปล้าใหญ่ หัสคุณ และเล็บเหยี่ยวอยู่
เป็นกลุ่ม ส่วนค่าความถี่และความถี่สัมพัทธ์นี้ เป็นดัชนีบ่งชี้ว่าพรรณไม้ พ้ืนล่าง กลุ่มไม้ต้น  
ขนาดเล็ก ไม้พุ่ม ไม้เถาเนื้อแข็งทั้ง 3 ชนิด คือ ละหุ่ง เปล้าใหญ่ และสบู่แดง มีการกระจายพันธุ์อยู่
ทั่วไป หรือสามารถพบเห็นได้ง่าย  
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ตารางที่ 3  ชนิดพันธุ์ไม้พ้ืนล่าง กลุ่มไม้ต้นขนาดเล็ก ไม้พุ่ม และไม้เถา ความหนาแน่น  ความ
หนาแน่นสัมพัทธ์  ความถ่ี และความถ่ีสัมพัทธ์  
 

ชนิดพันธุ์ไม้พื นล่าง ความ
หนาแน่น  

(ต้น /ตร.ม.) 

ค่าความหนาแน่น
สัมพัทธ์ (%) 

ค่าความถี่  
(%) 

ค่าความถี่สัมพัทธ์ 
(%) 

ตะลุ่มนก 0.01 1.5 5.4 5.9 
ปอบิด 0.03 7.1 5.4 5.9 
เปล้าใหญ่ 0.13 32.6 13.5 14.7 
นมวัว 0.004 0.9 5.4 5.9 
ผกากรอง 0.04 9.3 5.4 5.9 
ผักหวานป่า 0.001 0.1 2.7 2.9 
มะเกลือเพชรบุรี 0.001 0.1 2.7 0.6 
ละหุ่ง 0.01 2.0 16.2 17.7 
เล็บเหยี่ยว 0.04 10.3 8.1 8.8 
สบู่แดง 0.01 1.8 10.8 11.8 
สามพันตา 0.03 6.7 8.1 8.8 
หัสคุณ 0.11 26.8 2.7 2.9 

 
การใช้ประโยชน์และสรรพคุณทางยา เมื่อน าพันธุ์ไม้พ้ืนล่างมาตรวจสอบสรรพคุณจาก

เอกสารพบว่ามีพืชหลายชนิดที่มีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรแตกต่างกัน พันธุ์ไม้พ้ืนล่ างส่วนใหญ่ใช้
เป็นอาหาร เช่น ต าลึง ผักกูด ผักหวานป่า มะระขี้นก ย่านาง และโสมไทย เป็นต้น การน ามาใช้เป็น
สมุนไพรค่อนข้างน้อยเนื่องจากลักษณะของป่าเป็นแบบวนเกษตรและเป็นพ้ืนที่ในโฉนดของ
เกษตรกร จึงมีการปลูกพืชเศรษฐกิจร่วมด้วย  ในบางช่วงจะมีการก าจัดวัชพืช จึงท าให้ พืชล้มลุกถูก
ท าลายไปด้วย  และพบว่ามีพืชหลายชนิดที่มีสรรพคุณตรงในการรักษาโรค ท าให้ทราบว่าในแต่ละ
พ้ืนที่มีการใช้ประโยชน์จากพืชเหมือนกัน แต่ในบางพืชอาจมีการใช้ประโยชน์แตกต่างกันไป ส าหรับ
เกษตรกรหรือชาวบ้านในพ้ืนที่ป่าวนเกษตรชุมชนบ้านถ้ าเสือน าพันธุ์ไม้พ้ืนล่างมาใช้ประโยชน์เป็น
อาหารและปลูกจ าหน่ายเป็นรายได้ คือ ผักกูด และช้าพลู เป็นต้น  
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สรุปและอภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้ได้ชนิดของพรรณไม้พ้ืนล่างทั้งสิ้น 32 วงศ์ 50 สกุล และ 58  ชนิด พบมาก
ที่สุดคือวงศ์ Asteraceae และ Malvaceae มีจ านวน 7 ชนิดเท่ากัน เมื่อจ าแนกพรรณไม้พ้ืนล่าง 
พบว่าส่วนใหญ่เป็นพืชล้มลุก ผลการวิเคราะห์ค่าความหลากหลายของพรรณไม้พ้ืนล่าง พบว่า 
สาบเสือมีจ านวนแปลงพบ มากที่สุด รองลงมาคือ ผักปลาบใบกว้าง และถั่วลาย เท่ากับ 20 , 18 และ 
15 แปลงตามล าดับ ซึ่งมีการกระจายพันธุ์มากที่สุดด้วย ส่วนจ านวนต้นต่อแปลงมากที่สุดคือ หญ้ายาง 
ผักปลาบใบกว้าง รองลงมาคือ สาบแร้งสาบกา เท่ากับ 6, 6 และ 5 ต้น ตามล าดับ  พรรณไม้พ้ืนล่างที่มี
ความหนาแน่นมากที่สุดคือ หญ้ายาง (1.6 ต้นต่อตารางเมตร) รองลงมาคือ ผักปลาบใบกว้าง (1.42 
ต้นต่อตารางเมตร)  และสาบแร้งสาบกา (1.34 ต้นต่อตารางเมตร) ตามล าดับ ซึ่งมีค่าความหนาแน่น
สัมพัทธ์  เท่ากับ 15.4%, 13.7% และ12.9% ตามล าดับ  ส่วนกลุ่มไม้ต้นขนาดเล็ก ไม้พุ่ม และไม้เถา
เนื้อแข็ง พบว่า เปล้าใหญ่ มีความหนาแน่นมากที่สุดรองลงมา คือ หัสคุณ  พรรณไม้พ้ืนล่างที่เป็น
ไม้ล้มลุกค่าความถี่สูงมากที่สุดได้แก่ สาบเสือ (54.1%) รองลงมา ผักปลาบใบกว้าง (48.6%) และถั่ว
ลาย (40.5%) ตามล าดับ โดยมีค่าความถี่สัมพัทธ์สูงกว่าชนิดอ่ืนเช่นกันคือ 8.8%, 7.9% และ 6.69% 
ตามล าดับ การวิจัยครั้งนี้พบพรรณไม้พ้ืนล่างที่มีความถี่และความถี่สัมพัทธ์มากที่สุดคือ สาบเสือ คา
ความถี่เป็นค่าแสดงลักษณะที่บ่งบอกถึงการกระจายของพันธุ์ไมนั้นๆ ในสังคมไมที่มีความถี่มากแสดง
ว่ามีการกระจายตัวอย่างกว้างขวางในสังคมพืช แสดงว่า สาบเสือ มีการกระจายสม่ าเสมอทั่วพ้ืนที่มาก
ที่สุด นอกจากนี้ยังมีไม้เถาเนื้อแข็งท่ีมีการเจริญเติบโตในลักษณะเดียวกันคือ เล็บเหยี่ยว เป็นต้น  และ
ยังพบพันธุ์ไม้คล้ายกับมะเกลือเพชรที่พบในป่าแก่งกระจาน ซึ่งพบได้น้อยมาก มีดอกสีขาว ผลอ่อนสี
เขียว ผลสุกสีแดง มีสีสันสดใส และยังสามารถน ามาปลูกเป็นไม้ประดับได้   
 ชุมชนไดเข้าไปใช้ประโยชนจากไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น โครงการท าธนาคาร
ต้นไม้ ส่วนพรรณไม้พ้ืนล่างใช้เป็นอาหาร และเป็นสมุนไพร การซื้อขาย ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ป่าไม้
ในท้องตลาด โดยใช้ราคาตลาด เป็นเครื่องมือช่วยในการพิจารณามูลค่าของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ป่า
ไม้ ว่าควรมีมูลค่าเท่าใดถ้าน าออกมาขายในท้องตลาดหรือน าใช้ประโยชน์ในครัวเรือน  การประเมิน
มูลค่าของชนิดพันธุ์ที่นิยมน ามาใช้ประโยชน์และ พืชอาหาร (สันติ สุขสะอาด, 2552)  มีการท า
การเกษตรในพ้ืนที่ป่า ใช้พ้ืนที่ป่าท าการเพาะปลูกในบางช่วงเวลา สลับกับปล่อยให้ฟ้ืนคืนสภาพ
กลับไปเป็นปา่ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลวรรณ เรือนก้อน และฐิติมา บุญมา (2557) ได้ศึกษา
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชพ้ืนล่างและไม้หนุ่มในสวนวนเกษตรบ้านหล่ายโพธิ์ อ าเภอบางระก า 
จังหวัดพิษณุโลก ที่มีการผสมผสานการปลูกพืชเข้าไปในพ้ืนที่ป่าเพ่ือให้เกิดรายได้เพ่ิมขึ้น พบว่า  ยาง
นา เจริญเติบโตได้ดี ล าต้นตรง สามารถน าเนื้อไม้มาใช้ในการก่อสร้างได้ จึงท าให้ชาวบ้านนิยมปลูก
มากกว่าไม้ชนิดอ่ืน แต่ในการศึกษาพ้ืนที่ป่าชุมชนบ้านถ้ าเสือพบว่า สักมีมูลค่ามากกว่าพรรณไม้ชนิด
อ่ืน ๆ เนื่องจากชาวบ้านมีการปลูกสัก เพ่ือเข้าร่วมโครงการธนาคารต้นไม้ เพราะเป็นพันธุ์ไม้ที่ให้
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มูลค่า เนื้อไม้สามารถน ามาเป็นหลักประกันเงินกู้ได้ในอนาคต การใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพร และ
ใช้ในการประกอบอาหาร ได้แก่ ผักกูด ผักปลัง มะระขี้นก ซึ่งมีสรรพคุณในการช่วยเพ่ิมภูมิคุ้มกัน 
บ ารุงดวงตา และช่วยบ ารุงน้ าดี ส่วนโสมไทย ย่านาง อุตพิด ซึ่งมีสรรพคุณในการบ ารุงร่างกาย ถอน
พิษ แก้ไข้ สมานแผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุทธนา ทองบุญเกื้อ (2551) ได้ศึกษาความ
หลากหลายและใช้ประโยชน์ พืชสมุนไพรของชุมชนที่ อาศัยอยู่ รอบ ๆ พ้ืนที่ วน อุทยาน  
ถ้ าเพชร-ถ้ าทอง อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ในด้านการใช้เป็นยาบ าบัดรักษาโรค และใช้ในการ
ประกอบอาหาร ทั้งยังปลูกเพ่ือจ าหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาความหลากหลายของพรรณไม้พ้ืนล่างจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลา ในการส ารวจอย่าง
น้อย 1-2 ปี เพราะในการส ารวจแต่ละครั้งนั้นอาจไม่สามารถเก็บตัวอย่างพรรณไม้ได้ครบถ้วนภายใน
ครั้งเดียว เช่น ใบ ดอก ผล และเมล็ดของพรรณไม้แต่ละชนิด จ าเป็นต้องเข้าทุกฤดูกาล ซึ่งเป็นเรื่อง
ส าคัญที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งพรรณไม้แต่ละชนิดไม่เหมือนกัน มีการออกดอก ติดผล
ไม่พร้อมกัน และสภาพอากาศแตกต่างกัน จะพบสภาพความแห้งแล้งในช่วงเดือนเมษายน และใน
เดือนมิถุนายนจะมีสภาพชื้น มีฝนตก มีน้ านองตามทางเดิน พบสัตว์และแมลงตัวเล็กๆ ทั้งมีพิษและไม่
มีพิษ เช่น งู ตะขาบ หนอน แมงมุม และยุง เป็นต้น ดังนั้นผู้วิจัยต้องศึกษาข้อมูลสภาพป่า และ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพรรณไม้ก่อนเริ่มส ารวจ เพ่ือให้ง่ายต่อการด าเนินงาน  
 เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ป่ามีกิจกรรมที่เกษตรกรได้ท าการปลูกพืชเศรษฐกิจร่วมด้วย ลักษณะ
การเจริญเติบโตของพืชบางชนิดเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน หากน าไปปลูกเพ่ือเป็น
รายได้ จึงต้องรู้ว่าพืชชนิดนั้นขึ้นอยู่ในสภาวะใด เช่น ผักกูดเป็นพืชที่ต้องการความชื้นสูง แสงแดดส่อง
ร าไร ต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต 
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บทคัดย่อ 

ประสบการณ์การดูแลตนเองเป็นสิ่งส าคัญในการลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคข้างเคียงที่
เกิดขึ้นเนื่องจากการมีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หาความหมายของ
ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและค้นหาประสบการณ์ของผู้ป่วยในการดูแล
สุขภาพตนเอง โดยท าการวิจัยเชิงคุณภาพ ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและวิเคราะห์
เชิงเนื้อหาที่ได้จากการถอดบทสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 4 คน  โดยศึกษาระหว่างเดือนมีนาคม 
ถึง เดือนพฤษภาคม 2561 ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ 2 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1.ความหมายของค าว่า
ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติหมายถึง 1.1โรคที่เกิดจากพันธุกรรม 1.2โรคที่เกิดจากการมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ไม่เหมาะสม 2. ประสบการณ์ดูแลตนเองที่สามารถท าให้ควบคุมระดับไขมันในเลือดได้ดี
ประกอบด้วยสิ่ง 3 ประการดังนี้ 2.1ความรักและความใส่ใจของบุคคลที่รักในครอบครัว 2.2  การ
ปฏิบัติตัวตามค าแนะน าของผู้ที่เคารพนับถือ 2.3 ความไว้วางใจ เชื่อใจบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์
ฉันท์เพ่ือนมาก่อน จากผลการวิจัยพบว่าผู้ป่วยมีความรู้เรื่องโรคไม่ถูกต้อง แต่ความรัก ความผูกพัน
ของบุคคลในครอบครัว บุคคลที่เคารพและเพ่ือนส่งผลดีต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วย  
ค้าส้าคัญ: ประสบการณ์การดูแลตนเอง, เอชไอวี, ภาวะไขมันผิดปกติ 
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Abstract 
Self-care experience is an important factor in reducing mortality rate from 

complications of dyslipidemia. This research aimed to explore meaning of 
dyslipidemia and self-care experiences among HIV infected patients with dyslipidemia 
by using qualitative research study design. Data were collected by in-depth interview 
from 4 interviewers. The research was conducted from March to May 2018. The 
result found that there are 2 themes emerged: 1.meaning of dyslipidemia which can 
occur from 1.1 genetics and 1.2 improper behaviors and 2. Self-care experience that 
enable the patients to control their lipid level which are from 2.1 love and support 
from family members, 2.2 practicing behavior according to suggestion from physicians 
and 2.3 belief from friends. Moreover from the study, it can be conclude that 
patients still have incorrect knowledge about the disease but love and support from 
family members, physicians and friends contribute to positive self-care among these 
patients. 
Key words: Self-care Experience, HIV, Dyslipidemia 
 
บทน้า 

ไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือ เอชไอวี เป็นไวรัสที่เข้าสู่ร่างกายโดยผ่านทางสารคัดหลั่ง ไวรัส
จ าพวกนี้จะท าลายระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ โดยเฉพาะเซลล์ซีดีโฟร์ หรือ ทีเซลล์ ที่ช่วยต่อสู้กับการ
ติดเชื้อ ถ้าไม่ได้รับการรักษา เอชไอวีจะเข้าสู่ขั้นที่เรียกว่า โรคเอดส์ ปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดภาวะ
ภูมิคุ้มกันบกพร่องคือ การมีเพศสัมพันธุ์ การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน ผู้คนที่อาศัยอยู่ในคุกหรือชุมชน
แออัด คนขายบริการทางเพศและผู้ซื้อบริการทางเพศ และ กลุ่มเพศที่สาม (World Health 
Organization, 2017) 

การติดเชื้อเอชไอวีนับว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญของโลก ในปี 2559 องค์การอนามัยโลกเผยว่า 
ประชากรประมาณ 36.7 ล้านคนเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี และมีอุบัติใหม่เกิดขึ้นจ านวน 1.8 ล้านคน 
(World Health Organization, 2018) อย่างไรก็ตาม การติดเชื้อเอชไอวีไม่สามารถรักษาให้หายได้ 
เพียงได้แต่ประคับประคองอาการของโรคให้คงที่ โดยใช้ยาต้านไวรัส (Antiretroviral treatment) 
(Centers for Disease Control, 2018) ยาชนิดนี้ประกอบด้วย 6 ประเภทได้แก่ Nucleoside 
reverse transcriptase inhibitors (NRTIs), Nucleotide reverse transcriptase inhibitors 
(NtRTIs), Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs), Protease inhibitors 
(PIs), Entry inhibitors และ Integrase inhibitors (INI) (Feeney & Mallon, 2011) ยาต้านไวรัส
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ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับไขมันในเลือด โดยเฉพาะ Protease inhibitors (PIs) (Luzia L. 
A. et al, 2013) ความผิดปกติของภาวะไขมันท าให้เกิดความเสี่ยงต่อมโรคหลอดเลือดในสมองตีบ
และโรคหัวใจ (World Health Organization, n.d.) และยาพวกนี้ท าให้เกิดภาวะไขมันผิดปกติใน
ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี (U.S. Department of Veterans Affairs, 2011) 

ส าหรับประเทศไทยนั้น ในปี พ.ศ. 2559 พบว่ามีประชากรประมาณ 450,000 คน ที่ป่วยเป็น
โรคเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทยนั้นถูกจัดให้เป็นอันดับหนึ่งในตะวันออกเฉียงให้ที่มีความชุกของ
ประชากรติดเชื้อเอชไอวีมากที่สุด จากการประมาณค่าจ านวนประชากรที่ติดเชื้อเอชไอวี มีเพียงร้อย
ละ 69 ที่ได้รับยาต้านไวรัส  และมีอุบัติใหม่ของประชากร (15-60 ปี) อยู่ท่ี 0.19 (UNAIDs, n.d.) 

ในจังหวัดเชียงรายพบว่า  ปี พ.ศ. 2560 มีจ านวนประชากร 13.18 คน ต่อแสนประชากรที่
ติดเชื้อเอชไอวี (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, 2018) ในขณะที่โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณ
สังวรมีจ านวนผู้ป่วยเอชไอวีในเดือนกุมภาพันธ์ที่มารับบริการรับยาต้านไวรัสอยู่ที่ 578 คน 
(Somdejphrayannasangworn Hospital, 2018) รายงานจากกรมควบคุมโรคไม่ติดต่อพบว่าใน
ประเทศไทย มีจ านวนประชากร 27.8 ต่อแสนประชากรที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ และในปี 2557 
พบว่ามีประชากรจ านวน 325.2 ต่อแสนประชากรที่ป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบ ดังนั้นผู้วิจัยจึง
มีความสนใจที่จะศึกษาหาประสบการณ์การดูแลตนเองในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่มีภาวะไขมันในเลือด
ผิดปกติที่ได้รับยาต้านไวรัส ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดเชียงราย เพ่ือที่จะได้ทราบ
ถึงข้อมูลเพ่ือที่จะน าได้น าไปวางแผนการในการส่งเสริมดูแลผู้ป่วยเอชไอวีที่มีภาวะไขมันในเลือด
ผิดปกติต่อไป 
 
วัตถุประสงค์งานวิจัย 

1.เพ่ือหาความหมายของค าว่าภาวะไขมันในเลือดผิดปกติในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่มีภาวะ
ไขมันผิดปกติท่ีได้รับยาต้านไวรัส โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดเชียงราย 

2.เพ่ือค้นหาประสบการณ์การดูแลตนเองผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่มีภาวะไขมันผิดปกติที่ได้รับ
ยาต้านไวรัส ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดเชียงราย 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ด าเนินการระหว่างเดือน
มีนาคม ถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) ในผู้ป่วย
ติดเชื้อเอชไอวีที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติที่ได้รับยาต้านไวรัส ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณ
สังวร จังหวัดเชียงราย จ านวน 4 คน  
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โดยผู้วิจัยได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลและใช้วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลตามคุณสมบัติที่
ก าหนดแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) เกณฑ์การคัดเข้า คือ 1. ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย
จากแพทย์ว่าติดเชื้อเอชไอวีและมีภาวะไขมันผิดปกติ 2. ผู้ป่วยได้รับยาต้านไวรัสมากกว่า 6 เดือนขึ้น
ไป 3.สามารถสื่อสาร ฟัง พูดภาษาไทยได้ และ 4. ยินยอมเข้าร่วมการศึกษาวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั งนี  เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ประกอบด้วย ส่วนที่
หนึ่ง แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล และส่วนที่สองเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งได้จากการทบทวน
วรรณกรรมในประเด็นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความหมายของค าว่า “ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ” และ 
“ประสบการณ์การดูแลตนเอง” มาเป็นกรอบแนวทางการตั้งค าถาม ลักษณะของค าถามเป็นค าถาม
ปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นและบอกเล่าถึงประสบการณ์การดูแลตนเองอย่างเป็น
อิสระ ซึ่งแนวค าถามครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ เข้าความเข้าใจเกี่ยวกับค าว่าภาวะไขมันในเลื อด
ผิดปกติ  สาเหตุการเกิดโรค แนวทางการป้องกันตนเอง ซึ่งแนวทางค าถามได้ถูกท าการตรวจสอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในการท าวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุม
ของเนื้อหา ตลอดจนความเหมาะสมของค าถามที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ 

ขั นตอนในการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลจนได้ข้อมูลอ่ิมตัว การสัมภาษณ์
ข้อมูล ประกอบด้วย ประวัติทั่วไป ประวัติการเจ็บป่วย ความเข้าใจของผู้ให้สัมภาษณ์ต่อค าว่าภาวะ
ไขมันผิดปกติ การเกิดโรค และสัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นประสบการณ์การดูแลตนเองของผู้ป่วยตาม
แนวทางค าถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้บอกถึงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการเก็บข้อมูล ลักษณะการสัมภาษณ์
เชิงลึก การพิทักษ์สิทธิและการไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ การน าเสนอข้อมูลเชิงวิชาการ ผู้ให้
ข้อมูลมีสิทธิที่จะไม่ตอบค าถามหากเกิดความไม่สะดวกและไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูล โดยไม่มีผลต่อ
การรับบริการที่โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร ผู้วิจัยบอกถึงประโยชน์และคุณค่าของการท าวิจัย
ชิ้นนี้ เพ่ือให้บุคลากรทางการแพทย์ตระหนักถึงปัจจัยต่างๆที่ได้จากการเก็บข้อมูล และเพ่ือน าข้อมูลที่
ได้ไปพัฒนาและรักษาผู้ที่มีภาวะไขมันผิดปกติได้อย่างเหมาะสม จากนั้นผู้วิจัยขออนุญาตผู้ป่วยบันทึก
เทปและให้เซ็นยินยอมการเจ้าร่วมงานวิจัย 

การสัมภาษณ์ผู้วิจัยเริ่มการสัมภาษณ์โดยการแนะน าตัว สร้างความสัมพันธ์โดยการยิ้มแย้ม 
พูดคุยเพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดีต่อผู้ให้ข้อมูลและผู้วิจัย ก่อนเข้าสู่ประเด็นต่างๆที่ผู้วิจัย ได้ก าหนดไว้ 
ในขณะสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ท าการจดบันทึกเพ่ิมเติมของผู้ให้สัมภาษณ์ โดยสังเกตลักษณะท่าทางเช่น 
การพยักหน้า หากผู้วิจัยสนใจในประเด็นไหนได้ท าการจดไว้เพื่อสามารถกลับมาถามซ้ าได้ในครั้งต่อไป 

เมื่อเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ท าการขอบคุณผู้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์และที่เสียสละ
เวลามาเพ่ือให้สัมภาษณ์  และอธิบายถึงการบันทึกเทปว่าจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และหากผู้วิจัยมี
ค าถามหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการวิจัย ผู้ให้ข้อมูลสามารถสอบถามผู้วิจัยได้ 
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กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่ได้จากการบันทึก และถอดเทปในการสัมภาษณ์ โดยใช้

วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) และการตรวจสอบแบบสามเส้า (triangulation) 
โดยที่ให้ผู้วิเคราะห์ข้อมูลจ านวนมากกว่าสองคนวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบประเด็นหลักและ
ประเด็นย่อยที่ได้มานั้นมีความคล้ายคลึงกันหรือไม่ 

พื นที่ในการวิจัย  
พ้ืนที่ในการวิจัยอยู่ที่ อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 4 ท่าน อาศัยอยู่ที่ต าบล

เวียงเหนือ ต าบลเวียงชัย ต าบลเมืองชุม และ ต าบลผางาม จ านวนที่ละ 1 ท่าน  
การวิจัยในครั้งนี้ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส านักวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 
ผลการศึกษา 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้รับบริการผู้ป่วยนอก รับยาต้านไวรัส ณ โรงพยาบาลสมเด็จ
พระญาณสังวร ในช่วงเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม 2561 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมการสัมภาษณ์เชิง
ลึก ที่ได้รับยาสูตรเดียวกัน (GPO-virZ) และผู้ให้ข้อมูลภาวะไขมันผิดปกติเหมือนกัน เมื่อท าการ
สัมภาษณ์เสร็จ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบการวิจัย ข้อมูลแสดงให้เห็นถึงประเด็น
ต่างๆ ที่เก่ียวกับประสบการณ์การดูแลตนเองของผู้ให้ข้อมูล จนกระทั่งข้อมูลเกิดความอ่ิมตัว ผู้วิจัยจึง
ยุติการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลทั้ง 4 คน  

การวิจัยเชิงคุณภาพชิ้นนี้ เพ่ือศึกษาประสบการณ์การดูแลตนเองในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่มี
ภาวะไขมันผิดปกติ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร ผู้ให้ข้อมูลเป็น
ผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการทางการแพทย์ทั้งหมด 4 คน อายุระหว่าง 46-52 ปี เก็บข้อมูลโดยการใช้วิธี
สัมภาษณ์เชิงลึก และท าการวิเคราะห์เนื้อหาและอภิปรายผลดังนี้ 
 
ข้อมูลพื นฐาน 

ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 4 คน เป็น เพศชาย 1 คน เพศหญิง 3 คน มีอายุระหว่าง 46-52 ปี มีการศึกษา
อยู่ที่ระดับประถมศึกษาตอนตอนต้น ประกอบอาชีพเกษตรกร 3  คน และเป็นหมอนวด 1 คน ข้อมูล
พ้ืนฐานน าเสนอดังตารางที่ 1  
 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลพื นฐาน 
หัวข้อ ผู้ให้สัมภาษณ์คน ผู้ให้สัมภาษณ์คน ผู้ให้สัมภาษณ์คน ผู้ให้สัมภาษณ์คน
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ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 

เพศ ชาย หญิง หญิง หญิง 
อายุ (ปี) 49 46 47 52 

ระดับการศึกษา ประถมศึกษา
ตอนต้น 

ประถมศึกษา
ตอนต้น 

ประถมศึกษา
ตอนต้น 

ประถมศึกษา
ตอนต้น 

อาชีพ เกษตรกร หมอนวด เกษตรกร เกษตรกร 

รายได้ ไม่แน่นอน ไม่แน่นอน ไม่แน่นอน ไม่แน่นอน 
ลักษณะ
ครอบครัว 

คนเดียว ครอบครัว ครอบครัว น้องสาว 

สถานภาพ โสด สมรส สมรส โสด 
โรคประจ าตวั ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูง 

 
วัตถุประสงค์ที่ 1  
1. ความหมายของค้าว่าภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ  

1.1 เป็นโรคที่เกิดจากกรรมพันธุ์ 
ความหมายที่ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะไขมันผิดปกติเกิดจากกรรมพันธุ์ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจาก
บรรพบุรุษ  

“…ไขมัน จะอ้ัน ไขมันเกิดจากความอ้วน ความอ้วนเกิน ไขมันโลหิตสูงเกิดจากกรรมพันธุ์ แม่
เคยเป็น ละก็ญาติๆ ของแม่เคยเป็นกันทุกคน …” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1) 

ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของวิลเลี่ยมและคณะ (1993) ที่ได้กล่าวไว้ในงานวิจัยว่าพันธุกรรมมีผล
ต่อการเกิดภาวะไขมันผิดปกติ ซึ่งสาเหตุอาจเนื่องมาจากการแสดงออกของตัวเดี่ยวออกมาพบว่ามี
ส่วนมากที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดเรียงตัวของไขมันให้เกิดความผิดปกติ 

1.2 โรคที่เกิดจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม 
1.2.1 จากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง 
 “เกิดจากกินหวาน กินขนมหวาน ลอดช่องหยังเนี่ย ละก็กินกาแฟเยอะ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3) 
“มาจากกินไขมัน กินหวาน และก็การกินไปเรื่อย” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4) 
สอดคล้องกับวิจัยของทองดาริณี เมียสพรม ที่ได้กล่าวไว้ในงานวิจัยว่าการไม่รับรู้ว่ามีความ

เกี่ยวข้องกับโรคและยาอย่างไร จึงได้ปฏิบัติตัวในชีวิตประจ าวันทั่วไปตามสภาพความเป็นอยู่ และ 
สอดคล้องกับ Neto O. D. A. et al. (2012) ที่ได้กล่าวไว้ว่าการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพไม่
เพียงพอท าให้เกิดภาะไขมันผิดปกติ 
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1.2.2 จากความไม่เข้าใจเรื่องการออกก าลังกาย 
“…เหนื่อยเหมือนกันอ่อ ออกก าลังกายก็เหนื่อย ละก็ไปท างานก็เหนื่อย…” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 

1) 
“…ก็ออกก าลังกาย ก็เดินในบ้านเฮานี่ละตอนเจ้า แลวเฮาก็กะหยอกกะแหยกนิดหน่อย ก็

ออกก าลังกายจะเอียะ ไม่สม่ าเสอม แต่อาทิตย์ไหนเนี่ย แหมสองวัน บางทีก้วันหนึ่ง ท าอยู่แต่บ่าได้
ต่อเนื่อง แต่ถีบจักรยาน จะถีบเกือบทุกวัน ไปเรื่อยๆ ไปถนนไป ตามถนนหนทาง ถีบไปเรื่อยๆ…” 
(ผู้ให้ข้อมูลคนที ่2) 

“…เดินรอบๆสระปลาที่บ้าน ทุกๆเย็น วันละ 20 นาที เดินกับหลาน…” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3) 
“…ปั่นจักรยานเช้า เย็น ครั้งละ 15 นาที ปั่นคนเดียว…” (ผู้ให้ข้อมูลคนที ่4) 
สอดคล้องกับวิจัยของทองดาริณี เมียสพรม ที่ได้กล่าวในงานวิจัยว่าผู้ให้ข้อมูลออกก าลังกาย

ตามเวลาที่เอ้ืออ านวยตามวันและเวลาที่สะดวก 
 

วัตถุประสงค์ที่ 2 
2.1ความรักและความใส่ใจของบุคคลที่รักในครอบครัว  
บุตรเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของคนไข้รายนี้ จากการสัมภาษณ์พบว่าคนไข้ได้รับ

ความใส่ใจจากบุตรในการดูแลตนเอง บุตรได้ซื้ออาหารที่มีคุณประโยชน์ทางด้านสุขภาพและการได้รับ
ก าลังใจในการดูแลตนเองสอดคล้องกับวิจัยของ Sholihul et al. (2015) และ H. et al (2017) และ 
Ishak, ที่ได้กล่าวไว้ว่าก าลังใจจากบุคคลรอบข้างมีนัยส าคัญทางสถิติในเชิงบวกเรื่องประสบการณ์การ
ดูแลตนเอง 

“เดี๋ยวนี้ลูกจะซื้อแบรน นมจืด จมเปรียวมาให้แม่กิน เพราะแม่ถ่ายยาก แต่ก่อนก็ซื้อยาสวน
มาให้แม่ แม่ก็เจ็บก้น ลูกมันก็บอกให้กินเยอะๆนมเปรี้ยว กินผักกินไม้ จะได้ช่วยในการขับถ่าย และก็
บอกกินผลไม้ กินนม ห้ามกินของหวาน ของมัน เขาก็ให้ก าลังใจหมดขนาดลูกผู้ชายที่ติดเหล้ามันก็ยัง
เป็นห่วงคอยถามว่าแม่กินยาหรือยังอะไรประมาณนี้ ถ้าลูกมันไม่เมานะมันก็ดีอยู่มันก็ถามว่าท าไมไม่
กินให้ยาให้มันหมดแม่ก็บอกว่ามันยังกินไม่หมดเพราะว่ามันต้องกินตามเวลา ขนาดมันขนาดมันขี้เหล้า
มันก็ยังเป็นห่วงแม่นะ” 

2.2 การปฏิบัติตัวตามค้าแนะน้าของผู้ท่ีเคารพนับถือ  
ผู้ให้ข้อมูลบอกเล่าว่าได้รับค าแนะน ามาจากบุคลากรทางด้านสุขภาพมีผลในการช่วยให้มีการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านสุขภาพที่ดีขึ้น สอดคล้องกับวิจัยของ Rabie และ Klopper (2015) ที่
ได้กล่าวไว้ว่าบุคลากรสาธารณสุขมีบทบาทส าคัญในการพัฒนานโยบายและการส่งเสริมสุขภาพ ดังนั้น
บุคลกรในด้านนี้ควรสนับสนุนการดูแลตนเองในผู้ป่วย 
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“พ่ีอ้อยพ่อง หมอต้อยพ่อง หมอแอ้วพ่อง เปิ้นก็จะช่วยบอกว่าฮือกินผักกินผลไม้เยอะๆ
หน่อย” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2) 

2.3 ความไว้วางใจ เชื่อใจบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์ฉันท์เพ่ือนมาก่อนจากการสัมภาษณ์
พบว่าผู้ให้ข้อมูลมีความไว้เนื้อเชื้อใจเพ่ือนผู้ซึ่งแนะน าให้น าสมุนไพรมากินเพ่ือลดอาการเจ็บป่วยจาก
โรคซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ Wenger G. C. (1990) ซึ่งได้กล่าวไว้ในงานวิจัยว่าเพ่ือนและเพ่ือนบ้านมี
ส่วนส าคัญในการสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งจะส่งผลต่อการเป็นอยู่ที่ดีและสามารถอยู่ ได้อย่างโดย
อิสระ 

“...เพ่ือนแม่แนะน าเแม่ให้ต้มใบย่านางกิน...” (ผู้ให้ข้อมูลคนที ่3) 
 
สรุปและอภิปรายผล 

การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาหาความหมายของค าว่าภาวะไขมันผิดปกติและ
ประสบการณ์การดูแลตนเองในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ โดยติดตามเป็น
ระยะเวลา 3 เดือน เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา โดยผู้วิจัย
ได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2561 ซึ่งได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก
สามารถสรุป ความหมายของค าว่าภาวะไขมันในเลือดผิดปกติเป็นโรคที่เกิดจากพันธุกรรมและจาก
การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม  ด้านประสบการณ์การดูแลตนเองได้ดีประกอบด้วย ความรัก
และความใส่ใจของบุคคลที่รัก การปฏิบัติตัวตามค าแนะน าของผู้ที่เคารพนับถือ และความไว้วางใจ 
เชื่อใจบุคคลที่เป็นเพ่ือนกันมาก่อน  จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าผู้ให้ข้อมูลยังมีความรู้ที่ไม่ถูกต้องมาก
นักเก่ียวกับความหมายของค าว่าภาวะไขมันผิดปกติ และนอกจากนี้ยังสามารถเห็นด้วยว่าก าลังใจจาก
คนรอบข้างส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การดูแลตนเอง 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส้าหรับการวิจัยในครั งนี  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาความหมายของค าว่า ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ และ
ประสบการณ์ดูแลตนเองของผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติร่วมด้วย ในระยะสอง
เดือนของการท าวิจัยเชิงคุณภาพนี้ ผลการศึกษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี้ 

1. การให้ความรู้เรื่องโรคที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วย 
2. การสนับสนุนให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย 
3. การให้ค าแนะน าเรื่องการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง 
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 ส าหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติเป็นระยะเวลานานที่ได้ยาลดไขมันร่วมด้วยแต่ยังมีปัญหา
ระดับไขมันในเลือดผิดปกติอยู่ ผู้ให้ข้อมูลให้ความหมายของค าว่าภาวะไขมันผิดปกติว่าเกิดจากการ
พันธุกรรม และได้พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเพ่ือลดระดับไขมันในเลือด 

ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นเพศหญิง ให้ความส าคัญเรื่องการควบคุมอาหารเป็นอย่างมาก และการออก
ก าลังกายเพื่อที่จะควบคุมระดับน้ าหนักตัว ในการควบคุมระดับไขมันในเลือด 

เนื่องจากก าลังใจจากครอบครัวเป็นสิ่งส าคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน ดังนั้นใน
การควบคุมระดับไขมันในเลือดควรให้บุคคลในครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นก าลังใจและให้
บุคคลในครอบครัวรู้ว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง ในการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อที่มีภาวะไขมันผิดปกติได้ 

 
ข้อแนะน้า/ข้อจ้ากัดส้าหรับวิจัยในครั งต่อไป 

1. ควรศึกษาจากผู้ให้ข้อมูลคนอ่ืนๆที่สามารถควบคุมระดับไขมันในเลือดได้ดีเพ่ือหาแนวทางวิธี
ป้องกันและแก้ไขมันบุคคลที่มีภาวะไขมันผิดปกติ 

2. ระยะเวลาน้อยท าให้เกิดข้อจ ากัดเรื่องจ านวนผู้ให้ข้อมูลและความสมบูรณ์ของเก็บข้อมูล  
 
กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 

โรคไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อเดงกีไวรัสซึ่งติดต่อโดยการกัดของยุงลายบ้านและยุงลาย
สวนและเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศไทย จากรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาด
วิทยาประจ าปี 2556 ถึง 2560 จากส านักงานป้องกันและควบคุมโรคโรงพยาบาลพญาเม็งราย พบว่า
ต าบลไม้ยามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม 26, 0, 4, 2 และ 11 รายตามล าดับ โดยบ้านห้วยก้างปูล้าน
เป็นชุมชนหนึ่งที่ตั้งอยู่ในต าบลไม้ยา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออก ต่อความรู้
ทัศนคติ การปฏิบัติ และความชุกของลูกน้ ายุงลาย และสร้างมาตรการการป้องกันและควบคุม
ไข้เลือดออกของชุมชนบ้านห้วยก้างปูล้าน ต าบลไม้ยา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย วิธีการ
ด าเนินการวิจัยเป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง แบบหนึ่งกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ชาวบ้าน
ห้วยก้างปูล้านจ านวน 137 คน โดยใช้สูตรของเครซี่และมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่แบบสอบถาม
มาตรฐานจากกรมควบคุมโรคและแบบส ารวจลูกน้ ายุงลาย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ผลการวิจัยพบว่าหลังจากให้โปรแกรมการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออกแล้วกลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความรู้ค่อนข้างสูงร้อยละ 63.5 ระดับทัศนคติอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 9.5 และการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับสูงมาก คิดเป็นร้อยละ 79.6 ซึ่งเป็นระดับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติที่ดีกว่า
ก่อนให้โปรแกรม และมีค่าดัชนีชี้วัดความชุกของลูกน้ ายุงลาย ได้แก่ Container Index (CI), House 
Index (HI), and Breteau Index (BI) ลดลงและอยู่ในระดับความเสี่ยงต่ าหลังการให้โปรแกรม 
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สรุปผลการศึกษาพบว่าการโปรแกรมป้องกันและควบคุมโรคเลือดออกมีประสิทธิภาพในการปรับปรุง
ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในชุมชนบ้านห้วยก้างปูล้าน ต าบลไม้ยา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย 
ค้าส้าคัญ: ความรู้  ทัศนคติ  การปฏิบัติ  ไข้เลือดออก 
 

Abstract 
 Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) caused by Dengue virus and transmitted by 
the bites of the Aedes aegypti and Aedes albopictus mosquitos and it is the 
important problem of public health in Thailand. The Annual Epidemiological 
Surveillance Report 2013 – 2017 from The Office of Disease Prevention and Control 
Phaya Mengrai Hospital showed that Mai-Ya sub-district has dengue fever cases 
including 26, 0, 4, 2 and 11 cases, respectively. Ban Huai Kang Puu Lan village is the 
village in Mai-Ya sub-district, Phaya Mengrai District, Chiang Rai. Therefore, this 
research aimed to study the effectiveness of dengue fever prevention and control 
program on knowledge, attitude practice and  abundance of Aedes larvae and to 
create the community measure of dengue fever prevention in Ban Huai Kang Puu 
Lan, Mai-Ya sub-district, Phaya Mengrai district, Chiang Rai. The quasi-experimental 
study was conducted in population at Ban Huai Kang Puu Lan village, Mai-Ya sub-
district, Phaya Mengrai district, Chiang Rai. Krejcie and Morgan method was used in 
sample size calculation and 137 households were randomly selected. The standard 
questionnaire from the Department of Disease Control and the survey form of Aedes 
larvae were used for data collection. The data were analyzed using descriptive 
statistics. Results of the study showed that, after providing the dengue fever 
prevention and control program, the knowledge level is high (63.5%), attitude levels 
is high (9.5%), and practice is very high (79.6%) that improve from before providing 
the program. In addition, the indices of Aedes larvae abundance including Container 
Index (CI), House Index (HI), and Breteau Index (BI) decreased and were in low risk 
level. In conclusion, the Dengue Fever Prevention and Control Program had 
effectiveness to improve the knowledge, attitude and practice among population in 
Ban Huai Kang Puu Lan village, Mai-Ya sub-district, Phaya Mengrai district, Chiang Rai. 
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บทน้า 

โรคไข้เลือดออก (Dengue hemorrhagic fever; DHF) เกิดจากการติดเชื้อเดงกีไวรัสซึ่ง
ติดต่อโดยการกัดของยุงลายบ้านและยุงลายสวน และเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศไทย 
พบว่าสถานการณ์และแนวโน้มมีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นทุกปีมีคนเสียชีวิตเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อ ง 
สถานการณ์ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 16 พฤษภาคม 2561 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 
จ านวน 10,446 รายคิดเป็น 15.87 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 15 ราย คิดเป็น 0.14 ต่อแสน
ประชากร ผู้ป่วยเพศชาย 5,443 ราย เพศหญิง 5,003 ราย คิดเป็นอัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง
เท่ากับ 1 : 0.92 และการกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกรายภาค พบว่า ภาคเหนืออัตราป่วย 10.12 
ต่อประชากรแสนคน (ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561)  ทั้งนี้จังหวัดจังหวัดเชียงราย มีการระบาดของ
โรคไข้เลือดออกทุกปี (ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่) จากข้อมูลทางระบาดวิทยาพบว่า 
ตั้งแต่ปีพ.ศ 2554 เป็นต้นมาเริ่มมีผู้ป่วยและมีอัตราการป่วยเพ่ิมสูงขึ้นในทุกๆ ปี โดยเฉพาะปี 2560 
อัตราการป่วย เท่ากับ 140.36 ต่อแสนประชากรซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขที่ก าหนดไว้ 
(50 ต่อแสนประชากร) และอัตราการตาย 0.08 ต่อแสนประชากร (ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 
506 ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561) 
สอดคล้องกับการส ารวจข้อมูลของทีมผู้วิจัยเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 พบว่า ครัวเรือนในต าบลไม้
ยา จ านวน 137  ครัวเรือน มีค่าดัชนีความชุกของลูกน ้ายุงลาย ค่า House Index : HI เท่ากับ 25.93 
และ ค่า Container Index : CI เท่ากับ 29.63 ซึ่งสูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน จากข้อมูลดังกล่าวเห็นได้
ว่าการระบาดของโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ที่ผ่านานมาจังหวัดเชียงรายได้ใช้ มาตรการ
ด าเนินการควบคุมลูกน ้ายุงลายโดยการใช้สารเคมี (ทรายอะเบท) วิธีทางชีวภาพ เช่น การเลี้ยงปลา
หางนกยูง และวิธีทางกายภาพในการไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงมาโดยตลอดแต่ไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร
เนื่องจากมาตรการดังกล่าวเป็นการด าเนินการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพียงอย่างงเดียว 
ถึงแม้จะมีการบูรณาการแผนงานป้องกันและควบคุมโรคของสถานบริการสาธารณสุขร่วมกับองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ยังไม่ครอบคลุมและไม่ได้รับรับความร่วมมือจากชุมชนเท่าที่ควร ประชาชน
ขาดความตระหนักในการป้องกันการเกิดโรคและการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน ้ ายุงลาย ครัวเรือน
ไม่ให้ความส าคัญกับการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน ้ายุงลาย และจากการสังเกตบริเวณรอบบ้านของ
ประชาชน ยังมีวัสดุเหลือใช้หรือขยะที่สามารถเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น กระป๋อง กะลา 
ถุงพลาสติก ยางรถยนต์ โอ่งน ้าไม่มีฝาปิด ข้อมูลจากการส ารวจของทีมผู้ วิจัยในด้านความรู้ ทัศนคติ
และการปฏิบัติของของประชาชนบ้านห้วยก้างปูล้าน อ าภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ในการ
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ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พบว่าแกนน าชุมชน ร้อยละ  96.4 ไม่ทราบว่ายุงพาหะน าโรค
ไข้เลือดออกตัวโตเต็มวัยมีอายุเฉลี่ยประมาณกี่วันจึงไม่ทราบช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ควรก าจัดลูกน้ า
ยุงลาย ประชาชน ร้อยละ 46.0  มีทัศนคติว่าการควบคุมไข้เลือดออก ถ้าเกิดโรคไข้เลือดออกระบาด
ในย่านชุมชนของท่านควรจะเป็นความรับผิดชอบของอาสาสมัครสาธารณสุข จะเห็นได้ว่าความรู้  
ทัศนคติและการปฏิบัติของประชาชนบ้านห้วยก้างปูล้าน อ าเภอพญาเม็ง ราย จังหวัดเชียงราย 
บางส่วนดังกล่าวปฏิบัติตนยังไม่ถูกต้องซึ่งความรู้มีความส าคัญท่ีจะท าให้ประชาชน รู้จักป้องกันตนเอง
จากโรค ซึ่งเมื่อประชาชนมีความรู้จะส่งผลให้มีความตระหนักในการป้องกันและควบคุมโรคตามไป
ด้วย (Siriwattanamathanon J, 2012). การศึกษาที่ผ่านมาพบว่าความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติมี
ผลต่อพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของคนในชุมชน (Abedi AJ, Khan Z, 
Ansari A, 2011). ดังนั้นทีมผู้วิจัยจึงพัฒนาโปรแกรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกขึ้น
เพ่ือให้แกนน าชุมชนมีความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องของโรคไข้เลือดออก วิธีการคิดที่ถูกต้องเพ่ือพัฒนา
ทัศนคติที่ดีที่จะพัฒนาไปสู่การปฏิบัติที่เหมาะสมมีความเข้าใจวิธีการด าเนินงานในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกท่ีมีความเหมาะสมกับชุมชนและบริบทพ้ืนที่ต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมของประชาชนบ้านห้วยก้างปูล้าน อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย  

2. เพ่ือเปรียบเทียบค่าดัชนีชี้วัดความชุกของลูกน้ ายุงลายก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนบ้านห้วยก้างปูล้าน อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย   

3. เพ่ือสร้างมาตรการการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกของประชาชนบ้านห้วยก้างปูล้าน 
อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย  
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Study Design ) แบบวัดซ้ า
ในกลุ่มเดียวกัน (One Group Pretest- Posttest Design) เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออกต่อความรู้ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ประชาชนหมู่ที่ 14 บ้านห้วยก้างปูล้าน อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย  
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่  14 บ้านห้วยก้างปูล้าน 

ต าบลไม้ยา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงรายมีจ านวนทั้งสิ้น 210 หลังคาเรือน 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ หมู่ที่  14 บ้านห้วยก้างปูล้าน 

ต าบลไม้ยา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย จ านวน 137 หลังคาเรือน ที่ได้จากการก าหนดขนาด
ตัวอย่างโดยการใช้สูตรของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1994) จากนั้นเลือกหลังคาเรือน
ด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย และก าหนดตัวแทนหลังคาเรือนละ 1 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
คือ 1) เป็นผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัดเพศ อาชีพ การศึกษา 2) เป็นผู้ที่อ่านออก เขียนหนังสือได้ 
สามารถสื่อสารพูดโต้ตอบกันรู้เรื่อง และสามารถตอบแบบสอบถามได้ด้วยตนเอง 3) เป็นผู้ที่สมาชิกใน
ครอบครัวและชุมชนยอมรับ 4) ไม่มีแผนที่จะย้ายออกจากหมู่บ้านในระหว่าง 6 เดือน และ 5) ยินดี
และสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย จึงท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 137 คน 

เครื่องมือในการวิจัย 
1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย  

1.1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยข้อมูล อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้  
1.2 แบบวัดความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก แบ่ง

ออกเป็น3 ส่วน 
ส่วนที่ 1 แบบวัดความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก จ านวน 20 ข้อ แบบปรนัย (Multiple choice) 

4 ตัวเลือก ตอบผิดให้ 0 คะแนน ตอบถูกให้ 1 คะแนน คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 0 – 20 คะแนน การ
พิจารณาประเมินความรู้ ประยุกต์ใช้การจัดระดับคะแนนโดยการจัดเรียงอันตรภาคชั้น จ านวน 3 
ระดับ คือ ระดับสูง (High) 15-20 คะแนน ระดับปานกลาง (Medium) 8-14 คะแนน และระดับต ่า 
(Low ) 1-7 คะแนน 

 ส่วนที่ 2 แบบวัดทัศนคติในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จ านวน 11 ข้อ ลักษณะ
ข้อค าถามแบ่งออกเป็น ทัศนคติที่ดี (Positive Attitude) และทัศนคติที่ไม่ดี (Negative Attitude) 
และให้คะแนนตามทัศนคติที่ถูกต้อง ได้ 1 คะแนน และ ทัศนคติที่ไม่ดีให้ 0 คะแนน คะแนนอยู่
ระหว่าง 0-11 คะแนนการพิจารณาประเมินความรู้ ประยุกต์ใช้การจัดระดับคะแนนโดยการจัดเรียง
อันตรภาคชั้น จ านวน 3 ระดับ ระดับต่ า (Low ) 1-4 คะแนน ระดับปานกลาง (Medium) 5-8 และ
คะแนนระดับสูง (High) 9-11 คะแนน 

ส่วนที่ 3 แบบวัดการปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จ านวน 13 ข้อ เป็น
ค าถามให้เลือกตอบให้ตรงกับความคิดตนเองมากที่สุด ไม่เคย 1 คะแนน บางครั้ง 2 คะแนน และทุก
ครั้ง 3 คะแนน เลือกตอบเพียง 1 ความคิดเห็นคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 0-39  คะแนน ประยุกต์ใช้การ
จัดระดับคะแนนโดยการจัดเรียงอันตรภาคชั้น จ านวน 3 ระดับต่ า (Low) 1-13 คะแนน ปานกลาง 
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(Medium) 14-27 คะแนน และสูง (High) 28-39 คะแนน (วราภรณ์ อ าพันกาจญน์ นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญการพิเศษ รพสต.ท่าข้าม จังหวัดชุมพร) 
  1.3 แบบส ารวจลูกน ้ายุงลาย (กอ.1) เป็นแบบส ารวจที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สร้างข้ึนเพื่อใช้ประโยชน์ในการส ารวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน ้ายุงลายที่บ้าน โรงเรียน วัด และหน่วยงาน
ต่างๆ ที่อยู่ในชุมชน เพ่ือประเมินความชุกของลูกน ้ายุงลาย โดยการหาค่าดัชนีความชุกของลูกน้ า
ยุงลาย ได้แก่ ร้อยละการพบลูกน้ ายุงลายในภาชนะ (Container Index; CI) ร้อยละของบ้านที่พบ
ลูกน้ ายุงลายหรือ (House Index, HI) และจ านวนภาชนะที่พบลูกน้ ายุงลายใน 100 หลังาคาเรือน 
(Breteau Index; BI) 

 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย 

2.1 โปรแกรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินการตามโปรแกรมทั้งหมด 2 สัปดาห์ โดยสัปดาห์แรกท าการส ารวจลูกน้ ายุงลายและหาค่า Cl, 
HI และ BI จากนั้นให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกกับประชาชนในพ้ืนที่
เป้าหมายในสัปดาห์ที่สอง  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. จัดประชุมชี้แจงให้ชุมชนรับทราบถึงวัตถุประสงค์การศึกษาและขอความร่วมมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลและนัดวันด าเนินการตามรายละเอียดของโปรแกรมการป้องกันและควบคุมการเกิดโรค
ไข้เลือดออก ต่อความรู้ทัศนคติ และการปฏิบัติ พร้อมชี้แจงการพิทักษ์สิทธิ และเก็บรวบรวมข้อมูล
ก่อนและหลังการทดลองในกลุ่มเป้าหมายด้วยแบบสอบถาม 

2. ด าเนินการตามโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นโดยประยุกต์การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับอาสาสมัคร
ชุมชน และประชาชน เพ่ือส่งเสริมความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกของชุมชน โดยการส ารวจลูกน้ ายุงลายและหาค่า CI, HI และ BI และคืนข้อมูล
ให้กับชุมชน จากนั้นให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกกับประชาชนในพ้ืนที่
เป้าหมาย 

3. เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการด าเนินการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมการป้องกันและ
ควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออก โดยวัดความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ ด้วยแบบสอบถามเป็นชุด
เดียวกันทั้งก่อนและหลังการให้โปรแกรมการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออก รวมทั้ง
ส ารวจลูกน้ ายุงลายและหาค่า CI, HI และ BI หลังการให้โปรแกรมการป้องกันและควบคุมการเกิดโรค
ไข้เลือดออก จากนั้นตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลก่อนน าไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ  
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ผลการวิจัย 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการของบ้านห้วยก้างปูล้าน 

พบว่ากลุ่มทดลองส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 57.7 อายุ 15-59 ปี ร้อยละ 23.4 อาชีพส่วนใหญ่ท า
เกษตรกรรม ร้อยละ 42.3 สถานะส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว ร้อยละ 60.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 
500-1999 บาท ร้อยละ 33.6 จบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 94.9 (ตารางท่ี 1) 

 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการของบ้านห้วยก้างปูล้าน   

คุณลักษณะส่วนบุคคล จ้านวน  ร้อยละ 

เพศ 
   ชาย  
   หญิง  

  
79  
58  

 
57.7 
42.3 

อายุ 
   อายุ 15-59 ปี 
   อายุ 60-69 ปี  
   อายุ 70-79 ปี  
   อายุมากกว่า 80 ปี 

  
89  
32  
13  
3 

 
23.4 

6 
9.5 
2.2 

อาชีพ 
    เกษตรกร 
    รับจ้าง  
    ธุรกิจส่วนตวั 
    ข้าราชการ 
    ไม่ได้ประกอบอาชีพ 

  
67 
40 
5 
2 
23 

 
42.3 
29.2 
3.6 
1.5 
16.8 

สถานะ 
    โสด  
    แต่งงาน 
    หย่าร้าง 

  
18 
83 
36 

 
13.1 
60.6 
26.3 

รายได้ 
    น้อยกว่า  500 บาท/เดือน 
    500 – 1999 บาท/เดือน 
    2000 – 5000 บาท/เดือน 
    มากกว่า 5000 บาท/เดือน 

  
36 
46 
41 
14 

 
26.3 
33.6 
29.9 
10.2 
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คุณลักษณะส่วนบุคคล จ้านวน  ร้อยละ 

ระดับการศึกษา 
    ต่ ากว่าปริญญาตรี 
    ปริญญาตรี 
    ไมไ่ด้ศึกษา 

  
130 
5 
2 

 
94.9 
3.6 
1.5 

 
เปรียบเทียบค่าดัชนีชี้วัดความชุกของลูกน้ ายุงลายก่อนและหลังการให้โปรแกรมให้ความรู้

เรื่องโรคไข้เลือดออก และการป้องกันและควบคุมในชุมชนบ้านห้วยก้างปูล้าน พบว่าค่าดัชนีชี้วัดความ
ชุกของลูกน้ ายุงลายก่อนและหลังการให้โปรแกรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ค่า BI อยู่ใน
ระดับความเสี่ยงต่ าเหมือนเดิม ส่วนค่า CI และ HI หลังจากได้รับโปรแกรมการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกมีค่าลดลงและมีค่าอยู่ในระดับความเสี่ยงต่ า (ตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข คือ ค่า HI 
<10 ค่า CI <10 และค่า BI < 50) ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2  เปรียบเทียบค่าดัชนีชี้วัดความชุกของลูกน้ ายุงลาย ก่อนและหลังการให้โปรแกรมให้
ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก และการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนบ้านห้วยก้างปูล้าน  

ตัวแปร ผลของการส้ารวจภาวะความเสีย่ง ตัวชี วัดของ
กระทรวง

สาธารณสุข 
กอ่น ระดับความ

เสี่ยง 
หลัง  ระดับความเสี่ยง 

ร้อยละการพบลูกน้ ายุงลายใน
ภาชนะ (Container Index; CI) 

10.6 ความเสีย่งสูง 8.6 ความเสีย่งต่ า <10 

ร้อยละของบ้านท่ีพบลูกน้ ายุงลาย   
(House Index; HI) 

14.6 ความเสีย่งสูง 8.6 ความเสีย่งต่ า <10 

จ านวนภาชนะท่ีพบลูกน้ ายุงลายใน 
100 หลังาคาเรือน (Breteau 
Index; BI) 

14.1 ความเสีย่งต่ า 12.1 ความเสีย่งต่ า <50 

 
เปรียบเทียบ ความรู้ ของประชาชนบ้านห้วยก้างปูล้าน เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการ

เกิดโรคไข้เลือดออกก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออก 
พบว่าความรู้ก่อนและหลังการให้โปรแกรมป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกในชุมชน ความรู้เพ่ิมขึ้น
จากระดับต่ าร้อยละ 6.6 ลดลงเหลือร้อยละ 3.6 ระดับปานกลางร้อยละ 40.15 ลดลงเหลือร้อยละ 
32.8 และระดับสูงร้อยละ 53.3 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 63.5 (ตารางท่ี 3) 
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ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบความรู้ของประชาชนบ้านห้วยก้างปูล้าน เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการ
เกิดโรคไข้เลือดออกก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออก 
(จ านวน 137 คน) 

 
ตัวแปร 

เปรียบเทียบระดับความรู้ก่อนและหลังการให้โปรแกรมให้ความรู้เร่ืองโรคไข้เลือดออก 
ต้่า 

(1-7 คะแนน ) 
ร้อยละ ปานกลาง 

(8-14 คะแนน) 
ร้อยละ สูง 

(15-20 คะแนน) 
ร้อยละ 

ก่อนให้ความรู ้ 9 6.6 55 40.1 73 53.3  
หลังให้ความรู ้ 5 3.6 45 32.8 87 63.5 

 
เปรียบเทียบทัศนคติของผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนและหลังการให้โปรแกรมป้องกันและควบคุม

ไข้เลือดออกในชุมชน พบว่าทัศนคติลดลงจากระดับต่ าร้อยละ 21.9 เหลือร้อยละ 19.7 ระดับปาน
กลางร้อยละ 72.3 ลดลงเหลือร้อยละ 70.8 และระดับสูงร้อยละ 5.8 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 9.5 (ตารางที่ 
4) 

 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนบ้านห้วยก้างปูล้าน เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุม
การเกิดโรคไข้เลือดออกก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออก 
(จ านวน 137 คน) 

 
ตัวแปร 

เปรียบเทียบระดับทัศนคติก่อนและหลังการให้โปรแกรมให้ความรู้เร่ืองโรคไข้เลือดออก 
ต้่า 

(1-4 คะแนน ) 
ร้อยละ ปานกลาง 

(5-8 คะแนน) 
ร้อยละ สูง 

(9-11 
คะแนน) 

ร้อยละ 

ก่อนให้ความรู ้ 30 21.9 99 72.3 8 5.8 
หลังให้ความรู ้ 27 19.7 97 70.8 13 9.5 

 
เปรียบเทียบการปฏิบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนและหลังการให้โปรแกรมป้องกันและ

ควบคุมไข้เลือดออกในชุมชน พบว่าผลของการปฏิบัติก่อนและหลังการให้โปรแกรมป้องกันและ
ควบคุมไข้เลือดออกในชุมชน พบว่าการปฏิบัติลดลงจากระดับต่ าร้อยละ 7.3 เหลือร้อยละ 0 ระดับ
ปานกลางมีค่าเท่าเดิม คือร้อยละ 20.4 และระดับสูงร้อยละ 72.3 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 79.6 (ตารางที่ 
5) 
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ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบการปฏิบัติ ของประชาชนบ้านห้วยก้างปูล้าน เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุม
การเกิดโรคไข้เลือดออกก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออก 
(จ านวน 137 คน) 

 
ตัวแปร 

เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติก่อนและหลังการให้โปรแกรมให้ความรู้เร่ืองโรคไข้เลือดออก 
ต้่า 

(1-13 คะแนน ) 
ร้อยละ ปานกลาง 

(14-27 คะแนน) 
ร้อยละ สูง 

(28-39 คะแนน) 
ร้อยละ 

ก่อนให้ความรู ้ 10 7.3 28 20.4 99 72.3 
หลังให้ความรู ้ 0 0 28 20.4 109 79.6 

 
มาตรการการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของชุมชนบ้านห้วยก้างปูล้าน ต้าบลไม้

ยา อ้าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย  
1. อาสาสมัครสาธารณสุขส ารวจลูกน้ ายุงลายทุกสัปดาห์ หากมีการตรวจพบว่าครัวเรือนใดมี

ลูกน้ ายุงลายครั้งแรกจะท าการตักเตือน และหากตรวจพบอีกเป็นครั้งที่สองจะท าการปรับเป็นเงิน 
(บ้านชาวบ้านปรับ 100 บาท, บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขปรับ 200 บาท, และบ้านผู้น าชุมชนปรับ 
500 บาท) 

2. หากใครพบลูกน้ ายุงลายในที่สาธารณะให้แจ้งผู้น าชุมชน 
3. ร่วมกันท าความสะอาดหมู่บ้านทุกเดือน เดือนละหนึ่งครั้ง โดยรับผิดชอบในเขตพ้ืนที่บ้าน

ของตัวเองรวมไปถึงถนนคูน้ าบริเวณหน้าบ้าน 
4. อนุญาตให้พ่นหมอกควัน ในกรณีที่พบบ้านที่มีคนเป็นโรคไข้เลือดออกเพ่ือควบคุมการ

แพร่กระจายของยุงลาย 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
จากการศึกษาเรื่องความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ของประชาชนในหมู่ที่ 14 บ้านห้วยก้างปูล้าน ต าบลไม้ยา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย พบว่า
โดยภาพรวมส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้อยู่ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสังคม ศุภรัต
นกุล และศรีสวัสดิ์ พรหมแสง ซึ่งท าการศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออกแบบบูรณาการเปรียบเทียบชุมชนที่ปลอดการระบาดกับชุมชนที่มีการระบาดซ้ าซาก 
จังหวัดหนองบัวล าภู พบว่ากลุ่มตัวอย่างในชุมชนที่ปลอดการระบาดมีระดับความรู้เกี่ยวกับโรค
ไข้เลือดออกและการควบคุมลูกน้ ายุงลายค่อนข้างสูง (สังคม ศุภรัตนกุล และศรีสวัสดิ์ พรหมแสง, 
2549) 



 
 875 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

การศึกษานี้พบว่าทัศนคติในระดับสูงของผู้เข้าร่วมโครงการ เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 5.8 เป็นร้อย
ละ 9.5 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Abedi และคณะ พบว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ คะแนนเฉลี่ย
ของทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง หลังจากเข้าร่วมโครงการทัศนคติที่มีต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก
อยู่ในระดับสูงเนื่องจากความรู้ที่ได้รับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติ (Abedi, et al., 2011) 

การศึกษาเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการเกิดโรค
ไข้เลือดออกในการศึกษาในนี้พบว่า คะแนนการปฏิบัติต่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเป็น
ตัวแปรเดียวที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 72.3 เป็นร้อยละ 79.6 โปรแกรมการศึกษานี้เป็นเครื่องมือ
ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาข้อมูลของประเทศไทย ปี 2549 ซึ่ง
ท าการศึกษาเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออก พบว่ามาตรการดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติในการป้องกันโรคไข้เลือดออก (Koenraadt CJ, Tuiten W, 
et al., 2006) 

การศึกษานี้สามารถสรุปได้ว่าโปรแกรมการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออกท าให้
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติที่ดีขึ้นในการป้องกันและควบคุมการเกิดโรค
ไข้เลือดออก นอกจากนี้หลังจากการให้โปรแกรมยังพบว่าค่าดัชนีความชุกของลูกน้ ายุงลายในภาชนะ
และในบ้านอยู่ในระดับความเสี่ยงต่ า และชาวบ้านของบ้านห้วยก้างปูล้านได้ร่วมกันจัดท ามาตรการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเพ่ือบังคับใช้ร่วมกันในชุมชน 

                               
ข้อเสนอแนะ 

1. การวิจัยในครั้งนี้ช่วยในการสร้างมาตรการของชุมชนในการลดความชุกของลูกน้ ายุงลาย
และลดปัญหาการเกิดไข้เลือดออกในชุมชน ควรสร้างเป็นนโยบายสาธารณะที่ใช้ร่วมกันในหมู่ บ้าน 
สามารถบังคับใช้และมีการปรับจริงในหมู่บ้าน 
 2. อาสาสมัครสาธารณสุขควรมีความสม่ าเสมอและความพร้อมเพียงกันในการออกส ารวจ
ลูกน้ ายุงลายในหมู่บ้าน  
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