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การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งและเก็บรักษานมโรงเรียน  
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2562 

สมสมร เพชรแสง1* นสิารัตน์ เพ็ชรหนู2 

บทคัดย่อ 

  การศึกษาเครือข่ายทางสังคมของผู้มีสว่นเกี่ยวข้องกับการขนส่งและการเก็บรักษานมโรงเรยีนในจงัหวัด
สุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2562 เก็บข้อมูลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามโครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการผลติภัณฑ์นม ผู้รับผิดชอบสายสง่
นมโรงเรียน สายส่งนมโรงเรียน และสถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน ปีการศึกษา 2562  ทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 858 หน่วย (node) สร้างเครือข่ายที่มีสิทธิการซื้อขายร่วมกับ
การขนส่งนมโรงเรียนเป็นเส้นเช่ือม (tile) ระหว่างหน่วย (node) หาความเป็นศูนย์กลางของเครือข่าย 
(centrality) กลุ่มย่อยของเครือข่าย (subgroup analysis) และลักษณะโครงสร้างของเครือข่าย (network 
topology) พบว่าเครือข่ายมีค่าเฉลี่ย degree centrality เท่ากับ 1.007 ค่าเฉลี่ย betweenness centrality 
เท่ากับ 8.078 และค่าเฉลี่ย closeness centrality เท่ากับ 0.251 ค่า indegree centrality ของหน่วย
ผู้รับผิดชอบสายส่งนมโรงเรียน สาย A และ สาย B เท่ากับ 5 และ สาย E เท่ากับ 4 สูงกว่าหน่วยอื่นๆ 
เช่นเดียวกับค่า betweenness centrality ซึ่งสาย A มีค่าเท่ากับ 2295 สาย B เท่ากับ 535 และสาย E เท่ากบั 
448 แสดงถึงความเป็นหน่วยที่มีลักษณะเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายหรือมีอิทธิพลในเครือข่าย  ค่า 
betweenness centrality ของ 835 หน่วย (ร้อยละ 97) เท่ากับ 0 แสดงว่าการติดต่อกันระหว่างหน่วยใน
เครือข่ายส่วนใหญ่เป็นแบบโดยตรงในข้ันตอนเดียว เครือข่ายมีเพียง 1 กลุ่ม (component) ไม่พบว่ามีกลุ่มยอ่ย
ของเครือข่าย (density เท่ากับ 0.001;  clustering coefficient เท่ากับ 0.000) และ ค่า degree distribution 
กระจายตัวแบบ right skewed บ่งช้ีลักษณะโครงสรา้งของเครือข่ายมแีนวโน้มเป็นชนิด small-world network 
ที่มี scale-free property คือหน่วยส่วนใหญเ่ช่ือมโยงกับหน่วยทีม่ีลกัษณะเป็นศูนย์กลาง ผลการศึกษานีจ้ะเปน็
เครื่องมือช่วยให้การด าเนินมาตรการควบคุมคุณภาพการจัดส่งและการเก็บรักษานมโรงเรยีน ในระดับหน่วยสง่
มอบให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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Social Network Analysis of the School Milk Transportation and Storage Confederation in 
Suratthani province in academic year 2019 
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Abstract 
The information of school milk transportation and storage confederation units in Suratthani 

province in academic year 2019 were derived from government and private agencies. The network 
was design as 858 nodes composed of school milk product operators, school milk transportation 
suppliers, transportation units and associated-schools.  The ties are transportation counterparty 
activities related to the nodes. The study observes the centrality, subgroup analysis and network 
topology.  The result of network centrality revealed the mean of degree centrality, betweenness 
centrality and closeness centrality are 1.007, 8.078 and 0.251 respectively. The indegree centrality 
of school milk transportation supplier units A, B and E (5, 5 and 4 respectively) indicate that they 
are network influencers corresponding to the result of betweenness centrality (2295, 535 and 448 
respectively). The betweenness centrality of 835 nodes (97 percent) is 0 indicate that the network 
activity is direct in one step. This network has one component with 0.001 density, 0.000 clustering 
coefficient and display right skewed degree distribution.  It is possibility to small-world network 
with scale-free property that mean most nodes concerned to the influencer. This study facilitates 
the control of school milk quality, transportation and storage more efficiently. 
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บทน า 
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จัดตั้งข้ึนโดยรัฐบาลมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ 

ปัญหาการขาดสารอาหารและภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน ตามข้อแนะน าขององค์การอาหารและการ 
เกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และสนับสนุนการใช้น้ านมดิบตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของรฐับาล 
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้สามารถขายน้ านมดิบได้ โดยในปี พ.ศ. 2551 ได้มีพระราชบัญญัติโคนม
และผลิตภัณฑ์นม ซึ่งก าหนดให้มีคณะกรรมการโคนมและผลติภัณฑ์นม (Milk Board) ข้ึน โดยให้ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ มีส่วนราชการและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ และให้
ผู้อ านวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยการ
ด าเนินงานต้ังแต่ช่วงปลายปี พ.ศ. 2552 ซึ่งมีปัญหาน้ านมดิบล้นตลาดได้มีการทบทวนระบบบริหารจัดการนม
โรงเรียน โดยให้ทุกหน่วยงานที่รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จัดซื้อนมโรงเรยีนจาก อ.ส.ค. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรฐั 
โดยวิธีกรณีพิเศษ โดย อ.ส.ค. มอบอ านาจให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการ เป็นผู้ส่งมอบ
สินค้า รับช าระเงินและรับผิดชอบความเสียหายตามสัญญาที่ อ.ส.ค.ท ากับหน่วยจัดซื้อทั่วประเทศ โดยให้
คณะกรรมการกลาง ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ท าหน้าที่จัดสรรปริมาณน้ านมดิบ 
ปริมาณการจ าหน่าย และพื้นที่การจ าหน่ายนมโรงเรียนให้กับผูป้ระกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการ (1,2) 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตที่ เสนอโดย
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการ
นมโรงเรียนใหม่ โดยแยกโครงสร้างองค์กรบริหารจัดการออกจากคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เพื่อ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันเนื่องมาจากมีผู้มีสว่นได้เสียในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนรว่ม
เป็นกรรมการและได้มีการแต่งตั้ง "คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน" โดยไม่มีองค์กรเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในโครงการฯ ร่วมเป็นกรรมการ ส่วน อ.ส.ค. ให้ท าหน้าที่เป็นเพียงองค์กร
กลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยงบประมาณในการจัดซื้อนมโรงเรียน จะยังคงอยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หรือหน่วยจดัซือ้เช่นเดิม ทั้งนี้ ให้จัดซื้อจาก อ.ส.ค. โดยวิธีกรณีพิเศษ ซึ่งปัจจุบันเรียกว่าวิธีเฉพาะเจาะจง โดยให้ 
อ.ส.ค.เป็นคู่สัญญาซื้อขายกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการทุกราย เพื่อจ าหน่ายนมโรงเรียน
ให้กับหน่วยจัดซื้อ โดย อ.ส.ค.มอบอ านาจให้ผู้ประกอบการเป็นคู่สัญญาซื้อขายกับหน่วยจัดซื้อ ส่งมอบสินค้า  
รับช าระเงิน และรับผิดชอบความเสียหายตามสัญญาแทน อ.ส.ค. (1,3)  

ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ทั้งหมด 829 แห่ง โดยแบ่งเป็นสถานศึกษาที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) จ านวน 37 แห่ง สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัด (สถานศึกษาเอกชน) จ านวน 68 แห่ง สังกัดส านักงานการศึกษาข้ันพืน้ฐาน จ านวน 
452 แห่ง (แบ่งเป็นส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี (สพป.) เขต 1-3 จ านวน 119, 181 
และ 152 แห่ง ตามล าดับ) ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ (ศพด.) จ านวน 269 แห่ง และสังกัดศูนย์การศึกษาพเิศษ จ านวน 
3 แห่ง ครอบคลมุพื้นทีท่ั้ง 19 อ าเภอของจงัหวัดสุราษฎรธ์านี โดยการท าสญัญาซื้อขายนมโรงเรยีนจะด าเนนิการ
ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานโครงการ
อาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีน ปีการศึกษา 2562(3) ซึ่งตามรายละเอียดการจดัสรรเขตพื้นที่การจ าหน่ายนมโรงเรยีน
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จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2562(4) มีหน่วยจัดซื้อทั้งสิ้น 207 หน่วย แบ่งเป็นหน่วยจัดซื้อที่เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 139 หน่วย และหน่วยจัดซื้อที่เป็นสถานศึกษาเอกชน 68 หน่วย ในการท าสัญญาซื้อขาย
นมโรงเรียนกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จ านวน 6 แหล่งผลิต โดย
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่รว่มโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรยีน จะมีตัวแทนผู้ประกอบการที่อยู่ในพืน้ทีใ่น
การท าสัญญากับหน่วยจัดซื้อและรับผิดชอบในการจัดเก็บและขนส่งนมโรงเรียน(5) เพื่อน าไปส่งยังสถานศึกษา
ปลายทางตามสัญญาซื้อขาย  
 ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2562 ได้มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของปศุสัตว์จังหวัดไว้ในหลายส่วน อาทิ การปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะท างานขับเคลื่อนโครงการอาหาร
นมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด การรับแจ้งปัญหานมโรงเรียนไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด การ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะท างานสอบข้อเท็จจริงตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน 
การปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะท างานเพื่อตรวจสอบโรงงานหรือสถานประกอบการเพื่อตรวจสอบปรมิาณ
และคุณภาพน้ านมโคจังหวัดสุราษฎร์ธานี การเก็บตัวอย่างน้ านมโคดิบเพื่อตรวจสอบคุณภาพหน้าโรงงานผลิต 
รวมถึงงานตามนโยบายอื่นที่ได้รับมอบหมายจากกรมปศุสัตว์ ซึ่งปศุสัตว์จังหวัดมีหน้าที่ส าคัญในการ
ประสานงานผู้มสี่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด จากการด าเนินงานในหลายปีการศึกษาทีผ่่านมา ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัด
พบปัญหาเกี่ยวกับการขาดฐานข้อมูลสถานศึกษาที่เป็นปัจจุบันและการได้มาซึ่งข้อมูลมีความยุ่งยากซับซ้อน    
ท าให้การเข้าไปด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย การประสานงาน การด าเนินการแก้ปัญหาไม่ทันทว่งที 
ไม่ครบตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นการจัดท าระบบฐานข้อมูลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 

การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม (Social Network Analysis : SNA) เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
หรือความเช่ือมโยงของหน่วยข้อมูลที่สนใจศึกษา (unit of interest) ซึ่งอาจจะเป็นบุคคลหรือหน่วยงาน 
เครือข่ายจะประกอบด้วยจุด (node) และเส้น (tie) โดยจุดแทนหน่วยของข้อมูลที่ต้องการศึกษา ส่วนเส้นแทน
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยของข้อมูล (6) ร่วมกับการใช้ทฤษฎีกราฟ (graph theory) มีการน าองค์ความรู้นี้     
มาประยุกต์ใช้ในหลายสาขาวิชา เช่น สังคมวิทยา จิตวิทยา มานุษยวิทยา ชีววิทยา ทางการแพทย์ และทาง    
สัตวแพทย์ การน ามาใช้ในงานทางสัตวแพทย์ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาลักษณะทางระบาดวิทยา และใช้ศึกษา
ความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคติดต่อต่างๆ(7) โดยผู้ศึกษายังไม่พบการน าหลักการวิเคราะห์เครือข่ายทาง
สังคมมาวิเคราะห์ความสมัพันธ์ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งและการเก็บรักษานมโรงเรียน จึงได้น าองค์
ความรู้ดังกล่าวมาศึกษาในเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายรูปแบบความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่ายทางสังคม 
(social network) ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งและการเก็บรักษานมโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ node ในรูปแบบความสัมพันธ์ของการขนส่งและการเก็บรักษานมโรงเรียน เพื่อวาง
มาตรการในการควบคุมคุณภาพการจัดส่งและการเก็บรักษานมโรงเรียน ทั้งในระดับสถานที่จัดเก็บนมก่อนส่ง
มอบ ไปจนถึงระดับสถานศึกษา  
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อุปกรณ์และวิธีการ 

ประชากรและตัวอย่างท่ีท าการศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ หน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบในกระบวนการขนส่งและเก็บรักษานม

โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม 6 หน่วย 
ผู้รับผิดชอบสายส่งนมโรงเรียน 7 หน่วย สายส่งนมโรงเรียน 20 หน่วย และสถานศึกษา 829 หน่วย ดงันั้น ขนาด
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เท่ากับ 862 หน่วย แต่เนื่องจากมีผู้รับผิดชอบสายส่ง จ านวน 4 สาย ที่มีรถขนส่งเพียง 
1 คัน จึงรวมหน่วยของสายส่งนั้นกับรถขนส่งเป็นหน่วยเดียวกัน จึงมีหน่วยที่น ามาศึกษาจ านวน 858 หน่วย 

การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
 1. ออกแบบตารางบันทึกข้อมูล ประกอบด้วย ช่ือสถานศึกษา สังกัดสถานศึกษา อ าเภอที่ตั้งสถานศึกษา 
ผู้รับมอบอ านาจ ผู้รับผิดชอบสายส่ง ทะเบียนรถที่ใช้ขนส่งนมโรงเรียน หน่วยจัดซื้อนมโรงเรียน ช่ือผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนตามสิทธิจัดสรร ชนิดนมตามสิทธิจัดสรร และชนิดนมที่ส่งตามจริง  

2. รวบรวมข้อมูลสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จากแหลง่ต่างๆ ตามประเภทสถานศึกษา โดยการติดต่อขอข้อมูลจากหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาโดยตรง 
ประกอบกับการตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์หน่วยงาน ร่วมกับข้อมูลจากผู้รับผิดชอบสายส่งในพื้นที่จังหวัด     
สุราษฎร์ธานีจ านวน 7 ราย เพื่อบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่ออกแบบไว้  

3. ตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากผู้รับผิดชอบสายส่ง โดยข้อมูลต้องสอดคล้องกับเอกสารรายละเอียดการ
จัดสรรเขตพื้นที่การจ าหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2562 และส่งให้ผู้รับผิดชอบสายส่ง
ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลในความรับผิดชอบ 
  การก าหนดนิยาม 
  1) หน่วยที่สนใจศึกษา (node) คือ ผู้ประกอบการผลติภัณฑ์นม ผู้รับผิดชอบสายสง่นมโรงเรียน สายสง่
นมโรงเรียน และสถานศึกษา 

2) ความสัมพันธ์หรือเส้นเช่ือม (tie) คือ ความสัมพันธ์ของสิทธิการซื้อขายร่วมกับการขนส่งนมโรงเรียน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 น าข้อมูลไปวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ของเครือข่ายทางสังคมเชิงพรรณนาโดยใช้โปรแกรม UCINET 
version 6.681 และโปรแกรมการวิเคราะห์สถิติด้วย R version 4.0.0 โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็น 3 ระดับ คือ 

1) การวิเคราะห์ความเป็นศูนย์กลางของเครือข่าย (Centrality) เป็นการวัดความส าคัญของ node โดย
การพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย (node) และการเช่ือมโยง (ties) จากการวิเคราะห์พารามิเตอร์ 3 ค่า 
คือ degree centrality, betweenness centrality และ closeness centrality 

2) การวิเคราะห์กลุ่มย่อยของเครือข่าย (Subgroup analysis) เป็นการวัดความมีอยู่ของกลุ่มย่อยและ
จุดเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มย่อย โดยวิเคราะห์พารามิเตอร์ component 

3) การวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างของเครือข่าย (Network topology) เป็นการศึกษาการเช่ือมต่อของ 
node ในเครือข่ายทั้งหมด เพื่อประเมินชนิดเครือข่าย โดยวิเคราะห์พารามิเตอร์ clustering coefficient และ density  
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อธิบายค าศัพท์เฉพาะ (7-9) 

Degree centrality เป็นการวัดจ านวนการเช่ือมโยง (ties) ที่เข้าสู่ (indegree) หรอืออกจาก (outdegree) 
แต่ละหน่วย (node) การมี degree centrality สูง หมายถึงเปน็หน่วยที่มีกจิกรรมการรับสง่นมโรงเรียนสูงกว่าหน่วย
อื่นๆ ในเครือข่าย 

Betweenness centrality เป็นการวัดจ านวนครั้ง (step) ที่มีการผ่านหน่วยหนึ่งๆ ที่เช่ือมต่อคู่ของ หน่วย
ใดๆ ในเครือข่าย การมี betweenness centrality สูง หมายถึงเป็นหน่วยที่เป็นทางผ่านของคู่หน่วยอื่นๆ ในเครือข่าย
สูง เป็นหน่วยที่มีความส าคัญต่อการสื่อสารในกระบวนการรับส่งนมโรงเรียน 

Closeness centrality เป็นการวัดระยะที่ใกล้ที่สุดจากหน่วยหนึ่ง ไปยังหน่วยอื่นๆ ในเครือข่าย การมี 
closeness centrality สูง หมายถึงเป็นหน่วยที่มีความใกล้ชิดกับหน่วยย่อยอื่นๆ ในเครือข่ายสูง มีความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสารหรือเข้าถึงหน่วยอื่นในเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว  

Component หมายถึงกลุ่มของหน่วยที่มีการเช่ือมต่อกัน มีการติดต่อกันโดยตรงภายใน component 
โดยมีการเช่ือมโยง component อื่นในเครือข่ายด้วย cut-point และ bridge 

Clustering coefficient เป็นการวัดการเกาะกลุ่มของ node ในเครือข่าย มีค่าตั้งแต่ 0 - 1 
Density เป็นการวัดความหนาแน่นของเครือข่าย ค านวณจากจ านวนการเช่ือมโยง ที่ปรากฏหารด้วย

จ านวนการเช่ือมโยงที่มีโอกาสเกิดข้ึนทั้งหมด มีค่าตั้งแต่ 0 - 1 
Degree distribution หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนของหน่วยในเครือข่ายกับจ านวนของเส้น

ความสัมพันธ์ ใช้พิจารณาชนิดโครงสร้างของเครือข่าย 
Small-world network เป็นรูปแบบหนึ่งของเครือข่ายที่มีลักษณะการเช่ือมต่อของหน่วย อยู่ระหว่าง

เครือข่ายแบบ regular และ random คือ มีการติดต่อผ่านหน่วยอื่นโดยใช้ข้ันตอนน้อยคล้ายเครือข่าย random 
แต่มีการจับกลุ่มสูงคล้ายเครือข่าย regular 

Scale-free property เป็นรูปแบบหนึ่งของเครือข่ายที่มกีารกระจายตัวของ degree distribution แบบเบ้
ขวา (right-skewed degree distribution) ตามกฎแห่งอ านาจการกระจายตัว (power law distribution) คือ
หน่วยส่วนน้อยมีความสัมพันธ์กับหน่วยอื่นๆ มาก และหน่วยส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับหน่วยอื่นๆ น้อย หรือ
กล่าวได้ว่า สมาชิกส่วนใหญ่ในเครือข่ายจะมีความเช่ือมโยงกับสมาชิกที่มีอิทธิพล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ลักษณะข้อมูลพ้ืนฐาน 
 ในปีการศึกษา 2562 มีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่รว่มโครงการอาหารเสรมิ (นม) โรงเรียน ที่ได้รับการ
จัดสรรสิทธิการจ าหน่ายนมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 6 แหล่งผลิต คือ องค์การส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.ภาคใต้) สหกรณ์โคนมนครปฐม จ ากัด สหกรณ์โคนมก าแพงแสน จ ากัด สหกรณ์โค
นมไทย - เดนมาร์ค อ่าวน้อย จ ากัด สหกรณ์โคนมชะอ า - ห้วยทราย จ ากัด และบริษัท สุราษฎร์เฟรชมิลค์ จ ากัด 
จากการตรวจสอบข้อมูลในปีการศึกษา 2562 พบว่า ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมมีตัวแทนผู้ประกอบการหรือ
ผู้รับผิดชอบสายส่งที่อยู่ในพื้นที่จ านวน 7 สาย (สาย A - G) ดังตารางที่ 1 ในการท าสัญญากับหน่วยจัดซื้อและ
รับผิดชอบการจัดเก็บและขนส่งนมโรงเรียนไปยังสถานศึกษาปลายทางตามสัญญาซื้อขาย โดยตัวแทน
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ผู้ประกอบการสามารถรับมอบอ านาจมาจากผู้ประกอบการได้หลายแหล่ง และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมแต่ละ
แหล่งสามารถมีตัวแทนผู้ประกอบการได้หลายรายเช่นกัน โดยพบว่าผู้รับผิดชอบสายส่งเป็นตัวแทนสูงสุดอยู่ที่ 5 
แหล่ง ต่ าสุด 1 แหล่งผลิต ผู้รับผิดชอบสายส่งแต่ละสายจะต้องจัดเตรียมสถานที่จัดเก็บนมหรือพักนมให้ถูก
สุขลักษณะ และเหมาะสมตามชนิดนมที่จัดเก็บ เพื่อรอการส่งมอบตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศฯ โดย
สถานที่จัดเก็บนมเกือบทั้งหมดกระจายตัวอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อ าเภอ
พุนพิน อ าเภอดอนสัก และอ าเภอเวียงสระ และมี 1 สาย ที่มีสถานที่จัดเก็บนมตั้งอยู่ในอ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบสายส่งจะต้องจัดเตรียมรถขนส่งนมโรงเรียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ในประกาศฯ ตามชนิดนมที่รับผิดชอบ โดยพบว่าผู้รับผิดชอบสายส่งทั้ง 7 สายมีรถรวมกันทั้งสิ้น จ านวน 20 คัน 
ส าหรับจัดส่งนมโรงเรียนไปยังสถานศึกษา จ านวน 829 แห่ง ในพื้นที่ 19 อ าเภอ รถขนส่งนมโรงเรียนจะแบ่งได้
เป็น 2 ลักษณะ คือรถห้องเย็น ส าหรับขนส่งนมพาสเจอร์ไรส์ และรถบรรทุกที่มีตู้หรือหลังคาหรือคลุมผ้าใบ 
ส าหรับขนส่งนม ยู.เอช.ที. ซึ่งผู้รับผิดชอบสายส่งจะต้องมีการจัดสรรรถขนส่งให้สอดคล้องกับชนิดนมที่ต้องจัดส่ง 
โดยมีผู้รับผิดชอบสายส่งจ านวน 3 สาย ที่จัดส่งเฉพาะนมพาสเจอร์ไรส์ คือ สาย C, F และ G มี 1 สายที่จัดส่ง
เฉพาะนม ยู.เอช.ที. คือ สาย E และมี 3 สาย ที่จัดส่งทั้งนมพาสเจอร์ไรส์และนม ยู.เอช.ที. คือ สาย A, B และ D 
ผู้รับผิดชอบสายส่งที่มีสถานศึกษาในความรับผิดชอบมากที่สุดคือ สาย A จ านวน 450 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 54.28 
ของสถานศึกษาทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับการมีรถขนส่งมากที่สุด
จ านวน 9 คัน ส าหรับขนส่งนมในพื้นที่ 16 อ าเภอ และต่ าสุด คือ สาย G มีรถขนส่ง จ านวน 1 คัน รับผิดชอบ
สถานศึกษา 16 แห่ง ในพื้นที่ 1 อ าเภอ ทั้งนี้ มีข้อสังเกต คือ สาย E มีสถานศึกษาในความรับผิดชอบมากถึง 112 
แห่ง แต่มีรถขนส่งเพียง 1 คัน ส าหรับขนส่งนมในพื้นที่ 14 อ าเภอ โดยในกรณีดังกล่าวเป็นการจัดส่งนมชนิด ยู.
เอช.ที. ทั้งหมด ซึ่งหากผู้รับผิดชอบสายส่งสามารถด าเนินการขนส่งนมโรงเรียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตาม
ประกาศฯ ได้ ก็มิได้เป็นปัญหาแต่อย่างใด สถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการรับนมพาสเจอร์ไรส์มากกว่านม 
ยู.เอช.ที. โดยสัดส่วนอยู่ที่ 491 กับ 338 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 59.23 และร้อยละ 40.77 ตามล าดับ พื้นที่ในการ
จัดส่งนมโรงเรียนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีอาณาเขตค่อนข้างกว้างใหญ่ มีภูมิประเทศตั้งแต่แผ่นดินใหญ่ หมู่เกาะ 
ที่ราบชายฝั่งทะเล ภูเขา และพื้นที่ราบสูงที่ค่อนข้างห่างไกล โดยพบว่า ในพื้นที่ 19 อ าเภออันเป็นที่ตั้งของ
สถานศึกษา มี 3 อ าเภอ ที่มีผู้รับผิดชอบสายส่งเพียงอ าเภอละ 1 สาย คืออ าเภอเกาะสมุย อ าเภอเกาะพะงัน และ
อ าเภอบ้านตาขุน นอกนั้นอีก 16 อ าเภอ จะมีผู้รับผิดชอบสายส่งอย่างน้อย 2 - 4 สาย โดยพื้นที่รับผิดชอบของ
สายส่งแต่ละสายจะยึดตามคู่สัญญาที่เป็นหน่วยจัดซื้อเป็นเกณฑ์ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือสถานศึกษา
เอกชน ซึ่งตามรายละเอียดการจัดสรรเขตพื้นที่การจ าหน่ายนมโรงเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2562 มี
หน่วยจัดซื้อทั้งสิ้น 207 หน่วย แบ่งเป็นหน่วยจัดซื้อที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 139 หน่วย และหน่วย
จัดซื้อที่เป็นสถานศึกษาเอกชน 68 หน่วย แต่จากการเก็บข้อมูลพบว่า หน่วยจัดซื้อที่มีอยู่จริงมีเพียง 205 หน่วย 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบางโพธ์ิ (อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี) และองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง (อ าเภอ     
ไชยา) ไม่มีสถานศึกษาในความดูแลที่ร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนแล้ว 
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ตารางท่ี 1 แสดงรายละเอียดข้อมูลพื้นฐานของผู้รบัผิดชอบสายสง่ในปีการศึกษา 2562 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลผู้รับผิดชอบสายส่ง 

รวม 
สาย A สาย B สาย C สาย D สาย E สาย F สาย G 

1 แหล่งผลิตนมตามสทิธิจัดสรร (แห่ง) 5 5 1 1 4 1 2 6 
2 สถานที่จัดเก็บนมโรงเรียน อ.เมือง  

จ.สฎ. 
อ.เมือง  
จ.สฎ. 

อ.เวียงสระ  
จ.สฎ. 

อ.ทุ่งใหญ่  
จ.นศ. 

อ.พุนพิน  
จ.สฎ. 

อ.ดอนสัก  
จ.สฎ. 

อ.เมือง  
จ.สฎ. 

- 

3 หน่วยจัดซ้ือ (แห่ง) 98 36 13 5 44 7 2 205 
 - อปท. (แห่ง) 76 17 13 5 20 5 1 137 
 - เอกชน (แห่ง) 22 19 0 0 24 2 1 68 
4 พ้ืนที่ส่งนมโรงเรียน (จ านวนอ าเภอ) 16 6 3 2 14 1 1 19 
5 จ านวนรถขนส่ง (คัน) 9 4 3 1 1 1 1 20 
 - รถห้องเย็น (คัน) 6 3 3 1 0 1 1 15 
 - รถบรรทุก (คัน) 3 1 0 0 1 0 0 5 
6 จ านวนสถานศึกษาในความรับผิดชอบ (แห่ง) 450 103 76 40 112 32 16 829 
 - คิดเป็นร้อยละ 54.28 12.42 9.17 4.83 13.51 3.86 1.93 100 
7 จ านวนสถานศึกษารับนมพาสเจอร์ไรส์ (แห่ง) 250 85 76 32 0 32 16 491 
 - คิดเป็นร้อยละ 30.16 10.25 9.17 3.86 0 3.86 1.93 59.23 
8 จ านวนสถานศึกษารับนม ยู.เอช.ที. (แห่ง) 200 18 0 8 112 0 0 338 
 - คิดเป็นร้อยละ 24.12 2.17 0 0.97 13.51 0 0 40.77 

 

การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม  
1. การวัดความเป็นศูนย์กลางของเครือข่าย (Centrality) 
 ผลการวิเคราะห์ค่า centrality measure จ านวน 3 พารามิเตอร์ คือ degree, betweenness และ 
closeness ของเครือข่ายการขนส่งและการเก็บรักษานมโรงเรยีนในพื้นที่จงัหวัดสุราษฎรธ์านี แสดงรายละเอยีด
ดังตารางที่ 2 โดยเนื่องจากเป็นเครือข่ายที่มีทิศทาง (directed network) ท าให้การวิเคราะห์ค่า degree และ 
closeness แยกการวิเคราะห์เป็น in- และ out- อธิบายได้ ดังนี้ 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าน้อยที่สุด (Minimum) 
และค่ามากที่สุด (Maximum) ของ degree, betweenness และ closeness  
 

 outdegree indegree betweenness outcloseness incloseness 
Mean 1.007 1.007 8.078 0.251 0.251 

Std Dev 7.184 0.237 88.469 0.007 0.0004 
Minimum 0 0 0 0.250 0.250 
Maximum 112 5 2295 0.343 0.251 

Degree centrality 
เครือข่ายการขนส่งและการเก็บรักษานมโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีทั้งกิจกรรมการรับนมเข้า

(indegree) และส่งนมออก (outdegree) ของหน่วยที่ศึกษา (node) ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ย (mean) ของ 
indegree และ outdegree เท่ากับ 1.007 โดยหน่วยที่มีการรับนมเข้าจากหลายแหล่งมากที่สุด คือ ผู้รับผิดชอบ
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สายส่ง สาย A และสาย B (indegree = 5) รองลงมาคือ สาย E และสาย G (indegree = 4 และ 2 ตามล าดับ) 
ส่วนหน่วยอื่นๆ ที่เหลือมีค่า indegree เป็น 1 (ภาพที่ 1 ก) หน่วยที่มีการส่งนมออกไปมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
ผู้รับผิดชอบสายส่ง สาย E และรถขนส่งคันที่ 1, 5, 3 และ 6 ของผู้รับผิดชอบสายส่ง สาย A ที่มีการขนส่งนม
ออกไปยังสถานศึกษา จ านวน 112, 70, 65, 62 และ 60 แห่ง ตามล าดับ (ภาพที่ 1 ข) ค่า outdegree มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.184 การกระจาย 0 ถึง 112 ขณะที่ indegree มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.237 การกระจาย 
0 ถึง 5 ค่า outdegree มีความแปรปรวนสูงเมื่อเทียบกับ indegree  

 

 
  
 

 
 

 

  
 

 

A001

B001

E001
G001

A001_1
A001_3

A001_5
A001_6

E001

(ข) 

(ก) 
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ภาพท่ี 1 โครงสร้างเครือข่ายแสดงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งและการเก็บรักษานมโรงเรียนของจังหวัด       
สุราษฎร์ธานี ในปีการศึกษา 2562  
(ก) แสดงค่า indegree centrality ของเครือข่าย  

สีแดง = node ที่มีค่า indegree สูงสุด เรียงล าดับตามขนาดจากมากไปน้อย คือ A001,      
B001, E001 และ G001 (indegree = 5, 5, 4 และ 2 ตามล าดับ) 
สีน้ าเงิน = node อื่นๆ ที่เหลือในเครือข่าย มีค่า indegree = 1  

(ข) แสดงค่า outdegree centrality ของเครือข่าย 
สีแดง = node ที่มีค่า outdegree สงูสุด 5 ล าดับแรก เรียงล าดับตามขนาดจากมากไปนอ้ย คือ 
E001, A001_1, A001_5, A001_3 และ A001_6 (outdegree = 112, 70, 65, 62 และ 60 
ตามล าดับ) 

  สีน้ าเงิน = node อื่นๆ ที่เหลือในเครือข่าย 

Betweenness centrality 
จากผลการวิเคราะหพ์บว่า เครือข่ายการขนส่งและการเก็บรักษานมโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎรธ์านี ที่มี

ค่า betweenness เป็น 0 มีจ านวน 835 หน่วย หมายถึงหน่วยเหล่าน้ัน ไม่ได้เป็นทางผ่านของหน่วยอื่นๆ ใน
เครือข่ายเลย หรือแปลความหมายได้ว่าเป็นการติดต่อกันระหว่างหน่วยในข้ันตอนเดียว ไม่ได้ผ่านหน่วยอื่น โดย
จะเป็นส่วนของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม (จ านวน 6 หน่วย) และสถานศึกษาปลายทางทั้งหมด (จ านวน 829 
หน่วย) และมี 23 หน่วย ที่มีค่า betweenness สูงกว่าค่าเฉลี่ย 8.078 โดยพบว่ามีค่าต้ังแต่ 32 - 2295 บ่งบอก
ได้ว่ามีหน่วยเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จะเป็นตัวผ่านของหน่วยอื่นๆ ในเครือข่าย จึงพิจารณาได้ว่าการขนส่งนม
โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นการจัดส่งโดยตรง ไม่มีการผ่านหน่วยอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน โดยหน่วยที่มีค่า 
betweenness เรียงล าดับจากสงูสุด 5 อันดับแรก คือ ผู้รับผิดชอบสายสง่ สาย A, สาย B สาย E  รถขนส่งคันที ่
1 และคันที่ 5 ของผู้รับผิดชอบสายส่ง สาย A ตามล าดับ (betweenness = 2295, 535, 448, 420 และ 390) 
ทั้งนี้ ค่า betweenness จะบ่งบอกความส าคัญของหน่วยนั้นในเครือข่าย โดยค่าที่สูงจะแสดงถึงการมีแนวโนม้
เป็นศูนย์กลางของเครือข่าย (ภาพที่ 2) 
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ภาพท่ี 2 โครงสร้างเครือข่ายแสดงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งและการเก็บรักษานมโรงเรียนของจังหวัด       
สุราษฎร์ธานี ในปีการศึกษา 2562 แสดงค่า betweenness centrality ของเครือข่าย  
สีแดง = node ทีม่ีค่า betweenness สงูสุด เรียงล าดับตามขนาดจากมากไปน้อย คือ A001, B001, 
E001, A001_1 และ A001_5 (betweenness = 2295, 535, 448, 420 และ 390 ตามล าดับ) 
สีน้ าเงิน = node อื่นๆ ที่เหลือในเครือข่าย 

Closeness centrality 
เป็นการศึกษาระยะห่างระหว่างหน่วยหนึ่งกับหน่วยอื่นๆ พบว่าค่าเฉลี่ยของ in- และ outcloseness คือ 

0.251 โดยเมื่อพิจารณาจากค่าสูงสุด และค่าต่ าสุดของค่า incloseness พบว่ามีความใกล้เคียงกันมาก หมายถึง 
ระยะห่างระหว่างหน่วยมีความใกล้เคียงกัน ท าให้การเข้าถึง หน่วยเหล่าน้ีในเชิงการรับนมไม่มีความแตกต่างกัน
มากนัก การวิเคราะห์ค่า outcloseness พบว่ามีหน่วยที่มีค่า outcloseness เรียงล าดับจากสูงสุด 5 อันดับแรก 
คือ (1) ผู้รับผิดชอบสายส่ง สาย A (2) โรงงานแปรรูปน้ านมดิบ (สหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์ค อ่าวน้อย จ ากัด) 
(3) โรงงานแปรรูปน้ านมดิบ 3 แหล่งผลิต (องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.ภาคใต้), สหกรณ์
โคนมก าแพงแสน จ ากัด และสหกรณ์โคนมนครปฐม จ ากัด) (4) โรงงานแปรรูปน้ านมดิบ (บริษัท สุราษฎร์-      
เฟรชมิลค์ จ ากัด) และ (5) ผู้รับผิดชอบสายส่ง สาย E ตามล าดับ (outcloseness = 0.343, 0.332, 0.328, 0.320 
และ 0.277) สามารถแปลความหมายได้ว่าในการเข้าถึงหน่วยเหล่าน้ีจากหน่วยอื่นๆ ทั้งหมดในเชิงการส่งนม     
ใช้ข้ันตอนต่ า มีความใกล้ชิดกับหน่วยย่อยอื่นๆ ในเครือข่ายสูง โดยหน่วยที่มีค่า closeness centrality มาก     
จะเป็นหน่วยที่มีความเป็นศูนย์กลาง และมีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร หรือเข้าถึงหน่วยอื่นในเครือข่ายได้
อย่างรวดเร็ว โดยใช้ข้ันตอนในการเข้าถึงน้อย (ภาพที่ 3) 

A001

A001_1

A001_5

B001

E001
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ภาพท่ี 3 โครงสร้างเครือข่ายแสดงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งและการเก็บรักษานมโรงเรียนของจังหวัด       
สุราษฎร์ธานี ในปีการศึกษา 2562 แสดงค่า outcloseness centrality ของเครือข่าย   
สีแดง = node ที่มีค่า outcloseness สูงสุด เรียงล าดับตามขนาดจากมากไปนอ้ย คือ (1) A001,  
(2) Z005, (3) Z004, Z003 และ Z002 (4) Z001 และ (5) E001 (outcloseness = 0.343, 0.332, 
0.328, 0.320 และ 0.277 ตามล าดับ) 
สีน้ าเงิน = node อื่นๆ ที่เหลือในเครือข่าย 

2. การวิเคราะห์กลุ่มย่อยของเครือข่าย (Subgroup analysis) และลักษณะโครงสร้างของเครือข่าย 
(network topology) 

พบว่าทุกหน่วยในเครือข่ายมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยในเครือข่ายประกอบด้วย 1 component ที่มี
สมาชิก 858 หน่วย มีการเช่ือมต่อระหว่างหน่วย จ านวน 864 การเช่ือมโยง และไม่พบโครงสร้าง triad การวิเคราะห์
ความหนาแน่นของเครือข่าย (density) พบว่าเครือข่ายนี้มีค่า density 0.001 หมายถึง เครือข่ายนี้มีการเช่ือมต่อจริง
เพียงร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับการเช่ือมต่อที่เป็นไปได้ทั้งหมด ซึ่งเป็นค่าที่ต่ า แสดงถึงลักษณะของเครือข่ายที่ไม่ได้มี
การเกาะกระจุกตัวกันมากนัก นอกจากนี้ยังพบว่า ค่า Out Centralization และ In Centralization ของเครือข่าย 
คือ 0.130 และ 0.005 แสดงถึงเครือข่ายนี้มีแนวโน้มที่จะมีกิจกรรมของหน่วยภายในเครือข่ายเป็นแบบผู้ส่งมากกว่า
เป็นผู้รับ ผลการวิเคราะห์ค่าการเกาะกลุ่มกันของเครือข่าย (clustering coefficient) พบว่ามีค่า 0.000 โดยเมื่อ
พิจารณาจากค่า density ร่วมกับค่า clustering coefficient คาดว่าเครือข่ายนี้มี topology ที่มีแนวโน้มเข้าใกล้
เครือข่ายชนิด small-world network จากการน าค่า degree distribution มาท ากราฟพบว่ากราฟมีลักษณะเบ้ขวา 
(right skewed degree distribution) หมายถึง มีหน่วยที่มีการเช่ือมโยงมาก (degree สูง) จ านวนน้อย และมีหน่วย
ที่มีการเช่ือมโยงน้อย (degree ต่ า) จ านวนมาก จึงสามารถสรุปได้ว่าเครือข่ายนี้เป็นชนิด small-world network ที่ม ี
scale-free property   

 

A001

E001

Z001

Z002

Z003
Z004

Z005
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วิจารณ์ 
 การวัดความเป็นศูนย์กลางของเครือข่าย โดยการวิเคราะห์ค่า degree centrality พบว่าหน่วยที่มีค่า 
indegree สูง คือ ผู้รับผิดชอบสายส่ง สาย A, B, E และ G แสดงถึงการมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมได้จากหลายแหล่งผลิต จนได้รับมอบอ านาจจากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับ
สิทธิจัดสรรในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จ านวนมากกว่าหน่วยย่อยอื่น ส าหรับหน่วยที่มีค่า outdegree สูง คือ 
ผู้รับผิดชอบสายส่ง สาย E และรถขนส่งคันที่ 1, 5, 3 และ 6 ของผู้รับผิดชอบสายส่ง สาย A จะบ่งบอกว่ามีการสง่
นมไปยังหน่วยรับหลายแห่ง สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในสองแง่มุม คือ (1) ใช้ควบคุมคุณภาพสถานที่จัดเก็บและ
การขนส่ง และ (2) ใช้เฝ้าระวังในกรณีพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมคุณภาพของนมโรงเรียน โดยในกรณีแรก 
การควบคุมคุณภาพการขนส่งสามารถประเมินจากค่า outdegree โดยหน่วยที่มีค่า outdegree สูง บ่งบอกถึงมี
การส่งออกนมโรงเรียนไปยังสถานที่ปลายทางจ านวนมาก ซึ่งหมายความถึงหากหน่วยดังกล่าวมีปัญหา เช่น มีการ
เก็บรักษานมที่ไม่เหมาะสม มีกระบวนการขนส่งนมที่อาจก่อให้เกิดปัญหาคุณภาพนม ยานพาหนะส าหรับจัดส่ง
นมไม่ได้มาตรฐาน ไม่เพียงพอ อุปกรณ์ให้ความเย็นเสื่อมคุณภาพ เป็นต้น ก็จะส่งผลในการเพิ่มโอกาสเกิดปัญหา
ในวงกว้างไปยังหน่วยอื่นที่เป็นผู้รับ กรณีที่สองการเฝ้าระวังในกรณีพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมคุณภาพของ
นมโรงเรียน ในกรณีนี้หากสถานศึกษามีการแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการเสื่อมคุณภาพนม คณะท างานที่รับผิดชอบจะ
ได้มีแผนการตรวจสอบย้อนกลับไปยังสถานศึกษาอื่นที่ร่วมสายส่งเดียวกัน เพื่อระบุกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเฝ้าระวัง
ได้รวดเร็วและชัดเจนยิ่งข้ึน เป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในวงกว้าง  
 การวัดความเป็นศูนย์กลางของเครือข่าย โดยการวิเคราะห์ค่า betweenness centrality พบว่าร้อยละ 
97 ของหน่วยในเครือข่าย (835/858 หน่วย) มีการติดต่อกับหน่วยอื่นแบบข้ันตอนเดียว โดยไม่ได้เป็นทางผ่านของ
หน่วยอื่นๆ ในเครือข่ายเลย มีเพียงร้อยละ 3 (23/858 หน่วย) เท่านั้น ที่จะเป็นตัวผ่านของหน่วยอื่นๆ ในเครือข่าย 
จึงพิจารณาได้ว่าการขนส่งนมโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นการจัดส่งโดยตรง ไม่มีการผ่านหน่วยอื่นๆ ที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้องกัน โดยหน่วยที่มีค่า betweenness สูงสุด คือ ผู้รับผิดชอบสายส่ง สาย A มีค่า betweenness 2295 
ซึ่งสูงกว่าหน่วยอื่นอย่างชัดเจน มีความสอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐานตามที่ได้รายงานไว้ในผลการทดลอง การมีค่า 
betweenness สูงจะบ่งบอกความส าคัญของหน่วยนั้นในเครือข่าย โดยค่าที่สูงจะแสดงถึงการมีแนวโน้มเป็น
ศูนย์กลางของเครือข่าย โดยการเช่ือมโยงหน่วยต่างๆ ที่อยู่ห่างกันให้เข้าหากัน ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการ
ติดต่อระหว่างหน่วยอื่นๆ และมีบทบาทส าคัญในการท าให้เกิดผลกระทบต่างๆ ภายในเครือข่าย(8,10-11) ทั้งนี้ การ
ตรวจสอบการด าเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนของคณะท างานฯ ชุดต่างๆ ในระดับพื้นที่ 
จะต้องมุ่งเนน้ให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลทั้ง 23 หน่วย ดังกล่าว เพราะเป็นหน่วยย่อยร้อยละ 3 ที่มีอิทธิพล
ต่อเครือข่ายนมโรงเรียนทั้งระบบในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 การวัดความเป็นศูนย์กลางของเครือข่าย โดยการวิเคราะห์ค่า closeness centrality เป็นการศึกษา
ระยะห่างระหว่างหน่วย พบว่าค่า incloseness มีความใกล้เคียงกัน ท าให้การเข้าถึงหน่วยเหล่านี้ในเชิงการรับนม
ไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนการวิเคราะห์ค่า outcloseness พบว่ามีหน่วยที่มี ค่า outcloseness สูง คือ 
ผู้รับผิดชอบสายส่ง สาย A และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมทั้งหมด บ่งบอกว่าเป็นหน่วยย่อยที่มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับหน่วยย่อยอื่นในเครือข่ายสูง มีความเป็นศูนย์กลาง และมีความสามารถในติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว(8,10-11) 
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 การวิเคราะห์กลุ่มย่อยของเครือข่าย (Subgroup analysis) และลักษณะโครงสร้างของเครือข่าย 
(network topology) ในกรณีที่เครือข่ายมีขนาดใหญ่ การวิเคราะห์โดยดู sociogram เพียงอย่างเดียว จะไม่
สามารถสรุปได้ครบถ้วน(11-12) จึงต้องประเมินการเช่ือมต่อของเครือข่ายร่วมกับการพิจารณาจากค่า density และ
ค่า clustering coefficient พบว่ามีแนวโน้มเป็นเครือข่ายชนิด small-world network ที่มี  scale-free 
property โดยในทางระบาดวิทยาหากมีการเกิดโรคระบาดภายในเครือข่ายที่มีลักษณะโครงสร้างลักษณะนี้ จะท า
ให้มีโอกาสที่จะเกิดการแพร่กระจายโรคได้อย่างรวดเร็วในวงกว้าง ซึ่งมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรค
ระบาด ต้องให้ความส าคัญกับหน่วยที่มี degree สงู เพื่อลดขนาดของการระบาด(13) ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในแง่ของการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนได้ คือ การให้ความส าคัญในการควบคุมหน่วย ที่มี degree 
สูง ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บไปจนถึงมาตรฐานการขนส่งเพื่อป้องกันปัญหานมโรงเรยีนเสื่อมคุณภาพก่อนจัดส่งไป
ยังสถานศึกษาปลายทาง 
 

สรุปผลการศึกษา 
เครือข่ายทางสังคมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งและเก็บรักษานมโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ปีการศึกษา 2562 เป็นชนิด small-world network ที่มี scale-free property มีกิจกรรมหลักของหน่วยใน
เครือข่ายที่มีลักษณะเป็นผู้ส่งมากกว่าเป็นผู้รับ สมาชิกส่วนใหญ่ในเครือข่ายจะมีความเช่ือมโยงกับสมาชิกที่มี
อิทธิพล โดยจากผลการศึกษาพบว่าค่าพารามิเตอร์ที่มีความส าคัญกับการน าไปใช้ประโยชน์คือค่า outdegree 
centrality และ betweenness centrality และจากการประเมินความเป็นศูนย์กลางของเครือข่าย พบว่า
ผู้รับผิดชอบสายส่ง สาย A, สาย B และสาย E เป็นหน่วยที่มีความส าคัญซึ่งกิจกรรมของหน่วยเหล่านี้จะมี
อิทธิพลต่อหน่วยส่วนใหญ่ในเครือข่าย จึงต้องควบคุมการด าเนินงานให้อยู่ในมาตรฐานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนที่เสื่อมคุณภาพจากกระบวนการ
จัดเก็บและการขนส่ง  

 

ข้อเสนอแนะ 
ฐานข้อมูลสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาที่เปิดใหม่ ถูกยุบรวม 

หรือปิดตัวไป ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลที่อาจจะแปรผนัตามจ านวนเด็กที่มกีารเปลีย่นแปลง และมีแนวโน้มทีล่ดลง 
แต่หน่วยงานที่รับผิดชอบสถานศึกษามีหลายหน่วยงานตามสังกัด ไม่ได้มีผู้รับผิดชอบหลักเป็นหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่ง และไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องรายงานให้กรมปศุสัตว์ทราบ หากไม่ได้มีการสอบถามไปในแต่ละครั้ง 
การติดตามข้อมูลที่เป็นปัจจุบันท าได้ยาก มีโอกาสอาจตกหล่น บกพร่อง ข้อมูลไม่ครบถ้วนตามความเป็นจริง 
ควรมีการจัดท าระบบฐานข้อมูลสถานศึกษาที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับประเทศ ให้มีการปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ มีการรวบรวมข้อมูลสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทั้งหมด 
สามารถเรียกดูข้อมูลได้ง่าย ข้อมูลมีความน่าเช่ือถือ รวมถึงให้มีการแสดงข้อมูลที่ลงรายละเอียดถึงระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่รับผิดชอบสถานศึกษา เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับการท าสัญญากับหน่วยจัดซื้อ 
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเช่ือมโยงข้อมูลเข้ากับพื้นที่สิทธิจัดสรรที่มีการประกาศในแต่ละปีการศึกษาได้ง่าย 
สะดวกในการวางมาตรการในการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ  
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ทางสัตวแพทย์ ส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ที่ให้โอกาสเข้าร่วมอบรมการใช้งาน
โปรแกรมส าหรับวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม และขอขอบคุณหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาทุกแห่งและ
ผู้รับผิดชอบสายส่งทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลพื้นฐานส าหรับใช้ในการวิเคราะห์เครือข่ายนม
โรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นอย่างดี 
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