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รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2561  เป็นการรวบรวม
ผลงานวิจัยที่น าเสนอทั้งในรูปแบบบรรยายและการน าเสนอแบบโปสเตอร์  ในงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย 
ครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2561  ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 จ านวนทั้งหมด 379 
ผลงาน  โดยแบ่งออกเป็นผลงานวิจัยที่น าเสนอในรูปแบบบรรยาย จ านวน 144 ผลงาน และรูปแบบโปสเตอร์ จ านวน  235 
ผลงาน มีผลงานท่ีได้รับการคัดเลือกให้จัดท ารวมบทความฉบับสมบูรณ์ มีการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญใน
แต่ละด้าน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับฯฉบับนี้เป็นบทความฉบับสมบูรณ์ในกลุ่มด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รวมทั้งสิ้น  149  ผลงาน  โดยแบ่งออกเป็นผลงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ดังนี ้
 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   จ านวน 125  ผลงาน 
ด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ    จ านวน  24   ผลงาน 
 

 คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย ขอขอบคุณผู้บริหาร  กองบรรณาธิการ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงขอขอบคุณผู้น าเสนอผลงานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดท ารายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัย 
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ความรู้ด้วยเทคนิคออนโทโลยี และ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการใช้งานระบบการ สืบค้น
สาเหตุปัญหาอาการเสียระบบช่วงล่างรถยนต์ การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้โปรแกรม โฮโซ อีดิเตอร์ น ามาใช้สืบค้นข้อมูลเชิงความหมาย 
จากการประเมินผลลัพธ์ ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการใช้ระบบการสืบค้นสาเหตุปัญหาอาการเสีย
ระบบช่วงล่างรถยนต์โดยใช้สถิติทดสอบ Mann-Whitney U Test พบว่า ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของพนักงานทั่วไปและ
พนักงานหัวหน้างานไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และทดสอบด้วยสถิติ Kruskal-Wallis Test พบว่า ผลรวมความ
พึงพอใจทุกด้าน พบว่าไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณา ผลรวมความพึงพอใจทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก
(x̅= 4.32, S.D. = 0.34) ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าระบบสืบค้นสาเหตุปัญหาอาการเสียระบบช่วงล่างรถยนต์ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างความพึงใจระดับดีมากกับผู้ใช้ระบบท่ีมีประสบการณ์การท างานหรือสถานะการท างานท่ีแตกต่างกัน 

 
ค าส าคัญ : ออนโทโลย ีการสืบค้นข้อมูลเชิงความหมาย  ระบบช่วงลา่งรถยนต ์Mann-Whitney U Test, Kruskal-Wallis 

Test  

Abstract 
 The objectives of this research are to develop a Suspension Automotive Diagnostic Systems using 
Ontology technique and development ontology knowledge base and to compare the difference of 
average satisfaction with using a suspension automotive diagnosis system. It was developed using Hozo 
Editor program had been used for semantic web researching. Evaluation of the result compares the 
difference of average satisfaction with using a suspension automotive diagnosis system by Mann-Whitney 
U Test. The result of testing is mean score no difference between employee and employee leader with 
statistically significant at the 0.05 level and Kruskal-Wallis statistic used to test in the Total Satisfaction 
shown that mean score no difference statistically significant at the 0.05 level. The results of satisfaction 
with using a suspension automotive diagnosis system revealed that Total Satisfaction is at the very good 
(x̅= 4.32,       S.D. = 0.34). In the conclusion, The Suspension Automotive Diagnosis System is working very 
efficiently, and this system has created highly satisfaction for every user that have experience in their job 
or every user that have different status in their job. 
 
keywords : ontology semantic search car suspension Mann-Whitney U Test, Kruskal-Wallis Test 
 
บทน า 
 ในปัจจุบันพื้นผิวจราจรจะขรุขระและไม่ราบเรียบเสมอไป ดังนั้นรถยนต์โดยทั่วไปจึงต้องมีระบบรองรับน้ าหนักไว้
เชื่อมต่ออยู่ระหว่างตัวถังกับล้อ เพื่อท าหน้าท่ีลดอาการสั่นสะเทือน การกระแทก และอาการส่ายที่เกิดขึ้นจากพื้นผิวจราจรซึ่ง
จะท าให้สมรรถนะในการขับขี่มั่นคง หรือนอกจากนั้นอาจส่งผลให้ผู้ขับขี่รถยนต์ไม่สามารถขับได้เต็มประสิทธิภาพจนเกิด
อุบัติเหตุ ที่สืบเนื่องมาจากการท างานของระบบช่วงล่างรถยนต์ เช่น ระบบรองรับน้ าหนัก เบรก ล้อ และยางที่ผิดปกติ จาก
สาเหตุที่เกิดขึ้น (ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ, 2560) ผู้ขับขี่รถยนต์และช่างซ่อมจะไม่สามารถรู้ถึงปัญหาต่าง ๆ ว่าเกิดขึ้นใน
ระบบใด ของระบบเครื่องช่วงล่างรถยนต์ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทราบสาเหตุของปัญหา
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เบื้องต้นที่เกิดขึ้นโดยใช้ระยะเวลาอันสั้น แต่เนื่องจากสาเหตุของปัญหาอาการเสียช่วงล่างรถยนต์มีความหลากหลาย จึง
จ าเป็นต้องอาศัยความรู้ความเช่ียวชาญของผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล   
 จากปัญหาข้างต้นที่ได้กล่าวมา ผู้วิจัยได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบการสืบค้นสาเหตุปัญหาอาการเสียระบบช่วงล่าง
รถยนต์เบื้องต้นโดยใช้เทคนิคออนโทโลยี เพื่อให้ผู้ใช้เครื่องมือในการสืบค้นสาเหตุปัญหาอาการเสีย ได้ลดระยะเวลาในการ
สืบค้นปัญหาที่เกิดขึ้น ที่จากเดิมจะใช้เวลานาน จากการวิจัยนี้ได้รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องจากผู้เช่ียวชาญด้านรถยนต์ และ
รวบรวมเอกสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยใช้รูปแบบออนโทโลยีเฉพาะด้านเพื่อน ามาใช้ในการสืบค้นอาการเสียที่
เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุแท้จริงจากสิ่งใด 
 
วิธดี าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  

1. เพื่อพัฒนากระบวนการออกแบบและพัฒนาฐานความรู้ออนโทโลยี ของระบบการสืบค้นสาเหตุปัญหาอาการเสีย
ระบบช่วงล่างรถยนต์และสร้างองค์ความรู้ด้วยเทคนิคออนโทโลยี 

2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ของระบบการสืบค้นสาเหตุปัญหาอาการเสียระบบช่วง
ล่างรถยนต์  
 การด าเนินงานการวจิัยครั้งนี้มีขั้นตอนการออกแบบและกระบวนการพัฒนาฐานความรู้ออนโทโลยีและขั้นตอนการ
จัดการองค์ความรู้จากผู้เช่ียวชาญจนเข้าสู่กระบวนการเทคนิคออนโทโลยีและผลการวิจัย (กัลยา ใจรักษ์, 2559) ในภาพที่ 1 
 

 
ภาพที่ 1 ขั้นตอนด าเนินการวิจัย  

 
 จากภาพท่ี 1 ข้ันตอนการด าเนินการวิจัยมีดังนี ้

1. การเตรียมฐานข้อมูลความรู้ของระบบ (Data Collection) 
 การเตรียมฐานข้อมูลโดยใช้หลักการจากระบบผู้เช่ียวชาญ (Data Collection) ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารและใช้วิธีการดึงความรู้ (Knowledge Acquisition) จากผู้เช่ียวชาญในด้านรถยนต์เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดข้อมูล
และสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้เริ่มจากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นเช่น อาการเสียที่พบได้บ่อยกับระบบช่วงล่างรถยนต์ 
สาเหตุที่เกิดขึ้นจากส่วนประกอบระบบช่วงล่างและวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้อต้น 

2. การออกแบบและพัฒนาออนโทโลยี (Ontology Design and Development) 
 การออกแบบและพัฒนาออนโทโลยี เป็นการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการ ดึงความรู้จากผู้เช่ียวชาญ มาออกแบบออน
โทโลยีโดย ประกอบไปด้วยดังนี้ แนวคิด (Concepts) คลาสหลัก (Super-class) ตัวแทนข้อมูล(Instances) จึงได้มาสร้างเป็น
กฎความสัมพันธ์ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของข้อมูลที่เป็นรูปแบบล าดับช้ัน (Soner Karas, 2012) จากการออกแบบภาพรวมของ
ออนโทโลยีสาเหตุอาการเสียช่วงล่างรถยนต์  ในแต่ละคลาสหลักประกอบไปด้วยคลาสย่อย (Subclass) เพื่ออธิบาย

2 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

รายละเอียดของคลาสนั้น ๆ คุณสมบัติ (Properties) ประกอบด้วยคุณสมบัติที่เป็นตัวก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างคลาส 
(Object Properties) ใช้ is a เช่น  ยางบวม มีคุณสมบัติเป็นอาการเสีย และความสัมพันธ์แบบเป็นส่วนหนึ่ง (Data type 
Properties) คือ ความสัมพันธ์ที่หมายถึงการเป็นส่วนประกอบ ใช้  past of เช่น car breakdown part-of Suspension ซึ่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส ปัญหาอาการเสียรถยนต์ (car breakdown) เป็นส่วนหนึ่ง คลาสอาการเสียช่วงล่างรถยนต์ 
(suspension) และตัวแทนข้อมูล (Instances) ค าศัพท์อาการเสียระบบช่วงล่างรถยนต์มีการก าหนดความหมายไว้แล้ว 

3. การจับคู่ออนโทโลยีกับฐานข้อมูล (Mapping Ontology to Database) 
 ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการจับคู่ออนโทโลยีกับฐานข้อมูลที่สร้างขึ้น เพื่อให้การเช่ือมโยงและสัมพันธ์กับข้อมูล
สาเหตุอาการเสียระบบช่วงล่างรถยนต์ เนื่องจากขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลโดยใช้สปาร์เคิล (SPARQL) สามารถสืบค้นภาษาไทย
ได้  ผู้วิจัยจึงใช้ระบบจัดการโปรแกรมประยุกตฐ์านความรูอ้อนโทโลยี (Ontology Application Management Framework)
ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยเนคเทค (Marut Buranarach, 2016) (National Electronics and Computer Technology : 
NECTEC) ที่สามารถจับคู่คลาส (Class) กับ พร็อพเพอร์ตี้ (Property)ที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 จะช่วยลดความซับซ้อนในการ
พัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ันของเทคโนโลยีเชิงความหมายและออนโทโลยี ผู้ใช้งานสามารถน าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 น าเข้า
ฐานข้อมูล (Database) และน าเข้าออนโทโลยีสร้างขึ้น (Domain Ontology) และการก าหนดการตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง
(Configuration) และเข้าถึงข้อมูลผ่านแม่แบบโปรแกรมประยุกต์ (Application Template) โดยผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องมีทักษะใน
การเขียนโปรแกรม (ชารินนี พรหมภักดี  มารุต บูรณรัช  และ จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล, 2558) 

4. การสืบค้นอาการเสียระบบช่วงล่างรถยนต์ (Searching Concept : Suspension Automotive Diagnosis) 
  ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลอาการเสียระบบช่วงล่างรถยนต์ผู้วิจัยได้ใช้ภาษาสปาร์เคิล (SPARQL) และอาดีเอฟ (RDF) 
เป็นภาษาที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลจากออนโทโลยี เนื่องจากงานวิจัยนี้ต้องมีการน าความรู้เฉพาะทางของผู้เช่ียวชาญมาให้
ความรู้สาเหตุปัญหาอาการเสียระบบช่วงล่างรถยนต์จึงจ าเป็นต้องสร้างให้อยู่ในรูปแบบกฎ (IF-THEN Rule) (กัลยา ใจรักษ์, 
2559) เพื่อให้น าไปใช้ในการหาสาเหตุของอาการเสียระบบช่วงล่างรถยนต์  

5. การประเมินผล (Evaluation) 
ในขั้นตอนนี้เป็นการน าผลลัพธ์ที่เป็นผลกระทบอาการเสียกับค าแนะน าวิธีการแก้ไขมาท าการทดสอบระบบโดยใช้วิธี 

Black Box Testing (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2555) โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 3 ด้านได้แก่ ด้านการท างานตามความ
ต้องการของ ผู้ใช้งาน (Functional Requirement Test) ด้านการท างานตามฟังก์ช่ันงานของระบบ (Function Test) และ
ด้านความง่ายในการใช้งานระบบ (Usability Test) โดยทดสอบจากเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายช่างเทคนิคซ่อมบ ารุง ศูนย์บริการ
รถยนต์ที่มีประสบการณ์โดยมากกว่า 10-20 ปีขึ้นไป ทางด้านการซ่อมบ ารุงดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็นผู้เช่ียวชาญด้านซ่อมบ ารุง
รถยนต์ ในเครือวี กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ จ านวน 20 ท่าน จากปัญหาอาการเสียระบบช่วงล่างรถยนต์เบื้องต้น 50 รายการ ผู้วิจัย
ได้ท าสถิติในการหาค่าความพึงพอใจการใช้งานระบบ ในครั้งนี้  โดยใช้สถิตินอนพาราเมตริก (Nonparametric)  คือสถิติ
ทดสอบแมนน์-วิทท์นีย์ ยูเทส ( Mann-Whitney U Test) (เกตุวดี จังวัฒนกุล, 2557) และ ครัสคาลและวัลลิส (Kruskal-
Wallis Test) (สุชาดา เพ็ชรขาวเขียว, 2555) ทีเ่ป็นสถิติที่ใช้ในการทดสอบว่ากลุ่มตัวอย่างนั้นมีการทดสอบของค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจการใช้ระบบแตกต่างกันหรือไม่ โดยวัดจากประสบการณ์ท างาน ระดับการศึกษาและ สถานะการท างานของพนักงาน
ทั่วไปและพนักงานหัวหน้างานของผู้ท าการประเมิน การวัดความพึงใจใช้เทคนิคของลิเคิร์ท (Likert technique) หรือ 
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (บุรินทร์ รุจจนพันธุ์, 2010) ดังรายละเอียดตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียด ออบเจ็กต์พร็อพเพอรต์ี้คลาสปญัหาอาการเสียรถยนต์ 

ระดับเกณฑ ์ รายละเอียด 
4.21 – 5.00 ประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดบัดีมาก 
3.41 – 4.20 ประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดบัดี 
2.61 – 3.40 ประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60 ประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดบัน้อยหรือพอใช้ 
1.00 – 1.80 ประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดบัควรปรับปรุง 
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ผลการวิจัย   
1. ภาพออนโทโลยีโดเมนสาเหตุปัญหาอาการเสียระบบช่วงล่างรถยนต์ 
จากการออกแบบและพัฒนาออนโทโลยี ที่น าองค์ความรู้ที่ได้จากการ ดึงความรู้จากผู้เช่ียวชาญ มาสร้างเป็นกฎ

ความสัมพันธ์ขององค์ความรู้และใช้เครื่องมือโฮโซ ออนโทโลยี อีดิเตอร์ ออกแบบตามกฎความสัมพันธ์ที่ได้รับ ดังภาพท่ี 2  

  
ภาพที่ 2 ภาพรวมออนโทโลยสีาเหตุปัญหาอาการเสียระบบช่วงล่างรถยนต ์

จากภาพที่ 2 เป็นการออกแบบภาพรวมของออนโทโลยีสาเหตุปัญหาอาการเสียระบบช่วงล่างรถยนต์ จะแบ่ง
ออกเป็นคลาสหลัก 5 คลาสได้แก่  ปัญหาอาการเสียรถยนต์ (suspension) ช้ินส่วนช่วงล่างรถยนต์ (pasts) อาการเสีย
(car_breakdown) ต าแหน่งช่วงล่างรถยนต์ (position) และ สถานะผลกระทบ (effect_status) สามารถอธิบายรายละเอียด 
คลาส ตารางที่ 2 ออบเจ็กต์พร็อพเพอร์ตี้คลาส และ ตารางที่ 3 พร็อพเพอร์ตี้ประเภทข้อมูลคลาสปัญหาอาการเสียรถยนต์  

 

ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียด ออบเจ็กต์พร็อพเพอรต์ี้คลาสปญัหาอาการเสียรถยนต์ 
ล าดับ ออบเจ็กต์พร็อพเพอร์ตี ้ รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างคลาสปญัหาอาการเสียรถยนต ์

1 has_car_breakdown คลาส อาการเสียช่วงล่างรถยนต ์
2 has_parts คลาส ช้ินส่วนช่วงล่างรถยนต ์
3 has_position คลาส ต าแหน่งช่วงล่างรถยนต ์
4 has_effect_status คลาส สถานะผลกระทบระบบช่วงล่างรถยนต ์

 
ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดพร็อพเพอร์ตี้ประเภทข้อมลูคลาสปญัหาอาการเสียรถยนต์ 
ล าดับ พร็อพเพอร์ตี้ประเภทข้อมลู ชนิดข้อมูล รายละเอียด 

1 suspension String ช่ืออาการเสียรถยนต ์
2 car_breakdown String รายละเอียดผลกระทบที่เกดิขึ้นกบัรถยนต์ 
3 pasts String ช่ือช้ินส่วนระบบช่วงล่างรถยนต ์
4 position String ต าแหน่งช่วงล่างรถยนต ์
5 effect String ผลกระทบ 
6 speed integer สถานะความเร็วปัจจุบัน 
7 solution String รายละเอียดวิธีแกไ้ขเบื้องต้น 
8 effect_status String สถานะผลกระทบระบบช่วงล่างรถยนต ์
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2. ผลลัพธ์การจับคู่ออนโทโลยีกับฐานข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าออนโทโลยีสาเหตอุาการเสยีช่วงล่างรถยนตจ์ับคู่ กับฐานข้อมูลออนโทโลยีสาเหตุอาการเสียระบบช่วงล่าง
รถยนต์ และเป็นข้อมูลให้สอดคล้องกับโครงสร้างของออนโทโลยีที่พัฒนาขึ้น โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ฐานความรู้ออนโทโลยี 
ผลลัพธ์รายการความสมัพันธ์ของคลาสกับฐานข้อมูลที่ผู้ใช้ก าหนด ดังภาพท่ี 3 ตัวอย่างผลลัพธ์การจับคู่คลาสออนโทโลยีกับช่ือ
ตารางบนฐานข้อมูล ดังภาพท่ี 4 และ ตัวอย่างผลลัพธ์ความสัมพันธ์ของตัวแทนข้อมูลกับฐานข้อมูล ดังภาพท่ี 5 

 
ภาพที่ 3 รายการความสัมพันธ์ของคลาสกับฐานข้อมลูที่ผู้ใช้ก าหนด 

 

  
ภาพที่ 4 ตัวอย่างการจับคู่คลาสออนโทโลยีกับช่ือตารางบนฐานข้อมูล 
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ภาพที่ 5 ตัวอย่างความสมัพันธ์ของตัวแทนข้อมูลกับฐานข้อมูล (ต าแหน่งช่วงล่างรถยนต์) 

3. ผลการสืบค้นข้อมูลออนโทโลยีสาเหตุอาการเสียระบบช่วงล่างรถยนต์ 
 การสืบค้นข้อมูลสาเหตุอาการเสยีระบบช่วงล่างรถยนต์สืบค้นโดยใช้คลาสหลกัท้ังหมดหา้คลาสเป็นตัวก าหนดกฎเช่น
การสืบค้นปัญหาอาการเสียช่วงล่างโดยใช้รูปแบบไวยากรณ์ของ สปาร์เคิล ในการสืบค้นดังภาพท่ี 6 
 
 
 

 

ภาพที่ 6 ตัวอย่าง รูปแบบไวยากรณ์ของ สปารเ์คลิ 

 ซึ่งสามารถอธิบายค าสั่งได้คือ ต้องการเลือกสถานะผลกระทบที่เกิดขึ้น (effect_status) และสถานะความเร็ว ณ 
ขนาดที่เกิดขึ้นจาก ออนโทโลยี ช่ือ Suspension โดยเลือกจาก พร็อพเพอร์ตี้ คือ ผลกระทบ (effect_status) และ สถานะ
ความเร็ว (Speed)  โดยที่ ? effect_status? effect_status ก็เปรียบเสมือนตัวแปรที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมารองรับผลลัพธ์ 

 
ภาพที่ 7 ผลลัพธ์การสืบค้นข้อมูล 

 
 
 

SELECT ? effect_status ?speed 
WHERE { suspension: effect_status? effect_status;  
suspension: speed >= ?speed } 
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4. ผลลัพธ์การประเมินผล (Evaluation) 
 จากการวิจัยความพึงพอใจระบบการสืบค้นสาเหตุปัญหาอาการเสียชว่งล่างรถยนต์โดยใช้เทคนิคออนโทโลยี ซึ่งได้
เก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีอาวุโสฝ่ายช่างเทคนิคซ่อมบ ารุง ศูนย์บริการรถยนตโ์ดยข้อมลูจากแบบสอบถามประกอบด้วย  
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมนิ 
 ส่วนท่ี 2 แบบประเมินความพึ่งพอใจประกอบด้วย 3 ด้าน  

 ด้านที ่1 ด้านการท างานตามความต้องการของผู้ใช้งาน  (Functional Requirement Test) 
 ด้านที ่2 ด้านการท างานตามฟังกช่ั์นงานของระบบ(Functional Test)  

  ด้านที ่3 ด้านความง่ายในการใช้งานระบบ (Usability Test) 
 การประเมินผลความพึงพอใจโดยใช้สถิติทดสอบแมนน-์วิทท์นีย์ ยูเทส ( Mann-Whitney U Test) และ ครสัคาล
และวัลลิส (Kruskal-Wallis Test) เพราะ กลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก และ การแจกแจงข้อมูลไม่เป็นแบบปกติ (Non-normal 
Distribution) 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของประสบการณ์การท างานในแต่ละด้านและผลความพึงพอใจทุกด้าน  

Test Statistics  Chi-Square df Asymp. Sig. 
1. ด้านการท างานตามความต้องการของผู้ใช้งาน 2.96 3 .40 
2. ด้านการท างานตามฟังก์ช่ันงานของระบบ 1.9 3 .59 
3. ด้านความง่ายในการใช้งานระบบ 4.79 3 .19 

ผลรวมความพึงพอใจทุกด้าน 2.76 3 .43 
  
 จากตารางที่ 4 ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า  
 ด้านการท างานตามความต้องการของผู้ใช้งาน  ส่วนมุมมองข้อมูลประสบการณ์การท างานของพนักงานฝ่ายซ่อม
บ ารุงศูนย์บริการรถยนต์ แบบสอบถามในด้านการท างานตามความต้องการของผู้ใช้งานไม่แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ
ทีร่ะดับ 0.05 (p > 0.05) 
 ด้านการท างานตามฟังก์ช่ันงานของระบบ ส่วนมุมมองข้อมูลประสบการณ์การท างานของพนักงานฝ่ายซ่อมบ ารุง
ศูนย์บริการรถยนต์ ในด้านการท างานตามฟังก์ช่ันงานของระบบไม่แตกต่างอย่างม ีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 (p > 0.05) 

ด้านความง่ายในการใช้งานระบบ ส่วนมุมมองข้อมูลประสบการณ์การท างานของพนักงานฝ่ายซ่อมบ ารุงศูนย์บริการ
รถยนต์ ในด้านความง่ายในการใช้งานระบบไม่แตกต่างอย่างม ีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 (p > 0.05) 

ผลรวมความพึงพอใจทุกด้าน ส่วนมุมมองข้อมูลประสบการณ์การท างานของพนักงานฝ่ายซ่อมบ ารุงศูนย์บริการ
รถยนต์ จากผลรวมในทุกด้านไม่แตกต่างอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 (p > 0.05) 
 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับการศึกษาในแตล่ะด้านความพึงพอใจและผลความพึงพอใจทุกด้าน 

ด้านความพึงพอใจ  Chi-Square df Asymp. Sig. 
1. ด้านการท างานตามความต้องการของผู้ใช้งาน 1.57 3 .67 
2. ด้านการท างานตามฟังก์ชั่นงานของระบบ .54 3 .91 
3. ด้านความง่ายในการใช้งานระบบ 1.06 3 .79 

ผลความพึงพอใจทุกด้าน .62 3 .89 
      

จากตารางที่ 5 ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า  
ด้านการท างานตามความต้องการของผู้ใช้งาน  ส่วนมุมมองระดับการศึกษาของพนักงานฝ่ายซ่อมบ ารุงศูนย์บริการ

รถยนต์ ในด้านการท างานตามความต้องการของผู้ใช้งานไม่แตกต่างอย่างม ีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 (p > 0.05) 
ด้านการท างานตามฟังก์ช่ันงานของระบบ ส่วนมุมมองระดับการศึกษาของพนักงานฝ่ายซ่อมบ ารุงศูนย์บริการ

รถยนต์ ในด้านการท างานตามฟังก์ช่ันงานของระบบไม่แตกต่างอย่างม ีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 (p > 0.05) 
ด้านความง่ายในการใช้งานระบบ ส่วนมุมมองระดับการศึกษาของพนักงานฝ่ายซ่อมบ ารุงศูนย์บริการรถยนต์ในด้าน

ด้านความง่ายในการใช้งานระบบไม่แตกต่างอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 (p > 0.05) 

7 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

ผลรวมความพึงพอใจทุกส่วนมุมมองระดับการศึกษาของพนักงานฝ่ายซ่อมบ ารุงศูนย์บริการรถยนต์จากผลรวมในทุก
ด้านไม่แตกต่างอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 (p > 0.05) 
 
ตารางที่ 6 แสดงเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยภาพรวมของความพึงพอใจต่อระบบการสืบค้นสาเหตุปัญหาอาการ

เสียระบบช่วงล่างรถยนต์ 
กลุ่มตัวอย่าง N Mean Rank Z Asymp. Sig.(2-Tailed) 

พนักงานท่ัวไป 
พนักงานหัวหน้างาน 

รวม 

15 
5 
20 

11.07 
8.80 

- 

-0.74 
- 
- 

.46 
- 
- 

 
จากตารางที่ 6 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์โดยใช้ สถิติ Mann-Whitney U test พบว่า ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ

พนักงานท่ัวไปและพนักงานหัวหน้างานมีความแตกต่างอย่างทีน่ัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (.46> 0.05)  
 

ตารางที่ 7 ระดับความพึงพอใจ ของระบบการสืบค้นสาเหตุปัญหาอาการเสียระบบช่วงล่างรถยนต์  
ด้านความพึงพอใจ  x̅ SD แปลผล 

1. ด้านการท างานตามความต้องการของผู้ใช้งาน 4.15 .54 ด ี
2. ด้านการท างานตามฟังก์ช่ันงานของระบบ 4.25 .46 ดมีาก 
3. ด้านความง่ายในการใช้งานระบบ 4.57 .30 ดีมาก 

ผลความพึงพอใจทุกด้าน 4.32 .34 ดมีาก 
  

 จากตารางที่ 7 ผลทีไ่ด้จากการวิเคราะหโ์ดยใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย 
 พิจารณาความพึ่งพอใจด้านการท างานตามความต้องการของผู้ใช้งาน อยู่ในระดับดี (x̅= 4.15, SD = 0.54) ด้านการ
ท างานตามฟังก์ช่ันงานของระบบอยู่ในระดับดมีาก (x̅ = 4.25, SD = 0.46) และ ด้านความง่ายในการใช้งานระบบอยู่ในระดับ
ดีมาก (x̅= 4.57, SD = 0.3) และ ผลความพึงพอใจทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก (x̅ = 4.32, S.D. = 0.34) 
 
อภิปรายผล  
    ผลงานวิจัยนี้ได้พัฒนาออนโทโลยีเพื่อใช้เป็นฐานความรู้ในระบบสืบค้นข้อมูลปัญหาอาการเสียระบบช่วงล่างรถยนต์
จากการน าองค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์มาพัฒนาเป็นออนโทโลยี ได้แบ่งออกเป็นคลาสหลัก 5 คลาสได้แก่ ปัญหาอาการ
เสียรถยนต์ (suspension) ช้ินส่วนช่วงล่างรถยนต์ (pasts) อาการเสีย(car_breakdown) ต าแหน่งช่วงล่างรถยนต์ (position) 
และ สถานะผลกระทบ (effect_status)  และน าไปออกแบบด้วยเครื่องมือโฮโซ ออนโทโลยี อีดิเตอร์ ตามกฎความสัมพันธ์ 
และท าการจัดการจับคู่ออนโทโลยี ด้วยโปรแกรมประยุกต์ฐานความรู้ออนโทโลยี (OAM) ผลลัพธ์จากงานวิจัยนี้สามารถเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ที่มีความประสงค์จะพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลปัญหาอาการเสียระบบช่วงล่างรถยนต์ และสามารถน าออนโทโลยี
ที่พัฒนาขึ้นน้ีไปใช้ซ้ า (Reusable) ส าหรับผลการท างานของระบบยังให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง แม่นย าประมาณ 98% เมื่อโปรแกรม
สมบูรณ์แล้วจึงได้น ามาวัดความพึงพอใจของการใช้ระบบแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการท างานตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน  ด้านการท างานตามฟังก์ช่ันงานของระบบ และด้านความง่ายในการใช้งานระบบ และได้ท าสถิติ  Mann-Whitney U 
Test และ Kruskal-Wallis Test มาประเมินความพึงพอใจพบว่า ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้าน
ความพึงพอใจด้านการท างานตามความต้องการของผู้ใช้งาน อยู่ในระดับดี  (x̅= 4.15, S.D. = 0.54) ด้านการท างานตาม
ฟังก์ช่ันงานของระบบอยู่ในระดับดีมาก (x̅ = 4.25, S.D. = 0.46) และ ด้านความง่ายในการใช้งานระบบอยู่ในระดับดีมาก 
(x̅= 4.57, S.D. = 0.30) และ ผลความพึงพอใจทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก (x̅ = 4.32, S.D. = 0.34) ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าระบบ
สืบค้นสาเหตุปัญหาอาการเสียระบบช่วงล่างรถยนต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความพึงใจระดับดีมากกับผู้ใช้ระบบที่มี
ประสบการณ์การท างานหรือสถานะการท างานที่แตกต่างกัน จากข้อมูลที่ได้จากค าแนะน าที่ได้จากผู้เช่ียวชาญมาพัฒนาใน
ส่วนของการเขียนกฎที่น ามาใช้ในการสืบค้นข้อมูลของระบบยังมีความคลาดเคลื่อน ท าให้การอนุมานกฎที่ได้รับยังไม่
ครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน อาจจะต้องมีการเก็บข้อมูลในส่วนของข้อมูลและความหลากหลายของอาการ
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เสียระบบช่วงล่างรถยนต์มาเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้ผู้เช่ียวชาญได้แนะน าข้อมูล และน าไปพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนของกฎใน
ระบบให้มีจ านวนมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบต่อไป 
 
สรุปผลการวิจัย   
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการสืบค้นสาเหตุปัญหาอาการเสียระบบช่วงล่างรถยนต์   และสร้างองค์
ความรู้ด้วยเทคนิคออนโทโลยี และ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ของระบบการสืบค้นสาเหตุ
ปัญหาอาการเสียระบบช่วงล่างรถยนต์ เมื่อท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการใช้ระบบโดยใช้สถิติทดสอบ
The Mann-Whitney U Test และ Kruskal-Wallis Test จาก ความพึงพอใจระบบการสืบค้นสาเหตุปัญหาอาการเสียช่วง
ล่างรถยนต์โดยใช้เทคนิคออนโทโลยี ซึ่งเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายช่างเทคนิคซ่อมบ ารุง ศูนย์บริการรถยนต์ พบว่าไม่
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสรุปผลความพึงพอใจทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก (x̅= 4.57, S.D. = 0.34) 
 จากผลการวิจัยสามารถน าฐานความรู้ออนโทโลยีที่พัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค
การท าเหมืองข้อมูลหรือเทคนิคอื่น ๆ เพื่อเป็นประโยชน์การสืบค้นข้อมูลอาการเสียของระบบช่วงล่างรถยนต์ได้ในอนาคต 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรังสิตที่มอบทุนสนับสนุนงานวิจัยในครั้งนี้ ขอบคุณอาจารย์ผศ.ดร. สมชาย เล็กเจริญที่
ได้ให้ความรู้ ช่วยเหลือและให้แนวคิดตลอดจนค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขจนส าเร็จลุล่วง และขอบคุณทีมผู้เช่ียวชาญ
เจ้าหน้าท่ีอาวุโสฝ่ายช่างเทคนิคซ่อมบ ารุงศูนย์บริการรถยนต์ ในเครือ วี กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการวิจัยและพัฒนาน้ าเคลือบโดยใช้ดินเขตอ าเภอบางระก ามีเพื่อหาสูตร
ส่วนผสมที่เหมาะสมส าหรับผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ จากดินเขตอ าเภอบางระก า 11 ต าบล เพื่อศึกษาลักษณะของเคลือบที่ใช้ดิน
เขตอ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก เป็นส่วนผสมโดยเผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียสในบรรยากาศออกซิเดชันและ
บรรยากาศรีดักชัน โดยการทดลองนี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบเจาะจงโดยใช้ตารางสามเหลี่ยมด้านเท่าได้สูตร
ส่วนผสมของน้ าเคลือบทั้งหมด 396 สูตรส่วนผสม ตามอัตราส่วนที่ได้จากการสุ่มนั้นน ามาทดลองและทดสอบตาม
กระบวนการทดลอง ปรากฏลักษณะของเคลือบภายหลังการเผาดังนี้ โดยระดับความมันของเคลือบ ความสมบูรณ์ของเคลือบ 
สีของเคลือบ ความมันแวววาวของเคลือบพบว่าน้ าเคลือบที่เผาในบรรยากาศออกซิเดชันมีลักษณะมันแวววาว  มีลักษณะกึ่งมัน
กึ่งด้านและมีลักษณะด้านและมีลักษณะไม่สุกตัวน้ าเคลือบที่เผาในบรรยากาศรีดักชัน มีลักษณะกึ่งมันกึ่งด้าน มีลักษณะด้าน 
ความสมบูรณ์ของเคลือบ พบว่ามีต าหนิที่เกิดขึ้นกับเคลือบคือ รูเข็ม การรานและเคลือบแยกตัวออกจากกัน เกิดขึ้น รูเข็ม เป็น
ลักษณะที่เป็นรูเล็กๆที่เกิดขึ้นบนผิวเคลือบ มีสาเหตุมาจากเนื้อดินมคีวามพรุนตัวมากมีสารซัลเฟตอยู่ในเนื้อดินหรือการสนัดาป
ของสิ่งเจือปนในดิน สีที่ได้ส่วนใหญ่จะมีลักษณะโทนสีเหลืองอมเขียวโดยได้จากในการเผาบรรยากาศออกซิเดชันมากกว่า  
อภิปรายผล การศึกษาน้ าเคลือบที่ใช้ในกระบวนการผลิตช้ินงานในกระบวนการผลิตเพื่อการพัฒนาวัตถุดิบมีความส าคัญอยู่ที่
การน าไปใช้งานจะต้องรู้ถึงลักษณะคุณสมบัติเฉพาะขอบเขตและข้อจ ากัดของเครื่องปั้นดินเผาก่อนน าไปใช้ต้องค านึงถึงหน้าที่
และวัตถุประสงค์ของการน าไปใช้เนื่องจากผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผามีหลากหลายรูปแบบและลักษณะมีหน้าที่ต่างกัน
เพราะฉะนั้นการน าไปใช้ย่อมต่างกันไปด้วยจากการท าการทดลองและพัฒนาวัตถุดิบขึ้นมานั้นมีความเหมาะสมกับการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาเป็นอย่างยิ่ง 
 
ค้าส้าคัญ : การพัฒนาสูตรน้ าเคลือบ,ดินเขตอ าเภอบางระก า 
 

Abstract 
 This research is aimed at research and development of clay in Bang Rakam District. The aim is to 
find the suitable formula for stoneware products. From the clay of Bang Rakam 11th district To study the 
characteristics of clay coatings in Bang Rakam district Phitsanulok is 1,200°C in oxidation firing and 
reduction firing. The experiment was based on a random sampling technique using the equilateral 
triangular formula 396 formulas the experimental Based on the random tested and according to the 
experimental procedure Appearance of the coating after firing by the level of glass The matte finish of the 
glaze coating is observed from the surface of the coating where the coating surface is glossy It is found 
that the coating is oxidized It has semi-semi-faceted features and features the coating is not cooked It has 
semi-glass It is found that the defect that occurs with the pinhole and the coating is separated from each 
other the hole is a small hole formed on the surface caused by clay there is a high porosity sulfate 
content in the clay or the oxidation of clay impurities most of the colors are greenish-yellow in color the 
oxidation atmosphere burned more than discuss the results of the coating study used in the production 
process to reduce the damage from the production process for the development of raw materials it is 
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important to know the specific characteristics boundaries and limitations of pottery It must take into 
account the function and purpose of use because of the variety of pottery products form or The different 
functions so the implementation is different as well From the experiment and development of raw 
materials is suitable for the production of pottery. 
 
keywords : development glaze, clay of  Bangrakum district 
 
บทน้า 
 ในสมัยอดีตจนถึงสมัยปัจจุบันอุตสาหกรรมด้านเซรามิกส์  ได้รับความสนใจและมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์
เป็นอย่างมาก  อีกทั้งยังให้ประโยชน์ทางด้านศิลปะและทางด้านอารมณ์  การเคลือบผลิตภัณฑ์นับได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่ง
ของเซรามิกส์เพื่อต้องการเน้นพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ให้มีลักษณะโดดเด่นและยังเป็นการเพิ่มคุณค่าในตัวของผลิตภัณฑ์อีกด้วย
น้ าเคลือบคือของผสมซึ่งประกอบด้วยวัตถุดิบต่าง ๆ อันเป็นส่วนผสมที่จะท าให้เกิดเคลือบหลังจากการเผากระจายลอยตัวอยู่
ในน้ า  อาจจะมีออกไซด์ของโลหะผสมลงไปด้วยเพื่อท าให้เกิดสีและทึบในเคลือบเมื่อเผาส่วนผสมของน้ าเคลือบถึงอุณหภูมิที่
ท าให้เคลือบหลอมละลายแล้วน้ าเคลือบจะรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันมีลักษณะเหมือนแก้วบางๆ  ฉาบติดอยู่กับผิ วผลิตภัณฑ์  
(ปรีดา  พิมพ์ขาวด า,2535) 
 เคลือบเป็นวัสดุเหมือนแก้วฉาบบางๆ บนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์อย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นโดยกา รที่ส่วนผสมของ
สารประกอบซิลิเกตหลอมเหลวและยึดติดแน่นบนเซรามิกส์ (ปรีดา พิมพ์ขาวข า,2535) เคลือบ (Glaze) หมายถึง วัสดุชนิด
หนึ่งที่มีลักษณะคล้ายแก้วฉาบอยู่บนผิวผลิตภัณฑ์เซรามกิส์หนาประมาณ 0.1 – 0.3 มิลลิเมตร (Budnikov,1964) ซึ่งวัสดุชนิด
นี้เป็นสารประกอบท่ีได้จากการน าวัตถุดบิธรรมชาติและเคมีภัณฑ์เซรามิกส์ประเภทออกไซด์ของสารต่างๆ มาบดผสมให้เข้ากัน
ในสัดส่วนท่ีเหมาะสมมาเคลือบผิวผลิตภัณฑ์เซรามิกส์และเผาให้เคลือบหลอมละลายเป็นเนื้อเดียว (โกมล  รักษ์วงศ์,2531) 
 จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทดลองใช้ดินอ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก  เป็นส่วนผสมหลักของน้ า
เคลือบเนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายสะดวก ประหยัด มีวัตถุดิบจ านวนมากอยู่ในดินอ าเภอบางระก า และยังปริมาณ  เหล็ก
ออกไซด์ ( Iron  Oxide ) ปะปนอยู่ในดินซึ่งเหล็กออกไซด์แนวโน้มที่จะท าให้เกิดสีแก่เคลือบได้  เพียงน าวัตถุดิบมากรองเอา
สิ่งเจือปนออกเท่านั้น  ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงเติมส่วนผสมซึ่งเป็นวัตถุดิบท่ีมีคุณสมบัติเป็นฟลักซ์ ( Flux ) ในการทดลองคือ
โซดาเฟลด์สปาร์ ( Soda Feldspar )  และโดโลไมต์  ( Dolomite ) เพื่อต้องการปรับอุณหภูมิของเคลือบให้ได้ที่อุณหภูมิ 
1,200 องศาเซลเซียส  ดินอ าเภอบางระก า มีเหล็กออกไซด์ปะปนอยู่คุณสมบัติเป็นตัวช่วยหลอมละลาย ฟลักซ์ ( Flux ) ผู้วิจัย
จึงสนใจที่จะน าดินอ าเภอบางระก า มาผสมเป็นวัตถุดิบในการท าเคลือบและเผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส ซึ่ง
ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถเป็นข้อมูลและประโยชน์ส าหรับผู้ที่จะศึกษาด้านเคลือบจากดินต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจกรรม
ของกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา และเกิดคุณค่าต่อผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา รวมทั้งเป็นการสร้างรายได้ และเส ริม
อาชีพแก่คนในท้องถิ่น ผู้วิจัย จึงมีแนวทางที่จะสร้างส่วนผสมของน้ าเคลือบที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ซึ่งยังไม่เคยมีการท าการ
ทดลองมาก่อนและมีความตั้งใจท่ีจะแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการพัฒนาน้ าเคลือบให้มีคุณภาพลดการสูญเสียในการผลิต ซึ่งการ
พัฒนาน้ าเคลือบในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อให้ได้เนื้อดินปั้นที่มีคุณภาพและเหมาะสมส าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผา โดยใช้วัตถุดิบหลักในท้องถิ่นอ าเภอบางระก า ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงแก่ผู้ผลิตเครื่องป้ันดินเผาในท้องถิ่น
อีกด้วย 
 
วิธีการด้าเนินงานวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัมีวิธีการด าเนินการวิจัย ตามขั้นตอนดังนี ้
 1.1 เตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในการทดลอง โดยน าวัตถุดิบทุกชนิดมาอบให้แห้งสนิทที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส 

1.2 น าส่วนผสมของน้ าเคลือบที่ได้จากการสุ่ม โดยตารางสามเหลี่ยมด้านเท่าจ านวน 396 สูตรส่วนผสม มาช่ังโดย
เครื่องช่ังระบบดิจิตอล สูตรเนื้อดินปั้นละ 500 กรัม 
 1.3 บดส่วนผสมของแต่ละสูตรโดยใช้โกร่งบด เป็นเวลา 20 นาที 
      1.4 น าน้ าเคลือบที่ได้มาชุบเคลือบช้ินทดลอง ขนาดความกว้าง 5 เซนติเมตร หนา 1 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร 
โดยพิมพ์กดชิ้นทดลอง ตัวอย่างละ 4 ช้ินทดลองดังภาพท่ี 1 

11 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

 

 1.5 เตรียมชิ้นทดลองที่ท าการชุบเคลือบโดยเผาช้ินทดลองที่ 900 องศาเซลเซียส  
  1.6 น าช้ินทดลองที่เตรียมไว้มาท าความสะอาดและชุบเคลือบเป็นเวลา 3 วินาที ท้ัง 4 ช้ิน 
          1.7 น าช้ินทดลองเผาที่อุณหภมูิ 1,200 องศาเซลเซียส บรรยากาศออกซิเดชันและรีดักชัน ด้วยเตาแกส๊ชนิดทางเดิน
ลมร้อนลง  
 1.8 น าช้ินทดลองที่ผ่านการเผาทดสอบมาวเิคราะห์หลังเผา 
 1.9 น าข้อมูลที่ได้จาก ข้อ 1.6 และ 1.8 มาวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ผลการทดลองเผาเคลือบโดยใช้ดิน 11 ต าบล โซดาเฟลด์สปาร์และโดโลไมต์ เผาที่อุณหภูมิ 1,200 
องศาเซลเซียส ในบรรยากาศออกซิเดชัน (Oxidation Firing) สรุปได้ดังนี้ 
 
1.ระดับความมันแวววาว 
 

 

ภาพที ่1 แสดงระดับความมันแวววาวของน้ าเคลือบโดยใช้ดินต าบลพันเสา โซดาเฟลด์สปาร์และ 
                             โดโลไมต์  เผาที่อุณหภูมิ 1,200  องศาเซลเซียส ในบรรยากาศออกซิเดชัน (Oxidation Firing) 
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ระดบัความมนัของเคลอืบ OF 

ต าบล1 ต าบล2 ต าบล3 ต าบล4 ต าบล5 ต าบล6 

ต าบล7 ต าบล8 ต าบล9 ต าบล10 ต าบล11 

หมายเหตุ เคลือบมันวาว = 1   เคลือบกึ่งมันกึ่งด้าน = 2 เคลือบด้าน = 3 เคลือบไม่ถึงจุดสุกตัว = 4 
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                    ภาพที่ 2 แสดงระดับความมันแวววาวของน้ าเคลือบโดยใช้ดินต าบลพันเสา โซดาเฟลด์สปาร์และ 
                 โดโลไมต์  เผาที่อุณหภูมิ 1,200  องศาเซลเซียส ในบรรยากาศรีดักชัน  (Reduction Firing) 

2.ความสมบูรณ์ของเคลือบ 
   

 

ภาพที ่3  แสดงความสมบรูณ์ของน้ าเคลือบโดยใช้ดินต าบลพันเสา โซดาเฟลด์สปาร์และโดโลไมต์                              
เผาที่อุณหภูมิ 1,200  องศาเซลเซยีส ในบรรยากาศออกซิเดชัน (Oxidation Firing) 

  

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
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ต าบล1 ต าบล2 ต าบล3 ต าบล4 ต าบล5 ต าบล6 

ต าบล7 ต าบล8 ต าบล9 ต าบล10 ต าบล11 
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ความสมบรูณ์ของเคลอืบ OF 

ต าบล1 ต าบล2 ต าบล3 ต าบล4 ต าบล5 ต าบล6 

ต าบล7 ต าบล8 ต าบล9 ต าบล10 ต าบล11 

หมายเหตุ เคลือบสมบูรณ์ = 0   เคลือบเกิดรูเข็ม = 1  เคลือบราน = 2 เคลือบแตกร่อนตามริมขอบ = 3 
  เคลือบร่อนออกจากเนื้อดิน = 4  เคลือบแยกตัวจากกัน = 5 เคลือบด้านไมต่รงกับความเป็นจรงิ = 6 

  เคลือบไหลตัวมาก = 7 
 

หมายเหตุ เคลือบมันวาว = 1   เคลือบกึ่งมันกึ่งด้าน = 2 เคลือบด้าน = 3 เคลือบไม่ถึงจุดสุกตัว = 4 
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ภาพที ่4 แสดงความสมบรูณ์ของน้ าเคลือบโดยใช้ดินต าบลพันเสา โซดาเฟลด์สปาร์และโดโลไมต์      
            เผาที่อุณหภูมิ 1,200  องศาเซลเซียส ในบรรยากาศรีดักชัน  (Reduction Firing) 

 
3.สีของเคลือบ 
 

 

ภาพที ่5 แสดงสีของน้ าเคลือบโดยใช้ดินต าบลพันเสา โซดาเฟลด์สปาร์และโดโลไมต์  เผาที่อุณหภูมิ    
            1,200  องศาเซลเซียส ในบรรยากาศออกซิเดชัน (Oxidation Firing)   
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สขีองเคลอืบหลงัเผา OF 

ต าบล1 ต าบล2 ต าบล3 ต าบล4 ต าบล5 ต าบล6 

ต าบล7 ต าบล8 ต าบล9 ต าบล10 ต าบล11 

หมายเหตุ  ใส = 0  ขาว = 1  ครีม = 2  ครีมอมขาว = 3 ครีมอมเทา = 4 
  ครีมอมเหลือง = 5 ครีมอมส้ม = 6 ครีมอมเขียว = 7 เทา = 8  เทาเข้ม = 9  
  เทาอ่อน = 10 เทาอมเหลอืง = 11 เหลือง = 12  เหลืองครมี = 13 เหลืองอมน้ าตาล = 14 
  เหลืองอมเขียว = 15 ส้ม = 16  ส้มอมเขียว = 17 เขียว = 18  เขียวอมขาว = 19 
  เขียวออ่น = 20 เขียวอมเทา = 21 เขียวอมเหลือง = 22 เขียวเขม้ = 23 เขียวอมส้ม = 24 
  เขียวอมน้ าตาล = 25 น้ าตาล = 26 น้ าตาลออ่น = 27 น้ าตาลอมเหลือง = 28 น้ าตาลอมเขียว = 29 
  น้ าตาลเข้ม = 30 

 

หมายเหตุ เคลือบสมบูรณ์ = 0   เคลือบเกิดรูเข็ม = 1  เคลือบราน = 2 เคลือบแตกร่อนตามริมขอบ = 3 
  เคลือบร่อนออกจากเนื้อดิน = 4  เคลือบแยกตัวจากกัน = 5 เคลือบด้านไมต่รงกับความเป็นจรงิ = 6 
  เคลือบไหลตัวมาก = 7 
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ภาพที ่6 แสดงสีของน้ าเคลือบโดยใช้ดินต าบลพันเสา โซดาเฟลด์สปาร์และโดโลไมต์  เผาที่อุณหภูมิ         
            1,200  องศาเซลเซียส ในบรรยากาศรีดักชัน  (Reduction Firing) 

 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ผลการทดลองเคลือบโดยใช้ดิน 11 ต าบล โซดาเฟลด์สปาร์และโดโลไมต์ เผาที่อุณหภูมิ 1,230 
องศาเซลเซียส ในบรรยากาศรีดักชัน  (reduction Firing) สรุปได้ดังนี้  
 จากผลการทดลองเผาเคลือบโดยใช้ดินเขตอ าเภอบางระก า 11 ต าบล โซดาเฟลด์สปาร์และโดโลไมต์ เผาที่อุณหภูมิ 
1,200 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศออกซิเดชัน (Oxidation Firing) ระดับความมันแวววาว เคลือบดินเขตอ าเภอบางระก าทั้ง 
11 ต าบล ท่ีมีลักษณะความมันแวววาวโดยมีส่วนผสมของดินอยู่ในช่วงร้อยละ 10 - 90 เคลือบดินเขตอ าเภอบางระก าทั้ง 11 
ต าบล ความสมบูรณ์ของเคลือบโดยมีสว่นผสมของดินอยู่ในช่วงร้อยละ 10 – 70 เคลือบที่มีลักษณะสีน้ าตาลเข้มโดยมสี่วนผสม
ของดินอยู่ในช่วงร้อยละ 10 – 40 เคลือบที่มีลักษณะสีน้ าตาลอมโดยมีส่วนผสมของดินอยู่ในช่วงร้อยละ 10 – 40 เคลือบที่มี
ลักษณะสีเหลืองอมครีมโดยมีส่วนผสมของดินอยู่ในช่วงร้อยละ 10 – 40 เคลือบที่มีลักษณะสีเหลอืงอมเขียวโดยมีสว่นผสมของ
ดินอยู่ในช่วงร้อยละ 10 – 40 เคลือบที่มีลักษณะสีครีมโดยมีส่วนผสมของดินอยู่ในช่วงร้อยละ 10 – 40 จากการศึกษาและ
ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและน้ าเคลือบที่ใช้ในกระบวนการผลิตช้ินงานเพื่อลดความเสียหายจากกระบวนการลิต  จ านวน 24 
ครั้ง ทุก 15 วัน เพื่อควบคุมวัตถุดิบน้ าดินให้มีคุณภาพคงที่และไดผ้ลติภัณฑ์ที่มคีุณภาพ ลดความเสียหายจากกระบวนการผลติ
และเนื่องจากน้ าเคลือบสั่งส าเร็จจากโรงงานไม่มีผลวิเคราะห์ทางเคมีจึงไม่ามารถท าการวิเคราะห์ได้จึงใช้วิธีสัมภาษณ์กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา “บางแก้วเซรามิค” และสังเกตุผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตอยู่ในกระบวนการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาความส าคัญอยู่ที่การน าไปใช้งานจะต้องรู้ถึงลักษณะคุณสมบัติเฉพาะ ขอบเขตและข้อจ ากัดใน 
เครื่องปั้นดินเผาไปใช้ก่อนด้วยเหตุนี้การน าเครื่องปั้นดินเผาไปใช้ต้องค านึงถึงหน้าท่ีและวัตถุประสงค์ของการน าไปใช้เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผามีหลากหลายรูปแบบและแต่ละรูปแบบหรือลักษณะมีหน้าที่ต่างกันเพราะฉะนั้นการน าไปใช้ย่อม
ต่างกันไปด้วย สุดท้ายผลิตภัณฑ์นั้นก็ไม่มีประโยชน์  จากการท าการทดลองและพัฒนาขึ้นมานั้นมีความเหมาะสมกับการผลิต
เซรามิกส์เป็นอย่างยิ่ง 
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สขีองเคลอืบหลงัเผา RF 

ต าบล1 ต าบล2 ต าบล3 ต าบล4 ต าบล5 ต าบล6 
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หมายเหตุ  ใส = 0  ขาว = 1  ครีม = 2  ครีมอมขาว = 3 ครีมอมเทา = 4 
  ครีมอมเหลือง = 5 ครีมอมส้ม = 6 ครีมอมเขียว = 7 เทา = 8  เทาเข้ม = 9  
  เทาอ่อน = 10 เทาอมเหลอืง = 11 เหลือง = 12  เหลืองครมี = 13 เหลืองอมน้ าตาล = 14 
  เหลืองอมเขียว = 15 ส้ม = 16  ส้มอมเขียว = 17 เขียว = 18  เขียวอมขาว = 19 
  เขียวออ่น = 20 เขียวอมเทา = 21 เขียวอมเหลือง = 22 เขียวเขม้ = 23 เขียวอมส้ม = 24 
  เขียวอมน้ าตาล = 25 น้ าตาล = 26 น้ าตาลออ่น = 27 น้ าตาลอมเหลือง = 28 น้ าตาลอมเขียว = 29 
  น้ าตาลเข้ม = 30 
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อภิปรายผล 
 อภิปรายผลการทดลองเคลือบของดินต้าบลบางระก้าหลังการเผาท่ีอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส 
 อภิปรายผล 1  
  1. ทั้ง 11 ต าบลมีลักษณะของเคลือบดังนี้ ความมันแวววาวของเคลือบจะสังเกตได้จากการมองดูที่ผิวของเคลือบโดย
ที่ผิวของเคลือบจะมีลักษณะมันแวววาวจากการวิเคราะห์พบว่าน้ าเคลือบที่เผาในบรรยากาศออกซิเดชันมีลักษณะมันแวววาว 
มีลักษณะกึ่งมันก่ึงด้าน มีลักษณะด้านและมีลักษณะไม่สุกตัว น้ าเคลือบที่เผาในบรรยากาศรีดักชัน มีลักษณะกึ่งมันก่ึงด้านและ
มีลักษณะด้าน  
 2. ความสมบูรณ์ของเคลือบจะสังเกตได้จากต าหนิที่มองเห็นเคลือบทั้ง 2 บรรยากาศจะมีความสมบูรณ์เหมือนๆกัน 
แต่บรรยากาศแบบออกซิเดชันจะมีความสมบูรณ์แบบด้าน มากกว่ากว่าแบบบรรยากาศรีดักชัน  จากผลวิเคราะห์พบว่ามี
ต าหนิที่เกิดขึ้นกับเคลือบคือ รูเข็ม การราน และเคลือบแยกตัวออกจากกัน เกิดขึ้น รูเข็มเป็นลักษณะที่เป็นรูเล็กๆที่เกิดขึ้นบน
ผิวเคลือบ  อาจมีสาเหตุมาจากเนื้อดินมคีวามพรุนตัวมากมีสาซัลเฟตอยู่ในเนื้อดินหรือการสันดาปของสิ่งเจือปนในดิน การราน 
เกิดจากการที่น้ าเคลือบ กับเนื้อดินปั้นหดไม่เท่ากัน ครอวลิ่ง ที่เคลือบแยกตัวออกจากกันคล้ายกษณะการแยกตัวออกจากกัน
ของเคลือบ เป็นปรากฏการณ์ที่เคลือบแยกตัวออกจากกันคล้ายกับว่าหนีท าให้เกิดช่องว่างไม่มีเคลือบติดผิวผลิตภัณฑ์ และสี
ของเคลือบภายหลังการเผา ในการเผาทั้ง 2 บรรยากาศ 
 3. อภิปรายผล 1 สีที่ได้ส่วนใหญ่จะมีลักษณะโทนสีเหลืองอมเขียวโดยจะได้จากในการเผาบรรยากาศออกซิเดชัน
มากกว่า อภิปรายผล 2 สีของเคลือบภายหลังการเผา ในการเผาทั้ง 2 บรรยากาศสีที่ได้สว่นใหญ่จะมีลักษณะโทนสีครีมโดยจะ
ได้จากในการเผาบรรยากาศรีดักชัน มากกว่า อภิปรายผล 3 สีของเคลือบภายหลังการเผา ในการเผาทั้ง 2 บรรยากาศสีที่ได้
ส่วนใหญ่จะมีลักษณะโทนสเีหลืองอมเขียวโดยจะได้จากในการเผาบรรยากาศออกซิเดชันมากกว่า อภิปรายผล 4 สีของเคลือบ
ภายหลังการเผา ในการเผาทั้ง 2 บรรยากาศสีที่ได้ส่วนใหญ่จะมีลักษณะโทนสีครีมโดยจะได้จากในการเผาบรรยากาศ
ออกซิเดชันมากกว่า อภิปรายผล 5 สีของเคลือบภายหลังการเผา ในการเผาทั้ง 2 บรรยากาศสีที่ได้ส่วนใหญ่จะมีลักษณะโทน
สีครีมโดยจะได้จากในการเผาบรรยากาศรีดักชัน  มากกว่า อภิปรายผล 6 สีของเคลือบภายหลังการเผา ในการเผาทั้ง 2 
บรรยากาศสีที่ได้ส่วนใหญ่จะมีลักษณะโทนสีครีมโดยจะได้จากในการเผาบรรยากาศรีดักชัน มากกว่า อภิปรายผล 7 สีของ
เคลือบภายหลังการเผา ในการเผาทั้ง 2 บรรยากาศสีที่ได้ส่วนใหญ่จะมีลักษณะโทนสีครีมโดยจะได้จากในการเผาบรรยากาศ
ออกซิเดชันมากกว่า อภิปรายผล 8 สีของเคลือบภายหลังการเผา ในการเผาทั้ง 2 บรรยากาศสีที่ได้ส่วนใหญ่จะมีลักษณะโทน
สีครีมโดยจะได้จากในการเผาบรรยากาศรีดักชันมากกว่า อภิปรายผล 9 สีของเคลือบภายหลังการเผา ในการเผาทั้ง 2 
บรรยากาศสีที่ได้ส่วนใหญ่จะมีลักษณะโทนสีเขียวมากกว่า โดยจะได้จากในการเผาบรรยากาศรีดักชันมากกว่าบรรยากาศ
ออกซิเดชัน อภิปรายผล 10 สีของเคลือบภายหลังการเผา ในการเผาทั้ง 2 บรรยากาศสีที่ได้ส่วนใหญ่จะมีลักษณะโทนสีเขียว
มากกว่า โดยจะได้จากในการเผาบรรยากาศรีดักช่ันมากกว่าบรรยากาศออกซิเดชัน อภิปรายผล 11 สีของเคลือบภายหลังการ
เผา ในการเผาทั้ง 2 บรรยากาศสีที่ได้ส่วนใหญ่จะมีลักษณะโทนสีเขียวมากกว่า โดยจะได้จากในการเผาบรรยากาศรีดักชัน
มากกว่าบรรยากาศออกซิเดชัน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
1. ข้อเสนอแนะในการน าวิจัยไปใช้ 
 1.1 การน าผลการทดลองไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาควรมีการทดลองใหม่อีกครั้งเนื่องจากวัตถุดิบที่
ใช้อาจมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันกับวัตถุดิบ ท่ีผู้วิจัยใช้ ในการทดลองซึ่งจะท าให้ผลที่ได้ไม่ตรงตามที่ต้องการ 
 1.2 น้ าเคลือบที่ใช้ในการทดลองควรมีการช่ังตวงส่วนผสมที่แม่นย าเพื่อผลของเคลือบที่คงที่และมีการทดลองทุกครั้ง
ก่อนการผลิตในปริมาณมากๆ 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรมีการน าดินทั้ง 11 ตัวอย่างของอ าเภอบางระก าไปหาผลวิเคราะห์ทางเคมีเพื่อให้ผลการวิจัยมีความ
น่าเชื่อถือในทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น 
 2.2 ควรศึกษาวัตถุดิบท้องถิ่นเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา เช่น ดินพื้นที่ใกล้เคียง  เพื่อให้เกิดความ
หลากหลายในด้านการน าวัตถุดิบมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดความหลากหลายในการน าไปใช้ 
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กิตติกรรมประกาศ  
 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ที่ให้โอกาสและได้รับ
ทุนจากสนับสนุนการวิจัยจาก ส านักงานบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ไม่สามารถเอ่ย
นามได้ที่ได้เห็นความส าคัญของการวิจัยในครั้งนี้และขอขอบพรระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ต้นสังกัดของผู้วิจัย 
ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอขอบพระคุณ สาขาวิชาเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฎบูลสงคราม ท่ีให้ความอนุเคราะห์เครื่องมือและสถานที่ที่ใช้ในการทดลอง ขอขอบพระคุณเพื่อนร่วมงานที่เป็นก าลังใจเป็น
อย่างดีมาตลอดให้ค าแนะน าในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการวิจัยท าให้ผลการวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณ
ครอบครัวของผู้วิจัยและทุกท่านที่ผู้วิจัยไม่สามารถกล่าวนามได้ทั้งหมดที่อยู่เบื้องหลังในความส าเร็จที่ได้ให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนและให้ก าลังใจตลอดจนท าให้การท าวิจัยนี้ส าเร็จด้วยดี ความดีทั้งหมดของวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่คุณพ่อนาย
มอนและคุณแม่นางสายัณห์ ทองดอนกลิ้ง ครู อาจารย์ อันเป็นที่รักและเคารพอย่างสูงสุด ผู้มีพระคุณทุกท่าน ตลอดจนผู้ที่
เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนแก่ผู้วิจัยด้วยดีตลอดมา ขอน้อมคารวะแด่ผู้เขียนต าราวิชาการที่ได้ศึกษาค้นคว้าและใช้อ้างอิงทุก
ท่าน 
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การพัฒนาแอนิเมชันสื่ออินโฟกราฟิกโดยใช้เทคนิคสื่อเสมือนจริงบนสมาร์ทโฟน เร่ือง 
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ 

DEVELOPMENT OF INFOGRAPHICS MEDIA ANIMATION USING VIRTUAL MEDIA 
TECHNIQUES ON THE SMARTPHONE FOR TOURISM IN NAKHON SAWAN 

 
ธนวัฒน์ ถาวรกูล*  สรุพงษ์ วิริยะ  และ นวรัตน์ กฤชรตันศักดิ ์ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ได้น าเสนอการพัฒนาเทคโนโลยีการท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์ใช้การวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถาม 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการท่องเที่ยวโดยใช้สื่อเสมือนจริง และเพื่อช่วยส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการ
ให้ความรู้ผ่านสื่อเสมือนจริงของสถานท่ีท่องเที่ยว โดยการท าเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) เก็บไว้ใน Device 
Database ที่มีบนสมาร์ทโฟนมาใช้ในการแสดงแอนิเมชั่นสื่ออินโฟกราฟิก พร้อมทั้งยังให้ความรู้ของสถานท่ีท่องเที่ยวนั้น โดย

ผลการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ( x =3.86, S.D.=0.27) และประเมินความพึงพอใจจากกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ใช้งานอยู่ในระดับดีมาก 
 
ค าส าคัญ : สื่อเสมือนจริง  สื่ออินโฟกราฟิก  สมาร์ทโฟน  
 

Abstract 
 This research paper presents the development of tourism technology in Nakhon Sawan Province. 
To develop tourism technology using virtual media. And to help promote public relations. And the virtual 
media of the tourist attractions. By Augmented Reality technology on the smartphone used to display 
animation media Infographic. And also the knowledge of the place. The results of quality assessment 

from the experts were good ( x = 3.86, S.D. = 0.27) and the satisfaction of the sample was very good. 
 
Keywords : virtual media, infographic, smartphone 
 
บทน า   

นครสวรรค์เป็นจังหวัดที่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ ดังปรากฏหลักฐานแหล่งโบราณคดี
หลายแห่ง เช่น แหล่งโบราณคดีบ้านใหม่ชัยมงคล ต าบลสร้างทอง อ าเภอตาคลี นับเป็นเครื่องยืนยันแหล่งท ากิน แหล่งอาหาร
ที่อุดมสมบูรณ์แหล่งหนึ่งในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างในสมัยสุโขทัยและอยุธยา นครสวรรค์จัดเป็นเมืองหน้าด่านและจุดพักทัพที่
ส าคัญในการท าศึกสงครามทั้งกับพม่าและหัวเมืองฝ่ายเหนือ นอกจากนั้นยังเป็นย่านการค้าแลกเปลี่ยนสินค้ากันระหว่างภาค
กลางกับภาคเหนือ ที่ขนส่งมาทางเรือ ผ่านแม่น้ าปิง วัง ยม และน่าน ท่ีไหลมารวมกัน เป็นต้น จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ. 2559) และร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ. 2561 – 2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ และสุขภาพ กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิง
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วัฒนธรรมและธรรมชาติ ได้เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มรายได้จาก
การท่องเที่ยวให้กับจังหวัด 

จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดหนึ่งท่ีมีสถานท่ีท่องเที่ยวมากมาย ซึ่งคนต่างจังหวัดที่มาเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์อาจจะ
ยังไม่รู้จักสถานที่ท่องเที่ยว ทางผู้จัดท าได้มองว่าเป็นปัญหาหนึ่งที่ควรได้รับการแก้ไข จึงได้มีแนวคิดในการที่จะเสริมการ
ประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์ให้เป็นท่ีรู้จักมากยิ่งขึ้น 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยใช้เทคนิคสื่อ
เสมือนจริง ทางผู้จัดท าจึงได้มีแนวคิดจัดท าแอนิเมชันสื่ออินโฟกราฟิกโดยใช้เทคนิคสื่อเสมือนจริงบนสมาร์ทโฟน เรื่อง แหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเป็นการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว และข้อมูลคร่าว ๆ ของสถานที่นั้น ๆ  เพื่อเป็นข้อมูล
เบื้องต้นให้ผู้ให้แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย และการที่แหล่งท่องเที่ยวจะเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวได้นั้น จึงน าเทคโนโลยีสามารถเข้า
ไปมีบทบาทในการน าเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) เพื่อเพ่ิมความสนใจในการท่องเที่ยวอีกด้วย 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธดี าเนินการวิจัย  
 การก าหนดความต้องการของแอนิเมชันสื่ออินโฟกราฟิกโดยใช้เทคนิคสื่อเสมือนจริงบนสมาร์ทโฟน เรื่อง แหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ 

1. ผู้ใช้งาน คือ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยว ของจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ผู้ที่มาท่องเที่ยวได้รับรู้
ถึงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ในรูปแบบแอนิเมชันสื่อเสมือนจริง 

2. ผู้ออกแบบสื่อมัลติมีเดีย คือ ผู้พัฒนาระบบสามารถพัฒนาสื่อเสมือนจริงเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ท าความเข้าใจ
เนื้อหาของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ที่น าเสนอได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึนเพื่อ 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
        ในการพัฒนาแอนิเมชันสื่ออินโฟกราฟิกของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเทคนิคเออาร์โคด๊ (Development of 
Infographics for Nakhon Sawan Tourist Attraction by Using AR Code)โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

1 เขียนเนื้อเรื่อง (Story)  
           2 เขียนบทภาพ (Storyboard)  

     3 น าแอนิเมชันสื่ออินโฟกราฟิกของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ เข้าเทคนิค AR Code 
เขียนเนื้อเร่ือง (Story) 

      การเขียนเนื้อเรื่องการพัฒนาแอนิเมชันสื่ออินโฟกราฟิกโดยใช้เทคนิคสื่อเสมือนจริงบนสมาร์ทโฟน เรื่อง แหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์(Development of Infographics Media Animation Using Virtual Media Techniques on 
the Smartphone for Tourism in Nakhon Sawan)  ต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับข้อมูลที่เรารวบรวมมา และปรับแต่งให้เป็น
เรื่องราวที่น่าสนใจและ สร้างเนื้อหาของสื่อแอนิเมชันสื่ออินโฟกราฟิกของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีเนื้อหา

แหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดนครสวรรค ์

สื่ออินโฟกราฟิก 

อุปกรณ์สมาร์ทโฟน 

วิเคราะหภ์าพ 

ฐานข้อมลู มาคเกอร์ ฐานข้อมลู สือ่อินโฟฯ 

ประมวลผล/
แสดงผล 
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อ้างอิงจากหนังสือคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวทั่งหมด 15 ที่ท่องเที่ยว 15 อ าเภอในจังหวัด
นครสวรรค์ โดยมีสถานท่ีท่องเที่ยว ดังนี ้1) อ าเภอเมืองฯ วัดคีรีวงศ์ 2) อ าเภอบรรพตพิสัย เขาหน่อ เขาแก้ว 3) อ าเภอชุมแสง 
วัดเกยไชยเหนือ 4) อ าเภออ าเภอชุมตาบง ทุ่งหินเทิน 5) อ าเภอลาดยาว วัดลาดยาว 6) อ าเภอแม่เปิน น้ าตกแม่กะสี 7) 
อ าเภอแม่วงก์ แก่งเกาะใหญ่-ลานนกยูง 8) อ าเภอหนองบัว วัดหนองกลับ 9) อ าเภอไพศาลี น้ าตกซับสมบูรณ์ 10) อ าเภอ
พยุหะคีรี วัดพระปรางค์เหลือง 11) อ าเภอท่าตะโก วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธ์ 12) อ าเภอเก้าเลี้ยว วัดเขาดินใต้ 13) อ าเภอตากฟ้า 
ทุ่งทานตะวัน 14) อ าเภอโกรกพระ วัดบางมะฝ่อ 15) อ าเภอตาคลี พิพิธภัณฑ์วัดจันเสน 

2. พัฒนาสื่อแอนิเมชัน สถานท่ีท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครสวรรค์  
3. ระยะเวลาของแอนิเมชันสื่ออินโฟกราฟิกของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ สถานที่ท่องเที่ยวละ 20 – 40 

วินาที 
4. แอนิเมชันสื่อเสมือนจริง ประกอบด้วยภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงบรรยาย และเสียงประกอบ 
5. มีขนาดภาพ 1280 x 720 พิกเซล (16:9)  
เขียนบทภาพ (Storyboard)  

     การท าสตอรี่บอร์ดเป็นการสร้างตารางขึ้นมาเพื่อร่างภาพลงไปตามล าดับเหตุการณ์ขั้นตอนของเรื่องตั้งแต่ต้นจน
จบซึ่งหากมีข้อท่ีต้องแก้ไขใด ๆ เกิดขึ้นก็สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้การท าสตอรี่บอร์ดจะเป็นตัวก าหนดในการท างานอ่ืน ๆ 
ไปด้วยเช่นเสียงพากย์เสียงดนตรีเสียงประกอบอื่น ๆ จึงเป็นการร่างภาพพร้อมกับระบุรายละเอียดที่จ าเป็นต้องท าลงไปตาม
ตัวอย่าง  

 
ตารางที่ 1 การท าสตอรี่บอร์ด 

ล าดับ รูปภาพ รายละเอียด 
1  ขนาดภาพ: Long Shot 

มุมกล้อง: Eye Level 
เชื่อมภาพ: Wipe 
Sound: Cinematic Inspirational Music 
Instrumental 
บทบรรยาย: วัดคีรีวงศ์ 

2  ขนาดภาพ: Long Shot 
มุมกล้อง: Eye Level 
เชื่อมภาพ: Wipe 
Sound: Cinematic Inspirational Music 
Instrumental 
บทบรรยาย : เมื่ อ เดินทางถึ งองค์พระเจดีย์จะ
สามารถชมทัศนียภาพของตัวเมืองนครสวรรค์ 

3  ขนาดภาพ: Long Shot 
มุมกล้อง: Eye Level 
เชื่อมภาพ: Wipe 
Sound: Cinematic Inspirational Music 
Instrumental 
บทบรรยาย: พระจุฬามณีเจดีย์ เป็นองค์เจดีย์ขนาด
ใหญ่ มีท้ังหมดส่ีชั้น 
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การพัฒนาและทดสอบ 
เมื่อศึกษาและออกแบบสื่อแอนิเมชันสื่ออินโฟกราฟิกของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ จากแผ่นผับที่ส านักงาน

การท่องเที่ยวและการกีฬา ได้น ามาพัฒนา ดังนี ้
เนื้อเร่ืองสถานที่ท่องเท่ียว จังหวัดนครสวรรค ์

       เมื่อเปิดจะเข้าสู่แอนิเมชันสื่ออินโฟกราฟิกโดยใช้เทคนิคสื่อเสมือนจริงบนสมาร์ทโฟน เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
นครสวรรค์ซึ่งมตีัวอย่างเนื้อหา ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 เนื้อเรื่องสถานท่ีท่องเที่ยว จังหวัดนครสวรรค์ 

ล าดับ รูปภาพ รายละเอียด 
1  ขนาดภาพ: Long Shot 

มุมกล้อง: Eye Level 
เชื่อมภาพ: Wipe 
Sound: Cinematic Inspirational Music 
Instrumental 
บทบรรยาย: วัดคีรีวงศ์ 

2  ขนาดภาพ: Long Shot 
มุมกล้อง: Eye Level 
เชื่อมภาพ: Wipe 
Sound: Cinematic Inspirational Music 
Instrumental 
บทบรรยาย: เมื่อเดินทางถึงองค์พระเจดีย์จะ
สามารถชมทัศนียภาพของตัวเมืองนครสวรรค์
ได้ 

3  ขนาดภาพ: Long Shot 
มุมกล้อง: Eye Level 
เชื่อมภาพ: Wipe 
Sound: Cinematic Inspirational Music 
Instrumental 
บทบรรยาย: พระจุฬามณีเจดีย์ เป็นองค์เจดีย์
ขนาดใหญ่ มีทั้งหมดสี่ช้ัน 
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ภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างขั้นตอนการน าเข้าโปรแกรมยูนิตี้ เพื่อสร้าง AR Code 

การทดสอบแอนิเมชนั 
 ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบสื่อหลังจากสร้างสื่อเสรจ็สิ้นได้ทดสอบการท างานของการสแกนมาร์คเกอร์ และการแสดงผล
ทั้งภาพและเสียงบรรยายด้วยตัวผูว้ิจัย และผู้เชี่ยวชาญ เมื่อพบข้อผดิพลาดจะน ามาปรับปรุงแกไ้ขจนแน่ใจได้ว่าสื่อน้ีไม่เกดิ
ข้อผิดพลาดและไดผ้ลอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 ภาพแสดงแผ่นพับมาคเกอร์ 
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ภาพที่ 4 ภาพแสดงตัวอย่างการแสกนมาคเกอร์เพื่อเล่นแอนิเมช้ัน 
 
ผลการวิจัย 

จากการพัฒนาแอนิเมชันสื่ออินโฟกราฟิกโดยใช้เทคนิคสื่อเสมือนจรงิบนสมาร์ทโฟน เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
นครสวรรค์  นั้นทางผู้วิจัยได้น าสือ่ไปให้ผู้เช่ียวชาญได้ท าการประเมนิคุณภาพของสื่อ จ านวน 3 ท่าน ดังแสดงผลในตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินคณุภาพของสื่ออินโฟกราฟิกโดยใช้เทคนิคสื่อเสมือนจริงบนสมาร์ทโฟน 

รายการประเมิน x  S.D. ระดับคุณภาพ 
1. ด้านเนื้อหาและการน าเสนอ 3.92 0.14 ด ี
2. ด้านภาพและเสียง 4.00 0.29 ด ี
3. ด้านเทคนิคที่ใช้งาน 3.67 0.38 ด ี

ค่าเฉลี่ยรวม 3.86 0.27 ดี 
 
 ผลการประเมิน แอนิเมชันสื่ออินโฟกราฟิกโดยใช้เทคนิคสื่อเสมือนจริงบนสมาร์ทโฟน เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
นครสวรรค์โดยผู้เชี่ยวชาญ โดยแยกประเมินคุณภาพเป็นดา้นท้ังหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาและการน าเสนอ พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.92 ระดบัคุณภาพอยู่ในระดับดี ด้านภาพและเสียงพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 ระดับคณุภาพอยู่ในระดับด ีด้าน
เทคนิคพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.67 ระดับคณุภาพอยู่ในระดับด ีและภาพรวมของทั้ง 3 ด้านมีค่าเฉลี่ยอยูท่ี่ 3.86 ระดับคณุภาพ
อยู่ในระดับด ี
 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้งานจ านวน 80 คน ที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิกโดยใช้เทคนิคสื่อ
เสมือนจริงบนสมาร์ทโฟน เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของสื่อเสมือนจริง 3 มิติของกลุ่มตัวอยา่งนักท่องเที่ยวจ านวน 80 คน 

ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ระดับความพึงพอใจ 

        1.  ด้านเนื้อหา       

1.1)  มีความครอบคลุมสถานท่ีทอ่งเที่ยวและแหล่งส าคัญ 4.6375 0.637255 มาก 

1.2)  มีความเข้าใจง่าย 4.85 0.357071 มาก 

1.3)  มีความถูกต้อง 4.9 0.3 มาก 

1.4)  ระยะเวลามีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.575 0.627993 มาก 

       2. ด้านกราฟฟิกและแอนิเมชั่น 

   2.1) กราฟิกมีความทันสมัย 4.775 0.473682 มาก 

2.2) จังหวะการสับเปลี่ยนภาพและฉาก 4.8875 0.315981 มาก 

2.3) สีสันมีความเหมาะสมกับงาน 4.925 0.263391 มาก 

2.4) ระยะเวลาของสื่อมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.7875 0.517053 มาก 

        3. ด้านเสียงบรรยาย 

   3.1)  จังหวะในการพูดบรรยาย 4.8875 0.353332 มาก 

3.2)  ใช้น้ าเสียงเข้าใจง่าย 4.8625 0.344374 มาก 

3.3)  ด้านเสยีงรบกวน 4.5625 0.496078 มาก 

3.4)  ความกระชับในการใช้ค าพูด 4.9625 0.189984 มาก 

4. ความพึงพอใจในภาพรวม 4.9625 0.189984 มาก 
 

ผลการวิจัยพบว่าประชาชนผู้มาเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์โดยผ่านทางส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์
จ านวน 80 คน จากกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจสื่อท้ังหมด 4 ด้านอยู่ในระดับ ดีมากและดี โดยมีหัวข้อท่ีประเมินคือ 1.  ด้าน
เนื้อหา มีความครอบคลุมสถานท่ีท่องเที่ยวและแหล่งส าคัญ มีค่าเฉลี่ย 4.6375 ส่วนเบี่ยงเบน 0.637255 ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มีเนื้อหาเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.85ส่วนเบี่ยงเบน 0.357071 ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด  มีความถูกต้อง มี
ค่าเฉลี่ย 4.9ส่วนเบี่ยงเบน 0.3 ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด  ระยะเวลามีความเหมาะสมกับเนื้อหา ค่าเฉลี่ย 4.575 ส่วน
เบี่ยงเบน 0.627993 ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด  2. ด้านกราฟฟิกและแอนิเมชั่น  กราฟิกมีความทันสมัย ค่าเฉลี่ย 4.775
ส่วนเบี่ยงเบน 0.473682 ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด จังหวะการสับเปลี่ยนภาพและฉาก ค่าเฉลี่ย 4.7875 ส่วนเบี่ยงเบน 
0.315981 ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด ระยะเวลาของสื่อมีความเหมาะสมกับเนื้อหา ค่าเฉลี่ย 4.7875 ส่วนเบี่ยงเบน 
0.517053 ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 3. ด้านเสียงบรรยาย จังหวะในการพูดบรรยายค่าเฉลี่ย 4.8875 ส่วนเบี่ยงเบน 
0.353332 ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด ใช้น้ าเสียงเข้าใจง่ายค่าเฉลี่ย 4.8625 ส่วนเบี่ยงเบน 0.344374 ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด ด้านเสียงรบกวนค่าเฉลี่ย 4.5625 ส่วนเบี่ยงเบน 0.496078 ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด ความกระชับในการใช้
ค าพูดค่าเฉลี่ย 4.9625ส่วนเบี่ยงเบน 0.189984 ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด 4. ความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.9625
ส่วนเบี่ยงเบน 0.189984 ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 
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อภิปรายผลการวิจัย 
การพัฒนาแอนิเมชันสื่ออินโฟกราฟิกโดยใช้เทคนิคสื่อเสมือนจริงบนสมาร์ทโฟน เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวจังหวัด

นครสวรรค์ เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ให้กับจังหวัดนครสวรรค์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัด
นครสวรรค์ว่ามีสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีไหนบ้าง อีกท้ังยังสอดแทรกวัฒนธรรมความเป็นอยู่ รวมถึงภูมิปัญญาต่าง ๆ และวิถีชีวิตของ
คนในจังหวัดนครสวรรค์ และน าเสนอในรูปแบบเทคนิคเออาร์โค๊ด เป็นสื่อมัลติมีเดียอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ที่สนใจที่จะ
ศึกษาเข้าใจมากขึ้นซึ่งได้ใช้หลักการของการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียได้แก่ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) ขั้นตอนการ
ผลิต (Production) และขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production)  ซึ่งผู้วิจัยได้ค านึงถึงองค์ประกอบศิลป์ในการสร้างและ
ถ่ายทอดโมเดลออกมาให้มีความน่าสนใจ ในส่วนของวัตถุประสงค์การ  เพื่อการพัฒนาแอนิเมชันสื่ออินโฟกราฟิกของแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์โดยใช้เทคนิคสื่อเสมือนจริง และเพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้เทคนิคสื่อ
เสมือนจริงโดยถ่ายทอดความรู้การท่องเที่ยวผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) ให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจ
ได้รู้ถึงเรื่องราวและสถานท่ีนั้นในอีกมุมมองหนึ่ง  

 
สรุปผลการวิจัย 

ทางผู้จัดท าได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ข้อ คือ 1) เพื่อการพัฒนาแอนิเมชันสื่ออินโฟกราฟิกของแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดนครสวรรค์โดยใช้เทคนิคสื่อเสมือนจริง  2) เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้เทคนิคสื่อเสมือนจริง 
การใช้ประโยชน์งานวิจัย ที่ก าหนดโดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  แบ่งเป็น 4 ประเด็น ดังนี้ 

1.การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ  ได้ใช้ประโยชน์ในด้านนี้คือทางส านักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้น า
แอนิเมชันสื่ออินโฟกราฟิกโดยใช้เทคนิคสื่อเสมือนจริงบนสมาร์ทโฟน เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ไปเผยแพร่ให้กับ
นักท่องเที่ยวแล้วนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ 

2.การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย 
3.การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน/สังคมได้ใช้ประโยชน์ในด้านนี้คือ หลังจากท่ีการส ารวจความพึงพอใจเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ก็มีการเชิญผู้วิจัยให้ไปให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสื่อ แก่ชุมชน 
4.การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ในเชิงพานิช 
ข้อเสนอแนะ 
การพัฒนาแอนิเมชันสื่ออินโฟกราฟิกโดยใช้เทคนิคสื่อเสมือนจริงบนสมาร์ทโฟน เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวจังหวัด

นครสวรรค์ ผู้พัฒนาควรปรึกษา และขอค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญ ทั้งด้านเนื้อหา และเทคนิคการผลิต เพื่อท าให้สื่ออินโฟ
กราฟิกในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว ที่ผลิตออกมามีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 

ระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้และ
วิทยาการด้านการจัดการฐานข้อมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดในการพัฒนาระบบในรูปแบบ 
Web Application โดยใช้โปรแกรม  MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล และใช้โปรแกรม PHP เป็นส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ 
และการโปรแกรมควบคุมการท างาน ผลการวิจัยพบว่าระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิว
อาร์โค้ดที่พัฒนาขึ้น สามารถบริหารจัดการข้อมูลวารสารวิชาการ และสามารถบริการข้อมูลดังกล่าวบนระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน
ทางคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงวารสารได้ทางคิวอาร์โค้ด และทางเว็บเพจส าหรับสืบค้น ซึ่ง
สามารถสืบค้นได้ 4 รูปแบบได้แก่ 1) สืบค้นตามปีและสาขาของวารสาร 2) สืบค้นตามตัวอักษร 3) สืบค้นตามค าส าคัญ และ 
4) สืบค้นขั้นสูง และผลการประเมินประสิทธิภาพระบบจากผู้ใช้งานจ านวน 40 คน โดยใช้แบบสอบถาม พบว่าค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากบั 4.57 จากคะแนนเต็ม 5 แสดงว่าระบบสืบค้นวารสารวิชาการที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพ ระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการ เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด 
 

Abstract 
 The System for Academic Journal Article Search (AJAS) By using QR Code Technology is the 
application of knowledge and science management of the database, Development of information system 
and QR Code technology development system in the form Web Application. By using QR Code 
technology, which developed by the MySQL for managing database. The study also used PHP application 
interfaces for application control. The results of this Research are found that the AJAS development, 
managing data of academic journal and the ability to service the journal article search via the Internet 
through computer and smartphone. The users can access the journal through the QR Code and the web 
page, the user search and can search the journal in 4 formats: 1) Search by year and subject of the 
journal 2) Search by alphabet 3) Search by keyword and 4) Advanced Search with the established 
objective. And the efficiency evaluation system from the users of 40 people by using a questionnaire the 
average score is 4.74/5. This means that the efficiency system at the highest level. 
 
keywords : Efficiency, System for Academic Journal Article Search, QR Code Technology 
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บทน า   
 วารสารเป็นทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนึ่งที่ส าคัญของห้องสมุด เพราะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ 
ความคิด เสนอความเคลื่อนไหวและพัฒนาการของวิทยาการสาขาต่างๆ ที่ได้จากการค้นคว้า  วิจัย รวมทั้งให้ข้อมูลสถิติ 
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลผลิตและบริการ วารสารเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีการจัดพิมพ์ออกมาอย่างต่อเนื่อง ท าให้สามารถ
น าเสนอเรื่องราวความก้าวหน้าต่างๆ ได้รวดเร็วกว่าหนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ จึงมีแนวโน้มในการผลิต และมีจัดเก็บในห้องสมุด
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงก่อให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บและการเข้าถึงของผู้ใช้บริการ จากการศึกษาของ จารุวรรณ ไกรเทพ    
เรื่องการบริหารงานและบริการด้านวารสารของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทยพบว่า ห้องสมุดมีปัญหาที่ส าคัญประการ
หนึ่งคือ สถานที่จัดเก็บวารสารคับแคบและช้ันวางวารสารไม่เพียงพอ นอกจากปัญหาด้านสถานที่แล้วปัญหาใหญ่เกี่ยวกับตัว
วารสารเองที่ห้องสมุดเกือบทุกแห่งประสบอยู่และแก้ปัญหาได้ยากนั้นก็คือ ปัญหาวารสารถูกฉีกขาด วารสารสูญหาย และ
ห้องสมุดได้รับวารสารไม่ครบถ้วน โดยมีปัญหาตามมาอีกคือ ในการรวมวารสารเพื่อเย็บเล่มในตอนปลายปี หากวารสารไม่ครบ
ก็ต้องซื้อหามาทดแทน ซึ่งวารสารบางรายการก็อาจขาดตลาดหาซื้อไม่ได้อีกแล้ว นอกจากนี้ปัญหาในการเย็บเล่มวารสารสาร
ยังก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ได้แก่ ความไม่สะดวกในการใช้งาน กล่าวคือวารสารเย็บเล่มที่หนาเกินไปท าให้ไม่สะดวกในการเปิด
อ่าน และท าส าเนา เพราะจะไม่สามารถส าเนาข้อมูลในส่วนท่ีใกล้สันวารสารได้ อีกทั้งยังต้องรอให้ผู้ใช้รายอื่นที่ก าลังใช้ได้ใช้ให้
เสร็จก่อน รวมไปถึงการสืบค้นวารสาร ผู้ใช้จะเข้าถึงวารสารได้ยาก (จารุวรรณ ไกรเทพ, 2518) 

โค้ดสองมิติ (2D Barcode) เป็นนวัตกรรมใหม่ของบาร์โค้ด ท่ีมีลักษณะเป็นบาร์โค้ดสองมิติ (2D Barcode) เป็นการ
จัดเก็บข้อมูลแบบสองมิติท าให้มีความจใุนการจัดเก็บข้อมูลมากกว่าระบบเดิมหนึ่งมิติ (1D Barcode) ถือเป็นแนวทางหนึ่งที่จะ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในระบบธุรกิจที่มีความหลากหลาย เช่น ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจรถยนต์ ธุรกิจอาหาร  ธุรกิจการ
ส่งออก ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจการสื่อสาร รวมไปถึงการท าธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต ท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดต้นทุน 
ลดความผิดพลาด ประหยัดเวลา ลดปริมาณทรัพยากรบุคคล และยังช่วยลดปัญหาการปลอมแปลง และการเข้าถึงข้อมูลของ 
บุคคลได้อีกด้วย ซึ่งส่งผลให้เกิดการด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าต่อการลงทุน (จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา, 2557) 

ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการวารสารวิชาการของห้องสมุด และเพื่ อแก่ปัญหาดังกล่าวข้างต้น         
ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบสืบค้นบทความวารสาร โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดในรูปแบบเว็บ            
แอปพลิเคชันขึ้น เพื่อขยายช่องทางในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสารของห้องสมุด และศึกษา
ประสิทธิภาพระบบตามความคิดเห็นของผู้ใช้งานเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาระบบให้ถูกต้อง แม่นย า ครอบคลุม 
สมบูรณ์ ทันสมัย สอดคล้องเหมาะสม และตรงกับสภาพปัจจุบัน อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการวารสารวิชาการ
ของห้องสมุดต่อไป 
 
วิธดี าเนินการวิจัย  
 สมมุติฐานการวิจัย 
 ระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
ระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด 
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ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 

1.กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดผู้วิจัยได้
พัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life cycle) (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2548) ซึ่งประกอบด้วย 

1.1 ระยะการวางแผนโครงการ (Project Planning Phase) 
1.2 ระยะการวิเคราะห์ (Analysis Phase) 
1.3 ระยะการออกแบบ (Design Phase) 
1.4 ระยะการน าไปใช้ (implementation phase) 
1.5 ระยะการบ ารุงรักษา (Maintenance Phase) 

2. กรอบแนวคิดในการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการโดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามแนวคิดของ (พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี, 2548) ที่ได้สร้างแบบประเมินระบบ
สารสนเทศเพื่อประเมินระบบสนับสนุนผู้ตรวจบทความออนไลน์  ไว้ 5 ด้านได้แก่ 

2.1 ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test) 
2.2 ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test) 
2.3 ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) 
2.4 ด้านการประมวลผลของระบบ (Performance test) 
2.5 ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test) 

ขอบเขตงานวิจัย 
 การวิจัยประสิทธิภาพระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดกรณีศึกษา : 
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ครอบคลุมประเด็นดังน้ี 

1. พัฒนาระบบส าหรับใช้ในการบริหารจัดการวารสารวิชาการ ในรูปแบบ Web Application  
2. พัฒนาระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ผ่าน Web Application และ
คิวอาร์โค้ด 

ประเมินประสิทธิภาพระบบ 
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3. ประเมินประสิทธิภาพระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ตามความ
คิดเห็นของผู้ใช้งาน 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชาการที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
ส่วนท่ี 1 ศึกษาการด าเนินงานการบริหารจัดการ และการให้บริการวารสารวิชาการ ประชากรที่ใช้ได้แก่ บรรณารักษ์ 

และเจ้าหน้าท่ีห้องสมุดมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  จ านวน 4 คน 
ส่วนท่ี 2 การประเมินระบบ ประชากรที่ใช้ได้แก่ ผู้ใช้งานระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการ จ านวน 40 คน 
วิธีการ  
โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR Code” นี้

เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied research) โดยผู้วิจัยได้แบ่งการด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 ส่วนประกอบด้วยกันคือ  
ส่วนท่ี 1 ศึกษาการด าเนินงานการบริหารจัดการและการให้บริการวารสารวิชาการของห้องสมุด 
การด าเนินการวิจัยในส่วนแรกนั้นผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์

แบบไม่มีโครงสร้าง (Non-Structure Interview or Unstructured Interview)กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งได้แก่ บรรณารักษ์ และ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด เพื่อศึกษาข้อมูลการด าเนินงานการบริหารจัดการ และการให้บริการวารสารวิชาการของห้องสมุด และ
ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ รวมถึงสภาพแวดล้อม อุปสรรค และปัญหาในการด าเนินงาน นอกจากนี้ยังได้รวบรวมความ
ต้องการต่างๆ ในระบบสืบค้นที่จะพัฒนาขึ้น 

ส่วนท่ี 2 พัฒนาระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการ 
การด าเนินการวิจัยในส่วนที่สองนี้ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied research) ซึ่งเป็นการ

ประยุกต์ใช้ความรู้และวิทยาการด้านการจัดการฐานข้อมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยี คิวอาร์โค้ด เพื่อพัฒนา
ระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการ ในรูปแบบ Web Application โดยใช้โปรแกรม PHP ในการพัฒนา และใช้โปรแกรม 
MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล 

ส่วนท่ี 3 การประเมินประสิทธิภาพระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการที่พัฒนาขึ้น 
หลังจากที่ได้พัฒนาระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เสร็จสิ้นตามที่ได้

วิเคราะห์และออกแบบไว้เรียบร้อยแล้ว ต่อมาผู้วิจัยได้ด าเนินการติดตั้งระบบเพื่อให้ผู้ใช้งานใช้งานจริง และประเมิน
ประสิทธิภาพระบบสืบค้นวารสารวิชาการที่พัฒนาขึ้นโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มผู้ใช้งานจ านวน 40 คน
เพื่อทราบถึงการพัฒนาระบบที่เหมาะสมส าหรับการใช้งาน ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้จากการส ารวจความคิดเห็นนั้น
กระท าโดยวิธีบรรยาย (Descriptive Analysis) โดยจะบรรยายสรุป ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test) ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test) 
ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) การประเมินระบบด้านการประมวลผลของระบบ (Performance Test) 
และด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test) 
 
ผลการวิจัย  

1. ผลการพัฒนาระบบ 
จากการวิเคราะห์ระบบงานเดิมและความต้องการในระบบงานใหม่ของผู้ใช้แล้ว ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบการท างาน

ของระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR Code ซึ่งเป็นระบบใหม่โดยแสดงเป็นแผนภาพ
กระแสข้อมูลระบบดังรูปท่ี 2 และผังโครงสร้างระบบรูปที่ 3 
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แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram Level 0) 
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ภาพที่ 2 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram Level 0) 

 
ผังโครงสร้างระบบ (Structure Chart) 

 
ภาพที่ 3 ผังโครงสร้างระบบสืบคน้บทความวารสารวิชาการ 

2. การประเมินประสิทธิภาพระบบสบืค้นบทความวารสารวิชาการฯ 
หลังจากที่ได้พัฒนาระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์ โค้ดเสร็จสิ้น

ตามที่ได้วิเคราะห์และออกแบบไว้เรียบร้อยแล้ว ต่อมาผู้วิจัยได้ด าเนินการติดตั้งระบบเพื่อให้ใช้งานจริง และได้ท าการ
ประเมินผลการใช้งานระบบจากผู้ใช้งานจ านวน 40 คน เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบสืบค้นวารสารวิชาการที่พัฒนาขึ้น 
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โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)  และได้บรรยายสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มี
ต่อสืบค้นบทความวารสารวิชาการโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด พบว่า 

 
 ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อระบบสืบค้นบทความวารสารวชิาการโดยการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ความหมาย 
x  S.D. 

ความสามารถของระบบในการน าเสนอข้อมูล 4.78 0.44 มากที่สุด 
ความสามารถของระบบในการเช่ือมโยงเมน ู 4.67 0.78 มากที่สุด 
ความสามารถของระบบในการสืบค้นข้อมูล 4.78 0.44 มากที่สุด 
ความสามารถของระบบเรื่องระยะเวลาในการตอบสนอง 4.33 0.71 มาก 
ความสามารถของระบบในการจัดการฐานข้อมูล 4.22 1.09 มาก 

เฉลี่ย 4.56 0.69 มากที่สุด 
 
 ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อระบบสืบค้นบทความวารสารวชิาการโดยการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ความหมาย 
x  S.D. 

ความถูกต้องของระบบในการแสดงผลข้อมูล 4.67 0.50 มากที่สุด 
ความถูกต้องของระบบในการสบืคน้ข้อมูล 4.67 0.78 มากที่สุด 
ความถูกต้องของระบบในการปรบัปรุงแก้ไขข้อมูล 4.56 0.73 มากที่สุด 
ความถูกต้องของระบบในการจดัเก็บข้อมูล 4.78 0.44 มากที่สุด 
ความถูกต้องของระบบในการออกรายงาน 4.67 0.50 มากที่สุด 
ความถูกต้องในการท างานของระบบในภาพรวม 4.56 1.01 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.65 0.66 มากที่สุด 
 
 ตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อระบบสืบค้นบทความวารสารวชิาการโดยการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ความหมาย 
x  S.D. 

ความง่ายในการใช้งานระบบ 4.00 0.71 มาก 
ความชัดเจนของข้อความที่แสดงผล 4.33 0.71 มาก 
ความเหมาะสมของการใช้สีโดยภาพรวม 4.44 0.53 มาก 
ความเหมาะสมของข้อมูลที่น าเสนอ 4.44 0.73 มาก 
ปุ่มและค าอธิบายมีความง่ายต่อความเข้าใจ 4.33 0.71 มาก 

เฉลี่ย 4.31 0.68 มาก 
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 ตารางที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อระบบสืบค้นบทความวารสารวชิาการโดยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ด้านการประมวลผลของระบบ (Performance test) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ความหมาย 
x  S.D. 

ความเร็วในการท างานของโปรแกรมในภาพรวม 4.44 0.73 มาก 
ความเร็วในการประมวลผลด้านการค้นหา 5.00 0.00 มากที่สุด 
ความเร็วในการน าเสนอข้อมลู 4.56 0.53 มากที่สุด 
ความเร็วในการแสดงผลจากการเช่ือมโยง 4.67 0.50 มากที่สุด 
ความเร็วในการบันทึก แก้ไข ลบ รายการข้อมลู 4.67 0.50 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.67 0.45 มากที่สุด 
 
 ตารางที่ 5 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อระบบสืบค้นบทความวารสารวชิาการโดยการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ความหมาย 
x  S.D. 

ความซับซ้อนในการยืนยันตัวตน 4.56 0.53 มากที่สุด 
การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธ์ิผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง 4.78 0.67 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.67 0.60 มากที่สุด 
 
อภิปรายผล  
    จากผลการพัฒนา “ระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด” มีประเด็น
ส าคัญ ดังนี้ ผลการพัฒนาระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการ พบว่าสามารถพัฒนาระบบที่สามารถบริหารจัดการข้อมูล
วารสารวิชาการ ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลกลุ่มวารสาร ข้อมูลสาขาวารสาร ข้อมูลวารสาร ข้อมูลบทความ และสามารถบริการ
ข้อมูลดังกล่าวบนระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านทางคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนได้ โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงวารสารได้ 2 ทาง 
คือ ทางคิวอาร์โค้ด และทางเว็บเพจส าหรับสืบค้น โดยผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นวารสารได้ 4 รูปแบบได้แก่ 1) สืบค้นตามปี
และสาขาของวารสาร   2) สืบค้นตามตัวอักษร 3) สืบค้นตามค าส าคัญ 4) สืบค้นขั้นสูง และสามารถดาวน์โหลดบทความ
วิชาการที่ต้องการในรูปแบบไฟล์เอกสาร PDF ได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของวีรากร พงศ์พนิตานนท์ (2557) ที่
ท าการศึกษาเรื่อง “การออกแบบและพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมทางไซเบอร์” ผลการศึกษาพบว่า ระบบที่
พัฒนาขึ้นสามารถจัดการข้อมูลข่าว คลิปข่าว จัดการข้อมูลสมาชิก รวมถึงแก้ไข ยืนยัน ยกเลิก หรือลบข่าวออกจากระบบ และ
สืบค้นข้อมูลข่าวสารอาชญากรรมที่ต้องการ ข้อมูลและฟังก์ช่ันต่างๆ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่าง
ด ี
                ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด 

พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.57) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ   สุรัตน์ ทองหรี่ (2556) ที่ท าการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการค้นหาและจัดการบทความวิชาการ
และบทความวิจัย กรณีศึกษาวารสารวิชาการคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต” ผลการศึกษาพบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้น
ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี   
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สรุปผลการวิจัย   
 จากการความรู้และวิทยาการด้านการจัดการฐานข้อมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยี QR Code เพื่อ
พัฒนาระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการนั้น สามารถพัฒนาระบบที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลวารสารวิชาการ และ
สามารถบริการข้อมูลดังกล่าวบนระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านทางคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ท าให้
สะดวก และรวดเร็วในการบริหารจัดการบทความวารสารวิชาการ การจัดเก็บข้อมูลมีความเป็นระเบียบ และผู้ใช้บริการ
สามารถใช้งานระบบสืบค้นบทความวารสารที่พัฒนาขึ้นได้ทุกสถานท่ีที่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ช่ัวโมงโดยใช้เวลาใน
การสืบค้นบทความวารสารเฉลี่ยอยู่ที่ 30 วินาที จากเดิมที่ผู้ใช้บริการจะต้องมาใช้บริการในห้องสมุด และในเวลาท าการ
เท่านั้น และใช้เวลาในการสืบค้นบทความวารสารเฉลี่ยอยู่ที่ 15 นาที 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง และเพื่อประเมินผล
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง  ในการพัฒนาระบบได้ท าการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา
โดยใช้วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) : Incremental Model เครื่องมือที่ใช้ในการ
พัฒนา มีดังนี้ ภาษาที่ใช้คือ Microsoft Visual Studio 2010 ฐานข้อมูลที่ใช้คือ SQL Server Management Studio 2008 
R2 โดยท าการทดสอบและประเมินผลระบบโดยครูประจ าต าบล และเจ้าหน้าที่ศูนย์ กศน. ที่เข้ารับการฝึกอบรมการใช้งาน
จ านวน 30 ท่าน ผลการประเมินพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.027 ซึ่งผลจากการประเมินความพึงพอใจสามารถสรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                  

ค าส าคัญ : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  การศึกษาต่อเนื่อง  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   

                                                      Abstract 
This research aimed to develop management information system of continuous education and to 

evaluate development management information system of continuous education ,all processes consisted 
of analysis, system designing and, system development, by using the System Development Life Cycle 
(SDLC): Incremental Model. Tools used to develop the following computer language is Microsoft Visual 
Studio 2010, database is SQL Server Management Studio 2008 R2. For system evaluation, used teachers 
and staff to be trained in the use of information system 30 users. The result from teachers and staff were 
at a high level, with a mean of 4.44 and standard deviation of 0.027. The results of the evaluation could 
conclude management information system of continuous education was also at a high level. 

Keywords : management information system, continuous education, non-formal and informal education 
centre  
 
บทน า   
 ในปัจจุบันศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอชุมแสง ได้มีการจัดเก็บข้อมูลของนักเรียนทุก
ระดับช้ันและกลุ่มนักเรียนที่สนใจจะสมัครเรียน ในการสมัครเรียนจะมีการกรอกใบสมัครในรูปแบบฟอร์มกระดาษพร้อม
เอกสารแนบจะมี ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 2 นิ้ว และอื่นๆ ที่แนบมาด้วย ในส่วนของเอกสารจะ
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จัดเก็บในรูปแบบของกระดาษที่เป็นเอกสารการสมัครเรียนจะจัดเก็บในแฟ้มเอกสารแต่ละหลักสูตรในแต่ละปี หลักสูตรจะมี
ด้วยกัน 5 หลักสูตร หลักสูตรจะมีเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามปี พ.ศ. ท่ีจัดท าโครงการ หลักสูตรมีดังนี้ 
 1. หลักสูตรการศึกษาสังคมชีวิต 
 2. หลักสูตรการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 
                3. หลักสูตรการศึกษาทักษะชีวิต 
 4. หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ 
 5. หลักสูตรการศึกษาประเภทกลุม่สนใจ 

แต่ละหลักสูตรจะมีกิจกรรมหลายกิจกรรม และจะจัดขึ้นในแต่ละต าบลของอ าเภอชุมแสง นอกจากเอกสารการ
สมัครเรียนแล้วเจ้าหน้าที่จะต้องท าการประเมินจ านวนนักเรียนที่เลือกเรียนในแต่ละหลักสูตรและกิจกรรม มีจ านวนทั้งหมดกี่
คน ชายกี่คนและหญิงกี่คน จากนั้นก็จะมีการประเมินหาข้อสรุปของนักเรียนที่กรอกใบสมัครและท าการเลือกในใบสมัคร มี
หัวข้อดังนี้  
 - สนใจสมัครเข้าร่วมหลักสูตรระยะสั้น 
 - เอกสารที่แนบมา 
 เพื่อน ามาหาข้อสรุปในการท ารายงานสรปุผลโครงการในแต่ละปี เจ้าหน้าท่ีจะท าการประเมินผลและสรุปผลในแต่ละ
ปีจะใช้การนับหลักสูตรกิจกรรม จ านวนนักเรียนท้ังหมด แยกหญิงชาย และท าการตรวจสอบจ านวนนักเรียนที่สนใจสมัครเข้า
ร่วมหลักสูตรระยะสั้น และเอกสารที่แนบมาจากใบสมัคร จึงท าให้เจ้าหน้าที่อาจได้รับข้อมูลไม่ครบหรือผิดพลาด ข้อมูลตก
หล่นท าให้การท ารายงานสรุปผลโครงการในแต่ละปี  มีความผิดพลาด เอกสารที่จะน ามาสรุปผลเกิดการสูญหายไปจาก
หน่วยงานหรือจ านวนนักเรียนที่มาเรียนจริงกับจ านวนที่นับได้จากใบสมัครไม่ตรงกันก็ต้องท าการตรวจสอบใหม่อีกครั้ง เพื่อให้
ข้อมูลถูกต้อง ทั้งยังมีงานวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลเพื่อลดเวลาการสืบค้นข้อมูลของเครื่องจักร เช่น 
สมเกียรติ อับดุลเลาะ,อรรถกร เก่งพล (2559) ได้กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในบริษัทกรณีศึกษา คือหน่วยงานบริการต้อง
เสียเวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลที่เป็นแบบเอกสาร คู่มือ จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการค้นหาข้อมูลเพื่อสนับสนุนการให้บริการ 
โดยต้องใช้เวลามากในการค้นหาและตัดสินใจ จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการน าข้อมูลมาใช้ จากปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอ าเภอชุมแสง ในด้านการจัดเก็บข้อมูลใบสมคัรและผลการประเมินในการ
เรียนของแต่ละหลักสูตรในแต่ละกิจกรรม จึงน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาให้เป็นระบบสารสนเทศของ
นักเรียน กศน.อ าเภอชุมแสง ท่ีเจ้าหน้าท่ีสามารถค้นหาข้อมูลนักเรียนได้ด้วยตนเอง เพื่อท่ีจะได้น าข้อมูลมาสรุปผลและท าการ
ประเมินผลลงในรายงานการสรุปโครงการในแต่ละปีได้อย่างรวดเร็วมากกว่าระบบงานเดิมและข้อมูลมี ความถูกต้องมากกว่า
การนับและตรวจสอบจากใบสมัครของนักเรียน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง และเพื่อประเมินระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
 
วิธดี าเนินการวิจัย  
 1. ศึกษาระบบงานและส ารวจความต้องการของผู้ใช้งาน การด าเนินการวิจัยในส่วนนี้ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) ซึ่งได้ส ารวจการด าเนินการในทุกขั้นตอน ด้วยการสนทนาและการสัมภาษณ์กับครูประจ าต าบล 
และเจ้าหน้าที่ศูนย์ กศน. เพื่อให้ทราบถึงสภาพการท างานในปัจจุบัน ว่ามีการท างานเป็นอย่างไร มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง 
นอกจากนี้เนื้อหาในการสนทนาและการสัมภาษณ์ ยังรวมถึงเรื่องความคิดเห็น ความต้องการระบบงาน ที่จะพัฒนาขึ้น และ
ปัจจัยที่ส าคัญที่จะน าไปสู่การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง     
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2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนา
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง       

3. วิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูล การด าเนินงานในปัจจุบันโดยการน าความต้องการที่
ได้มาจากขั้นตอนแรก มาวิเคราะห์ในรายละเอียดเพื่อท าการพัฒนาเป็นแบบจ าลองเชิงตรรกะ (Logical Model) โดยใช้การ
ออกแบบยูสเคสไดอะแกรม (Use case Diagram) (อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์, 2557) แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล 
(Entity Relationship Diagram) (Silberschatz et al., 2006) และท าการออกแบบส่วนเช่ือมประสานกับผู้ ใช้ (User 
Interface) (โอภาส  เอี่ยมสิริวงศ์, 2555)      

4. พัฒนาระบบ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง ได้ก าหนดเครื่องมือในพัฒนาซึ่ ง
ประกอบด้วยส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ดังนี้ (โอภาส  เอี่ยมสิริวงศ,์ 2555)    

4.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)         
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้แบบคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook)                           
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) Intel® Core™ i3-2350M CPU@2.30GHz.    
- หน่วยความจ าหลัก (RAM) 4.00  GB.                               
- หน่วยความจ าส ารอง (Hard Disk)  320 GB.                              
- จอภาพชนิด LCD TFT 14”         
4.2 ซอฟต์แวร์ (Software)                            
- Microsoft Visual Studio 2010         
- SQL Server Management Studio 2008 R2  

 5. ทดสอบ ปรับปรุง และแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ การทดสอบระบบท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อหาข้อผิดพลาดต่างๆ รวมทั้ง
ท าการประมวลความสามารถของระบบเพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงที่พัฒนาขึ้นสามารถรองรับความต้องการของ
ผู้ใช้ในด้านต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน โดยแบ่งขั้นตอนการทดสอบออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ (โอภาส  เอี่ยมสิริวงศ์, 2555) 

- ทดสอบในระหว่างที่ท าการพัฒนาโดยใช้รูปแบบ White Box Testing ซึ่งเป็นการตรวจสอบฟังก์ชันการท างานโปรแกรม
ว่าถูกต้องหรือไม่ โปรแกรมมีข้อผิดพลาดเชิงตรรกะหรือไม่ และมีการออกแบบตรรกะโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยใช้ชุด
ทดสอบเฉพาะส าหรับการทดสอบในเงื่อนไขต่าง ๆ     
 - ทดสอบขั้นสุดท้ายเมื่อท าการพัฒนาเสร็จสิ้นโดยใช้รูปแบบ Black Box Testing เพื่อทดสอบฟังก์ชันการท างานระบบว่า
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพียงใดเมื่อมีการอินพุตข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วจะได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างไร                     
    6. ติดตั้งระบบ ส าหรับการติดตั้งระบบนั้นต้องติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์  ที่มีส่วนประกอบทางด้าน Hardware 
และ Software ขั้นต่ าดังนี้ (โอภาส  เอี่ยมสิริวงศ์, 2555)      
 6.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)                             
 -   หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) Intel® Core™ i3-2350M CPU@2.30GHz.   
 -   หน่วยความจ าหลัก (RAM) ไม่ต่ ากว่า   4.00 GB.       

-   หน่วยความจ าส ารอง (Hard Disk) ไม่ต่ ากว่า 320 GB.          
 6.2 ซอฟต์แวร์ (Software)         
 -   Microsoft Visual Studio 2010        
 -   SQL Server Management Studio 2008 R2      
 7. การประเมินผลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง ในการประเมินผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) ซึ่งมีการเลือกใช้เครื่องมือในการวิจัย แนวทางการสร้างเครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวม
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ข้อมูล การจัดท าข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ ดังต่อไปนี้      
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย          
การรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินระบบนั้น ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย 
3 ส่วน คือ           

ส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา    
 ส่วนท่ี 2 เป็นข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบซึ่งมุ่งในด้านความสามารถและประสิทธิภาพการ
ท างานของระบบ          
 ส่วนท่ี 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ 
 
ผลการวิจัย            

การออกแบบยูสเคสไดอะแกรม  (Use case Diagram) (อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์ , 2557) แผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram) (Silberschatz et al., 2006) และการออกแบบส่วนเช่ือมประสาน
กับผู้ใช้ (User Interface) (โอภาส  เอี่ยมสิริวงศ์, 2555)  ได้ดังต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 การออกแบบยูสเคสไดอะแกรม (Use case Diagram) 
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ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram) 
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ภาพที่ 3 การออกแบบส่วนเช่ือมประสานกับผู้ใช้ (User Interface) การบันทึกข้อมูลนักศึกษา 

ภาพที่ 4 การออกแบบส่วนเช่ือมประสานกับผู้ใช้ (User Interface) การบันทึกเข้าร่วมหลักสตูร 

ภาพที่ 5 การออกแบบส่วนเช่ือมประสานกับผู้ใช้ (User Interface) การบันทึกข้อมูลเอกสารแนบ 
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ภาพที่ 6 การออกแบบส่วนเช่ือมประสานกับผู้ใช้ (User Interface) รายงานใบสมัครผู้เรียนหลักสตูรระยะสั้น 

ภาพที่ 7 การออกแบบส่วนเช่ือมประสานกับผู้ใช้ (User Interface) รายงานหลักสูตรและกิจกรรม 

ภาพที่ 8 การออกแบบส่วนเช่ือมประสานกับผู้ใช้ (User Interface) รายงานสรุปผลการจัดกจิกรรม 
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ผลจากการวิเคราะห์ข้อมลูการประเมินจากครูประจ าต าบล และเจ้าหน้าท่ีศูนย์ กศน.ที่เข้าร่วมการอบรมการใช้งาน
ระบบสารสนเทศจ านวน 30 คน สรุปได้ดังนี ้
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินจากครปูระจ าต าบล และเจ้าหน้าท่ีศูนย์ กศน. ที่เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( x  = 4.44) 

           รายการประเมิน x  
S.D ระดับความพึงพอใจ 

ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ 
(Functional Requirement Test) 

4.43 0.013 มาก 

ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ 
(Functional Test) 

4.44 0.078 มาก 

ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ  
(Usability Test) 

4.49 0.053 มาก 

ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ 
(Security Test) 

4.40 
 

0.037 
 

มาก 
 

รวม 4.44 0.027 มาก 
ตารางที่ 1 พบว่าผลการประเมินจากครูประจ าต าบลและเจ้าหน้าที่ศูนย์ กศน.ที่เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง  มีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่องในด้าน

ความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( x =4.49) รองลงมาเป็น

ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test)  ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( x =4.44)   ด้าน

การตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( x = 

4.43)  และด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( x

=4.40) ตามล าดับ  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( x  = 
4.44) 

อภิปรายผล           
จากผลการประเมินความพึงพอใจของครูประจ าต าบลและเจ้าหน้าที่ศูนย์ กศน . ที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการการศึกษาต่อเนื่องทุกๆ ด้าน โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( x  = 4.44)  ซึ่งสรุปได้ว่าระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่องศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอชุมแสง อยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุบิน ไชยยะ,ธวัชชัย อร่ามดิลกรัตน์  และพัชรา รับมา (2560) ที่ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบันทึกรายงานการเดินทางไปราชการของบุคลากรในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดล าพูน พบว่าใน
การพัฒนาระบบฯ ท าให้ระบบสารสนเทศของการรายงานผลการเดินทางไปราชการเป็นระบบและชัดเจนมากยิ่งขึ้น และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของเสถียร จันทร์ปลา (2556) ที่ท าการวิจัยเรื่อง ระบบฐานข้อมูลมัลติมีเดียศิลปวัฒนธรรมกรุง
รัตนโกสินทร์ พบว่าผลจากการประเมินคุณภาพของกลุ่มตัวอย่างสามารถสรุปได้ว่า ระบบฐานข้อมูลมัลติมีเดียศิลปวัฒนธรรม
กรุงรัตนโกสินทร์ มีคุณภาพอยู่ในระดับที่ดี และสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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สรุปผลการวิจัย  
จากการประยุกต์ใช้ความรู้และวิทยาการด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อน ามาพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอชุมแสง นั้น 
พบว่าระบบสามารถจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลการสมัครเรียน ข้อมูลใบสมัคร ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูล
วิทยากร ข้อมูลกิจกรรม ข้อมูลการจัดกิจกรรม ข้อมูลต าบล ข้อมูลอ าเภอ ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลหลักสูตร  ข้อมูลสนใจสมัครเข้า
ร่วมหลักสูตรระยะสั้น ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม และสามารถประมวลผลข้อมูลดังกล่าวออกมาเป็นสารสนเทศ ในรูปแบบของ
รายงานต่างๆ ได้แก่ รายงานสรุปการจัดกิจกรรม รายงานรายชื่อผู้ส าเร็จหลักสูตร รายงานใบสมัครเรียน รายงานรายชื่อแต่ละ
หลักสูตร รายงานสรุปข้อมูลการเลือกจากใบสมัคร ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยลดเวลาในการท างานและลด
ขั้นตอนในการท างานต่างๆ ได้  

 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณประธานคณะกรรมการวิจัย คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิจัย ที่กรุณาเสนอแนวทางในการศึกษา
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การเปรียบเทียบวิธีการตรวจหา Microfilaria ในแรงงานตางดาวสัญชาติพมา
โดยวิธี modified Knott’s concentration และ capillary tube technique

COMPARISON OF MICROFILARIA DIAGNOSIS IN MYANMAR IMMIGRANT LABORERS
BY MODIFIED KNOTT’S CONCENTRATION AND CAPILLARY TUBE TECHNIQUE
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บทคัดยอ
การอพยพของแรงงานจากประเทศเพ่ือนบานเขามาสูประเทศไทยอันเน่ืองจากความตองการแรงงานท่ีมีราคาถูกของ

นายจาง มีความเสี่ยงตอการแพรกระจายของโรคติดตอมากมาย โดยเฉพาะโรคเทาชาง ซึ่งเปนโรคท่ีมีสําคัญทางสาธารณสุข
ของประเทศไทย โรคน้ีเกิดจากเช้ือหนอนพยาธิโรคเทาชางท่ีสําคัญคือ Wuchereria bancrofti และ Brugia malayi
หนอนพยาธิโรคเทาชางตัวเต็มวัยหลังการผสมพันธุ เพศเมียจะออกลูกเปนไมโครฟลาเรียจํานวนมาก และจะมียุงเปนพาหะนํา
โรคไปแพรเช้ือตอ ผูติดเช้ือสวนใหญมักไมแสดงอาการ จึงเปนการยากท่ีจะคนหาผูติดเช้ือ การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีท่ีใชในการตรวจหาไมโครฟลาเรีย (Microfilaria) ในเลือด ระหวางวิธี modified Knott’s
concentration และ capillary tube technique จากแรงงานตางดาวสัญชาติพมา จํานวน 31,541 ตัวอยาง ผลการศึกษา
พบวาวิธี modified Knott’s concentration และ วิธี capillary tube technique ใหผลการตรวจวิเคราะหท่ีไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เปอรเซ็นตการตรวจพบเช้ือไมโครฟลาเรียในเลือดจากแรงงานตางดาวสัญชาติพมาพบรอยละ 100
โดยท่ีวิธี capillary tube technique ใชปริมาตรเลือดและเวลาในการตรวจนอยกวาวิธี modified Knott’s concentration

คําสําคัญ : ไมโครฟลาเรีย, modified knott’s concentration, capillary tube technique

Abstract
The number of immigrant laborers from neighboring countries into Thailand is increasing each

year and this may increase the incidence of the disease for Thai people. The filariasisis a major public
health in Thailand and is often spread by immigrant laborers. Filariasis in Thailand is caused by
Wuchereria bancrofti and Brugia malayi, which Mosquitoes are both carriers. The adult worms release
early larval forms known as microfilariae into the host’s blood circulation. Almost infected people do not
show symptoms. It is difficult to find an infected person. The study aimed to compare the efficiency of
two methods of detecting microfilaria, the modified Knott’s concentration and the capillary tube
technique, in 31,541 blood samples of Myanmar immigrant laborers. The result showed two methods of
detecting microfilaria are no significantly different. Percentage of detecting microfilaria is 100 % and the
capillary tube technique has less blood volume and test time than the modified knott’s concentration.

Keywords : microfilaria, modified knott’s concentration, capillary tube technique
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บทนํา
ในปจจุบันมีปญหาการอพยพของแรงงานจากประเทศเพ่ือนบานหลั่งไหลเขามาสูประเทศไทย  ท้ังน้ีเน่ืองจากความ

ตองการแรงงานท่ีมีราคาถูกของนายจาง นอกเหนือจากผลประโยชนทางแรงงานท่ีนายจางผูวาจางไดรับแลว  สิ่งท่ีมีผลเสียก็
คือ กอใหเกิดภาระทางเศรษฐกิจของประเทศ ปญหาอาชญากรรม รวมท้ังเปนแหลงแพรโรคเขาสูประเทศไทย เน่ืองจาก
แรงงานท่ีเดินทางเขามาสวนใหญ มีฐานะยากจน มีการดูแลสุขภาพไมดี มีความเปนอยูท่ีแออัด สาธารณูปโภคไมเพียงพอ  จึงมี
ความเสี่ยงตอการเปนโรคติดตอมากมาย ดังเชน ไขมาลาเรีย โรคเทาชาง วัณโรค เอดส  ซิฟลิส และอ่ืนๆ (ชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล
และคณะ, 2549)

โรคเทาชางเปนโรคติดตอท่ีมียุงเปนพาหะนําโรค ผูติดเช้ือสวนใหญมักไมแสดงอาการ จึงเปนการยากท่ีจะคนหาผูติด
เช้ือและใหการรักษาเบื้องตน ดังน้ันการแพรกระจายของเช้ือกอโรคเทาชางยังคงจัดเปนปญหาท่ีสําคัญทางสาธารณสุขของ
หลายประเทศในแถบเขตรอนท่ัวโลก รวมท้ังประเทศไทย โรคน้ีเกิดจากเช้ือหนอนพยาธิโรคเทาชางท่ีสําคัญคือ Wuchereria
bancrofti และ Brugia malayi โดยท่ีหนอนพยาธิโรคเทาชางท้ังสองชนิดจะมีลักษณะพิเศษ คือออกลูกเปนเอ็มบริโอท่ี
สามารถเคลื่อนไหวได เรียกวา ไมโครฟลาเรยี ซึ่งทางองคการอนามัยโลกไดกําหนดใหโรคเทาชางเปนโรคท่ีควรถูกกําจัดใหหมด
ไปภายในปพ.ศ.2563 โดยประเทศไทยเองไดมีโครงการกําจัดเมื่อ 5 ปท่ีผานมา ในปจจุบันทางองคการอนามัยโลกแนะนําใหใช
ยาไดเอท ธิลคารบามาซีน ซิเทรท (Diethylcarmazine citrate; DEC) ขนาด 6 มิลลิกรัมตอนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม โดยให
เพียงครั้งเดียวตอปสําหรับการรักษาหมู (mass treatment) ในพ้ืนท่ีท่ีเปนแหลงโรคชุกชุม เพ่ือทําลายไมโครฟลาเรียและ
หนอนพยาธิโรคเทาชาง (ศิรญา ไชยะกุลและคณะ. 2548)

ปจจุบันไดมีวิธีการตรวจวินิจฉัยเพ่ือหาเช้ือกอโรคเทาชางหลายวิธี เชน การตรวจหาสารพันธุกรรมของพยาธิดวย
เทคนิค real-time PCR ซึ่งเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดตอนน้ี (Fink DL et al,.2011) การตรวจหาระดับแอนติเจนในซีรั่มของผูปวยดวย
เทคนิค ELISA หรือ Immunochromatographic test (El-Moamly AA.2012) ถึงแม วิ ธีดั งกล าวน้ีจะมีความไวและ
ความจําเพาะสูง แตมีราคาแพงและตองการเครื่องมือเฉพาะ ดังน้ันหองปฏิบัติการพยาธิวิทยาจึงนิยมตรวจคัดกรองโรค
เทาชางโดยตรวจหาการเคลื่อนท่ีของไมโครฟลาเรียภายใตกลองจุลทรรศนจากเลือดสด (wet mount preparation) หรือการ
ตรวจจากฟลมเลือดหนา (thick blood film) มากกวา แตดวยวิธีดังกลาวน้ีมีโอกาสตรวจพบเช้ือไดยากเน่ืองจากใชแคหยด
เลือดปริมาณนอย (สุรางค นุชประยูร.2550) ตอมาไดมีการศึกษาพัฒนาวิธีการตางๆ เพ่ือใหการตรวจไมโครฟลาเรียพบเช้ือได
มากข้ึน โดยใชตัวอยางเลือดท่ีมีปริมาตรมากข้ึนและทําใหเขมขนข้ึน เชน วิธี modified Knott’s concentration (รุงนภา
ปานกลา และคณะ.2556) สามารถเพ่ิมโอกาสในการตรวจพบเช้ือไมโครฟลาเรียไดมาก แตมีหลายข้ันตอนและใชเวลานาน
(BinoSundar ST, Ravindran R. 2010) ผูวิจัยจึงทดลองนําวิธี capillary tube technique ซึ่งเปนวิธีท่ีใชเลือดปริมาตร
นอย แตเขมขน และมีความรวดเร็วมาใช (Collins, JD. 1971) เพ่ือรองรับการตรวจท่ีมีปริมาณงานมาก ๆ ในแตละวัน ดังน้ัน
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีท่ีใชในการตรวจหาไมโครฟลาเรียในเลือด ระหวางวิธี
modified Knott’s concentration และ capillary tube technique จากแรงงานตางดาวสัญชาติพมา จํานวน 31,541
ตัวอยาง ท่ีมาขอรับการตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จ.นครสวรรค เพ่ือข้ึนทะเบียนหรือตอทะเบียนแรงงาน
ตางดาว ตั้งแตเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร
ผูมารับบริการตรวจสุขภาพ ท่ีเจาะเลือดตรวจหาเช้ือ Microfilaria ณ โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จ.นครสวรรค
กลุมตัวอยาง
ผูมารับบริการท่ีเปนแรงงานตางดาว ท่ีมารับการตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จ.นครสวรรค เพ่ือ

ข้ึนทะเบียนหรือตอทะเบียนแรงงานตางดาว ตั้งแตเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
1. เครื่องปน microhematocrit
เครื่องมือชนิดน้ีใชสําหรับปนเลือดเพ่ือการตรวจหาไมโครฟลาเรียดวยวิธี capillary tube technique ซึ่งเปน

เครื่องมือท่ีใชปนเลือดในหลอด capillary tube ดวยอัตราเร็ว 15,000 รอบ/นาที เปนเวลา 3 นาที เพ่ือใหเกิดเปนรอยตอ
ระหวางช้ันของพลาสมากับช้ันของเม็ดเลือดท่ีเรียกวา buffy coat

2. เครื่องปนเลือด
เครื่องมือชนิดน้ีใชสําหรับปนเลือดเพ่ือการตรวจหาไมโครฟลาเรียดวยวิธี modified Knott’s concentration ซึ่ง

เปนเครื่องท่ีใชสําหรับปนเหว่ียงตกตะกอน ดวยอัตราเร็ว 3,000 รอบ/นาที เปนเวลา 5 นาที เพ่ือใหตะกอนตกลงสูกนหลอด
การเก็บขอมูล
1. ตัวอยางเลือดท่ีใชในการศึกษา
ตัวอยางเลือดปริมาตร 2 มิลลิลิตรจากกลุมตัวอยาง หลังรับประทานยา Diethylcarbamazine citrate 30-45 นาที

เลือดดังกลาวจะใสสารกันเลือดแข็งท่ีมี ethylene diaminetetraacetic acid (EDTA) เปนสารกันเลือดแข็ง จํานวนเลือด
ท้ังหมด 31,541 ตัวอยาง ตัวอยางเลือดท้ังหมดเปนตัวอยางท่ีเหลือจากการตรวจประจําวันของกลุมงานเทคนิคการแพทย
โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จ.นครสวรรค

2. การตรวจหาไมโครฟลาเรียดวยวิธี modified Knott’s concentration
ดูดสารละลาย 2% formaline ในนํ้ากลั่นปริมาตร 9 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลองขนาด 15 มิลลิลิตร จากน้ันดูด

ตัวอยางเลือดปริมาตร 1 มิลลิลิตร ลงไปและเขยาใหเขากันโดยการควํ่าหงาย สลับไปมา และตั้งท้ิงไวเปนเวลา 5 นาทีเพ่ือทํา
ใหเม็ดเลือดแดงแตก จากน้ันนําหลอดทดลองไปปนท่ีความเร็ว 3,000 รอบ/นาที เปนเวลา 5 นาที เมื่อครบเวลาเทสวนใสท้ิง
ควํ่าหลอดทดลองและซับปากหลอดใหแหง จากน้ันเติมสียอมท่ีมีสวนผสมของ Methylene blue รอยละ 0.1 ละลายในนํ้า
กลั่น ลงบนตะกอนในหลอดทดลอง 1 หยดหรือประมาณ 60 ไมโครลิตร ผสมใหเขากันแลวจึงดูดตะกอนท้ังหมดมาหยดลงบน
microscopic slide ปดทับดวย cover glass (Cringoli G et al., 2001) แลวจึงนําไปตรวจหาไมโครฟลาเรียดวยกลอง
จุลทรรศนกําลังขยายต่ํา เพ่ือเก็บขอมูลจํานวนตัวอยางท่ีพบเช้ือและไมพบเช้ือ

3. การตรวจหาไมโครฟลาเรียดวยวิธี capillary tube technique
ตัวอยางเลือดจะถูกเขยาใหเปนเน้ือเดียวกันโดยการควํ่า-หงาย สลับไปมา เพ่ือใหมีการกระจายตัวของไมโครฟลาเรีย

อยางท่ัวถึง ดูดเลือดใสใน capillary tube และอุดดินนํ้ามันดานใดดานหน่ึง นําไปปนดวยเครื่อง microhematocrit นาน 3
นาที จากน้ันนําหลอด capillary tube วางบนกระจกสไลด (Collins, JD. 1971) และทําการตรวจหาไมโครฟลาเรียภายใต
กลองจุลทรรศนกําลังขยายต่ํา โดยการสังเกตการเคลื่อนท่ีบริเวณรอยตอของการแยกช้ันระหวางเม็ดเลือดกับซีรั่ม (buffy
coat) เพ่ือเก็บขอมูลจํานวนตัวอยางท่ีพบเช้ือและไมพบเช้ือ

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลจํานวนตัวอยางท่ีพบเช้ือและไมพบเช้ือ ท่ีไดจากการตรวจดวยวิธีท้ังสอง นําจํานวนท่ีไดมา

เปรียบเทียบความแตกตางกันดวยสถิติ Chi-Square โดยใชโปรแกรมทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 และวิเคราะห
หาเปอรเซ็นตของการตรวจพบไมโครพิลาเรียดวยสถิติรอยละ

ผลการวิจัย
ตัวอยางเลือดท่ีใชในการศึกษาน้ีเปนเลือดท่ีเก็บจากแรงงานตางดาวสัญชาติพมาท่ีเขามารับบริการตรวจคัดกรองการ

ติดเช้ือพยาธิโรคเทาชาง ณ โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จ.นครสวรรค โดยเลือกตัวอยางเลือดจากผูรับบริการท้ังหมด
จํานวน 31,541 ตัวอยาง ประกอบดวยตัวอยางเลือดจากแรงงานเพศหญิง 11,570 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 36.7 และแรงงาน
เพศชายจํานวน 19,971 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 63.3 เมื่อนําตัวอยางเลือดท้ังหมดมาทําการตรวจหาไมโครฟลาเรียดวยวิธี

46 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

modified Knott’s concentration และวิธี capillary tube technique พบวาตัวอยางจากเลือดท้ังหมดท่ีใหผลบวกดวยวิธี
modified Knott’s concentration เมื่อนํามาตรวจดวยวิธี capillary tube technique ใหผลบวกเชนเดียวกัน โดยท่ีวิธี
modified Knott’s concentration ใชเลือดปริมาตร 1 มิลลิลิตร เวลาทดสอบ 10 นาที ในขณะท่ีวิธี capillary tube
technique ใชเลือดปริมาตร 0.06 มิลลิลิตร เวลาทดสอบ 3 นาที ใหผลการตรวจพบเช้ือไมโครฟลาเรียรอยละ 100 (ตารางท่ี
1) และเมื่อทําการเปรียบเทียบผลการตรวจของวิธี modified Knott’s concentration กับวิธี capillary tube technique
พบวาใหผลการตรวจวิเคราะหท่ีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 2 และ 3 ) โดยพบวาวิธี capillary tube
technique มีความไวในการตรวจวิเคราะห (Sensitivity) และความจําเพาะ (Specificity)รอยละ 100  (ตารางท่ี 4)

ตารางท่ี 1 ผลการตรวจหาไมโครฟลาเรียดวยวิธี modified Knott’s concentration และวิธี capillary tube technique
ในตัวอยางเลือดแรงงานตางดาวสัญชาติพมา

วิธี modified Knott’s
concentration

(Cringoli G et al., 2001)

วิธี capillary
tube technique

(Collins, JD. 1971)
ปริมาตรเลือดท่ีใช 1 มิลลลิิตร 0.06 มิลลิลติร
ระยะเวลาทดสอบ 10 นาที 3 นาที
ตัวอยางท่ีตรวจพบไมโครฟลาเรีย ตอตัวอยางท่ีมีเช้ือท้ังหมด 4/4 4/4
% การตรวจพบไมโครพิลาเรียในตัวอยางท่ีมีเช้ือท้ังหมด 100 100

ตารางท่ี 2 การใชวิธี capillary tube technique ตรวจหาไมโครฟลาเรียเปรียบเทียบกับวิธีเดิมคือวิธี modified Knott’s
concentration

วิธี capillary tube technique
วิธี modified Knott’s concentration

พบเช้ือไมโครฟลาเรีย ไมพบเช้ือไมโครฟลาเรีย
Positive 4 0
Negative 0 31,537

ตารางท่ี 3 การวิเคราะหสถิติ Chi-Square เปรียบเทียบความแตกตางของวิธี capillary tube technique กับวิธี modified
Knott’s concentration

Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square .000a 1 P-value =1.000

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.00.

ตารางท่ี 4 ประสิทธิภาพของวิธี capillary tube technique ในการตรวจหาไมโครฟลาเรียจากตัวอยางเลือดแรงงานตางดาว
สัญชาติพมา เมื่อเทียบกับวิธี modified Knott’s concentration

วิธี Sensitivity
(%)

Specificity
(%)

PPV
(%)

NPV
(%)

Efficiency
(%)

capillary tube technique 100 100 100 100 100
หมายเหตุ Sensitivity หมายถึง ความสามารถของวิธีที่ใชทดสอบที่สามารถใหผลบวกในคนที่เปนโรคไดอยางถูกตอง

Specificity หมายถึง ความสามารถของวิธีที่ใชทดสอบที่สามารถใหผลลบในคนที่ไมเปนโรคไดอยางถูกตอง
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PPV (Positive Predictive value) หมายถึง คาที่แสดงถึงความนาจะเปนของคนซ่ึงใหผลการตรวจเปนบวกจะปวยเปนโรคจริงมีเทาไร
NPV (Negative Predictive value) หมายถงึ คาที่แสดงถึงความนาจะเปนของคนซ่ึงใหผลการตรวจเปนลบจะไมปวยเปนโรคจริงเทาไร
Efficiency หมายถึง ประสิทธิภาพที่สามารถทําใหเกิดผลสําเร็จในการตรวจวิเคราะห

อภิปรายผล
กอนหนาน้ีวิธี capillary tube technique มีความนิยมใชนอยในหองปฏิบัติการพยาธิวิทยา เน่ืองจากไมสามารถแยก

ชนิดของหนอนกอโรคเทาชางไดวาเปน Wuchereria bancrofti หรือ Brugia malayi (สุรางค นุชประยูร.2550) แต
หลังจากคณะรัฐมนตรีลงมติเมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2559 ใหแรงงานตางดาวไปรายงานตัว ณ ศูนยบริการจดทะเบียน
แรงงานตางดาวแบบเบ็ดเสร็จในจังหวัดท่ีกําหนดท่ัวประเทศ เพ่ือจัดทําทะเบียนประวัติขอรับบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติ
ไทย ขอรับใบอนุญาตทํางาน โดยแรงงานตางดาวดังกลาวจะตองมีการตรวจสุขภาพ เพ่ือตรวจหา microfilaria ทุกราย ทําให
หองปฏิบัติการพยาธิวิทยานิยมใชวิธี capillary tube technique มากข้ึนเน่ืองจากสะดวกในการตรวจคัดกรองแรงงานตาง
ดาววาพบเช้ือกอโรคเทาชางหรือไม (รุงนภา ปานกลา.2556) ดังน้ันผูวิจัยจึงไดทําการวิจัยครั้งน้ีข้ึนและพบวาจากผลการ
ตรวจหาไมโครฟลาเรียจากเลือดแรงงานตางดาวสัญชาติพมาจํานวน 31,541 คน พบวาทุกตัวอยางท่ีใหผลลบจากวิธี
capillary tube technique จะใหผลลบกับวิธี modified Knott’s concentration ดวย ดังน้ันจึงไมมีผลลบปลอม (False
negative) เกิดข้ึนกับวิธี capillary tube technique ซึ่งคิดเปนอัตราการตรวจพบไมโครฟลาเรียรอยละ 100 ผลท่ีไดแสดงให
เห็นวาวิธี capillary tube technique มีความไวในการตรวจพบไมโครฟลาเรียในเลือดไดดีเหมือนกับวิธี modified Knott’s
concentration ท่ีมีความไวสูงดังแสดงในงานวิจัยของ Ralwins SC และคณะ(Rawlins SC et al,. 1994) ท่ีพบวาวิธี
modified Knott’s concentration มีความไวในการตรวจหาไมโครฟลาเรียของพยาธิ Wuchereria bancrofti ในเลือดของ
ผูปวยโรคเทาชาง การท่ีวิธี capillary tube technique มีความไวสูงเน่ืองจากเลือดท่ีอยูใน capillary tube จะถูกนําไปปน
ดวยเครื่อง microhematocrit นาน 3 นาที เช้ือท่ีอยูดานบน Buffy coat จะตกลงมารวมกันบริเวณ Buffy coat จากแรงปน
ของเครื่อง เปนการเพ่ิมความเขมขนใหมากข้ึน โอกาสในการพบเช้ือจึงมากข้ึนดวยและดวยวิธี capillary tube technique ใช
เลือดเพียง 0.06 มิลลิลิตร และใชเวลาแค 3 นาที ทําใหประหยัดไดท้ังเลือดและเวลาท่ีใชในการตรวจซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ Ahad N. (Ahad N.1962) ท่ีศึกษาในประเทศพมา ท่ีใชเพียงเลือดท่ีเจาะจากปลายน้ิวในการตรวจคัดกรองไมโครฟลาเรีย
ดังน้ันจากการศึกษาในครั้งน้ีจะเห็นไดวา วิธี capillary tube technique เปนวิธีท่ีสะดวก สามารถทําไดในหองปฏิบัติการท่ัว
ๆ ไปและยังเหมาะสมกับหองปฏบิัติการท่ีมีปริมาณงานในการตรวจวิเคราะหสูงในแตละวัน

สรุปผลการวิจัย
วิธี modified Knott’s concentration และ วิธี capillary tube technique ใหผลการตรวจวิเคราะห ท่ี ไม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เปอรเซ็นตการตรวจพบเช้ือไมโครฟลาเรียในเลือดจากแรงงานตางดาวสัญชาติพมา พบ
รอยละ 100 โดยท่ีวิธี capillary tube technique ใชปริมาตรเลือดและเวลาในการตรวจนอยกวาวิธี modified Knott’s
concentration

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผูอํานวยการโรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จังหวัดนครสวรรค ท่ีอนุญาตใหทําการวิจัยในครั้งน้ี และ

ขอขอบคุณหัวหนากลุมงานเทคนิคการแพทย ท่ีอนุเคราะหสถานท่ีปฏิบัติงานการวิจัยใหสําเร็จดวยดี

48 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

เอกสารอางอิง
ชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล สุภาภรณ วรรณภิญโญชีพ ประเสริฐ สายเช้ือ และ มยุรา นิธิเกตุกุล. (2549). โรคเทาชาง : โรคท่ีอาจกลับ

เปนปญหาของประเทศไทย.สงขลานครินทรเวชสาร. 24(1): 53-58.
ศิรญา ไชยะกุล และ สุรางค นุชประยูร. (2548). การรักษาโรคเทาชางในปจจุบัน. จุฬาลงกรณเวชสาร. 49(7): 401-421.
รุงนภา ปานกลา วันเพ็ญ จี๋คีรี จารุวรรณ ขาวพลับ สุนทริยา ลายปกษ kencho Chophel และ ภาวนา พนมเขต. (2556).

การตรวจหา Microfilaria ในแรงงานตางดาวสัญชาติพมาดวยวิธี modified Knott’s concentration.
วารสารเทคนิคการแพทยและกายภาพบําบัด. 25(1): 43-49.

สุรางค นุชประยูร. (2550). โรคเทาชาง: ความรูพ้ืนฐานสูการประยุกต: หนวยปฏบิัติการวิจัยโรคเทาชาง ภาควิชาปรสิตวิทยา
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : วิบูลยกิจการพิมพ.

Ahad, N. (1962). A rapid method for screening blood smears for the presence of microfilariae and
subsequent identification of species by staining. Bulletin of the World Health Organization,
27(4-5): 640–642.

BinoSundar, ST., Ravindran, R. (2010). Comparison ofvarious methods for the detection of microfilaria
of Setaria in the blood of cattle. Tamilnadu J Veterinary & Animal Sciences. 1: 45-8.

Cringoli, G., Rinaldi, L., Veneziano, V., Capelli, G. (2001). A prevalence survey and risk analysis of
filariosis in dogs from the Mt. Vesuvius area of southern Italy. Veterinary Parasitology. 102(3):
243-252.

Collins, JD. (1971). The detection of microfilariae using the capillary haematocrit tube method. Trop
Anim Health Prod. 3: 23.

El-Moamly, AA., El-Sweify, MA., Hafez, MA. (2012). Using the AD12-ICT rapid-format test to detect
ucher- eria bancrofti circulating antigens in comparison to Og4C3-ELISA and nucleopore
membrane filtration and microscopy techniques. Parasitol Res. 11: 1379-83.

Fink, DL., Fahle, GA., Fischer, S., Fedorko, DF., Nutman, TB. (2011). Toward molecular parasitologic diag
nosis: Enhanced diagnostic sensitivity for filarial infections in mobile populations. J Clin
Microbiol. 49: 42-7.

Rawlins, SC., Chailett, P., Ragoonanansingh, RN., Baboolal, S., Stroom, V. (1994). Microscopical and
serological diagnosisof Wuchereriabancrofti. West Indian Med J. 43:75-9.

49 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

การศึกษาความรอบรูทางสุขภาพและความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ
ตําบลน้ําหมัน อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ

THE STUDY OF HEALTH LITERACY AND ABILITY TO PERFORM THE DAILY ACTIVITIES OF
THE ELDERLY NHAMMUN SUB DISTRICT, THA PLA DISTRICT, UTTARADIT PROVINCE

สุนทรีย จรทอง นูรอีมาน เส็งสะ นิธิพงศ ศรีเบญจมาศ และ ก่ิงแกว สํารวยรื่น
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย,ี มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม

corresponding author e-mail: Soontharee.j@psru.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความรอบรูทางสุขภาพของผูสูงอายุ ตําบลนํ้าหมัน อําเภอ
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ตัวอยางโดยใชการสุมแบบหลายข้ันตอน เครื่องมือท่ีใชประกอบดวยแบบทดสอบความรู แบบสอบถามความรอบรูทางสุขภาพ
และใชดัชนีบารเธล ADL วัดความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิง
พรรณนา ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 60.4) อายุเฉลี่ย
ระหวาง 60-69 ป ( ̅=70.22, S.D. =8.18) มีสถานภาพสมรส/คู (รอยละ72.3) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (รอยละ
94.5) ประกอบอาชีพ ทํานา, ทําสวน, ทําไร, เลี้ยงสัตว (46.6) ไมมีโรคประจําตัว (รอยละ 38.4) มีความรอบรูทางสุขภาพของ
ผูสูงอายุโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับปานกลางทุกดาน ไดแก ความรู ความเขาใจ
ทางสุขภาพ ( ̅=8.65, S.D. =1.35) การเขาถึงขอมูลทางสุขภาพ ( ̅=41.63, S.D. =10.81) การสื่อสารทางสุขภาพ
( ̅=39.86, S.D. =10.87) การจัดการตนเองทางสุขภาพ ( ̅=42.10, S.D. =10.89) การรูเทาทันสื่อทางสุขภาพ ( ̅=38.39,
S.D. =12.09) การตัดสินใจทางสุขภาพ ( ̅=41.39, S.D. =12.07) และมีความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันของ
ผูสูงอายุ สวนใหญอยูในกลุมติดสังคม ( ̅=19.11, S.D. =2.04) โดยขอมูลจากการวิจัยจะเปนแนวทางในการแกปญหาสงเสริม
ความรอบรูทางสุขภาพแกผูสูงอายุในตําบลนํ้าหมัน อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถตอไป

คําสําคัญ : ความรอบรูทางสุขภาพ ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน ผูสูงอายุ

Abstract
This study is descriptive research which aims to study Heath literacy and Activity daily living of

elderly in Nhammun, Thapla District, Uttaradit Province. The study sample consisted of 326. The Data is
were collected using questionnaires and knowledge test. The data were analyzed by descriptive statistic,
Percentage, mean and standard deviation. The shown General information mostly female ( 64%) Age
between 60-69 years ( ̅=70.22, S.D. =8.18) Marriage status (72%) Primary education (94%) Farmers (46%)
No disease (38%). Health literacy of the elderly was at a moderate level. When considering each aspect, it
was found that all aspects were at moderate level include the knowledge and understanding of health
literacy ( ̅=8.65, S.D. =1.35) Health data access ( ̅=41.63, S.D. =10.81) Health communication ( ̅=39.86,
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S.D. =10.87) Health self-management ( ̅=42.10, S.D. =10.89) know the health media ( ̅=38.39,
S.D. =12.09) and health decision ( ̅=41.39, S.D. =12.07) and Activity daily living of elderly mostly in social
groups ( ̅=19.11, S.D. =2.04) The result from research is a guideline to solve the problem and promote
health literacy in older persons in Nhammun, Thapla District, Uttaradit Province in the future.

Keywords : health literacy, activity daily living, elderly

บทนํา
ในปจจุบันสถานการณการเพ่ิมของประชากรสูงวัยมีแนวโนมท่ีสูงข้ึนเปนปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลกเกือบทุก

ประเทศ จากรายงานขององคการอนามัยโลก พบวาโครงสรางประชากรผูสูงวัยท่ัวโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และ
คาดวาจะสูงข้ึนถึงรอย ละ 17.2 ในป ค.ศ. 2025 ในประเทศไทยมีแนวโนมประชากรสูงวัยท่ีเพ่ิมตามคาดการณขององคการ
อนามัยโลก โดยพบวามีจํานวนผูสูงวัยท้ังสิ้น 7,537,000 คน คิดเปนรอยละ 11.8 ของประชากร ซึ่งคาดวาในป 2563 จํานวน
ผูสูงวัยจะเพ่ิมข้ึนเปน 11 ลานคน หรือรอยละ 17 ของประชากรท้ังประเทศ (WHO, 2009) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ
ประชากรแบบน้ีทําใหประเทศไทยกาวเขาสู “สังคมสูงอายุ” คือประชากรท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไปมากกวารอยละ 10 ของ
ประชากรท้ังหมด เปนผลมาจากปจจัยท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ คนไทยนิยมมีบุตรนอยลงจากการวางแผนครอบครัวท่ีดีทําให
เด็กท่ีเกิดใหมมีจํานวนนอยลงเรื่อยๆ และการพัฒนาดานการแพทยและการสาธารณสุขในชวงระยะเวลากวาสามสิบปท่ีผานมา
ทําใหคนไทยมีอายุขัยเฉลี่ยเพ่ิมมากข้ึน (นงนุช แยมวงค, 2557)

จากสถานการณดังกลาว จะมีผลทําใหเกิดปญหาความรุนแรงตามมาท่ีเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต การดูแลประชากร
ผูสูงอายุจะกลายเปนภาระสําคัญท้ังภาครัฐและสาธารณสุข เน่ืองจากวาวัยสูงอายุเปนวัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย
จิตใจ และสังคม โดยคุณลักษณะผูสูงอายุท่ัวไปแบงเปน 3 กลุม คือ ผูสูงอายุวัยตน (อายุ 60-69 ป) อยูในกลุมติดสังคมเปน
ชวงอายุท่ีสามารถชวยเหลือตนเองได ยังสามารถชวยเหลือผูอ่ืนได และยังสรางประโยชนแกสังคม ผูสูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-
79 ป) อยูในกลุมติดบานเปนชวงท่ีสุขภาพโดยรวมคอนขางดี แมจะเริ่มออนแอหรือมีความเจ็บปวยมารบกวนการดําเนิน
ชีวิตประจําวันไปบาง และกลุมวัยปลาย (80 ปข้ึนไป) เริ่มมีความเจ็บปวยบอยข้ึน มีการเสื่อมสภาพของอวัยวะตางๆ ปรากฏ
ชัดข้ึนผูสูงอายุบางทานอาจทุพพลภาพ ดังน้ันจึงตองการการชวยเหลือ และการดูแลจากผูอ่ืนในการดํารงชีวิต ตองพ่ึงพิงผูอ่ืน
มาก (นงนุช แยมวงค, 2557) ซึ่งความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน (Activity of Daily Living) เปนสมรรถนะ
พ้ืนฐานของผูสูงอายุในการดูแลพ่ึงพาตนเอง ไดแก การกิน, การน่ัง, การยืน,การเดิน และการทําสุขอนามัยสวนบุคคล ท่ีเปน
เครื่องช้ีวัดเบื้องตนของภาวะสุขภาพ และภาวะพ่ึงพาของผูสูงอายุ (โสภิณ แสงออนและคณะ, 2550) การท่ีผูสูงอายุไมสามารถ
ท่ีจะประกอบกิจวัตรประจําวันไดมีผลตอคุณภาพชีวิตได

ความรอบรูทางสุขภาพ (Health literacy) เปนทักษะทางสังคมท่ีกําหนดแรงจูงใจและความสามารถเฉพาะบุคคลใน
การเขาถึง ทําความเขาใจ และใชขอมูลเพ่ือใหเกิดสุขภาพท่ีดี รวมท้ังการพัฒนาความรู และทําความเขาใจในบริบทดาน
สุขภาพ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและแรงจูงใจเพ่ือกอใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมดวยตนเอง (Nutbeam D.; 2000,
2008 อางใน ขวัญเมือง แกวดําเกิง และคณะ, 2554) จําแนกความฉลาดทางสุขภาพเปน 3 ระดับ คือ ระดับ 1 ความฉลาด
ทางสุขภาพข้ันพ้ืนฐาน ระดับ 2 ความฉลาดทางสุขภาพข้ันการมีปฏิสัมพันธ และระดับ 3 ความฉลาดทางสุขภาพข้ัน
วิจารณญาณ ซึ่งความฉลาดทางสุขภาพข้ันพ้ืนฐานต่ําจะมีผลตอคุณภาพชีวิต สิ่งท่ีทําใหเกิดคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุท่ีดีมาจาก
ความสามารถในการดูแลตนเองในชีวิตประจําวันผูสูงอายุ (ขวัญเมือง แกวดําเกิงและคณะ ,2554) ผลการวิจัยพบวากลุมท่ีมี
ความรอบรูทางสุขภาพต่ํา คือวัยสูงอายุมากกวาวัยอ่ืนๆ ( Kobayashi LC, 2015)

จากขอมูลพบวา จังหวัดอุตรดิตถเปนจังหวัดท่ีมีอัตราผูสูงอายุเปนลําดับตนๆของประเทศไทยอยูในลําดับท่ี 10 และ
มีการคาดการณวาในป 2563-2573 จะเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอด (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสํานักงาน
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ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย, 2557) ผู วิจัยทําการศึกษาเรื่องความรอบรูทางของสุขภาพซึ่ง
ประกอบดวยทักษะ 6 ดาน และความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ ศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับ
ผูสูงอายุ และแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความรอบรูสุขภาพ ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาความรอบรูทางสุขภาพท่ี
เก่ียวกับความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน และความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ ตําบล
นํ้าหมัน อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ เพ่ือใชเปนการวางแผนงานไดในอนาคต

วัตถุประสงค
1. เพ่ือศึกษาความรอบรูทางสุขภาพท่ีเก่ียวกับความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ

ตําบลนํ้าหมัน อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ
2. เพ่ือศึกษาความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ ตําบลนํ้าหมัน อําเภอทาปลา จังหวัด

อุตรดิตถ

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนตามวัตถุประสงคของผูวิจัย โดยจัดเน้ือหาใหครอบคลุมขอมูลท่ีตองการ ซึ่ง
แบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส โรคประจําตัว
สวนท่ี 2 ความรอบรูทางสุขภาพ ใชตามกรอบแนวคิดของ ดอน นัทบีม ประกอบดวยองคประกอบ 6 ดาน

ดานท่ี 1 ความรู ความเขาใจทางสุขภาพท่ีเก่ียวกับความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน

ดานท่ี 2 การเขาถึงขอมูลและบริการทางสุขภาพท่ีเก่ียวกับความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจําวัน

ดานท่ี 3 การสื่อสารทางสุขภาพท่ีเก่ียวกับความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน
ดานท่ี 4 การจัดการตนเองทางสุขภาพท่ีเก่ียวกับความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน
ดานท่ี 5 การรูเทาทันสื่อทางสุขภาพท่ีเก่ียวกับความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน
ดานท่ี 6 การตัดสินใจทางสุขภาพท่ีเก่ียวกับความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน

สวนท่ี 3 แบบสอบถามวัดความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ
2. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ

1. ตรวจสอบความเท่ียงตรงของขอมูล (Validity) ตรวจสอบความถูกตอง ความตรงของเน้ือหา ความเหมาะสมของ
ภาษาท่ีใช โดยการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน มีคา IOC เทากับ 0.6 – 1

2. การหาความเช่ือมั่น (Reliability) นําแบบสอบถามท่ีผานการหาคาความเท่ียงของเน้ือหาท่ีแกไขปรับปรุงแลวไป
ทดลองใช (Try Out) กับกลุมท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน มีคาเทากับ 0.7

วิเคราะหความเท่ียงของแบบทดสอบความรูเก่ียวกับการประกอบกิจวัตรประจําวัน โดยใชสูตร KR20 ของ
คูเดอร-ริชารดสัน (Kuder - Richardson) มีคาเทากับ 0.8

วิเคราะหความเท่ียงของแบบสอบถาม โดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) มีคาเทากับ 0.7 – 0.9

3. การหาความยากงาย (Difficulty index) แบบทดสอบความรูทางสุขภาพมีคาความยากงายอยูในชวงตั้งแต 0.2 -
0.7
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการทําวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเปนลําดับข้ันตอนดังน้ี

1. ผูวิจัยขอความอนุเคราะหขอมูลโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนํ้าหมัน อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ
เก่ียวกับผูสูงอายุ

2. ผูวิจัยพบกลุมตัวอยาง แนะนําตัว และใหขอมูลเก่ียวกับงานวิจัย
3. ทําการเก็บแบบสอบถาม เพ่ือใชในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ

การวิเคราะหขอมูล
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใชในการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางโดยใชสถิติ ความถ่ี

(Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจัย
1.ขอมูลปจจัยสวนบุคคล

เพศ พบวาผูสูงอายุ ตําบลนํ้าหมัน อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ มีเพศชาย คิดเปนรอยละ 39 และเพศหญิง คิด
เปนรอยละ 60.4 มีคาเฉลี่ย เทากับ 1.61 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.49

อายุ พบวาผูสูงอายุ ตําบลนํ้าหมัน อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ อายุระหวาง 60-69 ป คิดเปนรอยละ 53.0
กลุมอายุระหวาง 70-79 ป คิดเปนรอยละ 30.8 กลุมอายุ 80-89 ป คิดเปนรอยละ 14.0 และกลุมอายุ 90-99 คิดเปนรอยละ
1.5 ตามลําดับ มีคาเฉลี่ยเทากับ 70.22 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 8.18

สถานภาพ พบวาผูสูงอายุ ตําบลนํ้าหมัน อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ มีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 72.3
สถานภาพหมาย, หยา, แยกกันอยู คิดเปนรอยละ 20.1 และสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 7.0 ตามลําดับ มีคาเฉลี่ยเทากับ
2.13 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.51

ระดับการศึกษา พบวาผูสูงอายุ ตําบลนํ้าหมัน อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ สวนใหญจบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 94.5 อ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 1.8 มัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 1.2 มัธยมศึกษาตอนปลาย
คิดเปนรอยละ 0.6 สูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 0.6 อนุปริญญาหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 0.3 และปริญญาตรี คิด
เปนรอยละ 0.3 ตามลําดับ มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.19 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.95

อาชีพ พบวาผูสูงอายุ ตําบลนํ้าหมัน อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ สวนใหญประกอบอาชีพ ทํานา, ทําสวน, ทําไร,
เลี้ยงสัตว คิดเปนรอยละ 46.6 ไมมีงานทํา, วางงาน คิดเปนรอยละ 23.2 ทํางานบาน, แมบาน, พอบาน คิดเปนรอยละ 15.2
รับจางท่ัวไป คิดเปนรอยละ 5.8 คาขาย, ธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 5.2 อ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 2.4 และขาราชการบํานาญ คิด
เปนรอยละ 0.6 ตามลําดับ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.10 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 2.25

โรคประจําตัว พบวาผูสูงอายุ ตําบลนํ้าหมัน อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ สวนใหญไมมีโรคประจําตัว
คิดเปนรอยละ 38.4 โรคความดันโลหิตสูง คิดเปนรอยละ 27.7 มี 2 โรคข้ึนไป คิดเปนรอยละ 16.5 โรคอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ
11.6 เบาหวาน คิดเปนรอยละ 2.1 หัวใจและหลอดเลือด คิดเปนรอยละ 1.8 และไขมันในเลือดสูง คิดเปนรอยละ 1.2
ตามลําดับ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.97 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 2.16

ความรอบรูทางสุขภาพโดยรวมของผูสูงอายุ ตําบลนํ้าหมัน อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ อยูในระดับปานกลาง
( ̅=212.01, S.D. =50.28)

ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ ตําบลนํ้าหมัน อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถอยูในกลุม
ติดสังคม คือสามารถชวยเหลือตนเองได ( ̅=19.11, S.D. = 2.04)
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2. ผลการวิเคราะหความรูทางสุขภาพเกี่ยวกับความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ
ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละ ความรอบรูทางสุขภาพของผูสูงอายุตําบลนํ้าหมัน อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ รายขอ
(n=326)

ความรอบรูทางสุขภาพ
จํานวน (รอยละ)

ถูก ผิด
ดานความรู และความเขาใจทางสุขภาพ

1. ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน หมายถึง สมรรถนะพ้ืนฐานของ
ผูสูงอายุในการดูแลพ่ึงพาตนเอง ไดแก การกิน, การน่ัง,การยืน, การเดิน และการทํา
สุขอนามัยสวนบุคคล

281
(86.2)

45
(13.8)

2. อาการปสสาวะเล็ดเปนสัญญาณบงบอกถึงความหยอนยานของกลามเน้ืออุงเชิงกราน 279
(85.6)

47
(13.8)

3. ใน 1 วัน ควรอาบนํ้าวันละ 2 ครั้ง คือเวลาเชาและเย็น เปนประจําทุกวัน ใชหรือไม 295
(90.5)

31
(9.5)

4. คนเราทุกคนตองปสสาวะทุกวัน วันละ 4-6 ครั้ง ถาไมปสสาวะเลย 1 วัน ถือวาตก
อยูในภาวะอันตราย ตองไปพบแพทยโดยดวน

289
(88.7)

37
(11.3)

5. อาหารมื้อเชาเปนมื้อท่ีสําคัญท่ีสุด และควรเปนมื้อท่ีมีคุณคาครบท้ัง 5 หมูในปริมาณ
ท่ีเหมาะสม

177
(54.3)

149
(45.7)

6. การสวมใสเสื้อผาท่ีเหมาะกับอากาศรอนควรสวมเสือ้ผาท่ีหนาใหความอบอุนเพียงพอ 293
(89.9)

33
(10.1)

7. การเดินข้ึนลงบันได ชวยรักษากําลังขาใหแข็งแรงได แตถามีปญหาการทรงตัว ควร
เลี่ยงการข้ึนลงบันไดตามลําพัง

209
(64.1)

117
(35.9)

8. ผูท่ีไมชอบรับประทานผักและผลไม หรือดื่มนํ้านอยเกินไปมักมีอาการทองผูก ใช
หรือไม

229
(70.2)

97
(29.8)

ดานความรู และความเขาใจทางสุขภาพ
9. การถายเปนนํ้า มีอาการแสบ อุจจาระเปนสีเขมจัด หรือออนจัด มีกลิ่นเหม็นมาก มี

มูกเลือด หรือเลือดสดๆ ปน หรือถายบอยมากกวา 4 ครั้งใน 1 วัน ถือวาเปนลักษณะของ
อุจจาระท่ีปกติ

295
(90.5)

31
(9.5)

10. ปริมาณปสสาวะตอวันท่ีปกติ คือ 1,200 - 1,500 ซีซี ใชหรือไม 80
(24.5)

246
(75.5)

11. การเคลื่อนไหวท่ีชาลง มือสั่น เดินเซ การเดินและทรงตัวไดไมมั่นคง ทําใหหกลม
และเดินลําบากเปนอาการท่ีเกิดข้ึนไดในวัยผูสูงอายุหรือไม

295
(90.5)

31
(9.5)

12. การเคลื่อนไหวในการทํางานบาน งานอาชีพ เชน ทํางานบาน ทําสวน ทํานา ข่ี
จักรยาน หรือเดินไปทํางานจนรูสึกเหน่ือยกําลังดีสะสมอยางนอยวันละ 1 ช่ัวโมง สัปดาห
ละ 5 วัน เปนสิ่งท่ีดีตอสุขภาพรางกายของเรา

97
(29.8)

229
(70.2)
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ความรอบรูทางสุขภาพ

ความถี่ในการปฏิบัติ
จํานวน (รอยละ)

เปน
ประจํา

บอย
คร้ัง

บาง
คร้ัง

นานๆ
คร้ัง

ไมเคย
ปฏิบัติ

การเขาถึงขอมูล และบริการสุขภาพ
1. เมื่อทานตองการทราบขอมูลเก่ียวกับความสามารถในการ

ประกอบกิจวัตรประจําวัน เชน ความสามารถในการทานอาหารท่ีดี
ทานสามารถเลือกแหลงขอมูล ไดบอยครั้งแคไหน

65
(19.9)

81
(24.8)

55
(16.9)

78
(23.9)

47
(14.4)

2. เมื่อทานตองการขอมูลเก่ียวกับความสามารถในการประกอบ
กิจวัตรประจําวัน เชน การชวยเหลือตนเองในการเขาหองนํ้า ทาน
สามารถคนหาขอมูลท่ีถูกตองทันสมัยได

53
(16.3)

87
(26.7)

56
(17.2)

50
(15.3)

80
(24.5)

3. เมื่อทานตองการรูขอมูลเรื่องความสามารถในการประกอบ
กิจวัตรประจําวันท่ีดีดวยตนเอง ทานมีการตรวจสอบแหลงขอมูล จน
เช่ือวาขอมูลดังกลาวมีความนาเช่ือถือ

41
(12.6)

111
(34.0)

63
(19.3)

69
(21.2)

41
(12.6)

4. เมื่อทานตองการขอมูลในการดูแลตนเองใหดีข้ึน เชน การทาน
อาหาร การลางหนา แปรงฟน การสวมใสเสื้อผา ทานสามารถคนหา
จากแหลงขอมูลไดหลายๆชองทาง บอยครั้งแคไหน

68
(20.9)

91
(27.9)

78
(23.9)

51
(15.6)

38
(11.7)

5. ทานมีแหลงขอมูลอยางเพียงพอ สําหรับการสืบคนขอมูล
เก่ียวกับความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน เชน การเขา
หองนํ้า การอาบนํ้า การทานอาหาร การข้ึน-ลงบันได เปนตน

48
(14.7)

99
(30.4)

125
(38.3)

26
(8.0)

28
(8.6)

6. เมื่อทานมีปญหาเรื่องความสามารถในการกลั้นปสสาวะหรือ
กลั้นอุจจาระ ทานจะรีบไปพบแพทยเพ่ือปรึกษาทันที

74
(22.7)

55
(16.9)

74
(22.7)

51
(15.6)

72
(22.1)

7.   ท านได รับขอมูลจากเจาหน า ท่ีสาธารณสุข เก่ียวกับ
ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน บอยครั้งแคไหน

28
(8.6)

139
(42.6)

119
(36.5)

26
(8.0)

14
(4.3)

8. เมื่อทานตองการทราบขอมูลหรือเขารวมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับ
ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน ทานสามารถคนหา
หรือเขารวมไดบอยครั้งแคไหน

31
(9.5)

105
(32.2)

105
(32.2)

29
(8.9)

56
(17.2)
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ความรอบรูทางสุขภาพ

ความถี่ในการปฏิบัติ
จํานวน (รอยละ)

เปน
ประจํา

บอย
คร้ัง

บาง
คร้ัง

นานๆ
คร้ัง

ไมเคย
ปฏิบัติ

การเขาถึงขอมูล และบริการสุขภาพ
9. ทานหมั่นตรวจสอบความสามารถในการประกอบกิจวัตร

ประจําวันของทาน บอยครั้งแคไหน
69

(21.2)
137

(42.0)
81

(24.8)
24

(7.4)
15

(4.6)
10. ทานทราบ และเขารวมกิจกรรมท่ีหนวยงานสาธารณสุขจัดข้ึน

เชน การดูแลชวยเหลือตนเองในการทานอาหาร การลุก-น่ังจากเตียง
นอน การสวมใสเสื้อผา บอยครั้งแคไหน

51
(15.6)

87
(36.7)

103
(31.6)

31
(9.5)

54
(16.6)

11. ทานสอบถามขอมูลท่ีเก่ียวกับความสามารถในการประกอบ
กิจ วัตรประจํา วัน กับอาสาสมัครสาธารณสุข หรือ เจาหน า ท่ี
สาธารณสุขบอยครั้งแคไหน

33
(10.1)

121
(37.1)

93
(28.5)

38
(11.7)

41
(12.6)

12. หากมีพอคามาเรขายยา หรืออาหารเสริม ท่ีบอกสรรพคุณเกิน
จริง เชน ทานแลวหายปวดเมื่อยทันที ทานท่ีเดินไมไดเมื่อทานแลวจะ
สามารถเดินได ทานจะตรวจสอบขอมูลสินคาใหแนใจกอน ไมหลงเช่ือ
ซื้อทันที

148
(45.4)

41
(12.6)

40
(12.3)

38
(11.7)

59
(18.1)

13. ทานสามารถเลือกแหลงขอมูลความ
สามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันได รูวิธีการคนหาขอมูลได
ถูกตอง และสามารถนําขอมูลมาแนะนําใหกับเพ่ือนบานได บอยครั้ง
แคไหน

26
(8.0)

59
(18.1)

92
(28.2)

76
(23.3)

73
(22.4)

การสื่อสารทางสุขภาพ
1. ทานใหคําแนะนํา หรือใหคําปรึกษาเรื่องความสามารถในการ

ประกอบกิจวัตรประจําวัน เชน การรับประทานอาหาร การลางหนา
แปรงฟน อาบนํ้าดวยตัวเอง ฯลฯ ใหกับครอบครัว หรือเพ่ือนบาน
บอยครั้งแคไหน

54
(16.6)

65
(19.9)

90
(27.6)

54
(16.6)

63
(19.30

2. เมื่อทานอานขอมูลเก่ียวกับความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจําวัน ทานอานแลวเกิดความเขาใจ และสามารถอธิบายใหกับคน
รอบขาง เพ่ือนบาน หรือคนในครอบครัวฟงได

16
(4.9)

71
(21.8)

116
(35.6)

55
(16.9)

68
(20.9)

3 . ท าน พู ด ชักชวน ให บุ ค คล อ่ื นยอมรับ ข อมู ล ท่ี เ ก่ี ย ว กับ
ความสามารถในการชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันท่ีถูกตอง
บอยครั้งแคไหน

11
(3.4)

65
(19.9)

127
(39.0)

69
(21.2)

54
(16.6)

4. ทานตรวจสอบขอมูลทางสุขภาพท่ีเก่ียวกับการชวยเหลือตนเอง
ในกิจวัตรประจําวันบอยครั้งแคไหน

36
(11.0)

90
(27.6)

120
(36.8)

49
(15.0)

31
(9.5)

5. ทานพูดคุยกับเพ่ือนบาน หรือคนในครอบครัวเก่ียวกับ เรื่อง
ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน เชน ทานไมสามารถ
ทานอาหารได เอง ทานมีการเคลื่อนไหวของรางกายไมสะดวก

33
(10.1)

57
(17.5)

71
(21.8)

69
(21.2)

96
(29.4)
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บอยครั้งแคไหน
6. ทานสามารถสรุปเน้ือหา เรื่องความสามารถในการประกอบ

กิจวัตรประจําวัน เชน การติดกระดุมเสื้อดวยตนเอง การอาบนํ้าดวย
ตนเอง การลุกข้ึนจากท่ีนอน โดยไมตองพ่ึงพาคนอ่ืนใหผูอ่ืนฟงอยาง
งายๆ และเกิดความเขาใจ บอยครั้งแคไหน

95
(29.1)

69
(21.2)

51
(15.6)

40
(12.3)

71
(21.8)

การสื่อสารทางสุขภาพ
7. ทานคนควา หาความรูเก่ียวกับการดูแลชวยเหลือตนเองในแตละ

วัน เชน การออกกําลังกาย เพ่ือชวยในการเคลื่อนไหวของแขนขา การ
รักษาความสะอาดของรางกายไดดวยตนเอง เปนตน บอยครั้งแคไหน

71
(21.8)

85
(26.1)

66
(20.2)

61
(18.7)

43
(13.2)

8. ทานสามารถนําขอมูลความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจําวันมาปฏิบัติ เพ่ือชวยใหทานสามารถดูแลตนเอง หรือทํา
กิจกรรมท่ีเปนกิจวัตรประจําวันของทานใหดียิ่งข้ึน

65
(19.9)

102
(31.3)

95
(29.1)

43
(13.2)

21
(6.4)

9. ทานติดตามรับฟงขาวสารดานสุขภาพจากแหลงตางๆ อยูเสมอ
เพ่ือนํามาปฏิบัติตามใหเกิดประสิทธิภาพการในชวยเหลือตนเองใน
การทํากิจวัตรประจําวันใหดีข้ึน

55
(16.9)

104
(31.9)

110
(33.7)

37
(11.3)

20
(6.1)

10. ทานสามารถแนะนําเพ่ือนบานมารวมปฏิบัติตามขอมูลสุขภาพ
ท่ีทานไดคนความา เพ่ือนําไปสูสุขภาพท่ีดีดวยกัน เชน จัดกิจกรรม
เดินรอบๆชุมชน การออกกําลังกายบริหารกลามเน้ือแขนขา ฯลฯ
บอยครั้งแคไหน

16
(4.9)

60
(18.4)

87
(26.7)

72
(22.1)

91
(21.9)

11. ทานพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนบานเก่ียวกับ
ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน เพ่ือใหสามารถ
ชวยเหลือดูแลตนเองท่ีดีข้ึน

27
(8.3)

91
(27.9)

112
(34.3)

81
(24.8)

15
(4.6)

12. เมื่อมีคนมาสอบถาม หรือปรึกษาในเรื่องความสามารถในการ
ประกอบกิจวัตรประจําวัน ทานสามารถตอบคําถามใหเขาเขาใจได
บอยครั้งแคไหน

31
(9.5)

109
(33.4)

123
(37.7)

46
(14.1)

17
(5.2)

13. ทานสามารถอธิบายวิธีการดูแลตนเอง ชวยเหลือตนเองใน
กิจวัตรประจําวัน เพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีได บอยครั้งแคไหน

65
(19.9)

99
(30.4)

96
(29.4)

53
(16.3)

13
(4.0)

การจัดการตนเองทางสุขภาพ
1. ทานหมั่นสังเกตสุขภาพ และความสามารถในการประกอบ

กิจวัตรประจําวันของทาน เชน ทานสามารถเขาหองนํ้าเองไดทุกครั้ง
หรือไม ทานสามารถรับประทานอาหารเองไดหรือไม ฯลฯ บอยครั้ง
แคไหน

144
(44.2)

108
(33.1)

56
(17.2)

13
(4.0)

5
(1.5)

2. ทานประเมิน และทบทวนการชวยเหลือตนเองในแตละวัน ถา
พบวาทานชวยเหลือตนเองไดนอยลง เชน ทานไมสามารถกลั้นการ
ถายอุจจาระ ปสสาวะได ทานจะมีวิธีการจัดการท่ีทําใหปญหาน้ัน
ลดลงดวยวิธีท่ีดีตอสุขภาพของทาน

70
(21.5)

105
(32.2)

68
(20.9)

49
(15.0)

34
(10.4)

3. ทานวางแผนการดําเนินชีวิตในวัยสูงอายุ ใหสามารถปรับตัวกับ 80 111 80 47 8
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การเปลี่ยนแปลงของรางกายท่ีมีความเสื่อมถอย และมีผลตอการ
ชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวัน บอยครั้งแคไหน

(24.5) (34.0) (24.5) (14.4) (2.5)

4. ทานปรับปรุงตนเอง และสภาพแวดลอมใหกับตนเอง เพ่ือใหมี
ความสะดวกตอการชวยเหลือตนเองใหสําเร็จได บอยครั้งแคไหน

76
(23.3)

113
(34.7)

90
(27.6)

37
(11.3)

10
(3.1)

5. ทานมีการทบทวนสิ่งท่ีจะตองทําในกิจวัตรประจําวันทุกครั้ง ทุก
วัน เชน วันน้ีทานอาบนํ้าหรือยัง(ดวยตนเอง) หรือมีคนอ่ืนอาบนํ้าให
ทานหรือยัง ฯลฯ กอนลงมือทําจริง บอยครั้งแคไหน

85
(26.1)

85
(26.1)

58
(17.8)

21
(6.4)

77
(23.6)

การจัดการตนเองทางสุขภาพ
6. ทานเห็นเพ่ือนบานไมสามารถชวยเหลือตนเองตนเองได(ติด

เตียง) ทานจึงเขาไปใหคําแนะนําใหกับเพ่ือนบานเพ่ือไมใหการ
ชวยเหลือตัวเองแยลง บอยครั้งแคไหน

30
(9.2)

66
(20.2)

61
(18.7)

63
(19.3)

106
(32.5)

7. ทานมีกระบวนการดูแลตนเองใหมีความสามารถในการชวยเหลือ
ตนเองอยูเสมอๆ เชน หมั่นออกกําลังกายแขนขา หลีกเลี่ยงพฤติกรรม
การไดรับบาดเจ็บ หรือพลัดตกหกลม

75
(23.0)

90
(27.6)

88
(27.0)

39
(12.0)

34
(10.4)

8. ทานวางแผนใหกับตนเองในการทํากิจวัตรประจําวันตางๆ โดย
ตัวทานเองเสมอ เชน ทานรับประทานอาหารเอง อาบนํ้าเอง สวมใส
เสื้อผาดวยตนเอง เพ่ือไมใหเกิดการหลงลืม และเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี
ในแตละวัน บอยครั้งแคไหน

149
(45.7)

84
(25.8)

44
(13.5)

34
(10.4)

15
(4.6)

9. ทานจัดสรรเวลาในการดูแลตนเอง ใหเวลากับตนเองในเรื่อง
ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันท่ีทําเปนประจํา เพ่ือ
ทําใหทานสามารถประกอบกิจวัตรประจําวันไดดียิ่งข้ึน บอยครั้งแค
ไหน

139
(42.6)

91
(21.9)

48
(14.7)

18
(5.5)

29
(8.9)

10. เมื่อทานมีกิจกรรมท่ีทําใหรอน เหง่ือออก หรือเปรอะเปอนมาก
ทานจะรีบอาบนํ้าทันที
ดวยตัวของทานเอง เพ่ือความสะอาดของรางกาย บอยครั้งแคไหน

160
(49.1)

69
(20.9)

42
(12.9)

34
(10.4)

22
(6.7)

11. ทานเขารวมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพกับเพ่ือนบานเสมอๆ และ
ชวยกันดูแลกันและกัน
ในเรื่องการชวยเหลือตนเองเพ่ือการประกอบกิจวัตรประจําวันท่ีดี
บอยครั้งแคไหน

55
(16.9)

66
(20.2)

70
(21.5)

71
(21.8)

64
(19.6)

12. เมื่อทานมีปญหาเก่ียวกับการชวยเหลือตนเอง เชน ไมสามารถ
ลุกน่ังไดดวยตนเองทานจะรีบไปพบแพทยทันที ไมปลอยท้ิงไวให
อาการแยลง บอยครั้งแคไหน

104
(31.9)

68
(10.9)

57
(17.5)

33
(10.1)

64
(19.6)

การรูเทาทันสื่อ และสารสนเทศ
1. เมื่อทานสนใจสินคาท่ีโฆษณาผานสื่อตางๆ เชน อาหารเสริม

ฯลฯ ทานตองหาขอมูลเพ่ิมเติมจากหลายแหลง เพ่ือตรวจสอบความ
นาเช่ือถือของสินคากอนตัดสินใจซื้อ บอยครั้งแคไหน

117
(35.9)

73
(22.4)

49
(15.0)

31
(9.5)

56
(17.2)

2. กอนเขารวมกิจกรรม หรือกอนยอมรับ 103 86 50 20 67
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ขอมูล/สินคา ทานไดวิเคราะหขอดี ขอเสีย
เพ่ือประเมินเน้ือหา โดยไมเช่ือหรือปฏิบัติตามทันที บอยครั้งแคไหน

(31.6) (26.4) (15.3) (6.1) (20.6)

3. ทานมีการใชเหตุผล หรือมีการวิเคราะหขอดี ขอเสีย เพ่ือเลือก
รับขอมูลจากสื่อตางๆ เพ่ือใหมีการปฏิบัติถูกตองตามหลักในการดูแล
ชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวัน บอยครั้งแคไหน

77
(23.6)

97
(29.8)

68
(20.9)

33
(10.1)

51
(15.6)

4. ทานเขารวมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับสุขภาพในดานการชวยเหลือ
ตนเอง มีการวิเคราะห ประเมินเน้ือหาเก่ียวกับการชวยเหลือตนเอง
โดยไมเช่ือทันที บอยครั้งแคไหน

39
(12.0)

91
(27.9)

79
(24.2)

70
(21.5)

47
(14.4)

การรูเทาทันสื่อ และสารสนเทศ
5. ทานวิเคราะห ผลดี ผลเสีย ของขอมูลใหละเอียดถ่ีถวนกอนท่ีจะ

เช่ือ และลงมือทําตามขอมูลน้ัน บอยครั้งแคไหน
47

(14.4)
83

(25.5)
83

(25.5)
68

(20.9)
44

(13.5)
6. ทานมีการตรวจสอบเน้ือหาบนสื่อจากแหลงขอมูลท่ีนาเช่ือถือได

เชน ขอมูลท่ีอางอิงกระทรวงสาธารณสุข กอนนํามาปฏิบัติและแนะนํา
ตอเพ่ือนบาน บอยครั้งแคไหน

37
(11.3)

78
(23.9)

105
(32.2)

64
(19.6)

42
(12.9)

7. ทานไมหลงเช่ือโฆษณาทางสุขภาพ เชน ยาท่ีสรรพคุณเกินจริง
ทานแลวทําใหเดินได ทานจะตรวจสอบใหแนใจกอนถึงจะเลือกซื้อ
หรือทําตาม

56
(17.2)

68
(20.9)

102
(31.3)

56
(17.2)

44
(13.5)

8. เมื่อทานสนใจโฆษณาผลิตภัณฑยา เชน ยาชนิดน้ีทานแลวทําให
สามารถเดินได ทานตองหาขอมูลจากหลายแหลงเพ่ือตรวจสอบความ
นาเช่ือถือกอนตัดสินใจซื้อ

143
(43.9)

31
(9.5)

66
(20.2)

31
(9.5)

55
(16.9)

9. เมื่อทานตองการสืบคนขอมูลเก่ียวกับการชวยเหลือตนเองในแต
ละดาน ทานจะแสวงหาขอมูล เขาถึงขอมูลขาวสาร เขาถึงสื่อท่ีมีความ
หลากหลายและมีความนาเช่ือถือ

128
(39.3)

50
(15.3)

61
(18.7)

27
(8.3)

60
(18.4)

10. ทานเคยซื้อสินคาสุขภาพจากสื่อโฆษณา เชน ยาท่ีทานแลวจะ
ชวยใหหายปวดขา เดินไดปกติ อาหารเสริมท่ีทานแลวโรครายจะหาย
ทันที โดยไมไดตรวจสอบขอมูลใหดีกอน บอยครั้งแคไหน

75
(23.0)

61
(18.7)

86
(26.4)

66
(20.2)

38
(11.7)

11. ทานจะปรึกษาแพทยหรือเจาหนาท่ีสาธารณสุขกอนท่ีจะซื้อ
ผลิตภัณฑ (รถเข็น, ไมค้ําพยุงท่ีชวยในการเดิน) จากสื่อแหลงจากๆ
เชน รายการทีวี วิทยุ อินเทอรเน็ต

90
(27.6)

49
(15.0)

53
(16.3)

63
(19.3)

71
(21.8)

การตัดสินใจทางสุขภาพ
1. ท านตัดสินใจเลือก วิ ธี ท่ี เหมาะสมในการคนหาขอมูลด าน
ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน  บอยครั้งแคไหน

57
(17.5)

83
(25.5)

73
(22.4)

70
(21.5)

43
(13.2)

2. ทานคํานึงถึงผลดีท่ีจะไดรับมากกวาผลเสีย ทานจึงลงมือเรียนรู
สืบคนขอมูลความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน บอยครั้ง
แคไหน

60
(18.4)

86
(26.4)

102
(31.3)

41
(12.6)

37
(11.3)

3. เมื่อทานมีอาการเจ็บปวย ทานตัดสินใจไปรับการรักษาท่ี
โรงพยาบาลทันที ไมซื้อยามาทานเอง บอยครั้งแคไหน

94
(28.8)

66
(20.2)

82
(25.2)

35
(10.7)

49
(15.0)
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4. เมื่อทานไมสามารถชวยเหลือตนเองได ทานเลือกท่ีจะเรียกให
บุคคลอ่ืนมาชวยเหลือทานทันที หรือหาวิธีชวยเหลือตนเองใหได
บอยครั้งแคไหน

72
(22.1)

54
(16.6)

56
(17.2)

66
(20.2)

78
(23.9)

5. เมื่อมีบุคคลมาแนะนําใหทานใชสมุนไพรรักษาทุกโรค เชน โรค
อัมพฤต อัมพาติ กลั้นการถายอุจจาระไมได ฯลฯ ทานเลือกท่ีจะ
ปฏิเสธ บอยครั้งแคไหน

87
(36.7)

54
(16.6)

76
(23.3)

39
(12.0)

70
(21.5)

6. เมื่อทานพบคนท่ีมีปญหาในการชวยเหลือตนเองได ทานสามารถ
ชวยหรือใหคําแนะนําใหไปปรึกษากับหมอหรือเจาหนาท่ีสาธารณสุข
ได บอยครั้งแคไหน

37
(11.3)

66
(20.2)

113
(34.7)

43
(13.2)

67
(20.6)

การตัดสินใจทางสุขภาพ
7. ทานตัดสินใจเลือกวิธีท่ีเหมาะสมในการใหทานชวยเหลือตนเอง

ในการประกอบกิจวัตรประจําวันท่ีดีข้ึน เชน การออกกําลังกายอยาง
สม่ําเสมอ บอยครั้งแคไหน

57
(17.5)

87
(26.7)

97
(29.8)

51
(15.6)

34
(10.4)

8. ทานตัดสินใจเลือกวิธีท่ีเหมาะสมในการชวยใหมีความสามารถใน
การชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันท่ีดีข้ึนกับเพ่ือนบานของทาน
บอยครั้งแคไหน

39
(12.0)

83
(25.5)

111
(34.0)

45
(13.8)

48
(14.7)

9. เมื่อทางหนวยงานสาธารณสุขจัดกิจกรรมใหความรูเก่ียวกับการ
ชวยเหลือตนเองในการประกอบกิจวัตรประจําวัน เชนจัดกิจกรรมการ
ออกกําลังกายปองกันภาวะทุพลภาพ ทานตัดสินใจเขารวมโดยทันที
บอยครั้งแคไหน

41
(12.6)

76
(23.3)

95
(29.1)

61
(18.7)

53
(16.3)

10. การเห็นเพ่ือนบานหรือคนรูจักเริ่มท่ีจะชวยเหลือตนเองได
นอยลง เปนเหตุผลหน่ึงท่ีทําใหทานหันมาสนใจดูแลตนเอง และดูแล
สุขภาพของตนเอง

62
(19.0)

101
(31.0)

82
(25.2)

41
(12.6)

40
(12.3)

11. การท่ีมีเจาหนาท่ีสาธารณสุขมาแนะนําการปฏิบัติตนใหมี
สุขภาพดีปองกันภาวะทุพลภาพ ทานตัดสินใจปฏิบัติตาม เพราะเช่ือ
วาสามารถชวยใหชวยเหลือตนเองในการทํากิจวัตรประจําวันของทาน
ดีข้ึน

86
(26.1)

98
(30.1)

94
(28.8)

38
(11.7)

11
(3.4)

12. เมื่อเจาหนาท่ีมาเยี่ยมท่ีบาน มาประเมินความสามารถในการ
ชวยเหลือตนเองในการประกอบกิจวัตรประจําวัน ทานตัดสินใจ
ยินยอมใหเจาหนาท่ีเขามาทํากิจกรรมเหลาน้ัน

48
(14.7)

85
(26.1)

81
(24.8)

49
(15.0)

63
(19.3)
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ตารางท่ี 2 จํานวน และรอยละความรอบรูทางสุขภาพท่ีเก่ียวกับความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ
ตําบลนํ้าหมัน อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ รายดาน (n=326)

ความรอบรูทางสุขภาพ จํานวน รอยละ
1. ความรู ความเขาใจทางสุขภาพ

ระดับความรูนอย
ระดับความรูปานกลาง
ระดับความรูมาก

2. การเขาถึงขอมูลและบริการทางสุขภาพ
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับปานกลาง
ระดับพอใช
ระดับนอย

3. การสื่อสารทางสุขภาพ
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับปานกลาง
ระดับพอใช
ระดับนอย

4. การจัดการตนเองทางสุขภาพ
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับปานกลาง
ระดับพอใช
ระดับนอย

5. การรูเทาทันสื่อทางสุขภาพ
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับปานกลาง
ระดับพอใช
ระดับนอย

6. การตัดสินใจทางสุขภาพ
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับปานกลาง
ระดับพอใช
ระดับนอย

43
228
55

20
120
98
74
14

9
112
102
81
22

12
137
101
47
26

67
125
74
52
8

5
91
122
57
48

13.2
69.9
16.9

6.1
36.8
30.1
22.7
4.3

2.8
34.4
31.3
34.4
2.8

3.7
42.0
31.1
14.4
8.0

20.6
38.3
22.7
16
2.5

1.5
27.9
37.4
17.5
14.7
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จากตารางท่ี 2 พบวา ผูสูงอายุมีความรอบรูทางสุขภาพจําแนกรายดาน ดังน้ี กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูในระดับ
ปานกลาง คิดเปนรอยละ 69.9 รองลงมาคือมีความรูมาก คิดเปนรอยละ 16.9 และมีความรูนอย คิดเปนรอยละ 13.2มีระดับ
การเขาถึงขอมูลสุขภาพและบริการทางสุขภาพ อยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 36.8 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง คิดเปนรอย
ละ 30.1 และระดับพอใช คิดเปนรอยละ 22.7 การสื่อสารทางสุขภาพ อยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 34.4 รองลงมาคือมีระดับ
ปานกลาง คิดเปนรอยละ31.3 และระดับพอใช คิดเปนรอยละ 24.8 การจัดการตนเองทางสุขภาพอยูในระดับดี คิดเปนรอย
ละ 42.0 รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 31.1 และระดับพอใช คิดเปนรอยละ 14.4 การรูเทาทันสื่อทางสุขภาพ
ในระดับดี คิดเปนรอยละ 38.3 รองลงมาคือมีระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 22.7 และระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 20.6 และ
การตัดสินใจทางสุขภาพอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 37.4 รองลงมาคือมีระดับดี คิดเปนรอยละ 27.9 และระดับ
พอใช คิดเปนรอยละ 17.5 ตามลําดับ

ตาราง ท่ี 3 ค า เฉลี่ ย  และการแปลผลความรอบรูท างสุ ขภ าพของผู สู งอายุ ตํ าบล นํ้ าหมั น  อํ า เภ อท าปล า
จังหวัดอุตรดิตถ

ความรอบรูทางสุขภาพ S.D. แปลผล
ความรู ความเขาใจทางสุขภาพ 8.65 1.35 ปานกลาง

การเขาถึงขอมูลและบริการทางสขุภาพ 41.63 10.81 ปานกลาง
การสื่อสารทางสุขภาพ 39.86 10.87 ปานกลาง

การจัดการตนเองทางสุขภาพ 42.10 10.89 ปานกลาง
การรูเทาทันสื่อทางสุขภาพ 38.39 12.09 ปานกลาง
การตัดสินใจทางสุขภาพ 41.39 12.07 ปานกลาง

ความรอบรูทางสุขภาพโดยรวม 212.01 50.28 ปานกลาง
จากตารางท่ี 3 ความรอบรูทางสุขภาพของผูสูงอายุตําบลนํ้าหมัน อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถโดยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับปานกลางทุกดาน ไดแก ความรู ความเขาใจทางสุขภาพ ( ̅=8.65, S.D.
=1.35) ก า ร เข า ถึ ง ข อ มู ล ท า ง สุ ข ภ า พ  ( ̅=41.63, S.D. =10.81)  ก า ร สื่ อ ส า ร ท า ง สุ ข ภ า พ  ( ̅=39.86,
S.D. =10.87) การจัดการตน เองทางสุ ขภ าพ  ( ̅=42.10, S.D. =10.89) การรู เท า ทั นสื่ อทางสุ ขภาพ  ( ̅=38.39,
S.D. =12.09) การตัดสินใจทางสุขภาพ ( ̅=41.39, S.D. =12.07)

3. ผลการวิเคราะหความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ ตําบลน้ําหมัน อําเภอทาปลา
จังหวัดอุตรดิตถ โดยใชแบบวัดความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันประยุกตจาก ดัชนีบารเธล เอดีแอล
(Barthel ADL index)
ตารางท่ี 4 จํ านวน และรอยละความสามารถในการประกอบกิจ วัตรประจํ า วันของผู สู งอายุ  ตํ าบล นํ้าหมัน
อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ (n=326)

คะแนนรวม ADL จํานวน รอยละ แปลผล
0 – 4 คะแนน 1 .3 กลุมตดิเตยีง
5 – 11 คะแนน 1 .3 กลุมตดิบาน
12 คะแนนข้ึนไป 324 99.4 กลุมตดิสังคม

จากตารางท่ี 4 ผูสูงอายุสวนใหญอยูในกลุมติดสังคม คิดเปนรอยละ 99.4 กลุมติดบาน คิดเปนรอยละ 0.3 และกลุม
ติดเตียง คิดเปนรอยละ 0.3 ตามลําดับ
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ตารางท่ี 5 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ ตําบลนํ้าหมัน
อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ

คะแนนรวม ADL
S.D. แปลผล

19.11 2.04 กลุมตดิสังคม
จากตารางท่ี 5 ผูสูงอายุสวนใหญอยูในกลุมติดสังคม ( ̅=19.11, S.D. = 2.04)

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาความรอบรูทางสุขภาพและความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ ตําบลนํ้าหมัน

อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ สรุปผลการวิจัยได ดังน้ี
ปจจัยสวนบุคคล พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 60.4 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 39

สวนใหญมีอายุระหวาง 60-69 ป คิดเปนรอยละ 53 กลุมอายุระหวาง 70-79 ป คิดเปนรอยละ 31 กลุมอายุระหวาง 80-89 ป
คิดเปนรอยละ 14 และกลุมอายุ 90-99 ป คิดเปนรอยละ 1.5 กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 72.3
สถานภาพหมาย, หยา, แยกกันอยู คิดเปนรอยละ 20.1 และสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 7.0 และกลุมตัวอยางสวนใหญจบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 94.5 อ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 1.8 มัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 1.2
มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ 0.6 สูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 0.6 อนุปริญญาหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 0.3
และปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 0.3 ตามลําดับ

อภิปรายผล
จากการศึกษาความรอบรูทางสุขภาพของผูสูงอายุตําบลนํ้าหมัน อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ สามารถอภิปราย

ตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังน้ี
ความรอบรูทางสุขภาพ ไดแก ดานความรู ความเขาใจทางสุขภาพ ดานการเขาถึงขอมูลและบริการทางสุขภาพ ดาน

การสื่อสารทางสุขภาพ ดานการจัดการตนเองทางสุขภาพ ดานการรูเทาทันสื่อทางสุขภาพ และดานการตัดสินใจทางสุขภาพ
ของผูสูงอายุตําบลนํ้าหมัน อยูในระดับปานกลาง

ความรู ความเขาใจทางสุขภาพ สวนใหญผูสูงอายุ ตําบลนํ้าหมัน จบศึกษาในระดับประถมศึกษามากท่ีสุด มีอายุอยู
ในชวง 60-69 ปข้ึนไป ซึ่งอาจเปนสิ่งท่ีทําใหผูสูงอายุไมสามารถมีความรู ความเขาใจทางสุขภาพไดดี ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ
แสงเดือน ก่ิงแกว และนุสรา ประเสริฐศรี (2558) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางความฉลาดทางสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพของผูสูงอายุท่ีเปนโรคเรื้อรังหลายโรค ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความฉลาดทางสุขภาพในระดับปานกลาง
อธิบายไดวา การศึกษาครั้งน้ีกลุมตัวอยางเกือบท้ังหมดจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา และมากกวาครึ่งมีอายุมากกวา 65
ปข้ึนไป ซึ่งอาจเปนขอจํากัดของความสามารถในการอานและเขาใจขอมูลทางสุขภาพ รวมท้ังการแสวงหาขอมูล และพิจารณา
การตัดสินใจเลือกใชขอมูลเพ่ือดูแลสุขภาพ

การเขาถึงขอมูลและบริการทางสุขภาพ การสื่อสารทางสุขภาพและการรูเทาทันสื่อ ในเรื่องการเขาถึงขอมูลและ
บริการทางสุขภาพ พบวา ขอมูลท่ีผูสูงอายุเขาถึงยังคงเปนขอมูลท่ีไดรับจาก อสม. เปนสวนใหญ ซึ่งอาจขาดความถูกตองของ
ขอมูล และการเขาถึงขอมูลและบริการทางสุขภาพเปนไปในลักษณะท่ีเปนผูรับการกระทํามากกวา จึงสงผลทําใหความรอบรู
ทางสุขภาพในทักษะดังกลาวมีไมมากนัก ในเรื่องการสื่อสารทางสุขภาพและการรูเทาทันสื่อ โดยพบวากระบวนการของการ
สื่อสารมีความสัมพันธกับการรูเทาทันสื่ออยางมาก เมื่อพิจารณากระบวนการสื่อสารในปจจุบัน พบวา ยังคงเนนบทบาทของ
อสม. ท่ีเปนผูสื่อสารหลัก ซึ่งอาจจะจะขาดการวิเคราะหและทบทวนอยางถูกตอง เหมาะสม และประโยชนของสื่อ ประกอบ
กับกระแสของการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเทคโนโลยีมีความกาวหนา และการรุกเราของสื่อทางสุขภาพในรูปแบบใหมๆ จึงมีผล
ทําใหสองทักษะดังกลาวมีมากนัก สอดคลองกับงานวิจัยของ เบญจมาศ สุรมิตรไมตรี (2556) ท่ีศึกษาความฉลาดทางสุขภาพ
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Health Literacy และสถานการณการดําเนินงานสรางเสริมความฉลาดทางสุขภาพของคนไทยเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน พบวา ความฉลาดทางสุขภาพดานการเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพตามหลักพฤติกรรม 3 อ 2 ส ของประชาชนท่ี
เปนกลุมตัวอยาง ความฉลาดทางสุขภาพในดานทักษะการสื่อสาร เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพตามหลักพฤติกรรม 3 อ 2
ส ของประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยาง และความฉลาดทางสุขภาพในดานการรูเทาทันสื่อ เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพตาม
หลักพฤติกรรมสุขภาพตามหลักพฤติกรรม 3อ2ส ของประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางอยูในระดับปานกลางเปนสวนใหญ

การจัดการตนเองทางสุขภาพ ผูสูงอายุสวนใหญมีความกังกลในเรื่อง ปากทอง หรือรายไดในครอบครัวมากกวาเรื่อง
สุขภาพ และพบวาผูสูงอายุสวนใหญในตําบลนํ้าหมัน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อาณัติ วรรณ
ศรี ท่ีกลาววาผูสูงอายุ ยังขาดทักษะความรู และความเขาใจดานสุขภาพท่ีจะจัดการประเด็นสุขภาพดังกลาว เชน เรื่องอาหาร
การกิน การออกกําลังกาย สาเหตุเน่ืองจากกลุมท่ีศึกษาสวนใหญประกอบอาชีพจงึสงผลตอการจัดการตนเองดานสุขภาพ

การตัดสินใจทางสุขภาพ ผูสูงอายุสวนใหญจบระดับการศึกษาประถมศึกษาเปนสวนใหญ ซึ่งอาจเปนขอจํากัดในการ
ตัดสินใจเลือกทางสุขภาพ อีกท้ังผูสูงอายุบางสวนหลงเช่ือคําโฆษณาของสื่อตางๆ ท่ีชักชวน เช้ือเชิญใหซื้อผลิตภัณฑตางๆ มี
การอางอิงถึงคนท่ีใชผลิตภัณฑแลวอาการดีข้ึน หรือตัดสินใจซื้อจากการบอกตอจากผูท่ีใชแลวเห็นผล โดยไมมีการศึกษา
ผลิตภัณฑหรือสื่อน้ันๆเทาท่ีควร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วาทินี บุญชะลักษี และคณะท่ีอธิบายไววา ระดับการศึกษา
อาจจะเปนขอจํากัดของความสามารถในการอานและเขาใจขอมูลทางสุขภาพ รวมท้ังการแสวงหาขอมูลและการพิจารณา
ตัดสินใจเลือกใชขอมูลทางสุขภาพ

ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ ตําบลนํ้าหมัน อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ พบวา
สวนใหญชวยเหลือตนเองไดดี โดยอยูในกลุมติดสังคม อาจเน่ืองมาจากผูสูงอายุตําบลนํ้าหมัน มีอายุเฉลี่ยอยูท่ี 60-69 ป ซึ่ง
เปนชวงอายุท่ีรางกายยังมีความแข็งแรงสามารถชวยเหลือตนเองไดตามปกติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญเรือง ขาวนวล,
ปุญญพัฒน ไชยเมล, พลภัทร ทรงศิริ (2555) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตและความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ
ตําบลแหลมโตนด อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาพบวาความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันพบวา ผูสูงอายุ
สวนใหญสามารถชวยเหลือตนเองไดตามปกติ (99.5%) และการศึกษาของ นงนุช แยมวงษ (2557) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตและ
ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุอยูในระดับดีคิดเปนรอยละ 86.12

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
เปนขอมูลพ้ืนฐานใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในเรื่องความรอบรูทางสุขภาพของผูสูงอายุ กอนการจัดทําโครงการ

หรือกิจกรรมท่ีจะใหคําแนะนําขอมูลทางสุขภาพ โดยใชเน้ือหาท่ีเขาใจงาย ไมใชคําศัพทท่ีเขาใจยาก อธิบายใหสั้นและชัดเจน
หรืออาจใชสื่อการสอนประกอบการอธิบาย เชน สาธิตการปฏิบัติ ใชภาพ วิดีโอ เพ่ือใหผูสูงอายุสามารถปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวันไดอยางถูกตอง

ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป
1. มีการศึกษาปจจัยอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับความรอบรูทางสุขภาพเพ่ือใชในการพัฒนาระบบสุขภาพตอไป
2. มีการศึกษาเรื่องโปรแกรมเก่ียวกับความรอบรูทางสุขภาพและความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณาจารยจากสาขาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม ท่ีไดใหคําแนะนํา คําปรึกษา และตรวจสอบงานวิจัยในการทําวิจัยในครั้งน้ี ขอขอบคุณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลนํ้าหมัน สําหรับขอมูลในการทําวิจัย และขอขอบคุณผูสูงอายุ ตําบลนํ้าหมัน อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ ทุกทานท่ีได
ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม และใหการชวยเหลือการดําเนินการศึกษาในพ้ืนท่ีเปนอยางดี
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ผลของรูปแบบการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ของโรงพยาบาลวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก

RESULTS OF AN EMERGENCY MEDICAL SERVICES SYSTEMS DEVELOPMENT MODEL AT THE
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บทคัดยอ
การบริหารจัดการและการจัดระบบบริการของระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุนับวามีความสําคัญตอ

ความอยูรอดและคุณภาพชีวิตของผูเจ็บปวยฉุกเฉินอยางตอเน่ืองเปนกระบวนการ จึงมีความสําคัญท่ีตองไดรับการประเมินผล
และวิเคราะหสถานการณระบบบริการท่ีดําเนินการอยูเพ่ือทราบปญหาและอุปสรรคและหาแนวทางแกไขปญหาเพ่ือพัฒนา
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินท่ีมีประสิทธิภาพ การศึกษาน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุด
เกิดเหตุ ของโรงพยาบาลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยนํากรอบแนวคิดรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศอเมริกา (Malcolm
Baldrige National Quality Award: MBNQA) ประยุกตเปนแนวทางในการพัฒนาระบบ รวมท้ังวิเคราะหประสิทธิภาพของ
ระบบงานดวยเทคนิค Why-Why Analysis Critical-to-Quality และ Service Quality Model การศึกษาในครั้งน้ี เปนการ
วิจัยและพัฒนาประกอบดวย 4 ข้ันตอน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนประชาชนผูไดรับการบาดเจ็บท่ีรับการบริการ
การแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ในเขตอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ชวงเดือนกันยายน 2560 – มกราคม 2561 เครื่องมือท่ี
ใชในการวิจัยไดแก แผนการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ แบบวัดและประเมินประสิทธิภาพ และสอบถามความ
พึงพอใจ ตอระบบท่ีพัฒนา วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงบรรยาย เชน คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติ
การทดสอบ (t-test dependent sample) ผลการวิจัย พบวา ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ของโรงพยาบาล
วังทอง มีองคประกอบ 9 องคประกอบ คือ 1) รับแจงเหตุ 2) สอบถามรายละเอียดขอมูล 3) ประเมินสถานการณเพ่ือออก
ปฏิบัติงาน 4) รายงานศูนยสั่งการ 5) ทีม ALS ออกปฏิบัติงาน 6)ทีม FR และอ่ืนๆ ออกปฏิบัติงาน 7) ประเมินสถานการณท่ี
เกิดเหตุ และแจงกลับขอความชวยเหลือ 8) ปฐมพยาบาล และเคลื่อนยายผูบาดเจ็บตามระดับความรุนแรง และ 9) รายงาน
สถานการณมายังหองฉุกเฉิน ผลการตรวจสอบคุณภาพของระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ โดยผูทรงคุณวุฒิ
พบวา ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ท่ีพัฒนาข้ึน มีคุณภาพอยูในระดับดี ผลการทดลองใชระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ พบวา ทีมบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ใหบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
9 ข้ันตอน หลังการทดลองสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทีมบริการการแพทยฉุกเฉิน และภาคีเครือขาย
มีความพึงพอใจตอระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ตามรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน อยูในระดับมาก จึงสามารถสรุปได
อยางมั่นใจไดวาข้ันตอนการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุน้ี มีความเหมาะสมและสามารถนํามาใชได
ประสบความสําเร็จ  รูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนสามารถนําไปใชกับหนวยบริการอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการตอไป

คําสําคัญ : ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ รางวัลคณุภาพแหงชาติของประเทศอเมรกิา
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Abstract
Management and service organization of the emergency medical services systems at the scene

are critical to the survival and quality of life of people with chronic illnesses. It is important to evaluate
and analyze the situation of the service system in order to know the problems and obstacles and to find
solutions to develop an effective emergency medical service system. The aim of this study was to
develop a emergency medical service systems at the scene of Wangthong Hospital in Phitsanulok
Province under the Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA). The emergency medical service
plan was put into the practical by applying to develop systems. The efficiency of the plan was
investigated with regard to quality tools i.e., Why-Why Analysis, Critical-to-Quality and Service Quality
Model. This study was research and development and was conducted in four stages. The samples in this
study research were people who have been injured in emergency medical services at the scene of the
accident of the Wangthong Hospital in Phitsanulok Province during 1 September, 2017 to 31 January,
2018. The instruments used for data collection were emergency medical service plan, skill test, and
satisfaction interviews. Descriptive statistics such as means, standard deviations were computed, and t-test
dependent was used to compare post-test and criteria means. The findings were as follows: 1) the
developed emergency medical service systems at the scene of Wangthong Hospital consisted of nine
components; 1) get notified, 2) inquiries for information 3) assess the situation to work out. 4) reporting
command center 5) operations of ALS Team 6) operations of FR team and others, 7) assess the situation
at the scene. And ask for help 8) first aid and transport of injured persons according to severity level, and
9) Report the situation to the emergency room. 2) The quality of the systems checked by experts was
good. 3) The results of the experiment showed that the emergency medical service systems following the
stage were smooth. The emergency medical service team’ service in 9 steps after the intervention was
significantly higher than criteria at 0.01. 4) The level of satisfaction towards the emergency medical service
of emergency medical service team and the injured were at a high level. It can be confidently concluded
that the emergency medical service systems at the scene development procedure outlined here in is
suitable and can be applied successfully. The model developed by this work can be applied to other
service units to increase the efficiency of the service.

Keywords : emergency medical service systems at the scene, malcolm baldrige national quality award

บทนํา
การเกิดอุบัติเหตุแตละครั้งทําใหเกิดการสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพยสิน ตอมาการใหบริการการแพทยฉุกเฉินได

ครอบคลุมการเจ็บปวยฉุกเฉินอ่ืนๆ และ การชวยเหลือเบื้องตน ณ จุดเกิดเหตุ และการสงตอ นับเปนข้ันตอนท่ีสําคัญ ถาหาก
วิธีการท่ีไมถูกตองไมเหมาะสม ผูปวยอาจถึงแกชีวิตกอนมาถึงโรงพยาบาลได หรือไดรับความพิการและ บาดเจ็บมากข้ึน เปน
การทําอันตรายซ้ําเติมตอผูปวย หากมีความลาชา ผูเจ็บปวยฉุกเฉินจะเสีย โอกาสในการอยูกับการชวยเหลือเบือ้งตนท่ีถูกตองมี
ประสิทธิภาพและนําสงโรงพยาบาลอยางรวดเร็ว ถูกตองตามหลักวิชาการ หากไดรับการรักษาภายใน 24 ช่ัวโมงหลังเกิดเหตุ
พบวามีอัตรารอยละ 30 แตถาไดรับการรักษาหลัง 4 ช่ัวโมงหลังเกิดเหตุ หากไมไดรับการรักษา จะมีอัตราการตายถึงรอยละ
90 (อดิศักดิ์ ผลิตผลผลิต, ก่ิงแกว อุดมชัย และ จิราวรรณ กลอมเมฆ, 2544) ใน พ.ศ. 2551 ไดมีการจัดตั้งสถาบันการแพทย
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ฉุกเฉินแหงชาติข้ึนมาเพ่ือเปนหนวยงานรับผิดชอบการบริหารจัดการในระดับประเทศ โดยทําการประสานหนวยงานท่ี
เก่ียวของ ท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉิน แตท้ังน้ีก็ยังประสบปญหาใน
การบริหารจัดการ เน่ืองจากหนวยงานตางๆ มองวางานการแพทยฉุกเฉินเปนงานท่ีใหมและไมมีรูปแบบท่ีชัดเจน ซึ่ง
โรงพยาบาลวังทอง ก็เปนหนวยงานหน่ึงท่ียังตองมีการพัฒนารูปแบบการแพทยฉุกเฉิน ใหมีความชัดเจน และเปนระบบมาก
ข้ึน เน่ืองจากพบวา ขอมูลอุบัติเหตุจราจร 5 ป (2555-2559) ท่ีผานมา ผูท่ีไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตสวนใหญมีสาเหตุมาจาก
การขับข่ีรถจักรยานยนตเปนอันดับท่ี 1 รถกระบะอับดับท่ี 2 และ รถเกงอันดับ 3 ตามลําดับ และไมปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันการสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย เมาแลวขับข่ีรถ และงวงแลวขับ ขับรถเร็วเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนด และแซง
ทางโคงในท่ีคับขัน ท้ังน้ี ยังพบวา ประชาชนท่ัวไปยังไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (สรุปผลงานโรงพยาบาลวังทองประจําป 2559,
2559) จากสาเหตุการเจ็บปวยฉุกเฉินท่ีกลาวมาขางตน กิจกรรมการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ท่ีทุกหนวยงาน
ตองดําเนินการ ประกอบดวย 6 ข้ันตอน ไดแก 1) การพบเหตุ (Detection) 2) การแจงเหตุขอความชวยเหลือ (Reporting)
3) การออกปฏิบัติการของหนวยปฏิบัติการ (Response) 4) การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (On scene care) 5)
การลําเลียงขนยายและการดูแลระหวางนําสง (Care in transit) และ 6) การนําสง (Sending patients) โดยท่ีข้ันตอนการพบ
เหตุ (Detection) หรือการดูแลกอนถึงโรงพยาบาล (Pre-hospital care) เปนข้ันตอนแรกท่ีมีความสําคัญ และนับวาเปน
“golden hour” ซึ่งเปนเวลาท่ีมีคามากท่ีสุดท่ีจะทําใหผูเจ็บปวยฉุกเฉินรอดชีวิตหรือรอดจากความพิการ ดังน้ันการรับผูปวย
ณ จุดเกิดเหตุหรือเมื่อรับแจงเหตุ การนําสงของรถหนวยฉุกเฉินซึ่งเปนการดูแลกอนถึงโรงพยาบาลและระบบบริการใน
โรงพยาบาล ( hospital care) ณ หองบริการฉุกเฉิน (Emergency Room) รวมท้ังการประเมินความรูของบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการ ซึ่งนับวามีความสําคัญตอความอยูรอดและคุณภาพชีวิตของผูเจ็บปวย
ฉุกเฉินอยางตอเน่ืองเปนกระบวนการ

ในการน้ี ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ของโรงพยาบาลวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก ข้ึน เพ่ือตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการปฏิรูประบบบริการสุขภาพตอไปโดยใชแนวคิด
และทฤษฎีท่ีเก่ียวของดังน้ี

1. แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบและหลักการในการพัฒนารูปแบบ นักการศึกษาไดอธิบายถึงองคประกอบ
ของรูปแบบได 4 องคประกอบดังน้ี ฮัสเซน และ โพสเล็ทเวท (Husen and Postlethwaite, 1994: 3865; ทิศนา แขมมณี,
2550: 220) 1) รูปแบบสามารถนําไปสูการทํานายผลท่ีตามมา สามารถทดสอบ/ สังเกตได 2) มีความสัมพันธเชิงสาเหตุ
อธิบายปรากฏการณเรื่องน้ัน/ ปรากฏกลไกลเชิงสาเหตุท่ี กําลังศึกษาและอธิบายเรื่องท่ีกําลังศึกษา 3) รูปแบบชวยจินตนาการ
สรางความคิดรวบยอด ความสัมพันธของสิ่งท่ีกําลังศึกษา/ ชวยสืบเสาะความรู 4) รูปแบบมีความสัมพันธเชิงโครงสราง
มากกวาความสัมพันธเชิงเช่ือมโยง

2. แนวคิดการกําหนดองคประกอบรูปแบบ ท่ีเก่ียวของกับการศึกษาและการทําความเขาใจเก่ียวกับการจัด
องคการและการบริหารจัดการ ( The Model  of  Organization  and  Management) ไดใชแนวคิดของ บราวน และ
โมเบริกส Brown and Moberg (1980) ซึ่งไดสังเคราะหรูปแบบข้ึนมาจากแนวคิดเชิงระบบ (Systems  Approach) กับ
หลักการบริหารตามสถานการณ (Contingency Approach) และ องคประกอบตามรูปแบบของ Brown และ Moberg
ประกอบดวย สภาพแวดลอม (Environment) เทคโนโลยี (Technology) โครงสราง (Structure) กระบวนการจัดการ
(Management   Process) และการตัดสินใจสั่งการ(Decision making) ซึ่งสอดคลองกับกรอบแนวคิดรางวัลคุณภาพ
แหงชาติของประเทศอเมริกา (Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA) สวนประเภทของรูปแบบ
นักวิชาการดานตางๆ ก็ไดจัดแบงประเภทตางกัน ออกไปสําหรับรูปแบบทางการศึกษาและสงัคมศาสตรน้ัน (Keeves, 1988:
561-565) ไดแบง ออกเปน 4 ประเภท คือ รูปแบบท่ีใชการอุปมาอุปมัยเทียบเคียงปรากฏการณ (Analogue Model)
รูปแบบท่ีใชภาษาเปนสื่อในการบรรยายหรืออธิบาย ปรากฏการณท่ีศึกษาดวยภาษาแผนภูมิ หรือรูปภาพ (Semantic
Model) รูปแบบท่ีใชสมการทางคณิตศาสตรเปนสื่อในการแสดง ความสัมพันธของตัวแปรตางๆ (Mathematical Model)
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และ รูปแบบท่ีพัฒนามาจากเทคนิคท่ีเรียกวา Path Analysis และ หลักการสราง Semantic Model โดยการนําเอาตัวแปร
ตางๆ มาสัมพันธกันเชิงเหตุและผลท่ีเกิดข้ึน (Causal Model) ซึ่งในงานวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใช Semantic Model เพ่ือใหเห็น
โครงสรางทางความคิด องคประกอบ และความสัมพันธขององคประกอบของปรากฏการณน้ันๆ

3. กรอบ แน วคิ ด ราง วัล คุณ ภ าพแห งชาติ ข อ งป ระ เท ศอ เม ริ ก า  (Malcolm Baldrige National
QualityAward: MBNQA) ถูกนํามาใชเพ่ือประเมินองคการตาง ๆ และมอบรางวัล ซึ่งเปนรางวัลคุณภาพแหงชาติในลักษณะ
เก่ียวกับรางวัลเดมมิ่งของประเทศญี่ปุน กอตั้งโดยสภา Congress ในป 1987 โดยตั้งช่ือรางวัลเพ่ือเปนเกียรติใหกับเลขาธิการ
กระทรวงพาณิชย Mr. Malcolm Baldrige ซึ่งเปนผูสนับสนุนการจัดการท่ีมีคุณภาพวาเปนกุญแจสําคัญท่ีจะนําพาประเทศ
ไปสูความเจริญรุงเรืองและความแข็งแกรงท่ียั่งยืนดูแลควบคุมโดย The U.S. Commerce Department’s National
Institute of Standards and Technology (NIST) โดยรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาไดตราเปนกฎหมาย เมื่อ
วันท่ี 20 สิงหาคม ค.ศ.1987 เพ่ือมอบใหแกองคการท่ีประสบความสําเร็จดียิ่งตามเกณฑตาง ๆ ท่ีไดกําหนดไวในแตละ
ป (สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ, 2545) แบงออกเปน 7 หมวดดวยกัน คือ 1) การนําองคกร 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ 3)
การมุงเนนลูกคา 4) การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 5) การมุงเนนบุคลากร 6) การมุงเนนการปฏิบัติการ 7)
ผลลัพธ

4. เทคนิคคุณภาพ Why-Why Analysis, Critical-to-Quality และ Service Quality Model
4.1. หลักการวิเคราะหปรากฏการณแบบ Why-Why Analysis เปนเทคนิคการวิเคราะหหาปจจัยท่ี

เปนตนเหตุใหเกิดปรากฏการณอยาง เปนระบบ มีข้ันตอน การวิเคราะหแบบ Why-Why Analysis เริ่มจากการกําหนด
ปรากฏการณท่ี ตองการวิเคราะห แลวพิจารณาวาอะไรเปนปจจัยหรือสาเหตุท่ีทําใหเกิดปรากฏการณน้ัน โดยการตั้ง คําถาม
วา “ทําไม” สมมุติวาผลการพิจารณาทําใหไดปจจัยหรือสาเหตุ 2 ขอ คือ 1 และ 2 แลวจึงทําการพิจารณาตอไปอีกวา อะไร
เปนปจจัยหรือสาเหตุท่ีทําใหเกิด 1 และ 2 โดยการตั้งคําถามวา “ทําไม”

3.2. หลักการวิเคราะห Critical to Quality (CTQ) คือจุดวิกฤตตอคุณภาพ ซึ่งหมายถึง วิธีการ
ปฏิบัติงานท่ีมีผลโดยตรงตอความตองการของลูกคา โดยการทํา CTQ น้ัน จะเริ่มตนท่ีวาลูกคาตองการอะไร ตองการเมื่อไร
ตองการแบบไหน ใหเรากําหนดเปนมาตรฐานความตองการของลูกคาไว ทุกครั้งท่ีทําพลาดจากมาตรฐานท่ีลูกคาตองการ จะ
นับเปน 1 defectซึ่งถาเราลด defect น้ันลงได ก็จะมีโอกาสเขาถึงความตองการของลูกคาไดมากข้ึน ชวยเพ่ิมความพึงพอใจ
ของลูกคาท่ีมีตอสินคาและบริการของเราไดในท่ีสุด

3.3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพการบริการ( Service Quality Model) คุณภาพในการ
บริการ (Service quality) ถูกคํานิยามและสรางเปนแบบจําลองไวโดยงานวิจัย Seth et al. (Seth N., Deshmukh S.G.,
and Vrat, P.,2005 Seth N., Deshmukh S.G., and Vrat, P.,2005) ไดทําบทความเชิงสํารวจ (Survey paper) เก่ียวกับ
คุณภาพในการบริการไวโดยไดสรุปรวบรวมและ เปรียบเทียบแบบจําลอง 19โมเดลท่ีเก่ียวกับคุณภาพในการบริการ เชน 1)
Technical and Functional quality model 2) Gap model 3) Attribute service quality model 4) Synthesis
model of service quality 5) Performance only model ฯลฯ สําหรับแบบจําลองท่ี เปนท่ีนิยมในการประเมินคุณภาพ
การบริการ ไดแก แบบจําลองTechnical and Functional quality model และ Gap model ซึ่ง Gap Model หรือ
SERVQUAL (Service quality) โดย Parasuraman et al (Parasuraman, A., Zeithaml,V.A., and Berry, L.L., 1985) จะ
ข้ึนกับสองสวนท่ีแตกตางกันคือความคาดหวังของลูกคา (Customer expectation) และการรับรูท่ีลูกคาไดรับ (Customer
perception) (Parasuraman, A., Zeithaml,V.A., and Berry, L.L., 1985) โดยความคาดหวังของลูกคาคือความตองการ
ของลูกคาท่ีรูสึกวาควร จะไดรับจากผูใหบริการสวนการท่ีลูกคาไดรับรูหมายถึง การประเมินหรือตัดสินผูใหบริการจากการรับรู
ของผูรับบริการ (Lim, P.C. and Tang, N.K.H., 2000) ดังน้ันหากองคกรทราบถึงความคาดหวังในการไดรับบริการของลูกคา
วาคืออะไร ก็จะสามารถออกแบบการบริการใหตรงกับความตองการหรือมหวังของลูกคาได (Pizam, A., 2005) คุณภาพการ
บริการน้ันข้ึนอยูกับการรับรูตอบริการท่ีจัดใหวาสามารถตอบสนองความตองการและความคาดหวังไดมากนอยเพียงใด ซึ่ง
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คุณภาพบริการจะมีคาสูงข้ึนหรือต่ําลง ข้ึนกับวาผูรับรูบริการประเมินการรับรูบริการท่ีไดรับจริงวาตรงกับความคาดหวังหรือไม
(Zeithaml,V.A., Parasuraman, A., and Berry, L.L., 1990) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความคาดหวังของผูรับบริการท่ีจะทําใหมี
ความคาดหวังแตกตางกันออกไปในแตละบุคคล สําหรับการวัดคุณภาพของระบบบริการสุขภาพแตเดิมจะวัดคุณภาพจาก
ใบอนุญาตประกอบกิจการและการรับรองคุณภาพจากสถาบันรับรอง ตอมาไดมีการพัฒนาแบบประเมินคุณภาพการบริการท่ี
เรียกวา SERVQUAL ข้ึน เพ่ือประเมินความคาดหวังในบริการและการรับรูของผูรับบริการตอบริการท่ีไดรับรูจริง
(Parasuraman, A., Zeithaml,V.A., and Berry, L.L., 1988) ถาคะแนนการรับรูมากกวาหรือเทากันในคุณภาพบริการ
หมายถึงผูรับบริการมีความพึงพอใจ แตถาคะแนนการรับรูนอยกวาคุณภาพบริการจะหมายถึงผูรับบริการไมพึงพอใจในบริการ
ท่ีไดรับ ดังท่ีกลาวขางตน เน่ืองจากผูปวยสวนใหญไมสามารถประเมินคุณภาพในเชิงเทคนิคไดจึงไมเหมาะสมท่ีจะใช
แบบจําลอง Technical and functional quality ในการประเมินคุณภาพการบริการ นอกจากน้ีโรงพยาบาลยังเปน
หนวยงานท่ีผูใหบริการมีปฏิสัมพันธกับผูรับบริการมาก จึงมีความเหมาะสมท่ีจะใชแบบจําลอง SERVQUAL

4. แนวคิดเก่ียวกับระบบบริการแพทยฉุกเฉิน ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน (EMS System) หมายถึง
ระบบท่ีมีการจัดวางอยางเปนระเบียบ (Organized) ครอบคลุม (Integrated) เปนไปเพ่ือใหความชวยเหลือภาวะเรงดวนทาง
การแพทยสําหรับบุคคลแตละคน เพ่ือเขาถึง (Assess) และเขาสู (Enter) ระบบการใหการดูแลสุขภาพในเวลาอันรวดเร็ว
(ศูนยกูชีพนเรนทร, 2554) แนวคิดการจัดระบบบริการการแพทยฉุกเฉินในปจจุบันมาจาก การพยายามจะตอสูกับ ความ
สูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร จากสถิติของการเกิดอุบัติเหตุท้ังหมด พบวา อุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ ขนสงพบมากท่ีสุด และเปน
ปญหาท่ีสุดสําคัญของประเทศไทย การเสียชีวิตของผูบาดเจ็บสวนใหญเกิดข้ึนกอนถึงโรงพยาบาล แต ในประเทศพัฒนาท่ีแลว
การเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ สามารถปองกัน ได 15-20% (สุรเชษฐ สถิตนิรามัย, 2549 :32)

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานและแนวทางการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ของ

โรงพยาบาลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ
2. เพ่ือสรางและตรวจคุณภาพของระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ของโรงพยาบาลวัง

ทอง จังหวัดพิษณุโลก
3. เพ่ือทดลองใชและศึกษาผลการใชระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ของโรงพยาบาลวัง

ทอง จังหวัดพิษณุโลก ท่ีพัฒนาข้ึน
4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ของโรงพยาบาลวัง

ทอง จังหวัดพิษณุโลกของทีมบริการการแพทยฉุกเฉิน และภาคีเครือขาย

วิธีวิจัยดําเนินการวิจัย
การวิจัยน้ี ดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ประกอบดวย 4

ข้ันตอนคือ ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน และแนวทางในการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
ข้ันตอนท่ี 2 สรางและตรวจสอบคุณภาพระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันทดลองและศึกษาผล
การใชระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ท่ีพัฒนาข้ึน และข้ันตอนท่ี 4 ข้ันการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการใช
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตโุดยมีรายละเอียดดังน้ี

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน และแนวคิดในการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุใน
ข้ันตอนน้ีผูวิจัยไดแบงการดําเนินการออกเปน 2 สวน โดยสวนท่ี 1 เปนการประเมินระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิด
เหตุ สวนท่ี 2 เปนการศึกษาแนวคิดในการระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ

สวนท่ี 1 การประเมินระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ เปนการประเมิน
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ประสิทธิภาพระบบงานดวยเทคนิคคุณภาพ คือ MBNQA คือ Why-Why Analysis Critical-to-Quality และ Service
Quality Model จากบุคลากรของโรงพยาบาลวังทอง จังหวัดพิษณุโลกท่ีเก่ียวของ จํานวน 15 คน โดยเทคนิคการจัดสนทนา
กลุม (Focus Group Discussion) และใชแบบบันทึกการประชุมกลุมในการประเมิน

สวนท่ี 2 ศึกษาแนวคิด ในการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ โดยศึกษาคนควาจาก
เอกสารตํารา รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการ และศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ จากฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต

ขั้นตอนท่ี 2 สรางและตรวจสอบคุณภาพระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ในข้ันตอนน้ี
ผูวิจัยไดแบงการดําเนินการเปน 2 สวน คือ สวนท่ี 1 สรางระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ สวนท่ี 2 การ
ตรวจสอบระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ

สวนท่ี 1 สรางระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
ข้ันท่ี 1 นําขอมูลจากข้ันตอนท่ี 1 มายกรางระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ โดยนําขอมูลท่ี

ไดมาวิเคราะหเพ่ือกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการสรางระบบ กําหนดองคประกอบของระบบ และสรางความสัมพันธของ
ขอมูล แลวจึงเขียนรายละเอียดของแตละองคประกอบใหสมบูรณ จนไดระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ฉบับราง

ข้ันท่ี 2 จัดทําเอกสารประกอบระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ไดแก คูมือการใชระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ และแผนการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ตามรูปแบบท่ีพัฒนา จํานวน 1
แผน

สวนท่ี 2 การตรวจสอบระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
ข้ันท่ี 1 ตรวจสอบคุณภาพระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ โดยพิจารณาความเหมาะสมของ

องคประกอบของระบบ และเอกสารประกอบระบบ โดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 15 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ไดแก แบบประเมินระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม แบบประเมินคูมือการใช
ระบบ และแบบประเมินแผนการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ โดยมีรายละเอียดของระบบดังน้ี คือ ความเปนมา
ของระบบแนวคิดท่ีใชเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาระบบ การกําหนดองคประกอบของระบบ องคประกอบของระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ประกอบดวย 9 องคประกอบ คือ 1) รับแจงเหตุ 2) สอบถามรายละเอียดขอมูล 3) ประเมิน
สถานการณเพ่ือออกปฏิบัติงาน 4) รายงานศูนยสั่งการ 5) ทีม ALS ออกปฏิบัติงาน 6)ทีม FR และอ่ืนๆ ออกปฏิบัติงาน 7)
ประเมินสถานการณท่ีเกิดเหตุ และแจงกลับขอความชวยเหลือ 8) ปฐมพยาบาล และเคลื่อนยายผูบาดเจ็บตามระดับความ
รุนแรง และ 9) รายงานสถานการณมายังหองฉุกเฉิน ซึ่งเปนองคประกอบยอยของการพบเหตุ ในระบบการแพทยและฉุกเฉิน
6 องคประกอบ คือ 1) การพบเหตุ 2) การแจงเหตุขอความชวยเหลือ 3) การออกปฏิบัติการของหนวยปฏิบัติการ 4) การ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ 5) การลําเลียงขนยายและการดูแลระหวางนําสง และ 6) การนําสง

ข้ันท่ี 2 การทดลองนํารองเพ่ือศึกษาความเปนไปได โดยนําแผนการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิด
เหตุ ท่ีเขียนข้ึนจํานวน 1 แผน ไปทดลองใชกับทีมบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ และอาสาสมัครผูแสดงบทบาทการ
บาดเจ็บ ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือตรวจสอบความเปนไปไดในการนําไปใชจริง โดยการจัดการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุด
เกิดเหตุตามลําดับข้ันตอนตามระบบท่ีพัฒนาข้ึน ระหวางทําการทดลองนํารอง ผูวิจัยทําการบันทึกสภาพการจัดการบริการ
การแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ จากแบบบันทึกสภาพ พบวา ในขณะดําเนินกิจกรรมการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิด
เหตุ ทีมบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ และอาสาสมัครผูแสดงบทบาทการบาดเจ็บ ใหความสนใจในการบริการ
การแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ซึ่งเปนการจําลองสถานการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนปจจุบัน และใกลเคียงเหตุการณจริง รวมท้ังวัสดุ
อุปกรณ และเครื่องการใหบริการตางๆเปนอยางดี

ข้ันท่ี 3 แกไขปรับปรุงรูปแบบ คูมือการใชรูปแบบ และแผนการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
ตามผลการประเมินและจากขอเสนอแนะในสวนท่ีเปนปลายเปดของแบบประเมินท่ีผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอ

ขั้นตอนท่ี 3 ข้ันทดลองและศึกษาผลการใชรูปแบบการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิด
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เหตุท่ีพัฒนา ในการทดลองใชและศึกษาผลการใชรูปแบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ มีวัตถุประสงคเพ่ือ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ หลังการการพัฒนา
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตตุามรูปแบบท่ีพัฒนา กับเกณฑ

กลุมตัวอยาง เปนประชาชนผูไดรับการบาดเจ็บท่ีมีคุณสมบัติในการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุด
เกิดเหตุ ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอวังทอง ระหวางเดือน กันยายน 2560 - มกราคม 2561 มีแบบแผนการวิจัยเปนแบบกลุมเดียว
ทดสอบหลังการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ กับเกณฑ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย มีแผนการใหบริการการแพทย
ฉกุเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ตามรูปแบบท่ีพัฒนา จํานวน 1 แผน และแบบวัดและประเมินประสิทธิภาพของระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ โดยดําเนินการดังน้ี

1) กอนดําเนินการจัดการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ทําการประเมินประสิทธิภาพ
ระบบงานดวยเทคนิคคุณภาพ MBNQA ดวยแบบประเมินประสิทธิภาพระบบงานดวยเทคนิคคุณภาพ MBNQA คือ Why-
Why Analysis Critical-to-Quality และ Service Quality Model

2) ดําเนินการจัดการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ โดยใชแผนการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ
จุดเกิดเหตุ ตามกระบวนการของรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน ซึ่งมี 9 องคประกอบ คือ 1) รับแจงเหตุ 2) สอบถามรายละเอียดขอมูล
3) ประเมินสถานการณเพ่ือออกปฏิบัติงาน 4) รายงานศูนยสั่งการ 5) ทีม ALS ออกปฏิบัติงาน 6) ทีม FR และอ่ืนๆ ออก
ปฏิบัติงาน 7) ประเมินสถานการณท่ีเกิดเหตุ และแจงกลับขอความชวยเหลือ 8) ปฐมพยาบาล และเคลื่อนยายผูบาดเจ็บตาม
ระดับความรุนแรง และ 9) รายงานสถานการณมายังหองฉุกเฉิน และทําการประเมินในระหวางดําเนินการจัดการบริการ
การแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุผูวิจัยบันทึกสภาพการจัดการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ดวยแบบบันทึกสภาพ
การจัดการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ โดยมีระยะเวลาในการทดลองการจัดการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุด
เกิดเหตุ 3 ช่ัวโมง

3) หลังดําเนินการจัดการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ทําการประเมินประสิทธิภาพระบบงาน
ดวยเทคนิคคุณภาพ MBNQA โดยใชแบบประเมินประสิทธิภาพระบบงานดวยเทคนิคคุณภาพ MBNQA ซึ่งเปนการทดสอบเชิง
ปฏิบัติการ โดยใชหลัก Why-Why Analysis Critical-to-Quality และ Service Quality Model แลวนําขอมูลมาวิเคราะห
คํานวณคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยหลังการบริการ
การแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ กับเกณฑ โดยใชสถิติการทดสอบที (t-test dependent sample) จากน้ันวิเคราะหเน้ือหาท่ี
ไดจากการบันทึกสภาพการจัดการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตแุละสรางขอสรุป

ขั้นตอนท่ี 4 ประเมินความพึงพอใจของทีมบริการการแพทยฉุกเฉิน และภาคีเครือขาย ท่ีมีตอการจัดการ
บริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตตุามรปูแบบท่ีพัฒนาข้ึน โดยเปนการประเมินโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจหลังจาก
เสร็จสิ้นการจัดการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตตุามรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน ซึ่งประกอบดวย

1.1. การประเมินการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ โดยอิงตามหมวดของ MBNQA เปน
พ้ืนฐานสําคัญในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายในองคกร ซึ่งระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ของโรงพยาบาลวัง
ทองมีโอกาสในการปรับปรุงในดานการนําองคกร มุงเนนผูปวยฉุกเฉนิ และการจัดกระบวนการ ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
ณ จุดเกิดเหตุ

1.2 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ของ
โรงพยาบาลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ประกอบดวย 6 ข้ันตอน ไดแก 1)
การพบเหตุ (Detection) 2) การแจงเหตุขอความชวยเหลือ (Reporting) 3) การออกปฏิบัติการของหนวยปฏิบัติการ
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(Response) 4) การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (On scene care) 5) การลําเลียงขนยายและการดูแลระหวางนําสง
(Care in transit) และ 6) การนําสง (Sending patients) โดยมีรายละเอียดข้ันตอนยอยสวนของการพบเหตุ (Detection)
ดังน้ี คือ 1) รับแจงเหตุ 2) สอบถามรายละเอียดขอมูล 3) ประเมินสถานการณเพ่ือออกปฏิบัติงาน 4) รายงานศูนยสั่งการ 5)
ทีม ALS ออกปฏิบัติงาน 6)ทีม FR และอ่ืนๆ ออกปฏิบัติงาน 7) ประเมินสถานการณท่ีเกิดเหตุ และแจงกลับขอความ
ชวยเหลือ 8) ปฐมพยาบาล และเคลื่อนยายผูบาดเจ็บตามระดับความรุนแรง และ 9) รายงานสถานการณมายังหองฉุกเฉิน

2. ผลการสรางและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตปุรากฏผล
ดังน้ี

2.1. ผลการสรางรูปแบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุยึดตามหลักการของ ฮัสเซน
และ โพสเล็ทเวท (Husen and Postlethwaite, 1994: 3865; ทิศนา แขมมณ,ี 2550: 220) โดยผสานแนวคิดรางวัลคุณภาพ
แหงชาติของประเทศอเมริกา (Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA) แนวคิดการจัดองคการและการ
บริหารจัดการ (The Model of Organization and Management) เทคนิคคุณภาพ Why-Why Analysis, Critical-to-
Quality, Service Quality Model และแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขเก่ียวกับระบบบริการแพทยฉุกเฉิน มาเปนกรอบ
ในการพัฒนา ภายในองคประกอบของกระบวนการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุมี 9 ข้ัน ดังภาพท่ี 2
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ภาพท่ี 2 ภาพแสดงความสมัพันธของแนวคิด และองคประกอบของรูปแบบการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุด
เกิดเหตุ ของโรงพยาบาลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

รูปแบบการพฒันาระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ณ จุดเกิด
เหตุ ของโรงพยาบาลวงัทอง จงัหวดัพิษณุโลก

องค์ประกอบขอบรูปแบบฯ
1. การนาํองคก์ร
2. การวางแผนเชิงกลยทุธ์
3. การมุ่งเนน้ผูป่้วยฉุกเฉิน
4. การวดัการวิเคราะห์และการจดัการความรู้
5. การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล

พฒันารูปแบบ (Husen and Postlethwaite,
1994: 3865; ทศินา แขมมณ,ี 2550: 220)
1.

สามารถทดสอบ / สังเกตได้
2. มีความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ อธิบายปรากฏการณ์

3. รูปแบบช่วยจินตนาการสร้างความคิดรวบยอด

4. รูปแบบมีความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างมากกว่า

แนวคิดการจดัองคก์ารและการบริหารจดัการ
(The Model of Organization and Management)
Brown and Moberg (1980: 98)

กรอบแนวคิดรางวลัคุณภาพแห่งชาติของประเทศ
อเมริกา (Malcolm Baldrige National Quality
Award: MBNQA)

เทคนิคคุณภาพ Why-Why Analysis, Critical-
to-Quality, Service Quality Model

แนวทางของกระทรวงสาธารณสุข
บริการแพทยฉุ์กเฉิน

7. การวดัและประเมินผล
 แบบประเมินมาตรฐานการบริการการแพทย์

ฉุกเฉิน ณ จุดเกิด โดยเทคนิคคุณภาพ Why-
Why Analysis, Critical-to-Quality, Service
Quality Model

6. การจดัการกระบวนการ (9 ) ในการพบเหตุ
1) รับแจง้เหตุ
2) สอบถามรายละเอียดขอ้มูล
3)
4)
5) ทีม ALS ออกปฏิบติังาน
6) ทีม FR ออกปฏิบติังาน
7) ประเมินสถานการณ์ และแจง้กลบั

ขอความช่วยเหลือ
8)

ระดบัความรุนแรง และ
9) รายงานสถานการณ์มายงัห้องฉุกเฉิน
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ภาพท่ี 3 ภาพแสดงรายละเอียด 9 ข้ันตอนการใหบริการของรูปแบบการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
ของโรงพยาบาลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

สอบถามขอ้มูล

อาการ จาํนวนผูป่้วย

ประเมินสถานการณ์

ออกปฏิบติัการ

ฉุกเฉิน
ไม่ฉุกเฉิน

แจง้เหตุผลการไม่จดับริการ
และแนะนาํตามปัญหา

ถึงจุดเกิดเหตุประเมินสถานการณ์

ให้การดูแลผูป่้วย
ณ จุดเกิดเหตุ

ไม่ใช่

รายงานสถานการณ์

ผูป่้วยจาํเป็นตอ้งรับ
การรักษาใน รพ.

ประสานส่งต่อ รพ.จาํหน่าย

ให้การดูแลระหวา่งนาํส่งนาํส่งผูป่้วยไป รพ.ปลายทาง

สรุปรายงาน
การออกปฏิบติัการ / เตรียม
ความพร้อมของรถพยาบาล

ใช่

รับแจง้เหตุ
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2.2. ผลการตรวจสอบคุณภาพ โดยผูทรงคุณวุฒิ พบวารูปแบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุด
เกิดเหตุมีคุณภาพ อยูในระดับมาก และผลการทดลองใชเพ่ือศึกษาความเปนไปไดของการนํารูปแบบท่ีพัฒนาไปทดลองใช
พบวา กิจกรรมตามกระบวนการจัดการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ของรูปแบบเปนข้ันตอนท่ีสามารถดําเนินการ
จัดบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุไดอยางตอเน่ือง

3. ผลการทดลองใชรูปแบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตท่ีุพัฒนา
3.1. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบดวยเทคนิคคุณภาพ MBNQA หลังการทดลองกับ

เกณฑ แสดงในตารางท่ี 1

ตารางท่ี  1 แสดงผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบดวยเทคนิคคุณภาพ MBNQA ภายหลังการบริการการแพทย
ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ

การทดสอบ n เกณฑ (%) X S.D t Sig.
1. EMS response

time < 8 นาที
82 100 130.27 34.49 7.947** .001

**p< .01
ตารางท่ี  1  แสดงใหเห็นวา ประสิทธิภาพของ EMS response time < 8 นาที ภายหลังการบริการการแพทย

ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ( X = 130.27) สูงกวาเกณฑการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (100) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01

การใหการดูแลท่ีเหมาะสมตามแนวทาง ฯ (>80 %) ภายหลังการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (100 %)
สูงกวาเกณฑการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ผูปวย Trauma Level 1-2 ถูกนําสงรพ. ดวยรถพยาบาลระดับ ALS
ภายหลังการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ทุกราย และอัตราความไมพรอมใชของอุปกรณ/เครื่องมือภายหลังการ
บริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของทีมบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ และประชาชนผูไดรับ
การบาดเจ็บท่ีมีตอการจัดการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุตามรูปแบบ พบวา ทีมบริการการแพทย และภาคี
เครือขาย มีความพึงพอใจตอการจัดการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตตุามรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนอยูในระดับมาก ( X =
4.89)

อภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะหขอมูลจากการทดลองใชรูปแบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุท่ี

พัฒนาข้ึน พบวาทีมบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ และประชาชนผูไดรับการบาดเจ็บท่ีมีตอการจัดการบริการ
การแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ท่ีเปนกลุมตัวอยาง ตามรูปแบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุน้ี สามารถทําให
ประสิทธิภาพระบบงานดวยเทคนิคคุณภาพ MBNQA ภายหลังการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ สูงกวาเกณฑ แสดง
วา รูปแบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุน้ี มีประสิทธิภาพในการใหการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
ของโรงพยาบาลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพ่ิมข้ึน ซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ท้ังน้ีเปนเพราะ รูปแบบการบริการ
การแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุดังกลาว สรางข้ึนโดยมีหลักการ และแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาความรู ความเขาใจ ในการ
ใหบริการการแพทยฉุกเฉิน ซึ่งเปนกระบวนการในการจัดการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุท่ีเปนระบบ และมีการจัด
องคประกอบของรูปแบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุท้ังหมด อยางมีระบบสอดคลองสัมพันธกัน ซึ่งบุคลากร
สาธารณสุขสวนใหญ เห็นพรองกันวา การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ท่ีจะชวยใหมีประสิทธิภาพน้ัน

76 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

ควรจะตองเปนการพัฒนาท่ีมีการจัดการระบบท่ีดี โดยมีทฤษฎี หลักการ และแนวคิดเปนพ้ืนฐานในการจัดบริการการแพทย
ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ

2. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบงาน ภายหลังการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุด เกิดเหตุ ตาม
รูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน พบวา ทีมบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ สามารถทําใหประสิทธิภาพระบบงานดวยเทคนิค
คุณภาพ MBNQA ภายหลังการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ในดาน EMS response time < 8 นาที สูงกวาเกณฑ
การบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และการใหการดูแลท่ีเหมาะสมตามแนวทาง
ฯ (>80 %) ภายหลังการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (100 %) สูงกวาเกณฑการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิด
เหตุ ผูปวย Trauma Level 1-2 ถูกนําสงรพ. ดวยรถพยาบาลระดับ ALS ภายหลังการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
และอัตราความไมพรอมใชของอุปกรณ/เครื่องมือภายหลังการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ไดตามมาตรฐานท่ี
กําหนด

3. รูปแบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุท่ีพัฒนาข้ึน ผูวิจัยยึดหลักการพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาระบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุตามแนวคิด ฮัสเซน และ โพสเล็ทเวท (Husen and Postlethwaite,
1994: 3865; ทิศนา แขมมณี, 2550: 220) มีองคประกอบตางๆ ครอบคลุมครบถวนตามรูปแบบการพัฒนาท่ีดี และมี
ประสิทธิภาพผานการตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิและการทดลองใช (Tryout) ซึ่งไดแก ไดแก 1) การนําองคกร 2) การวางแผน
เชิงกลยุทธ 3) การมุงเนนผูปวยฉุกเฉิน 4) การวัดการวิเคราะหและการจัดการความรู 5) การมุงเนนทรัพยากรบุคคล และ 6)
การจัดการกระบวนการ องคประกอบเหลาน้ี ถูกจัดไวอยางเปนระบบและสอดคลอง สงเสริมซึ่งกันและกัน โดยมีการ
ผสมผสานหลักการ แนวคิดท่ีเก่ียวของกับ

การพัฒนาระบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุท่ีเนน ผูรับบริการเปนศูนยกลาง และคํานึงถึง
ประโยชนของผูรับบริการเปนสําคัญ โดยผสานแนวคิดรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศอเมริกา (Malcolm Baldrige
National Quality Award: MBNQA) แนวคิดการจัดองคการและการบริหารจัดการ (The Model  of  Organization  and
Management) เทคนิคคุณภาพ Why-Why Analysis, Critical-to-Quality, Service Quality Model และแนวทางของ
กระทรวงสาธารณสุขเก่ียวกับระบบบริการแพทยฉุกเฉิน มาเปนกรอบในการพัฒนา เพ่ือชวยใหระบบการบริการการแพทย
ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ของโรงพยาบาลวังทอง จังหวัดพิษณุโลกมีประสทิธิภาพในการใหการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิด
เหตุ การท่ีรูปแบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ มีลักษณะเชนน้ี เปนเพราะผูวิจัยใชแนวคิดเชิงระบบ (System
approach) ซึ่งมีหลักการวา การจัดองคประกอบตางๆ ในระบบ หรือ ในรูปแบบตองสอดคลองสัมพันธกัน เพ่ือกอใหเกิดผล
ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว

นอกจากน้ี ผูทรงคุณวุฒิดานการแพทย พยาบาล และทางดานสาธารณสุข ท่ีผูวิจัยนํารูปแบบการบริการ
การแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุท่ีพัฒนาไปเสนอ เพ่ือใหพิจารณาตรวจสอบคุณภาพ ไดประเมินในประเด็นเก่ียวกับความ
ครอบคลุมขององคประกอบตางๆ ในรูปแบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ รวมท้ังกระบวนการของรูปแบบ ซึ่ง
ผลการประเมินพบวา รูปแบบมีคุณภาพอยูในระดับดี และผูวิจัยยังไดนําไปทดลองนํารอง เพ่ือศึกษาความเปนไปไดในเชิง
ปฏิบัติการ และทําการแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ ดังน้ัน รูปแบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิด
เหตุท่ีพัฒนาข้ึน จึงมีประสิทธิภาพในการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ เปนอยางดี

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของทีมบริการการแพทยฉุกเฉิน และภาคีเครือขายท่ีมีตอการจัดการ
บริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ตามรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนอยูในระดับมาก ท่ีเปนดังน้ี อาจเปนเพราะการจัดบริการ
การแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุตามกระบวนการของรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนชวยใหทีมบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
ไดรับการกระตุน และการเตรียมพรอมดานตางๆ ของความรูในการปฏิบัติงาน เปนการสรางความสนใจ และสรางความ
เช่ือมโยงระหวางความรูเดิม กับความรูใหม ซึ่งจะชวยพัฒนาทักษะ ในการเรียนรูใหสูงข้ึน รวมท้ังการเตรียมความพรอม
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ทางดานรางกาย สติปญญา และสังคม เปนการกระตุนใหเกิดการเรียนรู และแสดงออกถึงทักษะในการใหบริการการแพทย
ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ การใหขอมูลยอนกลับ และการวัดประเมินผลตามสภาพจริงซึ่งเนนผูรับบริการ และบุคลากรเปนสําคัญ

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการสรางและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ

1.1. ผลการสรางรูปแบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ คือ รูปแบบการบริการ
การแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ของโรงพยาบาลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีองคประกอบ 9 องคประกอบ ไดแก
1) รับแจงเหตุ 2) สอบถามรายละเอียดขอมูล 3) ประเมินสถานการณเพ่ือออกปฏิบัติงาน 4) รายงานศูนยสั่งการ 5) ทีม ALS
ออกปฏิบัติงานภายใน 5-10 นาที 6) ทีม FR, อาสมัครฯ มูลนิธิ อบต. เทศบาล ออกปฏิบัติงานภายใน 5-10 นาที 7) ถึงท่ีเกิด
เหตุ ประเมินสถานการณ และแจงกลับขอความชวยเหลือ 8) ปฐมพยาบาล และเคลื่อนยายผูบาดเจ็บตามระดับความรุนแรง
และ 9) รายงานสถานการณมายังหองฉุกเฉิน

1.2. ผลการตรวจคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ พบวา รูปแบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิด
เหตุ มีคุณภาพอยูในระดับดี และผลการทดลองใชรูปแบบนํารองเพ่ือความเปนไปไดของการนํารูปแบบท่ีพัฒนาไปทดลองใช
พบวา กิจกรรมตามกระบวนการการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ของรูปแบบเปนข้ันตอนท่ีสามารถดําเนินการ
จัดการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตไุดอยางตอเน่ือง

2. ผลการทดลองใชรูปแบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตท่ีุพัฒนา
2.1. ผลการทดลองใชรูปแบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตท่ีุพัฒนาข้ึน พบวา

ประสิทธิภาพระบบงานดวยเทคนิคคุณภาพ MBNQA ภายหลังการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ สูงกวาเกณฑ อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

2.2. ผลการประเมินความพึงพอใจของทีมบริการการแพทยฉุกเฉิน และภาคีเครือขายท่ีมีตอการ
จัดการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตตุามรูปแบบพบวา มีความพึงพอใจตอการจัดการการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ
จุดเกิดเหตุตามรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนอยูในระดับมาก

ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยดังกลาวขางตนผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี
1.  ขอเสนอแนะในการนําระบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตไุปใช

เน่ืองจากผลการนําระบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ปรากฏผลเปนท่ีนาพอใจวาสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุได จึงนับวาเปนระบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิด
เหตุ อีกรูปแบบหน่ึงท่ีเปนทางเลือกใหโรงพยาบาลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และบุคลากรสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานใน
การใหบริการทางการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ และสามารถนําไปประยุกตและปรับใชไดตามสภาพและความเหมาะสมของ
บริบทของหนวยบริการทางสุขภาพอ่ืนๆ ได

2.  ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป
การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดขอคนพบท่ีนาสนใจระหวางทําการวิจัย จึงขอใหขอเสนอแนะเพ่ือทําการศกึษาและวิจัยใน

ครั้งตอไป  คือ  ควรมีการพัฒนาระบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุในหนวยบริการระดับตติยภูมิ เชน
โรงพยาบาลท่ัวไป และโรงพยาบาลศูนย หนวยบริการระดับปฐมภูมิ เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล ดานแบบ
แผนการวิจัย  (Research design) ผูวิจัยมีความสนใจการออกแบบการวิจัยเปนแบบ two group มี control group ในการ
วิจัยครั้งตอไปได
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ีเปนงานวิจัยแบบ Retrospective cohort study มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลการดําเนินงาน

ควบคุมความดันโลหิตของผูเปนโรคความดันโลหิตสูง ประชากรคือผูเปนโรคความดันโลหิตสูงท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลหนองพระ ในชวงเดือนมกราคมถึงธันวาคม พ .ศ. 2559 เก็บขอมูลจากโปรแกรม (HOSxP) ของ
โรงพยาบาล วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางจํานวน 404 คน ซึ่งมีผูเปนโรคความดัน
โลหิตสูงท่ีสามารถควบคุมความดันโลหิตใหอยูในชวงปกติไดจํานวน 249 คน คิดเปนรอยละ 61.63 โดยระดับความดันโลหิต
ซิสโตลิกลดลงจํานวน 176 คนคิดเปนรอยละ 43.56 และระดับความดันไดแอสโตลิกลดลงจํานวน 163 คนคิดเปนรอยละ
40.35 การศึกษาน้ีแสดงใหเห็นวาผลการดําเนินงานการควบคุมความดันโลหิตของทีมสหวิชาชีพประกอบดวย การใหความรู
เรื่องโรค การปฏิบัติตัวเปนโรค การรับประทานยาสม่ําเสมอ การออกเยี่ยมบาน ทําใหสามารถลดระดับความดันซิสโตลิกและ
ระดับความดันไดแอสโตลิก

คําสําคัญ : การควบคุมความดันโลหิต ระดับความดันซิสโตลิก ระดับความดันไดแอสโตลิก

Abstract
This retrospective study aimed to evaluate the performance of controlling hypertension

intervention among hypertensive patients. The population were hypertensive patients who received
services at Nongphra Health Promotion Hospital during January to December, 2016. The samples were
404 hypertensive patients. Data were collected from Hospital information Extreme Platform (HOSxP). Data
were analyzed by descriptive statistics. The results reveal that among 404 samples, there were 249
patients (61.63%) who controlled blood pressure. Moreover, 176 patients (43.56) had reduced in systolic
blood pressure (BPs) and 163 patients (40.35%) had reduced in diastolic blood pressure (BPd). This study
implication that the intervention provide by multidisciplinary team including education regarding
hypertension, appropriate practice of lifestyle, medication adherence, and home visit were reduce systolic
blood pressure and diastolic blood pressure.

Keywords : blood pressure control, systolic blood pressure, diastolic blood pressure
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บทนํา
โรคความดันโลหิตสูงเปนโรคท่ีเปนปญหาสาธารณสุขของทุกประเทศเน่ืองจากรายงานขององคการอนามัยโลกพบวา

ผูท่ีเปนความดันโลหิตสูงมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนถึงพันลานคนและมีผูท่ีมีภาวะแทรกซอนจากโรคความดันโลหิตสูงท่ัวโลกเสียชีวิต
เกาแสนสี่หมื่นคนตอป โดยรอยละ 45 เสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือดและรอยละ 51 เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง
(World Health Organization, 2013) สําหรับประเทศไทยพบอัตราปวยของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงในประเทศไทยเพ่ิม
จํานวนข้ึนจาก 1,025.44 คนตอแสนประชากรในปพ.ศ. 2550 เปน 1,561.42 คนตอแสนประชากรในปพ.ศ. 2557 และมี
อัตราตายเพ่ิมสูงข้ึนจาก 3.64 คนตอแสนประชากรในปพ.ศ. 2550 เปน 10.95 คนตอแสนประชากรในปพ.ศ. 2557 โดยเกิด
จากพันธุกรรม พฤติกรรมการบริโภค ภาวะนํ้าหนักเกิน รวมถึงการเขาถึงระบบบริการสุขภาพ (กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน
สํานักโรคไมติดตอ, 2559) โดยโรคความดันโลหิตสูงเปนปจจัยเสี่ยงหลักของโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองท่ีเปนสาเหตุของ
การเสียชีวิตและพิการ (ประเสริฐ อัสสันตชัย, 2554) และเปนสาเหตุการตายท่ัวโลกสูงถึง 7.5 ลานคน คิดเปนรอยละ 12.8
ของสาเหตุการตายท้ังหมด

ปจจุบันมีแนวทางในการรักษาผูปวยโรคความดันโลหิตสูงตามมาตรฐานของ The Eighth Joint National
Committee หรือ JNC 8 (2014) โดยสถาบัน National Heart Lung and Blood Institute (NHLBI) ประเทศสหรัฐอเมริกา
และแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงของสมาคมความดันโลหิตสูงแหงประเทศไทย ฉบับปรับปรุงปพ.ศ. 2558 แบงการ
รักษาออกเปน 2 ประเภทคือ 1) การรักษาโดยวิธีการไมใชยาเชนปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ลดนํ้าหนัก ออกกําลัง
กาย ลดการดื่มแอลกอฮอล และ 2) การรักษาโดยวิธีการใชยาลดความดันโลหิตกลุมตางๆ อยางเหมาะสม ซึ่งมีเปาหมายใน
การลดระดับความดนัโลหติใหใกลเคียงกับคาปกตมิากท่ีสุด ดังน้ันแพทยและบุคลากรทางการแพทยจึงควรใหคําแนะนําในเรื่อง
ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแกผูปวยโรคความดันโลหิตสูงรวมกับการรับประทานยาอยางสม่ําเสมอ

จากขอมูลผูเปนโรคความดันโลหิตสูงท่ีมารับยาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองพระ ระหวางเดือนมกราคม
ถึงธันวาคม พ.ศ. 2559 มีจํานวน 404 ราย ผลการดําเนินงานท่ีผานมาพบวาผูปวยสวนใหญมีปญหาเรื่องการรับประทานยา
ท้ังการรับประทานยาท่ีไมสม่ําเสมอ การลืมรับประทานยา การหยุดรับประทานยาเอง และการรับประทานยาท่ีไมถูกตองตาม
แผนการรักษาของแพทย ทําใหพบยาเหลืออยูเปนจํานวนมาก จากการเยี่ยมบานของเจาหนาพบวายาท่ีพบเปนยาท่ียังไม
หมดอายุและยังพบปญหาเก่ียวกับพฤติกรรมการรับประทานยาไมตอเน่ืองในผูปวยความดันโลหิตสูงท่ีมารับบริการ ซึ่งอาจจะ
ทําใหผูปวยมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอนท่ีรุนแรงตามมา โดยทีมสหวิชาชีพประกอบดวยแพทย เภสัชกร พยาบาลจาก
โรงพยาบาลวังทอง และพยาบาล นักวิชาการสาธารณสุขจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองพระไดดําเนินการดูแล
รักษาผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ท้ังการใหบริการในเชิงรับท่ีโรงพยาบาลวังทอง โดยมีการจัดตั้งคลินิกเฉพาะสําหรับผูปวยโรค
ความดันโลหิตสูงใหบริการเปนประจําสัปดาหละ 1 ครั้ง และมีการหมุนเวียนบุคลากรทางการแพทย เพ่ือมาใหความรูเรื่องโรค
การปฏิบัติตัว รวมไปถึงการดูแลเรื่องการใชยาของผูปวยอยางสม่ําเสมอ นอกจากน้ีในสวนของการใหบริการในเชิงรุกทางทีม
สุขภาพของโรงพยาบาลวังทองไดมีการออกไปปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเพ่ือใหบริการและคนหาผูปวย โดยมีการจัดหนวยบริการ
เคลื่อนท่ีและการออกเยี่ยมบานผูปวยในเขตตําบลหนองพระ

ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาผลการดําเนินงานการควบคุมความดันโลหิตของผูเปนโรคความดันโลหิตสูงท่ีมารับ
บริการท่ีโรงพยาบาลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานใหกับทีมสุขภาพท่ีเก่ียวของ ใชในการ
วางแผนในการจัดการกับปจจัยท่ีมีผลตอการควบคุมความดันโลหิตและสงเสริมใหผูปวยโรคความดันโลหิตสูงสามารถดูแล
สุขภาพและควบคุมความดันโลหิตไดดีข้ึน ลดการเกิดภาวะแทรกซอนตางๆ ท่ีตามมา

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งน้ีเปนงานวิจัยแบบ Retrospective cohort study โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานใน

การควบคุมความดันโลหิตของผูเปนโรคความดันโลหิตสูง ประชากรท่ีศึกษาคือผูเปนโรคความดันโลหิตสูงท่ีเขารับการรักษาท่ี
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โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 404 คนโดยเก็บรวบรวมขอมูลการรักษา
ระหวางเดือนมกราคมถึงธันวาคม พ .ศ. 2559 จากโปรแกรม HOSxP

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลไดแกสวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลประกอบดวยเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส อาชีพ ระยะเวลาการรักษา โรคประจําตัวอ่ืนๆ สวนท่ี 2 แบบบันทึกสัญญาณชีพประกอบดวยความดันโลหิต ชีพจร
อุณหภูมิรางกาย อัตราการหายใจ ซึ่งผานการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยผูทรงคุณวุฒิไดแกนักวิชาการท่ีมีประการณ
ในการทําวิจัยเก่ียวกับผูท่ีเปนโรคความดันโลหิตสูงจํานวน 2 ทานและพยาบาลวิชาชีพในคลินิกผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
จํานวน 1 ทาน รวม 3 ทาน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาไดคาดัชนีความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity index) เทากับ
0.83 การวิเคราะหขอมูลประกอบดวยสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) โดยการแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานการควบคุมความดันโลหิตของผูท่ีเปนโรคความดันโลหิตสูง

การวิจัยน้ีผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
ภายใตเอกสารรับรองเลขท่ี 1/2559 วันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยเก็บขอมูลจากขอมูลในโปรแกรม HOSxP ซึ่งผูวิจัยจะไม
เก็บขอมูลท่ีสามารถระบุตัวตนของผูเปนโรคความดันโลหิตสูงเชน เลขท่ีบัตรประจําตัวผูปวย ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู และขอมูล
อ่ืนๆ ท่ีสามารถระบุตัวตนของผูเปนโรคได ขอมูลท้ังหมดท่ีไดจะเก็บไวเปนความลับไมเปดเผยและใชไดเฉพาะผูวิจัยเทาน้ัน
ชวงดําเนินการขอมูลถูกเก็บไวในตูท่ีสามารถล็อคไดในหองทํางาน คอมพิวเตอรของผูวิจัยกําหนดรหัสผานในการเขาถึงขอมูล
ไดเพียงผูเดียว การวิเคราะหขอมูลและนําเสนอขอมูลเปนภาพรวมไมเฉพาะเจาะจงหนวยงานใดหรืออางอิงถึงกลุมตัวอยางของ
ผูใหขอมูล เมื่อสิ้นสุดการวิจัยและไดรับการตีพิมพขอมูลท่ีเก็บไวผูวิจัยจะทําลายท้ังหมด

ผลการวิจัย
กลุมตัวอยางจํานวน 404 คน เพศหญิงรอยละ 60.89 มีอายุระหวาง 60-69 ป รอยละ 32.40 (Mean = 62.28,

S.D. = 11.23) การศึกษาระดับประถมศึกษารอยละ 47.77 สถานภาพสมรสรอยละ 75.25 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ
รับจางมากท่ีสุดรอยละ 86.63 ระยะเวลาการเขารบัการรกัษาโรคความดันโลหติสูงนอยกวา 2 ปรอยละ 56.19 มีโรคประจําตัว
รวมกับการปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงรอยละ 36.87 โดยโรครวมท่ีพบสวนใหญเปนโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูงและ
โรคหัวใจตามลําดับ ซึ่งมีผูเปนโรคความดันโลหิตสูงท่ีสามารถควบคุมความดันโลหิตใหอยูในชวงปกติไดคือความดันโลหิตซิส
โตลิกนอยกวา 140 มิลลิเมตรปรอทและความดันโลหิตไดแอสโตลิกนอยกวา 90 มิลลิเมตรปรอทจํานวน 249 คน คิดเปนรอย
ละ 61.63 นอกจากน้ันยังพบวามีกลุมท่ีมีระดับความดันโลหิตซิสโตลิกลดลงจํานวน 176 คนและระดับความดันไดแอสโตลิ
กลดลงจํานวน 163 คน ดังแสดงในตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและรอยละของระดับความดัน Systolic blood pressure และ Diastolic blood pressure

กลุม ระดับความดันโลหิต
ความดันโลหิตซิสโตลิก ความดันโลหิตไดแอสโตลิก

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ
มากกวา 30 mmHg 4 2.27 2 1.23
มากกวา 20 ถึง 30 mmHg 11 6.25 6 3.68

ลดลง มากกวา 10 ถึง 20 mmHg 50 28.41 26 15.95
มากกวา 0 ถึง 10 mmHg 111 63.07 129 79.14

รวม 176 100.00 163 100.00
คงที่ คาความดันโลหิตไมเปลี่ยนแปลง 118 100.00 118 100.00

มากกวา 0 ถึง 10 mmHg 84 76.36 106 86.18
มากกวา 10 ถึง 20 mmHg 21 19.09 16 13.01

เพ่ิมข้ึน มากกวา 20 ถึง 30 mmHg 3 2.73 1 0.81
มากกวา 30 mmHg 2 1.82 0 0.00

รวม 110 100.00 123 100.00
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อภิปรายผล
การประเมินผลการดําเนินงานการควบคุมความดันโลหิตของผูเปนโรคความดันโลหิตสูงพบวาผูเปนโรคความดัน

โลหิตสูงท่ีสามารถควบคุมความดันโลหิตใหอยูในชวงปกติไดจํานวน 249 คน คิดเปนรอยละ 61.63 ซึ่งมีผูท่ีมีระดับความดัน
โลหิตซิสโตลิกลดลงจํานวน 176 คนคิดเปนรอยละ 43.56 และระดับความดันโลหิตไดแอสโตลิกลดลงจํานวน 163 คนคิดเปน
รอยละ 40.35 สอดคลองกับการศึกษาของเนาวรัตน จันทานนทและคณะ (2554) พบวาการดูแลตนเองโดยการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตทําใหมีผลตอการควบคุมระดับความดันโลหิตในหญิงดีกวาเพศชายและสอดคลองกับการศึกษาใน
ผูปวยท่ีรับการรักษาความดันโลหิตสูงในกลุมเพศหญิงจะสามารถควบคุมความดันไดดีกวาชายเน่ืองจากมีความรูและสามารถ
ปฏิบัติตัวในขณะปวยเปนความดันโลหิตสูงเชนการรับประทานยาอยางสม่ําเสมอ (Mweene, Banda, Andrews, Mweene,
& Lakhi, 2010) และสอดคลองกับการศึกษาของ Khayyat และคณะ (2017) ท่ีพบวาหากตองการใหผูปวยสามารถควบคุม
ความดันโลหิตไดดีควรใหความรูในเรื่องการรับประทานยาอยางตอเน่ือง การควบคุมอาหารและการออกกําลังกาย

ผลการศึกษาน้ีสอดคลองกับแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติท่ัวไปท่ีเสนอแนวทางการควบคุม
ระดับความดันโลหิตซิสโตลิสและไดแอสโตลิสโดยการใหความรูเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูปวยไดแกการลดนํ้าหนักตัวท่ี
ลดลง 1 กิโลกรมจะสามารถลดระดับความดันโลหิตซิสโตลิสไดเฉลี่ย 1 mmHg และโดยรวมหากนํ้าหนักตัวลดลง 10 กิโลกรัม
จะสามารถลดระดับความดันไดแอสโตลิสลงไดเฉลี่ย 5-20 mmHg และน้ันยังแนะนําใหผูปวยควบคุมอาหารจํากัดโซเดียมให
นอยกวา 2,300 มิลลิกรัม จะทําใหความดันโลหิตซิสโตลสิลดลงเฉลี่ย 2-8 mmHg นอกจากน้ันการใหผูปวยออกกําลังกายแบบ
แอโรบิกอยางสม่ําเสมอจะทําใหความดันโลหิตซิสโตลิสลดลงเฉลี่ย 4 mmHg (สมาคมความดันโลหิตสูงแหงประเทศไทย,
2558)

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งน้ีเปนแบบ Retrospective cohort study ประชากรคือผูเปนโรคความดันโลหิตสูงท่ีมารับยาท่ี

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองพระจํานวน 404 คน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานการควบคุม
ความดันโลหิตของผูเปนโรคความดันโลหิตสูง โดยผูท่ีเปนโรคความดันโลหิตสูงทุกคนไดรับการดูแลโดยทีมสหวิชาชีพ
ประกอบดวยแพทย เภสัชกร พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุขจากโรงพยาบาลวังทองและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
หนองพระ ท้ังการใหบริการเชิงรับท่ีโรงพยาบาลวังทอง โดยมีการจัดตั้งคลินิกเฉพาะสําหรับผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
ใหบริการเปนประจําสัปดาหละ 1 ครั้ง และมีการหมุนเวียนบุคลากรทางการแพทย เพ่ือมาใหความรูเรื่องโรค การปฏิบัติตัว
รวมไปถึงการดูแลเรื่องการใชยาของผูปวยอยางสม่ําเสมอ นอกจากน้ีในสวนของการใหบริการในเชิงรุกทางทีมสหวิชาชีพไดมี
การออกไปปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเพ่ือใหบริการและคนหาผูปวย โดยมีการจัดหนวยบริการเคลื่อนท่ีและการออกเยี่ยมบานผูปวยใน
เขตตําบลหนองพระ พรอมท้ังการใหความรูเรื่องโรค การปฏิบัติตัวเปนโรค การรับประทานยาสม่ําเสมอ การออกเยี่ยมบาน
โดยผลการประเมินการดําเนินงานพบวามีผูเปนโรคความดันโลหิตสูงท่ีสามารถควบคุมความดันโลหิตใหอยูในชวงปกติไดคือ
ความดันโลหิตซิสโตลิกนอยกวา 140 มิลลิเมตรปรอทและความดันโลหิตไดแอสโตลิกนอยกวา 90 มิลลิเมตรปรอทจํานวน 249
คน คิดเปนรอยละ 61.63 ระดับความดันโลหิตซิสโตลิกลดลงจํานวน 176 คนคิดเปนรอยละ 43.56 และระดับความดันได
แอสโตลิกลดลงจํานวน 163 คนคิดเปนรอยละ 40.35

กิตติกรรมประกาศ
ขอบคุณวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชในการใหทุนสนับสนุนการศึกษาครั้งน้ี
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บทคัดยอ
การวิจัยการบงชี้อันตรายและการประเมินความเส่ียงแผนก ถอด ชั่ง อัด โรงงานยางแทงจังหวัดพิษณุโลก  มีวัตถุประสงค

เพ่ือบงชี้อันตรายการประเมินความเส่ียง และหาแนวทางควบคุมความเส่ียง  แผนก ถอด ชั่ง อัด ของโรงงานยางแทงจังหวัดพิษณุโลก
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ แผนก ถอด ชั่ง อัด กะ A ท้ังหมดจํานวน 32  คน วิเคราะหขอมูลดวยการหาคาเฉล่ียและสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน จากการศึกษาพบวา ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นของแผนกถอดชั่งอัด โรงงานยางแทงจังหวัดพิษณุโลก แบงเปน 3 งาน มี
ดังน้ี งานถอดยางออกจากเกะยางมีความเส่ียงท่ียอมรับได (x̄ = 2.00 , S.D. = 0.00 ) ทุกกิจกรรม แนวทางการควบคุมความเส่ียงคือ
ตองมีการตรวจสอบการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลสมํ่าเสมอและจัดทําปายเตือนระวังอันตรายท่ีจะเกิดขึ้น  งานชั่งยางงานชั่ง
ยางมีความเส่ียงปานกลาง (x̄ = 3.00 , S.D. = 0.00) ทุกกิจกรรม แนวทางควบคุมความเส่ียงคือ อบรมเรื่องการใชมีดผายางและอุปกรณ
ปองกันสวนบุคคล ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานและตรวจสอบการใชอุปกรณปองกันสวนบุคคลอยางสมํ่าเสมอ  งานอัดยาง มีความ
เส่ียงปานกลางและเล็กนอย (x̄ = 2.33 , S.D. = 1.15) ความเส่ียงปานกลาง 2 กิจกรรมและเล็กนอย 1 กิจกรรมแนวทางควบคุมความ
เส่ียงคืออบรมเรื่องความปลอดภัยในการใชเครื่องอัดยางและตรวจสอบการทํางานของพนักงานอัดยางใหปฏิบัติอยางถูกตองและความ
เส่ียงในภาพรวมท้ัง 3 งานของแผนกถอด ชั่ง อัด (x̄ = 2.33 , S.D. = 0.71)

คําสําคัญ : การบงชีอันตราย ความเส่ียง การประเมินความเส่ียง

Abstract
This research is to identify the hazard and to assess the risk that may occur within the department of the

rubber block factory located in Phitsanulok. The works in this department involve weighing, pressing, and removal
of rubber from machine. The main objectives are to indicate possible risks and find ways to prevent them. A
number of 32 personnel from shift A of this department are used as sampling for the research. The gathered data
are analyzed for average figure and standard deviation. The outcome of study can be identified separately as the
possible risk on removal of rubber is with the acceptable level (x̄ = 2.00, S.D. = 0.00) in all work process. The
safety measure to prevent possible accident is strictly use of personal safety device, and warning signs to be
posted; the work on weighing the rubber is with medium risk (x̄ = 3.00, S.D. = 0.00) in all work process. The safety
measures are the training on the use of cutting knife, and the strictly use of personal safety device. All safety
devices are to be checked regularly for effective use; rubber compressing works are at medium risk and minor risk
(x̄ = 2.33, S.D. = 0.00), 2 works at medium risk, and 1 work at minor risk.The safety measure for this section is
personnel training on safety use of the pressing machine, and strict observation on work safety. Overall picture on
risk in this department can be indicated as ( x̄ = 2.33, S.D. = 0.71.)

Keywords : Indication of danger, risk, risk assessment
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บทนํา
ปจจุบันพบวา อุบัติเหตุท่ีเกิดจากการทํางานมีอัตราท่ีสูงข้ึนจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยในโรงงาน

อุตสาหกรรม ป พ.ศ.2558 มีการเกิดอุบัติเหตุจํานวน 105 ครั้งแบงเปนประเภทอุบัติเหตุดังน้ี อัคคีภัยจํานวน 81 ครั้ง การ
ระเบิดจํานวน 7ครั้ง สารเคมีรั่วไหลจํานวน 7 ครั้งและอุบัติเหตุอ่ืนๆจํานวน 10 ครั้ง (กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2558) ฉะน้ัน
ผูประกอบการหรือเจาของโรงงานอุตสาหกรรมควรมีนโยบายท่ีชัดเจนในการลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการทํางานในสถาน
ประกอบการ จึงควรศึกษาการประเมินความเสี่ยงและการจดัทําแผนงานบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2543 เพ่ือใหผูประกอบกิจการ
โรงงาน ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน จัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยงจาก
อันตรายท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน โดยตองทําการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานเพ่ือช้ีบง
อันตราย ประเมินความเสี่ยง และจัดทําแผนงานการจัดการความเสี่ยง (กรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2543) อยางถูกตอง
ตอไป

โรงงานยางแทงจังหวัดพิษณุโลกเปนโรงงานสงออกยางแทงท่ีประกอบดวย แผนกถอด ช่ัง อัด แผนกอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย แผนกสิ่งแวดลอม แผนกตรวจสอบคุณภาพ แผนกบุคคล แผนกบอยเลอร และแผนกโลจิสติกส
ปพุทธศักราช 2559 ทางโรงงานสํารวจการเกิดอุบัติเหตุแตละแผนก พบวาแผนกถอด ช่ัง อัด เกิดอุบัติจํานวน 4 ครั้งซึ่งมาก
ท่ีสุดเมื่อเทียบกับแผนกงานอ่ืน  ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการบงช้ีอันตรายและการประเมินความเสี่ยงของแผนก ถอด ช่ัง อัด
โรงงานยางแทงจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือหาความเสี่ยงท่ีเกิดและแนวทางการควบคุมความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนภายในแผนกถอดช่ังอัด
ตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชาการท่ีศึกษาไดแก แผนกถอดช่ังอัด โรงงานยางแทงจังหวัดพิษณุโลกแบงเปน 3 กะ โดยมีเวลาปฏิบัติงานแต

ละดังน้ี กะA 06.00 -8.00 น. กะB 14.00 – 22.00 น. และกะ 22.00 – 0.60 น. ซึ่งพนังงานจะสลับกะกันสัปดาหละ 1 ครั้ง
พนักมท้ัีงหมดจํานวน 96 คน

กลุมตัวอยางไดแก แผนก ถอด ช่ัง อัด โรงงานยางแทงจังหวัดพิษณุโลก กะ A ท้ังหมดจํานวน 32 คน แบงเปนงาน
ถอดยาง 14 คน งานช่ังยาง 14 คน และงานอัดยาง 4 คน (เขาปฏิบัติงานตั้งแต เวลา 06.00 – 14.00 น.) ดวยวิธีการสุมแบบ
เจาะจง เลือกกะ A เน่ืองจากทางโรงงานยางแทงจังหวัดพิษณุโลกสะดวกใหเขาไปเก็บขอมูลในชวงเวลาชวงกลางวัน

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบตรวจสอบและแบบสังเกตการณการทํางานสําหรับเปนเครื่องมือในการบงช้ี
อันตราย ซึ่งผูวิจัยพัฒนาข้ึนมาจากการศึกษาคนควาขอมูล ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของและแบบประเมินความเสี่ยงท่ีอางอิง
เกณฑจากระเบียบกรมโรงงงานอุตสาหกรรมวาดวยหลักเกณฑการบงช้ีอันตรายการประเมินความเสี่ยงและการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง พ.ศ.2543 เพ่ือนํามาจัดลําดับความเสี่ยง
ตารางท่ี 1 เกณฑในการจัดลําดับความเสี่ยง

ความรุนแรง ความรุนแรงของอันตราย

โอกาสเกิด ความรุนแรงนอย ความรุนแรงปานกลาง ความรุนแรงมาก

โอกาสเกิดนอย ความเส่ียงเล็กนอย (1) ความเส่ียงท่ียอมรับได (2) ความเส่ียงปานกลาง (3)

โอกาสเกิดปานกลาง ความเส่ียงท่ียอมรับได (2) ความเส่ียงปานกลาง (3) ความเส่ียงสูง (4)

โอกาสเกิดมาก ความเส่ียงปานกลาง (3) ความเส่ียงสูง (4) ความเส่ียงท่ียอมรับไมได (5)
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การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ติดตอขออนุญาตเจาของโรงงานยางแทงจังหวัดพิษณุโลกเพ่ือขออนุญาตสังเกตการณและเก็บขอมูลในการทําวิจัย
2. ศึกษาขอมูล และสถิติการเกิดอุบัติเหตุของโรงงานยางแทงจังหวัดพิษณุโลก
3. ศึกษาขอมูล ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวของและพัฒนาแบบตรวจสอบและสังเกตการณทํางานในแผนก ถอด ช่ัง อัด

โรงงานยางแทง จังหวัดพิษณุโลก
4. เก็บขอมูลดวยตนเองจากผูปฏิบัติงานและผูท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงานโดยใชแบบตรวจสอบและแบบสังเกตการ

ทํางานท่ีพัฒนาข้ึน จากน้ันนํามาประเมินคะแนนตามหลักเกณฑและโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood of Occurrence) และ
ระดับความรุนแรงของอันตราย

5. นําแบบประเมินความเสี่ยงไปตรวจสอบข้ันตอนการปฏิบัติงานของแผนก ถอด ช่ัง อัด และประเมินความเสี่ยง
6. สรุปผลการประเมินความเสี่ยง
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหแบบตรวจสอบและสังเกตการณแผนกถอดช่ัง อัด ดวยการนํามาประเมินคะแนนตามหลักเกณฑและ

โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood of Occurrence)
2.นําคาโอกาสท่ีจะเกิดอันตรายมาจัดระดับความรุนแรงของอันตราย
3.จัดลําดบัความเสี่ยงพิจารณาโดยนําผลลัพธของระดับโอกาสคณูกับความรุนแรงท่ีมผีลกระทบกับตัวบุคคล

และนําผลลัพธไปเทียบกับระดับความเสี่ยงโดยใชเกณฑจากระเบียบกรมโรงงงานอุตสาหกรรมวาดวยหลักเกณฑการบงช้ี
อันตรายการประเมินความเสีย่งและการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2543 และนําระดับความเสีย่งมาหาคาเฉลี่ย( x̄ )
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัย
ตารางท่ี 2 ผลการช้ีบงอันตรายประเมินความเสี่ยงและแนวทางแกไข

กิจกรรม
พนักงาน

ความเสี่ยง/อันตราย ระดับ
ความเสี่ยง

แนวทางแกไข

1.ถอดยาง
ออกจาก
เกะยาง

1.ถาดึงยางออกจากเกะยาง เกะ
ยางอาจจะหลนมาทับได

ความเสี่ยง
ท่ียอมรับได

ตองมีการตรวจสอบการใชอุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคลสม่ําเสมอและจัดทําปายเตือนระวัง
อันตรายท่ีจะเกิดข้ึน (ผูอบรม จป.วิชาชีพ )

2.ถาตะขอเก่ียวยางข้ึนจากเกะเกิด
หลุดอาจทําใหตะขอท่ีเก่ียวยางมา
โดนกับพนักงานได

ความเสี่ยง
ท่ียอมรับได

ตองมีการตรวจสอบการใชอุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคลสม่ําเสมอและจัดทําปายเตือนระวัง
อันตรายท่ีจะเกิดข้ึน(ผูอบรม จป.วิชาชีพ )

3.ถาดึงยางออกจากเกะยาง ดวย
ความแรงเกะยางอาจเลื่อนมาทับ
เทาพนักงานได

ความเสี่ยง
ท่ียอมรับได

ตองมีการตรวจสอบการใชอุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคลสม่ําเสมอและจัดทําปายเตือนระวัง
อันตรายท่ีจะเกิดข้ึน(ผูอบรม จป.วิชาชีพ )

4.ถาพนักงานดึงยางดวยความแรง
แลวตะขอท่ีเก่ียวยางเกิดหลุดอาจ
ทําใหพนักงานหงายหลังได

ความเสี่ยง
ท่ียอมรับได

ตองมีการตรวจสอบการใชอุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคลสม่ําเสมอและจัดทําปายเตือนระวัง
อันตรายท่ีจะเกิดข้ึน (ผูอบรม จป.วิชาชีพ )

2.งาน
ช่ังยาง

1.พนักงานช่ังยางใชมีดในการตัด
ยางอาจลื่นทําใหมีดท่ีจะตดัยางมา
โดนมือพนักงาน

ความเสี่ยง
ปานกลาง

อบรมเรื่องการใชมดีผายางและอุปกรณปองกันสวน
บุคคล ติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิงานและ
ตรวจสอบการใช  อุปกรณปองกันสวนบุคคลอยาง
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สม่ําเสมอ (ผูอบรม หัวหนาแผนกถอด ช่ัง อัด )
2.ถาพนักงานวางมีดไมถูกท่ีอาจ
ทําใหมือพนักงานปดไปโดนมีดได

ความเสีย่ง
ปานกลาง

อบรมเรื่องการใชมดีผายางและอุปกรณปองกันสวน
บุคคล ติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิงานและ
ตรวจสอบการใช  อุปกรณปองกันสวนบุคคลอยาง
สม่ําเสมอ(ผูอบรม หัวหนาแผนกถอด ช่ัง อัด )

3.งาน
อัดยาง

1.ถาพนักงานนํายางลงแทงอัด
แลวยางเกิดติดทําใหพนักงานตอง
เอามือลงไปดึงยางท่ีติดออกอาจ
ทําใหเครื่องอัดหนีบอัดมือได

ความเสีย่ง
ปานกลาง

อบรมเรื่องความปลอดภัยในการใชเครื่องอัดยางและ
ตรวจสอบการทํางานของพนักงานอัดยางใหปฏิบตัิ
อยางถูกตอง (ผูอบรม หัวหนาแผนกถอด ช่ัง อัด )

2.ถาพนักงานอัดยางเสร็จพนักงาน
ตองทานํ้ามันพืชเพ่ือไมใหติดกับท่ี
อัด ทําใหพนักงานตองลวงมือลง
ไปอาจทําใหท่ีแทนอัดยางลงมาอัด
กับมือได

ความเสี่ยง
ปานกลาง

อบรมเรื่องความปลอดภัยในการใชเครื่องอัดยางและ
ตรวจสอบการทํางานของพนักงานอัดยางใหปฏิบตัิ
อยางถูกตอง (ผูอบรม หัวหนาแผนกถอด ช่ัง อัด )

3.ถาพนักงานใชนํ้ามันพืชเพ่ือให
ยางไมตดิกับท่ีอัด นํ้ามันพืชท่ีใช
อาจหกลงพ้ืนอาจทําใหพนักงาน
เกิดลื่นได

เล็กนอย -

สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาการบงช้ีอันตราย การประเมินความเสี่ยงอุบัติเหตุและแนวทางในการควบคุมความเสี่ยง ของแผนกถอดช่ัง

อัด โรงงานยางแทง จังหวัดพิษณุโลก พบวา ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนของแผนกถอดช่ังอัด โรงงานยางแทง จังหวัดพิษณุโลก
แบงเปน 3 กิจกรรมการทํางานไดแก

1.1 งานถอดยางออกจากเกะยาง มีความเสี่ยงดังน้ี 1) ถาดึงยางออกจากเกะยาง เกะยางอาจจะหลนมา
ทับ 2) ถาตะขอเก่ียวยางข้ึนจากเกะเกิดหลุดอาจทําใหตะขอท่ีเก่ียวยางมาโดนพนักงาน 3) ถาดึงยางออกจากเกะยางดวย
ความแรงเกะยางอาจเลื่อนมาทับเทาพนักงาน 4) ถาพนักงานดึงยางดวยความแรงแลวตะขอท่ีเก่ียวยางเกิดหลุดอาจทําให
พนักงานหงายหลังท้ัง 4 งานมีความเสี่ยงความเสี่ยงอยูท่ีระดับท่ียอมรับได (x̄ = 2.00 , S.D. = 0.00 )

1.2 งานช่ังยาง มีความเสี่ยงดังน้ี 1) พนักงานช่ังยางใชมีดในการตัดยางอาจลื่นทําใหมีดท่ีจะตัดยางมาโดน
มือพนักงาน 2) ถาพนักงานวางมีดไมถูกท่ีอาจทําใหมือพนักงานปดไปโดนมีดท้ัง 2 งานมีความเสี่ยงอยูท่ีระดับปานกลาง
(x̄ = 3.00 , S.D. = 0.00) เปนระดับท่ีจะตองพยายามท่ีจะลดความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงขอจํากัดดานทรัพยากร

1.3 งานอัดยาง มีความเสี่ยงดังน้ี 1) ถาพนักงานนํายางลงแทงอัดแลวยางเกิดติดทําใหพนักงานตองเอามือลงไป
ดึงยางท่ีติดออกอาจทําใหเครื่องอัดหนีบอัดมือ 2) เมื่อพนักงานอัดยางเสร็จพนักงานตองทําความสะอาดแบบอัดยางดวยนํ้ามัน
พืชเพ่ือไมใหยางติดกับแบบอัดจึงทําใหพนักงานตองลวงมือลงไปอาจทําใหท่ีแทนอัดยางลงมาอัดกับมือ ซึ่ง 2 งานน้ีมีความ
เสี่ยงอยูท่ีระดับปานกลาง จะตองพยายามท่ีจะลดความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงขอจํากัดดานทรัพยากร 3) เมื่อพนักงานอัดยาง
เสร็จก็ทําการลางแบบอัดยากเพ่ือใหใหยางติด นํ้ามันพืชท่ีใชลางถังอาจหกลงพ้ืนอาจทําใหพนักงานเกิดลื่นได มคีวามเสี่ยงอยูท่ี
ระดับเล็กนอย ความเสี่ยงของงานอัดยาง (x̄ = 2.33 , S.D. = 1.15)

ความเสี่ยงในภาพรวมท้ัง 3 งานของแผนกถอด ช่ัง อัด (x̄ = 2.33 , S.D. = 0.71)
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อภิปรายผล
การศึกษาการบงช้ีอันตรายการประเมินความเสี่ยงและแนวทางควบคุมความเสี่ยงแผนกถอดช่ังอัด โรงงานยาง

แทง  จังหวัดพิษณุโลก พบวา ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนแบงออกเปน 3 งานไดแกงานถอดยางออกจากเกะยาง งานช่ังยาง และ งาน
อัดยาง

1. ผลการบงช้ีอันตรายและการประเมินความเสี่ยง งานถอดยางออกจากเกะยาง มีความเสี่ยงคือ ถาดึงยางออก
จากเกะยาง เกะยางอาจจะหลนมาทับได ถาตะขอเก่ียวยางข้ึนจากเกะเกิดหลุดอาจทําใหตะขอท่ีเก่ียวยางมาโดนกับพนักงาน
ได ถาดึงยางออกจากเกะยางดวยความแรงเกะยางอาจเลื่อนมาทับเทาพนักงานได และถาพนักงานดึงยางดวยความแรงแลว
ตะขอท่ีเก่ียวยางเกิดหลุดอาจทําใหพนักงานหงายหลังได มีความเสี่ยงอยูท่ีระดับท่ียอมรับได ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ
ลักษณีย บุญขาว และ คณะ (2559) การประเมินความเสี่ยงดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงเตาเผาอิฐมอญ
ประเด็นท่ีพบวาเมื่อประเมินความเสี่ยงในโรงงานพบวาความเสี่ยงสูงในสภาพพ้ืนท่ีการทํางานและข้ันตอนการทํางานเกือบทุก
ข้ันตอนคือ ทาทางการยกเคลื่อนยายไมถูกตองและคนงานไมสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลซึ่งผลจากการท่ีมีความ
เสี่ยงสูงทางโรงงานจะตองเรงจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดสภาพแวดลอมท่ีดีในการทํางาน เพ่ือลดความเสี่ยงใน
การทํางานและสงเสริมใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานมากข้ึนเพ่ือความปลอดภัยของพนักงานและมีสภาพแวดลอมท่ีดีใน
การทํางาน แตงานถอดยางออกจากเกะยางมีความเสี่ยงอยูในระดับท่ียอมรับได จึงแคเสนอแนวทางในการการตรวจสอบการ
ใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลสม่ําเสมอและจดัทําปายเตือนระวังอันตรายท่ีจะเกิดข้ึน โดยมเีจาหนาท่ีความปลอดภัยใน
การทํางานระดับวิชาชีพมาอบรมใหตวามรู

2. ผลการบงช้ีอันตรายและการประเมินความเสี่ยง งานช่ังยาง มีความเสี่ยงคือ ถาพนักงานช่ังยางใชมีดในการตัดยาง
อาจลื่นทําใหมีดท่ีจะตัดยางมาโดนมือพนักงาน และ ถาพนักงานวางมีดไมถูกท่ีอาจทําใหมือพนักงานปดไปโดนมีดไดมีความ
เสี่ยงอยูท่ีระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ วิทยา ชาญชัย และคณะ(2556) โปรแกรมการเรียนรูแบบสวนรวมเพ่ือ
สงเสริมความปลอดภัยในการทํางานของคนงาน กองโรงงานชางกล กรงเทพมหานคร โปรแกรมสงเสริมความปลอดภัยในการ
ทํางานของคนงานน้ีอาจนําไปประยุกตใชในสถานประกอบการท่ีมีการทํางานเก่ียวของกับอุปกรณปองกันความปลอดภัยเพ่ือ
สงเสริมใหคนงานมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและเปนการปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได โดยสามารถนําความรูเก่ียวกับโปรแกรม
การเรียนรูแบบมีสวนรวมเพ่ือสงเสริมความปลอดภัยมาใชในงานช่ังไดเพ่ือใหคนงานมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการปองกัน
อันตรายท่ีจะเกิดจากอุบัติเหตุจากการทํางาน

3. ผลการบงช้ีอันตรายและการประเมินความเสี่ยง งานอัดยาง มีความเสี่ยงคือ ถาพนักงานใชนํ้ามันพืชเพ่ือใหยาง
ไมติดกับท่ีอัด นํ้ามันพืชท่ีใชอาจหกลงพ้ืนอาจทําใหพนักงานเกิดลื่นไดมีความเสี่ยงอยูท่ีเล็กนอย  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
สุรีวัลย ใจกลา (2557) พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน บริษัทเอสอีไออินเตอรคอนเนคสโปรดักส
(ประเทศไทย) จํากัด พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน เมื่อแจกแจงเปนรายดานพบวา ดานการปฏิบัติงานโดยรวมอยูใน
ระดับดี ดานการใชเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณโดยรวมอยูในระดับดี ดานสภาพแวดลอมโดยรวมอยูในระดับพอใช และ
ดานการจัดการโดยรวมอยูในระดับดี  ถาพนักงานนํายางลงแทงอัดแลวยางเกิดติดทําใหพนักงานตองเอามือลงไปดึงยางท่ีติด
ออกอาจทําใหเครื่องอัดหนีบอัดมือได มีความเสี่ยงอยูท่ีระดับปานกลาง  และ ถาพนักงานอัดยางเสร็จพนักงานตองทานํ้ามัน
พืชเพ่ือไมใหติดกับท่ีอัด ทําใหพนักงานตองลวงมือลงไปอาจทําใหท่ีแทนอัดยางลงมาอัดกับมือได มีความเสี่ยงอยูท่ีระดับปาน
กลาง  งานอัดยาง สวนใหญ มีระดับความเสี่ยงอยูท่ีปานกลาง  สอดคลองกับงานวิจัยของ วิทยา ชาญชัย และ คณะ (2556)
โปรแกรมการเรียนรูแบบสวนรวมเพ่ือสงเสริมความปลอดภัยในการทํางานของคนงาน กองโรงงานชางกล กรงเทพมหานคร
โปรแกรมสงเสริมความปลอดภัยในการทํางานของคนงานน้ีอาจนําไปประยุกตใชในสถานประกอบการท่ีมีการทํางานเก่ียวของ
กับอุปกรณปองกันความปลอดภัยเพ่ือสงเสริมใหคนงานมีพฤติกรรมท่ี เหมาะสมและเปนการปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได
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บทคัดยอ
จากการวิจัยครั้งน้ีเปนวิจัยแบบก่ึงทดลอง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปริมาณการปลดปลอยกาซภายในหองผูโดยสาร

รถยนตขณะติดเครือ่งยนตเดินเบา และเพ่ือเปรียบเทียบปริมาณกาซภายในหองผูโดยสารรถยนตขณะติดเครื่องยนตเดินเบากับ
คามาตรฐานของ OSHA ซึ่งทําการจําลองในรถยนตสวนบุคคลจํานวนท่ีน่ังไมเกิน 7 ท่ีน่ัง จํานวน 3 คัน ใชเช้ือเพลิง
3 ประเภท คือ 1. แกสปโตเลี่ยมเหลว 2.แกสปโตเลี่ยมเหลวพรอมแกสโซลีน และ3.แกสโซลีน โดยใชแบบฟอรมบันทึกตัวอยาง
สิ่งแวดลอมดานความรอนและกาซ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตรในการเก็บปริมาณกาซ ผลการศึกษาพบวา หลังจากทําการ
ทดลองหาปริมาณกาซภายในหองผูโดยสารรถยนตขณะติดเครื่องยนตเดินเบา โดยใชรถยนตท่ีมีเช้ือเพลิง 3 ประเภท ใชเวลา
เก็บ 1 ช่ัวโมง แลวนํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานของ OSHA พบวา เช้ือเพลิงแกสป โตเลียมเหลวมีคาเฉลี่ยกาซ
คารบอนไดออกไซด 710.5 ppm คาเฉลี่ยกาซออกซิเจน 19.5 % คาเฉลี่ยกาซโพรเพน 70.2 ppm และไมพบกาซ
คารบอนมอนอกไซด เช้ือเพลิงแกสโซลีนพรอมแกสปโตเลียมเหลวมีคาเฉลี่ยกาซคารบอนไดอกไซด 461.3 ppm คาเฉลี่ย
ออกซิเจน 19.7 % ไมพบกาซคารบอนมอนอกไซดและกาซโพรเพน เช้ือเพลิงแกสโซลีนมีคาเฉลี่ยกาซคารบอนไดอกไซด
445.1 ppm คาเฉลี่ยกาซออกซิเจน 19.7 % ไมพบกาซคารบอนมอนอกไซดและกาซโพรเพน เมื่อเทียบคาเฉลี่ยกับมาตรฐาน
ของ OSHA เช้ือเพลิงท้ัง 3 ประเภทมีคาเฉลี่ยปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด กาซออกซิเจน กาซคารบอนมอนอกไซดและ
กาซโพรเพน ไมเกินคามาตรฐาน

คําสําคัญ : ปริมาณกาซ ปโตเลี่ยม  โซลีน

Abstract
The research  was a semi-experimental and purposed to study gas emission in the passenger

compartment and compared to OSHA standards . Simulated cars up to 7 seats were three types of fuel:
1. Liquid petroleum gas 2. Liquid petroleum with gasoline And 3. Gasoline. The research instruments were
a heat forms , gas forms and scientific instruments. The results revealed that : Liquid petroleum gas has a
carbon dioxide average content of 710.5 ppm, propane average gas 70.2 ppm,oxygen average 19.5% and
no carbon monoxide.Gasoline with liquefied petroleum gas has a carbon dioxide average content of 461.3
ppm, oxygen average 19.7% and no carbon monoxide and propane. Gasoline has a carbon dioxide
average 445.1 ppm, oxygen average 19.7% and no carbon monoxide and propane. Compared to OSHA
standards results revealed that carbon dioxide, oxygen average 19.7%. Average of carbon dioxide, oxygen,
carbon monoxide and propane are standard.

Keywords : gas, petroleum, gasoline
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บทนํา
ไอเสียเปนสิ่งท่ีเกิดจากการเผาไหมของไอดีคือนํ้ามันและอากาศ เช้ือเพลิงแตละชนิดจะปลอยไอเสียออกมาไม

เหมือนกัน เชน เช้ือเพลิงแกสโซลีน จะพบกาซคารบอนมอนนอกไซด (CO) และคารบอนไดออกไซด (CO2 )ไฮโดรคารบอน
(Hydrocarbon) ไนตริคออกไซด (NO2 ) และไนโตรเจนออกไซด  (NO4 ) พวกอัลดิไฮด ( Aldehyde )ซัลเฟอรไดออกไซด
(Sulfurdioxide)และเขมา และเช้ือเพลิงแกสปโตเลี่ยมเหลว จะพบกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) กาซไฮโดรคารบอน
(Hydrocarbon) กาซโพรเพน (C3H8 ) คารบอนไดออกไซด (CO2 )และ ออกไซดของไนโตรเจน ( วนิดา ทองชวย,2557 ) และ
เช้ือเพลิงแกสโซลีนกับแกสปโตเลี่ยมเหลว จะพบ ไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon) NOx กาซคารบอนมอนนอกไซด (CO)
คารบอนไดออกไซด  (CO2) (ไกรสร บุญเปรี่ยม,จินดา เจริญพรพาณิชย,2552) สารเหลาน้ีจะผสมรวมกันจนเปนรูปแบบของ
กาซท่ีจะออกมาตามแรงดันของกระบอกสูบ และผานมายังทอรวมไอเสียและระบายออกผานทางทอและผานการกรองอีกครั้ง
ท่ีสวนของปลายทอ ออกสูบริเวณรอบๆรถ ถารถไมไดมีการเคลือ่นท่ีไอเสียท่ีถูกปลอดปลอยออกมาบริเวณรอบๆรถจะไหลกลับ
เขาสูระบบไหลเวียนอากาศ เน่ืองจากระบบทําความเย็นของรถยนตจะใชวิธีดูดอากาศจากภายนอกเขาสูภายใน การติด
เครื่องยนตเปดแอรและนอนหลับในรถเปนระยะเวลานานสงผลเกิดการเสียชีวิตได ซึ่งสาเหตุสวนใหญเกิดจากการขาดอากาศ
หายใจแลวเสียชีวิต ผลของการออกแบบรถยนตลักษณะของหองโดยสารภายในถูกตัดขาดจากอากาศภายนอก ทําใหพ้ืนท่ีใน
รถยนตมีปริมาณของออกซิเจนคอนขางจํากัดหรืออาจจะจะเกิดจากลูกยางบางตัวท่ีซีลไวเกิดมีรูรั่วจึงมีโอกาสท่ีไอเสียจาก
ภายนอกจะเขาไปได ซึ่งการไดรับสัมผัสสารพิษในความเขมขนท่ีไมมากแตใชเวลานาน รางกายจะสะสมกาซท่ีมาการควันทอไอ
เสียในปริมาณท่ีสูงข้ึนบางรายอาจเกิดการเสียชีวิตแบบเฉียบพลัน  ( อนุชา เศรษฐเสถียร, 2558) และอีกสาเหตุหน่ึงคือภาวะ
ของฮีตสโตรก (Heat stroke) หรือโรคลมแดด เพราะไดรับความรอนเกิน ซึ่งในเวลาท่ีรถยนตจอดอยูกลางแดด  (จักรวาล บุญ
หวาน, 2557)

การผลิตอุตสาหกรรมรถยนตทุกสถานประกอบจะตองมีโครงสรางของมาตรฐาน ISO ในการวางแผนและจัดการ
บริหารออกแบบเพ่ือใหเกิดความนาเช่ือถือกับลูกคาแตการอายใุชงานและการดัดแปลงรถยนตของแตละบุคคลมีผลตอคุณภาพ
ของรถ เชนอายุการใชงาน การตรวจสอบคุณภาพรถประจําป องคกร Occupational Safety and Health Administration
(OSHA) เปนอีกหนวยงานที่กําหนดคามาตรฐานของระดับสารเคมีในบรรยากาศที่ไมกอใหเกิดผลกระทบท่ีไมพึงประสงคตอ
สุขภาพซึ่งลักษณะหองโดยสารรถยนตมีลักษณะเปนท่ีอับอากาศมีทางเขา-ออกจํากัดและมีการระบายอากาศไมเพียงพอที่จะทํา
ใหอากาศภายในอยูในสภาพถูกสุขลักษณะและปลอดภัย การจอดรถโดยติดเคร่ืองยนตและเปดแอร ถือไดวาเปนสิ่งอันตรายท่ีทํา
ใหเสียชีวิตไดอยางเฉียบพลัน จากสาเหตุขางตน ผูวิจัยสนใจท่ีจึงศึกษาปริมาณการปลดปลอยกาซภายในหองผูโดยสารรถยนต
ขณะติดเครื่องยนตเดินเบา และเพ่ือเปรียบเทียบปริมาณกาซภายในหองผูโดยสารรถยนตขณะติดเครื่องยนตเดินเบากับคา
มาตรฐานของOSHA

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Study) เปนการศึกษาปริมาณการปลดปลอยกาซ

ภายในหองผูโดยสารรถยนตขณะติดเครื่องยนตเดินเบา และเพ่ือเปรียบเทียบปริมาณกาซภายในหองผูโดยสารรถยนตขณะติด
เครื่องยนตเดินเบากับคามาตรฐานของOSHA

ประชากรท่ีศึกษาในครั้งน้ี ไดแก กรณีศึกษารถยนตจํานวน 3 คัน ดังน้ี
1. รถยนตสวนบุคคลท่ีใชเช้ือเพลิงท่ีเปนแกสปโตเลี่ยมเหลว จํานวน 1 คัน
2. รถยนตสวนบุคคลท่ีใชเช้ือเพลิงท่ีเปนแกสโซลีนพรอมแกสปโตเลี่ยมเหลว(LPG)แกสโซลีน (เบนซีน) จํานวน 1 คัน
3. รถยนตสวนบคุคลท่ีใชเช้ือเพลิงท่ีเปนแกสโซลีน จํานวน 1 คัน
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เกณฑเลือกดังน้ี 1)รถยนตสวนบุคคล ท่ีน่ังไมเกิน 7 คน 2)กําลังเครือ่งยนต 1600 cc 3)มีประตูรถยนตจํานวน 4 ประต4ู)
อายุการใชงานมากกวา 7 ป ข้ึนไป

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
1. เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบฟอรมเก็บตัวอยางสิ่งแวดลอม (กาซและความรอน) ประกอบดวย

ขอมูลปริมาณกาซ ไดแก กาซออกซิเจน กาซคารบอนไดออกไซด กาซคารบอนมอนออกไซด กาซโพรเพน ขอมูลปริมาณความ
รอนขอมูลปริมาณความดันบรรยากาศ ขอมูลปริมาณความเร็วลม ขอมูลปริมาณอุณหภูมิอากาศ

2. เครื่องมือทางวิทยาศาสตร จํานวน 5 ชนิด ประกอบดวย 1) เครื่องวิเคราะหกาซในอากาศ (Miran SapphIRE XL )
ยี่หอ/รุน Termo Electro i6 jo 20 Miran SapphIRE XL 2) เครื่องวัดดัชนีความรอน( WBGT ) Quest Temp 36 ยี่หอ/รุน
Thermal Enrironmental Moniter 3) เครื่องตรวจวัดอากาศ PGM-2400P พรอมอุปกรณ ( Confined space ) ยี่หอ/รุน
QRAE ll Quich Reference 4) เค รื่ อ ง วั ด คุ ณ ภ า พ อ า ก า ศ ภ า ย ใน อ า ค า ร  ยี่ ห อ / รุ น Aero Qual Series 500
5) เครื่องวัดความดันบรรยากาศ ยี่หอ/รุน SK-7612-00 บารอมิเตอรแบบอะนาล็อก เครื่องมือทุกชนิดผานการสอบเทียบ
เครื่องมือตามมาตรฐานท่ีกําหนด

การเก็บรวมรวมขอมูล
1. ทําการประชุมและวางแผน
2. เตรียมรถยนตสวนบุคคลท่ีมีท่ีน่ังไมเกิน 7 ท่ีน่ัง จํานวน 3 คัน
3. ทําการเตรียมอุปกรณท่ีใชในการวัด ไดแก เครื่องวิเคราะหกาซในอากาศ จํานวน 1 ตัว เครื่องวัดดัชนีความรอน

จํานวน 2 ตัว เครื่องตรวจวัดอากาศ จํานวน 1 ตัว เครื่องวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร จํานวน 1 ตัว เครื่องวัดความดัน
บรรยากาศ จํานวน 1 ตัว

4. ทําการตรวจวัด เก็บปริมาณกาซภายในหองผูโดยสารรถยนตขณะติดเครื่องยนตเดินเบา รถยนตท้ัง 3 คัน ดังน้ี
4.1 นํารถยนตแตละคันทําการติดเครื่องยนตเดินเบามาจอดไวโดยทําการเอนเบาะขางหนาท้ัง 2 เบาะไปขางหลัง
4.2 นําเครื่องมือ ท้ังหมด 4 ตัว ไดแก เครื่องวิเคราะหกาซในอากาศ จํานวน 1 ตัว เครื่องวัดดัชนีความรอน จํานวน

1 ตัว เครื่องตรวจวัดอากาศ จํานวน 1 ตัว เครื่องวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร จํานวน 1 ตัว นําไปวางไวตรงก่ึงกลางตรง
เกียรรถยนตคันท่ี 1แลวทําการปดประตูรถยนตท้ังหมด และนําเครื่องวัดดัชนีความรอน จํานวน 1 ตัวทําการติดตั้งพรอมขา
กลองใหเรียบรอย เครื่องวัดความดันบรรยากาศ จํานวน 1 ตัว ทําการติดตั้งพรอมขากลองใหเรียบรอย นําเครื่องมือท้ัง 2 ตัว
ทําการตั้งไวขางรถยนต ขางใดก็ได ขางหน่ึง

5. เริ่มทําการเก็บผล โดยทําการติดเครื่องยนตเดินเบาไวจํานวน 1 ช่ัวโมง ทําการเก็บผลอุปกรณท้ังหมด ทุกๆ 5 นาทีรวม
ผลจํานวนการเก็บท้ังหมด 13 ครั้ง ทําการทดลองทีละ 1 คัน เช้ือเพลิงแกสปโตเลี่ยมเหลวเก็บในชวงเวลา 11.10 - 12.10 น.
เช้ือเพลิงแกสปโตเลีย่มเหลวพรอมแกสโซลีนเก็บในชวงเวลา 13.45 - 14.40 น.เช้ือเพลิงแกสโซลีนเก็บในชวงเวลา 15.00 -
16.00 น.

การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลความดันบรรยากาศ ความเร็วลม ความช้ืน อุณหภูมิภายนอกและภายใน ใชการหาคาเฉลี่ย
2. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณของกาซท่ีเก็บมาไดในรถแตละคัน
3. การวิเคราะหปริมาณกาซเปรียบเทียบกับมาตรฐานของ OSHA
4. วิเคราะหขอมูลเปนคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
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ผลการวิจัย
การศึกษาปริมาณกาซภายในหองผูโดยสารรถยนตครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปริมาณกาซภายในหองผูโดยสาร

รถยนตขณะติดเครื่องยนตเดินเบาและเปรียบเทียบกับมาตรฐานของ OSHA จํานวนประชากรตัวอยาง รถยนต 3 คัน โดยการ
นําเสนอขอมูลเปน 2 สวนดังน้ี
ตารางท่ี 1 แสดงปรมิาณกาซในรถยนตคันท่ี 1 ใชเช้ือเพลิงแกสปโตเลี่ยมเหลว
ปริมาณ

กาซ
จํานวนที่เก็บ (คร้ัง)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 x S.D.
CO* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
CO2* 724 686 689 705 706 717 707 726 722 714 722 703 716 710.5 12.8
C3H8* 0 15 29 39 53 62 78 87 94 101 111 117 126 70.2 40.7
O2** 19.6 19.6 19.5 19.6 19.6 19.6 19.7 19.6 19.5 19.4 19.4 19.5 19.4 19.5 0.1

หมายเหตุ ในชวงเวลา 11.10 - 12.10 ตรงก่ึงกลางหองผูโดยสาร มีความช้ืนภายใน เฉลี่ย 31.46 เปอรเซ็น มีความช้ืนภายนอก
เฉลี่ย 32.77 เปอรเซ็น มีอุณหภูมเิฉลี่ย 37.95 องศาเซลเซียส ความเร็วลมเฉลี่ย 2.5 เมตร/วินาที ความดันบรรยากาศ เฉลี่ย 753
มิลลเิมตรของปรอท ขณะติดเครื่องยนตเดินเบา

* หมายถึง   มีหนวยเปนหน่ึงสวนในลานสวน (ppm)
** หมายถึง มีหนวยเปนเปอรเซ็น(%)
จากตารางท่ี 1 พบวา รถยนตท่ีใชเช้ือเพลิงแกสปโตเลียมเหลว ขณะท่ีติดเครื่องยนตเดินเบา เปนเวลา 1 ช่ัวโมง จะ

พบคาเฉลี่ยกาซคารบอนไดอกไซด 710.5 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12.8 คาเฉลี่ยกาซโพรเพน 70.2 มีสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 40.7 คาเฉลี่ยกาซออกซิเจน 19.5 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.1 และไมพบกาซคารบอนมอนอกไซด

ตารางท่ี 2 แสดงปรมิาณกาซในรถยนตคันท่ีในรถยนตคันท่ี 2 ใชเช้ือเพลิงแกสปโตเลีย่มเหลวพรอมแกสโซลีน
ปริมาณ

กาซ
จํานวนที่เก็บ (คร้ัง)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 x S.D.
CO* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CO2 * 525 467 464 445 442 431 437 431 429 431 428 424 643 461.3 61.0
C3H8 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O2** 19.8 19.8 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 0.0

หมายเหตุ ในชวงเวลา 13.45 - 14.45 ตรงก่ึงกลางหองผูโดยสาร มีความช้ืนภายใน เฉลี่ย 27.35 เปอรเซ็น ความช้ืน
ภายนอกเฉลีย่ 41.54 เปอรเซ็น มอุีณหภูมเิฉลีย่ 29 องศาเซลเซียส ความเร็วลมเฉลี่ย 2.5 เมตร/วินาที ความดันบรรยากาศ
เฉลี่ย 753 มิลลเิมตรของปรอท ขณะตดิเครื่องยนตเดินเบา

* หมายถึง   มีหนวยเปนหน่ึงสวนในลานสวน (ppm)
** หมายถึง  มีหนวยเปนเปอรเซน็(%)

จากตารางท่ี 2 พบวา รถยนตท่ีใชเช้ือเพลิงแกสโซลีนพรอมแกสปโตเลียมเหลวขณะท่ีติดเครื่องยนตเดินเบา เปน
เวลา 1 ช่ัวโมง จะพบคาเฉลี่ยกาซคารบอนไดอกไซด 461.3 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 61.0 คาเฉลี่ยออกซิเจน 19.7 มีสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0 ไมพบกาซคารบอนมอนอกไซดและกาซโพรเพน
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ตารางท่ี 3 แสดงปรมิาณกาซ ในรถยนตคันท่ี 3 ใชเช้ือเพลิงแกสโซลนี
ปริมาณ

กาซ
จํานวนที่เก็บ (คร้ัง)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 x S.D.
CO* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CO2* 525 467 464 445 442 431 437 431 429 431 428 424 432 445.1 27.5
C3H8* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O2** 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 0.0

หมายเหตุ ในชวงเวลา 15.00 - 16.00 ตรงก่ึงกลางหองผูโดยสาร มีความช้ืนภายในเฉลี่ย 26.57 เปอรเซนต ความช้ืน
ภายนอกเฉลีย่ 43.23 เปอรเซ็น มีอุณหภมูิเฉลี่ย 36.75 องศาเซลเซียส ความเร็วลมเฉลี่ย 2.5 เมตร/วินาที ความดัน
บรรยากาศเฉลีย่ 753 มิลลิเมตรของปรอท ขณะติดเครื่องยนตเดินเบา

* หมายถึง   มีหนวยเปนหน่ึงสวนในลานสวน (ppm)
** หมายถึง  มีหนวยเปนเปอรเซน็(%)

จากตารางท่ี 3 พบวา รถยนตท่ีใชเช้ือเพลิงแกสโซลีนขณะท่ีติดเครื่องยนตเดินเบา เปนเวลา 1 ช่ัวโมง จะพบ
คาเฉลี่ย กาซคารบอนไดอกไซด 445.1 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 27.5 คาเฉลี่ยกาซออกซิเจน 19.7 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0 ไมพบกาซคารบอนมอนอกไซดและกาซโพรเพน

ตารางท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณกาซ ของรถยนตท้ัง 3 เช้ือเพลิง

ปริมาณ
กาซ

คามาตรฐาน
OSHA

คาเฉลี่ยปริมาณกาซ

เช้ือเพลิงแกสปโตเลีย่มเหลว
เช้ือเพลิงแกสปโตเลีย่มเหลว

พรอมแกสโซลีน
เช้ือเพลิงแกสโซลีน

CO 50 ppm 0 0 0
CO2 1000 ppm 710.5 461.3 445.1
C3H8 1000 ppm 70.2 0 0
O2 19.5-23.5 % 19.5 19.7 19.7

จากตารางท่ี 4 ปริมาณกาซคารบอนมอนนอกไซด (CO) ตามมาตรฐานของ OSHA เทากับ50 ppm เมื่อ
เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของรถยนตท้ังหมด 3 คัน พบวา ไมเกินคามาตรฐาน ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ตาม
มาตรฐานของ OSHA เทากับ1000 ppm เมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของรถยนตท้ัง 3 พบวาไมเกินมาตรฐาน ปริมาณ ก าซ
โพรเพน (C3H8) ตามมาตรฐานของ OSHA เทากับ1000 ppm เมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของรถยนตท้ังหมด 3 คัน พบวาไม
เกินมาตรฐาน ปริมาณกาซออกซิเจน (O2)ตามมาตรฐานของ OSHA เทากับ19.5-23.5 % เมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของ
รถยนตท้ังหมด 3 คัน พบวา ไมเกินมาตรฐาน

อภิปรายผล
การศึกษาปริมาณการปลดปลอยกาซภายในหองผูโดยสารรถยนตขณะติดเครื่องยนตเดินเบา พบวา รถยนตท่ีใช

เช้ือเพลิงแกสโซลีนพรอมแกสปโตเลี่ยมเหลว จะปลอยกาซ คารบอนไดออกไซด และกาซโพรเพนท่ีปลอยออกมาจากไอเสีย
รถยนต ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ อิทธิพล พออามาตย (2557) ไดศึกษาเรื่องการประเมินปริมาณการปลดปลอยกาซจาก
รถยนตดัดแปลงในกรุงเทพมหานคร พบวา ดานมลพิษพบวารถยนตดัดแปลงท่ีใชมันเบนซินกับ LPG ปลอยสารมลพิษสูงกวา
การใชนํ้ามันเบนซินเพียงชนิดเดียว ไดแก ไนโตรเจนออกไซค (NOx) (1.17 เทา) และกาซโพรเพน (C3H8) 70 เทา ยกเวนกาซ
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คารบอนมอนนอกไซด(CO) และกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ท่ีปลอยนอยกวา และยังสอดคลองกับ ไกรสร บุญเปรี่ยม
,จินดา เจริญพรพาณิชย ( 2552 ) ไดศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนตดีเซลและเบนซินท่ีใชเช้ือเพลิงกาซปโตรเลียมเหลวและ
กาซธรรมชาติอัด พบวา การนําเช้ือเพลิงกาซไดแก LPG และ CNG มาใชในเครื่องยนตดีเซลและเครื่องยนตเบนซิน เครื่องยนต
เบนซินจะใชเช้ือเพลิงLPG, CNG และน้ํามันเบนซิน91 โดยเปรียบเทียบสมรรถนะท่ีไดกับเครื่องยนตเดิม พบวาเครื่องยนต
เบนซินกําลังสูงสุดเมื่อใช เช้ือเพลิง LPG และ CNG จะตํ่ากวาการใชนํ้ามันเบนซินประมาณ 9% มลพิษจากไอเสียของ
ไฮโดรคารบอน(HC), กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) และไนโตรเจนออกไซค (NOx) ตํ่ากวา สวนอัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิง
เมื่อใช LPG จะตํ่ากวาประมาณ 5% และเมื่อใช CNG จะมีคาใกลเคียงกับการใชนํ้ามันเบนซิน และยังสอดคลองกับ  วนิดา
ทองชวย (2557) ไดศึกษาเรื่องมลพิษจากการใชพลังงานทางเลือก LPGประกอบดวยกาซบิวทีน(C2H8) เปนสวนใหญ และCNG
มีองคประกอบหลักเปนมีเทน (CH4) เปนตน และเมื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐานของOSHA โดยเก็บตัวอยางภายใน
ระยะเวลา 1ช่ัวโมง พบวาปริมาณกาซของรถยนตท้ัง 3 เช้ือเพลิง ไมเกินคามาตรฐาน แตอยางไรก็ตามการศึกษาในครั้งน้ีทํา
การทดลองในระยะสั้น การติดเครื่องยนตเปดแอรนอนหลับเปนเวลานานยังเปนสิ่งท่ีอันตรายถึงชีวิตจะเห็นไดวาผลการศึกษา
กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ในเช้ือเพลิงแกสปโตเลี่ยมเหลว เช้ือเพลิงแกสปโตเลี่ยมเหลวพรอมแกสโซลีน เช้ือเพลิงแกสโซ
ลีน มีคาเปลี่ยนแปลงข้ึนและลงท่ีแตกตางกันออกไป ซึ่งเปนกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ท่ีสงตอรางกายจะทําให ชีพจรเร็ว
หัวใจเตนเร็ว กดสมอง หมดสติ และอาจเสียชีวิตไดอาการพิษจากแกสคารบอนไดออกไซดน้ี มักจะพบรวมกับภาวะขาด
ออกซิเจน (Hypoxia) และกาซโพรเพน (C3H8) ในเช้ือเพลิงแกสปโตเลี่ยมเหลว มีคาท่ีมีแนวโนมสูงข้ึน ซึ่งเปนกาซอันตรายใน
กลุมแกสสําลัก (Asphyxiant) สามารถแทนท่ีออกซิเจนในอากาศ (Oxygen -displacing gas) ทําใหเกิดภาวะออกซิเจนใน
อากาศต่ํา (Minimal oxygen content) ทําใหรางกายเกิดภาวะขาดออกซิเจน (Hypoxia) ซึ่งทําใหหมดสติและเสียชีวิตได
(นวนตา มวงนอยเจริญ และนลินี  ศรีพวง ,(2553) สิ่งท่ีจะสงผลทําใหปริมาณกาซแตกตางกันออกไปอาจข้ึนอยูความช้ืน
ภายใน ความช้ืนภายนอก อุณหภูมิ ความเร็วลม

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาปริมาณการปลดปลอยกาซภายในหองผูโดยสารรถยนตขณะติดเครื่องยนตเดินเบาโดยเปรยีบเทียบปรมิาณ

กาซภายในหองผูโดยสารรถยนตขณะติดเครื่องยนตเดินเบากับคามาตรฐานของOSHA ใชเช้ือเพลิงเปน 3 ประเภท แกสปโต
เลี่ยมเหลว แกสปโตเลี่ยมเหลวพรอมแกสโซลีน แกสโซลีน ใชเวลา 1 ช่ัวโมง แลวนํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานของ OSHA
เช้ือเพลิงแกสปโตเลียมเหลว พบกาซคารบอนไดออกไซด กาซออกซิเจน กาซโพรเพน แตไมพบกาซคารบอนมอนอกไซด
เช้ือ เพลิ งแกส โซลีนพรอมแกสป โต เลียมเหลว พบกาซคารบอนไดอกไซด ก าซออกซิ เจน 19.7 แต ไมพบกาซ
คารบอนมอนอกไซดและกาซโพรเพน เช้ือเพลิงแกสโซลีนพบกาซคารบอนไดอกไซด กาซออกซิเจน แตไมพบกาซ
คารบอนมอนอกไซดและกาซโพรเพน ซึ่งเช้ือเพลิงท้ัง 3 ประเภทมีคาปริมาณ กาซคารบอนไดออกไซด กาซโพรเพน ไมเกิน
มาตรฐานของOSHA

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลุลวงดวยความกรุณาและความชวยเหลือหนวยงานสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 2 จังหวัด

พิษณุโลก ท่ีคอยสนับสนุนใหนํารถยนตสวนบุคคลของบุคลากรมาเขารวมในการทําวิจัยครั้งน้ี ทําใหวิจัยสําเร็จเปนอยางดี
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ผลของการสอนสุขศึกษาตอความรูในการปองกันโรคไขเลือดออก
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 โรงเรียนบานพลายชุมพล อ.เมือง จ. พิษณุโลก

EFFECTS OF HEALTH EDUCATION ON KNOWLEDGE OF DENGUE FEVER PREVENTION.
A STUDY OF STUDENTS IN PRATHOM SUKSA 4, BAN PAI CHUMPHON SCHOOL,

MUANG DISTRICT, PHITSANULOK PROVINCE
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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของการสอนสุขศึกษาตอความรูในการปองกันโรคไขเลือดออกของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 โรงเรียนบานพลายชุมพล อ. เมือง จ. พิษณุโลก กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6
โรงเรียนบานพลายชุมพล จํานวน 30 คน โดยไดจากการสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling)
เครื่องมือท่ีใช ไดแก แบบสอบถามความรูในการปองกันไขเลือดออก สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก  สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistic) ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
และสถิติเชิงอนุมาน  (Inferential Statistics) ไดแก Paired Sample t-test ผลการวิจัยพบวา ผลของการสอนสุขศึกษาตอ
ความรูในการปองกันโรคไขเลือดออกของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 โรงเรียนบานพลายชุมพล อ. เมือง จ. พิษณุโลก ทํา
ใหนักเรียนในกลุมทดลองหลังไดรับการสอนสุขศึกษามีความรูในการปองกันโรคไขเลือดออกเพ่ิมข้ึนกวากอนการทดลอง อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

คําสําคัญ : การสอนสุขศึกษา ความรู การปองกันโรคไขเลือดออก

Abstract
The purpose of this research was to study the effect of health education on knowledge of dengue

fever prevention among Prathom Suksa 4-6 students at Ban Plai Chumphon School, Muang District,
Phitsanulok Province. The sample consisted of 30 students in Prathom Suksa 4-6. Based on systematic
random sampling, The instruments used were questionnaire on knowledge of dengue prevention. The
data were analyzed by descriptive statistics : percentage, mean and Standard Deviation and inferential
statistics was Paired Sample t-test. The research found that Effects of Health Education on Knowledge of
Dengue Haemorrhagic Prevention among Prathomsuksa 4-6 Students at Ban Plai Chumphon School,
Muang District, Phitsanulok. After the experiment, the students in the experimental group had more
knowledge about dengue hemorrhagic fever. Statistically significant at the 0.05 level.

Keywords : teaching education, knowledge, dengue prevention
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บทนํา
สถานการณโรคไขเลือดออกในปพ.ศ.2560 มีรายงานผูปวยโรคไขเลือดออก (Dengue fever ) สะสมรวม 40,912

ราย อัตราปวย 62.53 ตอประชากรแสนคน การกระจายการเกิดโรคไขเลือดออกตามกลุมอายุสวนใหญพบในกลุมอายุ 10-14
ป มีอัตราปวยสูงสุดคือ 192.80 ตอประชากรแสนคน สัดสวนอาชีพท่ีพบผูปวยสูงสุดคือ นักเรียนรอยละ 43.79

จากขอมูลของ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (2560) พบวา ตั้งแตป พ.ศ. 2558-2560 จังหวัดพิษณุโลก มี
รายงานอัตราปวยโรคไขเลือดออก จํานวน 113.72, 66.30 และ 63.40 ตอแสนประชากร ตามลําดับ เห็นไดวาอัตราการปวย
ลดลง แตยังไรก็ตามควรตระหนักถึงปญหาและเฝาระวังปองกันการระบาดเพ่ิมข้ึนอีก

สถิติจํานวนผูปวยดวยโรคไขเลือดออก ในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ป 2558 มีผูปวย 8 ราย อัตราปวย 11.09
ตอประชากรแสนคน และในป 2559 มีผูปวย 125 ราย อัตราปวย 178.87 ตอประชากรแสนคน สวนในป 2560 มีผูปวย
46 ราย อัตราป วย 66.77 ตอประชากรแสนในตํ าบลพลายชุมพล อําเภอเมื อง จั งห วัดพิษณุ โลกซึ่ งเปน พ้ืน ท่ี
ท่ีโรคไขเลือดออกยังเปนปญหาหน่ึงท่ีสําคัญ โดยดูจากสถิติจํานวนผูปวยดวยโรคไขเลือดออก ในป 2558 มีผูปวย 57 ราย
อัตราปวย 800.79 ตอประชากรแสนคน และในป 2559 มีผูปวย 25 ราย อัตราปวย 350.78 ตอประชากรแสนคน สวนใน
ป 2560 มีผูปวย 12 ราย อัตราปวย 167.55 ตอประชากรแสน ซึ่งการระบาดมีแนวโนมแบบลดต่ําลง

จากปญหาการระบาดของโรคไขเลือดออกท่ีพบมากท่ีสุด คือ เด็กนักเรียน และโรงเรียนเปนชุมชนหน่ึงท่ีเปนศูนย
รวมของนักเรียนจํานวนมาก ซึ่งจะเติบโตเปนผูใหญท่ีมีคุณภาพ บทบาทหนาท่ีท่ีสําคัญของโรงเรียน คือ การจัดกิจกรรมท้ังใน
เวลาเรียนและนอกเวลาเรียน คือ กิจกรรมการสอนสุขศึกษาในโรงเรียน การใหสุขศึกษาสรางความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง
แนะนําแนวทางการปฏิบัติท่ีถูกตองและมุงเนนใหนักเรียนเกิดการตะหนัก เพ่ือจะดูแลและสงเสริมสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัวไมใหเปนโรคไขเลือดออก ดังน้ันผูวิจัยจึงไดจัดการสอนสุขศึกษากับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 โดยใชการ
จัดการเรียนการสอนความรูในการปองกันโรคไขเลือดออก ประกอบไปดวย 4 กิจกรรม ไดแก 1) การจัดการเรียนรูโดยใช
เทคนิคจิกซอว โดยแบงออกเปนตามฐาน สอนเก่ียวกับความรูเรื่องโรคไขเลือดออก สาเหตุของการเกิดโรคและการติดตอ
อาการและอาการแสดง และการปองกัน 2) การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ จัดใหผูเรียนไดรวมมือและชวยเหลือกันใน
การเรียนรูมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 3) การจัดการเรียนรูแบบสาธิต การกําจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย และชมวีดี
ทัศนเรื่องโรคไขเลือดออก 4) การจัดการเรียนรูโดยใชเกม ตอบปญหาชิงรางวัล การจัดการเรียนการสอนแตกตางจากสิ่งท่ี
โรงเรียนทําคือ การแบงกลุมนักเรียนออกเปน 4 กลุม เพ่ือจะไดใหความรูกับนักเรยีนไดอยางท่ัวถึง และไดนําวงจรชีวิตตัวเปนๆ
ของยุงลายไปใหนักเรียนไดศึกษา สรางแรงจูงใจใหกับนักเรียนไดเกิดขอคิดเห็นหรือเห็นเกิดขอซักถามได ซึ่งทางโรงเรียนจะ
สอนโดยวิธีการบรรยายแบบท้ังช้ันเรียน นักเรียนอาจจะไมเขาใจ แตไมกลาซักถามและผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะทําการศึกษาผลของ
การสอนสุขศึกษาตอความรูในการปองกันโรคไขเลือดออกของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 โรงเรียนบานพลายชุมพล

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพ่ือเปรียบเทียบคาคะแนนความรู ในการปองกันโรคไขเลือดออก กอนและหลังการทดลอง

วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi - expertimental) แบบกลุมเดียวสอบกอนหลัง (The One - Group

Pretest – posttest design) ดังแบบแผนการวิจัยดังน้ี
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ภาพท่ี 2 แบบแผนการทดลอง

X1, X2, X3, X4 หมายถึง การสอนสุขศึกษาตอความรูในการปองกันโรไขเลือดออก
O1 หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการสอนสุขศึกษา
O2 หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลหลังการสอนสุขศึกษา

ประชากร
ประชากร คือ นักเรียนช้ันประถมศึกาป ท่ี 4–6 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบานพลายชุมพล จ.พิษณุโลก

จํานวน 50 คน
กลุมตัวอยาง

กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4–6โรงเรียนบานพลายชุมพล ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2
ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน คิงเจอร (Kerlinger 1986 : 119) เสนอวา การวิจัยเชิงทดลองควรใชกลุมตัวอยางกลุมละ
30 คนข้ึนไปจึงถือวาเพียงพอ โดยการสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) จากกเลขลําดับรายช่ือของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 โรงเรียนบานพลายชุมพล โดยมีรายละเอียดดังน้ี

จากสูตร I =
เมื่อ I = ชวงของกลุมตัวอยาง (Sampling Interval)

N = จํานวนประชากร
n = จํานวนกลุมตัวอยาง

นําประชากรและกลุมตัวอยางมาหาชวงการสุม และนําคาระยะหางมากําหนดการสุมตัวอยางโดยใหลําดับท่ี 2 หางจาก
ลําดับท่ี 1 จํานวน 2 หนวย นับลําดับตอๆไป ผูวิจัยจะดําเนินการสุมในทํานองเดียวกันจนไดกลุมตัวอยางครบ

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลของการศึกษาคนควาครั้งน้ี คือแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย 2 สวน ดังน้ี

สวนท่ี 1 เก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของนักเรียน จํานวน 3 ขอ ไดแก เพศ อายุ และระดับการศึกษาของนักเรียน
สวนท่ี 2 แบบทดสอบความรูในการปองกันโรคไขเลือดออก จํานวน 20 ขอ

แบบทดสอบความรูในการปองกันโรคไขเลือดออก จํานวน 20 ขอ มีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี ตอบถูกให 1 คะแนน ตอบ
ผิดให 0 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 20 คะแนน หาคาเฉลี่ย (x̄) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของความรูในการปองกัน
โรคไขเลือดออก จากการตรวจสอบไดคา IOC 1 คะแนน, คาสัมประสิทธ์ิครอนบาคแอลฟาแบบสอบถามไดคา Crobach’ s
Alpha 0.769, คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.20-0.733 และมีคาความยากงาย ระหวาง 0.2-0.8

การจัดกลุมจําแนกระดับ
ผูวิจัยนําคะแนนความรูมาจัดกลุมจําแนกระดับตามเกณฑของ (Bloom, 1971) ดังน้ี

รอยละ 80 ข้ึนไป (จํานวน 16-20 คะแนน) หมายถึง ระดับดี
รอยละ 60-79 (จํานวน 10-15 คะแนน) หมายถึง ระดับปานกลาง
ต่ํากวารอยละ (จํานวน 0-9 คะแนน) หมายถึง ระดับต่ํา

O1 O2

กลุมทดลอง X1 , X2 , X3 , X4

1 Wk 2 Wk

X 1, X3 , X4
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การเก็บรวบรวมขอมูล
สัปดาหท่ี 1 ผูวิจัยช้ีแจงวัตถุประสงคของโครงการวิจัย ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยพรอมเก็บขอมูลกอนการสอนสุข

ศึกษาของกลุมทดลอง และเริ่มดําเนินกิจกรรมการสอนสุขศึกษา 4 กิจกรรม ดังตอไปน้ี 1.การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค
แบบจิกซอว โดยแบงออกเปนตามฐาน สอนเก่ียวกับความรูเรื่องโรคไขเลือดออก สาเหตุของการเกิดโรคและการติดตอ อาการ
และอาการแสดง และการปองกัน 2.การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ จัดใหผูเรียนไดรวมมือและชวยเหลือกันในการเรียนรูมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 3.การจัดการเรียนรูแบบสาธิต การกําจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย และชมวีดีทัศนเรื่อง
โรคไขเลือดออก 4.การจัดการเรียนรูโดยใชเกม ตอบปญหาชิงรางวัล ใชเวลา 2 ช่ัวโมง

สัปดาหท่ี 2 ดําเนินกิจกรรมการสอนสุขศึกษา และทบทวนความรูเดิม ดังตอไปน้ี 1.การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค
จิกซอว โดยแบงออกเปนตามฐาน สอนเก่ียวกับความรูเรื่องโรคไขเลือดออก สาเหตุของการเกิดโรคและการติดตอ อาการและ
อาการแสดง การรักษา และการปองกัน 2.การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ จัดใหผูเรียนไดรวมมือและชวยเหลือกันในการเรียนรู
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 3.การจัดการเรียนรูแบบสาธิต การกําจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย และชมวีดีทัศนเรื่อง
โรคไขเลือดออก 4.การจัดการเรียนรูโดยใชเกม ตอบปญหาชิงรางวัล และเก็บขอมูลหลังการสอนสุศึกษาในกลุมทดลอง
ใชเวลา 1 ½ ช่ัวโมง

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช
1. สถิติท่ีใช
1.1 วิเคราะหขอมูลท่ัวไปดวยคาสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป
1.2 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน ดวยการทดสอบคาที (Paired Sample t-test) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป

ผลการวิจัย
สวนท่ี 1 ศึกษาขอมูลท่ัวไป

ขอมูลท่ัวไปพบวา นักเรียนกลุมทดลองสวนใหญ เพศชายมีจานวนมากกวาเพศหญิง โดยคิดเปนเพศชายรอยละ
56.7 เพศหญิงรอยละ 43.3นักเรียนกลุมทดลองมีอายุ 10 ป คิดเปนรอยละ 33.3 อายุของประชากรท่ีนอยท่ีสุด คือ 9 ป อายุ
ของประชากรท่ีมากท่ีสุด คือ 13 ป และสวนใหญกําลังศึกษาช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 คิดเปนรอยละ 43.3 รองลงมาคือ
กําลังศึกษาอยูช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 คิดเปนรอยละ 40

สวนท่ี 2 จํานวนและรอยละขอคําตอบถูก-ผิด ของความรูในการปองกันโรคไขเลือดออก กอนและหลังการทดลอง
ของนักเรียน

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละคําตอบถูกของความรูในการปองกันโรคไขเลือดออกของกลุมทดลอง (n=30)

คําถาม

กอนเรียน หลังเรียน
ตอบถูก ตอบถูก

จํานวน
(คน) รอยละ จํานวน

(คน) รอยละ

ยุงลายเปนพาหะนําโรคไขเลือดออก 30 100 30 100

โรคไขเลือดออกเกิดไดกับทุกคนโดยเฉพาะเด็ก 17 56.7 30 100

โรคไขเลือดออก มีอาการคลายไขหวัด มีไขสูงนาน 2-7 วัน 26 86.7 29 96.7
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ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละคําตอบถูกของความรูในการปองกันโรคไขเลือดออกของกลุมทดลอง  (n=30) (ตอ)

คลื่นไส อาเจียน เบื่ออาหาร อาจมีผื่นแดงข้ึนตามตัว
ยุงลายออกหากินตอนกลางวัน 18 60 28 93.3

นอนกางมุง เปนการปองกัน
โรคไขเลือดออกอยางหน่ึง

25 83.3 29 96.7

เ มื่ อ ป ว ย เ ป น โ ร ค ไ ข เ ลื อ ด อ อ ก แ ล ว จ ะ
ไมเปนซ้ําอีก

22 73.3 27 90

คําถาม

กอนเรียน หลังเรียน
ตอบถูก ตอบถูก

จํานวน
(คน) รอยละ

จํานวน
(คน) รอยละ

นักเรียนสามารถใชสมุนไพรเพ่ือไลยุงลาย เชน ตะไครหอม 26 86.7 29 96.7
ยุงสามารถบินจากบานท่ีเปน
โรคไขเลือดออก ไปยงับานใกลเคยีงไกลถึง 50-100 เมตร

17 56.7 28 93.3

โรคไขเลือดออกมักเกิดในฤดูรอน 13 43.3 29 96.7
ยุงชอบวางไขในนํ้าน่ิง ใส ในภาชนะทุกชนิด 25 83.3 28 93.3
การกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลาย สามารถชวยปองกันโรค
ไขเลือดออก

24 80 30 100

การเจรญิเติบโตของยุงพาหะนํา
โรคไขเลือดออกแบงเปน 4 ระยะ
เรียงตามลําดับ คือ ไข ตัวโมง ลูกนํ้า ตัวยุง

20 66.7 27 90

ผูปวยท่ีเปนโรคไขเลือดออกสามารถรับประทานยาแอสไพริน
ได

12 40 28 93.3

การทําลายแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลายเปนการปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก

22 73.3 30 100

การปองกันและควบคมุโรคไขเลือดออก
ท่ีไดผล ทุกคนควรรวมมือกําจดัลกูนํ้าและยุงพาหะ 21 70 30 100

การเปลี่ยนนํ้าทุก 7 วัน เปนการปองกันไมใหยุงลายวางไข ใน
แจกันดอกไม 19 63.3 27 90

การใสทรายเคลือบสารท่ีมีฟอส เชน ทรายอะเบทเปนวิธี
ทําลายลูกนํ้ายุงลายเช้ือไขเลือดออกได

18 60 29 96.7

เมื่อนักเรียนปวยเปนไขเลือดออกควรจะออกกําลังกายมากๆ 12 40 25 83.3
โรคไขเลือดออก มีอาการ 3 ระยะ คือ ไขสูงภาวะช็อค และ
ระยะฟนตัว

24 80 29 96.7

การสวมใสเสื้อผาท่ีมิดชิดปองกันไมใหยุงกัดได 17 56.7 28 93.3
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จากการวิเคราะหจํานวนและรอยละคําตอบถูกของความรูในการปองกันโรคไขเลือดออกของกลุมทดลอง ท่ีไดรับการสอน
สุขศึกษาตอความรูในการปองกันโรคไขเลือดออก พบวา จํานวนและรอยละคําตอบถูกหลังเรียนเพ่ิมข้ึนกวากอนเรียน

ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละคําตอบผิดของความรูในการปองกันโรคไขเลือดออกของกลุมทดลอง (n=30)

คําถาม

กอนเรียน หลังเรียน
ตอบผิด ตอบผิด

จํานวน
(คน) รอยละ จํานวน

(คน) รอยละ

ยุงลายเปนพาหะนําโรคไขเลือดออก - - - -
โรคไขเลือดออกเกิดไดกับทุกคน โดยเฉพาะเด็ก 13 43.3 - -
โรคไขเลือดออก มีอาการคลายไขหวัด มีไขสูงนาน 2-7 วัน คลื่นไส
อาเจียน เบื่ออาหาร อาจมีผื่นแดงข้ึนตามตัว

4 13.3 1 3.3

ยุงลายออกหากินตอนกลางวัน 12 40 2 6.7
นอนกางมุง เปนการปองกัน
โรคไขเลือดออกอยางหน่ึง

5 16.7 1 3.3

เมื่อปวยเปนโรคไขเลือดออกแลวจะ
ไมเปนซ้าํอีก

8 26.7 3 10

นักเรียนสามารถใชสมุนไพรเพ่ือไลยุงลาย เชน ตะไครหอม 4 13.3 1 3.3
ยุงสามารถบินจากบานท่ีเปน
โรคไขเลือดออก ไปยังบานใกลเคียงไกลถึง 50-100 เมตร

13 43.3 2 6.7

โรคไขเลือดออกมักเกิดในฤดูรอน 17 56.7 1 3.3
ยุงชอบวางไขในนํ้าน่ิง ใส ในภาชนะ
ทุกชนิด

5 16.7 2 6.7

การกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลายสามารถชวยปองกันโรคไขเลือดออก 6 20 - -
การเจริญเติบโตของยุงพาหะนําโรคไขเลอืดออกแบงเปน 4 ระยะเรียง
ตามลําดับ คือ ไข ตัวโมง ลูกนํ้า ตัวยุง

10 33.3 3 10

ผูปวยท่ีเปนโรคไขเลือดออกสามารถรับประทานยาแอสไพรินได 18 60 2 6.7
การทําลายแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลายเปนการปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก

8 26.7 - -

การปองกันและควบคมุโรคไขเลือดออก
ท่ีไดผล ทุกคนควรรวมมือกําจดัลกูนํ้าและยุงพาหะ

9 30 - -

การเปลี่ยนนํ้าทุก 7 วัน เปนการปองกันไมใหยุงลายวางไข ในแจกัน
ดอกไม

11 36.7 3 10

การใสทรายเคลือบสารท่ีมีฟอส เชน ทรายอะเบทเปนวิธีทําลายลูกนํ้า
ยุงลายเช้ือไขเลือดออกได

12 40 1 3.3
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ตารางท่ี 4 จํานวนและรอยละคําตอบผิดของความรูในการปองกันโรคไขเลือดออกของกลุมทดลอง (n=30) (ตอ)

จากการวิเคราะหจํานวนและรอยละคําตอบผิดของความรูในการปองกันโรคไขเลือดออกของกลุมทดลอง ท่ีไดรับการสอน
สุขศึกษาตอความรูในการปองกันโรคไขเลือดออก พบวา จํานวนและรอยละคําตอบผิดหลังเรียนต่ํากวากอนเรียน

สวนท่ี 3 ผลเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความรูในการปองกันโรคไขเลือดออก กอนและหลังการทดลองของ
กลุมนักเรียน

ตารางท่ี 5 แสดงการเปรียบเทียบกอนและหลังการสอนสุขศึกษาตอความรูในการปองกันโรคไขเลือดออก

Mean N

กอนการ

ทดลอง

หลังการ

ทดลอง

Difference
and 95% CI

t P

x̄ SD x̄ SD Lower Upper

กลุม
ทด
ลอง

-5.400 30 13.60 2.143 19.00
1.17

4
-6.359 -4.441 -11.519 0.00

*p<.05

จากตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความรูในการปองกันโรคไขเลือดออก พบวา คาเฉลี่ยของคะแนน
ความรูในการปองกันโรคไขเลือดออกของนักเรียนท่ีไดรับการสอนสุขศึกษาตอความรูในการปองกันโรคไขเลือดออกหลัง
การทดลองเพ่ิมข้ึนกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 โดยคาเฉลี่ยของคะแนนความรูในการปองกันโรคไขเลือดออก
กอนการทดลองเทากับ 13.60 คะแนน คือมีคะแนนความรูในการปองกันโรคไขเลือดออกในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยคะแนน
หลังการทดลองเทากับ 19.00 คะแนน คือมีคะแนนความรูในการปองกันโรคไขเลือดออกในระดับดีผลการวิเคราะหขอมูล
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยปรากฏดังตารางท่ี 3

คําถาม

กอนเรียน หลังเรียน
ตอบผิด ตอบผิด

จํานวน
(คน)

รอยละ จํานวน
(คน)

รอยละ

เมื่อนักเรียนปวยเปนไขเลือดออกควรจะออกกําลังกายมากๆ 18 60 5 16.7

โรคไขเลือดออก มีอาการ 3 ระยะ คือ ไขสูง, ภาวะช็อค และระยะ
ฟนตัว

6 20 1 3.3

การสวมใสเสื้อผาท่ีมดิชิดปองกันไมใหยุงกัดได 13 43.3 2 6.7
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สวนท่ี 4 ผลระดับความรูในการปองกันโรคไขเลือดออกกอนและหลังเรียน
ตารางท่ี 6 แสดงระดับความรูในการปองกันโรคไขเลือดออกกอนเรียน

คะแนน
กลุมตัวอยาง (N = 30)

จํานวน (คน) รอยละ
มีความรูระดับดี (16-20 คะแนน) 5 16.7
มีความรูระดบัปานกลาง (10-15 คะแนน) 24 80.0
มีความรูระดบัต่ํา (0-9 คะแนน) 1 3.3

รวม 30 100

จากตารางท่ี 4 พบวา กอนเรียนเด็กกลุมทดลองมีระดับความรูในการปองกันโรคไขเลือดออก สวนใหญมีความรูอยูใน
ระดับปานกลาง จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 80.0 รองลงมาอยูในระดับดี จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 16.7 และมีความรู
ในระดับต่ํา 1 คน คิดเปนรอยละ 3.3

ตารางท่ี 7 แสดงระดับความรูในการปองกันโรคไขเลือดออกหลังเรียน

คะแนน
กลุมตัวอยาง (N = 30)

จํานวน (คน) รอยละ
มีความรูระดับดี (16-20 คะแนน) 30 100.0
มีความรูระดบัปานกลาง (10-15 คะแนน) - -
มีความรูระดบัต่ํา (0-9 คะแนน) - -

รวม 30 100

จากตารางท่ี 5 พบวา หลังเรียนเด็กกลุมทดลองมีระดับความรู ในการปองกันโรคไข เลือดออก อยู ในระดับดี
จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 100

สรุปผลการวิจัย
ขอมูลท่ัวไปพบวา นักเรียนกลุมทดลองสวนใหญ เปนเพศชายรอยละ 56.7 สวนใหญมีอายุ 10 ป รอยละ 33.3 และสวน

ใหญกําลังศึกษาช้ันประถมศึกษาปท่ี 4คิดเปนรอยละ 43.3 และมีความรูในการปองกันโรไขเลอืดออก อยูในระดับดี ผลคาเฉลีย่
19.00 คะแนน

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความรูในการปองกันโรคไขเลือดออก  กอนและหลังการทดลองของนักเรียน พบวา
หลังการการทดลองเพ่ิมข้ึนกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05

อภิปรายผล
การศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของการสอนสุขศึกษาตอความรูในการปองกันโรคไขเลือดออก ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี

4-6 โรงเรียนบานพลายชุมพล อ. เมือง จ. พิษณุโลก ผูศึกษาอภิปรายผลการศึกษาตามสมมุติฐาน ดังน้ี
ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการสอนสุขศึกษานักเรียนมีความรูในการปองกันโรคไขเลือดออกสูงกวากอนการทดลอง

เปนไปตามสมมุติฐานขอท่ี 1 สามารถอธิบายไดวา การไดรับการสอนสุขศึกษาตอความรูในการปองกันโรคไขเลือดออก ทําให
นักเรียนมีความรูในการปองกันโรคไขเลือดออกเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ องคอร ประจันเขตต (2557)
ไดศึกษาความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ของนักเรียนโรงเรียนเขาเพ่ิมนารีผล
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วิทยา อ.บานนา จ.นครนายก  วิธีการวิจัยเปนแบบสํารวจ (exploratory research) เก็บขอมูลในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายช้ันปท่ี 4-6 โรงเรียนเขาเพ่ิมนารีผลวิทยา ต.เขาเพ่ิม อ.บานนา จ.นครนายก เลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง
ตามเกณฑท่ีกําหนด จํานวน 120 ราย ผลการวิจัย พบวา ระดับความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
อยูในระดับปานกลางท้ังหมด คิดเปนรอยละ 63.33, 82.50 และ 53.33 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ นิตยา
เจียมจิตต (2542) ไดศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาท่ีมีตอพฤติกรรมการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ในสังกัดการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม กลุมตัวอยางจํานวน 80 คน เปนการวิจัยแบบ
ก่ึงทดลองสองกลุม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติการทดสอบคาท่ี และ ANCOVA ผลการศึกษาหลังการทดลองพบวา กลุม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ย ความรูเจตคติและการปฏิบัติเพ่ือการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกสูงกวาการทดลอง มีเจตคติตอ
การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ไมแตกตางจากนักเรียนท่ีไมไดรับโปรแกรมสุขศึกษา นักเรียนท่ีไดรับโปรแกรมสุข
ศึกษามีการปฏิบัติเรื่องการปองกันและควบคมุโรคไขเลือดออกดีกวานักเรียนท่ีไมไดรับโปรแกรมสุขศึกษา และยังสอดคลองกับ
การศึกษาของ ธนัชชา นทีมหาคุณและจินตนา สรายุทธพิทักษ (2558) ไดศึกษาผลของโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียนท่ีมีตอการ
ปองกันโรคไขเลือดออกของนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนวิชูทิศ ผลการวิจัยพบวา 1) คาเฉลี่ยของคะแนนการปฏิบัติท่ีมีตอ
การปองกันโรคไขเลือดออกของนักเรียนกลุมทดลองหลังไดรับการจัดโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียนเพ่ิมข้ึนกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) คาเฉลี่ยของคะแนนการปฏิบัติท่ีมีตอการปองกันโรคไขเลือดออกของนักเรียนกลุม
ทดลองหลังไดรับการจัดโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน หลังการทดลองเพ่ิมข้ึนมากกวาของนักเรียนกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการวิจัยแสดงวาโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียนท่ีมีตอการปองกันโรคไขเลือดออกสงผลตอการปองกัน
โรคไขเลือดออกของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ดังน้ัน จึงสรุปไดวาผลของการสอนสุขศึกษาตอความรูในการปองกันโรคไขเลือดออกของ นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 4-6 โรงเรียนบานพลายชุมพล ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนและใชในการวิจัยครั้งน้ี ประสบผลสําเร็จ มีผลทําใหนักเรียนมีความรูและ
การปฏิบัติในการปองกัน ควบคุมโรคไขเลือดออก เพ่ิมมากข้ึนกวากอนการสอนสุขศึกษา อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ผลการศึกษางานวิจัยในครั้งน้ีสามารถใชเปนแนวทางในการใหความรูในการปองกันโรคไขเลือดออกกับเยาวชนตอไป

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป
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บทคัดยอ
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคาดหวังของบุคลากรสาธารณสุขตอบทบาทหนาท่ีของเจาพนักงานเภสัชกรรม และ

ความตองการเจาพนักงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดพิษณุโลก การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยใช
แบบสอบถามชนิดตอบดวยตนเอง ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดพิษณุโลก
จํานวน 120 คน ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมของความคาดหวังตอบทบาทหนาท่ีของเจาพนักงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล จะตองมีความสามารถในดานการสงเสริมสุขภาพ ดานความรูและทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ และดานอื่น ๆ อยูใน
ระดับเห็นดวย (คะแนนเฉล่ีย 3.8, 4.3 และ 3.7 ตามลําดับ) ความตองการเจาพนักงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
พบวา ในปจจุบันตองการ แหงละ 1 คน มีจํานวน 60 แหง (รอยละ 83.33) โดยแบงเปน ความตองการในอนาคตท่ีตองการเพ่ิมขึ้นปละ
1 คน มีจํานวน 29 แหง (รอยละ 40.27) และตองการจํานวนเทาเดิม โดยใหมีเพียงแหงละ 1 คน มีจํานวน 31 แหง (รอยละ 43.06)
ในขณะท่ีโรงพยาบาลสงเสริมตําบลท่ีไมตองการใหมีเจาพนักงาน เภสัชกรรมประจําอยูท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล มีจํานวน 12
แหง (รอยละ 16.67)
คําสําคัญ : ความคาดหวัง เจาพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

Abstract
The purposes of the study were to study the expectation of Public Health Personnel on the Role of

Pharmacy Technicians; and  to study the demand of Pharmacy Technicians in Sub-District Health Promoting
Hospitals in Phitsanulok Province. This research was a descriptive research, the research tool was a set of self-
answer questionnaires. The studied population and sample were 120 persons of the Sub-District Health Promoting
Hospitals in Phitsanulok Province. The results of the study found that:  overall, the expectation on the role of
Pharmacy Technicians working in Sub-district Health Promoting Hospitals will have 3 competencies Health
Promoting, Knowledge and skills in professional practice and others at the level of agreement (Mean =3.8, 4.3 and
3.7, respectively) there were 60 Sub-district Health Promoting Hospitals (83.33%) demanded one person for
Pharmacy Technicians, in those 60 hospitals can be separated to 2 groups by; 1st group-29 hospitals (40.27%)
increased demand one person for Pharmacy Technicians by yearly basis and 2nd group-31 hospitals (43.06%)
maintained one person for Pharmacy Technicians and 12 hospitals (16.67%) did not demand Pharmacy
Technicians.

Keywords : expectation, pharmacy technician, sub-district health promoting hospital
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บทนํา
สถานการณการเปลี่ยนแปลงดานสังคม เศรษฐกิจ และปญหาสุขภาพ ตลอดจนกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศ

ไทยท่ีผานมากอใหเกิดกระแสการปฏิรูปในดานตางๆ ไดแก การปฏิรูประบบราชการ การปฏิรูปการปกครองสวนทองถ่ิน และ
การปฏิรูประบบสุขภาพ แนวคิดการปฏิรูปดังกลาวสงผลตอโครงสรางและนโยบายในภาครัฐเปนอยางมาก จากการปฏิรูป
ระบบสุขภาพของประเทศไทยทําใหรูปแบบการบริการทางสาธารณสุขมีการเปลี่ยนแปลงในแนวทางท่ีเนนการควบคุมและ
ปองกันโรคเปนหลัก มุงจัดการกับปจจัยเสี่ยงท่ีเปนตนเหตุของปญหาสุขภาพ โดยยกระดับสถานีอนามัยเปนโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) โดยมีกรอบอัตรากําลังคนดานสุขภาพ ไดแก แพทย (ใชระบบการใหคําปรึกษาทางไกล)
พยาบาล 2 คน เจาพนักงานเภสัชกรรม 1 คน เจาพนักงานทันตาภิบาล 1 คน เจาพนักงานสาธารณสุข 1 คน ผูชวยเจา
พนักงานสาธารณสุข 1 คน และนักวิชาการสาธารณสุข 1 คน (สํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ, 2554) เพ่ือเปน
ทัพหนาของกระทรวงสาธารณสุขในการใหบริการดานสุขภาพแกประชาชนในตําบล หมูบาน และชุมชน เนนบริการสุขภาพ
เชิงรุกใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดอยางท่ัวถึงและเทาเทียม รวมท้ังใหประชาชนและผูรับบริการไดมีสวนรวมในการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง เปนตน

จากกรอบอัตรากําลังและจัดสรรตําแหนงเพ่ือบรรจุเปนขาราชการป พ.ศ. 2558 พบวาสายบริการในบริการปฐมภูมิ
ควรมีเจาพนักงานเภสัชกรรม 7,189 คน แตมีผูปฏิบัติงานจริงเพียง 5,039 คน ขาดไป 1,250 คน จากขอมูลดังกลาวบุคลากร
ทางการสาธาณสุขในประเทศไทยยังคงมีความขาดแคลน (กระทรวงสาธารณสุข, 2558) และในปจจุบันพบวาสถานการณ
กําลังคนของเจาพนักงานเภสัชกรรมเมื่อเทียบกับอัตราการจางงานและการคํานวนอัตรากําลังตามกรอบการจัดสรรบุคลากร
ทางการแพทยดวยภูมิศาสตรสารสนเทศ (GIS) และตามกรอบอัตราช่ัวโมงเทียบเทาพนักงานประจํายังมีความตองการมากและ
ความขาดแคลนจะรุนแรงมากข้ึนหากนําเอาภาระงานท่ีแทจริงมาเปนกรอบในการพิจารณา (กฤษดา แสวงดี, 2560)

เน่ืองจากความตองการบุคลากรท่ีเพ่ิมข้ึนจากจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน การใชบริการสาธารณสุขท่ีเพ่ิมข้ึน และ
แนวโนมจํานวนผูสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึน สงผลใหจํานวนผูปวยโรคเรื้อรัง และโรคเกิดใหมมีเพ่ิมข้ึนตามลําดับ นอกจากปญหาดาน
กําลังคนแลว ปญหาดานการกระจายตัวของบุคลากรท่ีไมเหมาะสมและขาดความสมดุลท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพยังคงเปน
ปญหาท่ีสําคัญของระบบสุขภาพ โดยเฉพาะการเคลื่อนยายของบุคลากรภาครัฐสูภาคเอกชนและชนบทสูเมือง เกิดสมองไหล
จากภาคสาธารณะไปสูภาคเอกชนท่ีมีรายไดสูงมีจํานวนมากข้ึน เปนตน จากปญหาความขาดแคลนกําลังคนดานสุขภาพ รัฐได
กําหนดนโยบายและวางแผนดานระบบสุขภาพและกําลังคนในแผนพัฒนาสุขภาพ ฉบับท่ี 12 (2560-2564) สรุปไดวา รัฐตอง
ผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพใหมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับสถานการณการเปลี่ยนแปลง เนนใหมีการการ
กระจายกําลังคนใหเกิดความเปนธรรมและท่ัวถึง รวมถึงกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดนโยบายเรื่องการเรงรัดพัฒนากําลังคน
ดานสุขภาพ โดยมุงเนนใหทําการศึกษาความตองการกําลังคนสายสนับสนุนดานสุขภาพ ไดแก เจาพนักงานเภสัชกรรม เจา
พนักงานทันตาภิบาล และเจาหนาท่ีสาธารณสุข เพ่ือใหเกิดความเช่ือมโยงกันระหวางการวางแผนกําลังคนกับการผลิตและการ
บริหารงานบุคลากรใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการพัฒนาสาธารณสุขระยะยาว (แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ, 2559)
“เจาพนักงานเภสัชกรรม” จัดเปนหน่ึงในอาชีพท่ีเก่ียวของกับกําลังคนดานสุขภาพ ซึ่งเปนบุคลากรระดับผูชวยท่ีศึกษาในระดบั
ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญา บุคลากรกลุมน้ีกระทรวงสาธารณสุขผลิตโดยผานทางวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก เพ่ือใหบริการแกสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขในสวนภูมิภาคท่ีมีความขาดแคลน ซึ่งแบง
ภาระงานตามความสามารถทางวิชาการและบทบาทวิชาชีพไดเปน 2 ประเภท คือ งานท่ีเจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติไดเอง
โดยมิตองตรวจสอบจากเภสัชกร และงานท่ีเจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติภายใตความเห็นชอบหรือภายใตการควบคุมของ
เภสัชกร โดยครอบคลุมลักษณะการทํางานท้ัง 6 ดาน คือ งานบริการเภสัชกรรม ไดแก การเตรียมยา การจายยาตามใบสั่งยา
งานผลิตยา งานบริหารเวชภัณฑ ไดแก การจัดซื้อ จัดหายา การเก็บรักษายา การเบิกจายยา การควบคุมกํากับบริหาร
เวชภัณฑของสถานบริการระดับรอง งานเภสัชสาธารณสุข ไดแก การดําเนินงานตามท่ีกฎหมายกําหนด จัดทําทะเบียน
ใบอนุญาต การเฝาระวังดานการคุมครองผูบริโภค งานวิชาการ ไดแก การจัดทําสารสนเทศดานเภสัชกรรม การใหการศึกษา
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และจัดอบรม และงานสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน ไดแก การสนับยาแกกองทุนยา การนิเทศกองทุนยา และการเผยแพร
ความรูเรื่องยาและสมุนไพร (สภาเภสัชกรรม, 2557) ตั้งแตในอดีตผานมาจนถึงปจจุบันยังไมมีการศึกษาถึงความตองการ
กําลังคน และบทบาทหนาท่ีของเจาพนักงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลท่ีชัดเจน มีเพียงภาพรวมกวางๆ
สําหรับเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรในดานการกําหนดอัตรากําลังคนของเจาหนาท่ีในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
เทาน้ัน ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนเภสัชกรและเปนอาจารยผูสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงสาธารณสุขศาสตร สาขา
เทคนิคเภสัชกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งเก่ียวของโดยตรงกับการสนับสนุน
และสงเสริมบทบาทหนาท่ีดังกลาวของบัณฑิตเจาพนักงานเภสัชกรรม จึงมีความสนใจศึกษาในประเด็นความคาดหวังของ
บุคลากรสาธารณสุขตอบทบาทหนาท่ีของเจาพนักงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และความตองการเจา
พนักงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ท้ังน้ีขอมูลท่ีไดจากบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลจะทําใหทราบถึงบทบาทหนาท่ีของเจาพนักงานเภสัชกรรมท่ีจําเปนเพ่ือสามารถดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงคของการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศไทย และเพ่ือเปนแนวทางในการวางแผน พัฒนาการศึกษา
รวมท้ังใชเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการวางแผนกําลังคนดานเจาพนักงานเภสัชกรรมในอนาคต

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Study) ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ผูอํานวยการโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 120 คน
เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย
แบบสอบถามชนิดตอบดวยตนเอง ผานการตรวจสอบความถูกตองเท่ียงตรงจากผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน เพ่ือให

ขอคําถามมีความเหมาะสมและสมบูรณ โดยเน้ือหาแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน คือ
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามและหนวยงาน
สวนท่ี 2 ความคาดหวังตอบทบาทหนาท่ีของเจาพนักงานเภสัชกรรมในหนวยงาน ประกอบดวยประเด็นหลัก 3 ดาน

คือ บทบาทหนาท่ีท่ีพึงประสงคดานการสงเสริมสุขภาพ บทบาทหนาท่ีท่ีพึงประสงคดานความรูและทักษะการปฏิบัติงานทาง
วิชาชีพ และบทบาทหนาท่ีท่ีพึงประสงคดานอ่ืนๆ โดยแบงคําตอบเปน 5 ระดับตามมาตราสวนการประเมินคา (Rating Scale)
ของ Likert ไดแก ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ไมเห็นดวย ไมแนใจ เห็นดวย และเห็นดวยอยางยิง่

สวนท่ี 3 ความตองการเจาพนักงานเภสัชกรรมของหนวยงานท้ังในปจจุบันและอนาคต
วิธีการวิเคราะหขอมูล
เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามและหนวยงาน ขอมูลดาน

ความคาดหวังตอบทบาทหนาท่ีของเจาพนักงานเภสัชกรรม และขอมูลความตองการเจาพนักงานงานเภสัชกรรม ดวยสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ในรูปของความถ่ีรอยละ ในการบรรยายลักษณะกลุมตัวอยาง อธิบายขอมูลในแตละขอ
ยอยของบทบาทหนาท่ีของเจาพนักงานเภสัชกรรม และความตองการเจาพนักงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร

ผลการวิจัย
การวิเคราะหขอมูลสําหรับการศึกษา เรื่อง ความคาดหวังของบุคลากรสาธารณสุขตอบทบาทหนาท่ีของเจาพนักงาน

เภสัชกรรมในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล กรณีศึกษา: จังหวัดพิษณุโลก โดยเก็บขอมูลตางๆ จากผูอํานวยการของทุก
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 120 แหง และไดรับการตอบกลับมาจํานวน 72 แหง คิดเปน
รอยละ 60 ของจํานวนแบบสอบถามท้ังหมด แลวนํามาทําการวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดย
นําเสนอผลการวิเคราะหเปน 3 สวน ตามลําดับ ดังน้ี
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1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 72 คน สวนใหญเปนเพศชาย แบงตามสายอาชีพ สวนใหญเปนนักวิชาการ

แบงตามอายุ สวนใหญอยูในชวงอายุ 40 ถึง 50 ป และแบงตามระดับการศึกษา สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ดัง
แสดงในตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

2. ความคาดหวังตอบทบาทหนาท่ีของเจาพนักงานเภสัชกรรมในหนวยงาน
2.1 ดานการสงเสริมสุขภาพ
ความคาดหวังตอบทบาทหนาท่ีของเจาพนักงานเภสัชกรรมดานการสงเสริมสุขภาพในภาพรวม อยูในระดับ เห็นดวย

ท่ีเจาพนักงานเภสัชกรรมจะตองมีความสามารถในดานการสงเสริมสุขภาพ โดยแบงเปนความสามารถท่ีพึงประสงคในลักษณะ
ตางๆ 6 ลักษณะ ดังแสดงในตารางท่ี 2

ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (รอยละ)
1. ตําแหนงสายงาน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 54 (75)
ผูรักษาการแทนผูอํานวยการ/ ผูไดรับมอบหมายใหตอบแบบสอบถาม 18 (25)
2. เพศ
ชาย 50 (69.44)
หญิง 22 (30.56)
3. ตําแหนงสายอาชีพ
นักวิชาการ 48 (66.67)
เจาพนักงานสาธารณสุข 18 (25)
พยาบาล 6 (8.33)
4. อายุ
นอยกวา 30 ป 6 (8.33)
30 – 40 ป 20 (27.78)
40 – 50 ป 24 (33.33)
50 – 60 ป 22 (30.56)
5. ระดับการศึกษา
ระดับอนุปริญญา 4 (5.56)
ระดับปริญญาตรี 50 (69.44)
ระดับปริญญาโท 18 (25)
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความคาดหวังตอบทบาทหนาท่ีของเจาพนักงานเภสัชกรรมดานการสงเสริมสุขภาพ

ความสามารถท่ีพึงประสงค
ระดับความคาดหวังตอ

บทบาทหนาท่ีของ
เจาพนักงานเภสชักรรม

คาเฉลี่ย
(สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน)
1. เจาพนักงานเภสัชกรรมมคีวามสามารถในการวิเคราะหปจจัยตางๆ ใน
ชุมชนท่ีเก่ียวของกับสุขภาพเพ่ือนําไปสูการสงเสรมิสุขภาพไดอยางเหมาะสม

เห็นดวย 3.9 (0.7)

2. เจาพนักงานเภสัชกรรมมคีวามสามารถในการวางแผนและดําเนินงาน
ติดตามและประเมินผล โครงการสงเสริมสุขภาพบนพ้ืนฐานขององคความรู
ทางวิชาการรวมกับสภาพความเปนจริงทางสังคมของชุมชน

เห็นดวย 3.9 (0.7)

3. เจาพนักงานเภสัชกรรมมคีวามสามารถในการสื่อสารใหประชาชนในชุมชน
รวมถึงผูมารับบริการ รับรู เขาใจและปฏิบตัิตนเพ่ือดูแลสุขภาพไดอยาง
เหมาะสม

เห็นดวย 4.1 (0.5)

4. เจาพนักงานเภสัชกรรมมคีวามสามารถในการเพ่ิมศักยภาพท่ีมีอยูของ
บุคคล ครอบครัวและชุมชนใหดูแลสุขภาพของตนเองโดยผานกระบวนการ
กระตุนใหชุมชนมสีวนรวมในการปฏิบัติตนเก่ียวกับสุขภาพ

เห็นดวย 3.9 (0.7)

5. เจาพนักงานเภสัชกรรมมีทักษะในการประเมินภาวะเสีย่ง วินิจฉยั คัดกรอง
ผูปวยท่ีมีความเสีย่งตอการเกิดโรคและสงตอผูปวยไดอยางเหมาะสม

ไมแนใจ 3.5 (0.9)

6. เจาพนักงานเภสัชกรรมมีทักษะในการติดตามผูปวยระดับบุคคลและ
ครอบครัวเพ่ือการปรับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพท่ีเหมาะสม

เห็นดวย 3.8 (0.7)

7. ภาพรวมดานการสงเสรมิสุขภาพ เห็นดวย 3.8 (0.7)

2.2 ดานความรูและทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
ความคาดหวังตอบทบาทหนาท่ีของเจาพนักงานเภสัชกรรมดานความรูและทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพใน

ภาพรวม อยูในระดับ เห็นดวยท่ีเจาพนักงานเภสัชกรรมจะตองมีความสามารถในดานความรูและทักษะการปฏิบัติงานทาง
วิชาชีพ โดยแบงเปนความสามารถท่ีพึงประสงคในลักษณะตางๆ 7 ลักษณะ ดังแสดงในตารางท่ี 3
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ตารางท่ี 3 ผลการประเมินความคาดหวังตอบทบาทหนาท่ีของเจาพนักงานเภสัชกรรมดานความรูและทักษะการปฏิบัติงาน
ทางวิชาชีพ

ความสามารถท่ีพึงประสงค
ระดับความคาดหวังตอ

บทบาทหนาท่ีของ
เจาพนักงานเภสชักรรม

คาเฉลี่ย
(สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน)
1. เจาพนักงานเภสัชกรรมสามารถเขียนฉลากยา ฉลากชวย และจัดยาตาม
ใบสั่งยา ตลอดจนสงมอบยาแกผูปวยพรอมท้ังใหคําแนะนําวิธีการใชยาท่ี
ถูกตอง

เห็นดวยอยางยิ่ง 4.6 (0.5)

2. เจาพนักงานเภสัชกรรมสามารถทําบัญชีรับ-จายเวชภณัฑ จัดทํารายงาน
และรวบรวมสถิติรายงานท่ีเก่ียวของกับงานบริหารเวชภณัฑได

เห็นดวย 4.5 (0.5)

3. เจาพนักงานเภสัชกรรมมคีวามรูและทักษะในงานตรวจสอบ เฝาระวัง
เก่ียวกับผลิตภณัฑสุขภาพและบรกิารสุขภาพ เชน สถานพยาบาล  รานขาย
ของชํา  มินิมารท  รานเสรมิสวย และตลาดสด เปนตน

เห็นดวย 4.4 (0.7)

4. เจาพนักงานเภสัชกรรมมคีวามรูและทักษะในงานตรวจสอบ เฝาระวัง
เก่ียวกับขอความโฆษณาหลอกลวง หรือทําใหผูบริโภคเขาใจผิดท่ีโฆษณา
ผานสื่อตางๆ เชน วิทยุ  โทรทัศน  สื่อสิ่งพิมพ   ปายโฆษณา และ
อินเตอรเน็ต เปนตน

เห็นดวย 4.4 (0.6)

5. เจาพนักงานเภสัชกรรมสามารถจัดทําขอมูลเก่ียวกับแหลงวัตถุดบิ
สมุนไพร ตํารับยาสมุนไพรและยาแผนโบราณ เพ่ือเปนขอมลูสําหรับแพทย
แผนไทยและแพทยทางเลือกเพ่ือใหบริการกับบุคลากรสาธารณสุข และ
ผูรับบริการท่ีสนใจ

เห็นดวย 4.3 (0.7)

6. เจาพนักงานเภสัชกรรมสามารถผลิตและปรุงยาพ้ืนฐาน ตามใบสัง่ยาได เห็นดวย 3.8 (0.9)
7. เจาพนักงานเภสัชกรรมสามารถจัดทําสื่อ ขอมูลสารสนเทศ สื่อการศึกษา
และจัดทําโครงการฝกอบรม สําหรับใหความรูในรูปแบบตางๆ แกประชาชน
ในชุมชนได

เห็นดวย 4.2 (0.6)

8. ภาพรวมดานความรูและทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ เห็นดวย 4.3 (0.6)

2.3 ดานอื่นๆ
ความคาดหวังตอบทบาทหนาท่ีของเจาพนักงานเภสัชกรรมดานอ่ืนๆ ท้ังในภาพรวม และแบงตามความสามารถท่ีพึง

ประสงคใน 3 ลักษณะ อยูในระดับเห็นดวย ดังแสดงในตารางท่ี 4
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ตารางท่ี 4 ผลการประเมินความคาดหวังตอบทบาทหนาท่ีของเจาพนักงานเภสัชกรรมดานอ่ืนๆ

ความสามารถท่ีพึงประสงค
ระดับความคาดหวังตอ

บทบาทหนาท่ีของ
เจาพนักงานเภสชักรรม

คาเฉลี่ย
(สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน)
1. เจาพนักงานเภสัชกรรมสามารถจัดทําแผนพัฒนาสาธารณสุขรวมถึงการ
ประเมินผลการดาํเนินงานได

เห็นดวย 3.8 (0.6)

2. เจาพนักงานเภสัชกรรมสามารถเก็บขอมูลเพ่ือการทําวิจยัและการ
วิเคราะหเพ่ือการเผยแพรทางวิชาการได

เห็นดวย 3.9 (0.6)

3. เจาพนักงานเภสัชกรรมสามารถใหการปฐมพยาบาลเบื้องตนได เห็นดวย 3.6 (0.7)
4. ภาพรวมดานอ่ืนๆ เห็นดวย 3.7 (0.6)

3. ความตองการเจาพนักงานเภสัชกรรมของหนวยงาน
ความตองการเจาพนักงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล แบงเปนความตองการเจาพนักงานเภสัช

กรรมในปจจุบัน ความตองการในอนาคต และไมมีความตองการเจาพนักงานเภสัชกรรม ดังแสดงในตารางท่ี 5

ตารางท่ี 5 ความตองการเจาพนักงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ความตองการเจาพนักงานเภสัชกรรม จํานวน (รอยละ)

ความตองการในปจจุบัน (แหงละ 1 คน) 60 (83.33)
แนวโนมความตองการในอนาคต

- ตองการเพ่ิมข้ึนปละ 1 คน 29 (40.27)
- ตองการเทาเดิม (มีเจาพนักงานเภสัชกรรม เพียงแหงละ 1 คน) 31 (43.06)

ไมมีความตองการเจาพนักงานเภสัชกรรม 12 (16.67)

อภิปรายผล
ความคาดหวังตอบทบาทหนาท่ีของเจาพนักงานเภสัชกรรมดานการสงเสริมสุขภาพสอดคลองกับนโยบายการ

ดําเนินงานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล คือ ดานการดําเนินงานเชิงรุก โดยมุงเขาหาประชาชนและชุมชนเพ่ือสราง
สุขภาพและจัดการปจจัยเสี่ยงท่ีเปนตนเหตุของปญหาสุขภาพ โดยเจาพนักงานเภสัชกรรมมีบทบาทหนาท่ีในการวิเคราะห
ปจจัยและประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคในชุมชนท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ ดานการบริการอยางตอเน่ือง โดยมุงใหคําปรึกษา
และสงตอผูปวยในกรณีฉุกเฉินไดตลอดเวลา โดยเจาพนักงานเภสัชกรรมมีบทบาทหนาท่ีในการคัดกรองผูปวยท่ีมีความเสี่ยงตอ
การเกิดโรคและสามารถใหการปฐมพยาบาลเบื้องตนไดกอนสงตอผูปวย และติดตามผูปวยระดับบุคคลและครอบครัวเพ่ือชวย
ปรับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพใหถูกตอง ดานความเช่ือมโยงและการมีสวนรวม โดยมุงใหเกิดการมีสวนรวมอยางเขมแข็งใน
การดําเนินงานของประชาชน ชุมชน และสถานบริการสุขภาพในระดับอ่ืน โดยเจาพนักงานเภสัชกรรมมีบทบาทหนาท่ีในการ
สื่อสารใหประชาชนในชุมชนสามารถรับรู เขาใจ และปฏิบัติตนเพ่ือดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวไดอยางเหมาะสมผาน
กระบวนการมีสวนรวมในการปฏิบัติตนเก่ียวกับสุขภาพ เชน รวมวางแผนและดําเนินงานโครงการสงเสริมสุขภาพบนพ้ืนฐาน
องคความรูทางวิชาการใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของชุมชน

ความคาดหวังตอบทบาทหนาท่ีของเจาพนักงานเภสัชกรรมดานความรูและทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
สอดคลองกับสมรรถนะของเจาพนักงานเภสัชกรรมท่ีสภาเภสัชกรรมกําหนด (สภาเภสัชกรรม, 2557) ท้ังหมด 5 งาน ไดแก
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งานบริการเภสัชกรรมเก่ียวกับการเขียนฉลากยาฉลากชวย การจัดยาตามใบสั่งยา และการสงมอบยาแกผูปวยพรอมคําแนะนํา
และวิธีการใชยาท่ีถูกตอง งานบริหารเวชภัณฑเก่ียวกับการทําบัญชีรับ-จาย จัดทํารายงานและรวบรวมสถิติรายงานของ
เวชภัณฑ งานเภสัชสาธารณสุขเก่ียวกับงานตรวจสอบเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพ บริการสุขภาพ และโฆษณาตางๆ งานเภสัช
กรรมปฐมภูมิเก่ียวกับการจัดทําขอมูลแหลงวัตถุดิบสมุนไพร ตํารับยาสมุนไพรและยาแผนโบราณ เพ่ือเปนขอมูลสําหรับแพทย
แผนไทยและแพทยทางเลือก งานผลิตเก่ียวกับการผลิตและปรุงยาพ้ืนฐานตามใบสั่งยา และงานบริการเภสัชสาธารณสุข
เก่ียวกับการจัดทําสื่อการศึกษา การจัดทําโครงการฝกอบรมสําหรับใหความรูในรูปแบบตางๆ แกประชาชนในชุมชน
ตามลําดับ

ความตองการเจาพนักงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สวนใหญตองการใหมีเจาพนักงานเภสัช
กรรมประจําแหงละ 1 คน ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการดําเนินงานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล กําหนดใหมี
บุคคลากรใหบริการ ประกอบดวย แพทย ทันตแพทย พยาบาล และเจาหนาท่ีสาธารณสุข ประกอบดวย เจาพนักงานเภสัช
กรรม เจาพนักงานทันตาภิบาล เจาพนักงานสาธารณสุข ตําแหนงละ 1 คน (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ, 2554) เพ่ือใหบริการดานสุขภาพแกประชาชนในตําบล หมูบาน และชุมชน เนนบริการสุขภาพเชิงรกุ
ใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดอยางท่ัวถึงและเทาเทียม และสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาพของแผนพัฒนา
สุขภาพแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (2560-2564) (แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ, 2559) ท้ัง 4 ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรท่ี 1 เรงการ
เสริมสรางสุขภาพคนไทยเชิงรุก โดยการพัฒนาระบบการสงเสริมสุขภาพ ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เสริมสรางความ
เขมแข็งของระบบการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสขุภาพและบริการสุขภาพ และพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน สอดคลอง
กับความสามารถท่ีพึงประสงคตอบทบาทหนาท่ีของเจาพนักงานเภสัชกรรม ในดานบทบาทหนาท่ีในการวิเคราะหปจจัยตางๆ
ในชุมชนท่ีเก่ียวของกับสุขภาพเพ่ือนําไปสูการสงเสริมสุขภาพทีเหมาะสม การเพ่ิมศักยภาพท่ีมีอยูของบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชนใหดูแลสุขภาพของตนเองโดยผานกระบวนการกระตุนใหชุมชนมีสวนรวมในการปฏิบัติตนเก่ียวกับสุขภาพ และการ
ประเมินภาวะเสี่ยง วินิจฉัย คัดกรองผูปวยท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคและสงตอผูปวยไดอยางเหมาะสม ยุทธศาสตรท่ี 2 สราง
ความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ําในระบบบริการสุขภาพ โดยการสรางและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิใหครอบคลุมเพ่ือเพ่ิม
ความเปนธรรมในการเขาถึงบริการและคุณภาพในการดูแลประชาชนสอดคลองกับความสามารถท่ีพึงประสงคตอบทบาท
หนาท่ีของเจาพนักงานเภสัชกรรม ในดานบทบาทหนาท่ีในการวางแผนดําเนินงาน ติดตามและประเมินผล โครงการสงเสริม
สุขภาพบนพ้ืนฐานขององคความรูทางวิชาการรวมกับสภาพความเปนจริงทางสังคมของชุมชน และการสื่อสารใหประชาชนใน
ชุมชนรวมถึงผูมารับบริการ รับรู เขาใจและปฏิบัติตนเพ่ือดูแลสุขภาพไดอยางเหมาะสมเทาเทียมกัน ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนา
และสรางกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพใหเกิดความเพียงพอในแตละพ้ืนท่ี มีบุคลากรดาน
สุขภาพท่ีดูแลประชาชนในสัดสวนท่ีเหมาะสม ลดปญหาการขาดแคลนกําลังคนดานสุขภาพในชนบท ซึ่งสอดคลองกับผลของ
ความตองการเจาพนักงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ซึ่งสวนใหญตองการใหมีเจาพนักงานเภสัชกรรม
ประจําแหงละ 1 คน และยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาและสรางความเขมแข็งในการอภิบาลระบบสุขภาพ โดยการพัฒนาระบบยา
เวชภัณฑและเทคโนโลยีทางการแพทยใหประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงระบบบริการสุขภาพท่ีไดมาตรฐานอันสอดคลองกับ
ความสามารถท่ีพึงประสงคตอบทบาทหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาสาธารณสุข รวมถึงการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผน และการเก็บขอมูลเพ่ือการทําวิจัยและเผยแพรทางวิชาการของเจาพนักงานเภสัชกรรม

สรุปผลการวิจัย
ความคาดหวังของบุคลากรสาธารณสุขตอบทบาทหนาท่ีของเจาพนักงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบล กรณีศึกษา: จังหวัดพิษณุโลก พบวา ในภาพรวมของความคาดหวังตอบทบาทหนาท่ีของเจาพนักงานเภสัชกรรมใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล อยูในระดับเห็นดวยท่ีเจาพนักงานเภสัชกรรมจะตองมีความสามารถในดานตางๆ เชน ดาน
การสงเสริมสุขภาพ ดานความรูและทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ และดานอ่ืนๆ เปนตน ความตองการเจาพนักงานเภสัช
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กรรมในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล พบวา ในปจจุบันตองการ แหงละ 1 คน คิดเปนรอยละ 83.33 โดยแบงเปน ความ
ตองการในอนาคตท่ีตองการเพ่ิมข้ึนปละ 1 คน คิดเปนรอยละ 40.27 และตองการจํานวนเทาเดิม โดยใหมีเพียงแหงละ 1 คน
คิดเปนรอยละ 43.06 ในขณะท่ีโรงพยาบาลสงเสริมตําบลท่ีไมตองการใหมีเจาพนักงานเภสัชกรรมประจําอยูท่ีโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล คิดเปนรอยละ 16.67

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยน้ีสนับสนุนโดยทุนอุดหนุนการวิจัยจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก คณะผูวิจัย
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ี มีจุดประสงคเพ่ือศึกษาระดับของความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาฟุตบอลท่ีเขารวมการแขงขันกีฬา

สถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42 และเปรียบเทียบระดับความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาฟุตบอลท่ีเขารวม
การแขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42 จําแนกตามรอบการแขงขันและประสบการณในการเลนกีฬาฟุตบอล
กลุมตัวอยางเปนนักกีฬาฟุตบอลท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทย “พลศึกษาเกมส” ครั้งท่ี 42 ระหวาง
วันท่ี 1-10 กันยายน 2560  ณ จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 17 ทีมเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีของ Krejcie & Morgan ไดจํานวนกลุม
ตัวอยาง 191 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเปนแบบทดสอบความวิตกกังวลตามสถานการณฉบับปรับปรุงใหม
(Revised Competitive Sport Anxiety Inventory–2 (CSAI – 2R) (Cox; Martens; & Russell. 2003) จํานวน 17 ขอ แปลเปน
ภาษาไทยโดย ดร.พิชิต เมืองนาโพธ์ิ ประกอบดวย ความวิตกกังวลตามสถานการณ 3 ดาน คือ ความวิตกกังวลทางกาย (Somatic
anxiety) ความวิตกกังวลทางจิต (Cognitive anxiety) และความเชื่อ ม่ันในตนเอง (Self confidence) ทําการวิเคราะหขอมูล
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียของคะแนนความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาฟุตบอลจําแนกตามรอบของการแขงขัน
รอบแรก รอบสอง รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ และประสบการณในการเลนกีฬาฟุตบอล โดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One – way analysis of variance) ทดสอบความแตกตางความแปรปรวนระหวางคาเฉล่ียของรอบของการแขงขันโดย
วิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’ test) กําหนดความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ผลการวิจัยพบวา ระดับความวิตกกังวลทางกาย รอบ
แรก รอบสอง รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในรอบชิงชนะเลิศ คาเฉล่ียเทากับ
31.64  และในรอบรองชนะเลิศ มีคาเฉล่ียเทากับ 28.17 ความวิตกกังวลทางจิต พบวา ในรอบชิงชนะเลิศ คาเฉล่ียเทากับ 35.00 และ
รอบรองชนะเลิศ คาเฉล่ียเทากับ 31.75 และความเชื่อม่ันในตนเอง พบวา  ในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ มีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักกีฬามีระดับความวิตกกังวลตามสถานการณเชื่อม่ันในตนเองสูง ในรอบชิงชนะเลิศ คาเฉล่ีย
เทากับ 34.45 และรอบรองชนะเลิศ คาเฉล่ียเทากับ 33.75 จําแนกตามประสบการณในการเลนกีฬาฟุตบอล พบวา นักกีฬาฟุตบอลท่ีมี
ประสบการณในการเลนกีฬาฟุตบอลท่ีตางกันมีความวิตกกังวลตามสถานการณดานความวิตกกังวลทางกาย ความวิตกกังวลทางจิต และ
ความเชื่อม่ันในตนเองไมแตกตางกัน

คําสําคัญ : ความวิตกกังวลตามสถานการณ นักกีฬาฟุตบอล กีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทย

Abstract
The purposes of the study were to study the anxiety level affected by circumstances of the football

players participating in the 42nd Institute of Physical Education Games of Thailand and to compare the anxiety
level affected by circumstances classified by the competition round and the experiences of playing football. The
sample group was the football players participating in the 42nd Institute of Physical Education Games of Thailand
during the 1st – 10th of September, 2017 in Supunburi Province with the number of 17 teams. The samples were
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191 by using the random sampling of Krejcie & Morgan. The research tool was the Revised Competitive Sport
Anxiety Inventory–2  (CSAI – 2 R, Cox; Martens; & Russell. 2 0 0 3 with 17 items translated into Thai by Dr. Pichit
Muangnapor including the anxiety affected by circumstances in 3 areas which were the Somatic anxiety, the
Cognitive anxiety and the Self- confidence anxiety. The data was analyzed by comparing the average of the
anxiety affected circumstances of the football players classified by the competition round including the first
round, the second round, the semi-final, the final and the experiences of playing football. The One – way analysis
of variance was implemented. The Scheffe’ test was performed with the statistical significance of . 0 5 . The
research findings were as following; It was found that the anxiety affected by circumstances in the first round, the
second round, the semi-final and the final had the statistical significance as .05. Moreover, it was found that the
Somatic anxiety was in high level in the final with the average of 31.64 and in the medium level in the semi-final
with the average of 28.17. Besides, it was revealed that the Cognitive anxiety was in high level in the final with the
average of 35.00 and in the semi-final with the average of 31.75. In addition, it was found that the Self-confidence
anxiety in the semi-final and the final had statistical significance as . 0 5 . The football players had the Self-
confidence anxiety in high level in the final with the average of 34 .45 and in the semi-final with the average of
3 3 .7 5 as following; Being classified by the experiences of playing football, it was found that there was no
statistical significance among the Somatic anxiety, the Cognitive anxiety and the Self-confidence anxiety.

Keywords : anxiety affected by circumstances, football players, physical education institute of Thailand

บทนํา
การแขงขันกีฬาพลศึกษาเกมสในปจจุบันกําลังเปนท่ีนิยมและไดรับความสนใจจากผูชมเปนอยางมาก เน่ืองจากใน

การแขงขันท่ีมีนักกีฬามีความสามารถมากมายเขารวมการแขงขันไมวาจะในระดับทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ กีฬาแหงชาติรวมถึง
นักกีฬาดาวรุง ทําใหการแขงขันกีฬาพลศึกษาเกมสเต็มไปดวยการแขงขันกันสูงเพ่ือความเปนเลิศทางการดานกีฬา
(เชวงพจน ครองธานินทร, 2549) การแขงขันกีฬาประเภทตางๆ นักกีฬายอมมีความเครียดและความวิตกกังวลกับผล
การแขงขันกีฬาเดี่ยวและประเภททีม เชน กีฬาฟุตบอลเปนกีฬาประเภททีมท่ีมีผูเลนหลายคนและรูปแบบการเลนท่ีแตกตาง
กัน แตละคนมีประสบการณเลนท่ีผานมาแตกตางกันกันออกไป อาจจะกอใหเกิดความวิตกกังวลเฉพาะตัวสูงเมื่อไดรับสิ่งเราท่ี
ทําใหเกิดความไมพึงพอใจ ซึ่งระดับความวิตกกังวลลักษณะเฉพาะสถานการณท่ีมีอยูจะเปนตัวเสริมหรือไปประกอบความ
วิตกกังวลลักษณะเฉพาะสถานการณใหมีความรุนแรง และมีระยะเวลาการเกิดนานมากกวาในบุคคลท่ีมีความวิตกกังวล
เฉพาะตัวระดับต่ํากวาและบุคคลท่ีเกิดความวิตกกังวลลักษณะสถานการณบอยครั้ง อาจจะสงผลใหบุคคลน้ันมีความวิตกกังวล
ลักษณะเฉพาะตัวในระดับสูงข้ึน สอดคลองกับ มาเตนส (Martens, 1977) กลาววา ความวิตกกังวลมีรากฐานมาจากแรง
กระตุนท่ีมีสาเหตุและกอใหเกิดการแปลความหมายหรือการรับรูวาจะมีการขมขูและอันตรายแกตัวเอง ทําใหรางกาย
ตอบสนองความกังวลลักษณะเฉพาะสถานการณ (A-State) และกีฬาประเภทตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการแขงขันในนัดสําคัญ
นักกีฬาจะเกิดความเครียดและความวิตกกังวลจากประสบการณท่ีผานมาอาจเปนผลลบตอการแสดงความสามารถทางกีฬา
แตถาความวิตกกังวลนอย ผลลบนอยความวิตกกังวลมากก็มีผลลบมากเชนกัน การวัดความวิตกกังวลมีการวัดทางกาย เชน
การวัดอัตราการเตนของหัวใจ การวัดความวิตกกังวลในนักกีฬามักอาศัยการสังเกตจากการแสดงออกทางพฤติกรรมและ
การใชแบบทดสอบในปจจุบันนิยมใชอยู 2 ชนิด คือ แบบทดสอบวัดความวิตกกังวลอันเปนลักษณะนิสัย (Sport
Competition Anxiety Test) หรือ นิยมเรียกวา SCAT และแบบทดสอบความวิตกกังวลตามสถานการณ (Competitive
Sport Anxiety Inventory – 2) หรือเรียกกันวา CSAI 2 (ณัฐสัญญ นามหาชัย, 2551 อางถึงใน จันทิวา จันทะบุตร, 2547)
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ซึ่งในกีฬาฟุตบอลเปนเกมกีฬาท่ียิ่งใหญเปนท่ีนิยมท้ังผูเลนและผูชมเห็นไดวามีการแขงขันฟุตบอลทุกวัน มีผูชมในสนามและ
สื่อสารมวลชนจํานวนมหาศาลเพราะเกมสการเลนท่ีสนุกสนาน ตื่นเตนเราใจ ผูเลนแตละคน แตละทีมตางพัฒนารูปแบบ
เทคนิคและวิธีการเลนใหเหมาะสมกับยุคสมัยมาโดยลําดับ ฟุตบอลเปนกีฬาท่ีเต็มไปดวยมนตเสนห สรางความตื่นเตนเราใจใน
ระหวางการแขงขัน การใชกลยุทธวิธีการชิงไหวชิงพริบท้ังระหวางผูเลนและผูฝกสอนเพ่ือนํามาซึ่งชัยชนะในเกมการแขงขัน
ตามกฎกติกา ฟุตบอลจึงเปนกีฬาท่ีสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ ฝกระเบียบวินัย นักกีฬาอาจจะเกิดความวิตกกังวลหลาย
ดาน เชน การยอมรับของเพ่ือนรวมทีม เกียรติยศ ช่ือเสียง มีทางเดินในชีวิตท่ีมากข้ึน บางคนไดรับทุนการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาท่ีมีช่ือเสียง ตลอดจนเปนอาชีพท่ีสามารถเลี้ยงตัวเองไดในปจจุบัน (อุทัย สงวนพงศ, 2550) ซึ่งในการแขงขัน
กีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทย กีฬาฟุตบอลนับวาเปนกีฬามหาชนท่ีแตละทีมใหความสนใจและเขารวมการแขงขัน
จํานวนมากและเปนกีฬาท่ีตองสงเขารวมการแขงขันทุกวิทยาเขต  ในแตละทีมมีนักกีฬาท่ีไดพัฒนามาจากในระดับเยาวชน
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เขามาทําการแขงขัน นักกีฬาบางคนผานการเปนทีมชาติและอยูในสังกัดทีมบอลลีก ซึ่งใน
การแขงขันกีฬาพลศึกษาเกมส จึงเปนแมทตแหงศักดิ์ศรเีพ่ือชิงความเปนเจาเหรียญทอง

จากเหตุผลขางตนผูวิจัยเปนนักกีฬาฟุตบอลไดเขารวมการแขงขัน มีความรูสึกวิตกกังวล กอนการแขงขันและมี
ประสบการณท่ีมีความวิตกกังวลตอผลการแขงขันเปนอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งการท่ีทีมสามารถเขาในรอบการแขงขันรอบ
ลึกๆ ความวิตกกังวลมักจะเพ่ิมมากข้ึน ท้ังน้ีความวิตกกังวลของนักกีฬาท่ีเขารวมการแขงขันในแตละรอบจะมีความวิตกกังวล
แตกตางกัน ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสถานการณของนักกีฬาฟุตบอลท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาสถาบันการพล
ศึกษาแหงประเทศไทยครั้งท่ี 42 เพ่ือทราบผลของระดับความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาฟุตบอล เพ่ือประโยชน
สําหรับผูฝกสอนและนักกีฬาในการแขงขันในโอกาสตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาระดับของความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาฟุตบอลท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาสถาบัน

การพลศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42
2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับของความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาฟุตบอลท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาสถาบัน

การพลศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42 จําแนกตามรอบของการแขงขัน และประสบการณในการเลนกีฬาฟุตบอล

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาฟุตบอลท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาสถาบัน

การพลศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ระหวางวันท่ี 1-10 กันยายน 2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ผูวิจัยไดดําเนินการตาม
ข้ันตอนการวิจัย ดังน้ี

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักกีฬาฟุตบอลท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศ

ไทย ครั้งท่ี 42 ระหวางวันท่ี 1-10 กันยายน 2560 ท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 17 ทีม ทีมละ 22 คน รวมท้ังสิ้น 374 คน
กลุมตัวอยาง เปนนักกีฬาฟุตบอลท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42

ระหวางวันท่ี 1-10 กันยายน 2560  ท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 17 ทีม ทีมละ 22 คน  รวมท้ังสิ้น 374 คน โดยทําการสุม
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ Krejcie & Morgan (1970) ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 191 คน โดยแบงรอบของการ
แขงขันและเก็บขอมูลตามกลุมตัวอยาง ดังน้ี

รอบแรก ประกอบดวยสถาบันการพลศึกษาจํานวน 17 วิทยาเขต วิทยาเขตท่ีสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน ดังน้ี
1. วิทยาเขต เชียงใหม 2.วิทยาเขต ลําปาง 3. วิทยาเขต เพชรบูรณ 4. วิทยาเขต สุโขทัย
5. วิทยาเขต กรุงเทพฯ 6. วิทยาเขต ชลบุรี 7. วิทยาเขต สมุทรสาคร 8. วิทยาเขต อางทอง
9. วิทยาเขต สุพรรณบุรี 10. วิทยาเขต มหาสารคาม 11.วิทยาเขต ศรีสะเกษ 12. วิทยาเขต ชัยภูมิ
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13. วิทยาเขต อุดรธานี 14. วิทยาเขต กระบี่ 15. วิทยาเขต ยะลา 16. วิทยาเขต ตรัง
17. วิทยาเขต ชุมพร
รอบสอง  ประกอบดวยสถาบันการพลศึกษาจํานวน 8 วิทยาเขต วิทยาเขตท่ีสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน ดังน้ี
1. วิทยาเขต เพชรบูรณ 2. วิทยาเขต สุพรรณบุรี 3. วิทยาเขต เชียงใหม 4. วิทยาเขต ชลบุรี
5. วิทยาเขต อุดรธานี 6. วิทยาเขต ชุมพร 7. วิทยาเขต กรุงเทพฯ 8. วิทยาเขต สมุทรสาคร
รอบรองชนะเลิศ ประกอบดวยสถาบันการพลศึกษาจํานวน 4 วิทยาเขต วิทยาเขตท่ีสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน ดังน้ี
1. วิทยาเขต เพชรบูรณ 2. สุวิทยาเขต พรรณบุรี 3. วิทยาเขต กรุงเทพฯ 4. วิทยาเขต ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ ประกอบดวยสถาบันการพลศึกษาจํานวน 2 วิทยาเขต วิทยาเขตท่ีสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน ดังน้ี
1. วิทยาเขต เพชรบูรณ
2. วิทยาเขต สุพรรณบุรี

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
2.1 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบทดสอบความวิตกกังวลตามสถานการณฉบับปรับปรุงใหม (Revised

Competitive Sport Anxiety Inventory – 2 (CSAI – 2R)(Cox; Martens; & Russell. 2003) แปลเปนภาษาไทยโดย
ดร.พิ ชิต เมืองนาโพธ์ิ ประกอบดวย ความวิตกกังวลทางกาย ความวิตกกังวลทางจิต และความเช่ือมั่นในตนเอง
ท้ังหมดมี 17 ขอ ซึ่งแบบทดสอบแบงออกได 2 สวน ดังน้ี

1. ขอมูลสวนตัวของนักกีฬา
2. แบบทดสอบความวิตกกังวลตามสถานการณ ท้ังหมดมี 17 ขอ แบงออกไดดังน้ี

2.1 ความวิตกกังวลทางกาย (Somatic Anxiety) 1,4,6,9,12,15,17 = 7 ขอ
2.2 ความวิตกกังวลทางจิต (Cognitive Anxiety) 2,5,8,11,14 = 5 ขอ
2.3 ความเช่ือมั่นในตนเอง (Self – Confidence) 3,7,10,13,16 = 5 ขอ

การคิดคะแนน: ใหเอาคะแนนของแตละขอในแตละดานบวกกันและนําผลท่ีไดมาหารดวยจํานวนขอท้ังหมดใน
แตละดาน และคูณดวย 10 จะไดผลออกมาเปนคะแนนของความเช่ือมั่นจะอยูท่ี 10 - 40 ซึ่งเกณฑของคะแนน ดังน้ี

(คะแนนท่ีไดแตละขอบวกกัน) X10
จํานวนขอท้ังหมด

ระดับความวิตกกังวลตามสถานการณของซีเอสเอไอทูอาร (CSAI –2R) แบงรายละเอียดดังน้ี
คะแนน 10-19 ระดับความวิตกกังวลต่ํา
คะแนน 20-30 ระดับความวิตกกังวลปานกลาง
คะแนน 31-40 ระดับความวิตกกังวลสูง

2.2 ผู วิจัยนําแบบทดสอบความวิตกกังวลตามสถานการณฉบับปรับปรุงใหม หาความความนาเช่ือถือได
(Reliability) โดยนําแบบสอบถามไปทดสอบ (Try-Out) กับกลุมตัวอยางท่ีใกลเคียงกับกลุมตัวจริงท่ีซึ่งเปนนักกีฬาฟุตบอล
สังกัดสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม จํานวน 30 คน แลวนํามาทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท่ีระดับความ
เช่ือมั่น 95% โดยใชวิธีหา คาสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธี Cronbach’s Alpha Method กําหนดระดับ
ความนาเช่ือถือคําถามตองได Alpha ไมต่ํากวา .7 โดยใชแบบทดสอบความวิตกกังวลตามสถานการณ (CSAI–2R) ของ ค็อกซ
มารเตนส และและรัสเซล ประกอบดวย ความวิตกกังวลทางกาย ความวิตกกังวลทางจิต และความเช่ือมั่นในตนเอง ท้ังหมดมี
17 ขอ ไดคาความเช่ือมั่นเฉลี่ยรวมเทากับ .89

3. การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับแบบสอบถาม และรายละเอียดเพ่ือความเขาใจ
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2. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม เพ่ือขอความอนุเคราะหถึงผูฝกสอน
กีฬาฟุตบอลและนักกีฬาฟุตบอลกีฬา “พลศึกษาเกมส” ครั้งท่ี 42 ระหวางวันท่ี 1-10 กันยายน 2560  ท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี
เพ่ือขออนุญาตและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวบขอมูล

3. เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามดวยตนเอง เก็บกอนการแขงขัน 2 ช่ัวโมง
4. ทําการรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดมาดวนตนเอง
5. วิเคราะหความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถามเพ่ือนําไปดําเนินการวิเคราะหตอไป

4. การวิเคราะหขอมูล
1. หาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของคะแนนความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาฟุตบอล

ท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ระหวางวันท่ี 1-10 กันยายน 2560  ท่ีจังหวัด
สุพรรณบุรี ท้ัง 3 ดาน คือ ความวิตกกังวลทางกาย (Somatic anxiety) ความวิตกกังวลทางจิต (Cognitive anxiety) และ
ความเช่ือมั่นในตนเอง (Self confidence)

2. เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของคะแนนความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาฟุตบอลท่ีเขา
รวมการแขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ระหวางวันท่ี 1-10 กันยายน 2560  ท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี
จําแนกตามรอบของการแขงขัน และประสบการณในการเลนกีฬาฟุตบอล โดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว
(One – way analysis of variance) ทดสอบความแตกตางจากการวิเคราะหความแปรปรวนระหวางคาเฉลี่ยของรอบของ
การแขงขัน โดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’ test) กําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

3. ผลวิเคราะหคาเฉลี่ยระดับความวิตกกังวลตามสถานการณดานความวิตกกังวลทางกาย ความวิตกกังวลทางจิต
และความเช่ือมั่นในตนเอง ของนักกีฬาฟุตบอลชายท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทยครั้งท่ี 42
ทุกรอบของการแขงขัน พบวา เมื่อแบงตามเกณฑของ ซีเอสเอไอทูอาร (CSAI – 2R) รอบแรก รอบสอง รอบรองชนะเลิศ และ
รอบชิงชนะเลิศ และนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑของระดับความวิตกกังวลตามสถานการณ ดังตารางตอไปน้ี

ผลการวิจัย
ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความวิตกกังวลตามสถานการณดานความวิตกกังวลทางกาย

ความวิตกกังวลทางจิต และความเช่ือมั่นในตนเองของนักกีฬาฟุตบอลท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ในทุกรอบของการแขงขัน

รอบการแขงขัน
ความวิตกกังวลตามสถานการณ

รางกาย ทางจิต ความเช่ือมั่นตนเอง
x̄ ± S.D. ระดับ x̄ ± S.D. ระดับ x̄ ± S.D. ระดับ

รอบแรก 20.73±4.69 ปานกลาง 22.58±7.73 ปานกลาง 24.30±5.81 ปานกลาง
รอบสอง 21.20±4.94 ปานกลาง 26.73±5.58 ปานกลาง 24.90±8.76 ปานกลาง
รอบรองชนะเลิศ 28.17±5.30 ปานกลาง 31.75±4.28 สูง 33.75±4.77 สูง
รอบชิงชนะเลิศ 31.64±3.82 สูง 35.00±3.15 สูง 34.45±3.65 สูง

จากตารางท่ี 1 ระดับความวิตกกังวลท้ัง 3 ดาน พบวาในรอบชิงชนะเลิศ คาเฉลี่ยเทากับ 31.64  และในรอบรอง
ชนะเลิศ มีคาเฉลี่ยเทากับ 28.17 ความวิตกกังวลทางจิต พบวา ในรอบชิงชนะเลิศ คาเฉลี่ยเทากับ 35.00 และรอบรอง
ชนะเลิศ คาเฉลี่ยเทากับ 31.75 และความเช่ือมั่นในตนเอง พบวา  ในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ ในรอบชิง
ชนะเลิศ คาเฉลี่ยเทากับ 34.45 และรอบรองชนะเลิศ คาเฉลี่ยเทากับ 33.75
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแปรปรวนของคาเฉลี่ยของคะแนนความวิตกกังวลตามสถานการณ
ดานความวิตกกังวลทางกายของนักกีฬาฟุตบอลท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42
จําแนกตามรอบของการแขงขัน ไดแก รอบแรก รอบสอง รอบรองชนะเลศิ และรอบชิงชนะเลิศ

แหลงความแปรปรวน SS df MS F p-value
Between Groups 7173.417 3 2391.139 102.663 .000
Within Groups 11529.104 495 23.291
Total 18702.521 498

จากตารางท่ี 2 พบวารอบแรก รอบสอง รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความวิตกกังวลตามสถานการณดานความวิตกกังวลทางกายของ
นักกีฬาฟุตบอลท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42 โดยวิธีการของเชฟเฟ

รอบของการแขงขัน
ความแตกตางระหวางรอบของการแขงขัน

x̄
รอบแรก
20.73

รอบสอง
21.20

รอบรองชนะเลิศ
28.17

รอบชิงชนะเลิศ
31.64

รอบแรก (n=191) 20.73 - - - -
รอบสอง (n=176) 21.20 - 0.82 (0.47) - -
รอบรองชนะเลิศ (n=88) 28.17 - - 0.00*  (7.44*) -
รอบชิงชนะเลิศ (n=44) 31.64 - - - 0.00* (3.46*)

จากตารางท่ี 3 พบวา ในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
และเมื่อทดสอบความแตกตางตามสถานการณดานความวิตกกังวลทางกาย พบวา นักกีฬาฟุตบอลชายมีระดับความวิตกกังวล
ตามสถานการณดานความวิตกกังวลทางกายสูง ในรอบชิงชนะเลิศ คาเฉลี่ยเทากับ 31.64

ตารางท่ี 4 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของคะแนนความวิตกกังวลตามสถานการณดานความวิตกกังวลทาง
จิตใจ ของนักกีฬาฟุตบอล ท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42 จําแนกตามรอบของการ
แขงขัน ไดแก รอบแรก รอบสอง รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ
แหลงความแปรปรวน SS df MS F p-value

Between Groups 8456.983 3 2818.994 74.122 .000
Within Groups 18825.695 495 38.032
Total 27282.677 498

จากตารางท่ี 4 พบวารอบแรก รอบสอง รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05
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ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความวิตกกังวลตามสถานการณดานความวิตกกังวลทางจิตของ
นักกีฬาฟุตบอลท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42 โดยวิธีการของเชฟเฟ

รอบของการแขงขัน
ความแตกตางระหวางรอบของการแขงขัน

x̄
รอบแรก
22.58

รอบสอง
26.73

รอบรองชนะเลิศ
31.75

รอบชิงชนะเลิศ
35.00

รอบแรก (n=191) 22.58 - - - -
รอบสอง (n=176) 26.73 - 0.00* (4.15*) - -
รอบรองชนะเลิศ (n=88) 31.75 - - 0.00*  (9.17*) -
รอบชิงชนะเลิศ (n=44) 35.00 - - - 0.00* (12.33*)

จากตารางท่ี 5 พบวาในรอบสอง รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และเมื่อทดสอบความแตกตางตามสถานการณดานความวิตกกังวลทางจิตนักกีฬาฟุตบอลชายมีระดับความวิตก
กังวลตามสถานการณดานความวิตกกังวลทางจิตสูง ในรอบรองชนะเลิศ คาเฉลี่ยเทากับ 31.75 และรอบชิงชนะเลิศ คาเฉลี่ย
เทากับ 35.00 และมีระดับความวิตกกังวลตามสถานการณดานความวิตกกังวลทางจิต ปานกลาง ในรอบสอง คาเฉลี่ยเทากับ
26.73

ตารางท่ี 6 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของคะแนนความวิตกกังวลตามสถานการณดานความเช่ือมั่นในตนเอง
ของนักกีฬาฟุตบอล ท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42 จําแนกตามรอบของ
การแขงขัน ไดแก รอบแรก รอบสอง รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ
แหลงความแปรปรวน SS df MS F p-value

Between Groups 8609.610 3 2869.870 63.378 .000
Within Groups 22414.342 495 45.281
Total 31023.952 498

จากตารางท่ี 6 พบวา รอบแรก รอบสอง รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05

ตารางท่ี 7 ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความวิตกกังวลตามสถานการณดานความเช่ือมั่นในตนเอง ของ
นักกีฬาฟุตบอลท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42 โดยวิธีการของเชฟเฟ

รอบของการแขงขัน
ความแตกตางระหวางรอบของการแขงขัน

x̄
รอบแรก
24.30

รอบสอง
24.90

รอบรองชนะเลิศ
33.75

รอบชิงชนะเลิศ
34.45

รอบแรก (n=191) 24.30 - - - -
รอบสอง (n=176) 24.90 - - - -
รอบรองชนะเลิศ (n=88) 33.75 - - 0.00*  (9.44*) -
รอบชิงชนะเลิศ (n=44) 34.45 - - - 0.00* (10.15*)

จากตารางท่ี 7 พบวา ในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
ในรอบชิงชนะเลิศ คาเฉลี่ยเทากับ 34.45 ในรอบรองชนะเลิศ คาเฉลี่ยเทากับ 33.75 พบวา ระหวางรอบแรกกับรอบสอง
และรอบรองชนะเลิศกับรอบชิงชนะเลิศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
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อภิปรายผล
1. ศึกษาระดับของความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาฟุตบอลท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาสถาบันการพล

ศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42 เพ่ือเปรียบเทียบระดับความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาฟุตบอลท่ีเขารวมการ
แขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42 “พลศึกษาเกมส” ระหวางวันท่ี 1-10 กันยายน 2560 จําแนกตาม
รอบของการแขงขัน ไดแก รอบแรก รอบสอง รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05

1.1 ความวิตกกังวลทางกาย พบวา นักกีฬาฟุตบอลท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 42  ในรอบแรกรอบสอง รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  โดยพบวา ความวิตกกังวลตามสถานการณดานความวิตกกังวลทางกายของนักกีฬาฟุตบอลในรอบแรกกับรอบสอง
ไมแตกตางทางสถิติ สวนความวิตกกังวลตามสถานการณดานความวิตกกังวลทางกายในนักฟุตบอลชาย พบวา ในรอบรอง
ชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเมื่อทดสอบความแตกตางตาม
สถานการณดานความวิตกกังวลทางกาย นักกีฬาฟุตบอลชายมีระดับความวิตกกังวลตามสถานการณดานความวิตกกังวลทาง
กายสูง ในรอบชิงชนะเลิศ คาเฉลี่ยเทากับ 31.64 และมีระดับความวิตกกังวลตามสถานการณดานความวิตกกังวลทางกายปาน
กลาง ในรอบรองชนะเลิศ คาเฉลี่ยเทากับ 28.17 แสดงใหเห็นวานักกีฬาฟุตบอลจะมีความวิตกกังวลทางกายในระดับปาน
กลางตั้งแตรอบแรกและรอบสอง (สมบัติ กาญจนกิจ และสมหญิง จันทรไทย, 2542 อางถึงใน Hanin, 1970) อธิบายขยาย
ความคิดตอจากทฤษฎีอักษรยูควํ่า (In verted – U Theory) ซึ่งใชทฤษฎีโซนของพลังงานท่ีเหมาะสม (Zone of Optimal
Functioning) อธิบายวานักกีฬาช้ันเยี่ยมแตละคนมีระดับความวิตกกังวลในโซนท่ีเหมาะสมไมเทาเทียมกันในการแสดง
ความสามารถสูงสุด และถานักกีฬามีความวิตกกังวลออกนอกโซนเขาจะแสดงความสามารถต่ํากวาปกติ โดยระดับของความ
เหมาะสมของความวิตกกังวลไมจําเปนตองตกอยูในจุดกลางเสมอไปแตสามารถเลื่อนไดตามความเหมาะสมของนักกีฬาแตละ
คน อาจมีระดับความวิตกกังวลท่ีเหมาะสมอยูในชวงต่ํา บางคนอาจมีระดับความวิตกกังวลอยูในโซนกลาง หรือโซนสูงก็ได
ฉะน้ันผูฝกสอนควรชวยนักกีฬาคนหาโซนของพลังงานท่ีมีความเหมาะสม และระดับความวิตกกังวลไมไดเปนจุดแตเปนทาง
ยาว ดังน้ันผูฝกสอนควรชวยนักกีฬาคนหาโซนของพลังงานท่ีเหมาะสมจะไดพัฒนาศักยภาพสูงสุดของนักกีฬาเทาท่ีพ่ึงกระทํา
ได การจะหาโซนของพลังงานท่ีเหมาะสมไดน้ัน ผูฝกสอนตองรูระดับความวิตกกังวลของนักกีฬาคนน้ันๆ เสียกอน นักกีฬา
ฟุตบอลมีความวตกกงวลทางกายสูงข้ึน แนนอนวารอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศเปนรอบท่ีมีความกดดันเปนตัวแปร
สําคัญอยางมาก นักกีฬากลัววาจะทําไดไมดี กลัวทําใหคนอ่ืนผิดหวังในการแขงขัน

1.2 ความวิตกกังวลทางจิต ผลการวิเคราะหความวิตกกังวลตามสถานการณดานความวิตกกังวลทางจิต
ของนักกีฬาฟุตบอลท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42 ในรอบแรก รอบสอง รอบรอง
ชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 รอบชิงชนะเลิศ คาเฉลี่ยเทากับ 35.00 และมี
ระดับความวิตกกังวลตามสถานการณดานความวิตกกังวลทางจิต ปานกลาง ในรอบสอง คาเฉลี่ยเทากับ 26.73 เมื่อทําการ
ทดสอบความแตกตางดวยวิธีการของเชฟเฟพบวานักกีฬาฟุตบอลมีความวิตกกังวลตามสถานการณดานความวิตกกังวลทางจิต
ระดับปานกลางและ มีความวิตกกังวลตามสถานการณดานความวิตกกังวลทางจิตในระดับสูง ระหวางรอบสอง และรอบรอง
ชนะเลิศกับรอบชิงชนะเลิศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งนักกีฬาตองมีการจัดการความเครียดทางการ
กีฬาตองมีกระบวนการท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดหรือจิตใจและพฤติกรรมของนักกีฬา นักกีฬาตองพยายาม
จัดการกับสิ่งท่ีเขามารบกวนท้ังจากภายในและภายนอก สามารถแบงประเภทการจัดการความเครียดทางการกีฬาได สอง
ประการคือ ประการแรกการจัดการความเครียดท่ีมุงปญหา เปนความพยายามท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือจัดการกับปญหาท่ีเปน
สาเหตุใหเกิดความเครียด โดยมีวิธีจัดการ เชน การสังเกตพฤติกรรมท่ีตอบสนองตอปญหาท่ีเกิดข้ึนการตรวจสอบการตึง
เปาหมายของนักกีฬาเพ่ือทราบวานักกีฬามีแนวคิดตอปญหาอยางไร และประการท่ีสอง การจัดการความเครียดท่ีมุงอารมณ
เปนความพยายามท่ีจะจัดการกับการตอบสนองทางอารมณท่ีเปนผลมาจากปญหาท่ีทําใหเกิดความเครียดในแตละบุคคล
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ประกอบดวย การตึงสมาธิและการผอนคลาย โดยพยายามใหมีการเปลี่ยนแปลงเปาหมายหรือวัตถุประสงคของสถานการณ
(แตตองไมใชปญหาหรือสภาพแวดลอมท่ีเกิดข้ึนจริง) นักกีฬาฟุตบอลท่ีเลนเปนทีมตองมกีารจัดการความเครียดท่ีมุงปญหาจะ
นําไปใชเมื่อตองอยูในสถานการณท่ีมีการยอมใหเกิดการเปลีย่นแปลงได สวนการจัดการความเครียดท่ีมุงอารมณจะมีประโยชน
อยางมากเมื่อนําไปใชกับสถานการณท่ีไมยอมใหเกิดการเปลี่ยนแปลง สอดคลองกับ สันติ สิทธิจันดา (2556: 11) กลาววา
ฟุตบอลนอกจากจะใหประโยชนแกบุคคลท่ัวไปในดานสุขภาพรางกาย จิตใจ ทัศนคติ สังคมและสติปญญาแลว ยังมีประโยชน
ท่ีเปนผลพลอยไดนอกเหนือจากท่ี กลาวมาแลว เชน การมีงานทํา ช่ือเสียง เกียรติยศ เงินเดือน เงินจากผูใหการสนับสนุน ซึ่ง
นับวาเปน สิ่งสําคัญกับตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และยังสอดคลองกับ (พิชิต ภูติจันทร, 2457 อางถึงใน
วินวงศ วองสันตติวานิช. 2556) กลาววาบุคคลท่ีมีสมรรถภาพทางกายท่ีดีสามารถทําใหตนเองไดรับประโยชนหลายดานไมวา
จะเปนดานรางกายท่ีสมบูรณแข็งแรง รวมถึงสุขภาพจิตท่ีดี สามารถเผชิญกับสถานการณท่ีสรางความกดดันทางอารมณไดดี
ปรับตัวเขากับผูอ่ืนไดดี มีความสดช่ืน ราเริงแลว ยังชวยสรางความมั่นคงในการดําเนินชีวิตครอบครัวและสงผลตอการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติท่ีสามารถดําเนินกาวหนาไปไดดวยดี

1.3 ความเช่ือมั่นในตนเอง ของนักกีฬาฟุตบอลท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศ
ไทย ครั้งท่ี 42 จําแนกตามรอบของการแขงขัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเพ่ือใหทราบวารอบของ
การแขงขันรอบใดมีความแตกตางกัน จึงทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย โดยวิธีการของเชฟเฟ พบวาในรอบรอง
ชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนความวิตกกังวลตามสถานการณดาน
ความเช่ือมั่นในตนเอง ของนักกีฬาฟุตบอล ในรอบแรกกับรอบสอง ไมแตกตางทางสถิติ และในสวนของรอบรองชนะเลิศและ
รอบชิงชนะเลิศ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเมื่อทดสอบความแตกตางตามสถานการณดานความ
เช่ือมั่นในตนเอง พบวา นักกีฬาฟุตบอลชายมีระดับความวิตกกังวลตามสถานการณดานความเช่ือมั่นในตนเองสูง ในรอบชิง
ชนะเลิศ คาเฉลี่ยเทากับ 34.45 และมีระดับความวิตกกังวลตามสถานการณดานความเช่ือมั่นในตนเองสูง ในรอบรองชนะเลิศ
คาเฉลี่ยเทากับ 33.75 สามารถอธิบายไดวานักกีฬาฟุตบอลชายท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทย
ครั้งท่ี 42 ทดสอบความแตกตางดวยวิธีการของเชฟเฟ พบวานักกีฬาฟุตบอลชาย มีความวิตกกังวลตามสถานการณดานความ
เช่ือมั่นในตนเองสูง ระหวางรอบของการแขงขัน ซึ่งพบวา ระหวางรอบแรกกับรอบสอง และรอบรองชนะเลิศกับรอบชิง
ชนะเลิศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงใหเห็นวา ความเช่ือมั่นในตนเองจะกระตุนใหเกิดอารมณ
ทางบวก นักกีฬาฟุตบอลของสถาบันการพลศึกษา มีการฝกซอมและแขงขันอยูตลอดเวลาจึงทําใหเกิดความคาดหวังและมี
ความเช่ือมั่นในตนเองในระดับท่ีสูง ซึ่งเปนผลดีตอทีม นักกีฬาจะสามารถรักษาระดับความสงบและสามารถผอนคลายตนเอง
ภายใตสถานการณกดดันไดมากข้ึน สภาวะของรางกายและจิตใจจะกระตุนให เกิดการตัดสินใจซึ่งจะสงผลใหนักกีฬามีจิตใจ
หนักแนน มั่นใจ แมผลการแขงขันจะไมเปนไปตามท่ีคาดหวังไวก็ตาม สอดคลองกับ ศิลปชัย สุวรรณธาดา (2533)  กลาววา
ความวิตกกังวลเปนสวนหน่ึงท่ีทําเกิดความเครียดกอนการแขงขัน ระหวางการแขงขัน และภายหลังการแขงขัน  ซึ่งอาจทําให
แสดงพฤติกรรมท่ีผิดปกติ เชน ประหมา ตื่นเตน เปนสาเหตุของการขาดสมาธิในการแขงขัน สวนภายหลังการแขงขันความ
วิตกกังวลและความเครียดสามารถสงผลกระทบไปยังการแขงขันครั้งตอไปดวย แสดงใหเห็นวา นักกีฬาฟุตบอลท่ีเขารวมการ
แขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทยครั้งท่ี 42 เมื่อนักกีฬาไดผานเขารอบการแขงขันรอบรองชนะเลิศ ท่ีลึกข้ึน
จนถึงรอบชิงชนะเลิศน้ันจะมีความเช่ือมั่นในตนเองในระดับท่ีสูงข้ึนกวารอบแรกกับรอบสอง เน่ืองจากกลุมตัวอยางท่ีเปน
นักกีฬาฟุตบอลสวนใหญ มีประสบการณในการฝกซอมและเรียนท่ีสถาบันการพลศึกษา เชนเดียวกัน จึงมีเรื่องของความมี
ศักดิ์ศรีในตนเอง ความคาดหวังของทีม ผูบริหารและกองเชียร เพ่ือจะไดเขารอบไปชิงชนะเลิศ เพ่ือไดสิทธ์ิเปนตัวแทนในการ
เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย “ราชมงคลธัญบุรีเกมส ครั้งท่ี 45” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ซึ่งเมื่อทําการแขงขันในรอบชิงชนะเลิศทุกคนในทีมก็ตองคาดหวังชัยชนะท้ังของตนเองและเพ่ือนรวมทีมดวย
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2. เปรียบเทียบระดับของความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาฟุตบอลท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาสถาบันการ
พลศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 42 จําแนกตามรอบของการแขงขัน และประสบการณในการเลนกีฬาฟุตบอล นักกีฬาสวน
ใหญมีประสบการณในการเลนกีฬาฟุตบอลมีประสบการณ 1 – 3 ป จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 59.70 รองลงมามี
ประสบการเลนฟุตบอลมากกวา 3 ป จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 33.50 และมีประสบการณนอยกวา 3 ป จํานวน 13 คน
คิดเปนรอยละ 6.80 พบวาความวิตกกังวลดานรางกาย จิตใจ และความเช่ือมั่นในตนเอง ไมแตกตางกัน เน่ืองมาจากนักกีฬา
ฟุตบอลสวนใหญมีประสบการณในการเลนและการแขงขัน รวมถึงประสบการณในการฝกซอม วิธีการฝกซอมทีใกลเคียงกัน
ตลอดจนสิ่งแวดลอมในสภาพการเก็บตัวของนักกีฬาท่ีเหมือนกัน ทําใหนักกีฬาเกิดความคุนเคยกับสภาพการแขงขันและรู
พ้ืนฐานความสามารถของคูตอสู ตลอดจนมีทักษะท่ีใกลเคียงกัน สอดคลองกับ ชนะชัย วัฒนไชย (2536) ทําการวิจัยดาน
ความสัมพันธและเปรียบเทียบความวิตกกังวลตามสถานการณ และเฉพาะบุคคลของนักกรีฑาท่ีเขาแขงขันในปรีซีเกมสกลุม
ตัวอยางเปนนักกรีฑาตัวแทนทีมชาติจํานวน 32 คน เปนกลุมท่ีมีประสบการณในการแขงขัน 1- 5 ป จํานวน 15 คน และกลุม
ท่ีมีประสบการณในการแขงขันมากกวา 5 ป ข้ึนไป จํานวน 17 คน ผลการเปรียบเทียบความวิตกกังวลตามสถานการณอันเปน
ลักษณะนิสัยของนักกรีฑาตัวแทนทีมชาติท่ีมีประสบการณในการแขงขันตางกันระหวาง 1–5 ป กับมาก็กวา 5 ป ข้ึนไป ไม
แตกตางกัน

สรุปผลการวิจัย
ความวิตกกังวลตามสถานการณเปนสวนหน่ึงท่ีทําเกิดความเครียดกอนการแขงขัน ระหวางการแขงขัน และภายหลัง

การแขงขัน ซึ่งอาจทําใหแสดงพฤติกรรมท่ีผิดปกติ เชน ประหมา ตื่นเตน เปนสาเหตุของการขาดสมาธิในการแขงขัน สวน
ภายหลังการแขงขันความวิตกกังวลและความเครียดสามารถสงผลกระทบไปยังการแขงขันครั้งตอไปดวย แสดงใหเห็นวา
นักกีฬาฟุตบอลท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาสถาบันการพลศกึษาแหงประเทศไทยครัง้ท่ี 42 เมื่อนักกีฬาไดผานเขารอบการแขงขัน
รอบรองชนะเลิศ ท่ีลึกข้ึนจนถึงรอบชิงชนะเลิศน้ันจะมีความเช่ือมั่นในตนเองในระดับท่ีสูงข้ึนกวารอบแรกกับรอบสอง
เน่ืองจากกลุมตัวอยางท่ีเปนนักกีฬาฟุตบอลสวนใหญ มีประสบการณในการฝกซอมและเรียนท่ีสถาบันการพลศึกษา
เชนเดียวกัน จึงมีเรื่องของความมีศักดิ์ศรีในตนเอง ความคาดหวังของทีม ผูบริหารและกองเชียร เพ่ือจะไดเขารอบไปชิง
ชนะเลิศ เพ่ือไดสิทธ์ิเปนตัวแทนในการเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย “ราชมงคลธัญบุรีเกมส ครั้งท่ี
45” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ซึ่งเมื่อทําการแขงขันในรอบชิงชนะเลิศทุกคนในทีมก็ตองคาดหวังชัยชนะท้ัง
ของตนเองและเพ่ือนรวมทีม

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยครั้งน้ีควรจะศึกษาวิธีการสรางความเช่ือมั่นในตนเองใหกับนักกีฬาสมัครเลนควบคูไปพรอมกับ

และควรศึกษาความสัมพันธระดับความวิตกกังวลตามสถานการณใหเหมาะสมกับบุคคลท่ีมารวมตัวกันเลนกีฬาฟุตบอลมาจาก
พ้ืนฐานทักษะท่ีแตกตางกันอาจจะมีผลกระทบตอการเลนฟุตบอลและความวิตกตกังวลท่ีสงผลตอทีม
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บทคัดยอ
การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพอนามัยสิ่งแวดลอมของครัวเรือน จํานวนประชากร

25,528 ครัวเรือน กําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตาราง ทาโร ยามาเน ไดขนาดตัวอยาง 400 ครัวเรือน ทําการสุมตัวอยาง
ครัวเรือนหลายข้ันตอน ศึกษาในชวงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2560 โดยใชแบบประเมินสุขลักษณะบานสะอาด อนามัยดี ชีวี
รวมเปนสุข ทําการประเมินตามเกณฑสุขลักษณะอนามัยสิ่งแวดลอม 9 ดาน คือ ลักษณะของบานและบริเวณโดยรอบ,หองนํ้า
หองสวม,หองนอน,หองครัวและอาหาร,นํ้าอุปโภค บริโภค, การจัดการมูลฝอย, การจัดการนํ้าเสียครัวเรือน,การควบคุมสัตว
และแมลงพาหะนําโรค และการจัดเก็บสารเคมีอุปกรณเครื่องใชและความปลอดภัย พบวา ครัวเรือนท่ีอยูอาศัยมีสุขลักษณะท่ี
ดีในการจัดเก็บสารเคมี อุปกรณเครื่องใชและความปลอดภัย มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 91.35 รองลงมาคือ คุณภาพและ
ปริมาณนํ้าบริโภค อุปโภค คิดเปนรอยละ 90.05 นอยท่ีสุดคือการจัดการมูลฝอยของครัวเรือนคิดเปนรอยละ 64.79 และมี
สภาพอนามัยสิ่งแวดลอมของครัวเรือนมีสุขลักษณะท่ีดีโดยรวม(เฉลี่ย) รอยละ 81.44

คําสําคัญ : เกณฑการประเมินสุขลักษณะ อนามัยสิ่งแวดลอม ครัวเรือนท่ีอยูอาศัย

Abstract
This study was survey research to evaluate the environmental health status of household in the

area of Wang thong district, Phitsanulok province. Population from 25,528 households; get the sample size
400 households by Taro Yamane table; multistate sampling.  Data were collected during October to
November 2017. Health Officer. Questionnaires were used as the main tool and modified from House in
Clean city Environmental Health and Life Survey form relevance to criteria by Department of Health,
Ministry of Public Health. Questionnaire consisted of 9 major parts including: House and surroundings,
restroom and toilet, bedroom, food and kitchen, water supply, solid waste management, sewage
management, rodent and insect vectors control, chemical and equipment safety in environmental health
of household, the assessment on health there were 2 criteria; pass or not; The results found that
chemical and equipment safety passed the criteria level for 91.35%, water quality and supplied 90.05%.
Lastly, solid waste management of household passed the criteria at 64.79%.The result showed that most
environmental health of household passed the criteria at the average level for 81.44%.

Keywords : criteria to assessment on environmental health, environmental health, household
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บทนํา
ดวยการสาธารณสุขไดพัฒนามาจนถึงแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับท่ี 12 ใหสอดคลองตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี12 (2560- 2564) และไดมีแผนพัฒนายุทธศาสตรดานสาธารณสุขระยะยาว 20 ป โดยมียุทธศาสตรท่ี1
เรงการเสริมสรางสุขภาพคนไทยเชิงรุก ท่ีมีวัตถุประสงคสรางความเขมแข็งบุคคล ชุมชน องคกร ภาคีเครือขาย ใหมีศักยภาพ
ดูแลตนเอง ชุมชนและมีสวนรวมในการสรางและจัดการสุขภาพ โดยมีมาตรการ/แนวทางการพัฒนาระบบเพ่ือจัดการกับปจจัย
ท่ีกําหนดสุขภาพ โดยพัฒนาและยกระดับมาตรฐานดานอนามัยสิ่งแวดลอม (คณะกรรมการอํานวยการจัดทําแผนพัฒนา
สุขภาพแหงชาติฉบับท่ี 12, 2559) ขณะท่ีกรมอนามัยไดมีการดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรอนามัย
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งมีเปาหมายหลัก คือลดการเจ็บปวยเน่ืองจากปจจัยดานสิ่งแวดลอม
ประกอบกับนโยบายยุทธศาสตรเมืองไทย เมืองสะอาด (Clean Cities) มุงสงเสริมและรวมใจ ทําเมืองไทยใหสะอาด โดยเนน
การจัดการสวมสาธารณะและสิ่งปฏิกูล อาหารสะอาด คุณภาพนํ้าดื่มไดมาตรฐาน และการจัดการมูลฝอยในชุมชน สํานัก
อนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย จึงไดกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงาน การพัฒนา ปรับปรุงบาน หรือการจัดการท่ีพัก
อาศัย ใหสะอาด ถูกสุขลักษณะ ตามหลักสุขาภิบาลสิง่แวดลอมพ้ืนฐาน มีการปรับปรุงพฤติกรรมอนามัยสวนบุคคล รวมท้ังการ
มีสวนรวมในการพัฒนาหมูบาน/ชุมชน ตามโครงการบานสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ ซึ่งกําหนดใหมีจํานวนหลังคาเรือนใน
หมูบาน/ชุมชน ผานเกณฑประเมิน ตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป ในชุมชน/หมูบานท่ีมีศักยภาพของทุกจังหวัด เมื่อสิ้นสุดแผน
ยุทธศาสตรน้ี แตในแผนพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในป พ.ศ. 2559 กําหนดใหรอยละ 100 ของครัวเรือนเขาถึงนํ้าบริโภค
อุปโภคอยางเพียงพอ สวนขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเช้ือไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการไม
นอยกวารอยละ 50 (สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2555)

คุณภาพสิ่งแวดลอมหรือสภาพสุขลักษณะของอนามัยสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธโดยตรงกับคุณภาพชีวิต จากแนวคิดท่ีวา
การมีนํ้าดื่มสะอาด อาหารสะอาด อากาศบริสุทธ์ิ สถานท่ีอยูอาศัยท่ีสะอาดปลอดภัย มีผลตอสุขภาพท่ีดีของมนุษย ซึ่งไมเพียง
ทําใหปราศจากโรคภัยไขเจ็บเพียงอยางเดียว การทําใหบรรลุวัตถุประสงคในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมของสาธารณชน
ท้ังในเรื่องคุณคาในระบบนิเวศ ยอมกอใหเกิดผลดีท้ังสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย ความเปนอยูท่ีดี และความสะดวกสบาย
(พัฒนา  มูลพฤกษ, 2550)

แตจากการสืบคนงานวิจัยท่ีผานมาไมพบวามีการวิจัยเรื่องสภาพสุขลักษณะของอนามัยสิ่งแวดลอมของครัวเรือนในอําเภอ
วังทองมากอน ดังน้ันวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งตั้งอยูในเขตบริการสุขภาพอําเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก จึงเห็นควรท่ีจะไดศึกษาถึงระดับสภาพสุขลักษณะของอนามัยสิ่งแวดลอมของครัวเรือนในชุมชนอําเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก ป2560.ไวเปนขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาระดับสภาพสุขลักษณะอนามัยสิ่งแวดลอม เพ่ือการพัฒนาสุข
สภาวะของชุมชนในเขต เพ่ือท่ีจะไดนําไปใชเปนเกณฑ/มาตรฐานและเปาหมายงานดานน้ีท้ังมีสวนรวมพัฒนาบริการสุขภาพ
ตลอดจนติดตาม ประเมิน สนับสนุน กิจกรรมสุขภาพและการรวมพัฒนาสุขภาวะประชาชน ชุมชนในทองถ่ินใหกาวสูไทย
แลนด 4.0 สืบไป

งานวิจัยน้ีมีจึงวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพอนามัยสิ่งแวดลอมของครัวเรือน ชุมชนในอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรท่ีใชศึกษา คือครัวเรือนในอําเภอวังทอง จํานวน 25,528 ครัวเรือน ขนาดตัวอยาง กําหนดโดยใชตาราง

สําเร็จรูป ของทาโร ยามาเน ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 % ไดขนาดตัวอยาง 397 ครัวเรือน ผูวิจัยทําการเพ่ิมตัวอยางอีก 3
ครัวเรือน จึงรวมเปนกลุมตัวอยาง 400 ครัวเรือน ทําการสุมครัวเรือนแบบหลายข้ันตอน โดยจับสลากมา 4 ตําบล คือตําบลดิน
ทอง หนองพระ ชัยนาม และตําบลวังทอง และจับฉลากมาตําบลละ1 หมูบาน ได 4 หมูบานคือ บานคลองตาคง บานสะเดา
เหนือ บานทาโปรง และบานวังตาพรม กําหนดขนาดตัวอยางเจาะจงหมูบานละ 100 ครัวเรือน แลวทําการสุมตัวอยาง
ครัวเรือนในแตละหมูบานแบบบังเอิญ โดยผูใหขอมูลแตละครัวเรือนคือหัวหนาครัวเรือนหรือบุคคลอ่ืนท่ีสามารถใหขอมูลได
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบประเมินสุขลักษณะบานสะอาด อนามัยดี ชีวีรวมเปนสุข ดัดแปลงจากเครื่องมือสํารวจ
ประเมินโครงการบานสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ ของกรมอนามัย การประเมินตามเครื่องมือซึ่งมี รายละเอียดของเกณฑการ
ประเมินสุขลักษณะอนามัยสิ่งแวดลอม แบงออกเปน 9 ดาน ดังน้ี 1) ลักษณะของบานและบริเวณโดยรอบ 2) หองนํ้า หอง
สวม 3) หองนอน 4) หองครัวและอาหาร 5) นํ้าอุปโภค บริโภค 6) การจัดการมูลฝอย7) การจัดการนํ้าเสียครัวเรือน 8) การ
ควบคุมสัตวและแมลงพาหะนําโรค และ 9) การจัดเก็บสารเคมี อุปกรณเครื่องใชและความปลอดภัย รวมท้ังสิ้น 32 ขอ โดยแต
ละขอจะประกอบดวยขอคําถาม 1-4 ประเด็น (สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2557)

เกณฑการประเมินในแตละขอ คือ ผาน และ ไมผาน โดย ผานเกณฑ หมายถึง ในขอน้ัน ผานประเด็นทุกประเด็น และ
ไมผานเกณฑ หมายถึง มีผลการประเมินในขอน้ัน –ไมผานประเด็นใดประเด็นหน่ึง หรือทุกประเด็นในขอน้ัน

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ทําการอบรมพนักงานเก็บรวบรวมขอมูล โดยการตรวจประเมินและสัมภาษณตามแบบฯใน
ชวงเวลา 1 ตุลาคม– 30 พฤศจิกายน 256

วิธีวิเคราะหขอมูลโดยสรางและลงรหัสขอมูล นําขอมูลเขาและทําการวิเคราะหขอมูล โดยหาคาความถ่ี หาคารอยละ หา
คาการกระจายขอมูลดวยคากลาง เปนคาเฉลี่ย

ผลการวิจัย

พบวา สุขลักษณะบาน/ครัวเรือนผานเกณฑประเมินสภาพอนามัยสิง่แวดลอมดานตางๆดังน้ี
1. ดานลักษณะของบานและบริเวณโดยรอบ

ตารางท่ี 1 รอยละสุขลักษณะตัวบานและบริเวณโดยรอบผาน/ไมผานการประเมิน

1. ลักษณะตัวบานและบริเวณโดยรอบ ผาน% ไมผาน%
1.1 ตัวบานไมเสี่ยงตออุบัติเหตุอันตรายและสิ่งรบกวนจาก ควัน กลิ่น แสง เสียง 77.3 22.70
1.2 ตัวบานอยูในสภาพดีมั่นคงแข็งแรง 88.0 11.98
1.3 บริเวณโดยรอบบาน สะอาด รมรื่น และ ไมมีนํ้าทวมขัง 67.5 32.50
1.4 ภายในบานสะอาดเปนระเบียบ จัดเปนสดัสวน และทําความสะอาด

สม่ําเสมอ
65.7 34.27

1.5 ภายในบานมีการระบายอากาศดี และมีแสงสวางเพียงพอ 89.3 10.7
1.6 กรณมีีการเลี้ยงสัตว พ้ืนท่ีเลีย้งสัตวสะอาด แยกเปนสัดสวน และทําความ

สะอาดอยางสม่ําเสมอ
66.0 34.0

คาเฉลี่ยดานสุขลักษณะตัวบานและบริเวณโดยรอบ 75.65 24.35
จากตารางท่ี1 ดานลักษณะของบานและบริเวณโดยรอบ พบวา ดานภายในบานมีการระบายอากาศดี และมีแสงสวาง

เพียงพอมากท่ีสุด รองลงไปคือสภาพตัวบานอยูในสภาพดีมั่นคงแข็งแรง ขณะท่ีสภาพภายในบานสะอาดเปนระเบียบ จัดเปน
สัดสวนและทําความสะอาดเสมอ ผานนอยท่ีสุด คือรอยละ 89.3  88.0 และ 65.7 ตามลําดับ ขณะท่ีมีคาเฉลี่ยดานตวับานและ
บริเวณโดยรอบ ผานรอยละ 75.65
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2. ดานหองนอน
ตารางท่ี 2 รอยละสุขลักษณะหองนอนผาน/ไมผานการประเมิน

2.หองนอน ผาน% ไมผาน%
2.1หองนอนสะอาด เปนระเบียบ ทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ 81.3 18.7
2.2หองนอนใหความสงบ เปนสัดสวนไมถูกรบกวน มีพ้ืนท่ีพอเหมาะกับจํานวน

สมาชิก
89.4 10.6

2.3 หองนอนมีมุงลวดหรือมีมุงท่ีมจีํานวนเพียงพอกับผูพักอาศัยสามารถปองกัน
ยุงและแมลงตางๆ

92.2 7.8

คาเฉลี่ยดานหองนอน 87.66 12.34
จากตารางท่ี2 สุขลักษณะหองนอน พบวา หองนอนมีมุงลวด หรือมีมุงท่ีมีจํานวนเพียงพอกับผูพักอาศัย สามารถปองกันยุง

และแมลงตางๆ ผานมากท่ีสุด รองลงไปคือ หองนอนใหความสงบ เปนสัดสวนไมถูกรบกวนมีพ้ืนท่ีพอเหมาะกับจํานวนสมาชิก
นอยท่ีสุดคือ หองนอนสะอาดเปนระเบียบทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ ผานรอยละ 92.2  89.4 และ 81.3 ตามลําดับ
ขณะท่ีมีคาเฉลี่ยดานหองนอนผานรอยละ 87.66

3. ดานหองครัวและอาหาร
ตารางท่ี 3 รอยละของสุขลักษณะดานหองครัวและอาหารผาน/ไมผานการประเมิน

จากตาราง ท่ี 3 สุขลักษณะสภาพหองครัวและอาหาร พบวา มีการใชสารปรุงแตงอาหารในปริมาณพอเหมาะ และอาหาร
กระปอง ท่ีถูกตอง ผานมากท่ีสุด รองลงไปคือ อาหารสด เชน เน้ือสตัว ปลา ไข ผักสด ผลไมตองลางใหสะอาด กอนปรุง
ประกอบอาหาร หรือรับประทาน มีการลางภาชนะอุปกรณจานสะอาดและจัดเก็บท่ีถูกตอง ผาน นอยท่ีสุดคือ ผานรอยละ
97.4  97.0 และ 74.1 ตามลาํดับ ขณะท่ีมีคาเฉลี่ยดานหองครัวและอาหาร ผานรอยละ 86.98

3.หองครัวและอาหาร ผาน% ไมผาน%
3.1บริเวณหองครัวหรือบริเวณท่ีใชปรุงอาหาร(ทําครัว) แยกเปนสัดสวน และมี

การจัดวางวัสดุฯ
75.3 24.7

3.2การเตรยีม ปรุง ประกอบอาหาร ตองสูงจากพ้ืน อยางนอย 60 เซนติเมตร 82.9 17.1
3.3อาหารสดเชน ปลา ไข ผักสด ผลไม ตองลางใหสะอาดกอนปรุง ประกอบ

อาหาร หรือรับประทาน
97.0 3.0

3.4กินและอาหารปรุงสุกแลว มีภาชนะปกปด หรือเก็บในตูกับขาวหรือตูเย็นเก็บ
อาหารท่ีปรุง

91.1 8.9

3.5มีการใชสารปรุงแตงอาหารในปริมาณ พอเหมาะ และ อาหารกระปอง ท่ี
ถูกตอง ปลอดภัย

97.4 2.6

3.6 ใชภาชนะ อุปกรณ ทําจากวัสดุท่ีปลอดภยั ใสอาหารท่ีเหมาะสม 91.1 8.9
3.7การลางภาชนะอุปกรณจนสะอาด และจดัเก็บท่ีถูกตอง 74.1 25.9
คาเฉลี่ยดานครัวและอาหาร 86.98 13.02
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4. ดานนํ้าอุปโภค บรโิภค
ตารางท่ี 4 รอยละดานนํ้าอุปโภค บริโภคผาน/ไมผานการประเมิน

4. นํ้าอุปโภค-บริโภค ผาน% ไมผาน%

4.1 มีนํ้าอุปโภค บริโภค ท่ีสะอาด เพียงพอตลอดป 88.4 11.6

4.2 ภาชนะเก็บกักนํ้าบริโภค สะอาด มีฝาปด และรักษาความสะอาดอยาง
สม่ําเสมอ

91.7 7.8

คาเฉลี่ยดานนํ้าอุปโภค บรโิภค 90.05 9.95

จากตารางท่ี 4 ดานนํ้าอุปโภค บรโิภค พบวา ภาชนะเก็บกักนํ้าบริโภค สะอาด มีฝาปด และรักษาความสะอาดอยาง
สม่ําเสมอ ผานมากท่ีสดุ รอยละ 91.7 และสภาพมีนํ้าอุปโภค บริโภค ท่ีสะอาด เพียงพอตลอดป ผานรอยละ 88.4 ขณะท่ีมี
คาเฉลี่ยดานนํ้าอุปโภค บรโิภค ผานรอยละ 90.05

5. ดานหองนํ้า หองสวม
ตารางท่ี 5 รอยละดานหองนํ้า-หองสวมผาน/ไมผานการประเมิน

5. สภาพหองนํ้า-หองสวม ผาน% ไมผาน%

5.1ตัวเรือนสวม อยูในสภาพดี สภาพทอระบายสิ่งปฏิกูล ถังเก็บกัก ไมรั่วแตก
หรือชํารุด ฯ

87.8 12.2

5.2นํ้าใชในหองนํ้า หองสวม สะอาด เพียงพอ และไมพบลูกนํ้ายุง ภาชนะเก็บกัก
นํ้า ขันตักนํ้า สะอาดฯ

83.4 16.6

5.3หองนํ้า หองสวม มีการระบายอากาศดี และมีแสงสวางเพียงพอ 90.6 9.4

5.4 ประตู ท่ีจับเปด-ปด ท่ีล็อคดานใน/กลอนประตู อยูในสภาพดี ใชงานได 93.5 6.5

5.5 บริเวณท่ีตั้งหองนํ้า หองสวม ตั้งอยูในทิศทางท่ีแสงแดดสองถึง ตองไมอยูท่ี
ลับตาฯ

92.5 7.5

คาเฉลี่ยดานหองนํ้า-หองสวม 89.54 10.46

จากตารางท่ี 5 ดานหองนํ้า หองสวม พบวา ท่ีจับเปด-ปดประตู ท่ีลอ็คดานใน/กลอนประตูอยูในสภาพดี ใชงานได ผาน
มากท่ีสุด รองลงไปคือ บริเวณท่ีตัง้หองนํ้า หองสวม ตั้งอยูในทิศทางท่ีแสงแดดสองถึง ตองไมอยูท่ีลับตา/เปลี่ยว นอยท่ีสุดคือ
นํ้าใชในหองนํ้า หองสวม สะอาด เพียงพอ และไมพบลูกนํ้ายุง ภาชนะเก็บกักนํ้า ขันตักนํ้าสะอาด อยูในสภาพดี ใชงานได ผาน
รอยละ 93.5 92.5และ 83.4 ตามลําดับ ขณะท่ีมีคาเฉลีย่ดานหองนํ้า-หองสวม ผานรอยละ 89.54
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6. ดานการจัดการมลูฝอย
ตารางท่ี 6 รอยละดานการจัดการขยะมลูฝอยผาน/ไมผานการประเมิน

จากตารางท่ี 6 ดานการจัดการมูลฝอย พบวา มีการคัดแยก และรวบรวม มูลฝอย ผานมากท่ีสุด รองลงไปคือภาชนะ
รองรับมูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยท่ีนําไปหมัก/เลี้ยงสัตวตองมีฝาปดมิดชิดภาชนะรองรับขยะทุกชนิดมีสภาพภาชนะไมสกปรก
และมีพอตอปริมาณมูลฝอย และขยะมีการรอเก็บ การขนหรือนําไปดําเนินการ นําไปกําจัดและไมมีมูลฝอยตกคางภายใน
ครัวเรือน นอยท่ีสุดคือ ผานรอยละ 68.9 66.7และ 58.8 ตามลําดับ ขณะท่ีมีคาเฉลี่ยดานการจัดการมูลฝอย ผานรอยละ
64.79

7. ดานการจัดการนํ้าเสียครัวเรือน
ตารางท่ี 7 รอยละดานการจัดการนํ้าเสยีครัวเรือนผาน/ไมผานการประเมิน

7. สภาพการจดัการนํ้าเสีย ผาน% ไมผาน%
7.1 มีการจดัการนํ้าเสยีจากครัวเรอืน กอนปลอยออกสูสิ่งแวดลอม 59.7 40.3
7.2 บริเวณ/พ้ืนดินโดยรอบบานแหง ไมมีนํ้าเสียขัง 78.0 22.0

คาเฉลี่ยดานการจัดการนํ้าเสียครัวเรือน 68.85 31.15
จากตารางท่ี 7 ดานการจัดการนํ้าเสียครัวเรือนผาน/ไมผานการประเมินพบวา บริเวณ/พ้ืนดินโดยรอบบานแหง ไมมีนํ้าเสีย

ขัง ผาน รอยละ 78.0และมีการจัดการนํ้าเสียจากครัวเรือนกอนปลอยออกสูสิ่งแวดลอม ผาน รอยละ 59.7 ขณะท่ีมีคาเฉลี่ย
ดานการจัดการนํ้าเสียครัวเรือน รอยละ 68.85

8. ดานการควบคุมสัตวและแมลงพาหนะนําโรค
ตารางท่ี 8 รอยละดานการควบคมุแมลงและสตัวนําโรค ผาน/ไมผานการประเมิน

8. การควบคุมสตัวและแมลงพาหนะนําโรค ผาน% ไมผาน%
8.1 ไมมีนํ้าขังในภาชนะตางๆ ท่ีอาจเปนแหลงเพาะพันธุยุง ไมพบแหลงเพาะ

ขยายพันธุฯ
74.3 25.7

8.2 ไมปลอยใหมีแมลงและ สัตวนําโรครบกวน มีการควบคมุกําจัดหนู แมลงวัน
แมลงสาป

81.9 20.6

คาเฉลี่ยดานการควบคุมแมลงและสัตวนําโรค 78.12 21.88

6.การจัดการขยะมลูฝอย ผาน% ไมผาน%

6.1 มีการคดัแยก และรวบรวมมลูฝอย 68.9 31.1

6.2 ภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปและมลูฝอยท่ีนําไปหมัก/เลี้ยงสตัวตองมีฝาปด
มิดชิดภาชนะรองรับฯ

66.7 33.4

6.3 ขยะมีการรอเก็บ การขนหรือนําไปดําเนินการ นําไปกําจัด และไมมมีูลฝอย
ตกคางภายในครัวเรือน

58.8 41.2

คาเฉลี่ยดานการจัดการมูลฝอย 64.79 35.21
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จากตารางท่ี 8 ดานการควบคุมแมลงและสัตวนําโรค พบวา ไมปลอยใหมีแมลงและสัตวนําโรครบกวน มีการควบคุมกําจัด
หนู แมลงวัน แมลงสาป ผาน รอยละ 81.9 และ ไมมีนํ้าขังในภาชนะตางๆ ท่ีอาจเปนแหลงเพาะพันธุยุง ไมพบแหลงเพาะ
ขยายพันธุหรือท่ีอยูของหนู แมลงวัน แมลงสาป ผาน รอยละ 74.3 ขณะท่ีมีคาเฉลี่ยดานการควบคุมแมลงและสัตวนําโรค รอย
ละ 78.12

9. ดานการจัดเก็บสารเคมี อุปกรณเครื่องใชและความปลอดภัย
ตารางท่ี 9 รอยละดานการจัดเก็บสารเคมี อุปกรณเครื่องใชและความปลอดภัย ผาน/ไมผานการประเมิน

9. การจัดเก็บสารเคมี อุปกรณเครือ่งใชและความปลอดภัย ผาน% ไมผาน%

9.1 จัดเก็บสารเคมีท่ีเปนอันตรายใหมิดชิด แยกเปนสัดสวน พนมือเด็กและ
ปลอดภัยดี

89.3 10.7

9.2 มีอุปกรณ สิ่งของเครื่องใชท่ีปลอดภัยดี โดยจัดเก็บ บํารุงรักษา และตรวจสอบ
ความปลอดภัยฯ

93.4 6.6

คาเฉลี่ยดานการจัดเก็บสารเคมี อุปกรณเครื่องใชและความปลอดภยั 91.35 8.65

จากตารางท่ี 9 ดานการจดัเก็บสารเคมี อุปกรณเครื่องใชและความปลอดภัย พบวา มีอุปกรณ สิ่งของเครื่องใชท่ีปลอดภัยดี
โดยจดัเก็บ บํารุงรักษา และตรวจสอบความปลอดภัยของสายไฟ ปลั๊กไฟ และอุปกรณไฟฟาทุกชนิดใหอยูในสภาพดีปลอดภัย
ผานมากท่ีสดุ 93.4 และ สารเคมท่ีีเปนอันตราย จดัเก็บใหมดิชิด แยกเปนสดัสวน พนมือเด็กและปลอดภัย ผาน คดิเปนรอยละ
89.3 ขณะท่ีมีคาเฉลีย่ดานการจัดเก็บสารเคมี อุปกรณเครื่องใชและความปลอดภัยรอยละ 91.35
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10. สุขลักษณะอนามัยสิ่งแวดลอมของครัวเรือนผานเกณฑประเมินรายดานตางๆและโดยรวมมีดังน้ี

ตารางท่ี 10 คาเฉลี่ยสภาพอนามยัสิ่งแวดลอมของ ครัวเรือนทุกดานโดยรวมท่ีผาน/ไมผานการประเมิน(รอยละ)
สุขลักษณะอนามัยสิ่งแวดลอมของครัวเรือนดานตางๆ คาเฉลี่ยผาน

(%)
คาเฉลี่ย
ไมผาน(%)

ตัวบานและบริเวณโดยรอบ 75.65 24.35
หองนอน 87.66 12.34
ครัวและอาหาร 86.98 13.02
นํ้าอุปโภค บรโิภค 90.05 9.95

หองนํ้า-หองสวม 89.54 10.46

การจัดการมูลฝอย 64.79 35.21

การจัดการนํ้าเสียครัวเรือน 68.85 31.15
การควบคุมแมลงและสตัวนําโรค 78.12 21.88
การจัดเก็บสารเคมี อุปกรณเครื่องใชและความปลอดภัย 91.35 8.65

คาเฉลี่ยอนามัยสิ่งแวดลอมโดยรวมทุกดานของครัวเรือน 81.44 18.56

จากตารางท่ี 10 คาเฉลี่ยสภาพอนามัยสิ่งแวดลอมของครัวเรือนดานตางๆ พบวา ดานการจัดเก็บสารเคมี อุปกรณ
เครื่องใชและความปลอดภัย ผานการประเมินสุขลักษณะมากท่ีสุด รองลงไปคือ ดานนํ้าอุปโภค บริโภค และนอยท่ีสุดคือ ดาน
การจัดการมูลฝอย มีคาเฉลี่ย(รอยละ) 91.35 90.05 และ 64.79 ตามลําดับ ขณะท่ีพบวามีคาเฉลี่ยสภาพอนามัยสิ่งแวดลอม
โดยรวมทุกดานของครัวเรือน รอยละ 81.44

อภิปรายผล
จากสภาพสุขลักษณะอนามัยสิ่งแวดลอมของครัวเรือน โดยรวม พบวา รอยละ 81.44 และไมผานเกณฑ รอยละ 18.56

แสดงใหเห็นวา มีสภาพท่ีกลับกลายมาเปนสิ่งคุกคามสุขภาพตอผูอยูอาศัย ท้ังน้ีเพราะ คุณภาพสิ่งแวดลอมหรือสภาพ
สุขลักษณะของอนามัยสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธโดยตรงกับคุณภาพชีวิต จากแนวคิดท่ีวาการมีนํ้าดื่มสะอาด อาหารสะอาด
อากาศบริสุทธ์ิ สถานท่ีอยูอาศัยท่ีสะอาดปลอดภัย มีผลตอสุขภาพท่ีดีของมนุษย ซึ่งไมเพียงทําใหปราศจากโรคภัยไขเจ็บเพียง
อยางเดียว การทําใหบรรลุวัตถุประสงคในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมของสาธารณชน ท้ังในเรื่องคุณคาในระบบนิเวศ ยอม
กอใหเกิดผลดีท้ังสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย ความเปนอยูท่ีดี และความสะดวกสบาย (พัฒนา  มูลพฤกษ, 2550)

เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการจัดขยะมูลฝอย คือผานเกณฑการประเมินนอยท่ีสุดรอยละ 64.79 ซึ่ ง
สภาพแวดลอมดานขยะมูลฝอยน้ี สามารถสงผลเสียตอสุขภาพของคน จึงควรไดรับการแกไข อยางไรก็ตามเมื่อเทียบกับเกณฑ
ในแผนพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2555) ท่ีระบุวา ควรมี
กําหนดใหขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเช้ือไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการไมนอยกวารอยละ
50 ก็ถือไดวาผานเกณฑ

เมื่อพิจารณาดาน การจัดเก็บสารเคมี อุปกรณ เครื่องใช และความปลอดภัยพบวา ผานเกณฑมากท่ีสุด คือรอยละ
91.35 แสดงใหเห็นวา ครัวเรือนนาจะมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของอันตรายจากสารเคมี อุปกรณ เครื่องใชจึงทํา
การจัดเก็บไวไดอยางถูกสุขลกัษณะ ซึ่งนับวาเปนผลดีตอภาวะสขุภาพ แตอยางไรก็ตาม ก็ยังมีครัวเรือนท่ียังไมผานเกณฑดานน้ี
อีกรอยละ 8.65 ซึ่งควรไดรับการปรับปรุงแกไขการจัดเก็บสารเคมี อุปกรณ เครื่องใช ใหมีความปลอดภัยตอไป
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งน้ีเปนการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบเพ่ือศึกษา รูปแบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังและการสนับสนุนการ

จัดการตนเอง โดยคัดเลือกงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ ซ่ึงเปนรายงานวิจัยท่ีทําในประเทศไทยและตางประเทศต้ังแต พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ.
2557ประมาณ 10 ปท่ีผานมา พบวากลุมโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน แนวคิดการสนับสนุนการจัดการตนเอง และการใช
รูปแบบการดูแลผูปวย ไดรับการสนับสนุนในประเทศท่ีพัฒนาแลวหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา ประเทศไทยเริ่ม
สนใจต้ังแตมีการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ จากการทบทวนวรรณกรรมพบงานวิจัยในเมืองไทย ท่ีทําเกี่ยวกับการจัดการและการ
สนับสนุนการจัดการตนเอง สวนใหญจะเปนการศึกษาของนิสิต นักศึกษาและอาจารยในมหาวิทยาลัย  แตยังไมพบวามีการนําการ
จัดการและการสนับสนุนการจัดการตนเองรวมท้ังรูปแบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง ไปใชในระบบบริการการดูแลเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
จากหลักฐานเชิงประจักษชี้ใหเห็นวาในการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังถาจะใหไดผลลัพธท่ีดีจะตองมีการใชองคประกอบในรูปแบบการดูแล
ผูปวยโรคเรื้อรัง มากกวาหน่ึงองคประกอบ ผลการวิจัยพบวาโดยสวนใหญเปนไปในทิศทางบวกแมวาการวิจัยบางเรื่องผลลัพธยังไม
ชัดเจนแตพบกระบวนการดูแลดีขึ้น ขอเสนอแนะควรมีการนํางานวิจัยตางๆ ท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมไปพิจารณาใชเพ่ือปรับปรุง
ระบบบริการการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังสําหรับประเทศไทยตอไป

คําสําคัญ : รูปแบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง การสนับสนุนการจัดการตนเอง  โรคเรื้อรัง

Abstract
A systematic review of Chronic Care Model and Self-Management Support in Chronic disease.The selection

of the research that has been published. The research was done in Thailand and other places around since 2004
to 2014 and found that in Hypertension and Diabetes Mellitus patients. The concept of Chronic Care Model and
Self-Management Support in Chronic which is also supported in developed countries like USA, UK, and Canada.
Thailand began to focus on developing a health insurance system. The results of literature review in Thailand of
Chronic Care Model and Self-Management Support in Chronic from most of the studies of the students and
professors in the universities are well-performed but there were no implementations of Chronic Care Model and
Self-Management Support in Chronic to improve the quality service. The Foundation suggests that in patients with
chronic disease, if it is having good results, to be used in more than one element of Chronic Care Model. The
findings revealed that most of the researches are in positive direction, although some of the results are not clear,
but found the care process for improvement. There are suggestions to review of the literature to be used to
improve the system of Chronic care model as well in the next development of primary care in the health system.

Keywords : chronic care model, self management support, chronic disease
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บทนํา
การเจ็บปวยเรื้อรังเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญของโลกและประเทศไทยไดแก โรคเรื้องรัง เชนโรคความดันโลหิต

สูง โรคเบาหวาน เปนตน การเจ็บปวยเรื้อรังมีผลกระทบตอกระบวนการพัฒนาของบุคคลท่ีเกิดข้ึนอยางถาวรไมสามารถรักษา
ใหหายขาดไดทําใหการดําเนินชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิมสงัคมครอบครัวตองรับภาระดูแลผูปวยสงผลใหการดาํเนินชีวิตของสมาชิก
ในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปถาการดูแลผูปวยใชเวลายาวนานจะสูญเสียทรัพยากรบุคคลและเศรษฐกิจผูบริหารระบบบริการ
สุขภาพในประเทศไทยจึงตองพิจารณาการใหบริการผูปวยกลุมโรคเรื้อรังมากข้ึนเพราะจะมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบการดูแลโรค
เรื้อรังจึงเกิดข้ึนและมีการประกาศใชพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ในป พ.ศ. 2545 ระบบหลักประกันสุขภาพ
จึงมีการพัฒนาตั้งแต ปพ.ศ. 2548 จนถึงปจจุบัน เพ่ือจัดการใหมีระบบการรักษาพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพท้ังประเทศ และให
ประชาชนชาวไทยมีสิทธิไดรับการบริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานดวยกันทุกคน. การมีระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติข้ึน
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบสาธารณสุขไทยหลายประการ (สุรจิต สุนทรธรรม และคณะ,2555) การใชรูปแบบการ
บริหารการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง (Chronic Care Model: CCM) ท่ีพัฒนามาจากการวิจัยของวากเนอร (Wagner,1998;7(3),
2001;20(6) เนนการดูแลแบบองครวมท่ีเช่ือมโยงหนวยบริการท่ีมีการดูแลท่ีมีมาตรฐานตั้งแตโรงพยาบาลถึงชุมชนเนนการ
ทํางานอยางมีสวนรวมของทุกภาคสวนเพ่ือใหเกิดผลลัพธทางสุขภาพท่ีดีโรคเรื้อรังท่ีสําคัญตอภาวะสุขภาพของประชากรใน
ประเทศไทย เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ความตองการของผูปวยโรคเรื้อรังมีมากและมีผูปวยจํานวนไมนอยท่ี
ไดรับการดูแลและการรักษาไมถูกตองนําไปสูความสูญเสียดานเศรษฐกิจและสังคมมากมาย (ชูชัย ศรชํานิ และสรกิจ ภาคีชีพ,
2550) จึงจําเปนท่ีเราตองมีการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังอยางถูกตองใหเหมาะกับสภาพผูรับบริการท่ีเพ่ิมข้ึนทุกป
และมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการดูแลผูปวยเรื้อรังท่ีเนนการเช่ือมโยงระบบการดูแลท่ีตอเน่ืองระหวาง บาน ชุมชน และ
โรงพยาบาลในระดับตางๆ ตลอดจนระบบคัดกรองท่ีดีจะชวยติดตามผูท่ีภาวะเสี่ยงตอโรคจะตองทําใหครอบคลุมประชากร
เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงการบริการผูปวย ซึ่งการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานน้ีจะ
สอดคลองกับแผนการพัฒนาการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังของกระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
รูปแบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง (chronic care model) และการสนับสนุนการจัดการตนเอง (self-management
support) มีการพัฒนาอยางตอเน่ืองเพ่ือใหไดรูปแบบบริการท่ีเหมาะสมกับผูปวยโรคเรื้อรังประเทศไทยมีผูปวยเรื้อรังเปน
จํานวนมาก และพยายามแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในรูปแบบตางๆ รวมท้ังมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรท่ีเก่ียวกับท่ีจะปอง
ภาวะแทรกซอน ท่ีจะเกิดจากโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน แตยังไมมีการรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษเพ่ือศึกษา
สภาพการณและแนวโนมในปจจุบันเพ่ือท่ีจะนําขอมูลดังกลาวมาชวยในการวางแผนเชิงนโยบาย ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะทบทวน
วรรณกรรมอยางเปนระบบเพ่ือใหไดขอสรุปในการนํา chronic care model และ self-management support มาใชในการ
ดูแลผูปวยกลุมโรคเรื้อรังโดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานในประเทศไทย

วิธีดําเนินการวิจัย
วัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือ
(1) ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบเก่ียวกับการใช Chronic care model ในผูปวยโรคความดันโลหิต

สูงและเบาหวานในประเทศตางๆ
(2) ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบเก่ียวกับ Self-management support ในผูปวยโรคความดันโลหิต

สูงและเบาหวานในประเทศตางๆ
(3) วิเคราะหและสรุปแนวคิดการพัฒนา chronic care model และ self-management support ของผูปวยโรค

ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน เปนขอมูลในการพัฒนาการระบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังตอไป
ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย ศึกษาสืบคนและวิเคราะห โดยการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ ท่ีเก่ียวกับการ

จัดการตนเองสําหรับผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและผูโรคเบาหวานชนิดท่ี 2
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1. วิธีการสืบคนหลักฐานเชิงประจักษ
1.1 กรอบการสืบคนงานวิจัย

ผูศึกษาใชกรอบการสืบคน “PICO”(PICO Framework (DiCenso, 2005) ) เปนกรอบการสืบคนเลือก
หลักฐานจากงานวิจัยเพ่ือเปนแนวทางในการสืบคนหลักฐานเชิงประจักษโดยครอบคลมุประเด็นและเน้ือหามีความเก่ียวของกับ
chronic care model และการสนับสนุนการจัดการตนเองของผูปวยผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและผูโรคเบาหวานชนิดท่ี 2

1.2 คําสําคัญท่ีใชสืบคน Chronic Care Model, Self Management Support.
1.3 ฐานขอมูล/ แหลงท่ีใชในการสืบคน

1.3.1 สืบคนหลักฐานเชิงประจักษจากฐานขอมูลอิเลกโทรนิกสดังน้ี
1) Pro Quest Nursing 2) CINAHL 3) Cochrane Library 4) Science Direct 5) Ovid 6)Wiley

Interscience 7) PubMed 8) Bio Med Central 9) Blackwell Synergy 10) BMJ Group11) High Wire Press 12)
Springer Link 13) ThaiLis

1.3.2 สืบคนหลักฐานเชิงประจักษดวยมือ (Hand search) จากตําราวิทยานิพนธสารนิพนธท่ีเก่ียวของจาก
มหาวิทยาลัย วารสารในสาขาท่ีเก่ียวของท่ีสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรองในระดับชาติและระดับนานาชาติ

1.4 เกณฑการคัดเขาของหลักฐานเชิงประจักษ
1.4.1 หลักฐานเชิงประจักษท่ีนํามาใชประเมินตาม Melnyk BM, Fineout-Overholt E.( Melnyk,2011)
1.4.2 หลักฐานเชิงประจักษท่ีใชไดรับการตีพิมพเผยแพรท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษตั้งแตปค.ศ. 2004–

2014 และมี peer-reviewed
1.4.3 เปนหลักฐานเชิงประจักษ ท่ีศึกษาในกลุมผูปวยโรคเรื้อรังมีอายุตั้งแต 18 ป ข้ึนไปเชนผูปวย

hypertension, Diabetes
1.4.4 เปนหลักฐานเชิงประจักษท่ีเก่ียวของกับ chronic care model และself-management support

1.5 เกณฑในการคัดเลือกหลักฐานเชิงประจักษท่ีไดจากการสืบคนท้ังหมดนํามาคัดเลือกดังน้ี
เริ่มคัดเลือกหลักฐานเชิงประจักษจากการอานช่ือเรื่องและบทคัดยอคัดเลือกหลักฐานเชิงประจักษตามเกณฑ

ในประเด็นท่ีเก่ียวของเมื่อบทคัดยอตรงตามเกณฑท่ีกําหนดไวจึงอานรายละเอียดโดย reviewer 2 ทานเพ่ือตรวจสอบยืนยัน
และคัดเลือกหลักฐานเชิงประจักษท่ีตรงตามวัตถุประสงคการศึกษามากท่ีสุด

1.5.1 เกณฑในการคัดเลือกหลักฐานเชิงประจักษออก
ก. วรรณกรรมท่ีมีเฉพาะบทคัดยอ
ข. วรรณกรรมท่ีศึกษาในผูปวยเด็ก
ค. วรรณกรรมท่ีศึกษาในสัตวทดลอง
ง. วรรณกรรมท่ีศึกษาในผูปวยขณะตั้งครรภ

2. วิธีการท่ีใชในการประเมินคุณภาพและระดับของหลักฐานเชิงประจักษกรอบการศึกษาของ DiCenso A, Guyatt
G, Ciliska D. ในป 2005 มี 3 ประการคือ

(1) ผลการศึกษามีความตรงหรือไม
(2) ผลการศึกษาเปนอยางไร
(3) ผลการศึกษาสามารถนําไปประยุกตใชไดหรือไม
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ผลการวิจัย
จากการสืบคนขอมูลในผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานเพ่ือทําการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ
สรุปการใชรูปแบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังและการสนับสนุนการดูแลตนเองและการจัดการดูตนเองในผูปวยโรค

ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน ดังน้ี
1. การใชรูปแบบการดูแลผูปวยโรคเร้ือรังและการสนับสนุนการดูแลตนเองและการจัดการดูตนเองในผูปวย

ความดันโลหิตสูง
ผลการสืบคนท้ังหมดไดหลักฐานเชิงประจักษไดงานวิจัยตามเกณฑท่ีกําหนดจํานวน 43 เรื่องท้ังหมด Meta-analysis

1 เรื่อง Systematic review 3 เรื่อง RCT 21 เรื่องการวิจัยเชิงทดลอง 5 เรื่องงานวิจัยก่ึงทดลอง 8 เรื่องงานวิจัยเชิงคุณภาพ
2 เรื่ อ ง งาน วิจั ย Descriptive study 1  เรื่ อ งการ Review 2 เรื่ อ งแบ ง เป น Self-management 34  เรื่ อ ง Self-
management support 2 เรื่อง ไมพบเรื่อง Chronic care model และพบงานวิจัยดานปจจัยท่ีเก่ียวของ 7 เรื่อง พบวา

1) มีการบูรณาการท่ีสอดคลองกับ Wagner's Chronic Care Model ซึ่งเปนองคประกอบพ้ืนฐานสําหรับการ
ปรับปรุงการดูแลระบบสุขภาพชุมชนองคกรและการปฏิบัติและในระดับของผูปวยโดยมีใชการวัดความดันโลหิตท่ีบานเปน
เปาหมายและใหการดูแลผูปวยเปนทีมมีการใหความรูแกผูปวยและการสนับสนุนการจัดการตนเองของผูปวยโดยมีการนํา
รูปแบบการดูแลผูปวยเรื้อรังมาใชในการดูแลผูปวยความดันโลหิตสูงใน 5 ประเด็นหลักคือ (1) ระบบขององคกรในการดูแล
สุขภาพ (2)ออกแบบสงตอผูปวยใหม (3)สนับสนุนการตัดสินใจ (4)ระบบการใหขอมูลทางคลินิก (5)สนับสนุนการจัดการตนเอง

2) การออกแบบระบบบริการท่ีดีนอกจากการใหการดูแลรักษาแลวเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนในการจัดการตนเองในการ
ควบคุมความดันโลหิตควรมีการรวมการจัดการศึกษาในการจัดการตนเองโดยการใหกิจกรรมการทดลองเก่ียวกับความดัน
โลหิตผานสื่อทางไกลเพ่ือดูผลการใหการความรูเก่ียวกับการปรับพฤติกรรมการจัดการเก่ียวกับยาตอการควบคุมความดันโลหิต
สวนใหญตองยึดหลักท่ีสําคัญคือตองมีการใหความรูตางๆการตัง้เปาหมายรวมกันการฝกทักษะการติดตามคาความดนัแตการใช
สื่อทางไกลจะชวยใหมีการเขาถึงบริการท่ีดีกวาโปรแกรมทางไกลเชนการใชโทรศัพทอัตโนมัติรวมกับการวัดคาความดันโลหิตท่ี
บานจะชวยพัฒนาการควบคุมคาความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวในผูปวยการออกแบบบริการโดยมีการติดตามเยี่ยมโดย
โทรศัพทหรือมีการสอนทางโทรศัพทและมีการกระตุนเตือนการมีเปาหมายรวมกันเปนสิ่งสําคัญในการควบคุมความดันโลหิตมี
การเสริมเทคนิคแรงจูงใจการสนับสนุนทางสังคมการสื่อสารระหวางผูปวยและเจาหนาท่ีสุขภาพหลักท่ีสําคัญคือเรื่องของ
พฤติกรรมสุขภาพการจัดการเรื่องการวัดความดันดวยตนเองจะเปนขอมูลสะทอนกลับทําใหคาความดันลดลงเน่ืองจากชวย
เปนตัวสะทอนพฤติกรรมการจัดการตนเองทางสุขภาพและยังเปนตัวชวยในการปรับพฤติกรรมดวยจะทําใหมีการควบคุมความ
ดันโลหิตท่ีดีการใชยาลดความดันโลหิตโดยการใหคําแนะนําในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใชสื่อทางไกลทําใหสามารถพูดคุย
ทําเห็นหนาในการพูดคุยมีการเตือนและยังสามารถใหสมาชิกในครอบครัวขามีสวนรวมในการดูแลไดนอกจากน้ันยังมีเรื่องการ
เรียนการสอนผานเว็บไซตการจัดการเรียนการสอนโดยผานสื่อทางไกล เชน web-based self-management program
Thetelemonitoring and self-management การเรียนทางไกลจะเปนสวนท่ีสามารถชวยทําใหเพ่ิมความรูและมีแนวโนมใน
การดูแลท่ีดีการจัดระบบท่ีดีจะทําใหสามารถมีการบันทึกและมีการรายงานผลคาความดันโลหิตและสามารถควบคุมคาความ
ดันโลหิตไดดีเพราะขณะน้ีมีเทคโนโลยีท่ีสามารถใชการสื่อสาร ทางโทรศัพทอัตโนมัติไดนํามาใชใหขอมูลในการควบคุมติดตาม
คาความดันโลหิต

3) เปาหมายในการพัฒนาเชิงระบบนอกเหนือจากการใหความรูการจัดการตนเองกับผูปวยแลวยังตองเก่ียวของกับ
การพัฒนาบุคลากรเพราะการใหความรูกับบุคลากรผูทําการรักษาและวิชาชีพดานสุขภาพเชนแพทยพยาบาลหรือเภสัชกรทํา
ใหสงผลตอแนวโนมการควบคุมความดันโลหิตท่ีดีข้ึนโดยจะตองใหการพัฒนาบุคลากรดังตอไปน้ี

(1) การใหความรูเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(2) สื่อสารใหผูปวยรับรูถึงความสามารถของตนเองและเห็นดวยกับเปาหมายท่ีวางไว
(3) ชักจูงใหผูปวยเห็นความจําเปนมีความกังวลกับคุณภาพชีวิต
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(4) มีทีมสุขภาพใหความชวยเหลือผูปวย
(5) การรักษาเพ่ือลดปจจัยเสี่ยง
(6) ประสบการณการเรียนรูมีความแตกตางในแตละบุคคลในดานความตั้งใจในการรับรูการไดรับคําแนะนําอยาง

เปนกันเองการไดรับความรูคุณคาความตองการและผลท่ีจะเกิดข้ึนกับตนเองการแนะนําใหเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตงายๆ
และเปนไปไดจะประสบความสาํเรจ็ในการอบรมท่ีจะชวยกระตุนผูปวยแกปญหาตั้งเปาหมายรวมกันการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

(7) เทคนิคการใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลโดยมุงเนนการใหคําปรึกษาท่ีปรับใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูปวยแตละคน

4) การจัดการตนเองดานควบคุมความดันโลหิตจะตองทําใหผูปวยมีความรูเพ่ิมข้ึนและการใหความรูแกผูปวย
มีแนวโนมในการควบคุมความดันโลหิตไดนอกจากน้ันการใหความรูน้ันจะตองทําตามความตองการของผูปวยความรูควร
ออกแบบใหเหมาะกับแตละบุคคล

5) โปรแกรมการปรับพฤติกรรมควรมีการสงเสริมการรับรูสมรรถนะของตนเองมีการใหความรูและทักษะในการ
ควบคมุอาหารและความดันโลหิตโดยเนนการปรับพฤติกรรมดังน้ี

(1) พฤติกรรมการบริโภคอาหารชวยกันคัดเลือกและวิเคราะหอาหารท่ีควรบริโภคเสนอตัวแบบผูปวยโรคความ
ดันโลหิตสูงท่ีควบคุมนํ้าหนักและระดับความดันโลหิตไดดีมาเลาประสบการณเรื่องการบริโภคอาหารสื่อสารชักจูงใจโดยการให
ความรูเก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูงแลการบริโภคอาหารรวมท้ังตอบปญหาหรือซักถามแจกคูมือพฤติกรรมสุขภาพตนเองและ
แนะนําวิธีการลงบันทึกมีการประเมินสภาวะทางสรีระกลุมทดลองโดยการช่ังนํ้าหนักวัดความดันโลหิตและดัชนีมวลกาย

(2) พฤติกรรมการจัดการกับความเครียดการลดการสูบบุหรี่การลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลสงเสริมสภาวะ
ทางอารมณของกลุมโดยการฝกสมาธิในระดับตนเสนอตัวแบบผูปวยท่ีเปนโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมความดันโลหิตได
สื่อสารพูดชักจูง

(3) พฤติกรรมการออกกําลังกายการรับประทานยา
6) การจัดการรายกรณีโดยเภสัชกรสามารถทําใหระดับความดันโลหิตดีข้ึนและมีการกระตุนเตือนดวยการติดตาม

เยี่ยมบาน
7) โปรแกรมมีการใหความรูฝกทักษะรวมกับการเนนการจัดการควบคุมความดันโลหิตโดยการติดตามเยี่ยมพบวา

นอกจากการจัดโปรแกรมการจัดการดูแลตนเองจะมีความสําคัญแลวการมีการติดตามเปาหมายท่ีตั้งไวและมีการใหคําปรึกษา
เปนระยะๆจะทําใหนําไปสูเปาหมายการลดความดันโลหิตได

8) การสรางโปรแกรมการจัดการตนเองสวนใหญมีการใชทฤษฎีการเพ่ิมสมรรถนะในตนเองโดยมีรายละเอียดดังน้ี
(1) ทักษะความเช่ียวชาญ (skill mastery) การไดรับความรูจากประสบการณการเพ่ิมความมั่นใจและมีทักษะ

การจัดการดูแลตนเองเก่ียวกับโรคมากเพียงใด
(2) การสังเกต (observation learning) ทักษะการจัดการตนเองท่ีไดเรียนรูจากผูอ่ืนท่ีมีปญหาเหมือนกันและ

ประสบความสําเร็จจากการจัดการกับปญหา
(3) จากสังคมและการชักชวน (Social and Verbal persuasion) กิจกรรมท่ีสนับสนุนผูปวยใหเกิดความมั่นใจ

ในการจัดการโรคดวยสมาชิกของกลุม
(4) การเรียนรูในการแปลความหมาย (reinterpretation of symptoms) ผูปวยเรียนรูกิจกรรมเพ่ือลดความ

กดดันดานรางกายและจิตใจโดยการเรียนรูทักษะใหม
2. การใชรูปแบบการดูแลผูปวยโรคเร้ือรังและการสนับสนุนการดูแลตนเองและการจัดการดูตนเองในผูปวย

เบาหวาน ชนิดท่ี 2
ผลการสืบคนท้ังหมดไดหลักฐานเชิงประจักษไดงานวิจัยตามเกณฑท่ีกําหนดจํานวน 97 เรื่อง งานวิจัยท่ีผานเกณฑ

แบงตามระดับงานวิจัยไดดังน้ี Meta-analysis 1 เรื่อง Syste matic review 9 เรื่อง RCT 36 เรื่อง Quasi experimental
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19 เรื่อง Experimental 5 เรื่อง Prospective study 4 เรื่อง Descriptive study 14 เรื่อง Qualitative study 4 เรื่อง
Review 5 เรื่อง แบงเปนSelf-management 47 เรื่อง Self-management support 28 เรื่อง Chronic care model
13 เรื่อง ปจจัยท่ีเก่ียวของ 9 เรื่อง พบวา มีหลายปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการตนเองเชนสิ่งแวดลอมมีผลกระทบทางอารมณและ
เก่ียวกับการจัดการตนเองในโรคเบาหวานปจจัยสนับสนุนการจัดการโรค ไดแก การสื่อสารมีแนวปฏิบัติในการดูแลตนเองการ
ไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวการมีสมรรถนะแหงตนการไดรับการพัฒนาในดานสมรรถนะแหงตนฯลฯ ปจจัยท่ีขัดขวาง
การสนับสนุนการจัดการโรคไดแกการไมยอมรับวาเปนโรคการหมดหวังการไมรูสึกวามีอาการการไดรับยามากเกินไปนํ้าหนัก
ลดการไมไดรับดูแลจากสมาชิกในครอบครัว  นอกจากน้ันยังมีงานวิจัยท่ีใชรูปแบบการดูแลเรื้อรังภายใตบริการชุมชนท่ี
ออกแบบโดยการใชรูปแบบการดูแลเรื้อรังทําใหเห็นการทํางานท่ีเช่ือมโยงกัน ในแตละองคประกอบเพ่ือนําไปสูผลลัพธทาง
คลินิกและพฤติกรรมท่ีดีข้ึนสําหรับผูปวยโรคเบาหวานโดยในองคประกอบท่ีควรเปนพ้ืนฐาน คือการสนับสนุนการตัดสินใจ
ขอมูลทางคลินิกการสนับสนุนองคกรและองคประกอบท่ีตองปรับใหเขากับผูปวยในแตละคน คือการสนับสนุนการจัดการ
ตนเองและการออกแบบบริการการสงมอบการดูแลและตองปรับใหเขากับปญหาของผูปวยในแตละครั้งดวย ซึ่งการใชรูปแบบ
การดูแลผูปวยโรคเรื้อรังมาเปนแนวคิดจะทําใหเกิดการออกแบบโปรแกรมท่ีเปนหลายมิติหรือมีหลายแงมุมพบวารูปแบบการ
ดูแลเรื้อรังเปนรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะชวยพัฒนาการดูแลผานการทํางานเปนทีมเพ่ือปรับปรุงผลลัพธและมีแนวโนมท่ีดี
ในการนํารูปแบบการดูแลเรื้อรังไปใชแมจะมีผลทางลบและทางบวกแตก็พบวามีการพัฒนากระบวนการพัฒนาปรับปรุงการ
ดูแลจะวัดไดทันทีหลังจากการสอนตอมาในการติดตามระยะยาวบางการศึกษาจึงจะเห็นตัวกลางในการเปลี่ยนแปลงของ
ผลลัพธตัวกลาง เชน HbA 1c และระดับ low-density lipoprotein (LDL) รูปแบบการผูปวยดูแลเรื้อรังทําใหมีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนจากระบบในปจจุบันของเราเปนกรอบการดูแลท่ีมีหลายแงมุมเพ่ือสงมอบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ
ไมไดสงมอบในการแยกแตละองคประกอบโดยรูปแบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังจะตองทํางานรวมกันเปนองคประกอบซึ่งมี
ความสําคัญตอความสําเร็จการนํารูปแบบการดูแลตนเองไปใชไดจะตองการพัฒนาและนําแนวทางของวิทยาการดานการ
ออกแบบระบบการสงมอบการดูแลการพัฒนาและการดําเนินการของโปรแกรมการศึกษาท่ีมีเรื่องการสนับสนุนการจัดการ
ตนเองการปรับเปลี่ยนองคกรจะเปนไปไดตองมีการตั้งกลุมขับเคลื่อนท่ีจะสงมอบบริการใหกับผูปวยอุปสรรคตางๆควรไดรับ
การแกไขปองกันเชนการขาดขอมูลท่ีมีคุณภาพท่ีดีและควรมีการสนับสนุนการใชเทคโนโลยีเพ่ือการจัดสงมอบบริการโดย
องคประกอบโดยรูปแบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังจะตองทํางานรวมกันซึ่งมีความสําคัญตอความสําเร็จดังน้ันการใชเทคโนโลยี
เพ่ือทําใหเกิดความเช่ือมโยงการทํางานแตละองคประกอบจึงเปนเรื่อง ท่ีควรสนับสนุนการมีสวนรวมในการดูแลของผูปวยมีสี่
ระยะท่ีจะทําใหผูปวยเปนผูจัดการของสุขภาพของตัวเองไดบุคคลากรท่ีจัดบริการการดูแลผูปวยจึงมีสวนสําคัญ

ทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีใชในในการทําโปรแกรมการจัดการตนเองมีหลายทฤษฎี ไดแก Trantheoretical Model of
Change , Ecological framework, Precede-Proceed conceptual framework และ Social support model, Self-
efficacy, Transtheorethecal (stage of change) Motivational interviewing Cognitive behavior therapy แตพบวา
ทฤษฎีท่ีมีผูใชจํานวนมาก ไดแกทฤษฎีการสงเสริมสมรรถนะในตนเองของแบนดูรา (self-efficacy) เน้ือหาสวนใหญจะมุงเนน
ไปท่ีพฤติกรรมการจัดการตนเองท่ีมีความจําเปนสําหรับภาวะสุขภาพท่ีดีข้ึนและคุณภาพชีวิตท่ีมากข้ึนสมาคมผูใหความรูดาน
เบาหวาน (AADE) มีการใชเทคนิคตางๆเชนในการสรางแรงจูงใจการแกไขปญหาบางโปรแกรมมีการใชการจัดการความเครียด
การใชการสนับสนุนทางสังคมเพ่ือใหผูปวยสามารถจัดการปญหาไดดวยตนเองจะเนนพฤติกรรมการดูแลตนเอง 7 ประการ
ไดแกการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพการมีกิจกรรมการตรวจสอบและติดตามการรับประทานยาการแกปญหาการจัดการ
กับปญหาสุขภาพและการลดความเสี่ยงการสนับสนุนการจัดการตนเองสามารถใชในรูปแบบท่ีหลากหลายมีการใชกลยุทธ
ใหมๆ ในการสนับสนุนการดูแลผูปวยโรคเบาหวานและมีความจําเปนท่ีตองการเพ่ิมการสนับสนุนการใชโปรแกรมท่ีใชชุมชน
เปนฐานการสนับสนุนการจัดการทางโทรศัพทและโปรแกรมท่ีใชการติดตอสื่อสารท่ีใชเทคโนโลยี เชน อินเตอรเนต โทรศัพท
อัตโนมัติ ยังสามารถใชการสนับสนุนจากจิตอาสา นาจะเปนรูปแบบหน่ึงของการสนับสนุนการจัดการตนเองของผูปวยเรื้อรังท่ี
สามารถนํามาใชไดโปรแกรมการจัดการตนเองในโรคเบาหวาน ตองทําแบบมีการปฏิสัมพันธตอเน่ืองซึ่งตองเก่ียวของกับผูปวย
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โรคเบาหวานและหรือผูดูแลหรือคนในครอบครัว การใหสอนกิจกรรมการดูแลตนเองมีจุดมุงหมายเพ่ือใหบรรลุภาวะสุขภาพ
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและลดความจําเปนในการดูแลสุขภาพรวมท้ังคาใชจาย การสรางโปรแกรมการจัดการตนเอง สามารถ
ดําเนินการในรูปแบบ 5A ในการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน ดังน้ี

1) ประเมิน (Assess) การประเมินพฤติกรรมความเช่ือและแรงจูงใจของผูปวยผูปวยท้ังปจจัยท่ีสรางแรงจูงใจในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูปวยรวมท้ังความเช่ือและแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต

2) การใหคําแนะนํา (Advice) ความผิดปกติท้ังหมดจะมีการแชรรวมกันกับผูปวยและใหขอมูลเก่ียวกับสุขภาพสวน
บุคคลความเสี่ยงและประโยชนของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

3) การตกลงตั้งเปาหมายรวมกัน (Agree) ตามความสนใจของผูปวยมีการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหวางผูปวยและผู
ใหบริการในการดูแลสุขภาพในสถานการณจริงโดยเช่ือมั่นในความสามารถของตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

4) ชวยเหลือ (Assist) ชวยใหผานอุปสรรคและพัฒนาการปฏิบัติตามกลยุทธการท่ีสอดคลองกับปญหาของผูปวยโดย
ใชเทคนิคการแกปญหาและใหการสนับสนุนดานสังคมและสิ่งแวดลอมรวมท้ังมีการระบุแผนในการติดตามเชนการเยี่ยมการ
ติดตามทางโทรศัพท

5) การจัดการ (Arrange) ผูปวยทุกคนจะไดรับการติดตามดวยการโทรศัพทและ / หรือมีการเยี่ยมตามความจําเปน
และใหการสนับสนุนในระหวางตลอดติดตามจากการศึกษาพบวาการจัดการสุขภาพตนเองรูปแบบการดูแลความเจ็บปวย
เรื้อรังมุงเนนการดูแลผูปวยและครอบครัวและการมีสวนรวมในการดูแลตนเองของผูปวยซึ่งเปนแนวคิดสําคัญในรูปแบบการ
ดูแลผูปวยโรคเรื้อรังทําใหเกิดผลลัพธไปในทางบวกมากข้ึนการวัดผลลัพธมีท้ังการวัดผลลัพธทางสุขภาพในระยะสั้นท่ีเก่ียวของ
กับโรคเบาหวานไดแกดัชนีมวลกายนํ้าหนักระดับไขมันระดับนํ้าตาลในเลือดผลลัพธระยะกลางไดแกการออกกําลังกาย
พฤติกรรมการดูแลตนเอง พฤติกรรมการรับประทานอาหาร การใชบริการทางสุขภาพ ความเช่ือมั่นในตนเอง การสนับสนุน
ทางสังคม ความรูเรื่องโรคเบาหวาน ความเช่ือดานสุขภาพ ประเมินคาการศึกษาท่ีใหแกผูปวยและ การจัดการตนเองของ
ผูปวย ผลลัพธระยะยาว ไดแกพฤติกรรมการจัดการตนเองการปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตนอกจากน้ียังมีการประเมินผล
ลัพธเชิงคุณภาพ เชนความรูสึกตอการไดรับการสนับสนุนจากการไดรับขอมูลสําหรับการปฏิบัติการแกปญหาท่ีพบทักษะท่ี
จําเปนสําหรับการจัดการตนเองเปนตนสวนการวัดผลลัพธในประเทศไทยท่ีนิยมกัน ไดแกระดับนํ้าตาลในเลือดระดับ
ฮีโมโกลบินเอวันซีพฤติกรรมการควบคุมโรคและการจัดการตนเองและคุณภาพชีวิต

สรุปการวิจัย
การศึกษาครั้งน้ีเปนการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบเก่ียวกับการจัดการตนเองสําหรับผูปวยกลุมโรคเรื้อรัง

โรคความดันโลหิตสูง และเบาหวาน โดยคัดเลือกงานวิจัยเชิงท่ีไดรับการตีพิมพ ซึ่งเปนรายงานวิจัยท่ีทําในประเทศไทยและ
ตางประเทศตั้งแตพ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2004 ถึง มีนาคม 2014) สรุปผลการสืบคนไดดังน้ี

1. การใชรูปแบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังและการสนับสนุนการดูแลตนเองในผูปวยความดันโลหิตสูง ผลการสืบคน
ท้ังหมดไดหลักฐานเชิงประจักษไดงานวิจัยตามเกณฑท่ีกําหนดจํานวน 43 เรื่อง งานวิจัยท่ีผานเกณฑแบงตามระดับงานวิจัยได
ดังน้ี Meta-analysis 1 เรื่อง Systematic review 3 เรื่อง RCT 21 เรื่อง การวิจัยเชิงทดลอง 5 เรื่อง งานวิจัยก่ึงทดลอง
8 เรื่อง งาน วิจัย เชิงคุณ ภาพ 2 เรื่อง งาน วิจัย Descriptive study 1 เรื่อง การ Review 2 เรื่อง แบ งเปน Self-
management 34 เรื่อง Self-management support 2 เรื่อง ไมพบเรื่อง Chronic care model และพบงานวิจัยดาน
ปจจัยท่ีเก่ียวของ 7 เรื่อง ผลลัพธของการปฏิบัติในการจัดการตนเองในผูปวยท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง การสงเสริมการ
สนับสนุนการจัดการตนเองการวิจัยทุกการศึกษามุงไปท่ีการควบคุมความดันโลหิต จากโปรแกรมการปรับพฤติกรรมและการ
สงเสริมการรับประทานยา การสงเสริมการวัดความดันโลหิตดวยตนเอง ผลลัพธท่ีวัดมีหลายอยาง เชน ควบคุมความดันโลหิต
โดยดูคาความดันโลหิต  โดยสรุปจากงานวิจัยแสดงใหเห็นถึงประสิทธิผลของโปรแกรมท่ีจะชวยลดความดันโลหิตไดจะตอง
ประกอบดวยโปรแกรมการใหความรูท่ีเฉพาะ การสนับสนุนการติดตามประเมินผลการเยี่ยมท่ีบาน การติดตามทางโทรศัพท
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เพ่ือเปนการกระตุนเตือน และการติดตามวัดความดันโลหิตโดยเจาหนาท่ี นอกจากน้ันผูปวยท่ีมีความดันโลหิตสูงการท่ีจะ
ควบคุมความดันโลหิตได ตองมีความรูในการปฏิบัติตัวไดรับคําแนะนําการดูแลตนเองเก่ียวกับอันตรายจากความดันโลหิตสูง
ผลขางเคียงจากการใชยาลดความดันโลหิต การรับประทานอาหาร ลดเกลือ การควบคุมนํ้าหนัก การออกกําลังกาย งดการสูบ
บุหรี่และดื่มแอลกอฮอล การสนับสนุนจากสังคม และสัมพันธภาพระหวางผูปวยกับทีมสุขภาพโดยผูปวยจะไดรับคําแนะนํา
ทางโทรศัพท มีการติดตามและประเมินจากเจาหนาท่ี เรื่องของคาความดันโลหิต

2. การใชรูปแบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังและการสนับสนุนการดูแลตนเองและการจัดการดูตนเองในผูปวย
โรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 ผลการสืบคนท้ังหมดไดหลักฐานเชิงประจักษไดงานวิจัยตามเกณฑท่ีกําหนดจํานวน 97 เรื่องงานวิจัย
ท่ีผานเกณฑแบงตามระดับงานวิจัยไดดังน้ี Meta-analysis 1 เรื่อง Systematic review 9 เรื่อง RCT 36 เรื่องQuasi
experimental 19 เรื่อง Experimental 5 เรื่อง Prospective study 4 เรื่อง Descriptive study 14 เรื่อง Qualitative
study 4 เรื่อง Review 5 เรื่อง แบงเปนSelf-management 47 เรื่อง Self-management support 28 เรื่อง Chronic
care model 13 เรื่อง ปจจัยท่ีเก่ียวของ 9 เรื่อง การจัดการสุขภาพตนเอง รูปแบบการดูแลความเจ็บปวยโรคเรื้อรัง มุงเนน
การดูแลผูปวยและครอบครัวและการมีสวนรวมในการดูแลตนเองของผูปวยซึ่งเปนแนวคิดสําคัญในรูปแบบการดูแลผูปวยโรค
เรื้อรัง ทําใหเกิดผลลัพธไปในทางบวกมากข้ึนการวัดผลลัพธมีท้ังการวัดผลลัพธทางสุขภาพในระยะสั้น ท่ีเก่ียวของกับ
โรคเบาหวาน ไดแกดัชนีมวลกาย นํ้าหนัก ระดับไขมัน ระดับนํ้าตาลในเลือดผลลัพธระยะกลางไดแก การออกกําลังกาย
พฤติกรรมการดูแลตนเอง พฤติกรรมการรับประทานอาหาร การใชบริการทางสุขภาพ ความเช่ือมั่นในตนเองการสนับสนุนทาง
สังคม ความรูเรื่องโรคเบาหวาน ความเช่ือดานสุขภาพ ประเมินคาการศึกษาท่ีใหแกผูปวย และการจัดการตนเองของผูปวย
ผลลัพธระยะยาวไดแก พฤติกรรมการจัดการตนเอง การปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตนอกจากน้ียังมีการประเมินผลลัพธเชิง
คุณภาพ เชน ความรูสึกตอการไดรับการสนับสนุนจาก การไดรับขอมูลสําหรับการปฏิบัติการแกปญหาท่ีพบ ทักษะท่ีจําเปน
สําหรับการจัดการตนเอง เปนตนสวนการวัดผลลัพธในประเทศไทยท่ีนิยมกันไดแก ระดับนํ้าตาลในเลือด ระดับฮีโมโกลบินเอ
วันซีพฤติกรรมการควบคุมโรคและการจัดการตนเอง และคุณภาพชีวิต

อภิปรายผลการวิจัย
จากหลักฐานเชิงประจักษ พบวาการจัดการตนเองโดยเฉพาะในกลุมผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและผูปวยเบาหวาน

ชนิดท่ี 2 สวนใหญผูปวยไมไดมภีาวะคุกคามตอสุขภาพ และผลกระทบตอตัวผูปวยท่ีชัดเจนจึงตองใชสังคมชุมชนเขามาชวยใน
การสรางความตระหนักการใชการจัดการตนเอง ยังเห็นไมชัดแตจากการทบทวนวรรณกรรมพบวางานวิจัยท่ีเกิดข้ึนมีมากข้ึน
โดยเฉพาะในผูปวยเบาหวาน ชนิดท่ี 2 ท่ีเปนปญหาระดับโลกและระดับชาติท่ีตองมีการดูแลระยะยาวและตองการกําลังใจและ
การสนับสนุนระยะยาวเพราะหากผูปวยละเลย การก็จะนําไปสูภาวะแทรกซอนในอวัยวะอ่ืนๆ อยางไรการใชรูปแบบการดูแล
ตนเองก็ไดรับการสนับสนุนในประเทศท่ีพัฒนาแลวหลายประเทศเชน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา จุดมุงหมายของการใช
CCM เปนการดูแลผูปวยในชีวิตประจําวันสําหรับผูปวยท่ีมีโรคเรื้อรังจะถูกออกแบบมาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายจากการทํางาน
เปนทีมรวมกันใหมีประสิทธิภาพเพราะจะมีการวางแผนในการทํางาน ทําใหเกิดปฏิสัมพันธตอกันมีการสนับสนุนการจัดการ
ตนเองดวยการใชทรัพยากรชุมชนมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีการบูรณาการ การตัดสินใจรวมกันมีการลงทะเบียนผูปวย และมี
การสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนๆ องคประกอบเหลาน้ีถูกออกแบบมาเพ่ือทํางานรวมกันเพ่ือเสริมสรางความเปน
หุนสวนทางสุขภาพรวมกันเพ่ือทําใหเกิดผลลัพธทางสุขภาพท่ีดีจากหลักฐานเชิงประจักษช้ีใหเห็นวาในการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง
ถาจะใหไดผลลัพธท่ีดีจะตองมีการใชองคประกอบใน chronic care model มากกวาหน่ึงองคประกอบ ผลลัพธจากการใช
รูปแบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังการจัดการตนเองการสนับสนุนการจัดการตนเองเปนไปในทิศทางบวก แมวาการวิจัยบางเรื่อง
ผลลัพธยังไมชัดเจนแตพบกระบวนการดแูลดข้ึีนองคประกอบท่ีสําคัญของรูปแบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังคือ มีการใชหลักฐาน
เชิงประจักษในการรักษา มีการฝกอบรมการจัดการตนเอง และมีการสนับสนุน มีการวัดและใหขอเสนอแนะยอนกลับ อยางไร
ก็ตามการดําเนินการแตละองคประกอบ มีความสําคัญในการจัดการตนเอง เพ่ือการมุงเนนกับการกระทําท่ีเฉพาะเจาะจง
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ภายในเวลาอันสั้นในระยะเวลาท่ีกําหนดผูปวยจะไดรับการประเมินซ้ําและติดตาม การฝกจะมีการออกแบบการเรียนการสอน
เปนกลุมเพ่ือกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และเพ่ิมทักษะการแกปญหา โดยผูปวยมีสวนในการตัดสินใจและการรักษาการ
กําหนดเปาหมายวัตถุประสงคโดยบุคลากรจะชวยอํานวยความสะดวกในเพ่ิมการรับรูความสามารถของตนเอง การนําไปสู
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยกิจกรรมน้ีจะไดรับการออกแบบใหมและปรับใหเขากับปญหาของผูปวยในแตละครั้ง รูปแบบการ
ดูแลผูปวยโรคเรื้อรังท่ีจะตอบการเปลี่ยนแปลงปญหาดานสุขภาพท่ีเปนท่ียอมรับในการเปนกรอบแนวคิดท่ีใชเพ่ือการทํางาน
แบบความรวมมือ เปนการทํางานเพ่ือการปรับปรุงตนเองดานผลลัพธ นอกจากน้ัน การสนับสนุนการจัดการตนเองมีการใช
เทคโนโลยีตางๆ เขามาสนับสนุนเพ่ือใหเกิดการจัดการตนเอง ท่ียั่งยืนอาจมีการใชเทคโนโลยีเพ่ือการจัดสงมอบบริการเพ่ือเพ่ิม
คุณภาพการดูแลท่ีกําลังจะกลายเปนความสําคัญสําหรับระบบสุขภาพในผูปวยโรคเรื้อรังอยางไรก็ตามการมักมีการใหบริการ
โดยการผานรูปแบบการสอนการจัดการตนเองในคลินิกและมีการดูแลตอเน่ืองเขาสูชุมชนท่ีเปนการดูแลระดับปฐมภูมิทําให
เกิดการดูแลท่ีตอเน่ืองเพ่ือท่ีจะปรับปรุงผลลัพธและลดคาใชจายท่ีเก่ียวของกับโรคเรื้อรังมีหลายประเทศท่ีทําการวิจัยและนํา
Self-management support ซึ่งเปนองคประกอบหน่ึงของ chronic care model ไปใชไดแก Congo, Cambodia, and
Philippine จีน ฮองกง สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เบลเยี่ยม คามารูน แอฟริกาใต ยูกานดาสําหรับประเทศไทยไดมีการ
ฝกอบรมแกนนําซึ่งสวนใหญเปนญาติและอาสาสมัครประจําหมูบาน (อสม.) เพ่ือเปนการเสริมพลังอํานาจใหผูปวย
ประสบการณการตั้งเปาหมายการจัดการดวยตนเองใหกับผูปวย นอกจากน้ันในปจจุบันประเทศไทยไดสงเสริมเจาหนาท่ี
สาธารณสุข หลายสาขาวิชาชีพ(ทีมหมอครอบครัว) เขามาใหการดูแลและมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพประชาชนในระบบ
บริการสุขภาพระดับอําเภอ อยางไรก็ตามการออกแบบโปรแกรมคงตองคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลและวัฒนธรรมความ
หลากหลายของระบบสนับสนุนความพึงพอใจซึ่งเปนไปตามบริบทของแตละสําหรับในประเทศไทยไมไดมีการจัดโปรแกรมการ
จัดการตนเองอยางจริงจังเหมือนตางประเทศ งานวิจัยซึ่งสวนใหญเปนวิทยานิพนธของนิสิต นักศึกษา และยังไมไดนํา
ผลการวิจัยลงไปใชในเชิงระบบอยางจริงจัง แตนักวิชาการไดมองเห็นความสําคัญของการสนับสนุนจัดการตนเองโรคเรื้อรัง
อยางเปนระบบมากข้ึนโดย สรุปสาระสําคัญของงานวิจัยทําใหแนวโนมการพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนการนํา
โปรแกรมการจัดการตนเองไปใชใหมีประสิทธิภาพ และไดผลดียิ่งผูดําเนินโปรแกรมควรมีความรูความเขาใจในเน้ือหารูปแบบ
การสงเสริมสมรรถนะแหงตนและการสนับสนุนทางสังคม และมีความรูและความชํานาญในกลุมโรคเปน ผูปฏิบัติทางคลินิก
โดยตรงสามารถประสานทํางานเปนทีมมีการใชเครือขายระบบสงตอท่ีมีประสิทธิภาพ

ขอเสนอแนะ
1 สงเสริมกระบวนการบริหารจัดการการดูแลและบูรณการระบบการดูแลสุขภาพขององคกร

1.1 มีการประยุกตแนวคิดเรื่องรูปแบบการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 เขาสูการ
ปฏิบัติท่ีมากข้ึน

1.2 บูรณาการการดูแลผูปวยกับงานประจําท่ีทําอยู โดยการติดตอประสานงานกับพยาบาลชุมชนในการวาง
แผนการดูแล การเยี่ยมบานผูปวย โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 ท่ีสามารถดูแลตนเองได ดวยการวัดความ
ดันโลหิตไดดวยตนเองของผูปวย โดยผานการอบรมและมีการติดตามโดยใชการสื่อสารหรือเทคโนโลยีทางไกลเพ่ือ เปนการ
ประเมินความกาวหนาในการควบคุมความดันโลหิตของผูปวยมีการใหคําแนะนําในการปฏิบัติตัว มีการประเมินคาความดัน
โลหิตอยางตอเน่ือง และการใหความรูในการสังเกตอาการท่ีผิดปกติ มีการปรับเปลี่ยนการรับประทานยาเพ่ือลดความรุนแรงท่ี
อาจเกิดข้ึนภายใตการดูแลของแพทยเจาของไขและอาจมีการเพ่ิมเติมวิธีการจากการท่ีพยาบาลชุมชนเดินทางไปเยี่ยมบาน
เปนการใชอินเตอรเน็ตในการติดตอสื่อสารกับผูปวยเปนการลดคาใชจายในการเดินทาง ลดระยะเวลา เพ่ิมความสะดวกสบาย
และสามารถใหคําแนะนําในการปฏิบัติตัว เรื่อง ยา ผลขางเคียงของยา การรับประทานอาหาร ความรูเก่ียวกับโรคความดัน
โลหิตสูง เพ่ือลดความรุนแรงของโรคท่ีอาจเกิดข้ึนและสงเสริมการดูแลผูปวยใหเหมาะสมกับ

1.1.3 ควรสงเสริมกระบวนการจัดการตนเองของชุมชนใหเปนกลไกท่ีสําคัญในการสงเสริมและพัฒนา
สุขภาพในชุมชนเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน เจาหนาท่ีสาธารณสุขควรมีบทบาทเปน วิทยากรการเรียนรูและรวมเรียนรูกับชุมชน ใน
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การสงเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และออกกําลังกายท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมชุมชนในกลุมสตรีแมบาน
และผูสูงอายุ เพ่ือลดความเสี่ยงของการเกิดโรค เชน โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2

1.1.4 จัดระบบการใหคําปรึกษาอยางตอเน่ือง เชน การติดตามเยี่ยม การใหคําปรึกษา ผานสื่อเทคโนโลยี
ตางๆ การตั้งเปาหมายและการสอนทางโทรศัพทสามารถชวยลดความดันโลหิตไดเน่ืองจากความดันโลหิตสูงเปนโรคเรื้อรัง
ท่ีตองไดรับการดูแลตลอดเวลาซึ่งผูปวยอาจเกิดความเบื่อหนายหรือมีความตระหนักตอสุขภาพลดนอยลง จึงตองการแรง
กระตุนหรือกําลังใจเปนระยะ ฉะน้ันการติดตามดูแลผูปวยเหลาน้ีจนกระท่ังเขามีพฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีเหมาะสมแลว
จึงคอยลดการติดตามลง ซึ่งสามารถควบคุมความดันโลหิตใหกับผูปวยทุกคนได และสามารถปรับใชกับสภาพสังคมไทยอยาง
เหมาะสม

1.2 สงเสริมการวางแนวทางจัดทําโปรแกรมการจัดการโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 จะทํา
ใหไดโปรแกรมท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกับผูปวยและพ้ืนท่ีมากข้ึนโดยมีการทํากลุมวางแผนในการรับทราบปญหาจัดทําเน้ือหา
และมีการนําไปทดลองใช ผูปวยมีความพึงพอใจในการเขารวมโปรแกรมปรับรูปแบบการดูแลการจัดการตนเองใหเหมาะสมกับ
ผูปวยแตละบุคคลซึ่งตองศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของบุคคลในชุมชนตางๆ เพ่ือจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูปวยใน
การควบคุมความดันโลหิตการออกแบบ รูปแบบการดูแลรักษาแบบการจัดการดูแลตนเองท่ีเหมาะสมกับวัฒนธรรมของไทย
โดยจะตองมีการนําปจจัยตางท่ีเก่ียวของเขามาประมวล เพ่ือทําใหโปรแกรมการจัดการตนเองสามารถแกไขปญหาโรคความดัน
โลหิตสูงและโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 ไดอยางมีประสิทธิผล เพ่ือสงเสริมการดูแลสุขภาพของคนไทยใหดีข้ึนจัดโปรแกรมการ
จัดการตนเองเพ่ือการเฝาระวังการเกิดความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โดยจะตองมีโปรแกรมการจัดการ
ตนเองดานการใหการสงเสริมสนับสนุนดานความรูดานตางๆ ในการจัดการตนเอง โดยเฉพาะการลดปจจัยเสี่ยงตางๆ เชน การ
รับประทานเกลือ การรับประทานอาหารท่ีมีไขมันต่ํา และการติดตามคาความดันโลหิตคานํ้าตาลในเลือด มีการฝกทักษะให
ผูปวยเปนผูนําในการวัดความดันโลหิตสูงดวยตนเองท่ีบานและสนับสนุนการซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตราคาถูกใหกับผูปวยท่ี
สอดคลองกับการปรับวิธีการการจัดการตนเองดานพฤติกรรมสุขภาพ เพ่ือควบคุมระดับความดันโลหิตใหอยูในเกณฑท่ี
เหมาะสม นําไปสูการชะลอการเกิดภาวะแทรก ซอนท่ีอาจเกิดข้ึนได นอกจากน้ันควรสงเสริมกระบวนการจัดการตนเองของ
ชุมชนใหเปนกลไกท่ีสําคัญในการสงเสริมและพัฒนาสุขภาพในชุมชนเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนในการสงเสริมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และ ออกกําลังกายท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมชุมชนในกลุมสตรีแมบานและผูสูงอายุ เพ่ือลดความ
เสี่ยงของการเกิดโรค เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ควรมีการทําวิจัยทดลองแบบสุมขนาดท่ีใหญข้ึนและมี
การผสานการใชโปรแกรมการจัดการตนเองลงสูระบบการปฏิบัติงานโดยแทจริงและควรมีการผสานลงสูการปฏิบัติ

1.3 มีนโยบายสงเสริมการบูรณาการการติดตามและการประเมินความดันโลหิตและโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 เขาสู
งานบริการการดูแลผูปวย

1.3.1 ควรจัดใหมีกลยุทธในการสงเสริมการจัดการตนเองโดยการปรับพฤติกรรมการการจัดการตนเองของ
โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 โดยการนําผลมาประยุกตใชตองคํานึงถึงวัฒนธรรมและแรงสนับสนุนทาง
สังคมท่ีแตกตางกันของแตละครอบครัวซึ่งมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเอง

1.3.2 ใชเทคนิคการสงเสริมสรางแรงจูงใจโดยการออกแบบโปรแกรมท่ีใหผูปวยมีสวนรวมผานทาง
เวบไซตทําใหเกิดปฏิสัมพันธ ในประยุกตใชเปนแนวทางในการดูแลโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 โดยทีม
สุขภาพและผูปวยตองใหความรวมมือในการกําหนดเปาหมายรวมกันในการควบคุมความดันโลหิต และนํ้าตาลในเลือด ซึ่งมี
กิจกรรมการดูแลตนเองอยางตอเน่ืองท้ังในดานการควบคมุอาหารการออกกําลังกาย การใชยาอยางถูกตอง และการงดสูบบุหรี่
การเก็บขอมูลตางๆของตนเอง หรือขอสงสัย เพ่ือสอบถามทีมสุขภาพเมื่อมาตรวจตามนัด หรือเมื่อทีมสุขภาพมาเยี่ยมบาน
ในกรณีท่ีมีอาการผิดปกติก็สงเขารับการรักษาในโรงพยาบาล นอกจากการมีสวนรวมในการดูแลตนเองแลว การมีสัมพันธภาพ
ท่ีดีระหวางแพทย ทีมสุขภาพในชุมขนและผูปวย ความสามารถในการใชเทคโนโลยีของผูปวยจะทําใหการดูแลมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน
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1.3.3 ควรมีการนําการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับสมรรถนะในตนเองซ่ึงเปนตัวแปรกลางไปทําวิจัยเพ่ิมเพ่ือวัดพฤติกรรมการ
จัดการตนเอง และมุงไปสูผลลัพธทางคลินิก เชน ระดับความดันโลหิต ระดับโคเลสเตอรอล นํ้าตาลในเลือด และภาวะเส่ียงตอการเกิด
โรคหัวใจ

1.4 สงเสริมการสนับสนุนการจัดการตนเองมาใชในรูปแบบท่ีหลากหลายมีการใชกลยุทธใหมๆ ในการสนับสนุนการดูแล
โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ชนิดท่ี 2 และมีความจําเปนท่ีตองการเพ่ิมการสนับสนุนทาง community-based programs,
telephone-based programs,การสนับสนุนการจัดการตนเองโดยการใชจิตอาสา นาจะเปนรูปแบบหน่ึงของการสนับสนุนการจัดการ
ตนเองของผูปวยเรื้อรังท่ีสามารถนํามากําหนดเปนรูปแบบท่ีนํามาทดลองใชได

1.5 สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาพัฒนาโปรแกรมการสอนการจัดการตนเองท่ีสามารถบูรณาการไปกับระบบการดูแลและ
สรางความเขมแข็งเชื่อมตอระหวางโรงพยาบาล ชุมชนและบาน

1.6 สรางระบบสนับสนุนการจัดการตนเองโดยใชจิตอาสาท่ีอยูในพ้ืนท่ี ควบคูไปกับการสรางความเขมแข็งเชิงระบบของ
การใหบริการทางสุขภาพเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนและมีการติตามผลอยางเปนรูปธรรม

1.7 นโยบายสงเสริมการบริการเชิงรุกท่ีเนนการบริการนอกกําแพงโรงพยาบาล โดยทํารวมกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลรวมกับบูรณาการไปกับระบบการเงินการคลัง เชน การจายคาตอบแทน การสนับสนุนบริการตางๆ ตามงานท่ีเกิดขึ้น ก็จะสามารถ
ทําใหเห็นกลุมเปาหมายผูปวยท่ีตองทําการเฝาระวังไดดีขึ้น
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บทคัดยอ
การวิจัยเอกสารครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหคุณลักษณะของผูตองคดียาเสพติดในจังหวัดอุตรดิตถ โดยศึกษา

ขอมูลแบบยอนหลังจากขอมูลบุคคลท่ีตองคดียาเสพติดของศาลจังหวัดอุตรดิตถ ตั้งแต ป พ.ศ. 2555 ถึง ป พ.ศ. 2557 ขอมูล
ท่ีไดนํามาวิเคราะหเน้ือหา สรุปความตามประเด็นสําคัญ และใชสถิติพรรณนาดวยวิธีการแจกแจงคาความถ่ี  รอยละ และ
นําเสนอขอมูลในรูปแผนภูมิ ผลการศึกษาพบวา การกระทําความผิดเก่ียวกับคดีเสพเมทแอมเฟตามีน และ มีเมทแอม
เฟตามีนไวในครอบครองเพ่ือจําหนายและจําหนาย หรือพยายามจําหนายหรือมีไวจําหนายมีแนวโนมสูงข้ึนจากรอยละ 0.98
เปนรอยละ 1.66 และรอยละ 3.15 และกระทําความผิดเก่ียวกับการเปนผูขับข่ีท่ีเสพเมทแอมเฟตามีน รอยละ 31.08,  28.61
และ 40.37 และเปนผูขับข่ีท่ีเสพเมทแอมเฟตามีนรวมกับมีเมทแอมเฟตามีนไวในครอบครองจากรอยละ 7.74 เปนรอยละ
9.19 และรอยละ 9.63 ตามลําดับ การแพรระบาดของยาเสพติดอยูในชวงอายุวัยแรงงาน คือ ชวงอายุ 20 – 34 ป และ
ประกอบอาชีพรับจาง พ้ืนท่ีการแพรระบาดคือ เขตอําเภอเมืองอุตรดิตถ และ อําเภอลับแล

คําสําคัญ : การสังเคราะห  สถานการณ  การระบาดยาเสพตดิ

Abstract
The purpose of this documentary research was to analyze the characteristics of accused in

Uttaradit province. Retrospective study in persons was conducted who have drug cases of the Uttaradit
Provincial Court from 2012 to 2014.  Content analysis and descriptive statistics were used to the
frequency, percentage and chart of the data.The study showed that Higher offenses related to drug
addicts, amphetamines and methamphetamine are available for sale and distribution or trying to sell or
have sold and the offense is a driver who takes methamphetamine and as a rider who is addicted and
has methamphetamine in possession. Drugs Spreading during the age of labor is from 20 to 34 years old
and employed ( =23.24, S.D.=0.53). The epidemic area is Mueang Uttaradit and Laplae District.

keywords : synthesis, situation, drugs spreading

บทนํา
ความรุนแรงของปญหายาเสพติดในประเทศไทย นับตั้งแตป 2547 มีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมข้ึน จากสถิติป พ.ศ.2547,

2550 และ 2555 มีผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จํานวน 17,982 ,48,895 และ 176,066 คน ตามลําดับ
ในจํานวนผูเขารับการฟนฟูฯ ดังกลาว เปนผูท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ป ถึงรอยละ 10 (กรมคุมประพฤติ, 2558) นอกจากน้ี
สถานการณการแพรระบาดยาเสพติด พบวา ยาเสพติดท่ีใชมากอันดับ 1 คือ ยาบา รอยละ 86 รองลงมาคือ กัญชา รอยละ 4
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ยาไอซ รอยละ 3.6 และกระทอม รอยละ 2.7 โดยผูเขาบําบัดรักษาน้ัน พบวา รอยละ 44.7 เปนกลุมเยาวชนท่ีมีอายุระหวาง
15-24 ป มีสัดสวนไมเปลี่ยนแปลงจากชวงกอนหนาน้ี และกลุมอายุท่ีนอยกวา 15 ป มีสัดสวนลดลงจากรอยละ 1.3 เปนรอย
ละ 0.8 ผูเขารับการบําบัดรักษาในกลุมอาชีพตางๆ น้ัน อาชีพหลักท่ีผูเขารับการบําบัดรักษายังคงเปนกลุมอาชีพรับจาง
วางงาน และเกษตรกรคิดเปนรอยละ 46.6, 17.1 และ 12.2 ตามลําดับ โดยกลุมอาชีพรับจางมีสัดสวนเพ่ิมข้ึน จากรอยละ
45.4 เปนรอยละ 46.6 อาชีพวางงานมีสัดสวนเพ่ิมข้ึนเล็กนอย จากรอยละ 16.7 เปนรอยละ 17.1 สวนกลุมอาชีพเกษตรกรมี
สัดสวนลดลง จากรอยละ 15.5 เปนรอยละ 12.2 ในกลุมนักเรียน/นักศึกษา พบวามีสัดสวนลดลง จากรอยละ 7.6 เปนรอยละ
6.8 สวนใหญในกลุมน้ีมีระดับการศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ถึงรอยละ 47.8 รองลงมาคือ ระดับช้ันระดับช้ัน
ประถมศึกษา รอยละ 19.8 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 16.2 ตัวยาท่ีนักเรียน/นักศึกษานิยมใชมากท่ีสุดยังคง
เปนยาบา โดยมีสัดสวนเพ่ิมข้ึนจากรอยละ75.2 เปนรอยละ 78.8 รองลงมาคือ กัญชา มีสัดสวนลดลงเล็กนอยจากรอยละ
11.5 เปนรอยละ 10.1 และไอซ มีสัดสวนเพ่ิมข้ึนเชนกัน จากรอยละ 3.2 เปนรอยละ 3.4 ขณะท่ีเฮโรอีน และฝน มีสัดสวนไม
ตางจากชวงท่ีผานมาอยูท่ีรอยละ 0.2 (กระทรวงสาธารณสุข, 2557) และพบวาสถิติประเภทคดีท่ีเขาสูการพิจารณาสูงสุด 5
อันดับแรกของศาลเยาวชนและครอบครัว ระบุวา เด็กและเยาวชนถูกจับดวยคดียาเสพติดเปนสัดสวนมากท่ีสุด สําหรับคดียา
เสพติดน้ันมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง จาก 8,480 คดี ในป 2551 เปน 13,834 คดี ในป 2555 (สํานักอํานวยการประจํา
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง, 2556) นอกจากน้ี ยังปรากฏวา ศาลไทยมีแนวโนมในการพิจารณาพิพากษาลงโทษจําคุก
จําเลยในคดียาเสพติดมากเปนอันดับหน่ึงอีกดวย (สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย และคณะ, 2554)

จากการดําเนินงานท่ีผานมารัฐบาลไดกําหนดแผนงานการสรางภูมคิุมกันและปองกันยาเสพติด ซึ่งถือเปนการปองกัน
เด็กและเยาวชนกลุมเสีย่งและตดัการเพ่ิมข้ึนของผูเสพรายใหม โดยใหมีการจัดทําขอตกลงรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เพ่ือดําเนินงานโครงการปองกันยาเสพติด และจังหวัดอุตรดิตถ เปนจังหวัดหน่ึงท่ีไดดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในทุก
ภาคสวน โดยมุงเนนการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดซึ่งถือเปนการปองกันเด็กและเยาวชนกลุมเสี่ยงและตัดการ
เพ่ิมข้ึนของผูเสพรายใหม และไดจัดทําขอตกลงรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินงานโครงการปองกันยาเสพติด
แตการกระทําความผิดเก่ียวกับคดียาเสพติด ในป 2555 -2557 พบวา สถานการณท่ีมีแนวโนมสูงข้ึน คือ กระทําความผิด
เก่ียวกับเสพเมทแอมเฟตามีน และ มีเมทแอมเฟตามีนไวในครอบครองเพ่ือจําหนายและจําหนาย พยายามจําหนาย หรือ
จําหนาย มีอัตราสูงข้ึน จากรอยละ 0.98 เปน 1.66 และ 3.15 ตามลําดับ การกระทําความผิดเก่ียวกับเปนผูขับข่ีท่ีเสพเมท
แอมเฟตามีน จากรอยละ 31.08 เปน 28.61 และ 40.37 ตามลําดับ และการกระทําความผิดเก่ียวกับเปนผูขับข่ีท่ีเสพเมท
แอมเฟตามีน และ มีเมทแอมเฟตามีนไวในครอบครอง (ไมเกิน 15 เม็ด) จากรอยละ 7.74 เปน 9.19 และ 9.63 ตามลําดับ
สอดคลองกับสถานการณยาเสพติดท่ีพบวาไดหวนกลับมาและมีความรุนแรงมากข้ึน ผูคายาเสพติดท่ีถูกจับกุมดําเนินคดีอยูใน
เรือนจํายังคงมีพฤติการณความเคลื่อนไหวติดตอสั่งการคายาเสพติดจากเรือนจํา นักคายาเสพติดรายเกาบางสวนกลับมา
เคลื่อนไหวใหม นักคาระดับขายสงและรายยอยแพรกระจายตามหมูบานและชุมชน สวนผูเสพพัฒนาตัวข้ึนเปนนักคารายยอย
ตามชุมชนตางๆ การจับกุมคดียาเสพติดเพ่ิมข้ึน ดังจะเห็นไดจากสถิติผูตองขังคดียาเสพติดท่ัวประเทศมีจํานวนถึง 218,278
คน หรือรอยละ 70 จากผูตองขังท้ังหมด จํานวน 311,826 คน (กรมราชทัณฑ. 2559) ดังน้ัน จึงมีความจําเปนตองศึกษา
สถานการณการระบาดยาเสพติด โดยเฉพาะในจังหวัดอุตรดิตถท่ียังไมพบการศึกษาขอมูลเก่ียวกับการวิเคราะหคุณลักษณะ
ของผูตองคดยีาเสพติด ซึ่งจะเปนประโยชนในการหาแนวทางการแกไขปญหายาเสพติดตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาน้ีเปนการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เครื่องมือท่ีใชวิจัยเปนเอกสารรายงานสถิติคดี โดย

วิเคราะหจากคดียาเสพติดของจังหวัดอุตรดิตถ ดวยวิธีการวิเคราะหขอมูล สังเคราะหขอมูล หาขอสรุป และขอสังเกต ของผูถูก
ดําเนินคดียาเสพติดท่ีอยูในความรับผิดชอบของศาลจังหวัดอุตรดิตถ ตั้งแต ป พ.ศ. 2555 ถึง ป พ.ศ. 2557 โดยผูวิจัยไดทํา
หนังสือช้ีแจงวัตถุประสงคในการวิจัยและไดรับอนุญาตจากผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัด โดยเนนการศึกษาคุณลักษณะสวน
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บุคคลของผูถูกดําเนินคดียาเสพติด ประเภทของยาเสพติด ประเภทของกระบวนการดําเนินคดี บทลงโทษเก่ียวกับคดียาเสพ
ติด และลักษณะอ่ืนท่ีเก่ียวของ ซึ่งขอมูลท่ีศึกษาน้ีไดถูกจัดเก็บเปนความลับและนําเสนอในลักษณะเปนภาพรวมเทาน้ัน โดย
ขอมูลท่ีไดนํามาวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) ใชสถิติพรรณนาดวยวิธีการแจกแจงคาความถ่ี และรอยละ

ผลการวิจัย
1. สถานการณเก่ียวกับคดียาเสพติด ในป 2555 -2557 พบวา มีผูตองคดียาเสพติด (เมทแอมเฟตามีน)

จํานวน 917, 1,143 และ 537 คน ตามลําดับ ประเภทการกระทําความผิดท่ีมีแนวโนมสูงข้ึนคือ เสพและมีเมทแอมเฟตามีนไว
ในครอบครองเพ่ือจําหนาย (ตั้งแต 100 เม็ดข้ึนไป) มีสัดสวนสูงข้ึน จากรอยละ 2.73 เปนรอยละ 4.46 และรอยละ 4.07
เสพและมีเมทแอมเฟตามีนไวในครอบครองเพ่ือจําหนายและจําหนายหรือพยายามจําหนาย จากรอยละ 0.98 เปนรอยละ
1.66 และรอยละ 3.15 เปนผูขับข่ีท่ีเสพเมทแอมเฟตามีน รอยละ 31.08,  28.61 และ 40.37 และเปนผูขับข่ีท่ีเสพเมทแอม
เฟตามีนและมีเมทแอมเฟตามีนไวในครอบครอง (ไมเกิน 15 เม็ด) จากรอยละ 7.74 เปนรอยละ 9.19 และรอยละ 9.63
ตามลําดับ

2. ผูกระทําความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีนและฐานมีเมทแอมเฟตามีนไวในครอบครองเพ่ือจําหนาย ตั้งแต
100 เม็ด ข้ึนไป พบผูกระทําความผิดมีอาชีพรับจางมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 68.00, 60.78 และ 77.27 รองลงมา ไดแก ผูท่ีไม
ทํางาน คิดเปนรอยละ 8.00, 19.61 และ 13.64 ตามลําดับ มีอายุระหวาง 30 - 34 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 16.00, 31.37
และ 31.82 รองลงมา ไดแก อายุระหวาง 25 - 29 ป คิดเปนรอยละ 20.00, 21.75 และ 22.73 และอายุระหวาง 20 - 24 ป คิดเปน
รอยละ 28.00, 15.69 และ 9.09 ตามลําดับ

3. ผูกระทําความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีนและฐานมีเมทแอมเฟตามีนไวในครอบครองเพ่ือจําหนายและ
จําหนายหรือพยามยามจําหนาย พบผูกระทําความผิดมีอาชีพรับจางมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 60.00, 63.16 และ 58.82
ตามลําดับ และพบวาในป 2557 พบผูกระทําความผิดมีอาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 11.76 ซึ่งในป 2555 และ
2556 ไมพบผูกระทําความผิดในอาชีพน้ี ผูกระทําความผิดมีอายุระหวาง 15 – 19 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 33.34, 10.53
และ 17.65 รองลงมา ไดแก อายุระหวาง 25 - 29 ป คิดเปนรอยละ 22.22,   15.79 และ 11.76 และอายุระหวาง 30 - 34 ป คิดเปน
รอยละ 11.11, 26.32 และ 5.88 ตามลําดับ

4. ผูกระทําความผิดฐานเปนผูขับข่ีท่ีเสพเมทแอมเฟตามีน พบผูกระทําความผิดมีอาชีพรับจางมากท่ีสุด คิดเปน
รอย 72.98, 69.11 และ 76.15 และพบในกลุมอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 4.91, 5.81 และ 3.67 ตามลําดับ
ผูกระทําความผิดมีอายุระหวาง 20 - 24 ปมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 31.23, 29.97 และ 28.44 รองลงมา ไดแก อายุระหวาง 25
- 29 ป คิดเปนรอยละ 22.35, 22.63 และ 18.35 และอายุระหวาง 30 - 34 ป คิดเปนรอยละ 17.54, 19.88 และ 17.89 ตามลําดับ

5. ผูกระทําความผิดฐานเปนผูขับข่ีท่ีเสพเมทแอมเฟตามีนและมีเมทแอมเฟตามีนไวในครอบครอง (ไมเกิน 15
เม็ด) พบผูกระทําความผิดมีอาชีพรับจางมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 71.83, 24.77 และ 76.92 และพบวาเปนผูท่ีไมทํางาน คิด
เปนรอยละ 9.86, 2.45 และ 5.77 ตามลําดับ และพบผูกระทําความผิดอายุระหวาง 30 - 34 ป มีแนวโนมสูงข้ึน
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แผนภูมิท่ี 1 รอยละผูตองคดียาเสพติด (เมทแอมเฟตามีน) ความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีนและฐานมีเมทแอมเฟตามีนไวใน
ครอบครองเพ่ือจําหนาย (มีเมทแอมเฟตามีนไวในครอบครอง ตั้งแต 100 เม็ด ข้ึนไป) จําแนกตามอาชีพ ในป 2555 – 2557

แผนภูมิท่ี 2 รอยละผูตองคดียาเสพติด (เมทแอมเฟตามีน) ความผดิฐานเสพเมทแอมเฟตามีนและฐานมีเมทแอมเฟตามีนไวใน
ครอบครองเพ่ือจําหนาย (มเีมทแอมเฟตามีนไวในครอบครอง ตั้งแต 100 เม็ด ข้ึนไป) จําแนกตามกลุมอาชีพ ใน
ป 2555 – 2557
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แผนภูมิท่ี 3 รอยละผูตองคดียาเสพติด (เมทแอมเฟตามีน) ฐานความผิดเสพเมทแอมเฟตามีนและฐานมีเมทแอมเฟตามีนไวใน
ครอบครองเพ่ือจําหนายและจําหนายหรือพยามยามจําหนาย จําแนกตามอาชีพ ในป 2555 – 2557

แผนภูมิท่ี 4 รอยละผูตองคดียาเสพติด (เมทแอมเฟตามีน) ฐานความผิดเสพเมทแอมเฟตามีนและฐานมีเมทแอมเฟตามีนไวใน
ครอบครองเพ่ือจําหนายและจําหนายหรือพยามยามจําหนาย จําแนกตามกลุมอายุในป 2555 – 2557
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แผนภูมิท่ี 5 รอยละผูตองคดยีาเสพติด (เมทแอมเฟตามีน) ฐานความผิดเปนผูขับข่ีเสพเมทแอมเฟตามีน จําแนกตามอาชีพ
ในป 2555 – 2557

แผนภูมิท่ี 6 รอยละผูตองคดียาเสพติด (เมทแอมเฟตามีน) ฐานความผิดเปนผูขับข่ีเสพเมทแอมเฟตามีน จําแนกตามกลุมอายุ
ในป 2555 – 2557

จําแนกตามอาชีพ ในป 2555- 2557
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แผนภูมิท่ี 7 รอยละผูตองคดยีาเสพติด (เมทแอมเฟตามีน) ฐานความผิดเปนผูขับข่ีเสพเมทแอมเฟตามีนและฐานมี
เมทแอมเฟตามีนไวในครอบครอง ไมเกิน 15 เม็ด จําแนกตามอาชีพ ในป 2555 – 2557

แผนภูมิท่ี 8 รอยละผูตองคดยีาเสพติด (เมทแอมเฟตามีน) ฐานความผิดเปนผูขับข่ีเสพเมทแอมเฟตามีนและฐานมี
เมทแอมเฟตามีนไวในครอบครอง ไมเกิน 15 เม็ด จําแนกกลุมอายุ ในป 2555 – 2557
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6. สถานการณการมีเมทแอมเฟตามีนไวในครอบครองเพ่ือจําหนายและจําหนาย หรือมีเมทแอมเฟตามีนไวพยายาม
จําหนายหรือมีไวจําหนาย พบวา อาชีพของผูกระทําความผิด พบมากท่ีสุดในชวง 3 ป ไดแก อาชีพรับจาง คือ  รอยละ
62.50 , 57.15 และ 30.00 ตามลําดับ โดยมีขอสังเกตวา ผูไมมีงานทํา พบสูงข้ึน ในชวง 3 ป คือจากรอยละ 4.17 เปน 7.14
และ 20.00 ตามลําดับ ภูมิลําเนาของผูกระทําความผิด พบมากท่ีสุด ไดแก อําเภอเมืองอุตรดิตถ รองลงมาไดแก อําเภอลับแล
และ อําเภอพิชัย สวนสถานท่ีกระทําผิด พบมากท่ีสุดในพ้ืนท่ี อําเภอเมืองอุตรดิตถ รองลงมาไดแก อําเภอลับแล และ อําเภอ
ทาปลา ตามลําดับ

อภิปรายผล
จากขอคนพบท่ีไดจากการวิจัย สามารถนํามาอภิปรายผลได ดังน้ี
1. สถานการณของการกระทําความผิดเก่ียวกับคดียาเสพติด พบวา มีแนวโนมสูงข้ึน คือ การกระทําความผิด

เก่ียวกับคดีเสพเมทแอมเฟตามีน และ มีเมทแอมเฟตามีนไวในครอบครองเพ่ือจําหนายและจําหนาย หรือพยายามจําหนาย
หรือมีไวจําหนายมีแนวโนมสูงข้ึนจากรอยละ 0.98 เปนรอยละ 1.66 และรอยละ 3.15 และกระทําความผิดเก่ียวกับการเปนผู
ขับข่ีท่ีเสพเมทแอมเฟตามีน รอยละ 31.08,  28.61 และ 40.37 และเปนผูขับข่ีท่ีเสพเมทแอมเฟตามีนรวมกับมีเมทแอมเฟตา
มีนไวในครอบครองจากรอยละ 7.74 เปนรอยละ 9.19 และรอยละ 9.63 ตามลําดับ อธิบายไดวา รูปแบบของกระบวนการคา
ยาเสพติดมีความเปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงแผนยุทธศาสตรและนโยบายท่ีถูกออกแบบมาไมตรงตอตนเหตุของปญหาหรือไม
ตรงกับความตองการเทาท่ีควร กลาวคือ จึงทําใหสถานการณของการกระทําความผิดยาเสพติดยังแพรระบาดอยู (อรพิน
กลิ่นพยูร อํานาจ พิพัฒนพิทยาสกุล และ มาลี จิรวัฒนานนท, 2553) รวมไปถึงความออนแอของสถาบันครอบครัวเปน
ปจจัยหน่ึงท่ีทําใหเกิดการแพรระบาดของยาเสพติด โดยพบวาปจจัยดานครอบครัวท่ีสงผลตอการใชยาเสพติดในระดับสูง คือ
บุคคลในครอบครัวใชสารเสพติด และรองลงมา ไดแก พอ แม ทะเลาะกันบอยครั้ง และการลงโทษท่ีรุนแรง รวมท้ังปจจัยดาน
สังคมเก่ียวกับสภาพแวดลอมในชุมชนท่ีหาซื้อยาเสพติดไดงาย มีสถานท่ีเสพยา และมีการเสพยาเสพติดในชุมชน เปนปจจัย
สงผลตอการใชยาเสพติด (รอซีดะห มะสะแม, 2554)

2. การแพรระบาดของยาเสพติดท้ังจําหนาย หรือเสพยาเสพติด ในกลุมอาชีพคาขายและกลุมผูวางงาน พบวา
สถานการณมีแนวโนมสูงข้ึน อาจเปนเพราะวา ประสบปญหากับภาวะเศรษฐกิจ งานลดนอยลง ทําใหเกิดความเครียด จึงหัน
เหจากเปนผูเสพยามาเปนผูคายาเสพติดในท่ีสุด เน่ืองอยากไดเงิน และรายไดดี (รุง ใจดี, ยุภาพร ยุภาศ และภักดี โพธ์ิสิงห.
2560) นอกจากน้ี ประเทศไทยเปนเปาหมายหน่ึงท่ีใชเปนฐานทางการคา เน่ืองจากประเทศไทยมีปจจัยท่ีเอ้ือในหลายๆ ดาน
ไดแก สามารถหายาเสพติดไดงาย เปนศูนยกลางคมนาคม หาคนลําเลียงไดงายรวมท้ังคาครองชีพไมแพง จากเหตุผลดังกลาว
ทําใหยาเสพติดยังคงแพรระบาดอยูท้ังจําหนาย หรือเสพยาเสพติด (สํานักงานคณะกรรมกรรมการปองกันและปราบปรามยา
เสพติด. 2554)

3. การแพรระบาดของยาเสพติดอยูในชวงอายุวัยแรงงาน คือ ชวงอายุ 20 – 34 ป ซึ่งเปนวัยท่ีเปนกําลังและ
ทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญตอการพัฒนาในจังหวัดและประเทศ สาเหตุท่ีเกิดข้ึน เปนไปไดวาสภาพแวดลอมท่ีอยูในชุมชนท่ีมีการ
แพรระบาดของยาเสพติด สามารถท่ีจะหาซื้อยาเสพติดมาเสพไดงาย หรือ พอ แม ญาติ คนใกลชิด ติดยาเสพติดอยูแลวสงผล
ใหปลูกฝงพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมตั้งแตวัยเด็ก และจะมีสวนชวยสงเสริมใหกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดไดงายเมื่อโตข้ึน
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาท่ีพบวาพฤติกรรมการกระทําผิดท่ีเก่ียวของกับการใชสารเสพติดของเยาวชนมีแนวโนมสูงข้ึนและมี
โอกาสกระทําผิดซ้ํา(อุษณีย พ่ึงปาน และ จิตรลดา อารียสันติชัย, 2553) หมายความวา เมื่อโตเปนผูใหญ เยาวชนเหลาน้ันยังมี
โอกาสกระทําผิดข้ึนไดหากมีเหตุปจจัยท่ีจูงใจใหกระทําผิด ดังน้ัน การแพรระบาดของยาเสพติดอยูในชวงอายุวัยแรงงาน คือ
ชวงอายุ 20 – 34 ป อาจมีผลมาจากเปนบุคคลท่ีเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดในชวงเยาวชนก็เปนได (ศราวุธ บุญญานุสนธ์ิ.
2556)
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สรุปผลการวิจัย
สถานการณของการกระทําความผิดเก่ียวกับคดียาเสพติด (เมทแอมเฟตามีน) เก่ียวกับเสพเมทแอมเฟตามีน และ มี

เมทแอมเฟตามีนไวในครอบครองเพ่ือจําหนายและจําหนาย หรือ พยายามจําหนาย หรือ มีไวจําหนายมีแนวโนมสูงข้ึน รวมไป
ถึงกระทําความผิดเก่ียวกับการเปนผูขับข่ีท่ีเสพเมทแอมเฟตามีน และเปนผูขับข่ีท่ีเสพเมทแอมเฟตามีน พรอมกับมีเมทแอมเฟ
ตามีนไวในครอบครองดวย การแพรระบาดของยาเสพติดอยูในชวงอายุวัยแรงงาน คือ ชวงอายุ 20 – 34 ป ซึ่งเปนวัยท่ีเปน
กําลังและทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญตอการพัฒนาในจังหวัดและประเทศ จึงตองปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสรางเสริมอาชีพท่ีไม
ผิดกฎหมาย โดยตองใหขอมูลและสรางชองทางหรือโอกาสตั้งแตตน คือ กอนจบมัธยมศึกษาปท่ี 3 กอนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ หรือ ปวช. และ กอนจบมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ ปวส. และ ผูท่ีกําลังจะจบปริญญาตรี เพ่ือไมถูกชักชวนใหกระทํา
ความผิดจากการหลงเช่ือ หรือ การหารายไดท่ีไมถูกกฎหมาย อีกท้ังพ้ืนท่ีและสถานท่ีเฝาระวังการแพรระบาดของยาเสพติดท่ี
ตองกวดขันเปนพิเศษคือ เขตอําเภอเมืองอุตรดิตถ และเขตรอยตอ ไดแก อําเภอลับแล แตท้ังน้ี ควรเฝาระวังพ้ืนท่ีรอบนอก
ไดแก อําเภอพิชัย อําเภอทาปลา และอําเภออ่ืน ๆ ท่ี ใกลเขตรอยตอกับตางจังหวัดท่ีมีความเสี่ยงตอการระบาดของยาเสพติด
จากภายนอกจังหวัด ผูวิจัยมีความเห็นวา สาเหตุของการกระทําความผดิเก่ียวกับยาเสพติด สวนใหญ เริ่มจากการเสพ เมื่อรูจัก
กลุมคนในวงการยาเสพติดมากข้ึน จึงเริ่มเปนผูจําหนายรายยอย เพ่ือนําเงินกําไรท่ีไดมาเสพตอไป และขยายวงกวางข้ึน
กลายเปนเอเยนตหรือผูจําหนายรายใหญ เน่ืองจากเห็นวาการจําหนายยาเสพติดเปนงานท่ีไมลําบาก และมีรายไดดี ดังน้ัน
หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการปองกันปราบปรามยาเสพติด ควรมุงเนนแกปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดไปท่ีกลุมผูมี
พฤติกรรมเสพยาเสพติดอยางจริงจังเขมขน เพ่ือแกปญหาไดอยางยั่งยืน
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บทคัดยอ
การฝกพลัยโอเมตริกดวยเมดิซินบอลและการฝกเวทเทรนน่ิงท่ีสงผลตอความเร็วในการพายเรือในนักกีฬาเรือมังกร

ชายของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลการฝกพลัยโอเมตริกดวยเมดิซินบอลและการฝก
เวทเทรนน่ิงตอความเร็วในการพายเรือมังกรกอนฝกและหลังฝกสัปดาหท่ี 8 ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแข็งแรงของกลามเน้ือแขนและกลามเน้ือลําตัวท่ีสงผลตอความเร็วในหารพายเรือมังกร ระหวางกลุมควบคุมและกลุม
ทดลอง ภายหลังการฝก 8 สัปดาห  กลุมตัวอยางเปนนักกีฬาเรือพาย ประเภทเรือมังกรระยะ 200 เมตร ทําการสุมกลุม
ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง ไดจํานวน 20 คน ท่ีมีอายุระหวาง 18-22 ป (เปนนักกีฬาเรือพายท่ีมีประสบการณแขงขันเรือพาย
อยางนอย 1-2 ป) แบงออกเปน 2 กลุมๆ ละ 10 คนกลุมทดลองท่ี 1 ฝกพลัยโอเมตริกดวยเมดิซินบอลและกลุมทดลองท่ี 2 ฝก
แบบใชเวทเทรนน่ิง กลุมควบคุมและกลุมทดลอง เขารับการฝกโปรแกรมความแข็งแรงของกลามเน้ือแขนและกลามเน้ือลําตัว
เปนเวลา 8 สัปดาหๆ ละ 3 วัน กลุมทดลองไดรับการฝกพลัยโอเมตริกดวยเมดิซินบอลและกลุมควบคุมไดรับการฝกดวยเวทเท
รนน่ิงตอความแข็งแรงของกลามเน้ือแขนและลําตัว ท่ีสงผลตอความเร็วในการพายเรือมังกรระยะ 200 เมตร ทําการเก็บขอมูล
กอนและหลังการฝก 8 สัปดาห และนํามาวิเคราะหทางสถิติ โดยใชสถิติ Nonparametric Two-Independent-Samples
Test ของ Mann-Whitney U กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ผลการศึกษาพบวา ภายหลังการฝก 8 สัปดาห ท้ังกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมมีความแข็งแรงของกลามเน้ือแขนและลําตัวดีข้ึน แตไมมีความแตกตางกันระหวางกลุม พบวากลุมท่ี
ฝกพลัยโอเมตริกดวยเมดิซนิบอลมีความเร็วในการพายเรือมังกรดีข้ึนจาก 47.293.25 วินาที เปน 42.952.67 วินาทีอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สามารถอธิบายผลการฝกไดวาโปรแกรมการฝกแบบพลัยโอเมตริกดวยเมดิซินบอลรวมกับ
โปรแกรมการฝกเวทเทรนน่ิงในการพัฒนาความแข็งแรงของกลามเน้ือแขนและลําตัวรวมกับการฝกรวมกับโปรแกรมพายเรือ
ปกติสามารถเพ่ิมความสามารถในการพายเรือมงกรระยะ 200 เมตรไดดีข้ัน ดังน้ัน จึงสามารถนํารูปแบบการฝกท้ังสองน้ีไปใช
สําหรับการฝกเพ่ือพัฒนาทักษะดานความเร็วในการพายเรือได

คําสําคัญ : การฝกพลัยโอเมตริกดวยเมดิซินบอล การฝกเวทเทรนน่ิง ความเร็วในการพายเรือมังกร

Abstract
The effects of the plyometric training with medicine ball and the weight training on the speed of

dragon boat rowing men's institute of physical education chiang mai campus. Aimed to to study the
effects of the plyometric training with medicine ball and the weight training on the speed of dragon boat
rowing before and after the 8th week of training of the control group and the experimental group to
compare the strength of arm muscles and torso muscles affecting the speed of dragon boat rowing
between the control group and the experimental group after 8 weeks of training. The sample group was
20 dragon boat rowing athletes of 200 meters. The purposive random sampling was implemented. The
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sample group was 20 rowing athletes aged 18-22 years old with the experiences of competing in the
rowing at least 1-2 years. The sample group was divided into 2 groups with 10 people per each group.
The experimental group 1 was set up to the plyometric training with medicine ball and the experimental
group 2 was set up to the weight training. The control group and the experimental group were set up to
the strength of arm muscles and torso muscles program for 8 weeks which there was 3 days per a week.
The experimental group was set up to the plyometric training with medicine ball and the control group
was set up to the weight training for the strength of arm muscles and torso muscles affecting the speed
of 200 meters dragon boat rowing. The data was collected before and after the 8 weeks of training and
analyzed by using The Mann-Whitney U Nonparametric Two-Independent-Samples test of p <0.05. It was
found that after 8 weeks of training, both experimental group and control group had the better strength
of arm muscles and torso muscles but there was no difference between the groups. Moreover, it was
found that the group which was trained by the plyometric training with medicine ball had the better
speed of dragon boat rowing from 47.293.25 seconds to 42.952.67 seconds with the statistical
significance of 0.05. The findings suggest that the plyometric training with medicine ball along with the
weight training for enhancing the strength of arm muscles and torso muscles together with the normal
rowing program can enhance better performance of 200 meters dragon boat rowing. Therefore, both
trainings can be utilized for enhancing the skill of rowing speed.

Keywords : the plyometric training with medicine ball  the weight training the speed of dragon boat
rowing

บทนํา
นักกีฬาเรือพายท่ีจะประสบความสําเร็จไดน้ันตองอาศัยสมรรถภาพรางกาย (physical fitness) ท่ีดี โดยสมรรถภาพ

รางกายของนักกีฬาเรือพายทุกประเภทรวมถึงเรือมังกรนักกีฬาตองมีความทนทาน(endurance) ซึ่งถือเปนสิ่งท่ีสําคัญมากและ
ยังตองมีความแข็งแรง (strength) กําลัง (power) ความยืดหยุน (flexibility) และความสามารถท่ีจะพายเรือใหไดแรงท่ีมาก
ท่ีสุดขณะทําการแขงขันซึ่งถือเปนสิ่งท่ีสําคัญ สอดคลองกับ (Wood, 2001) กลาววา การแสดงทาทางท่ีตองใชในการพายเรือ
คือ ดึงไมพายไปขางหลังอยางรวดเร็วซึ่งเปนทาทางท่ีตองใชความแข็งแรงของลําตัวและรยางคแขน เน่ืองจากการพายเรือตอง
ใชการงอ เหยียดและบิดลําตัว (trunk flexion, extension and rotation) ซ้ําๆ รวมไปถึงการบิดหมุนของขอไหลดวย
การพายเรือตองใชความอดทน (Endurance) ความแข็งแรง (Strenght) พลัง (Power) ความเร็ว (Speed) ซึ่ งเปน
องคประกอบสําคัญในการพายเรือมังกร ผูฝกสอนในหลายๆ ประเทศรวมถึงนักกีฬาเรือมังกรทีมชาติไทยไดนํารูปแบบ
โปรแกรมฝกพลัยโอเมตริกและเวทเทรนน่ิง เขามาชวยในการเพ่ิมกําลังความแข็งแรงและความรวดเร็วในการพายเรือมังกร
รูปแบบการฝกแบบพลัยโอเมตริก (Plyometrics) เปนการฝกหัดในการเช่ือมความแข็งแรงกับความเร็วในการเคลื่อนไหวทําให
เกิดประเภทของการเคลื่อนไหวแบบรวดเร็ว Chu and  Plummer (1984) รายงานวาพลัยโอเมตริก “อาจรวมถึงการฝกหัด
หรือการออกกําลังกายแบบใดๆ ก็ไดท่ีใชปฏิกิริยาแบบยืด–เหยียด (stretch  reflex) เพ่ือผลิตแรงปฏิกิริยาหรือแรงโตตอบ
อยางรวดเร็ว  เชนเดียวกับการออกกําลังกายหรือการฝกท่ีมีจุดมุงหมายในการเช่ือมความแข็งแรงกับความเร็วในการ
เคลื่อนไหวเพ่ือใหไดกําลัง

สวนรูปแบบการฝกกลามเน้ือดวยการฝกโดยใชนํ้าหนักหรือเวทเทรนน่ิง (Weight training) เปนการฝกเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพความสามารถของกลามเน้ือการทํางานในการออกกําลังกายเปนการฝกโดยใชนํ้าหนักหรือเพ่ิมนํ้าหนักจากการฝก
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ดวยมือเปลา เชน การเลนโดยใชดัมเบลล บารเบลล หรือเครื่องมือรวมนํ้าหนักอ่ืนๆ (Multiple Weight Machines)
สอดคลองกับ (ไพศาล จันทรพิทักษ, 2555) ไดกลาววาการสรางความแข็งแรงของกลามเน้ือโดยอาศัยแรงตานหรือเวทเทรนน่ิง
(Weight training) น้ัน เปนรูปแบบการฝกซอมโดยใชนํ้าหนักเพ่ือกอใหเกิดความแข็งแรงของกลามเน้ือท่ีตองอาศัยอุปกรณ
เชน ดัมเบลล บารเบลลล สวิงเบลล หรือจากนํ้าหนักตัวของผูฝกซอมเพ่ือเปนการเพ่ิมแรงตานและฝกการทํางานของกลามเน้ือ
ในสวนท่ีเลน ใหเกิดความแข็งแรงซึ่งมีความจําเปนตอนักกีฬาท่ีตองอาศัยความแข็งแรงของกลามเน้ือในการฝกในรูปแบบอ่ืน
ดวย สอดคลองกับ Jack (2001) กลาววา ในการฝกพลัยโอเมตริกน้ันจะตองมีพ้ืนฐานความแข็งแรงเพ่ือท่ีจะพัฒนาแรงระเบิด
โดยใชระยะเวลา 20 นาที เปนอยางนอย เพราะจะตองพัฒนาในเรื่องของกลามเน้ือหดตัว กลามเน้ือเหยียดตัว และความ
แข็งแรงของการเคลื่อนไหวอยางคงท่ีการฝกจะตองใชระยะเวลา 1-3 เดือน การฝกเพ่ือใหรางกายมีความแข็งแรงจึงเปน
พ้ืนฐานในการเคลื่อนไหวของกีฬาทุกชนิดในการพัฒนาแรงระเบิดสามารถแบงวิธีการฝกดวยนํ้าหนัก (exercise with
weights) การฝกดวยการกระโดด การฝกดวยลักษณะวิธีการขวางหรือตีแรงๆ (hit (shock) method) และการฝกเฉพาะ
อุปกรณ (specialized equipment) ซึ่งการฝกโดยอาศัยแรงตานหรือเวทเทรนน่ิง (Weight training) ท่ีใชกลามเน้ือแขนใน
การฝกน้ัน ยังชวยใหกลามเน้ือแกนกลางลําตัวและกระดูกสันหลังมีความแข็งแรง ถือวาเปนจุดของการเริ่มตนของการควบคุม
การเคลื่อนไหว (Handzel, 2003) โดยกลุมกลามเน้ือท่ีเปนเปาหมายของการออกกําลังกายน้ี เปนกลุมกลามเน้ือแกนกลาง
ลําตัวไดแก Transversus abdominis (TrA), Lumbar multifidus (LM), Paraspinal, Abdominal, Diaphragmatic และ
Pelvic floor (Standaert, Weinstein, & Rumpeltes, 2008)  ซึ่งการออกกําลังกายกลามเน้ือแกนกลางน้ันไมเพียงแตจะมี
ประโยชนในเรื่องการเคลื่อนไหวของการทํากิจวัตรประจําวันแตยังมีหนาท่ีในเรื่องของสมรรถนะรางกาย (physical
performance), กําลัง (power), ความมั่นคง (stability) และการประสานสัมพันธ (coordination) ของรางกายและชวยลด
การบาดเจ็บในนักกีฬาไดอีกดวย (Handzel, 2003) ซึ่งสอดคลองกับ (Singapore Sports Council, 2013) ไดศึกษาเรื่องของ
เทคนิคความปลอดภัยท่ีสําคัญในการพายเรือ พบวา ความสามารถในการวายนํ้า การปองกันตนเอง อุปกรณตางๆ รวมไปถึง
สภาพอากาศและนํ้า ซึ่งในการปองกันการบาดเจ็บทางดานรางกายน้ันจะตองมีการใชทักษะท่ีเนนไปท่ีกลามเน้ือลําตัว
(หลังสวนลาง) กลามเน้ือขอไหลและแขนรวมถึงเทคนิคการหายใจขณะทําการฝกซอมและแขงขัน

ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาและเปรียบเทียบผลของการฝกพลัยโอเมตริกดวยเมดิซินบอลและการฝกเวทเทรนน่ิงท่ีสงผลตอ
ความเร็วในการพายเรือในนักกีฬาเรือมังกรชาย ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือ
เปรียบเทียบความสามารถในการพายเรือกอน และหลังการฝก 8 สัปดาห เพ่ือท่ีจะใชเปนแนวทางในการจัดโปรแกรม
การฝกซอมเรือมังกรของผูฝกสอนกีฬาเรือพายประเภทอ่ืนตอไป

วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เพ่ือศึกษาผลของการฝกพลัยโอเมตริกดวยเมดิซินบอลและการฝกเวทเทรนน่ิงท่ีสงผลตอความเร็วในการพายเรือ

มังกรนักกีฬาชายสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม กอนฝกและหลังฝกสัปดาหท่ี 8 ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
2. เพ่ือเปรียบเทียบความแข็งแรงของกลามเน้ือแขนและกลามเน้ือลําตัวท่ีสงผลตอความเร็วในการพายเรือมังกร

ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง ภายหลังการฝก 8 สัปดาห

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรท่ีใชในการวิจัย
กลุมประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนนักกีฬาเรือพายประเภทเรือมังกรระยะ 200 เมตร รวม 20 คน

ทําการเลือกแบบเจาะจงเลือก (Selective sampling) จํานวน 20 คน ท่ีมีอายุระหวาง 18-22 ป (เปนนักกีฬาเรือพายท่ีมี
ประสบการณแขงขันเรือพายอยางนอย 1-2 ป) โดยนํามาแบงออกเปน 2 กลุม กลุมละ 10 คน โดยกําหนดให กลุมทดลองทํา
การฝกโปรแกรมพลัยโอเมตริกดวยเมดิซินบอลรวมกับการพายเรือมังกรระยะ 200 เมตร และกลุมควบคุมทําการฝกโปรแกรม
แบบใชเวทเทรนน่ิงรวมกับการพายเรือมังกรระยะ 200 เมตร
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ตัวแปรท่ีศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ แบงเปนดังน้ี

1.1 โปรแกรมการฝกพลัยโอเมตริกดวยเมดิซินบอลรวมกับการพายเรือมังกรระยะ 200 เมตร
1.2 โปรแกรมการฝกแบบใชเวทเทรนน่ิงรวมกับการพายเรือมังกรระยะ 200 เมตร

2. ตัวแปรตาม คือ ความแข็งแรงของกลามเน้ือแขนและกลามเน้ือลําตัวตอความเร็วในการพายเรือมังกรวัด
งานระยะ 200 เมตร

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
1. ผูวิจัยสรางโปรแกรมการฝกพลัยโอเมตริกดวยเมดิซินบอลและการฝกแบบใชเวทเทรนน่ิง นําเครื่องมือไปทําการ

วิจัยทดลอง (pilot study) ในนักศึกษาซึ่งเปนนักกีฬาเรือพายท่ีไมไดเขารับการฝกในครั้งน้ี โดยกําหนดเกณฑการคัดเขา
ประกอบดวยคุณสมบัติดังน้ี คือ

1) เปนนักกีฬาเรือพายชายท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาเรือพายในปการศึกษา 1/2559 สถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม

2) ไมเคยมีบาดเจ็บรุนแรงของกลามเน้ือบริเวณกลามเน้ือแขนและกลามเน้ือลําตัวจนหยุดพักการฝกซอม
พายเรือ ในระยะเวลา 3 เดือน กอนเขารวมการศึกษา

3) ไมเคยผาตัดบริเวณแขน หลังและหนาทองในระยะเวลา 3 เดือนกอนเขารวมการศึกษา
4) ไมมีประวัติกระดูกแขนและสันหลังหัก
5) ไมมีโรคประจําตัว เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ

เกณฑการคัดออก
1) มีอาการปวดกลามเน้ือบริเวณกลามเน้ือแขนและกลามเน้ือลําตัวและหลังท้ังเฉียบพลันและเรื้อรัง

(ทราบสาเหตุและไมทราบสาเหตุ) ท่ีสงผลกระทบ ตอการทํากิจวัตรประจําวัน
2) มีอาการออนแรงของกลามเน้ือ การรับรูความรูสึกบกพรอง
3) กลุมทดลองไดรับการบาดเจ็บอยางรุนแรงระหวางการทดสอบหรือมีความประสงคออกจากการทดลอง

2. หลังจากน้ันผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมทดลอง (pilot study) จํานวน 10 คน เพ่ือตรวจสอบเครื่องมือโดย
พิจารณาสถิติท่ีไดจากการพายเรือมังกรระยะ 200 เมตร เพ่ือหาคาสถิติเวลาท่ีดีท่ีสุดมาเรียงอันดับจากมากสุดไปหานอยสุด
เพ่ือทําการศึกษาความนาเช่ือถือของการจับเวลาในการพายเรือ ซึ่งมีคาความนาเช่ือถือของการจับเวลาในการพายเรือจากผู
ทดสอบการจับเวลาท้ัง 3 คน ไปหาคาความนาเช่ือถือระหวางผูวัด (interrater-interposition reliability) โดยผูทดสอบจับ
เวลาแตละคน ดูภาพวิดีโอเดิม จับเวลาซ้ํา 2 รอบ โดยแตละรอบหางกัน 1 วัน เพ่ือหาความนาเช่ือถือภายในผูวัด (intrarater
reliability) (ณัฐวรรธน  สมอคํา, 2558) หลังจากน้ันบันทึกขอมูลสถิตินําผลมาวิเคราะหความนาเช่ือถือโดยใชสถิติ Intra-
class Correlation Coefficient (ICC) จาก 3 ตําแหนงคือบนบกบริเวณจุดเริม่ตน,ในเรอืและบนบกบริเวณปลายเสนชัย มีคา
Intra-class correlation coefficient ( ICC) มากกวา 0.9 ทุกตําแหนง แตคาท่ีมากท่ีสุดคือผูจับเวลาในเรือ (ICC = 0.935)
ดังน้ันการศึกษาน้ีจึงใชผูจับเวลาน่ังในเรือและความนาเช่ือถือของการจับเวลาในการพายเรือ มีคาความนาเช่ือถือ
ICC > 0.9

3. กลุมประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีไดมาจากการเลือกแบบเจาะจงเลือก (Selective sampling) จํานวน 20
คน ท่ีมีอายุระหวาง 18-22 ป (เปนนักกีฬาเรือพายท่ีมีประสบการณแขงขันเรือพายอยางนอย 1-2 ป) ดําเนินการเลือกกลุม
ทดลองเปนอาสาสมัครเปนนักกีฬาเรือพายประเภทเรือมังกรท่ีกําลังศึกษาอยูระดับปริญญาตรีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
เชียงใหม (เปนนักกีฬาเรือพายท่ีมีประสบการณแขงเรือพายอยางนอย1-2 ป) จํานวน 20 คน ใชวิธีการเจาะจงเลือก
(Selective sampling) ทําการทดสอบหาคาสถิติเวลาการพายเรือมังกรระยะ 200 เมตร เวลาท่ีดีท่ีสุดมาเรียงอันดับจากมาก
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สุดไปหานอยสุด โดยแบงออกเปน 2 กลุมๆ ละ 10 คน คือกลุมทดลองและกลุมควบคุม ใหกลุมฝกเขาทดสอบความเร็วในการ
พายเรือมังกรระยะ 200 เมตร ท่ีละคน (Pre–Test) เพ่ือหาระดับความเร็วในการพายเรือมังกร

4. นําเวลาผลทางสถิติท่ีไดจากการพายเรือมังกรระยะ 200 เมตร ของผูเขารับการทดสอบมาเรียงอันดับจากมากสุด
ไปหานอยสุดและทําการสุมแบบซิกแซกเพ่ือแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุมเทาๆ กันทําการทดสอบความเร็วในการพาย
เรือมังกร 200 เมตร ของนักกีฬาหลังจากน้ันทําการฝกแบบแรงตานเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของกลามเน้ือแขนและลําตัวเฉพาะ
กลุมทดลองการฝกซอมในกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม ฝกสัปดาหละ 3 วัน โดยทําการฝกในวันจันทร พุธ และวันศุกรเวลา
16.00-18.00 น. เปนเวลา 8 สัปดาห

4. ทดสอบความเร็วในการพายเรือในนักกีฬาเรือมังกร ระยะทาง 200 เมตร (Post – Test) ของกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมกอนและหลังการฝก 8 สัปดาห

5. ทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิตแิละสรุปผลการทดลอง
เกณฑการคัดเขา

1. เปนนักกีฬาเรือพายชาย ประเภทเรือมังกร ท่ีกําลังศึกษาอยูระดับปริญญาตรีสถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม (เปนนักกีฬาเรือพายท่ีมีประสบการณแขงขันเรือพายอยางนอย 1-2 ป)

2. ไมเคยมีบาดเจ็บรุนแรงของกลามเน้ือบริเวณลําตัวจนหยุดพักการฝกซอมพายเรือในระยะเวลา 3 เดือน กอน
เขารวมการศึกษาและไมมีโรคประจําตัว เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1. โปรแกรมการฝกพลัยโอเมตริกดวยเมดิซินบอลเปนการฝกโดยกําหนดทาฝกกลามเน้ือแขนและกลามเน้ือลําตัว

อก หลัง และไหล ประกอบดวยทาฝกดังน้ี
1) Wall Chest Pass 2) Overhead Forward Throw
3) Half-Kneeling Side Toss 4) Depth Push-Ups
5) Plyometric Pull-Ups 6) Seated Throw Circuit
7) Standing Backward High Toss 8) Overhead Elbow Extension Wall Slams

2. โปรแกรมการฝกแบบใชเวทเทรนน่ิงเปนการฝกโดยกําหนดทาฝกกลามเน้ือแขนและกลามเน้ือลําตัว อก หลัง
และไหล ประกอบดวยทาฝกดังน้ี

1) Chest Press 2) Close Row
3) Shoulder Press 4) Dumbbell Pullover
5) Tricep Extension 6) Bicep Curl
7) Bent Over Rows 8) Bent Over Raises

หมายเหตุ นักกีฬาท่ีเขารับการฝกท้ัง 2 โปรแกรมฯ ตองปฏิบัติตนกอนและหลังการฝกดังน้ี
1. กอนฝกทุกครั้งตองอบอุนรางกาย10-15 นาที
2. ในระหวางการฝกทุกทาแลวน้ัน นักกีฬาตองพักระหวางเซท 2 นาที พักระหวางสถานี 5 นาที
3. หลังการฝกโปรแกรมแลวน้ันนักกีฬาตองทําการ Cool down 10-15 นาที

3.นาฬิกาจับเวลายี่หอ Casio
4. เรือมังกรและเครื่องพายเรือมังกรวัดงาน
5. Medicin ball นํ้าหนัก 2,4,5,6,8 และ 10 กิโลกรัม
6. อุปกรณเวทเทรนน่ิงนํ้าหนัก 2,4,5,6,8 และ 10 กิโลกรัม
7. เครืองมือ (Hand-Grip Dynamometer) วัดความแข็งแรงของกลามเน้ือแขน
8. ทดสอบความแข็งแรงของกลุมกลามเน้ือขาและกลามเน้ือลําตัว (Back And Legdynamometer)
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9. แบบบันทึกขอมูลโปรแกรมการฝกพลัยโอเมตริกดวยเมดิซินบอลและการฝกเวทเทรนน่ิง
ข้ันตอนการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
1.การทดสอบคุณภาพเครื่องมือในการจับเวลาในการพายเรือ ทําการทดสอบความสามารถในการพายเรือใหผู

ทดสอบพายเดี่ยว ระยะ 200 เมตร จับเวลาโดยผูจับเวลาน่ังในเรือใชเรือ 10 ฝพาย พายทีละคน ใชนายทายคนเดิมจับเวลา
2.การทดสอบวัดความแข็งแรงของกลามเน้ือแขนดวยเครืองมือ (Hand-Grip Dynamometer) วิธีการทดสอบ

2.1 จัดระดับท่ีจับของเครื่องมือใหเหมาะสมกับมือของผูถูกวัด
2.2 ผูเขารับการทดสอบ ปลอยแขนตามสบายขางลําตัว
2.3 ใชมือขางท่ีถนัด กําท่ีจับของ (Hand Grip Dynamometer) หามแนบลําตัว
2.4 ออกแรงกํามือใหแรงท่ีสุดทําการทดสอบ 2 ครั้ง ใชคาท่ีมากบันทึกผลการวัดเปนกิโลกรัมนําผลท่ีไดมาหาร

ดวยนํ้าหนักตัวของผูเขารับการทดสอบ
3. ทดสอบความทนทานของกลามเน้ือลําตัว(Back And Legdynamometer)
3.1 ผูเขารับการทดสอบยืนบนท่ีวางเทาของเครื่องมือ
3.2 ยอเขาลงและแยกขาเล็กนอย โดยใหหลังและแขนตรง
3.3 จับท่ีดึงในทาควํ่ามือ เหนือระหวางเขาท้ังสอง จัดสายใหพอเหมาะ
3.4 ออกแรงเหยียดขาใหเต็มท่ี ทําการทดสอบ 2 ครั้ง ใชคาท่ีมาก
3.5 บันทึกผลการวัดเปนกิโลกรัมนําผลท่ีไดมาหารดวยนํ้าหนักตัวของผูเขารับการทดสอบ

การวิเคราะหขอมูล
1. ขอมูลท่ัวไป คํานวณคาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของอายุ  นํ้าหนัก

สวนสูง ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
2. เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมกอนและหลังการทดสอบความแข็งแรงของกลามเน้ือแขน

และลําตัวและเวลาท่ีใชในการพายเรือมังกรของนักกีฬาภายหลังการฝก 8 สัปดาหระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยใช
การวิเคราะหสถิติ Nonparametric Two-Independent-Samples Test ของ Mann-Whitney U กําหนดระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี .05

ผลการวิจัย
1. ผลการวิจัยพบวานักกีฬาเรือพายมี อายุ นํ้าหนัก สวนสูง ของกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยของอายุ 19 ± 0.52 ป

นํ้าหนักเฉลี่ย 69.80±3.39 กิโลกรัม และสวนสูงเฉลี่ย 170.40±2.84 เซนติเมตร กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยอายุ 19.7±0.46 ป
นํ้าหนักเฉลี่ย 69.10±2.99 กิโลกรัม และสวนสูงเฉลี่ย 170.90±1.59 เซนติเมตร โดยใชการทดสอบความแตกตางระหวางกลุม
t – test โดยการทดสอบท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 พบวาท้ัง 2 กลุมไมมีความแตกตางกันทางสถิติ

2. การทดสอบความแตกตางระหวางกลุมโดยใชเครืองมือ (Hand-Grip Dynamometer) วัดความแข็งแรงของ
กลามเน้ือแขนและเครื่องมือ (Back and Legdynamometer) เพ่ือวัดความทนทานของกลามเน้ือลําตัว ของกลุมควบคุม กอน
ฝกพบวา แรงบีบมือมีคาเฉลี่ยเทากับ 42.50±2.27 กก/กก. แรงเหยียดขามีคาเฉลี่ยเทากับ 201.70±12.88 กก/กก. และ
ความเร็วในการพายเรือ (ระยะ 200 เมตร) มีคาเฉลี่ยเทากับ 47.90±3.48 วินาที และกลุมทดลอง กอนฝก พบวา แรงบีบมือมี
คาเฉลี่ยเทากับ 41.90±2.84 กก/กก. แรงเหยียดขามีคาเฉลี่ยเทากับ 201.70±12.88 กก/กก. และความเร็วในการพายเรือ
มังกร (ระยะ 200 เมตร) มีคาเฉลี่ยเทากับ 47.29±3.24 วินาที  ท้ัง 2 กลุมไมมีความแตกตางกันทางสถิติ

ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตราฐานผลการทดสอบความแข็งแรงของกลามเน้ือแขนและลาํตัวท่ีสงผลตอ
ความเร็วในการพายเรือมังกร (ระยะ 200 เมตร) กอนการฝก ของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
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กอนการฝก กลุมควบคุม กลุมทดลอง
p-value

x̄ S.D. x̄ S.D.
1.แรงบีบมือ (กก./กก.) 42.50 2.27 41.90 2.84 0.609
2.ความทนทานกลามเน้ือลําตัว
(วินาที)

201.70 12.88 201.70 12.88 0.906

3.ความเร็วในการพายเรือ
มังกร (ระยะ200 เมตร)

47.90 3.48 47.29 3.24 0.690

จากตารางท่ี 1 ผลการทดสอบความแข็งแรงของกลามเน้ือแขนและลําตัวของกลุมควบคุมและกลุมทดลองกอนฝก
พบวา แรงบีบมือ (ความแข็งแรงของกลามเน้ือแขน) และแรงเหยียดขา (ความแข็งแรงของลําตัว) และความเร็วในการพายเรือ
มังกร (ระยะ 200 เมตร) กอนการฝกของท้ัง 2 กลุมไมมีความแตกตางกันทางสถิติ

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตราฐานผลการทดสอบความแข็งแรงของกลามเน้ือ
แขนและลําตัวท่ีสงผลตอความเร็วในการพายเรือมังกร (ระยะ 200 เมตร) ของกลุมควบคมุและกลุมทดลอง
ภายหลังการฝก 8 สัปดาห

หลังการฝก 8 สัปดาห กลุมควบคุม กลุมทดลอง
p-value

x̄ S.D. x̄ S.D.
1.แรงบีบมือ (กก./กก.) 44.00 2.90 45.60 5.21 0.408
2.ความทนทานกลามเน้ือ
ลําตัว (วินาที)

207.00 7.81 209.90 7.77 0.416

3.ความเร็วในการพายเรือ
มังกร (ระยะ200 เมตร)

46.18 3.91 42.95 2.67 *0.045

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value < 0.05
จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบความแข็งแรงของกลามเน้ือแขนและลําตัวของกลุมควบคุมและกลุมทดลองภายหลัง

การฝก 8 สัปดาห พบวา แรงบีบมือ (ความแข็งแรงของกลามเน้ือแขน) และแรงเหยียดขา (ความแข็งแรงของลําตัว) ของท้ัง 2
กลุมไมมีความแตกตางกันทางสถิติ สวนภายหลังการฝก 8 สัปดาห ความเร็วในการพายเรือมังกร (ระยะ 200 เมตร) แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

อภิปรายผล
ผลการวิเคราะหขอมูล การฝกพลัยโอเมตริกดวยเมดิซินบอลและการฝกเวทเทรนน่ิงท่ีสงผลตอความเร็วในการพาย

เรือมังกรนักกีฬาชายสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม กอนฝกและหลังฝกสัปดาหท่ี 8 ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
และเปรียบเทียบความแข็งแรงของกลามเน้ือแขนและกลามเน้ือลําตัว ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง ภายหลังการฝก 8
สัปดาห ผลการวิจัยพบวา กลุมท่ีฝกพลัยโอเมตริกดวยเมดิซินบอลสามารถพัฒนาความเร็วในการพายเรือมังกรดีข้ึนจากกอน
ฝกสามารถทําสถิติไดเทากับ 47.293.25 วินาที และภายหลังการฝกโปรแกรมเปนระยะเวลา 8 สัปดาหสามารถทําสถิติตไดดี
ข้ึนเปน 42.952.67 วินาทีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สามารถอธิบายไดวา โปรแกรมการฝกพลัยโอเมตริกดวย
เมดิซินบอลรวมกับการพายเรือมังกรและโปรแกรมการฝกแบบใชเวทเทรนน่ิงรวมกับการพายเรือมังกรระยะ 200 เมตร ชวย
พัฒาสมรรถภาพความแข็งแรงของกลามเน้ือแขนและความแข็งแรงของลําตัวดีข้ึนท้ังสองโปรแกรมแตไมมีความแตกตางกัน
ทางสถิติแตภายหลังการฝกเปนระยะเวลา 8 สัปดาห ท้ังกลุมควบคุมและกลุมทดลอง ไดฝกความเร็วในการพายเรือมังกร 200
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เมตร ท่ีใชแรงตานในการพายเรือมังกรระยะ 200 เมตร ผลการวิจัยพบวากลุมทดลองภายหลังการฝกแบบมีแรงตานในการ
พายเรือ มีความแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 แสดงใหเห็นวาโปรแกรมฝกแบบแรงตานเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง
ของกล าม เน้ื อแขนและลํ าตั ว  ท่ี มี ต อความ เร็ว ในการพายเรือมั งกรใน นัก กีฬาเรือมั งกร นัก กีฬ าชายสถาบั น
การพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม ท่ีทําการฝกเปนระยะเวลา 8 สัปดาห ๆ ละ 3 วัน (วันจันทร พุธ และศุกร) น้ันสามารถพัฒนา
ความเร็วในการพายเรือมังกรกลุมน้ีได เน่ืองจากโปรแกรมท่ีใชฝกน้ัน เปนโปรแรกมเพ่ือพัฒนาความแข็งแรงสูงสุดของ
กลามเน้ือ นอกจากจะเก่ียวของกับความสัมพันธ ของการฝกกลามเน้ือและการพัฒนาการสั่งการจากระบบประสาทสวนกลาง
(central nervous system/ CNS) ยังรวมถึงการทํางานประสานกันของระบบประสาทและกลามเน้ือ (muscle -
coordination) และการระดม (recruit) ใชกลามเน้ืออยางพรอมเพรียงกัน (synchronization) ซึ่งจะเกิดข้ึนไดจากการท่ี
CNS ถูกกระตุนในระบบสูงสุดเทาน้ัน ซึ่งในการพายเรือมังกรนักกีฬาตองออกแรงสูงสุดทุกครั้งท่ีมีการพายโดยตองมีการบิด
หมุนลําตัว ซึ่งการบิดลําตัวจะบิดอยูในแนวแกนลําตัวพรอมกับมีการขยับขาเพ่ือชวยในการทรงตัวบนเรือและชวยในการบิด
ลําตัวใหมีประสิทธิภาพไดแรงมากข้ึน (ณัฐกุล  แบงทิศ, 2559) ดังน้ัน นักกีฬาเรือมังกร จึงตองอาศัยความแข็งแรงของ
กลามเน้ือลําตัวสวนบน เปนสวนสําคัญ  ซึ่งกลามเน้ือแขนและลําตัวสวนบนบริเวณแกนกลางลําตัวท่ีมีการทํางานขณะรางกาย
มีการเคลื่อนไหว และเปลี่ยนทิศทางคือกลามเน้ือทองสวนบน (upper abdominal) กลามเน้ือหนาทองสวนลาง (lower
abdominal) และกลามเน้ือหลังสวนลาง (lower back) กลามเน้ือหนาทองดานขาง (internal and external – obliques)
จะควบคุมการเคลื่อนไหวในทิศตรง กลามเน้ือหลังสวนบน (upper  back) ควบคุมการเคลื่อนไหวแบบหมุมลําตัว กลามเน้ือ
หนาทองดานขาง (side lift  obliques) ใชในการเคลื่อนไหวรางกายเปลี่ยนทิศทางไดท้ังซายและขวา (Hedrick, 2000;
Handzel. 2003)

เน่ืองจากการฝกแบบพลัยโอเมตริกชวยใหรางกายเคลื่อนไหวไปกับความตานทานในการฝก ซึ่งมีลักษณะเฉพาะเริ่ม
จากกลามเน้ือจะตองมีการยืดตัวออกอยางรวดเร็ว โดยใชการหดตัวแบบยืดยาวออก (Eccentric contraction) ตอจากน้ัน
จะตองมีการหดตัวกลับอยางรวดเร็ว (Concentric contraction) เพ่ือใหบังเกิดแรงสูงสุดในชวงระยะเวลาสั้นๆ (Explosive
power) การฝกพลัยโอเมตริก เปนการฝกระบบประสาทและกลามเน้ือท่ีมีบทบาทสําคัญตอการปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวให
สามารถตอบสนองการยืดกลามเน้ือไดอยางรวดเร็ว เพ่ือใหกลามเน้ือสามารถหดตัวสั้นเขาไดเร็วและเกิดแรงหดตัวสูงสุด และ
เปนการพัฒนาแรงระเบิด (Explosive strength) และกําลัง (Power) ใหกับนักกีฬาหลายหลายประเภท (เจริญ กระบวนรัตน,
2545) เชนเดียวกับนักกีฬาเรือมังกรท่ีตองอาศัยการเคลื่อนไหวท่ีเปนพลัยโอเมตริกในนักกีฬาเรือพายตองทําการเคลื่อนไหว
สวนของแขน ขา ลําตัว อยางรวดเร็วเพ่ือสรางความสามารถท่ีจะพายเรอืใหไดแรงท่ีมากท่ีสุดขณะทําการแขงขัน ซึ่งก็ถือเปนสิ่ง
ท่ีสําคัญเชนเดียวกัน สอดคลองกับ (Wood, 2001) กลาววา ทาทางท่ีตองใชในการพาย คือ ดึงพายไปขางหลังอยางรวดเร็ว ซึ่ง
เปนทาทางท่ีตองใชความแข็งแรงของลําตัวและรยางคแขน เน่ืองจากการพายเรือตองใชการงอ เหยียดและบิดลําตัว (trunk
flexion, extension and rotation) ซ้ําๆ รวมไปถึงการใชการบิดหมุนของขอไหลอีกดวย สอดคลองกับ ณัฐกุล  แบงทิศ
(2559) ทําการวิจัยเรื่องการฝกแบบแรงตานเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของกลามเน้ือแขนและลําตัวตอความเร็วในการพายเรือคยัค
เพ่ือศึกษาคาแรงกลามเน้ือแขนและคาแรงกลามเน้ือลําตัวกอนและหลังการฝกของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง ภายหลังการ
ฝกแบบแรงตาน 8 สัปดาห  กลุมตัวอยางเปนนักกีฬาเรือพายเยาวชน ประเภทเรือคยัค จังหวัดเชียงใหม เพศชายอายุ 16-21
ป จํานวน 20 คน  ผลการศึกษาพบวา ภายหลังการฝก 8 สัปดาห ท้ังสองกลุมมีความแข็งแรงของกลามเน้ือแขนและลําตัวดีข้ึน
แตไมมีความแตกตางกันระหวางกลุม กลุมทดลองมีความเร็วในการพายเรือดีข้ึนจาก 2.140.06 วินาที เปน 2.050.06
วินาที อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สรุปคือโปรแกรมการฝกแบบแรงตานรวมกับโปรแกรมการฝกความแข็งแรง
ปกติสามารถเพ่ิมความสามารถในการพายเรือระยะ 500 เมตรไดดีข้ัน การพัฒนาอุปกรณตานสําหรับการการฝกความแข็งแรง
จะเสริมศักยภาพความเร็วในการพายเรือไดเปนอยางดี
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สรุปผลการวิจยั
สรุปผลการวิจัยสามารถอธิบายไดวา โปรแกรมการฝกพลัยโอเมตริกดวยเมดิซินบอลรวมกับการพายเรือมังกรและ

โปรแกรมการฝกแบบใชเวทเทรนน่ิงรวมกับการพายเรือมังกรระยะ 200 เมตร สามารถพัฒนาความแข็งแรงของแขนและ
ลําตัวได และโปรแกรมการฝกพลัยโอเมตริกดวยเมดิซินบอลสงผลตอความเร็วในการพายเรือมังกรดีข้ึนจากกอนฝกสามารถทํา
สถิติไดเทากับ 47.293.25 วินาที และภายหลังการฝกโปรแกรมเปนระยะเวลา 8 สัปดาหสามารถทําสถิติตไดดีข้ึนเปน
42.952.67 วินาทีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สามารถอธิบายผลการฝกไดวาโปรแกรมการฝกแบบพลัยโอเมตริก
ดวยเมดิซินบอลรวมกับโปรแกรมการฝกเวทเทรนน่ิงในการพัฒนาความแข็งแรงของกลามเน้ือแขนและลําตัวรวมกับการฝก
รวมกับโปรแกรมพายเรือปกติสามารถเพ่ิมความสามารถในการพายเรือมงกรระยะ 200 เมตรไดดีข้ัน ดังน้ัน จึงสามารถนํา
รูปแบบการฝกท้ังสองน้ีไปใชสําหรับการฝกเพ่ือพัฒนาทักษะดานความเร็วในการพายเรือได

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
ควรมีการศึกษาเก่ียวกับมวลกลามเน้ือท่ีสงผลตอโปรแกรมในการฝกความแข็งแรงของกลามเน้ือดวยแรงตานใน

ระดับชวงอายุท่ีแตกตางกัน เพ่ือทดสอบวาชวงอายุในการพายเรือชวงไหนเหมาะกับการฝกโปรแกรมแบบใดเพ่ือพัฒนานักกีฬา
เรือพายในประเทศไทยในทุกชวงอายุได
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งน้ี เปนการวิจัยก่ึงทดลอง เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการตรวจเตานมดวยตนเองตอความรู

เจตคติ และทักษะการตรวจเตานมดวยตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เจาะจงเลือกศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก
กลุมตัวอยาง ไดแก อสม.จํานวน 120 คน วิธีการดําเนินการวิจัย ไดจัดให อสม.เขารวมโปรแกรมการตรวจเตานมดวยตนเอง
ใหความรูเรื่องโรคมะเร็งเตานม และการตรวจเตานมดวยตนเอง และจัดทํากระบวนการกลุม เพ่ือเสริมสรางเจตคติท่ีดีตอการ
ตรวจเตานมดวยตนเอง สอนทักษะการตรวจเตานมดวยตนเอง และมีการติดตามเยี่ยมบาน ทุก 1 เดือน เครื่องมือท่ีใชใน
การศึกษา ประกอบดวย แบบสอบถามความรู เจตคติ และทักษะในการตรวจเตานมดวยตนเอง ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ผลการศึกษา พบวา คาคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการตรวจเตานมดวยตนเองของ อสม. กอนและหลังการอบรม ภาพรวม
หลังการอบรมสูงกวากอนการอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05

คําสําคัญ : อาสาสมัครสาธารณสขุ ตรวจเตานมดวยตนเอง โปรแกรมอบรม

Abstract
This Quasi experimental research aimed to the effectiveness of breast self- examination on

knowledge, attitude and skills about breast self-examinations among village health volunteers.
The purposive sampling method was used to recruit 120 samples in Phitsanulok province. Samples
participated in the program were taught about breast cancer and trained for breast self-examination.
In addition, focus group was used to increase their attitudes towards breast self-examination, as well as
home visiting every month. The research instruments were questionnaires about knowledge, attitudes,
and skills of breast self-examination. The result showed that VHV’s competency for BSE scores in
post-test were statistic significantly higher than pre-test scores.

Keywords : village health volunteer(VHV) breast self-examination educational program

บทนํา
มะเร็งเตานม (Breast Cancer) เปนมะเร็งท่ีพบมากท่ีสุดในสตรีท่ัวโลก และมีการคาดวาในป พ.ศ. 2554 จะมีผูหญิง

เสียชีวิตประมาณ 508,000 คน สาเหตุจากเปนมะเร็งเตานม (Global Health Estimates, WHO 2013) สถานการณ
ของประเทศไทย พบวา มะเร็งเตานม มีอุบัติการณสูงเปนอันดับหน่ึงในสตรีไทย อัตรา 28.6 ตอแสนประชากร (วิชัย

168 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

เอกพลากร, 2559) สอดคลองกับรายงานของเขตสุขภาพท่ี 2 ป พ.ศ. 2557 พบ ผูปวยมะเร็งรายใหมปละ 5,000 -7,000 ราย
อันดับ 1 คือ มะเร็งเตานม จะเห็นไดวา แนวโนมอุบัติการณมะเร็งเตานมในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนอยางมาก อัตราการรอดชีวิตต่ํา
พบวา มีสาเหตุมาจากการขาดการตรวจหามะเร็งในระยะเริ่มตน ทําใหตรวจพบมะเร็งเตานมในระยะทายๆ สงผลใหการรักษา
ไมหายจึงเปนสาเหตุของการตาย (WHO, 2017) การตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม เพ่ือคนพบสิ่งผิดปกติในระยะเริ่มตน
จึงมีความสําคัญ อยางยิ่งตอการหายของโรค การตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม เปนการตรวจคนหามะเร็งเตานมในระยะเริ่มแรก
ใหกับผูท่ียังไมมีอาการของโรค หรือ precancerous lesion เพ่ือวินิจฉัยและรักษาตั้งแตระยะเริ่มตนของโรค ทําใหลดอัตรา
การตายจากโรคมะเร็งได วิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมมีอยู 3 วิธี คือ 1) การตรวจเตานมดวยตนเอง 2) การตรวจเตานม
โดยแพทยหรือบุคลากรทางการแพทยท่ีไดรับการฝกอบรม และ 3) ตรวจดวยการถายภาพรังสี (Mammography) โดยจําแนก
เปนการตรวจในประชากร 2 กลุม คือ การตรวจในประชากรจํานวนมาก (Mass screening) แบงตามอายุ และการตรวจ
คัดกรองท่ีเปนแบบการคัดกรองในประชากรท่ัวไป (volunteer screening) (ภรณี  เหลาอิทธิ และนภา  ปริญญานิติกูล,
2559) ซึ่งการตรวจเตานมดวยตนเอง สามารถชวยคนหาความผิดปกติในระยะเริ่มแรกในสตรีกลุมเสี่ยงได และพบวา รอยละ
80-90 ของผูปวย จะมีการตรวจพบกอนท่ีเตานมดวยตนเอง แลวจึงเขารับการตรวจวินิจฉัยเพ่ิมเติมกอนการรักษาการตรวจ
เตานมดวยตนเอง จึงเปนการเพ่ิมอัตราการตรวจช้ินเน้ือเพ่ือการวินิจฉัย และพบเน้ืองอกท่ีไมใชมะเร็ง การสงเสริมการตรวจ
เตานมดวยตนเองจึงมีสวนสําคัญในการกระตุนใหผูหญิงมีความตระหนักใสใจเฝาระวังความผิดปกติท่ีอาจพบจากเตานม
เพ่ิมมากข้ึน (Thomas D.,et al., 2002) ในปจจุบันการคลํากอนมะเร็งดวยตนเอง (self-breast examination) เปนวิธีการ
ท่ีเหมาะสมสําหรับการตรวจหามะเร็งเตานมในระยะแรก เน่ืองจากเปนวิธีการท่ีงายและประหยัด ซึ่งการตรวจเตานมดวย
ตนเอง ถาดําเนินการอยางถูกวิธี จะสามารถตรวจพบกอนท่ีเตานมท่ีมีขนาดเล็กได ซึ่งเปนประโยชนในการคัดกรองคนหา
มะเร็งเตานมในระยะเริ่มแรกไดอยางมีประสิทธิภาพ

กระทรวงสาธารณสุข ไดใหความสําคัญกับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม โดยในปงบประมาณ 2556 ไดกําหนด
เปาหมายใหสตรีอายุ 30-70 ป มีการตรวจเตานมดวยตนเองไมนอยกวา รอยละ 80 และมีความพยายามในการจัดการอบรม
ใหสตรี หรือแมแตอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) สามารถตรวจเตานมดวยตนเอง ดวยวิธีการตางๆ ไดแก การสอนความรู
สงเสริมทัศนคติ การพัฒนาทักษะโดยการใชหุนจําลองของเตานม (breast model) เสริมทักษะการตรวจเตานม
ใหมีความถูกตองแมนยํามากข้ึน การสงเสริมประชาชนสามารถตรวจเตานมดวยตนเองไดอยางถูกตองจึงมีความสําคัญ ซึ่งการ
ใหความรูและฝกทักษะการตรวจเตานม ผาน อสม.ซึ่งเปนมีบทบาทในการเปนกลไกในการเช่ือมตอระหวางภาคประชาชน
กับภาครัฐ ชวยใหเกิดความสําเร็จสําเร็จของงาน โดยการเขารับการอบรมใหมีความรู ความเขาใจ ดานการทํางานเพ่ือดูแล
สุขภาพอนามัย ใหการบริการดานสาธารณสุขครอบคลุมท้ังการสงเสริมสุขภาพ การรักษาและฟนฟูสุขภาพ มีการทํางาน
ท้ังโดยอิสระและรวมมือกับเจาหนาท่ีสาธารณสุข สามารถถายทอดความรูใหแกเพ่ือนบาน เพ่ือแกไขปญหาสาธารณสุข
ในชุมชนของตนเอง (พีระพล ศิริไพบูลย, 2553, หนา 32)  โปรแกรมการพัฒนาความรู เจตคติ และทักษะการตรวจเตานม
ดวยตนเอง ดังกลาวไดนําแนวคิดของการฝกอบรม  (ชาญ สวัสดิ์สาล,ี 2550) กระบวนการพัฒนาประกอบดวย การจัดกิจกรรม
อบรมท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ โดยใหความรูเรื่อง มะเร็งเตานมและการตรวจเตานมดวยตนเอง จัดทํากระบวนการกลุม
เพ่ือสอนสรางแรงจูงใจ เพ่ือเสริมเจตคติ ท่ีดีตอการตรวจเตานมดวยตนเอง และสอนทักษะการตรวจเตานมดวยตนเอง
สาธิตและสาธิตยอนกลับ เปนรายบุคคล กับหุน และตรวจจริงกับกลุมเพ่ือน อสม. การพัฒนาดังกลาว สงเสริมให อสม.
มีความรู  เจตคติ และทักษะการตรวจเตานมดวยตนเองไดอยางถูกวิธี มีความถูกตองแมนยํา สามารถเปนแบบอยางสามารถ
แนะนําการตรวจเตานมดวยตนเองท่ีถูกวิธีใหกับประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหเกิดความตระหนักในการดูแลตนเองในการปองกัน
มะเร็งเตานมมากข้ึน

การจัดโปรแกรม ดังกลาว ดําเนินการในปการศึกษา 2559 ซึ่งภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน รับผิดชอบ
การจัดการเรียนการสอนวิชา พย.1425 การรักษาพยาบาลเบื้องตน จํานวน 2 หนวยกิต 2 (2-0-4) ใหกับนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปท่ี 4 ซึ่งในการเรียนการสอนบทท่ี 4 เรื่อง การคัดกรองการชวยเหลือรักษาพยาบาลเบื้องตน
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และการสงตอผูปวยเด็ก วัยรุน วัยผูใหญ และวัยผูสูงอายุท่ีมีปญหาท่ีเก่ียวกับดานอายุรกรรมตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
จึงไดจัดบูรณาการการสอนกับการบริการวิชาการ ใหสอดคลองตามวัตถุประสงคของการจัดการเรียนการสอนท่ีตองการ
ใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการประเมินสุขภาพ เพ่ือการวินิจฉัยแยกโรค การคัดกรองผูมีปญหาสุขภาพ
การสงตอ และการใหคําแนะนํา โดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดโปรแกรมอบรมการพัฒนาความรู เจตคติ และทักษะ
การตรวจเตานมดวยตนเอง ใหกับอาสาสมัครสาธารณสขุ อันเปนการสงเสริมประสบการณจริง พัฒนาทักษะการตรวจคัดกรอง
มะเร็งเตานม การพิจารณาสงตอ และใหคําแนะนําแกผูรับบริการ ซึ่งการศึกษาในครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประสิทธิผล
ของโปรแกรมการอบรมการตรวจเตานมดวยตนเองท่ีมีตอความรู เจตคติ และทักษะการตรวจเตานมดวยตนเอง
ของอาสาสมัครสาธารณสุข

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งน้ี เปนวิจัยแบบก่ึงทดลอง (one-group pre-post-test design) ผู วิจัยคัดเลือกพ้ืนท่ี ท่ีศึกษา

โดยเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเปนพ้ืนท่ีท่ีมีสถานการณปญหามะเร็งเตานมมากท่ีสุด ไดแก อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก ประชากร คือ อาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 17,954 คน และกลุมตัวอยาง คือ
อาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก ผูวิจัยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive  sampling) ในการเลือก
กลุมตัวอยางในกลุมตัวอยางเปนอาสาสมัครสาธารณสุขในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
พลายชุมพล และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานรองยุงขาว จํานวน 120 คน ดวยการโดยกําหนดคุณสมบัติ ดังน้ี
1) สามารถสื่อสารได และ2) ยินดีเขารวมโครงการ

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ประกอบดวย แบบสอบถามความรู เจตคติ และทักษะในการตรวจเตานมดวยตนเอง
ของอาสาสมัครสาธารณสุข มี 4 สวน คือ สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป สวนท่ี 2 แบบสอบถามความรูเก่ียวกับมะเร็งเตานม และการ
ตรวจเตานมดวยตนเอง เปนแบบทดสอบท่ีผูจัยสรางข้ึนจากทบทวนวรรณกรรม เปนแบบถูกผิด มี 10 ขอ ตอบถูกได 1
คะแนน  ตอบผิด ได 0 คะแนน สวนท่ี 3 แบบสอบถามเจตคติท่ีมีตอการตรวจเตานมดวยตนเอง  เปนแบบทดสอบท่ีผูวิจัย
สรางข้ึนจากทบทวนวรรณกรรม จํานวน 10 ขอ เปนแบบประเมินคา 5 ระดับ คาคะแนนจาก 1-5 คะแนน และสวนท่ี 4 แบบ
สังเกตการณการตรวจเตานมดวยตนเอง พัฒนาข้ึนตามแนวทางการตรวจเตานมดวยตนเองของมูลนิธิถันยรักษ
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จํานวน 15 ขอ คะแนนเต็ม 30 คะแนน (คาคะแนนปฏิบัติถูกตองได
2 คะแนน ปฏิบัติถูกตองบางสวนได 1 คะแนน ปฏิบัติไมถูกตอง ได 0 คะแนน)

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ประกอบดวย 1) ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในดานความตรงตามเน้ือหา
(Content Validity)  โดยผูเช่ียวชาญ 3 คน วิเคราะหดวยดัชนี IOC. (Index of Item Objective Congruence) ผานการ
ตรวจสอบทุกชุด 2) ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือสวนท่ีประเมินสมรรถนะดานความรู ดานเจตคติ และดานทักษะ
ในดานความเช่ือมั่นท้ังฉบับ (Reliability)  โดยนําไปทดลองใช (TRY OUT) กับ อสม. จํานวน 30 คน วิเคราะหคาความเช่ือมัน่
ดวยสูตร KR 20 และ สูตรสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha Coefficient) มีคาเทากับ 0.72, 0.83 และ 0.92 ตามลําดับ

การดําเนินการเก็บขอมูลและจัดโปรแกรมอบรม มี 3 ระยะคือ ระยะเตรียมการ ระยะดําเนินการ และระยะติดตาม
ประเมินผล มีรายละเอียด ดังน้ี

1) ระยะเตรียมการ  ผูวิจัยดําเนินการประสานงานช้ีแจงวัตถุประสงคและวิธีการดําเนินการกับผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ พยาบาลวิชาชีพ เพ่ือประสานความรวมมือ อธิบายข้ันตอนการวิจัยและการพิทักษสิทธ์ิของ
กลุมตัวอยาง

2) ระยะดําเนินการ

170 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

2.1) ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลโดยใหกลุมตัวอยาง ตอบแบบสอบถามขอมลูสวนบุคคล แบบสอบ ถามความรู
เก่ียวกับมะเร็งเตานม และการตรวจเตานมดวยตนเอง แบบสอบถามเจตคติท่ีมีตอการตรวจเตานมดวยตนเองและแบบ
ประเมิน ทักษะการตรวจเตานมดวยตนเอง กอนเริ่มการอบรมพัฒนา อสม. 2 สัปดาห

2.2) ดําเนินการทดลองในกลุมทดลอง โดยจดักิจกรรมอบรมท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ โดยใหความรู เรื่อง
โรคมะเร็งเตานม และการตรวจเตานมดวยตนเอง และจดัทํากระบวนการกลุม เพ่ือเสรมิสรางแรงจูงใจ เพ่ือเสริมสรางเจตคติ
ท่ีดีตอการตรวจเตานมดวยตนเอง และสอนทักษะการตรวจเตานมดวยตนเอง สาธิตและสาธิตยอนกลบั เปนรายบุคคล กับหุน
และฝกตรวจจริงกับกลุมเพ่ือนอสม. ใชเวลา 1 วัน โดยใหนักศึกษาพยาบาลรวมสังเกตการณและรวมเรยีนรูกระบวนการสอน
ทักษะการตรวจเตานมรวมกับอาจารยประจํากลุม

2.3) ผูวิจัยติดตามประเมินทักษะการตรวจเตานมดวยตนเอง ระหวางฝกอบรม และติดตามเยี่ยมบาน ทุก 1 เดือน
จํานวน 3 ครั้ง เพ่ือเปนการประเมินทักษะการตรวจเตานมดวยตนเอง

3) ระยะติดตามประเมินผล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใหกลุมตัวอยาง ตอบแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล แบบสอบถาม

ความรูเก่ียวกับมะเร็งเตานม และการตรวจเตานมดวยตนเอง แบบสอบถามเจตคติท่ีมีตอการตรวจเตานมดวยตนเอง  หลังการ
อบรมพัฒนา อสม. 3 เดือน

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการอบรมการตรวจเตานมดวยตนเองตอความรู เจตคติ และทักษะ การตรวจ

เตานมดวยตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุขในจังหวัดพิษณุโลก ประกอบดวยตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของ อสม.และตอนท่ี 2
ประสิทธิผลของโปรแกรมการอบรมการตรวจเตานมดวยตนเองท่ีมีตอความรู เจตคติ และทักษะการตรวจเตานมดวยตนเอง
ของอาสาสมัครสาธารณสุข

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของ อสม. พบวา สวนมาก อสม.เปน เพศหญิง จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 85.42 อสม.
สวนมาก มีชวงอายุอยูระหวาง 41 – 59 ป จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 68.75  อสม.สวนมากมีระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานใน
ตําแหนง อสม.มากกวา 5 ปข้ึนไป จํานวน  83 คน คิดเปนรอยละ 68.58 และผานการอบรมการตรวจเตานมดวยตนเอง
จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 87.08

ตอนท่ี 2 ประสิทธิผลของโปรแกรมการอบรมการตรวจเตานมดวยตนเองท่ีมีตอความรู เจตคติ และทักษะการ
ตรวจเตานมดวยตนเอง ของอาสาสมัครสาธารณสุข พบวา ความสามารถในการตรวจเตานมดวยตนเองของอสม.
ในภาพรวม ประกอบดวย ดานความรู ดานทักษะ และดานทัศนคติ กอนเขารวมโปรแกรมโดยการนําผลการประเมิน
มาแบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับสูง (รอยละ 80 ข้ึนไป) ระดับปานกลาง (รอยละ 60 -79) และระดับต่ํา (นอยกวารอยละ 60)
พบวา กอนการอบรม อสม.สวนมาก มีความสามารถในการตรวจเตานมดวยตนเองอยูในระดับปานกลาง จํานวน 97 คน
คิดเปน รอยละ 80.83 และหลังการอบรม อสม.สวนมาก มีความสามารถในการตรวจเตานมดวยตนเองอยูในระดับสูง จํานวน
63 คน คิดเปนรอยละ 52.50 ดังน้ี

ตารางท่ี 1  ระดับความสามารถในการตรวจเตานมดวยตนเองของ อสม. ภาพรวม กอนและหลังการอบรม (n = 120)
การทดสอบ จํานวน รอยละ

กอนการอบรม
ระดับสูง (รอยละ 80 ข้ึนไป)
ระดับปานกลาง (รอยละ 60 -79)

1
97

0.83
80.83
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ระดับต่ํา (นอยกวารอยละ 60) 22 18.33
Mean = 52.03 ± 6.19 คะแนน, S.D.= 6.19,Median = 52 คะแนน, Min = 40 คะแนน,Max = 72 คะแนน
หลังการอบรม

ระดับสูง (รอยละ 80 ข้ึนไป)
ระดับปานกลาง (รอยละ 60 -79)
ระดับต่ํา (นอยกวารอยละ 60)

63
57
0

52.50
47.50

0
Mean = 71.83 ± 4.57 คะแนน, S.D.= 4.57, Median = 72 คะแนน, Min = 58 คะแนน,Max = 82 คะแนน

ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบที และระดับนัยสําคัญทางสถิติ ของการเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการตรวจเตานมดวยตนเองของอสม. กอนและหลังการอบรม (ภาพรวม)
การทดสอบ คาเฉลี่ย S.D. df t p-value

กอนการอบรม 52.03 6.19
119 30.17 .000

หลังการอบรม 71.83 4.57
จากตาราง 2 เมื่อเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการตรวจเตานมดวยตนเองของ อสม. กอนและหลัง

การอบรม พบวา อสม.มีคาคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการตรวจเตานมดวยตนเองของอสม. ในภาพรวมกอนการอบรม
เทากับ 52.03 (S.D.= 6.19) และหลังการอบรม เทากับ 71.83 (S.D.= 4.57) โดยเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนเฉลี่ย
สมรรถนะกอนและหลังเขารวมโปรแกรม พบวา คาคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการตรวจเตานมดวยตนเองของอสม.
ในภาพรวมหลังการอบรมสูงกวากอนการอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 (p-value = .000)

ตารางท่ี 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบที และระดับนัยสําคัญทางสถิติ ของการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
สมรรถนะในการตรวจเตานมดวยตนเองของอสม. ดานความรู ดานเจตคติ และดานทักษะกอนและหลังการอบรม

การทดสอบ คาเฉลี่ย S.D. df t p-value
ดานความรู

กอนการอบรม 5.58 1.83
119 6.64 .000

หลังการอบรม 6.74 0.97
ดานเจตคติ

กอนการอบรม 34.99 4.11
119 1.97 .000

หลังการอบรม 36.02 3.91
ดานทักษะ

กอนการอบรม 11.46 4.33
119 43.29 .000

หลังการอบรม 29.08 1.32
จากตาราง 3 เมื่อเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการตรวจเตานมดวยตนเองของอสม.ดานความรู

ดานเจตคติ และดานทักษะกอนและหลังการอบรม พบวา  หลังการอบรมคาเฉลี่ย ดานความรู ดานเจตคติ และดานทักษะ
สูงกวากอนการอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (p-value = .000)
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อภิปรายผล
ผลการวิจัย พบวา คาคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการตรวจเตานมดวยตนเองของอสม. ในภาพรวมหลังการอบรม

สูงกวากอนการอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ.05 (p-value = .000) ตามสมมติฐานของการวิจัย คาเฉลี่ยของ
ความรู เจตคติ และทักษะการตรวจเตานมดวยตนเอง ของอาสาสมัครสาธารณสุขกอนและหลัง การเขารวมโปรแกรมการ
อบรมการตรวจเตานมดวยตนเอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ.05 กลาวไดวา การเปลี่ยนแปลงความรูเปนผลมาจาก
การท่ี อสม.เขารวมกิจกรรมตามโปรแกรมการอบรมการตรวจเตานมดวยตนเอง โดยมีการจัดกิจกรรมใหความรู ประกอบดวย
การจัดกิจกรรมอบรม ท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ โดยใหความรูเรื่อง มะเร็งเตานม และการตรวจเตานมดวยตนเอง และ
จัดทํากระบวนการกลุมเพ่ือสอนสรางแรงจูงใจเพ่ือเสริมเจตคตท่ีดี ตอการตรวจเตานมดวยตนเอง และสอนทักษะการตรวจ
เตานม ดวยตนเองสาธิตและสาธิตยอนกลับ เปนรายบุคคล กับหุน และตรวจจริงกับกลุมเพ่ือนอสม. ใชเวลา 1 วัน
เปนกิจกรรม การบรรยาย กระบวนการกลุม การใชการสาธิต การฝก ปฏิบัติการตรวจเตานมดวยตนเองกับเพ่ือน อสม.และ
นักศึกษาพยาบาล ทําใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกอใหเกิดความ เขาใจมากยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยท่ีผานมาซึ่ง พบวา
เมื่ อ อสม .ได รับความรูและขอมู ลข าวสารเก่ียวกับ  มะเร็ งเต านมจะทําให สตรีมีการตรวจเต านมดวยตนเอง
(Nahcivan & Secgini, 2007) สอดคลองกับการศึกษาของ เรวดีเพชรศิราสัณห และ นัยนา หนูนิล (2553) วนิดา ทองดีนอก
(2550) และแววตา สุริยันต (2551) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสงเสริมการตรวจเตานมดวยตนเอง สําหรับสตรีวัยผูใหญ
พบวา แกนนําสตรีท่ีเขารวมโปรแกรมสงเสริมการตรวจเตานมดวยตนเองมีการรับรูประโยชน การรับรูอุปสรรค และการปฏิบัติ
ตัวในการตรวจเตานมท่ีถูกตองสูงกวา กอนทดลองและสูงกวากลุมควบคุมเชนเดียวกัน รวมถึงคาคะแนนเฉลี่ยของการรับรู
สมรรถนะตนเองในการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีในกลุมทดลองเพ่ิมข้ึน และสูงกวากลุมควบคุม ซึ่งเปนสิ่งกระตุน
ภายในท่ีใหสตรีกระทําพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเอง อยางสม่ําเสมอ นอกจากน้ี ผลการวิจัยดังกลาวยังสอดคลองกับ
งานวิจัยท่ีผานมา (จิรวรรณ กมลชัย, 2540; ฉวีวรรณ พลเสน, 2541; ปริญญา ทุนคํา, 2540) ท่ีพบวาระดับคะแนนและ
คะแนนเฉลี่ยของการรับรูสมรรถนะ ตนเองในการตรวจเตานมดวยตนเองเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด

สรุปผลการวิจัย
ประสิทธิผลของโปรแกรมการอบรมการตรวจเตานมดวยตนเองท่ีมีตอความรู เจตคติ และทักษะการตรวจเตานม

ดวยตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุข เกิดจากการสรางความตระหนักและแรงจูงใจใหสตรีตรวจเตานมดวยตนเอง
ผานกระบวนการจัดกิจกรรมอบรมท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ โดยใหความรู เรื่องโรคมะเร็งเตานม และการตรวจเตานม
ดวยตนเอง และจัดทํากระบวนการกลุม เพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจ เพ่ือเสริมสรางเจตคติท่ีดีตอการตรวจเตานมดวยตนเอง และ
สอนทักษะการตรวจ เตานมดวยตนเอง สาธิตและสาธิตยอนกลับ ติดตามประเมินทักษะการตรวจเตานมดวยตนเอง ระหวาง
ฝกอบรม และติดตามเยี่ยมบาน ทุก 1 เดือน จํานวน 3 ครั้ง เพ่ือเปนการประเมินทักษะการตรวจเตานมดวยตนเอง สงผลให
สตรีท่ีเขารวมโปรแกรมไดรับรูประโยชนของ การตรวจเตานมดวยตนเอง รวมกับการใหคําปรึกษารายกลุม การพบปะพูดคุย
ในกลุมยอยของกลุมสตรีกับนักศึกษาพยาบาล ทําใหมีการแลกเปลี่ยน ประสบการณเก่ียวกับปญหาอุปสรรคในการตรวจ
เตานมดวยตนเอง รวมกันคนหาแนวทางแกไขปญหา ทําใหสตรีมีการรับรูอุปสรรคในตรวจเตานมดวยตนเองลดลงในท่ีสุด
สตรีสามารถตรวจเตานมไดอยางสม่ําเสมอ จากเหตุผลดังกลาว ทําใหสตรีมีความรูเก่ียวกับโรคมะเร็งเตานม และทักษะ
การตรวจเตานมดวยตนเองเพ่ิมข้ึน
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บทคัดยอ
การวิจัยเชิงคุณภาพน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการจัดการตนเองดานพฤติกรรมการบริโภคของผูปวยเบาหวานท่ี

อาศัยในเขตก่ึงเมือง ผูรวมวิจัยเปนผูปวยเบาหวานท่ีอาศัยอยูนอกเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ท่ี
ไดรับการวินิจฉัยเบาหวานตั้งแต 5 ปข้ึนไป เลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก แบบก่ึง
โครงสรางระหวางเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2559 วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัยพบวา ผูเขารวม
วิจัย จํานวน 30 คน มีอายุระหวาง 38-82 ป มีอายุเฉลี่ย 65.07 ป เปนเพศหญิงรอยละ 80.00 (24 คน) การจัดการตนเอง
ดานพฤติกรรมการบริโภคมี 5 ประเด็น คือ 1) เลือกกิน 2) กินนอย 3) ไมปรับเปลี่ยน 4) กินพอหายอยาก และ5) ทํากินเอง
ควบคุมนํ้าตาล ผลการวิจัยครั้งน้ีจะทําใหพยาบาลและบุคลากรทางดานสาธารณสุข ไดรับขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดการ
ตนเองดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ซึ่งจะเปนประโยชนในการนําไปวางแผนกล
ยุทธหรือจัดทําโครงการการจัดการตนเองเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนและสงเสริมสุขภาวะของผูปวยโรคเบาหวานตอไป

คําสําคัญ: การจัดการตนเอง โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 โรคเรื้อรัง วิจัยเชิงคุณภาพ พฤติกรรมการบริโภค

Abstract
The purpose of this qualitative study is to explore a self-management on eating behaviors among

diabetes mellitus people who live in suburban. The informants were diagnosed with Type 2 diabetes over
5 years who lived in suburban, Muang district, Phitsanulok province. The informants were selected by a
purposive sampling. In-depth interview with semi-structure tools were utilized for recruiting data of
individual informants, which were undertaken between January and May 2016. Content analysis was used
to analyze the data. Results: The 30 informants aged between 38 and 82 years old with a mean age of
48.93 years. Eighty percent of informants were female (n=24). Five themes of self-management on eating
behaviors were found as follows: 1) consume healthy/high quality food, 2) eat less, 3) do not change
eating styles, 4) fulfill a craving, and 5) prepare healthy food to control blood sugar. Conclusion: Findings
of this study are useful for developing public health intervention strategies and programs to promote
healthy lifestyle to prevent hypertension and diabetes among the population at risk, and to prevent
complications among those who were already diagnosed.

Keywords : self-management type 2 diabetes chronic disease  qualitative study eating behavior
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บทนํา
โรคเบาหวานโรคเปนโรคไมติดตอเรื้อรังท่ีเปนปญหาสุขภาพท่ีสําคัญในปจจุบัน องคการอนามัยโลกรายงานในปพ.ศ.

2558 วามีผูเสียชีวิตจากโรคเบาหวานถึง 1.6 ลาน ซึ่งเปนสาเหตุการตายอันดับท่ี 6 ใน 10 อันดับแรกท่ัวโลก (World
Health Organization [WHO], 2017) จากภาวการณเปลี่ยนแปลงของโลก ทําใหรูปแบบการเกิดโรคในประเทศไทยเปลี่ยน
จากโรคติดเช้ือเปนโรคไมติดตอเรื้อรัง และซึ่งในชวง 10 ปท่ีผานมา โรคไมติดตอของคนไทยมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง
โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวานโรคมะเร็ง และโรคไตวาย สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวง
สาธารณสุขวิเคราะหสาเหตุการตายของคนไทยจากขอมูลการตายในฐานขอมูลทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทยพบวา
โรคเบาหวานท่ีเปนหน่ึงในสาเหตุการตายท่ีสําคัญรองจากโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด และอุบัติเหตุ จากการ
สํารวจสุขภาพประชากรไทยในปพ.ศ. 2557 พบวา มีอัตราความชุกดวยโรคเบาหวานในผูหญิงรอยละ 9.8 ซึ่งสูงกวาผูชายรอย
ละ 7.9 และสัดสวนของผูเปนเบาหวานท่ีสามารถควบคุมนํ้าตาลในเลือดไดตามเกณฑ (FPG<130มก./ดล.) ลดลงจากรอยละ
30.6 ในป พ.ศ. 2552 เปนรอยละ 23.5 ในป พ.ศ. 2557 (คณะกรรมการอํานวยการจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับท่ี
12, 2560)

จากขอมูลสาเหตุการปวยของผูปวยนอกในเขตสุขภาพท่ี 2 จังหวัดพิษณุโลกพบอัตราปวยดวยโรคตอมไรทอ
โภชนาการและเมตะบอลิสัมมากท่ีสุด (62,475 ตอแสนประชากร) สวนสาเหตุการปวยของผูปวยใน ท่ีมารับบริการท่ี
โรงพยาบาลในเขตสุขภาพท่ี 2 เปนโรคท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน เชน โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง พบอัตราปวยท่ีพบมากท่ีสุดท่ีจังหวัดอุตรดิตถ 4,989 ตอแสนประชากร รองลงมาคือจังหวัดพิษณุโลก 3,750 ตอแสน
ประชากร3 สถานการณการเฝาระวังโรคเบาหวาน ในปพ.ศ. 2557 จังหวัดพิษณุโลก พบอัตราความชุกของผูปวยเบาหวาน 5.8
ตอแสนประชากร อัตราการตาย 11.18 ตอแสนประชากร และในป 2559 (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก, 2560) มี
อัตราความชุกเพ่ิมข้ึนเปน 7.0 ตอแสนประชากร และอัตราการตายเพ่ิมข้ึนเปน 15.5 ตอแสนประชากร จากขอมูลของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พบวาในปงบประมาณ 2560 ผูปวยนอกโรคเบาหวานเพียงรอยละ 51.23 ท่ีสามารถ
การควบคุมโรคเบาหวานตามเกณฑ ในจํานวนผูปวยเบาหวานท้ังหมดท่ีมารับบริการในศูนยสงเสริมสุขภาพและโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพระดับตําบล เขต 2 (สํานักงานเขตสุขภาพท่ี 2, 2560) และจากผลการวิจัยพบวาผูปวยโรคเบาหวานในจังหวัด
พิษณุโลกกลุมอายุ 46-65 ป ไมสามารถควบคุมระดับความรุนแรงของโรคไดดีเมื่อเทียบกับกลุมผูปวยวัยอ่ืน (สิรีวัฒน อา
ยุวัฒน อภิเชษฐ พูลทรัพย และนิดา มีทิพย, 2560)

ผูปวยโรคเบาหวานท่ีไมสามารถดูแลตนเองไดดีและควบคุมระดับนํ้าตาลไมไดอาจทําใหเกิดโรคแทรกซอนหลายอยาง
ตามมา เชน โรคไต โรคหัวใจ โรคตา โรคระบบประสาท โรคเทา หรือโรคแทรกซอนอ่ืน ๆ เปนตน7 นอกจากน้ี การท่ีประเทศ
ไทยมีอัตราปวยและอัตราตายท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ทําใหรัฐตองสูญเสียงบประมาณคาใชจายในการรักษาเพ่ิมข้ึนตามไปดวย ทํา
ใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวม (สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย, 2556) จากการวิเคราะห
สถานการณของสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค คาดวาถาคนไทยดูแลตนเองไดดี จะสามารถปองกันตนเองไมใหเกิดโรคไม
ติดตอเรื้อรังและจะชวยลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจไดถึงรอยละ 10 – 20 (คณะกรรมการอํานวยการจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพ
แหงชาติ ฉบับท่ี 12, 2560)

การควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังในปจจุบันของประเทศไทย ไดมีการนําแนวคิดของการจัดการตนเองมาใชอยาง
แพรหลาย การจัดการตนเองเนนการคิด การตัดสินใจในการจัดการการใชชีวิตรวมกับโรคไมติดตอเรื้อรัง  การจัดการอาการ
ทางคลินิก การรักษา การเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตและสิ่งแวดลอม การจัดการความเครียด และการสนับสนุนจากครอบครัว
ชุมชน และบุคลากรทางการแพทย ซึ่งกระบวนการจัดการตนเองของผูปวยเบาหวาน เปนกระบวนการท่ีไมสามารถแยกเปน
ระยะของการจัดการตนเองของโรคไมติดตอเรื้อรังอ่ืน ๆ เน่ืองจากสภาวะของโรค กิจกรรมท่ีควรปฏิบัติ และทักษะท่ีจําเปน
ของโรคเบาหวานมีความแตกตาง จึงทําใหการจัดการตนเองของโรคเบาหวานแตกตางจากโรคอ่ืน คือ กอนเขาสูระยะยอมตาม
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บุคคลจะเกิดความสงสัยในอาการผิดปกติของตนเอง และคาดเดาการเกิดโรคไดลวงหนา การวินิจฉัยโรคจากแพทยเปนการ
ยืนยันและเปนจุดเริ่มตนของระยะแรกของการจัดการตนเอง การยอมตามคือการทําความเขาใจเก่ียวกับโรค การรักษา และ
การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต การแสวงหาขอมูลและแหลงสนับสนุนในการจัดการตนเอง จนถึงการแสวงหาการจัดการในรูปแบบ
ของตนเอง (Turning point) จากน้ันจะเขาสูระยะการคนหารูปแบบการจัดการตนเองท่ีเหมาะสมในการควบคุมเบาหวานของ
ตน ระยะคนพบ เปนระยะท่ีผูปวยยอมรับการใชชีวิตรวมกับโรคเบาหวาน ความสําเร็จของการจัดการตนเองข้ึนอยูกับบุคลากร
ทางการแพทยในการชวยใหผูปวยจัดการกับปญหาอุปสรรค สามารถตัดสินใจในการดูแลตนเองได และปจจัยสําคัญข้ึนอยูกับ
ตัวผูปวยเอง (วิมลรัตน บุญเสถียร, 2557) จากสถานการณดังกลาวขางตน ยังไมมีผูศึกษาเก่ียวกับการจัดการตนเองดานการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของผูปวยเบาหวานท่ีอาศัยอยูในจังหวัดภาคเหนือตอนลาง ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของผูปวยเบาหวานท่ีอาศัยในเขตก่ึงเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยครั้งน้ีมีประโยชนใน
การทําใหเขาใจปญหา สะทอนขอมูลในการจัดการตนเองดานการบริโภค เพ่ือเปนขอมูลใหแกผูเก่ียวของในการสงเสริมการ
ดูแลตนเองของผูปวยในการควบคุมความรุนแรงของโรค โดยเฉพาะจะเปนประโยชนตอพยาบาล บุคลากรทางดานสาธารณสุข
หนวยงานทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุขและชุมชม ใหไดรับขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดการตนเองของผูปวย
โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ซึ่งจะเปนประโยชนในการนําไปวางแผนกลยุทธหรือจัดทําโครงการการจัดการตนเองเพ่ือปองกัน
ภาวะแทรกซอนและสงเสริมสุขภาวะของผูปวยโรคเบาหวานตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย: เพ่ือศึกษาการจัดการตนเองดานพฤติกรรมการบรโิภคของผูปวยเบาหวานท่ีอาศัยในเขตก่ึง
เมือง

คําถามการวิจัย: ผูปวยเบาหวานท่ีอาศัยในเขตก่ึงเมือง มีการจดัการตนเองดานพฤติกรรมการบรโิภคอยางไร

วิธีดําเนินการวิจัย:
รูปแบบการวิจัย (Study design) การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณวิทยา (Phenomenology)

โดยใชวิธีการสมัภาษณเชิงลึก (in-depth interview) เก่ียวกับพฤติกรรมการจัดการตนเองเพ่ือควบคมุโรค เก็บรวบรวมขอมูล
ระหวางเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2559 การวิจัยครั้งน้ีเปนสวนหน่ึงของการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการจัดการตนเองของผูปวย
เบาหวานท่ีอาศัยในเขตก่ึงเมือง จังหวัดพิษณุโลก”

กลุมตัวอยาง ผูปวยเบาหวานท่ีอาศัยอยูนอกเขตเทศบาลนครพิษณโุลก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ท่ีไดรับการ
วินิจฉัยเบาหวานตั้งแต 5 ปข้ึนไป สื่อสารภาษาไทยได และยินดีใหสมัภาษณ เลือกกลุมตวัอยางแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling)

วิธีการวิจัย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย แบงเปน 2 สวนคือ ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อาย ุระดับการวิจัย
และระยะเวลาท่ีไดรับการวินิจฉัยโรคเบาหวาน

การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูวิจัยเสนอขอรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจยัในมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชิน

ราช
2. ผูวิจัยศึกษาขอมลูกลุมตัวอยางจากเวชระเบียนของโรงพยาบาลสงเริมสุขภาพระดับตําบล โรงพยาบาลชุมชน เพ่ือ

คัดเลือกกลุมตัวอยางตามคณุสมบตัิท่ีกําหนด จากน้ันติดตอผูเขารวมวิจัยเพ่ือพบและช้ีแจงวัตถุประสงค อธิบาย
ข้ันตอนในการทําวิจัยใหแกกลุมตวัอยาง และขอความรวมมือในการเขารวมการวิจัยวิจัย โดยขออนุญาตสัมภาษณ
กลุมตัวอยางท่ีบานหรือสถานท่ีท่ีกลุมตัวอยางสะดวกเพ่ือความเปนสวนตัว
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3. มีกลุมตัวอยางยินดีเขารวมการวิจยัความในโครงการวิจัย จํานวน 30 คน ผูวิจัยจะทําการสมัภาษณแบบเจาะลึก
รายบุคคล โดยใชระยะเวลาในการสัมภาษณแตละคนประมาณ 45-60 นาที เก็บขอมูลระหวางเดือนมกราคม 2559-
พฤษภาคม 2559 โดยสัมภาษณคนละหน่ึงครั้ง และสมัภาษณจนกวาขอมูลจะอ่ิมตัว
การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content analysis) ตามวิธีการของ Colaizzi (Holloway &

Wheeler, 2002) โดยมี 7 ข้ันตอนดังน้ี
1. ถอดขอมูลจากบทสมัภาษณ อานขอมูลท้ังหมดท่ีถอดจากการบันทึกเทป
2. ดึงขอความหรือประโยคสําคญั
3. รวบรวมประเด็นหลัก
4. จัดประเด็นหลักท่ีคลายกันอยูในหมวดเดยีวกัน
5. แปลความหมายของกลุมคาํสําคญั
6. สรุปสาระสําคญัของการแปลความหมายกลุมคําสําคญั
7. กําหนดประเด็นหลัก (Theme) สาระสาํคัญของการแปลความหมายของกลุมคําสําคัญ
ความนาเชื่อถือของงานวิจัย (Trustworthiness)
ผูวิจัยตรวจสอบความนาเช่ือถือไดของขอมูลโดยการตรวจสอบขอมลูกับผูใหขอมลูหลังการสมัภาษณ มีการประชุม

ระหวางทีมผูวิจัยเองเพ่ือแลกเปลีย่นความคิดเห็นเก่ียวกับขอมลู เมื่อขอมูลอ่ิมตัว จะสิ้นสุดการเก็บรวบรวมขอมลูเชิงคุณภาพ
หลังจากการถอดเทป ผูวิจัยทุกคนอานบทสัมภาษณ วิเคราะหขอมลู และประชุมเพ่ือตรวจสอบผลการวิเคราะหขอมลูระหวาง
ผูวิจัย

การพิทักษสิทธิผูเขารวมวิจัย
ผูเขารวมวิจัยตดัสินใจเขารวมการวิจัยดวยตนเอง โดยผูวิจยัช้ีแจงรายละเอียดวัตถุประสงค ข้ันตอนของการวิจยั

สิทธิประโยชนและการรักษาความลับ และเปดโอกาสใหถามขอของใจ จากน้ันผูเขารวมวิจัยเซ็นยินยอมเขารวมวิจยั
ผลการวิจัย

ขอมูลสวนบุคคล ผูปวยโรคเบาหวานท่ีเขารวมในการวิจัยครั้งน้ีเปนผูปวยท่ีอยูในความรบัผิดชอบของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพระดับตําบล ท่ีอาศยัอยูในเขตก่ึงเมือง จังหวัดพิษณโุลก จํานวน 30 คน เปนเพศหญิงรอยละ 80.00 (24 คน) มี
อายุระหวาง 38-82 ป มีอายุเฉลี่ย 65.07 ป (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.82 ป) ระยะเวลาของการไดรับวินิจฉัยวาเปน
โรคเบาหวานเฉลี่ย 14.43 ป (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.05 ป) สวนใหญระดับการวิจัยช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 รอยละ 58.62
(ตารางท่ี 1)

ตารางท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล
คุณลักษณะ จํานวน รอยละ

เพศ
หญิง 24 80.00
ชาย 6 20.00

อายุ (ป)
38-40 1 3.33
41-50 2 6.67
51-60 6 20.00
61-70 12 40.00
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71-80 7 23.33
81-82 2 6.67
เฉลี่ย 65.07 (10.82)

ระยะเวลาปวย (ป)
5-10 12 40.00
11-20 10 33.33
21-30 7 23.34
31-40 1 3.33
เฉลี่ย 14.43 (8.05)

ระดับการวิจัย (missing =1)
ปวส 1 3.45
ม.6 3 10.34
ม.3 1 3.45
ป.7 1 3.45
ป.6 1 3.45
ป.4 17 58.62
ไมไดเรียนหนังสือ 5 17.24

การจัดการตนเองดานการบริโภคอาหารของผูปวยเบาหวานในเขตกึ่งเมือง จังหวัดพิษณุโลก วิเคราะหได 5
ประเด็นหลัก คือ เลือกกิน กินนอย ไมปรับเปลีย่น กินพอหายอยาก และทํากินเอง ควบคุมนํ้าตาล (ตารางท่ี 2)

ตารางท่ี 2 ประเด็นของการจัดการตนเองดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบรโิภคของผูปวยเบาหวาน
การจัดการตนเองหลังการเจ็บปวย ประเด็น

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของผูปวยเบาหวาน เลือกกิน
กินนอย

ไมปรับเปลีย่น
กินพอหายอยาก

ทํากินเอง ควบคุมนํ้าตาล

ประเด็นท่ี 1 เลือกกิน
ผูรวมวิจยัสวนใหญ (25 ราย) ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการเลือกรบัประทานอาหาร ดังตัวอยาง
“กอนซื้อตองนึกกอนวาเราเปนโรค การกินอาหารเราก็ดูกอนเลย อันน้ีอันดับแรกเลยเรา เราเปนโรคเบาหวาน

ประจําตัว เราก็มองนะ เราเปนเบาหวานเราก็เลือกเลยพอไปตลาด เราก็ไมเอา เราถือวาเราไมกินอันน้ีเราก็ไมตาย เราก็หลบไป
กินใหนอยท่ีสุดเพราะการกินน่ีมันจะใหโทษทุกอยางเพราะเราเปนโรคแลว เราก็เลือกอาหารท่ีเปนโทษท่ีนอยท่ีสุด เลือกเอา
ครับเลือกเอา” (ชายอายุ 38 ป ปวย 6 ป)

180 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

“อาหารน่ีก็เปนบางครั้งเลือกกินเหมือนกัน อันไหนหวานจัดก็ไมกิน พวกนํ้าอัดลมน่ีไมเอาเลย ก็กินทีไรมันก็ข้ึนมา
หมอก็บอกวาถาง้ันก็อยากินนะ เมือ่กอนงานบวชพระไมรูก็กินซิ ไปเจาะเอมันข้ึน ผมกินพวก [ช่ือนํ้าอัดลม] ก็ข้ึนเยอะ จากน้ัน
ก็ไมเอาเลยไมกิน แลวเหลายาไมตองบอกหมอ ไมเอากับเขาตั้งแตไหนมาเลย” (ชายอายุ 65 ป ปวย 25 ป)

ประเด็นท่ี 2 กินนอย
ผูรวมวิจยัสวนใหญ (25 ราย) ปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมโดยการบริโภคใหนอยลง ดังตัวอยาง
“กินนอยแตกินบอย...การกิน 1 เขาไมใหกินเคม็มาก 2 เขาไมใหกินเผ็ด แลวก็ใหกินนอยๆ ไมใหกินมาก อยาใหกิน

หวานมาก ใหกินพอดีๆ ตองกินรูจกัยับยั้ง สมมติขาวคดไมใหเกินทัพพีครั้งหรือไมเกิน 2 ทัพพี...อยางขนมครกมี 5 ใหกิน 3
แบงอยางละนอยๆ อีก 2 อันเขาก็ไวอยางง้ันแหละ เขาใหเรายับยั้ง เขาไมใหเรากิน ยายสัมมนาโดนบอย” (หญิงอายุ 74 ป
ปวย 25 ป)

“กินขาวบางทีไมถึงทัพพี เมื่อกอนน้ีทัพพีใสบาตร ควักที โบราณใชเปนกาละมัง เปนครึ่งกะละมัง กินไดกินดี แต
เดี๋ยวน้ีบาย บาย กินนอย ปลา ผักตมจะขาดไมไดเลย นํ้าพริกนะตองมีไวประจาํ กินประจาํ กินหมดทุกอยางแตอยางละนอย
พวกมังคุด ละมดุกินไดหมดฉันนะ ละมุดก็กิน ละมดุน่ันกินแสลงฉันกินรูเลย กินเขาไปใจไมดี บางคนเปนหรือเปลาไมรู แตฉัน
กินแลวใจไมดี ฉันกินครึ่งลูก บางทีก็ไมกินเลย” (หญิงอายุ 72 ป ปวย 20 ป)

ประเด็นท่ี 3 ไมปรับเปลี่ยน
ผูรวมวิจยัสวนใหญ (5 ราย) ไมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ดังตัวอยาง
“ก็กินบาง นํ้าหวาน นํ้าอัดลม กินเทาเดิมจะ กินกาแฟวันละซองให ก็กินใหสู ใหมีแรงทํางาน” (หญิงอายุ 64 ป ปวย

21 ป)
“อยางเมื่อกอนหมอสั่งกินขาวสองทัพพีมันนิดเดียว แตตอนน้ีผมก็กินสองจาน หน่ึงจานกวา ผมไมควบคุมอาหาร

เจาะนํ้าตาลแลวมันได 120 กวา ประมาณน้ี เปนอาการท่ีสูงนิดหนอยแตวาก็ปกติ เจาะนํ้าตาล 150 180 อยางเง้ีย” (ชายอายุ
58 ป ปวย 6 ป)

“ไมกําหนด ผมก็กินตามท่ีวาผมหวิ คนทํางานหนัก กินนอย นอนสักสี่ทุม หาทุมหิว เราลองกินยาควบคู กินมากไป
เลย” (ชายอายุ 68 ป ปวย 10 ป)

ประเด็นท่ี 4 กินพอหายอยาก
ผูรวมวิจยัสวนใหญ (4 ราย) มีการปรับเปลีย่นพฤติกรรมการบริโภคเพียงเล็กนอยเพ่ือตอบสนองความอยาก

รับประทานอาหาร ดังตัวอยาง
“กินนอย ก็กินแคทุกอยาง กินแคพอหายอยาก...แตก็จะกินบอย แตวากินทีไมกินจนอ่ิม กินแคพอวาเออหายอยาก

แลวก็หยุด” (หญิงอายุ 56 ป ปวย 10 ป)
“อยางขนมเทียนเราก็กินไปเฉพาะนมเดยีวอะ กินพอหายอยาก...งานบุญมันเยอะเราก็เผลอกินโนนมั่งกินน่ีมั่ง เราก็

เห็นเขากินเราก็กิน แตไมใชวาไมกินเลยนะ ไมใชวากินจมอ่ิม แตกินมั่ง” (หญิงอายุ 69 ป ปวย 7 ป)
ประเด็นท่ี 5 ทํากินเอง ควบคุมน้าํตาล
ผูรวมวิจยัสวนใหญ (1 ราย) มีการปรับเปลีย่นพฤติกรรมการบริโภคโดยการปรุงอาหารเพ่ือรับประทานเอง ดัง

ตัวอยาง
“ทํากินเอง ไมซื้อ แกงถุงน่ีฉันไมกิน ฉันไมกินตัดหวาน...แกงเขาตองตัดหวาน แมคาอะนะ นํ้าพริกกะปฉันยังตองทํา

กินเองเขาตัดหวานทุกเจา” (หญิงอายุ 69 ป ปวย 7 ป)
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อภิปรายผล
ผลการวิจัยการจัดการตนเองโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของผูปวยเบาหวานในเขตก่ึงเมือง จังหวัด

พิษณุโลก พบ 5 ประเด็นหลัก คือ ประเด็นท่ี 1 เลือกกิน ประเด็นท่ี 2 กินนอย ประเด็นท่ี 3 ไมปรับเปลี่ยน ประเด็นท่ี 4 กิน
พอใหหายอยาก และประเด็นท่ี 5 ทํากินเอง ควบคุมนํ้าตาล

การจัดการตนเองโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของผูปวยเบาหวานของการวิจัยในครั้งน้ี เกิดข้ึนหลังจาก
ไดรับการวินิจฉัยวาปวยเปนโรคเบาหวาน จึงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเองและพยายามคงไวซึ่งพฤติกรรม
ดังกลาว  สอดคลองกับทฤษฏีระยะของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Stages of change) ท่ีแบงเปน 5 ระยะคือ 1) ระยะไม
สนใจ (Pre-contemplation) เปนระยะท่ีบุคคลไมรูวาพฤติกรรมน้ันเปนปญหาหรือไมสนใจท่ีจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 2)
ระยะช่ังใจ (Contemplation) เปนระยะท่ีบุคคลตระหนักวาพฤติกรรมน้ันเปนปญหาและคิดวานาจะเปลี่ยนแปลง แตยังไม
พรอมท่ีจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เปนเพียงเริ่มคิดตัดสินใจเทาน้ัน 3) ระยะเตรียมตัว (Preparation) เปนระยะท่ีบุคคล
ตัดสินใจและเตรียมตัวจะลงมือปฏิบัติในระยะเวลา 1 เดือน 4) ระยะลงมือปฏิบัติ (Action) เปนระยะท่ีบุคคลไดปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดําเนินชีวิตท่ีผานมานอยกวา 6 เดือน เชน การเพ่ิมจํานวนวันการออกกําลังกาย การเลือกรับประทานผักและ
ผลไม เปนตน และ 5) ระยะคงไวซึ่งพฤติกรรมใหม (Maintenance) เปนระยะท่ีบุคคลกระทําพฤติกรรมใหมอยางตอเน่ืองนาน
กวา 6 เดือนจะเห็นไดวาเมื่อผูปวยไดรับการวินิจฉัยวาปวยเปนโรคเบาหวาน (Hayden, 2009)

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเอง โดยเฉพาะดานการดูแลการบริโภคอาหารเพ่ือควบคุมระดับนํ้าตาลใน
เลือดสอดคลองกับการวิจัยของ จิราภา ศิริวัฒนเมธานนท (2556) ท่ีไดทําการวิจัยกระบวนการจัดการตนเองของผูสูงอายุไทย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีเปนเบาหวานชนิดท่ี 2 จํานวน 14 คน โดยการสัมภาษณเชิงลึก พบวาการจัดการตนเองของ
ผูปวยมี 3 ระยะ คือ การรับรูเบาหวาน การปรับวิถีชีวิต และการมีเครือขายในการจัดการการเจ็บปวย ซึ่งการปรับวิถีชีวิต
ไดแก การปรับพฤติกรรมการบริโภคใหเหมาะสม การออกกําลังกาย การสังเกตอาการผิดปกติของรางกาย การรับประทานยา
อยางสม่ําเสมอเพ่ือควบคุมระดบันํ้าตาลในเลอืด และการปองกันภาวะแทรกซอน สอดคลองกับการวิจัยของ ปราณี ซี ลันเบิรก
และ สุพรรณี ธรากุล (Lundberg & Thrakul, 2011) รายงานผลการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ืออธิบายถึงการจัดการตนเองเก่ียวกับ
โรคเบาหวานของผูปวยท่ีนับถือศาสนาพุทธในเขตเมือง กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน พบประเด็นหลักเรื่องปจจัยดาน
วัฒนธรรมในการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดมี 2 ประเด็นยอยคือ การปรับพฤติกรรมการบริโภค และการใชสมุนไพร
สอดคลองกับการวิจัยของ กุลฤดี จิตตยานันตและคณะ (2556) ศึกษาประสบการณการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ท่ีปวย
ดวยโรคเบาหวานไมนอยกวา 1 ป จํานวน 14 คน ในตําบลลาดบัวขาว อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบวา เมื่อ
แพทยวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวาน ผูปวยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน มี 4 ดานคือ การรับประทานอาหาร
เพ่ือลดนํ้าตาล การรับประทานยารวมกับการควบคุมอาหาร การดูแลตนเองอยางสม่ําเสมอ และการใชยาสมุนไพรควบคูกับยา
ลดระดับนํ้าตาล

ผลการวิจัยครั้งน้ีพบ 4 ประเด็น ไดแก การเลือกบริโภคอาหาร รับประทานอาหารนอยลง รับประทานอาหารเพียง
เล็กนอยเพ่ือตอบสนองความอยากอาหารและปรุงอาหารดวยตนเอง ท่ีสอดคลองกับการวิจัยของการวิจัยของ วรวรรณ จันทวี
เมือง และบุษยา สังขชาติ (2557) ศึกษาประสบการณการดูแลตนเองแบบผสมผสานของผูปวยเบาหวานภายใตบริบทของ
สังคมวัฒนธรรมทองถ่ินภาคใต จังหวัดสงขลา จํานวน 15 คน โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก พบวา ผูปวยมีการดูแลตนเอง
แบบผสมผสานเมื่อปวยเปนโรคเบาหวานคือ การควบคุมอาหาร เนนลดปริมาณขาว ลดอาหารหวาน มัน เค็ม ทํากับขาว
รับประทานเอง เลิกใชผงชูรส รับประทานอาหารหวานครั้งละเล็กนอยเพ่ือสนองความอยากรับประทานอาหาร

การนําผลการวิจัยครั้งน้ีไปใชใหเกิดประโยชน พยาบาลและบุคลากรทาง การแพทย ควรนําขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับ
ข้ันตอนของการจัดการตนเองเก่ียวกับการบริโภคอาหารของผูปวยโรคเบาหวานน้ีไปวางแผนกลยุทธหรือจัดทําโครงการพัฒนา
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ทักษะการจัดการตนเองใหแกผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 โดยการผสมผสานความเช่ือและอิทธิพลของวัฒนธรรมของผูปวย เพ่ือ
ปองกันภาวะแทรกซอนและสงเสริมสุขภาวะของผูปวยโรคเบาหวานตอไป

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งน้ี พบวา การจดัการตนเองดานพฤติกรรมการบริโภคของผูปวยเบาหวานมี 5 ประเด็น คือ ประเด็นท่ี

1 เลือกกิน ประเด็นท่ี 2 กินนอย ประเด็นท่ี 3 ไมปรับเปลี่ยน ประเด็นท่ี 4 กินพอใหหายอยาก และประเด็นท่ี 5 การทํากินเอง
ควบคุมนํ้าตาล โดยเฉพาะประเด็นท่ีวาผูปวยเบาหวานไมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค และมีบางสวนยังบริโภค
อาหารท่ีหามสําหรับผูปวยเบาหวานแตจะรับประทานนอยลงแตบอยครั้ง ขอมูลเหลาน้ีเปนขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดการ
ตนเองดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ซึ่งจะเปนประโยชนตอพยาบาลและบุคลากร
ทางดานสาธารณสุขในการนําไปวางแผนกลยุทธหรือจัดทําโครงการการจัดการตนเองเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนและสงเสริม
สุขภาวะของผูปวยโรคเบาหวานตอไป
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บทคัดยอ
การศึกษาแบบภาคตัดขวางเชิงวิเคราะห เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูดานสุขภาพชองปากกับความชุก

ฟนผุในผูสูงอายุ สุมตัวอยางผูสูงอายุอายุ 60- 74 ป จํานวน 162 คน ในอําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย สัมภาษณผูสูงอายุเพ่ือ
เก็บขอมูลการรับรูดานสุขภาพชองปาก และตรวจสภาวะฟนผุ นําผลมาวิเคราะหความสัมพันธการรับรูกับฟนผุ ดวยดวยสถิติ
ไคสแควร และวิเคราะหถดถอยโลจิสติก พบวา ผูสูงอายุ 66 ปข้ึนไป มีการศึกษาระดับประถมศึกษา วางงาน และมีการรับรู
ดานสุขภาพชองปากต่ําเปนผูท่ีมีฟนผุสูง เมื่อวิเคราะหแบบพหุตัวแปรถดถอยโลจิสติก พบวา ความชุกฟนผสุัมพันธกับอายุและ
การรับรูดานสุขภาพชองปาก โดยผูสูงอายุท่ีรับรูปญหา รับรูความรุนแรง รับรูความเสี่ยงของโรคในชองปาก และมีการรับรู
ประโยชนและความสามารถของตนในการดูแลรักษาและปองกันโรคต่ํา มีฟนผุสูงกวาประมาณ 2 เทาของผูสูงอายุท่ีมีการรับรู
สูง สรุปไดวา ระดับความชุกฟนผุมีความสัมพันธกับระดับการรับรูดานสุขภาพชองปากผูสูงอายุ

คําสําคัญ : ผูสูงอายุ การรับรูดานสุขภาพชองปาก ฟนผุ

Abstract
This analytical and cross-sectional study aimed at examining the relationship between the

elderly’s oral health perceptions and their prevalence of dental caries. One hundred and sixty two
elderly people aged between 60 and 74  who lived in Khiri Mat District were randomly selected. They
were interviewed and dental examined to collect oral health perception data and dental caries status.
Data were analyzed using chi-square and logistic regression. The results showed that, elderly people aged
66 or more, with primary school educational, being unemployed and showing low oral health perception,
were more dental caries affected. The logistic regression analyses found that there was an association of
dental caries, age and oral health perception. The elderly people who had low perception in disease
susceptibility, severity, risk, benefits and low self-efficacy in prevention of the disease indicated twice
higher dental caries prevalence than those who had higher oral health perception. In conclusion, the
level of dental caries prevalence of the elderly people was related with the level of oral health
perception.

keywords : elderly oral health perception dental caries
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บทนํา
ในกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลวและประเทศท่ีกําลังพัฒนามีจํานวนผูสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนในขณะท่ีอัตราการเกิดลดลง

(United states census bureau, 2010) และมีการคาดการณไววาในป ค.ศ. 2020 ผูสูงอายุท่ัวโลกจะมีจํานวนเพ่ิมข้ึนเปน
1,000 ลานคน โดยผูสูงอายุ 700 ลานคนอยูในกลุมประเทศกําลังพัฒนา (ศูนยเอกสารองคการอนามัยโลก, 2541) ผูสูงอายุใน
ประเทศไทยมีการเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง โดยในปพ.ศ. 2552 จํานวนผูสูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไปเพ่ิมข้ึน 7 เทาตัวจากปพ.ศ.
2503 ซึ่งสถานการณดังกลาวน้ีทําใหป พ.ศ. 2552 เปนปท่ีประเทศไทยกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงวัย ซึ่งหมายถึงประเทศไทยมี
ผูสูงอายุมากกวารอยละ 10 ของประชากรท้ังหมด

ผลจากการคาดการณจํานวนผูสูงอายุในประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2573 ผูสูงอายุจะมีการเพ่ิมท้ัง
ขนาดและสัดสวนอยางตอเน่ือง นอกจากน้ียังมีการคาดการณ ภายในปพ.ศ. 2568 จํานวนผูสูงอายุจะเพ่ิมข้ึนเปน 14.9 ลาน
คนหรือคิดเปน 2 เทาของประชากรสูงอายุในป พ.ศ.2552 และในปพ.ศ. 2573 จะเพ่ิมข้ึนเปนประมาณ 17.8 ลานคนหรือคิด
เปนรอยละ 25 ของประชากรไทยท้ังประเทศ ซึ่งประเทศไทยจะกาวจากสังคมผูสูงอายุเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ ซึ่ง
หมายถึงประเทศไทยมีผูสูงอายุมากกวารอยละ 20 ของประชากรท้ังหมด (ชมพูนุท พรหมภักดิ,์ 2556)

จากผลการสํารวจภาวะสุขภาพชองปากระดับประเทศครั้งท่ี 7 พ.ศ. 2555 (กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย,
2556) พบวา ผูสูงอายุท่ีมีอายุอยูชวง 60 ถึง 70 ป มีการสูญเสียฟนบางสวนรอยละ 88.3 ผูสูงอายุมีการสูญเสียฟนท้ังปากคิด
เปนรอยละ 7.2 และการสูญเสียฟนยังเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองตามอายุท่ีเพ่ิมข้ึนโดยอายุชวง 80 ถึง 89 ป พบวามีการสูญเสียฟน
ท้ังปากรอยละ 32.2 ผูสูงอายุท่ีมีอายุอยูชวง 60 ถึง 74 ป มีฟนใชงานไดอยางนอย 20 ซี่ รอยละ 57.8 ในสวนของกลุมอายุ
80 ถึง 89 ป มีฟนแทใชงานไดอยางนอย 20 ซี่ รอยละ 23.5 ซึ่งจะเห็นวาวาผูสูงอายุยิ่งมีอายุมากข้ึนจํานวนฟนก็จะเหลือ
นอยลงไป ซึ่งยอมสงผลตอประสิทธิภาพของการบดเคี้ยวท่ีลดลงดวย และหน่ึงในหลายๆโรคในชองปากท่ีมักพบในกลุม
ผูสูงอายุและสามารถสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตซึ่งไดแกโรคฟนผุ

ในสวนของอําเภอคีรีมาศน้ัน ปประมาณ 2558 มีผูสูงอายุท่ีมีฟนแทใชงานไดอยางนอย 20 ซี่ รอยละ 39.7 ใน
ปงบประมาณ 2559 ผูสูงอายุท่ีฟนแทใชงานไดอยางนอย 20 ซี่ รอยละ 38.6 ซึ่งการสูญเสียฟนของผูสูงอายุสามารถนําไปสู
คุณภาพชีวิตโดยรวมท่ีแยลงได จากท่ีมาและปญหาขางตนจะพบวาการสงเสริมทันตสุขภาพในกลุมผูสูงอายุโดยมุงเนนจัดการ
ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการเกิดโรคในชองปากจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญยิ่งในการชวยลดปญหาการสูญเสียฟนในอนาคต และการ
ดํารงไวซึ่งสุขภาพชองปากท่ีดี จึงนํามาสูการจัดทํางานวิจัยช้ินน้ี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรู
ดานสุขภาพชองปากกับความชุกฟนผุในผูสูงอายุ อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ีเปนผูสูงอายุ ในอําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย กลุมตัวอยางของ

การศึกษาน้ี ไดจากการศึกษาเชิงทดลอง เรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมสงเสริมทันตสุขภาพในกลุมผูสูงอายุ อําเภอคีรีมาศ
จังหวัดสุโขทัย คํานวณกลุมตัวอยางจากสูตรคํานวณขนาดตัวอยางของ Bernard (2000) ซึ่งคํานวณบนพ้ืนฐานของสัดสวนการ
สูญเสียฟนระหวางผูสูงอายุท่ีไมไดรับโปรแกรมสงเสริมทันตสุขภาพมีการสูญเสียฟนคิดเปนรอยละ 20.8 และกลุมผูสูงอายุท่ี
ไดรับโปรแกรมสงเสริมทันตสุขภาพ มีการสูญเสียฟนคิดเปนรอยละ 5.0 โดยกําหนดระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 และ
กําหนดคา Z1-B เทากับ 0.84 ในการศึกษาน้ีไดใชตัวเลขมาจากการศึกษาของ Hunt, Hand, Kohout and Beck (1988) จาก
การคํานวณไดกลุมตัวอยางจํานวน 70 คน และเพ่ือปองกันการสูญหายของกลุมตัวอยาง จึงปรับขนาดตัวอยางเพ่ิมข้ึนไมเกิน
รอยละ 15 (อรุณ จิรวัฒนกุล, 2551) ใชกลุมตัวอยางกลุมละ 81 คน รวมท้ังหมด 162 คน ดั้งน้ันการศึกษาน้ีจึงใชกลุมตัวอยาง
162 คน

ในสวนของกลุมตัวอยางน้ันมีเกณฑการคัดเขาและคัดออกดังน้ี เกณฑคัดเขา ไดแก เปนผูสูงอายุ ท่ีมีอายุ 60- 74 ป
และมีฟนธรรมชาติเหลืออยูในชองปากอยางนอย 6 ซี่ อยูในกลุมท่ี 1 ตามเกณฑของ Barthel Activities of Daily Living
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(ADL) ( สถาบันเวชศาสตรสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผูสูงอายุ, 2556) ในสวนเกณฑคัดออก ไดแก ผูสูงอายุท่ีเปน
โรคติดตออันตราย หรือเปนโรคไมติดตอเรื้อรังท่ีไมสามารถควบคุมได ผูสูงอายุท่ีไมสะดวกในการใหความรวมมือในงานวิจัย
ผูสูงอายุท่ีมีปญหาในการสื่อสาร และผูสูงอายุท่ีทุพพลภาพ การเลือกตัวอยางเขามาในการศึกษาน้ีทําในวันท่ีมีการแจกเบี้ย
ผูสูงอายุ จะมีผูสูงอายุมารวมกันท่ีศาลากลางบาน ผูวิจัยช้ีแจงความเปนมาของโครงการวิจัย พรอมท้ังช้ีชวนใหผูสูงอายุเขารวม
การศึกษา ผูสูงอายุท่ีสนใจเขารวมโครงการไดรับการซักประวัติและตรวจชองปากตามเกณฑคัดเขาจํานวน 219 คน นํารายช่ือ
มาสุมจับสลากเพ่ือใหไดกลุมตัวอยางจํานวน 162 คน โครงการวิจัยน้ีผานการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษยของคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และพิทักษสิทธ์ิกลุมตัวอยางโดยมีการ
ช้ีแจงวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยใหทราบ การรวมโครงการข้ึนกับความสมัครใจของผูสูงอายุ ขอมูลท่ีไดจะเก็บเปน
ความลับ นําเสนอผลการศึกษาเปนภาพรวม และจะไมสงผลกระทบใดๆ ตอกลุมตัวอยาง

แบบสัมภาษณท่ีใชในการศึกษาน้ี ประกอบไปดวย 2 สวน ไดแก สวนท่ี 1 เปนขอมูลท่ัวไป ซึ่งประกอบดวย เพศ
อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได รวม 9 ขอ สวนท่ี 2 เปนคําถามดานการรับรูดานสุขภาพชองปาก รวม 19 ขอ เปนแบบ
เลือกตอบ 3 ระดับ ไดแก เห็นดวย หมายถึง มีการรับรูในเรื่องน้ัน ๆ สูง มีคาเทากับ 3 คะแนน ไมแนใจ หมายถึง มีการรับรูใน
เรื่องน้ัน ๆ ปานกลาง มีคาเทากับ 2 คะแนน และไมเห็นดวย หมายถึง มีการรับรูในเรื่องน้ัน ๆ ต่ํา มีคาเทากับ 1 คะแนน โดยมี
การวัดการรับรูออกเปน 5 ดาน ดังน้ี 1) การรับรูปญหาและความรุนแรงของโรคในชองปาก 2) การรับรูโอกาสเสี่ยงของการ
เปนโรคในชองปาก 3) การรับรูถึงประโยชนของการรักษาและปองกันโรคในชองปาก 4) การรับรูตออุปสรรคในการดูแล
สุขภาพชองปาก และ5) การรับรูความสามารถแหงตน หลังการสัมภาษณผูสูงอายุไดรับการตรวจชองปากโดยทันตแพทย 2
คน ท่ีไดปรับมาตรฐานระหวางผูตรวจแลว โดยคา Kappa ของ Intra-calibration ของผูตรวจคนท่ี1 เทากับ 0.898 คา
Kappa ของ Intra-calibration ของผูตรวจคนท่ี 2 เทากับ 0.889 และคา Kappa ของ Inter-calibration เทากับ 0.817
สวนเกณฑประเมินฟนผุประยุกตจาก International Caries Detection and Assessment System (ICDAS II) (Ismail Al
และคณะ, 2017) โดยในการศึกษาน้ีฟนผุ คือ ฟนท่ีมีรอยโรคตั้งแตผุระยะแรกเปนรอยขาวขุน (White lesion) จนถึงผุทะลุ
โพรงประสาทฟน

ตรวจสอบความตรงของแบบสัมภาษณดวยการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content validity) โดยผูเช่ียวชาญ
จํานวน 3 ทาน เพ่ือทําการตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ครอบคลุม ชัดเจน และสอดคลองตามวัตถุประสงคของการศึกษา
ท่ีตองการวัด แสดงผลเปนคาดัชนีความสอดคลองของแบบสัมภาษณกับวัตถุประสงค (The Index of item objective
congruence : IOC) (สมบัติ ทายเรือคํา, 2551) ผูวิจัยแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะ นอกจากน้ีตรวจสอบความเท่ียงของ
แบบสัมภาษณ (Reliability) โดยผูวิจัยนําแบบสัมภาษณ ท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) โดยทดสอบกับกลุม
ผูสูงอายุในพ้ืนท่ีท่ีมีบริบทใกลเคียงกับกลุมตัวอยางท่ีจะใชในการศึกษา จํานวน 30 คน เพ่ือดูความชัดเจนของแบบสัมภาษณ
รูปแบบของคําถาม ความเขาใจของภาษาท่ีใช และวิเคราะหความเท่ียง โดยวิธีการของครอนบาช (Cronbach’s method)
(สมบัติ ทายเรือคํา, 2551) และไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) การรับรูดานสุขภาพชองปาก ดังน้ี 1) การ
รับรูปญหาและความรุนแรงของโรคในชองปาก มีคาเทากับ 0.813 2) การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเปนโรคในชองปาก มีคา
เทากับ 0.837 3) การรับรูถึงประโยชนของการรักษาและปองกันโรคในชองปาก มีคาเทากับ 0.823 4) การรับรูตออุปสรรคใน
การดูแลสุขภาพชองปาก มีคาเทากับ 0.762 5) การรับรูความสามารถแหงตน มีคาเทากับ 0.774

การวิเคราะหขอมูลทําโดยตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูลท่ีเก็บรวบรวมได โดยระดับการรับรูใน
การศึกษาน้ีแบงตามแนวคิดของ Bandura (1999, 2000) ไดเปน 2 ระดับ ไดแก การรับรูระดับสูง และการรับรูระดับต่ําโดย
ในการรับรูปญหาและความรุนแรงของโรคในชองปากมี 5 ขอยอย การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเปนโรคในชองปากมี 3 ขอยอย
การรับรูถึงประโยชนของการรักษาและปองกันโรคในชองปากมี 5 ขอยอย การรับรูตออุปสรรคในการดูแลสุขภาพชองปากมี 4
ขอยอย และการรับรูความสามารถแหงตนมี 4 ขอยอย โดยในขอยอยของการรับรูในแตละดานตองมีจํานวนขอท่ีได 3 คะแนน
เกินครึ่งหน่ึงของจํานวนขอยอยท้ังหมดของการรับรูในดานน้ันๆ จึงจะจัดวาการรับรูดานน้ันอยูในระดับสูง แตถานอกเง่ือนไขน้ี

187 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

จะจัดอยูในการรับรูระดับต่ํา วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยใชสถิติเชิงพรรณนาแสดงคาความถ่ี รอย
ละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพ่ือบรรยาย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได ในสวนสถิติเชิงอนุมานใช
วิเคราะหปจจัยท่ีสัมพันธกับการเกิดฟนผุในผูสูงอายุ ดวยสถิติไคสแควร (Chi – square) และใชการวิเคราะหถดถอยโลจิสติก
(Logistic regression)

ผลการวิจัย
กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี มีจํานวน 162 คน อายุระหวาง 60 - 74 ป เพศหญิงรอยละ 50.6 อายุเฉลี่ย 65.7 ป

(SD = 4.3) สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 67.3 มีอาชีพเกษตรกร รอยละ 43.8 รายไดสวนใหญไม
พอใช คิดเปนรอยละ 62.3 (ตารางท่ี 1) เพศชายมีฟนผุมากกวาเพศหญิงเล็กนอย ผูสูงอายุท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษามีฟน
ผุมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 55.0 ผูสูงอายุท่ีเปนเจาของกิจการ เชน ผูรับเหมากอสราง นายหนาขายท่ีดิน ธุรกิจสินเช่ือ พบฟนผุ
นอยกวาอาชีพอ่ืน ผูสูงอายุท่ีมีฟนผุสวนใหญมีรายไดไมพอใชคิดเปนรอยละ 56.4 ในสวนดานการรับรูพบวาในผูสูงอายุท่ีมกีาร
รับรูปญหาและความรุนแรงของโรคต่ํา การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเปนโรคต่ํา การรับรูถึงประโยชนของการรักษาและปองกัน
โรคต่ํา การรับรูตออุปสรรคในการดูแลสุขภาพชองปากสูง และการรับรูความสามารถแหงตนต่ํา มีความชุกฟนผุท่ีสูงกวา จาก
การพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรในตารางท่ี 1 พบวา อายุ และการรับรูดานสุขภาพชองปากท้ัง 5 ดาน มี
ความสัมพันธกับโรคฟนผุในผูสูงอายุ

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามลักษณะ เศรษฐานะและการรับรูดานสุขภาพชองปาก (n = 162)

ปจจัยตางๆ
จํานวน(รอยละ) รวม p-value

ฟนไมผุ ฟนผุ (คน)
เพศ
ชาย 36 (45.0) 44 (55.0) 80 0.428
หญิง 42 (51.2) 40 (48.8) 82

อายุ
60-65 ป 55 (62.5) 33 (37.5) 88 <0.001*
66-74 ป 23 (31.1) 51 (68.9) 74

ระดับการศึกษาสูงสุด
ประถมศึกษา 49 (45.0) 60 (55.0) 109 0.144
มัธยมศึกษา 13 (44.8) 16 (55.2) 29
ปริญญาตรีข้ึนไป 16 (66.7) 8 (33.3) 24

อาชีพ
วางงาน 6 (31.6) 13 (68.4) 19 0.159
รับจางท่ัวไป 12 (60.0) 8 (40.0) 20
เกษตรกร 30 (42.3) 41 (57.7) 71
คาขาย 19 (54.3) 16 (45.7) 35
เจาของกิจการ 11 (64.7) 6 (35.3) 17

รายได
ไมเพียงพอ 44 (43.6) 57 (56.4) 61 0.133
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ปจจัยตางๆ
จํานวน(รอยละ) รวม p-value

ฟนไมผุ ฟนผุ (คน)
เหลือเก็บหรือพอใช 34 (55.7) 27 (44.3) 101

การรับรูปญหาและความรุนแรงของโรคในชองปาก
ต่ํา 32 (39.0) 50 (61.0) 82 0.019*
สูง 46 (57.5) 34 (42.5) 80

การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเปนโรคในชองปาก
ต่ํา 37 (39.8) 56 (60.2) 93 0.013*
สูง 41(59.4) 28 (40.6) 69

ตารางท่ี 1 (ตอ) แสดงจํานวนและรอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามลักษณะ เศรษฐานะและการรับรูดานสุขภาพชองปาก
(n = 162)

ปจจัยตางๆ
จํานวน(รอยละ) รวม p-value

ฟนไมผุ ฟนผุ (คน)
การรับรูถึงประโยชนของการรักษาและปองกนัโรคในชองปาก

ต่ํา 31 (37.3) 52 (62.7) 83 0.012*
สูง 47 (59.5) 32 (40.5) 79

การรับรูตออุปสรรคในการดูแลสุขภาพชองปาก
ต่ํา 53 (55.2) 43 (44.8) 96 0.030*
สูง 25 (37.9) 41 (62.1) 66

การรับรูความสามารถแหงตน
ต่ํา 22 (35.5) 40 (64.5) 62 0.011*
สูง 56 (56.0) 44 (44.0) 100

* วิเคราะหดวยสถิติไคสแควร

ตารางท่ี 2 ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆกับการเกิดฟนผใุนผูสูงอายอํุาเภอคีรีมาศ
ปจจัยตางๆ Unadjusted Adjusteda

Odds ratio (95%CI) p-value Odds ratio (95%CI) p-value
เพศ
ชาย 1.28 (0.69-2.38) 0.429 1.36 (0.62-2.98) 0.439
หญิง 1* 1*

อายุ
60-65 ป 1* 1*
66-74 ป 3.70 (1.92-7.11) <0.001 3.98 (1.60-9.88) 0.003

ระดับการศึกษาสูงสุด
ประถมศึกษา 2.45 (0.97-6.20) 0.059 0.76 (0.21-2.73) 0.678
มัธยมศึกษา 2.46 (0.80-7.55) 0.115 1.61 (0.40-6.49) 0.506
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ปจจัยตางๆ Unadjusted Adjusteda

Odds ratio (95%CI) p-value Odds ratio (95%CI) p-value
ปริญญาตรีข้ึนไป 1* 1*

อาชีพ
วางงาน 3.97 (0.99-15.99) 0.050 2.74 (0.52-14.31) 0.233
รับจางท่ัวไป 1.22 (0.32-4.66) 0.769 0.95 (0.20-4.56) 0.950
เกษตรกร 2.51 (0.83-7.53) 0.102 1.03 (0.28-3.77) 0.960
คาขาย 1.54 (0.47-5.11) 0.477 0.73 (0.17-3.09) 0.673
เจาของกิจการ 1* 1*

รายได
ไมเพียงพอ 1.63 (0.86-3.10) 0.134 1.01 (0.42-2.44) 0.982
เหลือเก็บหรือพอใช 1* 1*

การรับรูปญหาและความรุนแรงของ
โรคในชองปาก

2.11 (1.13-3.96) 0.019 3.10 (1.37-6.99) 0.007
สงู 1* 1*

ตารางท่ี 2 (ตอ) ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆกับการเกิดฟนผใุนผูสูงอายุอําเภอคีรีมาศ
ปจจัยตางๆ Unadjusted Adjusteda

Odds ratio (95%CI) p-value Odds ratio (95%CI) p-value
การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเปนโรคใน
ชองปาก

2.22 (1.17-4.18) 0.014 2.25 (1.05-4.83) 0.037
สงู 1* 1*

การรับรูถึงประโยชนของการรักษาและ
ปองกันโรคในชองปาก

2.23 (1.19-4.18) 0.012 2.23 (1.05-4.74) 0.038
สงู 1* 1*

การรับรูตออุปสรรคในการดูแลสุขภาพ
ชองปาก

1* 1*
สงู 2.02 (1.07-3.83) 0.031 2.30 (1.06-5.02) 0.036

การรับรูความสามารถแหงตน
2.31 (1.20-4.45) 0.012 3.22 (1.40-7.41) 0.006

สงู 1* 1*
*Reference category, a Nagelkerke R2 = 0.352
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จากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวาผูสูงอายุท่ีมีอายุ 66 ปข้ึนไป เรียนแคประถมศึกษา ไมไดประกอบอาชีพ และมีการ
รับรูดานสุขภาพชองปากต่ําเปนผูสูงอายุท่ีมีฟนผุ แตเมื่อไดมีการวิเคราะหแบบพหุตัวแปรดวยการวิเคราะหถดถอยโลจิสติก
พบวา คงเหลือตัวแปรท่ีสามารถอธิบายการเกิดฟนผุในผูสูงอายุกลุมน้ีคือ อายุและการรับรูดานสุขภาพชองปาก โดยพบวา
ผูสูงอายุท่ีมีการรับรูปญหาและความรุนแรง ความเสี่ยงของโรคในชองปากต่ํา และมีการรับรูถึงประโยชนและสามารถของตน
ในการดูแลรักษาและปองกันโรคท่ีต่ํามีฟนผุสูงมากกวาประมาณ 2 เทาของผูสูงอายุท่ีมีการรับรูสูง และตัวแปรอิสระในโมเดลท่ี
ไดจากการวิเคราะหน้ี สามารถอธิบายโอกาสการเกิดฟนผุในผูสูงอายุไดรอยละ 35.2 (Nagelkerke R2 = 0.352)

อภิปรายผล
การศึกษาพบวา การรับรูดานสุขภาพชองปากมีความสัมพันธกับความชุกของฟนผุในผูสูงอายุในอําเภอคีรีมาศ

จังหวัดสุโขทัย ผูสูงอายุท่ีมีอายุมากกวามีความชุกฟนผุมากกวา นาจะเปนผลจากการดูแลตนเองไดไมดีเทาคนมีอายุนอยกวา
จํานวนฟนท่ีสูญเสียไปมากอาจทําใหผูสูงอายุรับประทานอาหารไมหลากหลายและสวนใหญเปนอาหารออนท่ีมีการขัดสีนอย
ประกอบกับการดูแลรักษาความสะอาดไดนอยลง จึงเปนเหตุใหฟนผุมากกวา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สํานักทันต-
สาธารณสุข กรมอนามัย (2556) ซึ่งพบวา อัตราการเกิดฟนผุในผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนตามอายุ นอกจากน้ียังสอดคลองกับการศึกษา
ของ พิศมัย นาทัน และพรนภา ศุกรเวทยศิริ (2555) ซึ่งพบวา อายุมีความสัมพันธกับการเกิดโรคฟนผุอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p-value < 0.05) และผูท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป มีแนวโนมของการเกิดโรคฟนผุเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีในการศึกษาของ
Yeh, Katz and Saunders (2008) ซึ่งพบวา ในผูสูงอายุจะมีโอกาสเกิดฟนผุเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งจากหลายๆ การศึกษาขางตนอาจ
เน่ืองมาจากในผูสูงอายุยิ่งมีอายุมากข้ึนประสาทสัมผัสดานการมองเห็นแยลง ซึ่งสงผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากท่ี
แยลง (Kandelman, Petersen and Ueda, 2008 ; Schembri and Fiske, 2001) และยิ่งอายุมากข้ึนคุณภาพและปริมาณ
นํ้าลายมีแนวโนมลดลง ซึ่งมีผลตอการเกิดฟนผุในชองปาก( Bergdahl and Bergdahl, 2000 ; Gerdin, Einarson, Jonsson,
Aronsson and Johansson, 2005) นอกจากน้ียังสอดคลองกับการศึกษาของ Ship (2003) ซึ่งพบวา อายุท่ีมากข้ึนมีโอกาสท่ี
จะเกิดเหงือกรนมากข้ึน ซึ่งมีผลตอโอกาสเกิดรากฟนผุมากข้ึน

ในดานการรับรูปญหาและความรุนแรงของโรคในชองปาก การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเปนโรคในชองปาก และการ
รับรูถึงประโยชนของการรักษาและปองกันโรคในชองปาก พบวา มีความสัมพันธกับการเกิดโรคฟนผุในผูสูงอายุ เน่ืองจาก
ผูสูงอายุท่ีผูสูงอายุท่ีรูถึงพฤติกรรมเสีย่งท่ีอาจจะทําใหเกิดโรคฟนผุในชองปาก และทราบถึงความรนุแรงของโรคฟนผุท่ีสามารถ
สงผลกระทบตอสุขภาพกายและจิตใจ เชน ทําใหรับประทานอาหารไดนอยลงจนรางกายซูบผอม หรือสุขภาพจิตท่ีย่ําแย
เน่ืองมาจากอาการปวดฟน ผูสูงอายุเหลาน้ีจะพยายามหาวิธีปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันไมใหเกิดโรคฟนผุ ซึ่งผลการศึกษาน้ีชวย
ยืนยันวา ผูสูงอายุท่ีมีการรับรูปญหาและความรุนแรงของโรคในชองปาก มีการรับรูโอกาสเสี่ยงของการเปนโรคในชองปาก
และมีการรับรูถึงประโยชนของการรักษาและปองกันโรคในชองปากในระดับสูงจะมีฟนผุนอยกวา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
ของเยาวลักษณ ศุภกรรม (2540) ซึ่งพบวาการแสดงพฤติกรรมสุขภาพชองปาก เพ่ีอการปองกันโรคฟนผุมีความสัมพันธกับ
การรับรูความรุนแรงของโรค และการรับรูถึงประโยชนของการรักษาและปองกันโรค นอกจากน้ียังพบวาการรับรูโอกาสเสี่ยง
ของการเปนโรค สามารถใชรวมทํานายพฤติกรรมสุขภาพชองปากได ในสวนของการรับรูตออุปสรรคในการดูแลสุขภาพชอง
ปากซึ่งจากการศึกษาน้ีพบวา ผูสูงอายุท่ีมีการรับรูอุปสรรคในระดับต่ํา มีฟนผุต่ํากวาผูสูงอายุท่ีมีการรับรูอุปสรรคในระดับสูง
เน่ืองจากในการศึกษาน้ีพบวาผูสูงอายุบางคนคิดวาวิธีการแปรงฟนมีความยุงยาก หรือบางคนมีความเช่ือวาการการแปรงฟน
เพียงวันละครั้งก็เพียงพอแลว ซึ่งสิ่งเหลาน้ีเปนอุปสรรคในการดูแลสุขภาพชองปาก ซึ่งผลการศึกษาน้ีชวยยืนยันวา ผูสูงอายุท่ีมี
การรับรูตออุปสรรคในการดูแลสุขภาพชองในระดับสูงจะมีฟนผุมากกวา ในสวนการศึกษาของ Rosenstock, Strecher and
Becker (1988) ซึ่งพบวา การรับรูตออุปสรรคในการดูแลสุขภาพในการปฏิบัติตัวเพ่ือใหหางไกลจากการเจ็บปวย เชน
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจาการไปรักษาพยาบาล การรอคิวท่ียาวนาน ความยุงยากในดูแลตนเอง ความเจ็บปวดจากการเจาะเลือด
เปนตน ซึ่งการรับรูในลักษณะน้ียิ่งทําใหตองปฏิบัติตัวใหหางไกลจากโรค สวนในการศึกษาของ วราฤทธ์ิ สฤษฎวานิช
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และจรัญญา หุนศรีสกุล (2556) ซึ่งพบวา มีผูสูงอายุรอยละ 34.6 มีความเช่ือวาการแปรงฟนวันละหลายๆ ครั้งจะทําใหฟน
และเหงือกเกิดความเสียหาย และผลจากการสนทนากลุม พบวา ผูสูงอายุบางคนใหขอมูลวา ในสมัยกอนมีการปลูกฝงความ
เช่ือตอๆ กันมาวา หากแปรงฟนบอยๆจะยิ่งทําใหฟนเสียหายมากข้ึน จึงไมควรแปรงฟนบอย และความเช่ือเหลาน้ีไดถูกสืบ
ทอดและยึดถือปฏิบัติตอๆกันมาจนถึงปจจุบัน และยังพบวา มีผูสูงอายุรอยละ 55.4 มีความคิดวาฟนท่ีผุเปนโพรง สามารถ
ตัดสินใจถอนท้ิงไปเลย เน่ืองจากงายกวาและไมยุงยาก เมื่อเปรียบเทียบกับการอุดฟนหรือรักษารากฟน ซึ่งอาจจะตองมา
โรงพยาบาลหลายครั้ง รวมถึงอาจมีคาใชจายตามมา ซึ่งความเช่ือเหลาน้ีสะทอนถึงการไมเล็งเห็นความสําคัญของฟนและการดู
สุขภาพชองปากของผูสูงอายุ

ในสวนของการรับรูความสามารถแหงตน ซึ่งจากการศึกษาน้ีพบวา ผูสูงอายุท่ีมีการรับรูความสามารถแหงตนใน
ระดับต่ํา เปนโรคฟนผุมากกวาผูสูงอายุท่ีมีการรับรูความสามารถแหงตนในระดับสูง เน่ืองจากผูสูงอายุท่ีมีการรับรู
ความสามารถแหงตนในระดับสูง มีความเช่ือมั่นวาสามารถทําใหชองปากสะอาดจนไมทําใหเกิดโรคในชองปากไดดวยตนเอง
ทําใหมีความตั้งใจและหมั่นดูแลสุขภาพชองปากของตนเองอยางถูกวิธี ซึ่งผลการศึกษาน้ีชวยยืนยันวาในผูสูงอายุวัยเดียวกัน ท่ี
มีการรับรูความสามารถแหงตนวาจะดูแลความสะอาดชองปากไดดีจะมีฟนผุนอยกวาผูสูงอายุท่ีไมมั่นใจในการทําความสะอาด
ชองปากตนเอง และสอดคลองกับการศึกษาของ Buglar, White and Robinson (2010) ทําการศึกษาความสัมพันธระหวาง
แบบแผนความเช่ือดานสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพชองปาก ซึ่งพบวา การรับรูความสามารถแหงตนในการแปรงฟนมี
ความสัมพันธเชิงบวกตอพฤติกรรมการแปรงฟนและใชไหมขัดฟน (p-value < 0.05) และสอดคลองกับการศึกษาของ
Syrjälä, Kneckt and Knuuttila (1999) ทําการศึกษาความสัมพันธของ Dental self-efficacy กับพฤติกรรมสุขภาพชอง
ปาก และอนามัยชองปาก ซึ่งพบวา การใหทันตสุขศึกษา ซึ่งไดแก การแปรงฟน การทําความสะอาดดานประชิดของฟน และ
การไปตรวจสุขภาพชองปากอยางสม่ําเสมอโดยวางอยูบนหลักการรับรูความสามารถแหงตนทําใหมีพฤติกรรมสุภาพชองปากท่ี
ดีข้ึนได

สําหรับอคติท่ีอาจเกิดข้ึนไดในการศึกษาน้ี คือ ในข้ันตอนของการแบงระดับการรับรูดานสุขภาพชองปาก ซึ่งปรับ
ประยุกตจากแนวคิดของ Bandura (1999, 2000) โดยในขอยอยของการรับรูในแตละดานตองมีจํานวนขอท่ีได 3 คะแนน
(ตอบวา เห็นดวย) เกินครึ่งหน่ึงของจํานวนขอยอยท้ังหมดของการรับรูในดานน้ันๆ จึงจะจัดวาการรับรูดานน้ันอยูในระดับสูง
แตถานอกเง่ือนไขน้ี จะจัดอยูในการรับรูระดับต่ํา เน่ืองจากผูสูงอายุท่ีไดคะแนน 1 หรือ 2 (ตอบวา ไมเห็นดวยหรือไมแนใจ)
น้ันหมายถึงมีแนวโนมท่ีจะไมแสดงพฤติกรรมน้ัน และถาผูสูงอายุท่ีได 3 คะแนน น้ันหมายถึง ผูสูงอายุมีแนวโนมท่ีจะแสดง
พฤติกรรมน้ัน แตอยางไรก็ตามจากแบงการรับรูตามแนวคิดของ Bandura (1999, 2000) น้ันจะบอกถึงแนวโนมของการแสดง
พฤติกรรมเทาน้ัน ดั้งน้ันจากการแบงการรับรูในการศึกษาน้ีเปนการเอากลุมคนท่ีตอบ ไมแนใจ ไปอยูในกลุมท่ีมีการรับรูต่ําหรือ
มีแนวโนมจะไมแสดงพฤติกรรมท่ีถูกตอง แตในความเปนจริงผูสูงอายุกลุมน้ีอาจจะมีการแสดงพฤติกรรมท่ีถูกตองก็ได ดังน้ัน
การแบงกลุมการรับรูในการศึกษาน้ีจึงอาจเปนการประเมินการรับรูของผูสูงอายุในกลุมน้ีต่ํากวาความเปนจริง

สําหรับขอแนะนําท่ีไดจากการศึกษาน้ี คือ ผลการศึกษาทําใหทราบปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการเกิดโรคฟนผุใน
ผูสูงอายุ ซึ่งสามารถนําไปออกแบบและทดสอบกิจกรรมสงเสริมทันตสุขภาพท่ีสามารถปรับระดับการรับรูดานสุขภาพชองปาก
ผูสูงอายุในอําเภอคีรีมาศ นอกจากน้ีควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในกลุมผูสูงอายุท่ีมีความพิการรวมดวย หรือในผูสูงอายุท่ีเปน
ผูปวยติดเตียง เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูสูงอายุตอไป

สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาน้ี พบวา ความชุกของโรคฟนผใุนผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนตามอายุ โดยผูสูงอายุท่ีมีการรับรูปญหาและความ

รุนแรงของโรคในชองปากดี การรับรูโอกาสเสี่ยงของโรคในชองปากดี  การรับรูถึงประโยชนและสามารถของตนในการดูแล
รักษาและปองกันโรคท่ีดี มีความชุกของโรคฟนผตุ่ํา
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชสารเคมีของเกษตรกรผูปลูกมัน

สําปะหลัง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กลุมตัวอยางเปนเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง จํานวน 170 ราย ของท้ัง 5 ตําบล ใน
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางแลวใชวิธีจับฉลากแบบไมใสคืน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถามสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย คาต่ําสุด คาสูงสุด และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการดูแลตนเองจากการใชสารเคมีในเกษตรกรในภาวะปกติ พบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองจากการใชสารเคมีในเกษตรกรในภาวะปกติและพฤติกรรมการใชสารเคมีในระดับดีคิดเปนรอยละ 65.9 กลาวคือ
กลุมตัวอยางมีระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองจากการใชสารเคมีในเกษตรกรในภาวะปกติและพฤติกรรมการใชสารเคมีอยู
ในชวง 91 – 120 คะแนน และพฤติกรรมการดูแลตนเองของเกษตรกรเมื่อเจ็บปวยจากการใชสารเคมี พบวากลุมตัวอยางมี
พฤติกรรมการดูแลตนเองของเกษตรกรเมื่อเจ็บปวยจากการใชสารเคมีในระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 95.9 กลาวคือ กลุม
ตัวอยางมีระดับพฤติกรรมเมื่อเจ็บปวยอยูในชวงคะแนน 21 – 40 คะแนน

คําสําคัญ : พฤติกรรมการดูแลตนเองจากการใชสารเคมใีนเกษตรกรในภาวะปกติ พฤติกรรมการดูแลตนเองของเกษตรกรเมื่อ
เจ็บปวย  สารเคมีทางการเกษตร พฤติกรรมการใชสารเคมี

Abstract
This research is a descriptive study. The purpose of this study was to investigate the used of

chemical behavior of cassava growers in Muang District, Phitsanulok Province. The samples were 170
persons  in 5 subdistricts in Muang District, Phitsanulok Province. Which is derived from the sampling
method and use a non-return method. Data were collected using statistics used to analyze data were
frequency, percentage, average, minimum, maximum, and standard deviation. The study indicated that
Self-care behavior in normal to healthy. The sample consisted of 65.9 percent of the respondents who
had self-care behaviors in normal, healthy and behavioral levels. Chemistry is in the range of 91 - 120
points. The sample was 95.9 percent for example, the sample had a behavioral level when the illness
ranged from 21 to 40 points.

Keywords : self-care behaviors of using chemicals in farmers in normal condition self-care behaviors of
farmers in illness  agricultural chemicals chemical behavior
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บทนํา
จากขอมูลรายงานการสํารวจขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ พบวาประเทศไทยมีพ้ืนท่ีทําการ

เกษตรกรรมอันดับท่ี 48 ของโลกแตใชยาฆาแมลงมากเปนอันดับท่ี 5 ของโลกใชฮอรโมนพืชเพ่ือขยายขนาดหัวมันสําปะหลัง
อันดับ 4 ของโลก และใชยาฆาหญาอันดับ 4 ของโลก รวมถึงการสุมตรวจผักในทองตลาดของกระทรวงเกษตรและสหกรณเมื่อ
กลางป 2553 ท่ีพบสารเคมีตกคางในผัก และสารเคมีพิษอันตรายท่ีท่ัวโลกหามใชสารเคมีเหลาน้ี มีผูปวยเน่ืองจากการใช
สารเคมีปละ 750,000 คน ในจํานวนน้ีเสียชีวิตปละ 50,000 คน สาเหตุมาจากการใชสารเคมี ทําใหภูมิตานทานในรางกาย
ลดลง มีสารเคมีตกคางในรางกายกอใหเกิดโรคมะเร็ง (ขอมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) พืชแตละชนิดจะมี
ศัตรูพืชในจํานวนท่ีแตกตางกัน เกษตรกรสวนใหญจึงมีจุดมุงหมายในการกําจัดศัตรูพืชเหลาน้ีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร
เพ่ือความอยูรอดและเพ่ิมรายไดจึงไดมีการนําเอาสารเคมีในรูปแบบตางๆ มาใชเรงการผลิต ควบคุมการผลิต ใหบรรลุ
เปาหมายท่ีกําหนดไวโดยเฉพาะสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เน่ืองจากประเทศไทยเปนประเทศท่ีตั้งอยูในเขตรอนช้ืนซึ่งเหมาะสมตอ
การแพรขยายพันธของแมลงกําจัดศัตรูพืชชนิดตางๆ สามารถพัฒนาตัวเองของแมลงใหตานทานตอสารเคมีไดจึงประสบปญหา
การระบาดของแมลงศัตรูพืช (สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2544) ดังน้ันเกษตรกรจึงมีการปองกันความเสียหายอัน
เกิดจากศัตรูพืชไมวาจะเปน แมลง โรคพืช วัชพืช และศัตรูพืช ดวยการใชสารเคมีเพราะเปนวิธีท่ีสะดวกรวดเร็ว เห็นผลทันใจ
ประหยัดเวลาและแรงงาน มีการใชสารเคมีในภาคเกษตรกรรมมากข้ึน

การพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยในปจจุบันมีจุดมุงหมายเพ่ือเพ่ิมผลผลิตเปนสําคัญโดยมุงเนนการสงออกสินคา
เกษตรทําใหมีการพ่ึงพาปจจัยการผลิตเพ่ิมข้ึนซึ่งปจจัยการผลิตท่ีสําคัญประเภทหน่ึงคือสารเคมีกําจัดศัตรูพืช จากสถิติการ
นําเขาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2540 - 2553 พบวามีปริมาณท่ีเพ่ิมมากข้ึนทุกปสะทอนถึงการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในภาคการเกษตรท่ีเพ่ิมมากข้ึนโดยมีสัดสวนประมาณรอยละ 55.00-60.00 ของสารเคมีนําเขาท้ังหมดทํา
ใหปจจุบันสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมีการนําเขาสูงถึงรอยละ 74.00 จากขอมูลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรพบวาในป พ.ศ.
2556 ประเทศไทยมีปริมาณนําเขาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทุกชนิดเทากับ 173,924,000 กิโลกรัม ซึ่งมีปริมาณการนําเขาสูงท่ีสุด
ตั้งแตป พ.ศ. 2551 โดยมีปริมาณการนําเขาสารกําจัดแมลง 21,486,000 กิโลกรัม สารกําจัดวัชพืช 137,049,000 กิโลกรัม
สารปองกันโรคพืชและกําจัดโรคพืช 10,350 กิโลกรัมและพบวาคนไทย 64 ลานคน มีความเสี่ยงตอการไดรับพิษจากสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556) พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลางเปนแหลงผลิตมันสําปะหลังท่ีสําคัญของประเทศ
รองจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีเน้ือท่ีเพาะปลูกมากท่ีมีเน้ือท่ีเพาะปลูกมากท่ีสุด ไดแก จังหวัดกําแพงเพชร นครสวรรค
อุทัยธานี และพิษณุโลก (ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556) จังหวัดพิษณุโลกเปนอีกพ้ืนท่ีหน่ึง
ท่ีมีการปลูกมันสําปะหลังจํานวน 280 ครัวเรือน โดยมีพ้ืนท่ีการเพาะปลูกมันสําปะหลัง 5 ตําบล ไดแก ตําบลดอนทอง 4,917
ไร 64 งาน มีเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังจํานวน 224 ครัวเรือน ตําบลบานปา 644 ไร 25 งาน มีเกษตรกรผูปลูกมัน
สําปะหลังจํานวน 47 ครัวเรือน ตําบลทาทอง 23 ไร 5 งาน มีเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังจํานวน 5 ครัวเรือนตําบลทาโพธ์ิ
15 ไร 22 งาน มีเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังจํานวน 4 ครัวเรือน และตําบลมะขามสูง 7 ไรมีเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง
จํานวน 1 ครัวเรือน ซึ่งปจจุบันไดมีการใชสารเคมีในการทําเกษตรอยางแพรหลาย ไดแก ยาฆาแมลง ยาฆาหญา ท่ีกัดและ
ทําลายพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรทําใหเกิดความเสียหาย ผลผลิตทางการเกษตรลดลงจึงมีการใชสารเคมีในการปราบ
ศัตรูพืชเพ่ิมมากข้ึน (สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพิษณุโลก, 2559) และจากการรายงานผลการเฝาระวังโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดลอม พบวาในรอบ 10 ป คือในระหวางป พ.ศ. 2546–2555 มีผูปวยไดรับพิษจากสารเคมีท่ีใชในการเกษตร
เฉลี่ยปละ 1,734 รายโดยในสวนของผลตรวจคัดกรองสารเคมีในเลือดของเกษตรกร

จะเห็นไดวาเกษตรกรกลุมผูปลูกมันสําปะหลังมีการใชสารเคมีมากข้ึนโดยเกษตรกรใชสารกําจัดศัตรูพืชเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตรควบคุมและกําจัดศัตรูพืช ซึ่งในสวนของมันสําปะหลังพบแมลงศัตรูพืชท่ีกอใหเกิดความเสียหายเปน
จํานวนมากไดแก ไรแดงและเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง ซึ่งจะระบาดอยางรวดเร็วและทําความเสียหายมากในชวงแลง ในขณะน้ี
เริ่มพบการระบาดในบางพ้ืนท่ีแลว และคาดวาหากยังเกิดภาวะแลงติดตอกันยาวนานตอเน่ือง อาจจะทําใหการระบาดของไร
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แดงเพ่ิมความรุนแรงและกระจายตัวไปอยางรวดเร็ว สรางความเสียหายแกแปลงปลูกมันสําปะหลังของเกษตรกรโดยเฉพาะมัน
สําปะหลังในชวงอายุ 1 ถึง 4 เดือน เกษตรกรบางสวนไมมีการสสํารวจ ผลจากการระบาดจะทําใหตนมันสําปะหลังชะงักการ
เจริญเติบโตและผลผลิตลดลง (กลุมอารักขาพืช สํานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก, 2558) จากปริมาณและการใชสารกําจัด
ศัตรูพืชท่ีมากข้ึนน้ียอมสงผลให ศัตรูพืชมีการตานฤทธ์ิหรือการดื้อตอสารกําจัดศัตรูพืช ทําใหปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชท่ี
เกษตรกรเคยใชแลวมีประสทิธิภาพไมกอใหเกิดผลดังท่ีผานมาทําใหในการฉีดพนครั้งตอไปเกษตรกรตองใชสารกําจัดศัตรูพืชใน
ปริมาณท่ีมากกวาเดิมหรือเปลี่ยนไปใชสารกําจัดศัตรูพืชท่ีมีฤทธ์ิรุนแรงเพ่ือใหการกําจัดศัตรูพืชมีประสิทธิภาพ ซึ่งการกระทํา
ดังกลาวสงผลใหเกษตรกรมีความเสี่ยงตอการรับสัมผัสสารกําจัดศัตรูพืชมากข้ึนและเปนอันตรายท้ังตอสุขภาพของตนเอง
บุคคลท่ีไดรับสัมผัสทุกคน ผูบริโภค รวมท้ังสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา ความรุนแรงของปญหาโรคท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพอันเน่ืองจากสารพิษของ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ซึ่งผูท่ีสัมผัสสารเคมีและไดรับผลกระทบดานสุขภาพในคือกลุมเกษตรกรผูใชและสัมผัสกับสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช แตปญหาน้ีเปนปญหาท่ีสามารถแกไขไดดวยพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีถูกตองและปลอดภัย จะเห็นไดวา
เกษตรกรปลูกมันสําปะหลังมีความเสี่ยงท่ีจะไดรับสารพิษจากสารเคมี และอาจมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีไมปลอดภัยและ
ใชสารเคมีไมถูกตองดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาพฤติกรรมการใชสารเคมีในเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก วาพฤติกรรมการใชสารเคมีของเกษตรกรเปนอยางไรในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ท้ังน้ีขอมลูท่ี
ไดจากการวิจัย สามารถนําไปใชเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชในการสงเสริมใหเกษตรกรมีพฤติกรรม
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไดอยางถูกตองและปลอดภัยตอไป

จุดมุงหมายของการวิจัย
เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชสารเคมีของเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชสารเคมีของเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง อําเภอ

เมือง จังหวัดพิษณุโลก ประชากรท่ีศึกษาในการวิจัยครั้งน้ีเปนกลุมเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
จํานวน 303 คน จํานวนกลุมตัวอยางท่ีตองการศึกษาจํานวน 170 คน โดยใชสูตรการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี่
และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970) ระยะเวลาทําการศึกษาระหวางเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.
2560

กรอบแนวคิด : Harris & Guten (1975)

พฤติกรรมของ
เกษตรกร

พฤติกรรมการดูแลตนเองในภาวะ
ปกติ
• สงเสริมสุขภาพใหแข็งแรง
• การปองกันโรคเบื้องตน
• การปองกันความรุนแรง

ของโรค

พฤติกรรมการดูแลตนเองเมื่อเจ็บปวย
• ความรูเก่ียวกับโรค

• การรับรูเก่ียวกับความรุนแรง

• ความเช่ือเดิม

• คานิยม

• ขนบธรรมเนียมประเพณี
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วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมใชสารเคมีของ

เกษตรกรผูสาํปะหลัง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีการดาํเนินการวิจัยดังตอไปน้ี
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจยัครั้งน้ี เปนเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จาํนวน 303 คน

(สํานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก, 2560)
กลุมตัวอยางในการวิจยัครั้งน้ีเปนเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยใชสตูรการ

คํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970) ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 170 คน
และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบอยางงายโดยใชวิธีจับฉลากแบบไมใสคนื
เกณฑคดัเขา ประกอบดวย เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังในเขตพ้ืนท่ี ท่ีตองการศึกษาและใหความยินยอมเขารวมโครงการวิจัย
เกณฑคดัออก ประกอบดวย เกษตรกรไมสมัครใจท่ีจะใหขอมูลและยายออกจากพ้ืนท่ี ท่ีศึกษา

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย/รวบรวมขอมูล
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามท่ีใชวัดในเรื่องพฤติกรรมการใช

สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง แบงออกเปน 4 สวน ดังน้ี
สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการปลูกมัน

สําปะหลัง รายได โดยจะเปนแบบสอบถามในลักษณะเลือกคําตอบและเติมคํา จํานวน 5 ขอ
สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองจากการใชสารเคมีในเกษตรกรในภาวะปกติ จํานวน

30 ขอ ไดแก พฤติกรรมการใชสารเคมี การปองกันอันตรายจากการใชสารเคมี โดยเปนขอคําถามมาตราสวน ประมาณคา 4
ระดับ มีเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี

ปฏิบัติทุกครั้ง ใหคะแนนเทากับ 4  คะแนน
ปฏิบัติบอย ใหคะแนนเทากับ 3  คะแนน
ปฏิบัตินานๆครั้ง ใหคะแนนเทากับ 2  คะแนน
ไมเคยปฏิบัติ ใหคะแนนเทากับ 1  คะแนน

สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของเกษตรกรเมื่อเจ็บปวยจากการใชสารเคมี จํานวน
20 ขอ ไดแก พฤติกรรมการดูแลตนเองเมื่อรางกายเกิดความผิดปกติ การรักษาโรคเบื้องตน เปนคําถามปลายปด โดยเปนขอ
คําถามมาตราสวน ประมาณคา 3 ระดับ คือ เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย มีเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี

กําหนดใหคะแนนจาก 3-1 คะแนนในคําถามเชิงบวก
กําหนดใหคะแนนจาก 1-3 คะแนนในคําถามเชิงลบ

3. ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ
1. ศึกษาคนควาแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผูปลูกมัน

สําปะหลัง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2. นําขอมูลตางๆ ท่ีไดจากการศึกษาคนความาสรางแบบสอบถามใหมีเน้ือหาครอบคลุมตามวัตถุประสงคและกรอบ

แนวคิด
3. ดําเนินการสรางขอคําถามของแบบสอบถาม รวมท้ังกําหนดเกณฑตางๆ ใหถูกตอง
4. นําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน เสนออาจารยท่ีปรึกษาวิจัย ตรวจพิจารณาแกไข ใหเสนอแนะนํามาปรับปรุง

แกไขตามท่ีอาจารยท่ีปรึกษาแนะนํา
5. นําแบบสอบถามท่ีสรางเสนอผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทานประเมิน เพ่ือพิจารณาความถูกตองดานโครงสรางเน้ือหา

และภาษาท่ีใชและนํามาปรับปรุง ในเครื่องมือท่ีสรางข้ึนจากผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน
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4. วิธีการเก็บขอมูล
การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยเปนผูดําเนินการรวบรวมขอมูล โดยมีข้ันตอนการรวบรวมขอมูลดังน้ี

4.1 ผูวิจัยติดตอประสานงานขอความรวมมือจากผูนําชุมชน แตละชุมชน เพ่ือขอรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
จากกลุมตัวอยางท่ีกําหนดไว

4.2 ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูล โดยมีการช้ีแจงวัตถุประสงคของการศึกษารวมท้ังการพิทักษสิทธ์ิของกลุมตัวอยาง
อธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามโดยละเอียดพรอมท้ังแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางตอบละเก็บแบบสอบถามคืน

4.3 ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของแบบสอบถาม เมื่อพบวาขอมูลยังไมครบถวนสมบูรณจะมีการ
สอบถามเพ่ิมเติม

4.4 นําขอมูลมาบันทึกลงไปในเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือนําไปวิเคราะหหาคาทางสถิติของขอมูลโดยใช โปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป

5. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ีนํามาใชในการวิเคราะหขอมูล สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive

Statistics) ไดแก  ความถ่ี (Frequency) ค ารอยละ (Percentage) ค าเฉลี่ย (Mean) คาต่ํ าสุด  (Minimum) คาสู งสุด
(Maximum) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจัย
ขอมูลสวนบุคคล
ขอมูลสวนบุคคลผลการศึกษา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายคิดเปนรอยละ 56.50 รองลงมาคือเพศหญิง

คิดเปนรอยละ 43.50 มีอายุระหวาง 42–54 ป คิดเปนรอยละ 55.90 รองลงมาคืออายุระหวาง 55–67 ป คิดเปนรอยละ
25.30 และอายุ 29–41 ป คิดเปนรอยละ 18.80 ตามลําดับ จบการศึกษาประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 40.60 รองลงมา คือ
มัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 40.00 รองลงมา คือมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเปนรอยละ 13.50 รองลงมา คือ
อนุปริญญา/ปวส. เปนรอยละ 2.90 และ ไมไดเรียนหนังสือเปนรอยละ 2.90 ตามลําดับ ประสบการณในการปลูกมันสําปะหลัง
2-9 ป คิดเปนรอยละ 65.30 รองลงมาคือ 10 - 17 ป  คิดเปนรอยละ 28.20 และ 18 - 25 ป คิดเปนรอยละ 6.50 ตามลําดับ
เกษตรกร   ผูปลูกมันสําปะหลังมีรายไดจากการปลูกมันสําปะหลัง/ป 10,000–315,000 บาท คิดเปนรอยละ 97.60 รองลงมา
คือ 315,001–620,000 บาทคิดเปนรอยละ 1.80 และ 620,001 – 925,000 บาท คิดเปนรอยละ 0.60 ตามลําดับ ( ดังตาราง
ท่ี 1 ) ดังน้ี

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลท่ัวไป (n = 170)
ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ

เพศ
ชาย 96 56.50
หญิง 74 43.50

อายุ
29 – 41 ป 32 18.80
42 – 54 ป 95 55.90
55 – 67 ป 43 25.30
= 48.85  Min = 29  Max = 67 S.D. = 8.502x
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ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ
ระดับการศึกษา

ไมไดเรียนหนังสือ 5 2.90
ประถมศึกษา 69 40.60
มัธยมศึกษาตอนตน 68 40.00
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 23 13.50

อนุปริญญา/ปวส. 5 2.90

ประสบการณในการปลูกมนัสําปะหลัง/ป
2-9 ป 111 65.30
10-17 ป 48 28.20

18-25 ป 11 6.50
= 8.78   Min = 2  Max = 25 S.D. = 4.573

รายไดจากการผลิตมันสําปะหลัง / ป
10,000 – 315,000 166 97.60
315,001 – 620,000 3 1.80
620,001 – 925,000 1 0.60

= 93,060.61   Min = 10,000  Max = 925,000 S.D. = 93,539.695

ขอมูลพฤติกรรมการใชสารเคมีทางการเกษตร
พฤติกรรมการดูแลตนเองจากการใชสารเคมีในเกษตรกรในภาวะปกติ พบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง

จากการใชสารเคมีในเกษตรกรในภาวะปกติและพฤติกรรมการใชสารเคมีในระดับดีคิดเปนรอยละ 65.90 กลาวคือ กลุม
ตัวอยางมีระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองในภาวะปกติใหมีสุขภาพแข็งแรงและพฤติกรรมการใชสารเคมีอยูในชวง 91–120
คะแนน จากคะแนนเต็ม 120 คะแนน รองลงมาคือมีพฤติกรรมการดูแลตนเองจากการใชสารเคมีในเกษตรกรในภาวะปกติ
และพฤติกรรมการใชสารเคมีในระดับปานกลาง(คะแนนอยูในชวง 61–90 คะแนน) คิดเปน  รอยละ 32.40 และมีพฤติกรรม
การดูแลตนเองจากการใชสารเคมีในเกษตรกรในภาวะปกติและพฤติกรรมการใชสารเคมีในระดับควรปรับปรุง (คะแนนอยู
ในชวง 30 – 60 คะแนน) คิดเปนรอยละ 1.80 ตามลําดับ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 93.11 คะแนน คาต่ําสุดเทากับ 33
คาสูงสุดเทากับ 114 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 12.789( ดังตารางท่ี 2 ) ดังน้ี

x

x

พฤติกรรมการดูแลตนเองจากการใชสารเคมีใน
เกษตรกรในภาวะปกติ

จํานวน รอยละ

ควรปรับปรุง  (30 – 60 คะแนน) 3 1.80
ปานกลาง     (61 – 90 คะแนน) 55 32.40
ดี                (91 – 120 คะแนน) 112 65.90

= 93.11  Min = 33  Max = 114 S.D. = 12.789x
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พฤติกรรมการดูแลตนเองของเกษตรกรเมื่อเจ็บปวยจากการใชสารเคมี พบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง
เมื่อเจ็บปวยอยูในระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 95.90 กลาวคือ กลุมตัวอยางมีระดับพฤติกรรมการดูตนเองเมื่อเจ็บปวยอยู
ในชวงคะแนน 21–40 คะแนน จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน รองลงมาคือมีพฤติกรรมการดูแลตนเองเมื่อเจ็บปวยในระดับนอย
(คะแนนอยูในชวง 0–20 คะแนน) คิดเปนรอยละ 4.10 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 32.79 คะแนน คาต่ําสุดเทากับ 18 คาสูงสุด
เทากับ 40 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 5.662 ( ดังตารางท่ี 3 ) ดังน้ี

อภิปรายผลการวิจัย
จากสรุปผลการวิจัย พฤติกรรมการใชสารเคมีของเกษตรผูปลูกมันสําปะหลัง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกผูวิจัยได

อภิปรายผล ดังน้ี
พฤติกรรมการดูแลตนเองจากการใชสารเคมีในเกษตรกรในภาวะปกติ
จากผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการดูแลตนเองจากการใชสารเคมีในเกษตรกรในภาวะปกติพฤติกรรมการดูแล

ตนเองจากการใชสารเคมีในเกษตรกรในภาวะปกติ มีพฤติกรรมระดับดี คิดเปนรอยละ 65.90 เน่ืองจากพฤติกรรมการดูแล
ตนเองจากการใชสารเคมีในเกษตรกรในภาวะปกติใหมีสุขภาพแข็งแรงของเกษตรกรมีพฤติกรรมระดับดี อาจกลาวไดวา
เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังมีการดูแลตนเองไมใหเกิดการเจ็บปวย หรือกอเกิดโรครายแรงจาการประกอบอาชีพ  ท้ังน้ี
เน่ืองมาจากการดูแลตนเองการใชสารเคมีอยาถูกวิธีไมกอใหเกิดอันตรายตอคนเองและคนรอบขางคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
สารเคมีและตระหนักถึงพิษภัยและผลกระทบของสารเคมี มีการปฏิบัติอานฉลากจนเขาใจคําแนะนํากอนใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในปริมาณเขมขนตามท่ีฉลากระบุสอดคลองกับ พิมพลดา ภิรมยจิตร (2557) ไดศึกษาความรู
แลพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร บานนาเหลา อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภูพบวา เกษตรกรกลุม
ตัวอยางมีพฤติกรรมท่ีปฏิบัติถูกตองมากท่ีสุด เรื่องกอนท่ีจะใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอานฉลากท่ีติดตามมากับภาชนะท่ีบรรจุให
เขาใจเสียกอน เชน วิธีใช ปริมาณ วิธีปองกันอันตราย และการปฏิบัติตัวของเกษตรกรเหมาะสมเมื่อใชสารเคมี เชน ซักเสื้อผา
ท่ีสวมใสขณะพนสารแยกตางหากจากเสือ้ผาอ่ืนๆแลวอาบนํ้าทําความสะอาดรางกายทันทีและในขณะทํางานหากรางกายเปอน
สารตองรีบลางนํ้าและฟอกสบูใหสะอาดทันทีกอนท่ีสารจะซึมเขาสูรางกายซึ่งเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังอําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลกน้ันมีการดูแลตนเอง มีความรูความเขาใจในการใชสารเคมีทางการเกษตรในระดับดี และสอดคลองกับงานวิจัยของ
ชนิกานต คุมนก (2557) ท่ีศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใชสารกําจัดศัตรูพืชของเกษตร ตําบลจอมทอง อําเภอเมืองจังหวัด
พิษณุโลก กลาววา เกษตรกรมีการใช สารเคมีกําจัดศัตรูพืชกันอยางแพรหลายสงผลใหเกษตรกรมีความเสี่ยงในการรับสารเคมี
เขาสูรางกายและเกิดอันตรายไดดังน้ันการปองกันตนเองจากสารเคมกํีาจัดศตัรูพืชและการใชสารเคมีอยางถูกตองจึงเปนเรื่องท่ี
ควรใหความสําคัญอยางจริงจังโดยหากเกษตรกรมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองก็จะสามารถปองกันตนเองใหปลอดภัยมากข้ึน
เมื่อสัมผัสสารเคมีและผลการวิจัยพบวาเกษตรกรสวนใหญมีความรูความเขาใจเก่ียวกับวิธีการใชสารกําจัดศัตรูพืชอยูในระดับดี
และสอดคลองกับงานวิจัย ณัฏฐา รอดเมือง (2558) ท่ีศึกษาเรื่องการใชและการปองกันตนเองจากสารกําจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรในตําบลบึงพระ    อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กลาววา การปองกันตัวเองหลังการใชสารเคมีน้ันกลุมตัวอยางมีการ
ปูองกันตัวเองคอนขางดี แตในสวนของการปูองกันตัวเองในขณะท่ีใชสารเคมีน้ันกลับมีการปูองกันท่ีไมรัดกุมเทาท่ีควรกลุม

พฤติกรรมการดูแลตนเองของเกษตรกรเมื่อเจ็บปวยจากการ
ใชสารเคมี

จํานวน รอยละ

นอย            (0 – 20 คะแนน) 7 4.10
ปานกลาง     (21 – 40 คะแนน) 163 95.90
ดี                (41 – 60 คะแนน) 0 0

= 32.79  Min = 18  Max = 40 S.D. = 5.662x
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ตัวอยางน้ีจึงมีความเสี่ยงคอนขางสูงท่ีจะเกิดโรคอันเกิดจากการสะสมของสารพิษในรางกาย  ขนิษฐา โกเมนทร (2547) กลาว
วา การปฏิบัติกิจกรรมท่ีบุคคลริเริ่มและกระทําดวยตนเอง เพ่ือดํารงไวซึ่งชีวิต สุขภาพ และสวัสดิภาพของคนการดูแลตนเอง
เปนการกระทําท่ีจูงใจ มีระบบระเรียบ เปนข้ันตอน และเมื่อกระทําอยางมีประสิทธิภาพมีสวนชวยใหโครงสรางหนาท่ีและ
พัฒนาการดําเนินไปไดถึงขีดสุดของแตละบุคคล ดังน้ันการดูตนเองจึงเปนกิจกรรมท่ีจําเปนของมนุษย การดูแลตนเองจึง
มุงเนนการดูแลตนเอง ในชีวิตประจําวัน ซึ่งพฤติกรรมการดําเนินชีวิต หรือแบบแผนชีวิตท่ีสงผลตอสุขภาพท่ีดีเปนพฤติกรรม
ทางสุขอนามัยท่ีดีเพ่ือนํามาซึ่งความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเกษตรกรซึ่งท้ังหมดสอดคลองกับทฤษฎี Harris and
Guten (1975) กลาววาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพเปนพฤติกรรมท่ีจะสงเสริมสุขภาพใหแข็งแรงปราศจาก การเจ็บปวย
สามารถดํารงชีวิตอยูอยางปกติสุขและพยายามหลีกเลี่ยงอันตรายตาง ๆ ท่ีสงผลตอสุขภาพ เปนพฤติกรรมท่ีกระทําอยาง
สม่ําเสมอและพฤติกรรมการปองกันโรค เปนพฤติกรรมท่ีจะรักษาสุขภาพใหแข็งแรงมุงปองกันไมใหเกิดความเจ็บปวยหรือโรค
ตางๆ

พฤติกรรมการดูแลตนเองของเกษตรกรเมื่อเจ็บปวยจากการใชสารเคมี
จากผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการดูแลตนเองของเกษตรกรเมื่อเจ็บปวยจากการใชสารเคมี มีพฤติกรรมการดูแล

ตนเองอยูในระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 95.90 เน่ืองจากมีพฤติกรรมการดูแลตนเองของเกษตรกรเมื่อเจ็บปวยจากการใช
สารเคมีในระดับปานกลาง อาจกลาวไดวา มีการใชสารเคมีทางการเกษตรท้ังปุยเคมีและสารเคมีเพ่ือกําจัดศัตรูพืช วัชพืชและ
เรงผลการผลิตซึ่งในการทํางานของเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง หากเกษตรกร ไมมีความรูในการปฏิบัติตัวมีความเช่ือแบบ
ผิดๆ และมีความประมาทในการทํางาน เกษตรกรมีแนวโนมท่ีจะไดรับอันตรายหรืออาการเจ็บปวยจากการทํางาน เชน หลัง
การฉีดพนสารเคมี มีอาการแสบตา นํ้าตาไหล ใชยาหยอดตาจนกวาจะหาย ทานมีอาการทองเดิน เบื่ออาหาร ซื้อยาทานเอง
ตามรานยาโดยไมไปตองไปโรงพยาบาล อาการ หายใจติดขัด เหง่ือออกมาก อาการเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ตาพรามัว มีอาการ
กลามเน้ือออนแรง ตะคริวท่ีกลามเน้ือ กลาวคือเมื่อพบความผิดปกติของรายกายหากเกษตรกรไมยอมเขารับการรักษาจาก
แพทย หรือ สถานพยาบาลรอจนอาการน้ันๆหายไปเอง ซึ่งจะสงผลตอความปลอดภัยของเกษตรกรโดยตรงสมเกียรติ ศิริรัต
นพฤกษ (2553)ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รัตนาภรณ อาษาและคณะ (2560) ศึกษาวิจัยเรื่องภาวะสุขภาพของเกษตรกรไร
ออยในตําบลเนินขาม อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท พบวา เกษตรกรไรออยมีภาวะสุขภาพของเกษตรกร ทําการฉีดพน
สารเคมีเกษตรกรเกิดอาการ 3 อันดับแรกคือ เหง่ือออก ปวดศีรษะ และแสบตาสําหรับหลังการทํางานมาท้ังวันพบวา เกิด
อาการ 3 อันดับแรกคือ ปวดเมื่อยบริเวณหลังและเอว ปวดเมื่อยตนขาและนอง และปวดตึงตนคอ ซึ่งเกษตรกรควรพักผอน
เพ่ือใหอาการทุเลาลง และสอดคลองกับงานวิจัยของพงษศักดิ์ อนมอย และ พีรญา อ้ึงอุดรภักดี (2558) ศึกษาเรื่องการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพและพฤติกรรมการปองกันผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในเกษตรกรผูปลูก
หอมแดง   ตําบลชัยจุมพล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ กลาววา เกษตรกรมีผลกระทบจากสารเคมีท้ังทางสุขภาพกาย ทาง
สุขภาพจิต ทางสุขภาพสังคม และทางสุขภาพจิตวิญญาณสําหรับผลกระทบทางสุขภาพพบวาเกษตรกรมีอาการผลกระทบ
สุขภาพทางกายสวนใหญมีอาการตาแดง    แสบตา คัน เจ็บคอ ไอ ปวดหัว วิงเวียน และเหน่ือยงายควรไดรับการรักษาจาก
แพทยหรือ สถานพยาบาล และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภาวดี รัตรองใต(2556)ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังตําบลเลิงแฝก อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม กลาววา มีเกษตรกรผูใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชเคยไดรับผลกระทบดานสุขภาพ ถึงรอยละ 78.7 โดยเกษตรกรจํานวนมากปรากฎอาการผดผื่นคัน ผิวหนังอักเสบ
แผลพุพอง เวียนศีรษะ ออนเพลีย เจ็บคอ คอแหง ปวดศีรษะ มึนงงและคลื่นไส อาเจียน ควรไดรับการรักษาจากแพทย หรือ
สถานพยาบาล ซึ่งท้ังหมดสอดคลองกับทฤษฎี Harris and Guten (1975) กลาววา พฤติกรรมการปกปองสุขภาพเปน
พฤติกรรมของบุคคลท่ีเกิดข้ึนโดยความสมัครใจเปนกิจกรรมท่ีปจเจกบุคคลปฏิบัติไมวาบุคคลน้ันๆจะรับรูภาวะสุขภาพของ
ตนเองวาเปนอยางไรหรืออยูในสภาวะใดโดยมีจุดมุงหมายของการกระทําพฤติกรรมเพ่ือการปกปองสงเสริมหรือคงไว
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพยากรณ (Predictive research) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา พฤติกรรมความปลอดภัย

ของเกษตรกรผูปลูกยาสูบและปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ ตําบลทับผึ้ง อําเภอศรี
สําโรง จังหวัดสุโขทัย กลุมตัวอยางคือ เกษตรกรผูปลูกยาสูบจํานวน 250 ครัวเรือน ใชการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาต่ําสุด คาสูงสุด สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรผูปลูก
ยาสูบมีพฤติกรรมความปลอดภัยอยูในระดับดี รอยละ 64.8 ปจจัย ท่ีสงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูก
ยาสูบ ไดแก ปจจัยการดูแลตนเองในภาวะปกติ (X12) การปฏิบัติตนเมื่อเจ็บปวยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ (X13) อายุ (X2) โดย
มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณเทากับ 0.920, 0.454 และ 0.146 ตามลําดับ สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมความ
ปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ ตําบลทับผึ้ง อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ไดรอยละ 28.30

คําสําคัญ : ปจจัยท่ีสงผล พฤติกรรมความปลอดภัย เกษตรกรผูปลูกยาสูบ

Abstract
The predictive research was designed to study Factors effected to safety behavior of tobacco

famers in Thap Phueng Sub-district, Si Samrong District, Sukhothai province. The research sambling 250
household and used multistage stage sampling. Data was collected by used questionnaire. Descriptive
statisticwere percentage, average,minimum,maximum,standard deviation and Multible Regression Analysis.
The study found that the results showed that tobacco famers have security behaviors good level 64.8
percent. Factor effected the safety behavior of tobacco famers, Self-care factors in normal (X12), Tobacco
famers' Disease Behavior (X13), Age (X2), by valuable the coefficient is related to multiple 0.920, 0.454 และ
0.146 can forecast health oneself care of the elderly, 28.30 percent.

Keywords : factors safety behavior tobacco growers

บทนํา
ยาสูบเปนพืชชนิดหน่ึงท่ีมีการเพาะปลูกกันมาก เปนพืชไรสําคัญทางเศรษฐกิจท่ีมี การปลูกกันอยางแพรหลายกวา

120 ประเทศท่ัวโลก มีเน้ือท่ีปลูกยาสูบท่ัวโลก มากกวา 15,000,000 ไร อยางแพรหลายแตถึงอยางไรก็ตามพืชยาสูบถือเปน
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พืชเศรษฐกิจท่ีทํารายไดใหแกประเทศ จังหวัดสุโขทัย ทําการปลูกยาสูบจํานวนมาก มีเกษตรกรท่ีปลูกยาสูบ จํานวน 10,000
คน ใชพ้ืนท่ีถึง 40,000 ไร ไดรับการสงเสริมการเพาะปลูกจากโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ในระบบโควตาและการประกัน
ราคา เกษตรกรจําเปนตองเรงการผลิตเพ่ือใหไดโควตาเพ่ิมมากข้ึน ตลอดระยะเวลาของการปลูกตั้งแตเพาะตนกลาจนถึงการ
เก็บใบยาสูบ ตองมีการพนสารเคมีปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช อันตรายท่ีเกษตรกรไดรับคือการสัมผัสและการสูดดมกับ
สารเคมีตลอดระยะเวลาของการปลกูจนถึงการเก็บเก่ียวและการจําหนาย การรายงานพบผูปวยท่ีไดผลกระทบจากสารเคมีของ
จังหวัดสุโขทัยมีอัตราปวยในป พ.ศ. 2554 , 2555 และ 2556 พบผูปวยจํานวน 701, 962 และ 1183 ราย ตามลําดับ หรือคิด
เปนอัตราปวยรอยละ 18.88 (กรมควบคุมโรค, 2555) จากสถิติการเจ็บปวยของเกษตรกร เกษตรกรมีโอกาสไดรับผลกระทบ
ทางดานสุขภาพจากการใชสารเคมีในการปลูกยาสูบการเจ็บปวยจากการประกอบอาชีพมีแนวโนมสูงข้ึนทุกป (ปณิตา คุมผล,
2554)

พฤติกรรมความปลอดภัย คือการกระทําหรือกิริอาการท่ีแสดงออกทางรางกายทางความคิดตอบสนองตอสิ่งเราท่ี
นํามาซึ่งการทํางานท่ีไมมีอันตรายไมอยูในสภาพท่ีเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุท่ีกอใหเกิดการเจ็บปวยใหแกตนเองและผูอ่ืน (วิชชา
ดา สิมลา และ ตั้ม บุญรอด, 2557) แตในการทํางานของเกษตรกรยาสูบน้ันมีลักษณะ ของการทํางานท่ีมีความเสี่ยงตอสุขภาพ
หลายปจจัยโดยตรง เน่ืองจากการปลูกยาสูบเกษตรกรตองเขาไปสัมผัสและคลุกคลีกับสารนิโคตินตลอดเวลาและตองใช
สารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชตลอดการปลูกยาสูบ ไปจนถึงการเก็บเก่ียวใบยาสูบ เกษตรกรจึงมีความเสี่ยงจะไดรับอันตรายจาก
การใชสารเคมีทางการเกษตรท่ีอาจสงผลกระทบตอสุขภาพท้ังในระยะสั้นและระยะยาวอาการท่ีเกิดข้ึนแตกตางกันตั้งแต
อาการเล็กนอยจนรุนแรงถึงแกชีวิต ข้ึนอยูกับชนิด ปริมาณ และทางเขาสูรางกายและระยะเวลา การรับสัมผัสสารเคมี การ
บาดเจ็บจากการทํางานเชน การถูกบาดจากของมีคมเทาเหยียบถูกตะปูหรือของมีคม เศษหิน เศษไม จากพ้ืนดิน อันตรายจาก
เครื่องมือทางการเกษตรและอุปกรณทางการเกษตรทําใหเกิดการบาดเจ็บ และพิการ อันตรายจากสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน ซึ่งจะสงผลใหการทํางานในท่ีท่ีมีอากาศรอนทําใหเกิด การเสียนํ้าจากเหง่ือออกมากเกินไป ออนเพลีย เปนลม และหมด
สติได รวมถึงทาทางและสภาพการทํางานท่ีไมเหมาะสมอาจทาใหเกิดปวดหลัง ปวดกลามเน้ือและอาการบาดเจ็บของ
กลามเน้ือและขออ่ืน ๆ (สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม, 2557)

เจลเลอร (Geller, 2000) ไดกลาวถึงปจจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมซึ่งอาจมีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทํางานประกอบดวย 3 ปจจัยคือ ปจจัยดานสิ่งแวดลอม ปจจัยดานบุคคล และปจจัยดานพฤติกรรม ปจจัยดานสิ่งแวดลอม
ประกอบไปดวยเครื่องจักร อุปกรณและสภาพแวดลอมในการทํางานปจจัยดานบุคคล ประกอบไปดวย ทัศนคติของบุคคล
ลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ ระดับการศึกษา เปนตน และปจจัยดานพฤติกรรมประกอบดวยการทํางานโดยไมใช
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล การใชเครื่องจักรและอุปกรณท่ีไมถูกวิธี และการไมปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย
ในการทํางาน จากการวิเคราะหสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานสวนใหญ เกิดจากความ ผิดพลาดในตัวบุคคลเอง
เกษตรกรท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงท่ีไมปลอดภัยจากการประกอบอาชีพสวนมากมีสาเหตุมาจากความรูเทาไมถึงการณ ความรูยังไม
เพียงพอตอการใชเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ ความประมาท ใชความรูสึก ของตนเองในการปฏิบัตงิานโดยไมคํานึงถึงความ
ปลอดภัยท่ีจะสงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน (รังสรรค มวงโสรส, 2555)

จุดมุงหมายการวิจัย
1. เพ่ื อศึ กษาพฤติกรรมความปลอดภั ย ของเกษตรกรผู ปลูกยาสูบ  ตํ าบล ทับผึ้ ง  อํ าเภอศรีสํ าโรง

จังหวัดสุโขทัย
2. เพ่ื อศึ กษาป จจั ย ท่ี มี ผลต อพฤติ ก รรมความปลอดภั ยของเกษตรกรผู ป ลู กยาสู บ  ตํ าบล ทับ ผึ้ ง

อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย
ขอบเขตของงานวิจัย
การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ ตําบลทับผึ้ง

อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผล และ พฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกร           ผูปลูกยาสูบ
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ประชากรท่ีใชศึกษาครั้งน้ีคือ ครัวเรือนผูปลูกยาสูบใน อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย จํานวน 620 ครัวเรือน กลุมตัวอยาง
จํานวน 245 ครัวเรือน ซึ่งไดมาจากการคํานวณหาขนาดของตัวอยางจากสูตรของ Taro Yamane เก็บรวบรวม
ขอมูลโดยวิธีแบบสอบถามและ ระยะเวลาในการทําวิจัยครั้งน้ีระหวาง เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรท่ีใชศึกษาในครั้งน้ี คือ เกษตรกรผูปลูกยาสูบ ตําบลทับผึ้ง อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย จํานวน 620

ครัวเรือน ใชสูตรการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane (Taro Yamane,1971) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 250
ครัวเรือน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม จํานวน 250 ชุด แบบสอบถามแบงเปน 4
สวนคือ สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปลักษณะสวนบุคคล สวนท่ี 2 ปจจัยการดูแลตนเองในภาวะปกต ิสวนท่ี 3 ปจจัยการปฏิบัติตนเมื่อ
เจ็บปวย สวนท่ี 4 พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาโดย
ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน คาสัมประสิทธ์ิแอลฟาสําหรับการพยากรณควรมีคาตั้งแต 0.8 ข้ึนไป โดยคาความเช่ือมั่นเครื่องมือ
ของงานวิจัยน้ีมีคาเทากับ 0.934 เก็บรวมรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และช้ีแจงวัตถุประสงคของขอมูลดวยการขออนุญาต
ผูใหญบานในเขตตําบลทับผึ้ง แลวนําแบบสอบถามท่ีรวบรวมนํามาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามกอนท่ีจะนํามา
ประมวลผล และทําการวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ คือ สถิติเชิงพยากรณ (Descriptive Statistics) ไดแก คาความถ่ี

ปจจัยการดูแลตนเองในภาวะปกติ
- การสงเสริมสุขภาพใหแข็งแรง
- การปองกันโรคเบื้องตน
- การปองกันความรุนแรงของโรค
- การปองกันการแพรระบาดของโรค

ปจจัยการปฎิบัติตนเมื่อเจ็บปวย
- การรับรูเก่ียวกับความรุนแรง
- ความเช่ือเดิม
- คานิยม

ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- การศึกษา
- รายได / ป
- ระยะเวลาทํางาน ชม./วัน

พฤติกรรมความปลอดภัยของ
เกษตรกรผูปลูกยาสูบ

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม
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(Frequency) คารอยละ (Percentage) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาเฉลี่ย (Mean) คาสูงสุด
(Maximum) คาต่ําสุด (Minimum) และสถิติอนุมาน โดยใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis)
แบบหลายข้ันตอน (Stepwise)

ผลการวิจัย
ลักษณะขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง พบวา ผูตอบแบบสอบถามกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 59.2

อายุ 36-45 ป รอยละ 40.8 จบการศึกษาในระดับ ประถมศึกษาตอนตน (รอยละ 31.2) มีสถานภาพสมรสคู (รอยละ 82.4) มี
รายไดตอปเฉลี่ย 100,001-200,000 บาท (รอยละ 43.2) และมีระยะเวลาในการทํางานตอวันเฉลี่ย 6-10 ช่ัวโมง (รอยละ
74.8)

วัตถุประสงคขอท่ี 1 : เพ่ือศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ ตําบลทับผึ้ง อําเภอศรีสําโรง
จังหวัดสุโขทัย พบวา ปจจัยการดูแลตนเองในภาวะปกติ ดานการสงเสริมสุขภาพใหแข็งแรง อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ
2.42 (S.D. = 0.63) การปองกันโรคเบื้องตนอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.57 (S.D. = 0.59) การปองกันความรุนแรงของ
โรคอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.66 (S.D. = 0.50) การปองกัน การแพรระบาดของโรคอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ
2.64 (S.D. = 0.56 ) การปฎิบัติตนเมื่อเจ็บปวย ดานการรับรูเก่ียวกับความรุนแรงอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.56
(S.D. = 0.59 ) ความเช่ือเดิมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.53 (S.D. = 0.60 ) คานิยมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.86
(S.D. = 0.74 ) และพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ ดานการปฏิบัติงานอยูในระดับดีมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.0
(S.D. = 1.17) เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 (S.D. = 0.94 สิ่งแวดลอมอยูในระดับดี
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.0 (S.D. = 1.10)  (ดังตารางท่ี 1)

ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐานของปจจัยการดูแลตนเองในภาวะปกติ การปฎิบัติตนเมือ่เจ็บปวย และ
พฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ

ปจจัย X S.D. แปลผล
ปจจัยการดูแลตนเองในภาวะปกติ

การสงเสรมิสุขภาพใหแข็งแรง 2.42 0.63 ดี
การปองกันโรคเบื้องตน 2.57 0.59 ดี
การปองกันความรุนแรงของโรค 2.66 0.50 ดี
การปองกันการแพรระบาดของโรค 2.64 0.56 ดี

การปฎิบัติตนเมื่อเจ็บปวย
การรับรูเก่ียวกับความรุนแรง 2.56 0.59 ดี
ความเช่ือเดิม 2.53 0.60 ดี
คานิยม 2.86 0.74 ดี

พฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ
ตัวบุคคลในการปฏิบตัิงาน 4.0 1.17 ดี
เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ 4.02 0.94 ดี
สิ่งแวดลอม 4.0 1.10 ดี
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วัตถุประสงคขอท่ี 2 ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ ตําบลทับผึ้ง อําเภอศรี
สําโรง จังหวัดสุโขทัย มีจํานวนตัวแปรตนท้ังหมด 13 ตัวแปร เมื่อนําเขาสถิติวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน
Stepwise พบวา ตัวแปรท่ีไดรับคัดเลือกเขามาในสมการทํานายการถดถอยพหุคูณ 3 ปจจัยไดแก ปจจัยการดูแลตนเองใน
ภาวะปกติ (X12) การปฏิบัติตนเมื่อเจ็บปวยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ (X13) และ อายุ (X2) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.05 (ดังตารางท่ี 2)

ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis : MRA) แบบข้ันตอน Stepwise ใน
การทํานายปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ

Constant (a)  = 33.745 R = 0.532 , R2 = 0.283 Adjust R2

= 0.274 F = 32.303 SEest = 10.902

ในการสรางสมการทํานาย พบวา สัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณ (b) ของตัวทํานายท่ีถูกเลือกนําไปวิเคราะหคือ ปจจัย
การดูแลตนเองในภาวะปกติ (X12) การปฏิบัติตนเมื่อเจ็บปวยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ (X13) และ อายุ (X2) โดยมีคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณเทากับ 0.920, 0.454 และ 0.146 ตามลําดับ และมีคาคงท่ี (a) เทากับ 33.745 สามารถรวมกัน
ทํานายพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ ตําบลทับผึ้ง อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ไดรอยละ 28.30 จาก
การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธพหุคูณในข้ันตอนท่ี 2 ซึ่งเปนข้ันตอนสุดทายท่ีจะไดเสนถดถอยท่ีดีท่ีสุด เพ่ือทํานาย
พฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ ดังน้ันสามารถสรางปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยของ
เกษตรกรผูปลูกยาสูบในรูปคะแนนดิบไดดังน้ี

Ŷ (พฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ) = 33.745 + 0.920(X12) +
0.454(X13) + 0.146(X2)

อภิปรายผล
1.ปจจัยสวนบุคคล

เพศ ไมสงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ ตําบลทับผึ้ง อําเภอศรีสําโรง จังหวัด
สุโขทัย สามารถอธิบายไดวา เน่ืองจากการปฏิบัติตนใหมีความปลอดภัยในการทํางานเปนความรับผิดชอบสวนบุคคล เปนการ
เรียนรูความปลอดภัยของตัวบุคคลเอง ไมวาเกษตรกรจะเปนเพศชายหรอืเพศหญงิหากเกษตรกรมคีวามตระหนัก ใสใจดูแล ไม
ประมาท ระลึกถึงหลักความปลอดภัยในการทํางานอยางเครงครัด และปฏิบัติตนตามคําแนะนําของเจาหนาท่ีทุกคนก็จะมี
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานท่ีไมแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามแนวคิดของ สิริกัลยา คํานาน (2552) ไดกลาววา ความ
ปลอดภัยเปนความตระหนักเปนความสํานึก เปนความรูตัว เปนความเขาใจ สวนบุคคลตอสิ่งตางๆ ความปลอดภัยจะเกิดข้ึนได
ก็ตอเมื่อบุคคลไดรับการสัมผัสตอสิ่งเรา จึงทําใหเกิด การรับรู และเกิดความคิดรวบยอด การเรียนรู การตระหนักจะนําไปสู
ความพรอมท่ีจะแสดงถึงพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานตอไป แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ วิชชาดา สิมลา และ
ตั้ม บุญรอด (2557) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตําบล

ตัวแปรทํานาย B SEb Beta t Sig.
ปจจัยการดูแลตนเองในภาวะปกติ (X12) 0.920 0.144 0.406 6.371 .000
การปฏิบัติตนเมื่อเจ็บปวยของเกษตรกรผูปลูก
ยาสูบ (X13)

0.454 0.193 0.152 2.353 .019

อายุ (X2) 0.146 0.067 0.120 2.180 .030
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แหลมโตนด อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พบวา เพศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันสารเคมี กําจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรสามารถอธิบายความไมสอดคลองกันของงานวิจัยไดวา เน่ืองจากพ้ืนท่ีในการศึกษางานวิจัยมีสภาพแวดลอมท่ี
แตกตางกัน การปฏิบัติงานของแตละบุคคลในแตละพ้ืนท่ียอมมีลักษณะท่ีแตกตางกันออกไป ในแตละพ้ืนท่ีอาจมีกลุมเพศใน
การทํางานท่ีไมเทากัน บางพ้ืนท่ีอาจมีเพศชายมากกวาหรือบางพ้ืนท่ีอาจมีเพศหญิงมากกวา เพศท่ีจะสงผลหรือไมสงผลตอ
พฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบอาจข้ึนอยูกับความตระหนักตอสุขภาพและความปลอดภัยสวนบุคคลท้ังสิ้น

อายุ สงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ ตําบลทับผึ้ง อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย
อาจเน่ืองมาจาก เกษตรกรท่ีมีอายุนอย มีภาวะทางอารมณสูงขาดประสบการณในการปฏิบัติงาน ขาดความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงานมีแนวโนมสูงท่ีจะทําใหเกิดขอผิดพลาด และเปนอันตรายตอความปลอดภัยของตนเองในการปฏิบัติงานเมื่อเทียบกับ
กลุมเกษตรกรท่ีมีอายุมาก ประสบการณในการทํางานก็จะเพ่ิมมากข้ึน และเกษตรกรจะมีความคุนชินกับสภาพแวดลอม
เครื่องมือ อุปกรณในการทํางานสามารถทํางานไดอยางมีระบบ รูจักวางแผน ปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังเพ่ือปองกัน
ตนเองไมใหเกิดอันตราย และเมื่อตองเผชิญกับความกดดัน หรือความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานจะสามารถนําเอาประสบการณ
ในการทํางาน ท่ีมีมาใชในการแกไขปญหาไดดีกวาเกษตรกรท่ีมีอายุนอย อายุจึงสงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยของ
เกษตรกร ผูปลูกยาสูบดังน้ันเกษตรกรท่ีมีอายุนอย ประสบการณในการทํางานนอย นําไปสูพฤติกรรมความปลอดภัยท่ี
แตกตางกันกับเกษตรกรท่ีมีอายุมาก ประสบการณในการทํางานมากซึ่งเปนไปตามทฤษฏีของ เจลเลอร Geller (2000) ได
กลาวถึงปจจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมซึ่งอาจมีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน ไดแก อายุ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ลลิตา ปกเขมายัง (2554) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ
จังหวัดรอยเอ็ด พบวา ปจจัยดานชีวสังคมไดแก อายุ รายได ระยะเวลาปลูกยาสูบมีความสัมพันธกันในเชิงเสนตรงกับ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ จังหวัดรอยเอ็ด

สถานภาพ ไมสงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ ตําบลทับผึ้ง อําเภอศรีสําโรง
จังหวัดสุโขทัย อธิบายไดวา สถานภาพเปนการบงบอกถึงสถานะความสัมพันธของตัวบุคคลเทาน้ัน ไมไดเปนตัวบงช้ีพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทํางาน ในดานของพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานน้ันความปลอดภัยตองเกิดจากการการปองกัน
อันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับอวัยวะตางๆ ของรางกายในขณะปฏิบัติงาน ความมีวินัยและการปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยโดย
เครงครัดซึ่งเปนความตระหนักสวนบุคคล สอดคลองกับงานวิจัยของ วศินภัทร ปยะพงศสกุลสุนีย ละกําปน และ สุรินธร กลัมพากร
(2557) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีสัมพันธกับพฤติกรรมปองกันการไดรับพิษ จากสารนิโคตินในระยะปลูกของเกษตรกรผูปลูกยาสูบใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย พบวา สถานภาพ อายุ การรับรูโอกาสเสี่ยง ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกัน
การไดรับพิษจากสารนิโคตินในใบยาสูบ เน่ืองจาก สถานภาพ สมรส โสด หรือหยาราง หรือไมน้ันการตระหนักในเรื่องความ
ปลอดภัยถือเปนความรับผิดชอบสวนบุคคลของเกษตรกร ดังน้ัน เกษตรกรท่ีมีสถานภาพท่ีแตกตางกันยอมมีพฤติกรรมความ
ปลอดภัยของตนเองไมแตกตางกัน หากเกษตรกรทํางานอยางสติ มีหลักความตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเองอยูเสมอ

ระดับการศึกษา ไมสงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ ตําบลทับผึ้ง อําเภอศรีสําโรง
จังหวัดสุโขทัย ท้ังน้ีอาจกลาวไดวา เน่ืองจากตําบลทับผึ้ง อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ปจจุบันกลุมเกษตรกรท่ีปลูกยาสูบ
ตองลงทะเบียนกับ โรงงานยาสูบ ทุกครัวเรือน และจะมีเจาหนาท่ี จากโรงงานยาสูบและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเขามาใหความรู
คําแนะนํา การปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากการใชสารเคมี อุปกรณเครื่องมือเปนประจําเกษตรกรอําเภอศรีสําโรงจึงมีโอกาสใน
การรับรูขาวสารท่ีเทาเทียมกันในแตละระดับการศึกษาซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวิทย วรรณศรี (2555) ศึกษาเรื่อง
สาร เคมีทางการเกษตรและสุขภาพอนามัย ของเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ พบวา ระดับการศึกษา ประสบการณ
การทําการเกษตร ขนาดพ้ืนท่ี ทําการเพาะปลูก การรับรูขาวสารทางการเกษตร ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัย
ของเกษตรกรและการตระหนักตอสุขภาพ เน่ืองดวยในแตละพ้ืนท่ีของเกษตรท่ีไดศึกษาวิจัยจะมีลักษณะแตกตางกันออกไป
แตเน่ืองดวยปจจุบันเทคโนโลยีและขอมูลขาวสารมีการแพรกระจายโดยผานสื่อตางๆ ไดแบบท่ัวถึงทุกสถานท่ี ไมวาระดับ
การศึกษาใดก็สามารถรับรูขอมูลขาวสารการทํางานท่ีปลอดภัยท่ีไมแตกตางกัน
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รายได ไมสงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ ตําบลทับผึ้ง อําเภอศรีสําโรง จังหวัด
สุโขทัย ท้ังน้ีอาจกลาวไดวา เน่ืองจากรายไดไมใชตัวบงช้ีพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ จิรวัฒน เจริญสถาพรกุล (2555) ศึกษาเรื่อง สุขภาพของผูปลูกยาสูบพันธเบอรเลย : ตนทุนทางเศรษฐศาสตร ท่ี
ควรตระหนัก กลาววา รายได ปจจัยนํา การรับรูจากกลุมตัวอยางผูปลูกยาสูบและผูปลูกขาวใน ตําบลทับผึ้ง และตําบลบานไร
อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ไมสงผลตอความเสี่ยงดานสุขภาพของกลุมเกษตรกร เน่ืองจากแมวาพ้ืนท่ีของเกษตรกรจะมี
พ้ืนท่ีการทํางานและลักษณะภูมิประเทศท่ีแตกตางกันออกไป ไมวาเกษตรกรในแตละครัวเรือนในแตละพ้ืนท่ีของการศึกษา
งานวิจัยจะมีรายไดจากผลผลิตแตกตางกันมากนอยเพียงใดก็ไมสงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัย ความปลอดภัย
ในการทํางานของเกษตรกรผูปลูกยาสูบซึ่งความปลอดภัยถือเปนความรับผิดชอบสวนบุคคล ดังน้ัน เกษตรกรท่ีมีรายไดท่ี
แตกตางกันในแตละพ้ืนท่ียอมมพีฤติกรรมความปลอดภัยของตนเองไมแตกตางกัน

ระยะเวลาในการทํางาน ไมสงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ ตําบลทับผึ้ง อําเภอ
ศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ท้ังน้ีอาจกลาวไดวา ไมวาเกษตรกรจะทํางานก่ีช่ัวโมงตอวัน ระยะเวลาในการทํางานก็ไมสงผลตอพฤติ
กรรความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลกูยาสบู เพราะ ความปลอดภัยในการทํางานของเกษตรกรผูปลกูยาสบู เปนสิ่งท่ีเกษตรกร
ตองมีความตระหนัก และปฏิบัติสวนบุคคล เพ่ือนํามาซึ่งความปลอดภัยในการทํางานตอตนเองและผูอ่ืน ดังน้ัน ระยะเวลาใน
การทํางานของเกษตรกรท่ีแตกตางกัน ยอมมีพฤติกรรมความปลอดภัยของตนเองไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัย
ของ นภมณ ยารวง และ พัชรพร สุคนธสรรพ (2559) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานและภาวะสุขภาพของ
เกษตรกรชาวนา ในจังหวัดเชียงราย กลาววาการตระหนักในเรื่องความปลอดภัยถือเปนความรับผิดชอบสวนบุคคลของ
เกษตรกร ดังน้ัน เกษตรกรท่ีมีสถานภาพท่ีแตกตางกันยอมมีพฤติกรรมความปลอดภัยของตนเองไมแตกตางกัน หากเกษตรกร
ทํางานอยางสติ มีหลักความตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเองอยูเสมอ

2. ปจจัยการดูแลตนองในภาวะปกติ สงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ ตําบลทับผึ้ง
อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย อาจกลาวไดวา เกษตรกรผูปลูกยาสูบมีการดูแลตนเองไมใหเกิดการเจ็บปวย หรือกอเกิดโรค
รายแรงจาการประกอบอาชีพ ท้ังน้ีเน่ืองมาจากการดูแลตนเอง เชน การออกกําลังกาย การละเวนสารเสพติด และการไดรับ
การตรวจสุขภาพประจําป โดยมีกระทรวงสาธารณสุข เขามามีสวนรวมในดานการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคท่ีครอบคลุม
ทุกบุคคลากรในพ้ืนท่ี ท่ีรับผิดชอบเปน การเขาพบประชาชนในเชิงรุกอยางเหมาะสมและสอดคลองกับวิถีชีวิตประชาชน
เจาหนาท่ีไดใหความรูคําแนะนํา ในการปฏิบัติตัวท่ีเหมาะสมในการทํางาน ตลอดจนการใหบริการดานสุขภาพ เชนการตรวจ
รางกายเบื้องตน การตรวจสารเคมีในเลือด จึงทําใหเกษตรกรผูปลูกยาสูบมีการดูแลตนเองอยูเปนประจํา สามารถดูแลสุขภาพ
ตนเองในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ขนิษฐา โกเมนทร (2547) กลาววา การปฏิบัติกิจกรรมท่ี
บุคคลริเริ่มและกระทําดวยตนเอง เพ่ือดํารงไวซึ่งชีวิต สุขภาพ และสวัสดิภาพของคน การดูแลตนเองเปน การกระทําท่ีจูงใจ มี
ระบบระเรียบ เปนข้ันตอน และเมื่อกระทําอยางมีประสิทธิภาพมีสวนชวยใหโครงสรางหนาท่ีและพัฒนาการดําเนินไปไดถึงขีด
สุดของแตละบุคคล ดังน้ันการดูตนเองจึงเปนกิจกรรมท่ีจําเปนของมนุษย การดูแลตนเองจึงมุงเนนการดูแลตนเองใน
ชีวิตประจําวัน ซึ่งพฤติกรรมการดําเนินชีวิต หรือแบบแผนชีวิต ท่ีสงผลตอสุขภาพ ท่ีดี เชน การรับประทานอาหาร การออก
กําลังกาย การพักผอน การขจัดความเครียด ซึ่งเปนพฤติกรรมทางสุขอนามัยท่ีดีเพ่ือนํามาซึ่งความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ของเกษตรกร

3.  การปฏิบัติตนเมื่อเจ็บปวย สงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ ตําบลทับผึ้ง อําเภอศรี
สําโรง จังหวัดสุโขทัย อาจกลาวไดวา ในการทํางานของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ หากเกษตรกรไมปฏิบัติตามคําแนะนํา และมี
ความประมาทในการทํางาน เกษตรกรมีแนวโนมท่ีจะไดรับอันตราย หรืออาการเจ็บปวย จากการทํางานสูง  เชน  มีอาการ
วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส ตาลาย กลาวคือเมื่อพบความผิดปกติของรายกาย หากเกษตรกรไมยอมเขารับการรักษาจากแพทย หรือ
สถานพยาบาล จนอาการดังกลาวหายเปนปกติแลว จึงสามารถกลับมาทํางานไดตามปกติ จะสงผลตอพฤติกรรมความ
ปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ โดยตรง อาจกอใหเกิดขอผิดพลาดในการทํางาน จนทําใหไดรับอาการบาดเจ็บจากการ
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ปฏิบัติงานได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภัทสิริ พรสุรัตน (2543) กลาววา หากเกษตรกรทํางานอยูในสภาพแวดลอมท่ีมีความเสี่ยง
เปนเวลานาน ทําใหเกิดผลกระทบทางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ โดยไมไดรับการรักษา ซึ่งทําใหสงผลตอ พฤติกรรมความ
ปลอดภัยของเกษตรกรอยูในระดับมาก และ เกษตรกรควรไดรับการตรวจสุขภาพประจําทุกป เพ่ือตรวจหาความผิดปกติของ
รางกาย

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ ตําบลทับผึ้ง อําเภอศรีสําโรง

จังหวัดสุโขทัย พบวาสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 59.2) มีอายุระหวาง 36-45 ป (รอยละ 40.8) จบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาตอนตน (รอยละ 31.2) มีสถานภาพสมรสคู (รอยละ 82.4) มีรายไดตอปเฉลี่ย 100,001-200,000 บาท (รอยละ
43.2) และมีระยะเวลาในการทํางานตอวันเฉลี่ย 6-10 ช่ัวโมง (รอยละ 74.8) พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของ
เกษตรกรผูปลูกยาสูบสวนใหญอยูในระดับดี (รอยละ 64.8) และมีปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผู
ปลูกยาสูบท่ีไดรับคัดเลือกเขาสูสมการทํานาย การถดถอยพหุคูณ 3 ปจจัยไดแก ปจจัยการดูแลตนเองในภาวะปกติ (X12) การ
ปฏิบัติตนเมื่อเจ็บปวยของเกษตรกร ผูปลูกยาสูบ (X13) และ อายุ (X2) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณเทากับ 0.920,
0.454 และ 0.146 ตามลําดับ สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ ตําบลทับผึ้ง อําเภอ
ศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ไดรอยละ 28.30 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังนี้
1. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในดานความปลอดภัยในการทํางานท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมและอุปกรณทางการเกษตร

ซึ่งสงผลตอพฤติกรรมการทํางานของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ
2. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในสวนการปฏิบัตติัวเมื่อเจ็บปวยท่ีสงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูก

ยาสูบใหมีความหลากหลายในรายดานซึ่งสงผลตอพฤติกรรมการทํางานของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบในแตละตําบล เพ่ือนําผล

การศึกษามาใชในการปองกันและวางแผนการดําเนินงานของผูท่ีเก่ียวของตอไป
2. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมขอคําถามในแบบสอบถาม สวนตัวแปรตนปจจัยการดูแลตนเองในภาวะปกติและ ปจจัย

การปฏิบัติเมื่อเจ็บปวยท่ีสงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลกูยาสูบเพ่ือใหผลการวิเคราะหมีความหลากหลาย
ยิ่งข้ึน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ ตําบลทับผึ้ง อําเภอศรีสําโรง จังหวัด

สุโขทัย สําเร็จลุลวงไปไดดวยความกรุณายิ่งจาก รองศาสตราจารย วิภาดา ศรีเจริญ โดยใหแนวทางในการศึกษาใหคําปรึกษา
คําแนะนําพรอมชวยเหลือเสนอแนะ ขอขอบพระคุณสํานักงานเกษตรอําเภอศรีสําโรง ท่ีใหคําปรึกษา เก่ียวกับขอมูลเกษตรกร
ผูปลูกยาสูบในอําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ขอขอบพระคุณผูนําผูใหญบานในตําบลทับผึ้งท่ีใหความชวยเหลืออํานวยความ
สะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล และขอขอบพระคุณกลุมตัวอยางทุกทาน ท่ีใหความอนุเคราะหในการใหขอมูลตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษาวิจัย ผลการศึกษาท่ีไดจะเปนประโยชนตอพฤติกรรมความปลอดภัยของ
เกษตรกรผูปลูกยาสูบตําบลทับผึ้ง สงผลใหการศึกษาสําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว
ณ โอกาสน้ี
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ความสัมพันธของความรู ทัศนคติกับพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารของผูประกอบการรานอาหาร
ในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

THE RELATIONSHIP OF KNOWLEDGE, ATTITUDES AND BEHAVIOR OF FOOD SANITATION AMONG
RESTAURANT OPERATORS IN PRIMARY SCHOOL MUANG DISTRICT, PHITSANULOK PROVINCE
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธของความรู

ทัศนคติกับพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารของผูประกอบการรานอาหารในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
กลุมตัวอยางไดจากการสุมแบบแบงช้ัน จํานวน 75 คน ซึ่งเปนผูประกอบการรานอาหารในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย
คาต่ําสุด คาสูงสุด และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาคาความสัมพันธระหวางความรู ทัศคติ กับพฤติกรรมการสุขาภิบาล
อาหารของผูประกอบการรานอาหาร โดยใชสถิติอางอิง ไดแก Pearson’s product moment Correlation coefficient
ผลการวิจัยพบวา ผูประกอบการรานอาหารมีความรูดานการสุขาภิบาลอาหารอยูในระดับต่ํา มีทัศนคติดานการสุขาภิบาล
อาหารอยูในระดับปานกลาง และมีพฤติกรรมการปฏิบัติดานการสุขาภิบาลอาหาร อยูในระดับการปฏิบัติมาก จากการทดสอบ
ความสัมพันธ พบวา ความรูมีความสัมพันธระดับต่ํามากกับพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารและทัศนคติมีความสัมพันธระดับ
ปานกลางกับพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือมั่น 0.05

คําสําคัญ : สุขาภิบาลอาหาร ความรู ทัศนคติ พฤติกรรม โรงเรียนประถมศึกษา

Abstract
The survey research was designed to study the relationship of knowledge, attitudes and behavior of food
sanitation of the restaurant operators in primary school Muang District, Phitsanulok Province. The samples
were stratified random sampling of 7 5 restaurant operators in the district primary schools. Phitsanulok
Province. The tool used in research was questionnaire. The statistics used in analyzing information was
frequency, percentage, average, minimum, maximum and standard deviation. The referable statistics
“Pearson’s product moment Correlation coefficient” was also used to find relation between knowledge,
attitudes and behavior about food sanitation of the restaurants operators in school. The results showed
that operators of restaurants have low knowledge. Attitudes about food sanitation moderate and
behavior about food sanitation have a good. In addition, a relationship was found at a very low level
between knowledge and behavior about food sanitation and moderate level of relationship was also
found between attitude and behavior about food sanitation at a significant level of 0.05

Keywords : food sanitation  knowledge  attitudes  behavior primary school
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บทนํา
จากสถานการณการเจ็บปวยของประชาชนท่ัวโลกท่ีมีอาหารและนํ้าเปนสื่อจากการปนเปอนของเช้ือโรค เปนปญหา

ท่ีท่ัวโลกใหความสนใจมาก ในชวง 20 ปท่ีผานมา องคการอนามัยโลกไดใหความสําคัญเปนอยางมาก ในป พ.ศ.2543-พ.ศ.
2545 พบอัตราปวยโรคอุจจาระรวงเฉียบพลันท่ัวโลกมีแนวโนมสูงข้ึนมาก รองลงมาคืออาหารเปนพิษ นอกจากน้ียังพบ
รายงานการเกิดโรคระบบทางเดินอาหารอักเสบในเด็กแบบเฉียบพลัน (สํานักงานระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 2557) จาก
ขอมูลรายงานการเฝาระวังโรคของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ในป พ.ศ.2559 พบผูปวยโรคอุจจาระรวง จํานวน
1,202,813 ราย พบผูเสียชีวิตจํานวน 5 ราย โดยในชวงฤดูรอน พบขอมูลเฝาระวังโรคอุจจาระรวง พ.ศ. 2560 พบผูปวย
792,367 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเปนอัตราปวย 1211.07 ตอแสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย อัตราสวน เพศชายตอเพศหญิง
1: 1.33 จังหวัดท่ีมีอัตราปวยตอแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ แมฮองสอน, ปราจีนบุรี, ภูเก็ต, จันทบุรี และ
มหาสารคาม(สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 2560) สําหรับสถานการณโรคอุจจะรวงของจังหวัดพิษณุโลกในป พ.ศ.2560
พบผูปวยในทุกอําเภอรวม 3,137 ราย โดยอําเภอท่ีพบผูปวยมากสุด 3 อําเภอแรกไดแก อําเภอเมือง 862 ราย, อําเภอวังทอง
444 ราย และอําเภอบางระกํา 389 ราย (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก, 2560)

อันตรายท่ีเกิดจากการบริโภคอาหารท่ีไมสะอาด ปนเปอนเช้ือโรค จากการประกอบอาหารท่ีเพ่ิมมากข้ึนของนักเรียน
ครูและบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งปญหาเหลาน้ีเกิดข้ึนจากการสุขาภิบาลอาหารของรานอาหารแลผูประกอบการท่ีไมถูก
สุขลักษณะ จึงเปนปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญตอการเกิดโรคและการแพรกระจายของโรคได (ศิริวัฒนา ตอวิวัฒน, 2539) จังหวัด
พิษณุโลกมีโอกาสเกิดการระบาดของโรคทางเดินอาหารจากการบริโภคอาหารท่ัวไป สาเหตุเกิดจากเช้ือแบคทีเรียกอโรคใน
อาหาร ซึ่งมีความเสี่ยงตอการแพรระบาดไดมากในโรงเรียน เน่ืองจากมีจํานวนนักเรียนเขามาศึกษาในอําเภอเมืองเปนจํานวน
มาก ผูวิจัยจึงมีความประสงคท่ีจะศึกษาความสัมพันธของความรู ทัศนคติกับพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารของผูประกอบ
รานอาหารในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วิธีดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผูประกอบการรานอาหารในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก จํานวน 93 คน
ขนาดตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผูประกอบการรานอาหารในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก จํานวน 75 คน โดยใชสูตรของ เครจซีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970)
2. เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย/รวบรวมขอมูล

เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนโดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย 4 สวน ดังน้ี

สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูประกอบการรานอาหาร
สวนท่ี 2 แบบสอบถามความรูดานสุขาภิบาลอาหารของผูประกอบการรานอาหาร
สวนท่ี 3 แบบสอบถามทัศนคติดานสุขาภิบาลอาหารของผูประกอบการรานอาหาร
สวนท่ี 4 แบบสอบถามพฤติกรรมดานสุขาภิบาลอาหารของผูประกอบการรานอาหาร
3. วิธีการเก็บขอมูล
การศึกษาน้ีผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีไดรับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแลวไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล

โดยใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามดวยตัวเอง และรอเก็บแบบสอบถามคืน พรอมท้ังตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของ
ขอมูล

4. การวิเคราะหขอมูล
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ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสาํเรจ็รูป และกําหนดนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ.05 โดยวิเคราะหขอมูลท่ัวไปดวย
สถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติกับพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารของผูประกอบการ
รานอาหารในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยใชสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Peason’s
product moment correlation coefficient)

ผลการวิจัย
1. แบบสอบถามเกีย่วกับขอมูลท่ัวไปลักษณะสวนบุคคล
ขอมูลท่ัวไปของลักษณะบุคคล พบวา สวนใหญเปนผูหญิง จํานวน 67 คน (รอยละ 89.3) มีสถานภาพสมรส จํานวน

45 คน (รอยละ 60) มีอายุ 38-47 ป (รอยละ 41.3) สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 27 คน (รอยละ 36) รายได
อยูในชวง 3,500 – 15,625 บาทตอเดือน (รอยละ 97.3) สวนใหญจําหนายอาหารในโรงเรียนเปนระยะเวลา 1-4 ป (รอยละ
68) และสวนใหญยังไมไดรับการอบรมดานสุขาภิบาลอาหาร จํานวน 62 คน (รอยละ 82.7) (ดังตารางท่ี 1)
ตารางท่ี 1 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามขอมูลท่ัวไป

ลักษณะท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ
เพศ

ชาย
หญิง

8
67

10.7
89.3

สถานภาพ
โสด
สมรส
หมาย/หยา/แยกกันอยู

11
45
19

14.7
60

25.3
อายุ

28 - 37 ป
38 - 47 ป
48 - 57 ป
58 - 65 ป

x =  45.07  S.D. = 8.315  Min = 28 Max = 65

15
31
23
6

20
41.3
30.7

8

ระดับการศึกษา
ไมไดเรียนหนังสือ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี

3
27
15
21
7
2

4
36
20
28
9.3
2.7

2. วัตถุประสงคขอท่ี 1: ระดับความรู ทัศนคติและพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารของผูประกอบการรานอาหารใน
โรงเรียนประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
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ผลการวิเคราะหระดับความรูการสุขาภิบาลอาหารของผูประกอบการรานอาหารในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก ของกลุมตัวอยาง พบวาในกลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูการสุขาภิบาลอาหารอยูในระดับต่ํา คิดเปน
รอยละ 69.3 รองลงมามีความรูเก่ียวกับการสุขาภิบาลอาหารอยูในเปนระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 30.7 และมีความรู
เก่ียวกับการสุขาภิบาลอาหารอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 0.00 โดยมีคาเฉลี่ย 1.31 (S.D = 0.464) (ดังตารางท่ี 2)

ตารางท่ี 2 จํานวนรอยละและการแปลผลระดับความรูเก่ียวกับการสุขาภิบาลอาหาร

ความรูเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร
จํานวน
(n=75) รอยละ

มีความรูอยูในระดับดี
(ไดคะแนนในชวง 14-20 คะแนน) 0 0.00

มีความรูอยูในระดับปานกลาง
(ไดคะแนนในชวง 7-13 คะแนน) 23 30.7

มีความรูอยูในระดับต่ํา
(ไดคะแนนในชวง 0-6 คะแนน) 52 69.3

1.31x  0.464S.D  1Min  2Max 

ผลการวิเคราะหทัศนคติการสุขาภิบาลอาหารของผูประกอบการรานอาหารในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก ของกลุมตัวอยาง พบวาในกลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติการสุขาภบิาลอาหารของผูประกอบการรานอาหาร
อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 65.3 รองลงมามีทัศนคติการสุขาภิบาลอาหารของผูประกอบการรานอาหารอยูในระดับดี
คิดเปนรอยละ 33.3 และมีทัศนคติการสุขาภิบาลอาหารของผูประกอบการรานอาหารอยูในระดับดีมากกับนอยท่ีสุด คิดเปน
รอยละ 0.00 โดยมีคาเฉลี่ย 3.32 (S.D. = 0.498 ) (ดังตารางท่ี 3)

ตารางท่ี 3 จํานวนรอยละและการแปลผลระดับทัศนคติเก่ียวกับการสุขาภิบาลอาหาร

ระดับทัศนคติ จํานวนคน
(n = 75)

รอยละ

มีทัศนคติอยูในระดับดีมาก
(ไดคะแนนในชวง 49 – 60 คะแนน) 0 0.00

มีทัศนคติอยูในระดับดี
(ไดคะแนนในชวง 37 – 48 คะแนน) 25 33.3

มีทัศนคติอยูในระดับปานกลาง
(ไดคะแนนในชวง 25 – 36 คะแนน) 49 65.3

มีทัศนคติอยูในระดับนอย
(ไดคะแนนในชวง 13 – 24 คะแนน) 1 1.3

มีทัศนคติอยูในระดับนอยท่ีสุด
(ไดคะแนนในชวง 1 – 12 คะแนน) 0 0.00

3.32x  0.498S.D  2Min  4Max 
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ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารของผูประกอบการรานอาหารในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก พบวา ในกลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการสขุาภิบาลอาหารอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 66.7 รองลงมา
คือมีพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 28.0 รองลงมามีพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารอยูใน
ระดับนอย คิดเปนรอยละ 5.3 และมีพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารอยูในระดับนอยและนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 0.00 โดยมี
คาเฉลี่ย 4.23 (S.D.= 0.535 ) (ดังตารางท่ี 4)

ตารางท่ี 4 จํานวนรอยละและการแปลผลระดับพฤติกรรมเก่ียวกับการสุขาภิบาลอาหาร
ระดับพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารของ

ผูประกอบการรานอาหาร
จํานวนคน
(n = 75)

รอยละ

มีพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารอยูในระดับดีมาก
(ไดคะแนนในชวง 61 – 75 คะแนน) 21 28.0

มีพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารอยูในระดับดี
(ไดคะแนนในชวง 46 – 60 คะแนน) 50 66.7

มีพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารอยูในระดับปานกลาง
(ไดคะแนนในชวง 31 – 45 คะแนน) 4 5.3

มีพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารอยูในระดับนอย
(ไดคะแนนในชวง 16 – 30 คะแนน) 0 0.00

มีพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารอยูในระดับนอยท่ีสุด
(ไดคะแนนในชวง 1 – 15 คะแนน) 0 0.00

4.23x  0.535S.D  3Min  5Max 

3. วัตถุประสงคขอท่ี 2: ความสัมพันธของความรู ทัศนคติกับพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารของผูประกอบการ
รานอาหารในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ความสัมพันธของความรู ทัศนคติกับพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารของผูประกอบการรานอาหารในโรงเรียน
ประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบวา ความรูเก่ียวกับการสุขาภิบาลรานอาหารมีความสัมพันธกับพฤติกรรมดาน
สุขาภิบาลรานอาหารในระดับต่ํามาก และทัศนคติเก่ียวกับการสุขาภิบาลรานอาหารมีความสัมพันธกับพฤติกรรมดาน
สุขาภิบาลรานอาหารในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือมั่น 0.05 (ดังตารางท่ี 5)

ตารางท่ี 5 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางความรูและทัศนคติเก่ียวกับการสุขาภิบาลรานอาหารกับพฤติกรรมดาน
สุขาภิบาลรานอาหารของกลุมตัวอยาง

แบบสอบถาม
พฤติกรรม

r p-value คาความสัมพันธ
ความรูเก่ียวกับการสุขาภิบาลรานอาหาร .296** .010 ต่ํามาก
ทัศนคติเก่ียวกับการสุขาภิบาลรานอาหาร .557** .000 ปานกลาง
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อภิปรายผล
การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธของความรู ทัศนคติกับพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารของผูประกอบรานอาหารใน

โรงเรียนประถมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี
1. ระดับของความรู ทัศนคติและพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารของผูประกอบการรานอาหารในโรงเรียน

ประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1.1) ความรูของผูประกอบการรานอาหารในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ความรูของผูประกอบการรานอาหารในโรงเรยีนประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สวนใหญอยูในระดับต่ํา (

x = 1.31, S.D. = 0.464) อาจเน่ืองจาก ผูประกอบการรานอาหารไดรับความรูเก่ียวกับการสุขาภิบาลรานอาหาร เชน
ประสบการณการทํางาน การไดรับขอมูลขาวสารจากบุคคลอ่ืน หรือสื่อตาง ๆ และไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข
ครู และบุคลากรในโรงเรียนอยางตอเน่ือง และในปจจุบันกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสงเสริมงานสุขาภิบาลอาหารใน
โรงเรียน มีมาตรการปองกันและควบคุมการปนเปอนของอาหารในโรงเรียน มีการตรวจสอบคุณภาพรานคาและอาหารทุก ๆ
ป มีการจัดอบรมเก่ียวกับการสุขาภิบาลอาหารใหแกผูประกอบการรานอาหารของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ มีการสํารวจ และ
ประเมินการสุขาภิบาลอาหารและรานอาหาร ทําใหผูประกอบการรานอาหารมีความรูความเขาใจในการสุขาภิบาลรานอาหาร
ท่ีเหมาะสม ถูกตอง นําไปสูการปฏิบัติในดานการสุขาภิบาลอาหารท่ีถูกตอง เชน ภาชนะบรรจุอาหารท่ีดี คือ สะอาดมีฝาปด
สถานท่ีปรุงอาหารสูงจากพ้ืนอยางนอย 60 เซนติเมตร ผูประกอบอาหารแตงกายสะอาด ไมมีแมลงนําโรค มีอางลางมือ 2 อาง
มีสิ่งแวดลอมท่ีดี เปนตน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของธนชีพ พีระธรณิศร ดุสิต สุจิรารัตนและศิราณี ศรีใส (2558 :
บทคัดยอ) พบวา ผูสัมผัสอาหารมากกวารอยละ 90 มีความรูอยูในระดับดี และสอดคลองกับผลการวิจัยของภัทรภร เฉลย
จรรยา (2558 : บทคัดยอ) พบวา ผูสัมผัสอาหารมีความรูเรื่องสุขาภิบาลอาหารและตามขอกําหนดดานสุขาภิบาลอาหาร
สําหรับรานอาหาร หลังการฝกอบรมผูสัมผัสอาหารมีความรูโดยรวมและแยกเปนรายดาน 5 ดานอยูในระดับดี ตามเกณฑ
คะแนนรอยละ 80

1.2) ทัศนคติของผูประกอบการรานอาหารในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ทัศนคติของผูประกอบการรานอาหารในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สวนใหญอยูในระดับ

ปานกลาง ( x = 3.32, S.D. = 0.498) ท้ังน้ีเน่ืองจาก ทัศนคติเปนเรื่องเก่ียวกับความคิดเห็น ความรูสึกท่ีมีตอเรื่องใดเรื่องหน่ึง
ซึ่งความคิดเห็นจะเปนอยางไรน้ัน จะเก่ียวของหรือไมน้ันข้ึนอยูกับการเรียนรู ประสบการณตาง ๆ ท่ีบุคคลไดรับ การท่ี
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสงเสรมิงานสขุาภิบาลอาหารในโรงเรยีนมีมาตรการปองกันและควบคุมการปนเปอนของอาหาร
ในโรงเรียน จัดอบรมเก่ียวกับการสุขาภิบาลอาหารใหแกผูประกอบการรานอาหารในโรงเรียน ทําใหผูประกอบการรานอาหาร
ของโรงเรียนมีทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติตามหลักการสุขาภิบาลอาหารซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของธนชีพ พีระธรณิศร ดุสิต
สุจิรารัตนและศิราณี ศรีใส (2558 : บทคัดยอ) พบวา ผูประกอบการรานอาหารมีทัศนคติอยูในระดับดีและระดับปานกลาง
รอยละ 53

สรุป ผูประกอบการรานอาหารในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีระดับความรูตอการ
สุขาภิบาลรานอาหารในโรงเรียน อยูในระดับต่ํา ทัศนคติตอการสุขาภิบาลรานอาหารในโรงเรียน อยูในระดับปานกลาง ซึ่ง
โดยรวมจะสอดคลองกับผลการวิจัยของธนชีพ พีระธรณิศร ดุสิต สุจิรารัตนและศิราณี ศรีใส (2558 : บทคัดยอ) พบวา
ผูประกอบการรานอาหารมีการปฏิบัติตามหลักการสุขาภิบาลอาหารโดยรวมและรายดานอยูในระดับดี และสอดคลองกับ
นโยบายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน เปนนโยบายท่ีนําหลักการ 5 ส. มาใชในการพัฒนาคุณภาพงานสุขาภิบาลอาหารเบื้องตน
แนวความคิดการจัดความเปนระเบียบ ความมีวินัย ความสะอาด ความปลอดภัยในงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา เพ่ือ
กอใหเกิดสภาพแวดลอมท่ีดี มีความปลอดภัย อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา

1.3) พฤติกรรมการสุขาภิบาลรานอาหารของผูประกอบการรานอาหารในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก
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พฤติกรรมการสุขาภิบาลรานอาหารของผูประกอบการรานอาหารในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลกอยูในระดับการปฏิบัติมาก ( x = 4.23, S.D. = 0.535) คือพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารในเรื่องการจัดการ
สถานท่ี เชน สถานท่ีรับประทานอาหาร สถานท่ีเตรียมปรุงประกอบอาหารอยางสะอาดเปนระเบียบและเปนสัดสวน มีคะแนน
เฉลี่ย 4.43 สวนพฤติกรรมสุขาภิบาลรานอาหารในดานสุขวิทยาสวนบุคคลเรื่องการมีบาดแผลท่ีมือ มีคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุด
เทากับ 2.92 ซึ่งระดับการปฏิบัติน้ี เน่ืองจาก พฤติกรรมดานการสุขาภิบาลอาหารในการเลือกซื้ออาหาร สวนใหญการเลือกซื้อ
อาหารดิบจะคํานึงถึงความสะดวกมากกวาราคาการเลือกซื้อเครื่องปรุงอาหาร ตองมีเครื่องหมายรับรองความปลอดภัย อาหาร
ดิบ ผักและเน้ือสัตวไมแชรวมกัน สถานท่ีประกอบปรุงจําหนายอาหารตองทําจากวัสดุท่ีแข็งแรงทําความสะอาดงายไมชํารุด
สถานท่ีตั้งอาหารอยูสูงจากพ้ืนอยางนอย 60 เซนติเมตร การเตรียมประกอบการปรุง การเสิรฟ สวนใหญไมน่ังเตรียมอาหาร
กับพ้ืน อาหารสดตองลางใหสะอาด ผูปรุงใชท่ีคีบ/ทัพพี/ในการหยิบ/ตักนํ้าดื่ม มีการใสในภาชนะท่ีสะอาด การลางภาชนะ
ประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือใชนํ้ายาลางจานแลวลางดวยนํ้าสะอาด 2 ครั้งแลวนํามาผึ่งแดดแลวใชผาเช็ดกอนนํามาใสอาหาร
ไมนําเอาภาชนะท่ียังเปยกอยูมาเก็บ อุปกรณสําหรับลางภาชนะตั้งสูงจากพ้ืนอยางนอย 60 เซนติเมตร ลางเสร็จแลวควํ่าไวท่ี
ตะกรามีการควบคุม กําจัดแมลงและสัตวนําโรค สวนใหญถังขยะมีฝาปด ไมรั่วซึมและนําไปกําจัดทุกวัน อาหารท่ีปรุงเสร็จแลว
จะเก็บในภาชนะท่ีสะอาดและมีการปกปด ผูประกอบการรานอาหารมีพฤติกกรมดานการแตงกายสะอาดสวมเสื้อมีแขน ผูกผา
กันเปอน สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม ดานสุขวิทยาสวนบุคคลมีการเตรียมปรุงประกอบอาหารโดยการลางมือกอนทุกครั้งและ
ใชอุปกรณในการหยิบจับอาหาร หลังการใชหองนํ้าลางมือทุกครั้ง เมื่อมีบาดแผลท่ีมือมีการปกปดแผลมิดชิดซึงสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของธนชีพ พีระธรณิศร ดุสิต สุจิรารัตนและศิราณี ศรีใส (2558 : บทคัดยอ) พบวา สัมผัสอาหารมากกวารอยละ
90 มีความรูอยูในระดับดี สวนใหญมีทัศนคติอยูในระดับดีและระดับปานกลาง รอยละ 53 ของผูสัมผัสอาหารในตลาดสดมี
คะแนนการปฏิบัติตนอยูในระดับดี ระดับความรูมีความสัมพันธกับการปฏิบัติตน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

2. ความสัมพันธระหวางความรู และทัศนคติกับพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารของผูประกอบการรานอาหารใน
โรงเรียนประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

จากผลการศึกษา พบวา ความรูเก่ียวกับการสุขาภิบาลรานอาหารมีความสัมพันธกับพฤติกรรมดานสุขาภิบาล
รานอาหารสอดคลองกับการศึกษาของจงใจ กุยุคํา ศรีงามลักษณ คําทอง และสุเทพ ลิ่มอรุณ (2555) พบวา พฤติกรรมดาน
การสุขาภิบาลอาหารและพฤติกรรมของผูสัมผัสอาหาร อยูในเกณฑระดับสูง กลาวโดยสรุปคือความรูดานสถานท่ีปรุงประกอบ
อาหารมีความสัมพันธในทางบวกกับพฤติกรรมดานสุขาภบิาลอาหารของผูประกอบอาหารในครัวเรือนดานการทําความสะอาด
และดานการเก็บรักษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนในดานทัศนคติเก่ียวกับการสุขาภิบาลรานอาหารมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมดานสุขาภิบาลรานอาหารอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือมั่น .05 สอดคลองกับฐานิศา สาเบด
ชาญชัย เรืองขจรและกัลยา ตันสกุล(2557) ท่ีพบวา ทัศนคติดานการสุขาภิบาลอาหารมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับตางกับ
การปฏิบัติดานการสุขาภิบาลอาหารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 ดังน้ัน หากผูบริการอาหาร
จําหนายอาหารไดรับกระบวนการเรียนรูการเพ่ิมพูนประสบการณสวนตัว และมีการถายทอดทัศนคติในดานบวกเก่ียวกับการ
สุขาภิบาลอาหารตามเกณฑมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาตอรอยก็จะเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมท่ีถูกตอง ทําใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพแหลงใหบริการอยางตอเน่ืองและจริงจัง สงผลใหประชาชนไดรับการบริโภคอาหารจากแหลงจําหนายอาหารท่ี
มีมาตรฐานและอาหารท่ีปลอดภัยไมกอใหเกิดโรคระบบทางเดินอาหารและรวมถึงโรคท่ีมีอาหารเปนสื่อดวย นอกจากน้ีภาครัฐ
ควรมีการสรางทัศนคติของประชาชนดานบวกในการเลือกบริโภคอาหารจากแหลงจําหนายอาหารท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน
เพ่ือใหผูบริการจําหนายอาหารพัฒนาและรักษามาตรฐานการจําหนายอาหารอาหารตอไป

สรุปผลการวิจัย
1. ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี พบวา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาสวนใหญเปนผูหญิง จํานวน

67 คน (รอยละ 89.3 ) มีสถานภาพสมรส จํานวน 45 คน (รอยละ 60) มีอายุระหวาง 38-47 ป (รอยละ 41.3) สําเร็จ
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การศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 27 คน (รอยละ 36) รายไดตอเดือน 3,500 – 15,625 บาท (รอยละ 97.3) สวนใหญ
จําหนายอาหารในโรงเรียนเปนระยะเวลา 1-4 ป (รอยละ 68) และสวนใหญยังไมไดรบัการอบรมดานสุขาภิบาลอาหาร จํานวน
62 คน (รอยละ 82.7)

2. ผูประกอบการรานอาหารมีความรูเก่ียวกับการสุขาภิบาลอาหารอยูในระดับต่ํา ( x = 1.31, S.D. = 0.464)
ทัศนคตเิก่ียวกับการสุขาภิบาลอาหารอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.32, S.D. = 0.498) และพฤติกรรมเก่ียวกับการสุขาภิบาล
อาหารอยูในระดับการปฏิบัติมาก ( x = 4.23, S.D. = 0.535)

3.ความรูเก่ียวกับการสุขาภิบาลรานอาหารมีความสัมพันธกับพฤติกรรมดานสุขาภิบาลรานอาหาร และทัศนคติ
เก่ียวกับการสุขาภิบาลรานอาหารมีความสัมพันธกับพฤติกรรมดานสุขาภิบาลรานอาหารอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือมั่น
0.05

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธของความรู ทัศนคติกับพฤติกรรมการสุขาภบิาลอาหารของผูประกอบการรานอาหารใน

โรงเรียนประถมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สําเร็จลงไปดวยความกรุณาอยางดียิ่งจากอาจารยท่ีปรึกษา ในการให
แนวทาง คําปรึกษาแนะนํา ไดชวยเหลือเสนอแนะ ขอขอบพระคุณบุคลากร เจาหนาท่ีในโรงเรียนทุกทานท่ีใหความกรุณาเขา
ไปเก็บขอมูลและใหคําแนะนําเก่ียวกับการสุขาภิบาลอาหาร ขอขอบพระคุณผูประกอบหารรานอาหารในโรงเรียนทุกทานท่ีให
ความอนุเคราะหในการใหขอมูล ตอบแบบสอบถาม ซึ่งผลการศึกษาท่ีไดจะเปนประโยชนตอการจัดการสุขาภิบาลอาหารใน
โรงเรียนตอไป สงผลใหการศึกษาสําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูวิจัยขอขอบพระคุณอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี
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การประเมินความเสี่ยงระดับเสียงและการสรางแผนท่ีเสนเสียง
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บทคัดยอ
การศึกษางานวิจัยในครั้งน้ีเปนรูปแบบการศึกษาการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความเสี่ยงระดับ

เสียงของพนักงานและสรางแผนท่ีเสนเสียงของแผนก Hard Coat(HA) โรงงานอุตสาหกรรมแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี โดย
ทําการประเมินความเสี่ยงพ้ืนท่ีแผนก Hard Coat(HA) ท้ังหมด 37 จุด เก็บขอมูลโดยใชเครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง ทําการ
ตรวจวัดดวยระดับเสียงเฉลี่ย 15 นาที (Leq 15 min) ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา  ผลการศึกษาพบวา เมื่อ
นํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม มีระดับเสียงมากกวา 90 เดซิเบล(A) เปนระดับเสียงท่ีเกิน
มาตรฐานมีจํานวน 3 จุด คิดเปนรอยละ 8.00 ซึ่งมีคาระดับเสียงสูงมากท่ี 140.0 เดซิเบล(A) และมีระดับเสียงไมเกินคา
มาตรฐานจํานวน 34 จุด คิดเปนรอยละ 92.00 ดังน้ันจากผลการประเมนิความเสี่ยงผูวิจัยไดมีมาตรการปองกันโดยสรางแผนท่ี
เสนเสียงเพ่ือใหพนักงานทราบถึงบริเวณท่ีเสี่ยงตอการสูญเสียการไดยินและเพ่ือความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทํางาน
ควรใหพนักงานสวมอุปกรณปองกันเสียงในพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยง

คําสําคัญ : ประเมินความเสี่ยง  ระดับเสียง  แผนท่ีเสนเสยีง

Abstract
This research study was conducted using descriptive research the objective to assess the risks on

the exposure to the noise level of staff and to noise contour lines model of the Hard Coat(HA)
department of an industrial plant in Prachinburi province. All 37 Hard Coat (HA) departmental risk
assessment sites were collected by using sound level meter. Measurement was done by 15 minutes of
average noise level (Leq 15 min). Data was then analyzed by using descriptive statistics. Study results
discovered that when compared with the standard of the Ministry of Industry the noise level is more than
90 dB(A), the noise level exceeds the standard of 3 stations(8.00%), which has a very high noise level of
140.0 dB(A). And had a noise levels do not exceed the standard of 34 stations (92.00%). As a result of the
risk assessment, there are measures by building the noise contour lines model of vocal cords to staff
aware of the risk of hearing loss and the safety and performance should allow staff to wear the hearing
protector in areas at risk.

Keywords : risk assessment noise level noise contour
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บทนํา
ประเทศไทยมีการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรม สงผลใหมีมลพิษทางสิ่งแวดลอมเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งเสียงเปนมลพิษหน่ึง

ท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพ และเสียงเปนปจจัยหน่ึงท่ีมนุษยตองสัมผัสในชีวิตประจําวัน และมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตซึ่ง
หลีกเลี่ยงไมได ยังสงผลใหเกิดปญหาในดานสุขภาพและแหลงชุมชน เชน เสียงดังจากโรงงานอุตสาหกรรมอาจทําใหเกิดความ
รําคาญตอแหลงชุมชน เกิดโรคจากการทํางานกับเสียงดังคือ โรคการไดยินเสื่อมจากไดรับสัมผัสกับเสียงดังเปนระยะเวลานาน
ทําให ซึ่งจากผลของผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยจากสถานพยาบาลวาเจ็บปวยดวยโรค ในป พ.ศ. 2559 ของระบบคลังขอมูลดาน
การแพทยและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พบผู ปวยโรคการไดยินเสื่อมเหตุเสียงดัง คิดเปนอัตราปวยตอแสนคน เทากับ
101.49 ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2558 (สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค, 2559) และจาก
ขอมูลประเทศไทยป พ.ศ.2552-2557 พบวาความชุกของผูท่ีสูญเสียการไดยินจากสัมผัสเสียงดังใน 14 พ้ืนท่ีท่ัวโลก พบถึงรอย
ละ16 และพบมากในกลุมพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมและในกระบวนการผลิต สําหรับประเทศไทยพบมีความชุกรอยละ
23.7-36.8 (Deborah และคณะ, 2557) ซึ่งในอุตสาหกรรมสวนใหญใชเครื่องจักรในกระบวนการทํางาน ซึ่งอาจทําใหเกิดเสียง
ดัง ซึ่งเปนภัยคุกคามตอสุขภาพของผูปฏิบัติงาน และเปนมลพิษตอสภาพแวดลอมในการทํางาน จากขอมูลประเทศไทยป พ.ศ.
2552-2557 ผูท่ีสูญเสียการไดยินจากสัมผัสเสียงดังพบมากในกลุมพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมและในกระบวนการผลิต
(ภรณทิพย พิมดาและคณะ, 2559)

เสียงจึงเปนสาเหตุท่ีสําคัญในการทํางานและสงผลกระทบตอสุขภาพของพนักงานเปนอยางมาก ซึ่งโรงงาน
อุตสาหกรรมแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรีก็เชนเดียวกันท่ีไดรับผลกระทบจากภัยคุกคามจากเสียง เปนโรงงานอุตสาหกรรมท่ี
ผลิตอุปกรณไฟฟาสําหรับยานยนตท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีใชเครื่องจักรหลายชนิดและกระบวนการผลิตตลอดเวลา ซึ่งผูวิจัย
ไดรับการฝกประสบการณวิชาชีพท่ีโรงงานอุตสาหกรรมน้ี เมื่อผูวิจัยไดสํารวจขอมูลเบื้องตนแลวพบวาผลตรวจวัดระดับเสียง
ประจําป 2559 ในพ้ืนท่ีแผนกการทํางานและพ้ืนท่ีการผลิตช้ินงานท่ีกําหนดของโรงงาน โดยมีท้ังหมด 23 พ้ืนท่ี จากการ
ตรวจวัดเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง (Sound Level/Leq) พบวามีหลายพ้ืนท่ีท่ีมีเสียงดังเมื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐานมีระดับเสียงท่ี
ดังเกินมาตรฐาน 4 จุด โดยมีระดับเสียงดังเกิน 90 dB(A) คิดเปนรอยละ 17.40 ไดแก แผนก Painting PC คาท่ีตรวจวัดได
(Leq) 93.0 dB(A) แผนก Bodon คาท่ีตรวจวัดได (Leq) 98.5 dB(A) แผนก Air Blow & Washing RA คาท่ีตรวจวัดได (Leq)
92.2 dB(A) และแผนก Hard Coat (HA) คาท่ีตรวจวัดได (Leq) 102.5 dB(A) เมื่อพนักงานรับสัมผัสกับเสียงเปนเวลานาน
อาจสงผลกระทบตอสุขภาพได เชน การสูญเสียการไดยิน เวียนหัว เสียการทรงตัว รวมถึงอาจมีผลกระทบไปถึงสุขภาพกาย
ไดแก โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และมีระดับเสียงท่ีไมเกินคามาตรฐานจํานวน 19 พ้ืนท่ี คิดเปนรอยละ 82.60 การตรวจวัด
สมรรถภาพการไดยนิของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี ประจําป 2558 พบวามีพนักงานบางสวน
ท่ีมีผลการตรวจสมรรถภาพการไดยินผิดปกติ คือ การไดยินเสื่อมท่ีความถ่ีสูงในระดับเล็กนอย (31-45 dB) จํานวน 2 ราย การ
ไดยินเสื่อมท่ีความถ่ีสูงระดบัปานกลาง (46-65 dB ) จํานวน 14 รายการ และการไดยินเสื่อมท่ีความถ่ีสูงระดับสงู (66-85 dB )
จํานวน 14 รายการ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอพนักงานท่ีมีการสูญเสียการไดยินท่ีสําคัญ  คือ ในขณะปฏิบัติงานอาจทําใหเกิด
อุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทํางาน พนักงานอาจมีปญหาในการสื่อสารกับเพ่ือนรวมงาน ชุมชน และครอบครัว  ทําให
เกิดความผิดพลาดในการสื่อสารและการแปลความหมาย และทําใหเกิดการสูญเสียท้ังทางตรงและทางออม จากผลกระทบ
ดังกลาวควรมีการวางแผนเพ่ือปองกันและแกไขปญหา เชน ใหความรูแกผูปฏิบัติงานเก่ียวกับอันตรายของเสียงและวิธีการใช
อุปกรณปองกันเสียง การทําแผนท่ีเสนเสียงเพ่ือระบุบริเวณท่ีมีความเสี่ยงตอผูปฏิบัติงาน เปนตน

ปญหาท่ีพบจากเสียงท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี  นับวาเปน
ปญหาท่ีรุนแรง จนเปนอันตรายตอผูปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมดังกลาว หากมีการสัมผัสระดับเสียงท่ีดังเกินมาตรฐาน
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ผูวิจัยมุงสนใจศึกษาระดับเสียงในกระบวนการผลิตของแผนก Hard Coat (HA) โรงงานอุตสาหกรรมแหงหน่ึงในจังหวัด
ปราจีนบุรี เน่ืองจากเปนแผนกท่ีมีระดับเสียงเกินมาตรฐานสูงท่ีสุดใน 4 แผนก โดยการประเมินความเสี่ยงระดับเสียงและหา
สรางแผนท่ีแนวเสนเสียงทําใหทราบถึงบริเวณท่ีเสี่ยงตอการสูญเสียการไดยิน เปนพ้ืนท่ีเฝาระวัง เมื่อปฏิบัติงานในบริเวณน้ัน
ตองใสอุปกรณคุมครองอันตรายสวนบุคคลและเพ่ือเปนแนวทางปองกัน นําไปสูประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน
พนักงานมีความสุขกับการทํางานตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย

โดยทําการศึกษากลุมประชากรท่ีเปนพ้ืนท่ีแผนก Hard Coat (HA) โรงงานอุตสาหกรรมแหงหน่ึงซึ่งประกอบกิจการ
ประเภทการผลิตอุปกรณไฟฟาสําหรับยานยนตในจังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 37 จุด เปนจุดท่ีทํางานสํารวจเบื้องตนท่ีมี
เครื่องจักรท่ีมีเสียงดังและเปนจุดท่ีพบวาผลการตรวจวัดระดับเสียงในป 2559 มีคาสูงกวา 85 เดซิเบล(A) ซึ่งมีความเสี่ยงท่ีจะ
สงผลกระทบตอสุขภาพและอาจเปนจุดท่ีมีอันตรายได โรงงานอุตสาหกรรมมีกระบวนการผลิตตลอดเวลาดังน้ันมีการทํางาน
เปนกะ ผูวิจัยเลือกทําการตรวจวัดในชวงกะเชาในชวงเวลาทํางาน 8.00 – 17.00 น.

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย  เครื่องตรวจวัดเสียงยี่หอ EXTECH INSTRUMENTS รุน Digital Data
logging Sound Level Meter Model HD600 No.140422517 และโปรแกรมสําเร็จรูปการสรางแผนท่ีเสนเสียง โดยมี
รายละเอียดดังน้ี

1 .   ยี่ ห อ EXTECH INSTRUMENTS รุ น Digital Data logging Sound Level Meter Model HD600
No.140422517 ใชตรวจวัดคาระดับเสียง เปนไปตามมาตรฐาน IEC 60804 หรือ IEC61672 โดยนําคา TWA ท่ีตรวจวัดได
นํามาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน ตามตารางท่ี 1 ในกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับความรอน แสงสวาง และ
เสียง หมวด 3 เสียง

ตารางท่ี 1 มาตรฐานระดับเสียงท่ียอมใหลูกจางไดรับตลอดเวลาการทํางานในแตละวัน

เวลาการทํางานท่ีไดรับเสียง
(ชั่วโมง)

ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทํางาน(TWA)
(เดซิเบลเอ)

12
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2
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2. โปรแกรมสําเร็จรูปการสรางแผนท่ีเสนเสียง โดยทําการตีเสนกริดในแผนก Hard Coat(HA) ในระยะ 3 × 3
เมตร โดยไดกําหนดจุดเก็บตัวอยางท้ังหมด 37 จุดตัวอยาง ดังภาพท่ี 1 โดยมีเกณฑการแบงพ้ืนท่ีอันตรายของระดับเสียงบน
แผนท่ีแนวเสนเสียง ไดดังน้ี

สีแดง หมายถึง ระดับเสียง >90 dB(A) เปนบริเวณท่ีมีระดับเสียงท่ีเปนอันตรายตองมีการเฝาระวังเปนพิเศษ
สีสม   หมายถึง ระดับเสียงในชวง 85 – 90 dB(A) เปนบริเวณท่ีมีระดับเสียงท่ีเปนอันตราย
สีเหลือง หมายถึง ระดับเสียงในชวง 80 – 85 dB(A) เปนบริเวณท่ีมีระดับเสียงท่ีไมเปนอันตราย สามารถทํางานได

ในเวลา 8 ช่ัวโมง/วัน
สีเขียว หมายถึง ระดับเสียงในชวง 75 – 80 dB(A) เปนบริเวณท่ีมีระดับเสียงท่ีไมเปนอันตราย
สีนํ้าเงิน หมายถึง ระดับเสียงในชวง 70 – 75 dB(A) เปนบริเวณท่ีมีระดับเสียงท่ีไมเปนอันตราย
ดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินความเสี่ยงระดับเสียงของพนักงานและสรางแผนท่ีเสนเสียงของ

โดยมี เก็บขอมูลโดยใชเครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง ทําการตรวจวัดดวยระดับเสียงเฉลี่ย 15 โดยนาที (Leq 15 min) ทําการ
วิเคราะหขอมูลใชสถิติพรรณนา  ซึ่งมีข้ันตอนดังตอไปน้ี

1. ทําหนังสือขอความอนุเคราะหการเก็บรวบรวมขอมูลจากฝายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
ของโรงงานแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือจัดเก็บขอมูล

2. ติดตอประสานงานกับผูจัดการฝายผลิต เพ่ือวางแผนการเขาเก็บรวบรวมขอมูล และ ช้ีแจงวัตถุประสงคการทํา
วิจยั  การพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง  เชิญชวนเขารวมทําการวิจัย และขอเก็บขอมูล

ภาพท่ี 1 แสดงจุดเก็บตัวอยางระดับเสยีงแผนก Hard Coat (HA) โรงงานอุตสาหกรรมแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบรุี

1/2
1/4 หรือนอยกวา

110
115
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3. ศึกษาและรวบรวมขอมูล เพ่ือดําเนินการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงระดับเสียงท้ังหมด 37 จุด นํามา
เปรียบเทียบกับกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2549 หมวด 3 โดยตรวจสอบความพรอมของ
เครื่องวัดเสียง ปรับเทียบความถูกตองของเครื่องวัดเสียงดวยอุปกรณตรวจสอบความถูกตอง (Noise Calibrator)

4. ตรวจวัดการไดรับ/สัมผัสเสียงของพนักงาน โดยใหไมโครโฟนอยูท่ีระดับหูของพนักงานท่ีกําลังปฏิบัติงาน รัศมี
ไมเกิน 30 เซนติเมตร การถือเครื่องวัดเสียงของผูวัด อานคาระดับเสียง และระยะเวลาท่ีสัมผัสเสียงของพนักงานในแตละ
บริเวณการทํางาน และบันทึกผล ทําการตรวจวัด 3 ครั้ง แลวหาคาเฉลี่ยของระดับเสียง  และหามาตรการปองกันและเฝาระวัง
พ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงจากอันตรายจากเสียงดัง โดยการสรางแผนท่ีเสนเสียงใหแผนก Hard Coat (HA)

5. จากน้ันวัดระดับเสียงตามแนวเสนเสียง จุดละ 10 นาที จํานวน 3 ครั้งเพ่ือหาคาเฉลีย่ และตีเสนกริดในระยะ
3 × 3 เมตร เพ่ือสรางแผนท่ีแนวเสนเสียงภายในแผนก Hard Coat (HA) จากน้ันนําคาระดับเสียงมาจัดทําแผนท่ีเสนเสียงโดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ผลการวิจัย
1. ผลการประเมินระดับเสียงในเวลาปฏิบตัิงาน 8 ช่ัวโมง

จากตารางท่ี 2 พบวา ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลีย่ (Leq) ในเวลาปฏิบัติงาน 8 ช่ัวโมง โดยทําการวัดจุดละ 15
นาที ตามบริเวณตางๆของแผนก Hard Coat (HA) โรงงานอุตสาหกรรมแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุร ี พบวาระดับเสียงเฉลีย่
(Leq) อยูในชวง 78.2 – 104.0 เดซิเบล(A) และระดับเสียงสูงสดุ (Lmax) มีคา 121.5 dB(A) พบวา บริเวณจุดตรวจวัดท่ีมี
ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) ต่ําสดุ คือ บริเวณทางเดินระหวางหอง Hard Coat (HA) กับหอง Alu.EXT (EA) (จุด 21) และ บริเวณ
ตรงทางเดินระหวางหอง Hard Coat (HA) ฝงติดกับหอง Hard Coat (HB) (จุด 35)  ซึ่งมีระดับเสยีงอยูท่ี 78.2 เดซิเบล(A)
สวนบริเวณท่ีมีระดับเสียงเฉลี่ย(Leq) สูงสุด คือ หองเปาช้ินงาน (จุด 1) ซึ่งมีระดับเสียงอยูท่ี 104 เดซเิบล(A) และยังเปนบริเวณ
ท่ีมีคาระดับเสียง Lmax สูงสุดดวย ซึ่งมีระดับเสยีงอยูท่ี 121.5 เดซิเบล(A) จุดท่ีระดับเสียงเกินคามาตรฐาน มีท้ังหมด 3 จุด
ไดแก จุดท่ี 1 หองเปาช้ินงาน จุดท่ี 2 หองเปาช้ินงาน จุดท่ี 3 หองเปาช้ินงาน และจุดท่ีระดับเสียงไมเกินคามาตรฐาน มี
ท้ังหมด 34 จุด ดังภาพท่ี 2 แตมีจุดท่ีควรเฝาระวัง เน่ืองจากมคีาเกิน 85เดซเิบล(A) 1 จุด คือจุดท่ี 17 บริเวณทางเดินหนา
หองเปาช้ินงานจุมีระดับเสยีงอยูท่ี 86.7 เดซิเบล(A)

ภาพท่ี 2 แสดงผลการประเมินระดับเสยีงเมื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน
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2. สรางแผนท่ีเสนเสยีงของแผนก Hard Coat (HA)
ผลการตรวจวัดระดับเสียงเพ่ือสรางแผนท่ีแนวเสนเสียง มีจุดตรวจวัดท้ังหมด 37 จุด พบวาคาระดับความดังเสียง

เฉลี่ย (Leq) อยูในชวง 78.2 – 104.0 เดซิเบล(A) แลวนําคาท่ีไดจากการตรวจวัดมาทําช้ันปริมาณความเขมขน noise contour
lines จากการศึกษาดังกลาวสามารถแบงช้ันปริมาณความเขมขนเสียงได 5 สี บริเวณท่ีมีสีแดงจะแสดงถึงระดับความดังของ
เสียงสูง ซึ่งมีคาสูงสุดเทากับ 104.0 เดซิเบล(A) ซึ่งอยูบริเวณหองเปาช้ินงาน (จุด 1) สวนบริเวณท่ีมีสีนํ้าเงินจะแสดงถึงระดับ
ความดังของเสียงต่ํา พบวาระดับเสียงต่ําสุดมีคาเทากับ 78.2 เดซิเบล(A) ซึ่งอยูบริเวณทางเดินระหวางหอง Hard Coat (HA)
กับหอง Alu.EXT (EA) (จุด 21) และบริเวณตรงทางเดินระหวางหอง Hard Coat (HA) ฝงติดกับหอง Hard Coat (HB) (จุด
35) ดังแสดงในภาพท่ี 3

บริเวณท่ีมีสีแดง เปนบริเวณท่ีระดับความเขมขนของเสียงสูง อยูในพ้ืนท่ีหองเปาช้ินงาน(จุด 1) หองเปาช้ินงาน(จุด
2)  และหองเปาช้ินงาน(จุด 3) สภาพแวดลอมในการทํางานบริเวณน้ีเปนบริเวณท่ีพนักงานปฏิบัติงานอยู ซึ่งมีความเสี่ยงตอ
สุขภาพการไดยินของผูท่ีปฏิบัติงานมากท่ีสุดเปนบริเวณท่ีมีระดับเสียงท่ีเปนอันตรายตองมีการเฝาระวังเปนพิเศษ บริเวณท่ีมีสี
สีสม เปนบริเวณท่ีมีระดับเสียงท่ีไมเปนอันตราย ควรมีมาตรการปองกันและเฝาระวัง อยูในพ้ืนท่ีบริเวณทางเดินหนาหองเปา
ช้ินงาน(จุด 17) สวนบริเวณท่ีมีสีเขียวเปนบริเวณท่ีมีระดับความเขมขนของเสียงต่ําอยูในบริเวณทางเดินระหวางหอง Hard
Coat(HA) กับหอง Alu.EXT(EA)(จุด 21) และบริเวณตรงทางเดินระหวางหอง Hard Coat (HA) ฝงติดกับหอง Hard
Coat(HB)(จุด 35) แมวาจุดน้ีจะเปนบริเวณท่ีระดับความเขมขนของเสียงต่ําท่ีสุด แตหากสัมผัสติดตอกันเปนเวลานานโดยไมมี
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล(อุปกรณปองกันเสียงดัง)จะทําใหเปนอันตรายตอสุขภาพของผูปฏิบัติได

ภาพท่ี 3 แผนท่ีเสนเสยีงของแผนก Hard Coat (HA)

อภิปรายผล

จากการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย(Leq) ในเวลาปฏิบัติงาน 8 ช่ัวโมง โดยตรวจวัดจุดละ 15 นาที ณ จุดปฏิบัติงาน
ตามบริเวณตางๆ ของแผนก Hard Coat(HA) พบวาระดับเสียงเฉลี่ย(Leq) อยูในชวง 78.2 – 104.0 เดซิเบล(A) โดยมีพ้ืนท่ีท่ีมี
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สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานระดับเสียงเกินมาตรฐานถึงรอยละ 8 อยูในพ้ืนท่ีหองเปาช้ินงานท้ัง 3 จุดตัวอยาง มีคาเกิน 90
เดซิเบล(A) เปนบริเวณท่ีพนักงานปฏิบัติงาน ซึ่งมีความเสี่ยงตอสุขภาพการไดยินของผูท่ีปฏิบัติงานมากท่ีสุดเปนบริเวณท่ีมี
ระดับเสียงท่ีเปนอันตรายตองมีการเฝาระวังเปนพิเศษ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของยุภา ผากาเกตุ(2013) พบวาระดับ
เสียงดังในอุตสาหกรรมประเภทผลิตช้ินสวนรถยนต ซึ่งมีเครื่องจักรท่ีเปนแหลงกําเนิดของเสียงดังในการทํางานในจังหวัด
สมุทรปราการพบวา ระดับความดังเสียงเฉลี่ย มีคาระหวาง 89.9-90.4 เดซิเบล(A) ซึ่งมีคาระดับเสียงเกินเกณฑมาตรฐาน
เชนกันและไดจัดหามาตรการปองกันและเฝาระวังความเสี่ยงท่ีอาจจะสงผลกระทบตอสุขภาพของผูปฏิบัติงาน ซึ่งผูวิจัยไดหา
มาตรการปองกันโดยการสรางแผนท่ีเสนเสียงใหกับแผนกHard Coat(HA) เพ่ือใหพนักงานทราบถึงบริเวณท่ีเสี่ยงตอการ
สูญเสียการไดยินและเพ่ือความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งมีความสอดคลองกับการศึกษาของ พันชัย เมน
ฉาย(2554) เรื่องการจัดการมลพิษทางเสียงเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนดวยเทคโนโลยีสะอาด ในกระบวนการผลิต
ขอตอทอประปาเหล็ก ซึ่งพบวาระดับเสียงมีคาเกินมาตรฐานจํานวน 11 จุด คิดเปนรอยละ 73.33 ของจุดเก็บตัวอยางท้ังหมด
จึงจัดใหมีมาตรการปองกันโดยการสรางแผนท่ีแนวเสนเสียงภายในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานของโรงงานเชนกัน

จากผลการวัดระดับเสียงแลวพบวาบางพ้ืนท่ีมีระดับเสียงท่ีเกิน 85 dB(A) ดังน้ันในการปองกันและเฝาระวังความ
เสี่ยงเน่ืองจากภัยคุกคามจากเสียงจะตองจัดทําโครงการอนุรักษการไดยินโดยการจัดทําแผนท่ีเสนเสียง เพ่ือใหพนักงานทราบ
ถึงบริเวณท่ีมีเสียงดังเกินมาตรฐาน ซึ่งผูวิจัยไดออกแบบและจัดทําแผนท่ีเสนเสียงของแผนก Hard Coat (HA) ดังภาพท่ี 3 ซึ่ง
สอดคลองกับผลการศึกษาของมัตติกา ยงประเดิมและคณะ(2017) ไดนําผลการตรวจวัดระดับเสียง มาจัดทําแผนท่ีเสนเสียง
(Noise Contour Map) และกําหนดพ้ืนท่ีในการสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลเชนเดียวกัน จากการวิจัยเมื่อได
ออกแบบและจัดทําแผนท่ีเสียงเพ่ือปองกันเปนพิเศษในบริเวณท่ีมีความเสี่ยงและควรใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
สามารถชวยลดการสัมผัสเสียงดังและปองกันอันตรายจากเสียงดังไดโดยผูวิจัยไดจัดใหผูการใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัย
สวนบุคคลเพ่ือชวยปองการการรับสัมผัสกับเสียงดังซึ่งสอดคลองกับนางสุภาพร  ธารเปยม(2550) ไดศึกษาสมรรถภาพการได
ยินและพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากเสียงในคนงานโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย พบวาเมื่อพิจารณาพฤติกรรมการปองกัน
อันตรายจากเสียง การใชอุปกรณปองกันเสียงมีความสัมพันธทางลบกับสมรรถภาพการไดยิน (rpb =-.230, p<.01) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ

ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาระดับเสียงในบรเิวณตางๆ ของโรงงาน พบวาจํานวน 3 จุดตัวอยาง มีระดับเสยีงท่ีเกินมาตรฐาน

และ 34 จุดตัวอยาง มีระดับเสียงท่ีไมเกินมาตรฐาน ผูวิจัยจึงไดเสนอไดแนวทางการปองกันและแกไขปญหา ดังน้ี
1. ในกรณีท่ีหลีกเลี่ยงเสียงดังไมได ควรจัดใหมีท่ีก้ันเพ่ิมเติมเพ่ือลดระดับเสียงท่ีอาจดังออกไปนอกพ้ืนท่ีการทํางาน

ซึ่งอาจทําใหคนท่ีทํางานอยูบริเวณใกลเคยีงไดรับอันตราย
2. ควรมีการตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณท่ีมีกระบวนการผลิต และวัดระดับเสียงท่ีตัวบุคคลอยางตอเน่ือง เพ่ือใช

เปนขอมูลในการปองกันผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับพนักงาน
3. ควรจดัอบรมพนักงานในหัวขออันตรายท่ีเกิดจากเสียงในสถานประกอบการ และวิธีการปองกัน และลดการ

สัมผสัเสียงดังท่ีมผีลกระทบตอพนักงาน
4. ควรจดัเวลาการทํางานใหกับพนักงานโดยใหช่ัวโมงการทํางานสั้นลงเพ่ือลดระยะเวลาสัมผัสเสยีงดังของ

ผูปฏิบัติงานท่ีอยูบริเวณท่ีมีระดับเสียงเกินมาตรฐาน หรืออาจจะหมนุเวียนผลัดเปลี่ยนพนักงานไปทํางานท่ีบริเวณท่ีมรีะดับ
เสียงสูงเปนระยะๆ
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สรุปผลการวิจัย
ระดับเสียงเฉล่ีย (Leq) อยูในชวง 78.2 – 104.0  เดซิเบล(A) ซ่ึงมีจุดท่ีมีระดับเสียงเกินมาตรฐานของประกาศกฎกระทรวง

กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน
แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2549 หมวด 3 จํานวน 3 จุดตัวอยาง คิดเปนรอยละ 8 และบริเวณท่ีระดับเสียงไมเกินคามาตรฐาน จํานวน
34 จุดตัวอยาง คิดเปนรอยละ 92 บริเวณท่ีมีระดับเสียง (Leq) ตํ่าสุด คือ บริเวณทางเดินระหวางหอง Hard Coat HA กับหอง Alu.EXT
EA (จุด 21) บริเวณ ตรงทางเดินระหวางหอง Hard Coat HA ฝงติดกับหอง Hard Coat HB (จุด 35) มีระดับเสียงอยูท่ี 78.2 เดซิเบล
(A) และบริเวณท่ีมีระดับเสียง(Leq) สูงสุด คือ หองเปาชิ้นงาน (จุดท่ี 1) มีระดับเสียงอยูท่ี 104.0 เดซิเบล(A) เปนบริเวณท่ีมีความเส่ียง
ตอการไดยินสูงสุด จากผลการประเมินความเส่ียงไดมีมาตรการปองกันโดยสรางแผนท่ีเสนเสียงเพ่ือใหพนักงานทราบถึงบริเวณท่ีเส่ียงตอ
การสูญเสียการไดยิน  ชวยลดการสัมผัสกับส่ิงคุกคาม และเพ่ือความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการทํางานท่ีดีขึ้นควรใหพนักงาน
สวมอุปกรณปองกันเสียงในพ้ืนท่ีหรือบริเวณท่ีมีความเส่ียงทุกครั้ง

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้งน้ีสามารถสําเร็จลุลวงไดดวยดีก็ดวยความอนุเคราะหและความชวยเหลือเปนอยางดีจากผูบริหารและ

เจาหนาท่ีแผนกอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอมของโรงงานอุตสาหกรรมแหงหน่ึงในจังหวัดปราจีนบุรี และขอขอบคุณ
อาจารยคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยพิษณุโลกเปนอยางสูงท่ีไดสละเวลาอันมีคาใหคําแนะนําตลอดระยะเวลาในการทําวิจัย
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ตนทุนการบาดเจ็บจากการใชจักรยานในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
COST OF INJURIES BY USING THE BICYCLE IN PHITSANULOK MUNICIPALITY
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บทคัดยอ
งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาตนทุนการบาดเจ็บจากการข่ีจักรยานของผูใชจักรยานในเขตเทศบาลนคร

พิษณุโลก และสํารวจความตองการของรูปแบบเสนทางจักรยานท่ีผูใชจักรยานในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกตองการ โดยมี
เปาหมายไปสูการเปนเมืองจักรยานของเทศบาลนครพิษณุโลก จากการศึกษาพบวาตนทุนจากการบาดเจ็บของผูใชจักรยานมี
มูลคา 3,936.91 บาทตอป ผูขับข่ีจักรยานตองการใหมีเสนทางจักรยานเฉพาะเพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึน โดยกลุมตัวอยางมี
ความพอใจกับรูปแบบทางจักรยานเรียงตามลําดับ ดังน้ี แบบเฉพาะ>แบบแยกสวน>แบบปนสวน

คําสําคัญ : เมืองจักรยาน สิ่งแวดลอม ตนทุนการบาดเจ็บ พิษณโุลก

Abstract
This research aims to study the cost of cycling injuries of bicycle users in Phitsanulok municipality

and explore the needs of the bicycle users for bike route model in Phitsanulok municipality. The goal is
to become a bicycle city of Phitsanulok. The study found that the cost of cycling injuries was 3,936.91
baht per year, the biker still want to ride in the specific bike lane because they want to reduce accidents.
The Opinion of biker on the bike lane showed in the following order: the exclusive bikeway>restricted
bikeway>the share bikeway.

Keywords : city of bike, environmental  injury cost Phitsanulok municipality

บทนํา
จังหวัดพิษณุโลกตั้งอยูในเขตภาคเหนือตอนลาง จัดเปนเมืองท่ีมีความสําคัญเพราะนอกจากจะเปนประตูสูภาคเหนือ

แลว ยังเปนพ้ืนท่ีกระจายสินคาภาคการเกษตรจากภาคเหนือลงสูภาคกลาง ระบบการขนสงของจังหวัดในปจจุบันเนน
การจราจรทางบกเปนหลัก โดยใหความสําคัญกับการเดินทางในลักษณะพ่ึงยานพาหนะสวนบุคคลเปนอันดับแรก สงผลให
อัตราสวนและจํานวนการใชพาหนะท่ีใชเครื่องยนต ไดแก รถจักยานยนต และรถยนต ยังคงเพ่ิมข้ึนอยูทุกป การจราจรท่ีให
ความสําคัญสูงสุดแกพาหนะท่ีขับเคลื่อนโดยใชเครื่องยนตเปนรากปญหาใหญท่ีบั่นทอนสุขภาวะของคนพิษณุโลกในทุกมิติ
ตั้งแตปญหามลภาวะอากาศจากทอไอเสียสงผลกระทบตอสขุภาพระบบทางเดินหายใจ ปญหาการเสียโอกาสทางเศรษฐกิจจาก
การจราจรติดขัด จนถึงปญหาสุขภาพจิตและปญหาคุณภาพชีวิตอ่ืน ๆ ในทางสิ่งแวดลอมการเผาไหมของเครื่องยนตเปน
สาเหตุของการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีกอใหเกิดภาวะโลกรอน การขยายถนนบริเวณรอบนอกเขตเศรษฐกิจเพ่ือบรรเทา
ปญหาการจราจรของจังหวัดพิษณุโลกใหเบาบางลงและการพัฒนาระบบขนสงมวลชนของจังหวัดยังไมสามารถอํานวยใหการ
เดินทางของคนสวนใหญในจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันการสงเสริมขนสงมวลชนท่ีมีคุณภาพควบคูกับการพัฒนา
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ระบบสัญจรทางเลือกท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมดังเชนจักรยานจึงเปนทางออกท่ีสําคัญ เน่ืองจากจักรยานมีราคาถูก ใชพ้ืนท่ี
นอย คลองตัว ไมกอมลพิษและมีประสิทธิภาพสูง จึงไดรับการสงเสริมเปนพาหนะในการสัญจรในเมืองใหญหลายเมืองท่ัวโลก
โดยเฉพาะในกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลวเพ่ือแกไขปญหาจราจรและปญหาคุณภาพอากาศ โดยใชควบคูไปกับระบบขนสงมวลชน
(สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร, 2556)

นอกเหนือไปจากประโยชนในดานของการอนุรักษสิ่งแวดลอมแลว การใชจักรยานยังสงผลดีตอสุขภาพท้ังทางรางกาย
และจิตใจเพราะการข่ีจักรยานเปนการออกกําลังกายซึ่งเอ้ือตอการปรับจิตใจใหรับรายละเอียดและสุนทรียภาพรอบตัว  ใน
หลายกรณีจํานวนการใชจักรยานในเมืองยังบงบอกถึงคุณภาพของสังคมท่ีเคารพสิทธิของทางเลือกท่ีหลากหลาย ใหคนเดินเทา
จักรยาน ขนสงมวลชน และรถยนตสามารถแบงปนพ้ืนท่ีอยูรวมกันได  ดวยเหตุผลทางสิ่งแวดลอม สังคม และความคุมคาทาง
เศรษฐกิจ จักรยานจึงถูกยกใหเปนสัญลักษณแหงเมืองนาอยูและการพัฒนาท่ียั่งยืน อยางไรก็ดีการปรับเปลี่ยนเมืองรถยนต
หรือจักรยานยนตใหเปนเมืองจักรยานหรือเมืองนาอยูไมใชเรื่องงาย เพราะตองอาศัยการปรับเปลี่ยนทัศนคติคานิยมสูการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ควบคูไปกับการปรับโครงสรางการใชถนนและพัฒนาเครือขายเสนทางจักรยาน  ท้ังหมด
ตองอาศัยเวลาและตองไดรับการสนับสนุนทางนโยบายจากภาครัฐอยางจริงจังและตอเน่ือง ยุทธศาสตรสูการเปลี่ยนแปลงใน
กาวแรกของภาคประชาคมจึงตองมุงสูการสรางความตระหนักถึงบทบาทของจักรยานในระบบการคมนาคมอยางยั่งยืนภายใน
เมืองพรอมกับอํานวยความสะดวกใหแกผูสนใจใชจักรยานเพ่ือกระตุนใหเกิดเจตจํานงทางการเมืองและขับเคลื่อนใหการสัญจร
ดวยจักรยานเปนวาระข้ึนมาในสังคมนําไปสูการผลักดันทางนโยบายไดตอไป

เทศบาลนครพิษณุโลกมีนโยบายเชิงรุกในการพัฒนาการเดินทางโดยไมใชเครื่องยนต โดยเฉพาะการเดินทางดวย
จักรยาน ซึ่งมีแผนไปสูการเปนเมืองแหงจักรยาน (เทศบาลนครพิษณุโลก, 2561) งานวิจัยน้ีจะทําการศึกษาผลกระทบจาก
อุบัติเหตุท่ีเกิดจากการใชจักรยานในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก โดยคิดคํานวณตนทุนการบาดเจ็บ การสูญเสียตอบุคคลและ
ทรัพยสินท่ีเกิดจากอุบัติเหตุจากการขับข่ีจักรยาน รวมถึงรูปแบบของทางจักรยานท่ีประชาชนตองการ ท้ังน้ีนอกจากจะทําให
ทราบถึงสถานการณปญหาปจจุบันเก่ียวกับของการใชจักรยานของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกแลว ยังเปนการ
ทบทวนแนวทางการดําเนินการเพ่ือใหนครพิษณุโลกบรรลุวัตถุประสงคของการเปนเมืองตนแบบแหงจักรยานอยางแทจริง
ตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยน้ีใชกระบวนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed method) โดยกําหนดวิธีการวิจัย ดังน้ี

พ้ืนท่ีวิจัย เขตเทศบาลนครพิษณุโลก ซึ่งมีพ้ืนท่ี 18.26 ตารางกิโลเมตร
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล ระหวางเดือนกันยายน 2558 – มกราคม 2559
กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก ผูใชจักรยานในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก โดยผูวิจัยไดกําหนดจุดเก็บ

ตัวอยางในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกบริเวณเสนถนนหลักจํานวน 5 จุด ไดแก 1) บริเวณสวนชมนาน 2) ถนนพุทธบูชาชวง
ระหวางสะพานเอกาทศรสถึงสะพานสุพรรณกัลยา 3) คูเมือง 4) สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา และ 5) พระราชวังจันทน

เครื่องมือวิจัย ท่ีใชสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนและทําการตรวจความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา (Index of item objective congruence; IOC) โดยขอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป จึงจะนํามาใชใน
แบบสอบถาม เลือกสุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ในบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา โดย
แบบสอบถามประกอบดวยเน้ือหา 3 สวน ไดแก

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสํารวจ (Check List)
สวนท่ี 2 ตนทุนการบาดเจ็บจากการใชจักรยาน ประวัติการบาดเจ็บ การสูญเสียตอบุคคลและทรัพยสินท่ี

เกิดจากอุบัติเหตุจากการขับข่ีจักรยาน เปนแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)
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สวนท่ี 3 รูปแบบของทางจักรยานท่ีประชาชนตองการ เปนแบบสอบถามผสมระหวางแบบสํารวจ (Check
List) และการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากการเก็บขอมูลของกลุมตัวอยางผูใชจักรยาน ในพ้ืนท่ีวิจัยเขตเทศบาลนครพิษณุโลกบริเวณเสนถนนหลัก

จํานวน 5 จุด ไดแก 1) บริเวณสวนชมนาน 2) ถนนพุทธบูชาชวงระหวางสะพานเอกาทศรสถึงสะพานสุพรรณกัลยา 3) คูเมือง
4) สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และ 5) พระราชวังจันทน ได
ผลการวิจัยดังน้ี

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางท่ี 1 ขอมูลกลุมตัวอยาง

ซึ่งจากการสอบถามถึงอุปกรณพ้ืนฐานเพ่ือความปลอดภัยในการข่ีจักรยานของผูใชจักรยานในเขตเทศบาลนคร

ขอมูล รอยละ
1. เพศ ชาย 62

หญิง 38
2. ระดับอายุ 10-15 ป 1

16-20 ป 10
21 - 25 ป 29
26 - 30 ป 15
31 - 35 ป 22
35 ปข้ึนไป 23

3. ระดับการศึกษา ต่ํากวาประถมศึกษา -
ประถมศึกษา 2
มัธยมศึกษาตอนตน 1
มัธยมศึกษาตอนปลาย 11
ปวช. 5
ปวส. 9
ปริญญาตรี 56
สูงกวาปริญญาตรี 16

4. อาชีพ รับราชการ 43
เกษตรกร 3
รับจางท่ัวไป 0
คาขาย 7
นักเรียน/นักศึกษา 25
พนักงานเอกชน 11
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4
อ่ืนๆ 6
ไมระบุ 1

ขอมูล รอยละ
5. รายไดตอ
เดือน

ต่ํากวา 5,000 บาท 18
5,000 - 10,000 บาท 15
10,001 - 15,000 บาท 27
15,001 - 20,000 บาท 10
20,001 - 25,000 บาท 12
มากกวา 25,000 บาท 18

6. อาศัยในเขต เขตนครเทศบาล 55
นอกเขตนครเทศบาล 45

7. พ้ืนท่ี
การจราจร

บริเวณท่ีอยูอาศยัจัดเปนพ้ืนท่ี
การจราจรหนาแนน

48

บริเวณ ท่ีอยูอาศัยจัดเปน
พ้ืนท่ีการจราจรเบาบาง

52

8. ลักษณะการ
ใชจักรยาน

ใช 100
ไมใช -

9. จํานวน
จักรยานท่ีมี

1 คัน 85
2 คัน 15

10. ระยะเวลา
ในการใช
จักรยานจนถึง
ปจจุบัน

0-5 ป 70
6-10 ป 14
11-15 ป 12
16-20 ป 4

N = 100
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พิษณุโลก ไดผลดังแสดงในภาพท่ี 1

ภาพท่ี 1 ประเภทของจักรยานและอุปกรณท่ีเก่ียวของท่ีผูตอบแบบสอบถามใช

จากการสอบถามกลุมตัวอยาง พบวา ประเภทจักรยานท่ีกลุมตัวอยางใชเปนประจํา ประเภทจักรยานท่ัวไปมีการใช
มากท่ีสุด (44) รองลงมาคือ เสือภูเขา (32) ฟกซเกียร (14) เสือหมอบ (11) BMX (6) ทองเท่ียว (3) และไฮบริค (2) ตามลําดับ
(ดังแสดงในภาพท่ี 1) เมื่อวิเคราะหประเภทจักรยานท่ีผูตอบแบบสอบถามใชมากท่ีสุดซึ่งเปนจักรยานท่ัวไป พบวามีปจจัยหนุน
ท่ีทําใหจักรยานท่ัวไปไดรับความนิยมในการใช เน่ืองจากในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกมีรานจักรยานซึ่งรับเอาจักรยานแมบาน
มือสองนําเขาจากตางประเทศมาขาย กระจายอยูตามจุดตาง ๆ ในเขตเทศบาลฯ มากกวา 10 แหง รวมถึงการใชจักรยานใน
โครงการปนปนซึ่งเฉลี่ยมีการเชาเพ่ือใชเฉลี่ยอยูท่ี 547 ครั้ง/เดือน (ขอมูลเดือนกันยายน 2558) นอกจากน้ันบางพ้ืนท่ียังมีการ
นําจักรยานท่ัวไปมาใหเชาข่ีในพ้ืนท่ีสวนสาธารณะอีกดวย

สําหรับอุปกรณท่ีเก่ียวของกับการใชรถจักรยาน ประกอบดวย อุปกรณเพ่ือความปลอดภัย อุปกรณเพ่ือการซอมบํารุง
และอุปกรณเสริมตาง ๆ พบวา 5 อันดับแรกท่ีผูตอบแบบสอบถามซื้อหาไวใชงาน ไดแก อุปกรณไฟหนาและไฟหลัง (77)
รองเทาสําหรับข่ีจักรยาน (68) หมวกนิรภัย (61) ถุงมือ (46) และสูบลม (28)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

เสือภเูขา

ไฮบริค
เสือหมอบ
ฟิกช์เกียร์
BMX
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ถงุมือ
รองเท้า

ชดุประยางฉกุเฉิน
กระเป๋า
ถงุลม

ไมวดัความเร็ว

หนวยนับ (คน)

หนวยนับ (คน)
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ตนทุนการบาดเจ็บจากการใชจักรยานในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
จากแบบสอบถามแมวาผูใชจักรยานในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกสวนใหญจะมีอุปกรณพ้ืนฐานเพ่ือความปลอดภัยใน

การข่ี แตก็ยังคงมีโอกาสเกิดอุบัติไดในขณะท่ีใชจักรยาน ซึ่งประเด็นน้ีผูวิจัยไดทําการศึกษาตนทุนจากการบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนจาก
การขับข่ีจักรยานเพ่ือนําไปสูประสิทธิภาพในการทํางาน จากการศึกษาพบวา นับตั้งแตข่ีจักรยานมามีกลุมตัวอยางท่ีไมเคย
ไดรับบาดเจ็บเลย คิดเปนรอยละ 87 ในขณะท่ีมีอุบัติเหตุกอใหเกิดการบาดเจ็บ เฉลี่ยปละ 1-3 ครั้ง คิดเปนรอยละ 10 และ
มากกวา 9 ครั้ง คิดเปนรอยละ 1 จากการสอบถามถึงตนทุนการบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนจากอุบัติเหตุในขณะข่ีจักรยาน ซึ่ง
ประกอบดวยการหาตนทุนทางตรงซึ่งเปนคาใชจายในการรักษาพยาบาลเมื่อเกิดอาการบาดเจ็บ และตนทุนทางออมซึ่งเปน
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการลดลงของประสิทธิภาพในการทํางานเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

การคิดตนทุนการบาดเจ็บ คิดจากตนทุนท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณท่ีไมคาดคิด ไมไดตั้งใจใหเกิดข้ึน รวมท้ังไมสามารถ
ควบคุมหรือหลีกเลี่ยงได สงผลกระทบใหเกิดความเสียหาย การสูญเสียตอบุคคลและทรัพยสินท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ รวมถึงการ
บาดเจ็บจากการขับข่ีจักรยาน ท้ังน้ีผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัย ตามแนวคิดตนทุนคาเสียโอกาส (Opportunity cost) ท่ี
เกิดจากตนทุนความเจ็บปวย (Cost of Illness) ประกอบดวย การวิเคราะหตนทุนทางตรงและตนทุนทางออม ดังน้ี

การวิเคราะหตนทุนทางตรง ประกอบไปดวย 2 สวน ไดแก
(1) ตนทุนคารักษาพยาบาล จําแนกเปนคาใชจายในการรักษาเมื่อบาดเจ็บ
(2) ตนทุนจากทรัพยสินท่ีเสียหายสวนบุคคลและคูกรณี

การวิเคราะหตนทุนทางออม ประกอบไปดวย 3 สวน คือ
(1) ตนทุนการสูญเสียผลิตภาพการผลิตของผูบาดเจ็บ
(3) ตนทุนการสูญเสียผลิตภาพการผลิตของผูดูแลผูบาดเจ็บ

มีขอตกลงเบื้องตนสําหรับการคิดตนทุนการบาดเจ็บ โดยกําหนดให
(1) การขาดงานจากกการบาดเจ็บ 1 ครั้ง คิดเปน 1 วัน
(2) คาแรงข้ันต่ํา เทากับ 300 บาท/วัน และ
(3) ปรับคาตนทุนคาเสียโอกาสเปนมูลคาตัวเงินโดยคํานวณจากคาแรงข้ันต่ําในการทํางาน ไดแก

ผูบาดเจ็บขาดงาน ผูดูแลขาดงานเพ่ือดูแลผูบาดเจ็บ

ตารางท่ี 2 แสดงตนทุนทางตรงจากการบาดเจ็บ
ตนทุนทางตรง Mean±SD

(Range)
ปรับหนวย

จํานวนครั้งท่ีเกิดคาใชจายการรักษาเมื่อบาดเจ็บ
(หนวย : ครั้ง/ป)

2.13±0.99
(1-4)

652.31 บาท/ป
จํานวนคาใชจายการรักษาเมื่อบาดเจ็บ
(หนวย : บาท/ป)

306.25±307.29
(100-1,000)

จํานวนครั้งท่ีเกิดคาใชจายสวนตัวเมื่อมีทรัพยสินเสียหาย
(หนวย : ครั้ง/ป)

3.17±2.14
(1-7)

1,484.60 บาท/ป
จํานวนคาใชจายสวนตัวเมื่อมีทรัพยสินเสียหาย
(หนวย : บาท/ป)

468.33
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จากตารางท่ี 2 พบวา ตนทุนทางตรงจากการบาดเจ็บของกลุมตัวอยางท้ังหมด 100 คน แบงออกเปน 3 สวน ไดแก
คาใชจายเฉลี่ยในการรักษาเมื่อบาดเจ็บ 652.31 บาทตอป คาใชจายเฉลี่ยสวนตัวเมื่อมีทรัพยสินเสียหาย 1,484.60 บาทตอป
และไมมีคาใชจายท่ีตองจายใหคูกรณีเมื่อมีทรัพยสินเสียหายเกิดข้ึน ดังน้ัน คิดเปนตนทุนทางตรงเฉลี่ย 2,136.91 บาทตอป

จากการคิดตนทุนทางตรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุของกลุมตัวอยางเน่ืองจากการข่ีจักรยานแลว ยังมีปจจัยท่ี
ตองนํามาคิดสําหรับตนทุนการบาดเจ็บทางออมซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพการทํางาน (ตารางท่ี 3) ซึ่งจากการศึกษา
ประสิทธิภาพการทํางานของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กอนบาดเจ็บมีประสิทธิภาพการทํางานเฉลี่ยในระดับ 8.22±1.56
และเมื่อบาดเจ็บมีประสิทธิภาพการทํางานเฉลี่ยในระดับ 6.38±1.60 แสดงใหเห็นวา เมื่อผูขับข่ีจักรยานไดรับบาดเจ็บทําใหมี
ประสิทธิภาพการทํางานลดลงท่ีระดับ 1.84 คิดเปน 22.38 เปอรเซ็นต ของประสิทธิภาพการทํางานกอนบาดเจ็บ และเมื่อ
กลุมตัวอยางตองขาดงานจากการบาดเจ็บเฉลี่ย 3 ครั้งตอปคิดเปน 900 บาทตอป จะทําใหผูดูแลตองขาดงานเพ่ือดูแลกลุม
ตัวอยางจากการบาดเจ็บเฉลี่ย 3 ครั้งตอป คิดเปน 900 บาทตอป คิดเปนตนทุนทางออมเฉลี่ย 1,800 บาทตอป

เมื่อผูใชจักรยานบาดเจ็บจากการข่ี ทําใหเกิดตนทุนการบาดเจ็บเปนจํานวนเงินเฉลี่ย 3,936.91 บาทตอป โดยแบง
ออกเปนตนทุนทางตรงเฉลี่ย จํานวน 2,136.91 บาทตอป และตนทุนทางออมเฉลี่ย 1,800 บาทตอป จากการสอบถามถึง
สาเหตุของการบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนจากการข่ีจักรยานภายในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก พบวาสวนใหญเปนอุบัติเหตุเล็กนอยท่ีมี
สาเหตุมากจากสภาพถนนท่ีไมสมบูรณ อาทิ การลื่นไถลของลอจักรยานเน่ืองจากเหยียบกอนหิน (17 คน) ลอติดรองถนนหรือ
แฉลบบนฝาทอระบายนํ้า (3 คน) รวมถึงการเฉี่ยวชนกับยวดยานพาหนะชนิดอ่ืน (5 คน) และการโดนสุนัขไลในขณะข่ีจักรยาน
(4 คน) ท้ังน้ีการมีอุปกรณปองกันท่ีดีชวยลดความรุนแรงของอาการบาดเจ็บท่ีอาจเกิดข้ึนได ถึงแมตนทุนจากการบาดเจ็บจะมี
มูลคาไมสูงนักแตผูขับข่ีจักรยานท่ีตอบแบบสอบถามมีแนวโนมท่ีอยากจะข่ีในทางจักรยานเฉพาะมากข้ึน เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีอาจ
เกิดข้ึน

ตารางท่ี 3 แสดงตนทุนทางออมจากการบาดเจ็บ

ตนทุนทางออม
Mean±SD
(Range)

ประสิทธิภาพการทํางาน
(ระดับ)

กอนบาดเจ็บ
8.22±1.56

(5-10)

เมื่อบาดเจ็บ
6.38±1.60

(5-9)

การพัฒนาแผนแมบทเมืองจักรยานพิษณุโลกมุงเปาไปท่ีการใหผูเดินทางเปลี่ยนมาใชจักรยานแทนเพ่ือลดการเดินทาง
โดยรถยนต ชวยใหเกิดความคลองตัวในการเดินทาง จากการสอบถามขอมูลของกลุมตัวอยางผูข่ีจักรยานถึงสภาพปญหาและ
อุปสรรคในการใชจักรยานในปจจุบัน โดยวิเคราะหตามความถ่ีของสภาพปญหาท่ีพบ กลุมตัวอยางเห็นวาปญหาจากการไมมี
ชองทางเดินรถจักรยานเปนปญหาสําคัญท่ีสุด (68) รองลงมาคือสภาพผิวถนนไมเหมาะสม (59) ไมมีท่ีจอดรถจักยาน (43)
ความรูสึกไมปลอดภัย (43) และมลภาวะเปนพิษ (31) ตามลําดับ

ความตองการทางจักรยานของผูใชจักรยานในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
เทศบาลนครพิษณุโลกมีแผนจะดาํเนินการกอสรางเสนทางจักรยานใน 4 เสนทาง คือ บริเวณรอบคูเมือง บริเวณสวน

เฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา บริเวณถนนพุทธบูชาตั้งแตสะพานสุพรรณกัลยาจนถึงทางแยกเขาตลาดเทศบาลนครพิษณุโลก
และพ้ืนท่ีในเขตโบราณสถานพระราชวังจันทน เพ่ือใหแผนการดําเนินการสอดคลองกับความตองการของผูใชจักรยานอยาง
แทจริง ผูวิจัยจึงไดทําการสํารวจความตองการทางจักรยานของผูใชจักรยาน 3 รูปแบบ ประกอบดวย ทางจักรยานแบบปน
สวน (Share Bikeway) ทางจักรยานแบบแยกสวน (Restricted Bikeway) และทางจักรยานเฉพาะ (Exclusive Bikeway)
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(รายละเอียดของทางจักรยานแตละประเภท แสดงดังตารางท่ี 4) พบวา กลุมตัวอยางมีความพอใจกับรูปแบบทางจักรยานแบบ
เฉพาะมากท่ีสุด (รอยละ 76.45) รองลงมาไดแก รูปแบบทางจักรยานแบบแยกสวน (รอยละ 58.60) และมีความพอใจตอ
รูปแบบทางจักรยานแบบปนสวนนอยท่ีสุด (รอยละ 38.92) ซึ่งประเด็นขอเสนอแนะท่ีไดรับจากผูตอบแบบสอบถาม สรุปไดดัง
ตารางท่ี 5

ตารางท่ี 4 รายละเอียดของทางจักรยานแบบปนสวน แบบแยกสวน และแบบเฉพาะ
ทางจักรยานแบบปนสวน

(Share Bikeway)
ทางจักรยานแบบแยกสวน
(Restricted Bikeway)

ทางจักรยานเฉพาะ
(Exclusive Bikeway)

ทางจักรยานประเภทน้ี แบงสวนมาจาก
ชองจราจรของรถยนต โดยการตีเสน
หรือทําเครื่องหมายบนผิวจราจรของ
ชองจราจรท่ีไดออกแบบเผื่อไว สําหรับ
ใหรถจักรยานไวกอนแลวน่ันคือ ความ
กวางของชองจราจรจะตองกวางกวา
ชองจราจรท่ัวไปอีกประมาณหน่ึงเมตร
แบบน้ีเหมาะสําหรับในบริเวณท่ีเปน
ยานพักอาศัย หรืออาจจะประยุกตกับ
ถ น น ใน เมื อ ง ก็ ไ ด  ห า ก ป ริ ม า ณ
การจราจรไมสู งมากนักทางแบบ น้ี
ป ระห ยั ด  ให ค วามป ลอดภั ย และ
สะดวกสบายแกผูขับข่ีพอสมควร

ทางจักรยานประเภทน้ีใชสําหรับถนนท่ีมี
ผิ วจราจรหรือ เขตทางกวางพอ โดย
กําหนดใหชองทางจักรยานอยูขางใดขาง
หน่ึง หรือท้ังสองขางของถนนก็ไดโดยอยู
ระหวางของทางเทากับชองจอดรถยนต
(Parking Lane) มี คั น หิ น  (Barrier) ก้ั น
ระหวางชองทางจักรยานกับชองจราจร
ออกเด็ดขาดจากกัน พรอมท้ังมีปายจราจร
ประกอบดวยแบบน้ีใหความปลอดภัยแกผู
ข่ีจักรยานสูงกวาแบบแรก แตบริเวณทาง
แยกทางขามอาจจะจําเปนตองเปนแบบ
Share Bike ความสับสนและอุบัติเหตุอาจ
เกิดข้ึนได ณ บริเวณน้ี จึงจําเปนตองใช
ปายเตือนหรือปายบังคับควบคูกันไปดวย
แบบน้ีเหมาะสําหรับในเมือง ยานโรงเรียน
โร งงาน  ฯ ล ฯ  แ ม ว า ก า ร จ ร าจ รจ ะ
คอนขางมากก็สามารถประยุกตใชได

ทางจักรยานประเภทน้ีเปนการแยก
ทางจักรยานออกจากถนนท่ัวไปอยาง
เด็ดขาด ใหความปลอดภัยแกผูขับข่ี
จักรยานสูงสุดเหมาะสําหรับบริเวณท่ี
มีปริมาณจักรยานสูง หรือสถานท่ี
ท อ ง เ ท่ี ย ว  ส ถ า น ท่ี พั ก ผ อ น
สวนสาธารณะ ฯลฯ   อาจใหมีทาง
ค น เดิ น ร ว ม ด ว ย ก็ ไ ด โ ด ย ใช
เครื่องหมายจราจรหรือทาสีบนผิว
จราจรน้ัน สําหรับราคากอสรางแบบ
น้ียอมแพงกวา 2 แบบแรก

ท่ีมา : The Bikeway Network (2010)
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ตารางท่ี 5 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอทางจักรยานแบบปนสวน แบบแยกสวน และแบบเฉพาะ
ทางจักรยานแบบปนสวน (Share Bikeway)

รอยละของความพึงพอใจ 38.92
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม

โครงสรางทางสังคม การลงทุนและการจางงาน การใชที่ดินและพื้นที่สีเขียว
1. ทําใหถนนแคบลง
2. รูสึกวาไมมีความปลอดภัยในการขี่จกัรยาน

1. ทําใหมีรานขายของเพิ่มขึ้น
2. มีการจางงาน
3. อาจจะมีรานใหเชาจกัรยานเพิ่มมากขึ้น
4. ถามีเลนจักรยานหรือสภาวะแวดลอมที่
เหมาะสมกับการปนจกัรยานก็อาจมีธุรกิจราน
ขายจกัรยาน ขายอะไหล อุปกรณจักรยาน
และรานซอมจักรยานมากขึ้นเนื่องจากคนหัน
มาปนจักรยานกันมากขึ้น

1. หากเพิ่มพื้นที่สีเขยีว สวนสาธารณะ ก็ควรที่
จะจัดมีเลนจักรยานในสวนสาธารณะ
2. ใชพื้นที่เยอะ
3. ผลกระทบอาจจะมีการใชที่ดินเพิ่มเปนพื้นที่
ปนจักรยานมากขึ้น

วิถีชีวิตของชุมชน การทองเที่ยว มลพิษทางอากาศ
1. เปนชุมชนเมืองประชาชนโดยสารทั้งรถยนต
รถจักรยานยนตและจักรยานสามารถใชทาง
รวมกันได
2. คนในสังคมยังไมคอยเห็นความสําคัญของ
ทางจักรยาน
3. ผูใชจักรยานยนต รถยนตมีความระมัดระวัง
มากขึ้น
4. ไมเปล่ียนแปลง ถาไมทําใหครอบคลุม เชน
จุดจอดที่ปลอดภัย กฎหมายสภาพแวดลอมใน
กม ใชจักรยาน

1. มีการจัดเชาจกัรยาน
2. สงเสริมใหเกิดการทองเที่ยวโดยใชจักรยาน
เปนยานพาหนะมากขึ้น
3. สถานที่ทองเที่ยวในแตละแหงหางไกลกัน

1. ชวยใหรถยนตลดลง
2. ชวยลดมลพิษได

ทางจักรยานแบบแยกสวน (Restricted Bikeway)
รอยละของความพึงพอใจ 58.60

สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
โครงสรางทางสังคม การลงทุนและการจางงาน การใชที่ดินและพื้นที่สีเขียว
1. เมืองนาอยู
2. ผลกระทบโครงสรางสังคมอาจจะมีการใช
จักรยานใชการเดินทางจริงๆ มากขึ้น แตขึ้นอยู
กับปจจยัอื่นๆดวย
3. ขอบทางเหมาะแกคนเดิน
4. ทางเทาหนาบานเหมาะกบัการต้ังของ ต้ัง
กระถางตนไม โตะเกาอี้ คนเดินเทายังตองลง
มาเดินบนถนน

1. เหมาะสมมาก
2. มีรานขายของเพิ่มมากขึ้น
3. มีการเชาจักรยานเพิ่มมากขึ้น

วิถีชีวิตของชุมชน การทองเที่ยว มลพิษทางอากาศ
1. คงเดิม
2 สงผลกระทบตอผูเดินสัญจรไปมา
3. จะไปกระทบกบัแมคาที่อยูขอบถนนหรือ
รานที่มีพื้นที่เลยมาในขอบทาง
4. บางชุมชนไมมีทางเทา ก็ปนบนไหลทางบน
ถนน

1. ถาปรับปรุงพื้นที่ใหดีจะเหมาะตอการ
ทองเที่ยว
2. ถาพื้นที่ยังไมดีก็ไมนาจะไมดีตอการ
ทองเที่ยว

1. ลดมลพิษทางอากาศ
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ทางจักรยานเฉพาะ (Exclusive Bikeway)
รอยละของความพึงพอใจ 76.45

สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
โครงสรางทางสังคม การลงทุนและการจางงาน การใชที่ดินและพื้นที่สีเขียว

1. มีรานขายของเพิ่มมากขึ้น
2. มีรานใหเชาจักรยานเพิ่มมากขึ้น

1. พื้นที่สีเขียวเพิ่ม
2. เพิ่มพื้นที่สาธารณะ

วิถีชีวิตของชุมชน การทองเที่ยว มลพิษทางอากาศ
1. มีสถานที่ออกกําลังกายมากขึ้น
2. เห็นวิธีชุมชน

1. มีพื้นที่เฉพาะที่เหมาะสม
2. กระจายรายไดสูทองถิ่น
3. มีการจัดเชาจักรยาน

1. ลดมลพิษได
2. เพราะเสนทางสวนสาธารณะเพิ่ม

ผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนผูใชจักรยานมีขอกังวลใจเก่ียวกับทางจักรยานแบบปนสวนเน่ืองจากจักรยานตองแบงทาง
รวมกับรถยนต ซึ่งอาจสงผลตอสภาพการจราจร รวมถึงความปลอดภัยในขณะข่ี อยางไรก็ตาม Marc Carter, (2013) ได
รายงานการศึกษาของ NYC’s Department of Transportation ในเมืองใหญอยางนิวยอรกท่ีมีการแบงทางรถยนตใหเปน
ทางจักรยานสําหรับรถจักรยาน ซึ่งมีผูคัดคานในการเอาพ้ืนท่ีถนนไปจากรถยนต เน่ืองจากมีความกังวลใจวาจะสงกระทบทําให
การจราจรติดขัดมากข้ึน แตภายหลังการเก็บขอมูลในชวง 2-3 ป หลังจากมีทางจักรยานกลับแสดงใหเห็นวารถยนตทํา
ความเร็วไดมากข้ึนเล็กนอยแมวาจะไมชัดวาความเร็วท่ีเพ่ิมข้ึนไดมาจากการท่ีมีเลนจักรยาน แตก็สามารถหักลางกลุมผูคัดคาน
การมีทางจักรยานท่ีวาเลนจักรยานทําใหความเร็วของรถลดลง สอดคลองกับการศึกษาประจําปของ Sustainable Streets
Index ซึ่งรายงานวา การจราจรในยานแมนฮัตตันดีข้ึนภายหลังจากท่ีมีชองทางจักรยานมาแบงพ้ืนท่ีถนน รถแท็กซี่สามารถทํา
ความเร็วไดดีข้ึน รอยละ 7 ตั้งแตป 2008 ขอมูล GPS แสดงใหเห็นวาความเร็วเฉลี่ยของ Taxi เพ่ิมข้ึนจาก 8.9 mph. ในป
2011 มาเปน 9.3 mph. ในป 2013 ซึ่งความเร็วท่ีเพ่ิมข้ึนไมไดมาจากจํานวนรถท่ีนอยลงแตอยางใดเน่ืองจากจํานวนของ
รถยนตในยานน้ันเพ่ิมข้ึนจาก 756,000 เปน 764,000 ระหวางป 2008 ถึง 2012. (Marc Carter, 2013)

สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง ตนทุนการบาดเจ็บจากการใชจักรยานในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก สามารถสรุปผลการวิจัยได

ดังน้ี
1. ตนทุนการบาดเจ็บเปนจํานวนเงินเฉลี่ย 3,936.91 บาทตอป โดยแบงออกเปนตนทุนทางตรงเฉลี่ย จํานวน

2,136.91 บาทตอป และตนทุนทางออมเฉลี่ย 1,800 บาทตอป
2. จากการสํารวจความตองการทางจักรยานของผูใชจักรยาน 3 รูปแบบ ประกอบดวย ทางจักรยานแบบปนสวน

(Share Bikeway) ทางจักรยานแบบแยกสวน (Restricted Bikeway) และทางจักรยานเฉพาะ (Exclusive Bikeway) พบวา
กลุมตัวอยางมีความพอใจกับรูปแบบทางจักรยานแบบเฉพาะมากท่ีสุด รองลงมาไดแก รูปแบบทางจักรยานแบบแยกสวน และ
มีความพอใจตอรูปแบบทางจักรยานแบบปนสวนนอยท่ีสุด

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยน้ีเปนสวนหน่ึงของการประเมินผลโครงการเมืองตนแบบแหงจักรยานนครพิษณุโลก ซึ่งไดรับงบประมาณ
อุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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บทคัดยอ
โรคความดันโลหิตสูงเปนโรคไมติดตอเรื้อรังซึ่งเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญผูปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงควรมี

การบริโภคอาหารท่ีเหมาะสมกับโรคท่ีเปนอยู โดยเฉพาะอาหารลดเค็ม การศึกษาน้ีเปนการศึกษาผลของการพัฒนานวัตกรรม
“เซียมซีเสี่ยงทาย Goodbye ความดัน” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความรูของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงในการเลือกอาหาร
หลังการใชนวัตกรรม  ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูปวยความดันโลหิตสูงหลังการใชนวัตกรรม และศึกษาความพึง
พอใจในการใชนวัตกรรม ทดลองใชนวัตกรรมในผูปวยโรคความดันโลหิตสูงตําบลปากโทก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สุม
ตัวอยางอยางงายจํานวน 52 คน วิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบวา หลังจากการนํานวัตกรรมไปใชผูปวย
มีความรูเก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูงถูกตองเฉลี่ยรอยละ 85.9 มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีถูกตองรอยละ 64.6 มีความ
พึงพอใจในการใชนวัตกรรมอยูในระดับดี (คาเฉลี่ย 2.7 จากคะแนนเต็ม 3.0) จะเห็นไดวาการเลือกและปรุงอาหารลดเค็มใน
ชีวิตประจําวันตามแบบนวัตกรรม “เซียมซีเสี่ยงทาย Goodbye ความดัน” สามารถใหความรูและชวยในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงได

คําสําคัญ : โรคความดันโลหิตสูง การบริโภคเกลือ เมนูอาหาร  นวัตกรรม

Abstract
Hypertension is a non-communicable disease which is a most important public health problem.

In order to maintain proper blood pressure, patients with hypertension should change their eating
behaviors to control salt diet. The purpose of this study was to examine the effect of “Fortune Sticks for
Saying Goodbye to Hypertension” innovation by studying knowledge and eating behaviors of patients with
hypertension, and examining the attitudes toward the innovation. The participants were 52 patients with
Hypertension living in Paktok sub district, Muang district, Phitsanulok province. The data were analyzed
using descriptive statistics. The results showed that: after participating in using “Fortune Sticks for Saying
Goodbye to Hypertension” innovation, the participants had knowledge at the good level (85.9%) and had
precise eating behaviors at the medium level (64.6%). The satisfaction on using the innovation of them
was good (average 2.7 out of 3.0). It can be summarized that choosing and cooking low salt foods in the
daily life by using the innovative “Fortune Sticks for Saying Goodbye to Hypertension” might help patients
having knowledge and change their eating behaviors controlling salt consumption.

Keywords : hypertension salt consumption menu innovation
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บทนํา
โรคความดันโลหิตสูงเปนโรคไมติดตอเรื้อรังซึ่งเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญ เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของอุบัติการณ

ความรุนแรง และผลกระทบของโรค จากรายงานขององคการอนามัยโลกถึงสาเหตุการตาย 10 อันดับแรกท่ัวโลกในป
พ.ศ. 2558 พบวาโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมองเปนสาเหตุการตายอันดับ 1 มีผูเสียชีวิตจากโรคดังกลาวรวม 15
ลานคน ประเทศไทย โรคไมติดตอเรื้อรังเปนสาเหตุการปวยและตายอันดับตน และมีแนวโนมการเกิดโรคเพ่ิมข้ึน จากรายงาน
การสํารวจสุขภาพของประชากรไทยอายุ 15 ปข้ึนไป ในป พ.ศ. 2551-2552 ประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป ปวยเปนความดัน
โลหิตสูงรอยละ 21.4 ในกลุมผูท่ีเปนความดันโลหิตสูงชาย รอยละ 60 และหญิงรอยละ 40 ไมเคยไดรับการวินิจฉัยโรคความ
ดันโลหิตสูงมากอนและ รอยละ 8-9 ไดรับการวินิจฉัยแตไมไดรับการรักษาท้ังน้ี จากการศึกษาในป พ.ศ. 2555 พบวารอยละ
ของผูปวยท่ีสามารถควบคุมความดันโลหิตใหอยูในเกณฑท่ีเหมาะสมประมาณรอยละ 60 การท่ีผูปวยสวนใหญไมสามารถ
ควบคมุภาวะความดันโลหิตสูงใหอยูในเกณฑท่ีเหมาะสมสงผลใหเกิดภาวะแทรกซอนตางๆ ตามมา (กลุมรายงานมาตรฐานการ
ปวยตายดวยโรคไมติดตอ, 2560) และจากรายงานสถานการณโรคความดันโลหิตสูงในจังหวัดพิษณุโลก ในป พ.ศ. 2558
พบวา มีผูปวยโรคความดันโลหิตสูงปจจุบัน 64,558 คน และผูปวยรายใหมเกิดข้ึน 2,534 คน ในจํานวนน้ีสามารถควบคุม
ความดันโลหิตไดดีรอยละ 70.60 นอกจากน้ีโรคไตซึ่งเปนภาวะแทรกซอนท่ีสําคัญในผูปวยความดันโลหิตสูง ผูปวยความดัน
โลหิตสูงในจังหวัดพิษณุโลกท่ีมีภาวะแทรกซอนดวยโรคไตมีจํานวน11,228 คน คิดเปนรอยละ 17.4 ของผูปวยความดันโลหิต
สูงท้ังหมด นับวาเปนโรคท่ีสงผลใหสูญเสียศักยภาพในการดําเนินชีวิตประจําวัน (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก,
2560)

ในสภาพสังคมปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท้ังเศรษฐกิจและสังคม ทําใหวิถีการดําเนินชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลง
ไป ปจจัยท่ีทําใหเกิดโรคความดันโลหิตสูงนอกจากจะมีสาเหตุจากพันธุกรรมแลว ยังเปนโรคไมมีสาเหตุท่ีแนชัด แตปจจัยท่ีทํา
ใหเปนโรคดังกวาน้ี มักเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพท่ีไมเหมาะสม ไดแก การรับประทานอาหารท่ีไมถูกตอง เชน รสเค็ม หวาน
มัน มากเกินไป การบริโภคผักและผลไมท่ีไมเพียงพอ ขาดการออกกําลังกายท่ีเหมาะสม มีภาวะเครียดทางอารมณ โรคอวน
ดื่มสุรา สูบบุหรี่ (กลุมบริหารยุทธศาสตร สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค, 2555) ปจจัยหน่ึงท่ีเห็นไดชัด คือพฤติกรรมการ
บริโภคของประชาชนเปลี่ยนไป  คนในชุมชนเลือกรับประทานท่ีมีประโยชนนอยลง ซึ่งการบริโภคโซเดียมมากมีความเก่ียวพัน
กับการเกิดความดันโลหิตสูงเน่ืองจากอาหารท่ีมีเกลือสูงจะกระตุนใหมีการหลั่งฮอรโมนแนทรียูเรติค (natriuretic hormone)
นอกจากน้ีการไดรับโซเดียมมากยังกระตุนกลไกการหดรัดตัวของหลอดเลือดของระบบประสาทสวนกลาง มีผลในการเพ่ิม
ความดันโลหิต และจะทําใหมีโอกาสท่ีจะปวยดวยโรคอ่ืน ๆ ตามมา เชนโรคหลอดเลือดหัวใจเบาหวาน มะเร็ง (ผองพรรณ
อรุณแสง, 2552) ดังน้ัน การปองกันไมใหเกิดโรคดังกลาว  จะเปนหนทางท่ีปลอดภัยและประหยัดงบประมาณกวาการรักษา
โดยการเลือกรับประทานอาหารรสเค็มใหนอยลง งดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอลและออกกําลังกายใหสม่ําเสมอ และมีวิธี
จัดการกับความเครียดท่ีเหมาะสม หากสามารถปฏิบัติไดสม่ําเสมอ จะชวยใหประชาชนมีสุขภาพดีสงผลใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน
ตามไปดวย

ชุมชนบานแสงดาว จากขอมูลท่ีสํารวจพบวามีผูปวยโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 155 คนจากจํานวนประชากร
ท้ังหมด 773 คน คิดเปนอัตราปวย 200.5 ตอพันประชากร และพบวามีผูเสียชีวิตดวยโรคความดันโลหิตสูง 3 คน คิดเปน
อัตราตาย 3.88 ตอพันประชากร ผลของการคัดกรองโรคเบื้องตนในประชากรอายุ 35 ปข้ึนไปในป พ.ศ. 2560 ท้ังหมด 152
คน จาก 373 คน พบวา มีผูปวยโรคความดันโลหิตสูงรายเกาจํานวน 62 คน คิดเปนอัตราปวย 80.2 ตอพันประชากร และ
ผูปวยรายใหม คือ ประชากรกลุมเสี่ยงท่ีมีความดันโลหิต มากกวา 140/90 mmHg. จํานวน 14 คน คิดเปนอัตราอุบัติการณ
ของโรคเปน 37.53 ตอพันประชากร หลังจากการทําแบบสอบถามความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูปวยโรคความดันโลหิต
สูง จํานวน พบวา มีความรูท่ีถูกตองรอยละ 71.90 ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลตนเองอยูในระดับปานกลาง และดานพฤติกรรม
ปฏิบัติตัวถูกตองเพียงรอยละ 43.84 จึงเห็นไดวาผูปวยโรคความดันโลหิตสูงในหมูบานแสงดาว สวนใหญยังมีพฤติกรรมปฏิบัติ
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ตัวท่ีไมเหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่อง การรับประทานอาหารมัน เค็ม ซึ่งพฤติกรรมน้ีอาจสงผลใหเกิดภาวะแทรกซอนจากโรค
ความดันโลหิตสูงได ผูวิจัยจึงเห็นปญหาและความสําคัญในการแกปญหาดังกลาว โดยออกแบบคิดคนนวัตกรรม “เซียมซีเสี่ยง
ทาย Goodbye ความดัน” เพ่ือใหสงเสริมผูปวยโรคความดันโลหิตสูงสามารถเลือกและประกอบอาหารไดถูกตองเหมาะสมกับ
โรค และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารลดเค็มเพ่ือควบคุมความดันโลหิตใหอยูในระดับปกติตอไป

วัตถุประสงค

1. เพ่ือศึกษาความรูของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงในการเลือกอาหารหลังการใชนวัตกรรม
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูปวยความดันโลหิตสูงหลังการใชนวัตกรรม
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใชนวัตกรรม “เซียมซีเสี่ยงทาย Goodbye ความดัน”

วิธีดําเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย (Study design) การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเลือกและปรุงอาหารท่ี

เหมาะสมกับผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง อายุ 35 ป ข้ึนไป อาศัยอยูในชุมชนบานแสงดาว หมู 4

ตําบลปากโทก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 155 คน สุมตัวอยางอยางงาย (Simple random sampling) ท่ีมีความ
สมัครใจในการทดลองใชนวัตกรรม “เซียมซีเสี่ยงทาย Goodbye ความดัน” จํานวน 52 คน

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย มี 3 ชนิดคือ
1. นวัตกรรม “เซียมซีเสี่ยงทาย Goodbye ความดัน”
2. แบบสอบถามความรูในการเลือกอาหารของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง แบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ
3. แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูปวยความดันโลหิตสูง แบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก จํานวน 5 ขอ
4. แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชนวัตกรรม แบบมาตรสวนประเมินคา 3 ระดับ จํานวน 8 ขอ
การตรวจสอบเคร่ืองมือ
คณะผูจัดทํา สรางแบบสอบถามความรูและพฤติกรรมการบริโภคของผูปวยความดันโลหิตสูง และแบบสอบถาม

ความพึงพอใจในการใชนวัตกรรมจากการสืบคนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ จากน้ันนําเครื่องมือท่ีผานการตรวจสอบความตรงตาม
เน้ือหา 3 ทาน ไดแก อาจารยพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ เครื่องมือน้ีไมไดไดมาทดสอบความเช่ือมั่นของเครื่องมือ

การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

วิธีการพัฒนานวัตกรรม
1. ขั้นเตรียม มีข้ันตอนดังตอไปน้ี
1.1 ศึกษาปญหาของชุมชนโดยการสํารวจขอมูลท้ังปฐมภูมิ และทุติยภูมิจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล

ปากโทก
1.2 ประชุมปรึกษาหารือและทําการคิดคนนวัตกรรมมาแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน
1.3 สืบคนความรูเก่ียวกับเมนูอาหารสําหรับผูปวยเบาหวาน จากวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และนํามาปรับ

ใชใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
1.3 ออกแบบนวัตกรรมใหเหมาะสมกับปญหาท่ีพบ
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1.4 เตรียมวัสดุอุปกรณในการทํานวัตกรรม ไดแก ไมชายธงจากไมไผ ปากกาเมจิก กระดาษ A4 กระปองนมขน
ขนาด 7x10 เซนติเมตร หญาแฝกจักสาน ซองยาพลาสติกเหลือใช ขนาด 13 x 17 เซนติเมตร ฟวเจอรบอรด ขนาด 60 x 60
เซนติเมตร กระดาษสีตกแตง กาวสองหนา เทปกาว และกรรไกร

2. ขั้นการดําเนินงาน มีข้ันตอนดังตอไปน้ี
2.1 ข้ันตอนการพัฒนานวัตกรรม (ภาพท่ี 1)

2.1.1 นํากระปองนมขนตกแตงดวยหญาแฝกจักสานท่ีสานโดยชมรมจักสานในหมูบาน
2.1.2 นําไมชายธงจากไมไผ จํานาน 20 อันมาเขียนเลขดวยปากกาเมจิก
2.1.3 พิมพเมนูอาหารลงบนกระดาษเซียมซีขนาด 9 x 12 เซนติเมตร จํานวน 16 เมนู ใสซองยาพลาสติก

ขนาด 13 x17 เซนติเมตร ติดบนฟวเจอรบอรด ขนาด 60x60 เซนติเมตร และตกแตงดวยกระดาษสตีัดเปนรูปดาว
2.1.4 เขียนหมายเลขบนกระดาษติดบนซองยาพลาสติก

ภาพท่ี 1 นวัตกรรม “เซียมซีเสีย่งทาย Goodbye ความดัน” และตวัอยางแผนเมนูอาหาร
2.2 ข้ันการดําเนินการทดลองใช

2.2.1 อธิบายวิธีการใชนวัตกรรม “เซียมซีเสี่ยงทาย Goodbye ความดัน” ใหกับกลุมตัวอยางเปน
รายบุคคล ไดแก กรณี 1 ผูปวยมาวัดความดันโลหิตดวยตนเองท่ีรานคาและตองการเลือกเมนูอาหาร หรือกรณี 1 ผูปวยท่ี
ตองการเมนูอาหารท่ีเหมาะสมกับโรคความดันโลหิตสูง ใหเสี่ยงเซียมซี เพ่ือเลือกเมนูอาหารมา 1 อยาง ในเมนูจะมีสัดสวนของ
เครื่องปรุง และวิธีการประกอบอาหารท่ีมีโซเดียมเหมาะสม ผูปวยสามารถนําแผนเมนูท่ีเสี่ยงทายไดกลับไปใชท่ีบานตอไป

2..2.2 นํานวัตกรรมไปทดลองใชกับผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีบาน โดยการใหผูปวยเสี่ยงทายเซียมซี
และเลือกอาหารจากตัวเลขท่ีเสี่ยงทายได ซึ่งในใบเซียมซีจะประกอบไปดวยสูตรอาหารลดเค็ม และวิธีการปรุงอาหารท่ี
เหมาะสมกับผูปวยโรคความดันโลหิตสูง (ภาพท่ี 2)
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ภาพท่ี 2 การนํานวัตกรรมไปทดลองใชกับผูปวยความดันโลหิตสูงท่ีบาน

2.2.3 นํานวัตกรรมมาปรับปรุงตามคําแนะนําของผูทดลองใชใหเหมาะสม
2.2.4 นํานวัตกรรมไปใชท่ีรานคาในหมูบาน (ภาพท่ี 3) เพ่ือใหผูปวยท่ีมาซื้อของวัดความดันโลหิตดวย

ตนเองหรือผูปวยท่ีตองการเมนูอาหารท่ีเหมาะสมกับโรคท่ีเปนอยู สามารถใชนวัตกรรมเพ่ือนําเมนูอาหารไปปฏิบัติตอไป

ภาพท่ี 3 นวัตกรรมท่ีรานคาในหมูบาน
3. ขั้นการประเมินผล
3.1 ประเมินความรูในการเลือกอาหารหลังใชนวัตกรรม 1 สัปดาห โดยใชแบบสอบถามความรูในการเลือกอาหาร

ของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง มีเกณฑการใหคะแนนแตละคําตอบดังน้ี ตอบถูกตอง ให 1 คะแนน ตอบผิด ให 0 คะแนน
คะแนนเต็ม 10 คะแนน

3.2 ประเมินการเลือกอาหารและการประกอบอาหารหลังใชนวัตกรรม 1 สัปดาห โดยใชแบบสอบถามพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของผูปวยความดันโลหิตสูง มีเกณฑการใหคะแนนแตละคําตอบดังน้ี ตอบถูกตองให 1 คะแนน ตอบผิดให 0
คะแนน คะแนนเต็ม 5 คะแนน
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3.3 ประเมินผลระดับความพึงพอใจของนวัตกรรมหลังใชนวัตกรรม 1 สัปดาห โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นตอ
การใชนวัตกรรม “เซียมซีเสี่ยงทาย Goodbye ความดัน” มีเกณฑการใหคะแนนแตละคําตอบดังน้ี มากให 3 คะแนน
ปานกลางให 2 คะแนน นอยให 1 คะแนน เกณฑการแปลผลโดยการพิจารณาคะแนน ดังน้ี

คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.50 – 3.00 หมายถึงมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับดี
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.50– 2.49 หมายถึงมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.49 หมายถึงมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับนอย

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของขอมูลท่ัวไปของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายไดตอเดือน อาชีพ โรคประจําตัวอ่ืน ๆ และประวัติคนในครอบครัวมีประวัติโรคความดันโลหิตสูง (n=52)

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ
1.เพศ

หญิง 31 59.6
ชาย 21 40.4

2. อายุ
35-50 ป 7 13.5
51-65 ป 16 30.8
66-80 ป 21 51.9
80 ข้ึนไป 2 3.8

3. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา 42 80.8
ปริญญาตรี 5 9.6
มัธยมศึกษาตอนตน 3 5.8
อนุปริญญา,ปวส. 1 1.9
ไมเคยเรยีนหนังสือ 1 1.9

4. อาชีพ
พอบาน แมบาน 26 50
รับจางท่ัวไป 14 26.9
ขาราชการ 6 11.5
คาขาย, ธุรกิจสวนตัว 2 3.8
เกษตรกรรม 2 3.8
พนักงานของรัฐ, รัฐวิสาหกิจ 1 1.9
พนักงานบริษัท 1 1.9

5. รายไดตอเดือน
ต่ํากวา 5,000 บาท 22 42.3

5,000 - 10,000 บาท 20 38.5
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ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ
10,001 – 20,000 บาท 6 11.5
20,001 – 30,000 บาท 3 5.8
มากกวา 30,000 บาท 1 1.9

6. โรคประจําตัวอ่ืน ๆ
ไมมีโรคประจําตัวอ่ืน ๆ 33 63.5
โรคไขมันในเลือดสูง 8 15.4
โรคเบาหวาน 6 11.5
โรคเบาหวานและโรคไขมันในเลือดสูง 4 7.7
โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง และโรคหัวใจ 1 1.9

7. คนในครอบครัวมีประวัติโรคความดันโลหิตสูง
มีประวัติ 27 51.9
ไมมีประวัติ 25 48.1

จากตารางท่ี 1 กลุมตัวอยางจํานวน 52 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 31 คน (รอยละ 59.6) เพศชาย จํานวน
21 คน (รอยละ 40.4) อายุสวนใหญอยูในชวง 66-80 ป (รอยละ 51.9) รองลงมาคือชวงอายุ 51-65 (รอยละ 30.8) ระดับ
การศึกษาสวนใหญอยูในระดับประถมศึกษา (รอยละ 80.8) มีอาชีพสวนประกอบอาชีพพอบานแมบานรอยละ 50 รายไดสวน
ใหญอยูในชวงต่ํากวา 5,000 บาท(รอยละ 42.3) รองลงมาคือ อยูในชวง 5,000-10,000 บาท (รอยละ 38.5) กลุมตัวอยางท่ีมี
โรคประจําตัวอ่ืนๆ พบวารอยละ 63.5 ไมมีโรคประจําตัวอ่ืนๆ รอยละ 15.4 ปวยเปนโรคไขมันในเลือดสูง ประวัติโรคความดัน
โลหิตสูงในครอบครัว สวนใหญกลุมตัวอยางมีประวัติของคนในครอบครัวปวยเปนโรคความดันโลหิตสูง (รอยละ 51.9) ไมมี
ประวัติ (รอยละ 48.1)

2. ผลการทดลองใชนวัตกรรม
2.1 ความรูเก่ียวกับการเลือกของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง

ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละของความรูเก่ียวกับการเลือกอาหารของผูปวยโรคความดันโลหติสูงหลังทดลองใชนวัตกรรม

ความรูเกี่ยวกับการเลือกอาหาร
ตอบถูก ตอบผิด

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ
1. ตมยําผัก 52 100 - -
2.นํ้าพริกปลา 47 90.4 5 9.6
3. แกงจืดเตาหู 52 100 - -
4. ยําปลากระปอง 34 65.4 18 34.6
5. ยํามะเขือยาว 49 94.2 3 5.8
6. ออมหมู 47 90.4 5 9.6
7. หอหมกปลา 51 98.1 1 1.9
8. ผักกาดดอง 45 86.5 7 13.5
9. บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูปตมใสไข 37 71.2 15 28.8

245 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

10. ไสกรอกหมู 33 63.5 19 36.5
เฉลี่ยรวม 85.9 (SD = 14.1)

จากตารางท่ี 2 พบวาหลังทดลองใชนวัตกรรม กลุมผูปวยมีความรูเก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูงถูกตองเฉลี่ย รอยละ
85.9 (SD = 14.1) ขอท่ีกลุมตัวอยางตอบผิดมากท่ีสุดคือ ไสกรอกหมูและยําปลากระปอง (รอยละ 63.5 และรอยละ 65.4
ตามลาํดับ)

2.2 พฤติกรรมการบริโภคของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง

ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละพฤติกรรมการบริโภคของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงหลังทดลองใชนวัตกรรม
พฤติกรรมการบริโภค ปฏิบัติถูกตอง ปฏิบัติไมถูกตอง

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ
1. ทานรับประทานอาหารท่ีมีรสเค็ม หรือเตมินํ้าปลา/ ซอสปรุงรสเพ่ิม
ในอาหาร

36 69.2 16 30.8

2. ทานรับประทานอาหารท่ีมีไขมนั เชน ขาวขาหมู อาหารทอด แกง
กะทิ และขนมใสกะทิ

32 61.5 20 38.5

3. ทานซื้ออาหารสําเร็จรูป เชน บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป อาหารกระปอง
รับประทาน

38 73.1 14 26.9

4. ทานรับประทานอาหารท่ีมีผัก ผลไม ทุกวัน 45 86.5 7 13.5
5. ทานมักจะรับประทานอาหารจาํพวกหอย หมึก กุง 17 32.7 35 67.3

เฉลี่ยรวม 64.6 (SD = 20.0)
จากตารางท่ี 3 พบวาหลังทดลองใชนวัตกรรม กลุมผูปวยมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีถูกตอง รอยละ 64.6 ขอท่ี

มีคะแนนนอยสุด คือ การรับประทานอาหารจําพวกหอย หมึก กุง (รอยละ 32.7)
2.3 ความพึงพอใจตอการใชนวัตกรรม “เซยีมซีเสี่ยงทาย Goodbye ความดัน”

ตารางท่ี 4 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในการใชนวัตกรรมของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
รายการประเมิน คะแนนเฉลี่ย SD การแปลผล

1 ดานผลลัพธ
1.1 มีความสะดวกในการใชงาน 2.9 .4 ดี
1.2 ขนาดนวัตกรรมมีความเหมาะสม 2.7 .5 ดี
1.3 สถานท่ีตั้งมีความเหมาะสม สามารถเขาถึงไดงาย 2.8 .4 ดี
1.4 นวัตกรรมสามารถใชจริงไดในชีวิตประจําวัน 2.7 .5 ดี
1.5 เน้ือหาสั้น กะทัดรัด ชัดเจน อานเขาใจงาย 2.3 .6 ปานกลาง
1.6 ชวยสงเสริมการเลือกและประกอบอาหารให

ถูกตองและเหมาะสม
2.7 .5 ดี

2 ดานวัสดุอุปกรณ
2.1 รูปแบบสวยงามนาใชงาน 2.9 .3 ดี
2.2 มีความทนทานตอการใชงาน 2.7 .5 ดี
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รายการประเมิน คะแนนเฉลี่ย SD การแปลผล
เฉลี่ยรวม 2.7 .3 ดี

จากตารางท่ี 4 ผูปวยมีความพึงพอใจในการใชนวัตกรรมในชีวิตประจําวัน คิดเปนรอยละ 90 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 2.7
มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับดี โดยขอท่ีมีคะแนนสูงสุด คือ มีความสะดวกในการใชงาน และมีรูปแบบสวยงามนาใชงาน มี
คะแนนเฉลี่ยรวม 2.9 คะแนน คิดเปนรอยละ 96.3 รองลงมาคือ สถานท่ีตั้งมีความเหมาะสม สามารถเขาถึงไดงายมีคะแนน
เฉลี่ยรวม 2.8 คะแนนคิดเปนรอยละ 92.3 ขอท่ีมีคะแนนต่ําท่ีสุดคือเน้ือหาสั้น กะทัดรัด ชัดเจน อานเขาใจงาย มีคะแนนเฉลี่ย
รวม 2.3 คะแนนคิดเปนรอยละ 77

อภิปรายผล
ผลจากการพัฒนาและทดลองใชนวัตกรรม “เซียมซีเสี่ยงทาย Goodbye ความดัน” พบวา กลุมผูปวยมีความรู

เก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูงถูกตองเฉลีย่รอยละ 85.9 มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีถูกตองรอยละ 64.6 มีความพึงพอใจใน
การใชนวัตกรรมอยูในระดับดี ขอท่ีกลุมผูปวยมีความรูไมถูกตองมากท่ีสุดคือ อาหารประเภทไสกรอกหมูและยําปลากระปอง
ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงสามารถรับประทานได โดยผูปวยคิดวาท้ัง 2 เมนูยังสามารถรับประทานได เพราะมีโซเดียมใน
ปริมาณท่ีไมสูง ผลการศึกษาครั้งน้ี ดานความรูมีความสอดคลอง แตดานพฤติกรรมไมมีความสอดคลองกับการวิจัยของ สม
รัตน ขํามาก (2559) ท่ีทําการศึกษาความรูเรื่องโรคความดันโลหิตสูง พฤติกรรมการดูแลตนเอง 3 อ 2 ส ของผูปวยโรคความ
ดันโลหิตสูง ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนางเหลา อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา พบวาผูปวยมีความรูเก่ียวกับ
โรคเบาหวานอยูในระดับสูง (รอยละ 86.20) และมีพฤติกรรมการดูแลตนเองเหมาะสมในระดับสูง (รอยละ 94.82) และ
การศึกษาครั้งน้ีสอดคลองกับ สุพัชรินทร วัฒนกุล มณีรัตน ธีระวิวัฒน นิรัตน อินามี และสุปรียา ตันสกุล (2550) ไดทําวิจัยก่ึง
ทดลองเพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการเรียนรูการจัดการตนเองเรื่องอาหารและการออกกําลังกาย ในกลุมเสี่ยงโรคความดัน
โลหิตสูงจํานวน 68 ราย ผลการวิจัยพบวาคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการจัดการตนเองดานอาหารและการออกกําลังกายของกลุม
ทดลองมีคาเฉลี่ยสูงกวากลุมทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <.001)

แตอยางไรก็ตามจากการศึกษาผลการทดลองใชนวัตกรรมในครั้งน้ีพบวามีขอจํากัดในเรื่องของความเช่ือสวนบุคคล
เรื่องการเสี่ยงเซียมซีอาจทําใหไมเขาใจในการใชนวัตกรรม และบางรายรับประทานอาหารมังสวิรัติจึงไมสามารถใชนวัตกรรมน้ี
ได เพราะเมนูอาหารมีเน้ือสัตวเปนสวนประกอบ นอกจากน้ีระยะเวลาในการทดลองใชนวัตกรรมซึ่งมีระยะเวลาท่ีนอยเกินไป
จึงไมสามารถประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลดานการใชงานไดดีเทาท่ีควร จึงควรมีการเพ่ิมระยะเวลาในการศึกษา
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชนวัตกรรมอยางนอย 2-3 เดือน และควรมีการติดตามระดับความดันโลหิตสูง อยาง
นอยสัปดาหละ 1-2 ครั้ง หลังมีการรับประทานอาหารควบคุมความดันโลหิตสูงขอเสนอแนะในการปรับปรุงนวัตกรรม คือ ควร
ปรับขนาดตัวหนังสือใหใหญข้ึน เพ่ือใหอานไดงายข้ึน ควรเพ่ิมเมนูอาหารสําหรับผูท่ีรับประทานอาหารมังสวิรัติ อาหารเจ หรือ
อาหารประจําทองถ่ินเพ่ือใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตของผูรับบริการ การนํานวัตกรรมไปประยุกตใชครั้งตอไป ควรมีการสํารวจ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารประจําถ่ินของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงกอน แลวจึงนําไปสูการคัดเลือกอาหารเขาไปใชใน
เครื่องมือวิจัย ก็จะทําใหเกิดประโยชนสูงกับผูปวย

สรุปผลการวิจัย
โรคความดันโลหิตสูงเปนโรคไมติดตอเรื้อรังซึ่งเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญ ผูปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงควรมี

การบริโภคอาหารท่ีเหมาะสมกับโรคท่ีเปนอยู โดยเฉพาะอาหารลดเค็ม นวัตกรรม “เซียมซีเสี่ยงทาย Goodbye ความดัน”
เปนเครื่องมือท่ีชวยใหผูปวยมีความรูและพฤติกรรมเก่ียวกับการเลือกและการปรุงอาหารท่ีเหมาะสม เพ่ือใหผูปวยสามารถ
ควบคุมระดับความดันโลหิตสูงไดยิ่งข้ึน

247 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผูอํานวยการและเจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปากโทกทุกทานท่ีใหการสนับสนุนพ้ืนท่ีใน

การฝกปฏิบัติงาน ขอบคุณผูปวยโรคความดันโลหิตสูง และขอขอบคุณผูรวมพัฒนานวัตกรรม ไดแก นางสาวเกศินี จวนเผา
นางสาวจารุรัตน ออนจันทร นางสาวบุปผา ฉิมรักษ นางวรารัตน อินอ่ิม และนางสาวสิริพร กลมกลอม (นักศึกษาพยาบาล
ศาสตรช้ันปท่ี 4 รุนท่ี 66 กลุม A1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช)

เอกสารอางอิง
กลุมพัฒนาระบบสาธารณสุข สํานักโรคไมตดิตอกรมควบคุมโรค. (2560). ประเด็นสารรณรงควันความดันโลหิตสูงโลก 60 .

เขาถึงไดจาก:http://www.thaincd.com/document/ไฟฟฟfile/info/non-communicable. (สืบคนเมื่อวันท่ี: 18
พฤศจิกายน 2560).

กลุมบรหิารยุทธศาสตร สํานักโรคไมตดิตอ กรมควบคุมโรค. (2555). รายงานสรุปขอมูลการประชมุเชิงปฏิบัติการจัดทํา
ขอมูลโรคไมติดตอระดับประเทศในการประชุม UN General Assemble High-Level Meeting on the
Prevention and Control of Non Communicable Diseases. (พิมพครั้งท่ี 1). กรุงเทพฯ: โอ-วิทย (ประเทศ
ไทย) จํากัด.

กลุมรายงานมาตรฐานการปวยตายดวยโรคไมติดตอ. (2560). อัตราปวยตายดวยโรคความดันโลหิตสูง. เขาถึงไดจาก:
https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source= formated/
ncd_death_age.php&cat_id=6a1fdf282fd28180eed7d1cfe0155e11&id=e46c73b57cๆๆๆๆๆ
9eeb2f07759a9e9bc50fb3. (สืบคนวันท่ี: 20พฤศจิกายน 2560).

เทวัญ ธานีรัตน และคณะ (บรรณาธิการ). (มปป.). คูมือการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงดวยการแพทยผสมผสาน.
(พิมพครั้งท่ี 1). กรุงเทพฯ: วี อินดี้ ดีไซน จํากัด.

โรงพยาบาลบางปะอิน. (มปป.). เมนูอาหารผูปวยความดันโลหิตสูง.
เขาถึงไดจาก: http://www.bpihospital.com/ food/index2.html. (สืบคนวันท่ี: 19 พฤศจิกายน 2560).

ผองพรรณ อรุณแสง. (2552). การพยาบาลผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด. (พิมพครั้งท่ี 7). ขอนแกน: คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลยัขอนแกน.

สมรตัน ขํามาก. (2559). พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลนางเหลา
อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา. วารสารเครือขายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต. 3 (3), 153-169.

สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาต.ิ (2556). เกณฑความดันโลหิตสูง. สืบคนวันท่ี 28พฤศจิกายน 2560. เขาถึงไดจาก:
http://www.thaiemsinfo.com/autopagev4/show_page.php?topic_id=184&auto_id=6&TopicPk. (สืบคน
วันท่ี: 28พฤศจิกายน 2560).

สุพัชรินทร วัฒนกุล มณีรัตน ธีระวิวัฒน นิรัตน อินามี และสุปรียา ตันสกุล (2556). ผลของโปรแกรมการเรียนรูการจัดการ
ตนเองเร่ืองอาหารและการออกกาํลังกาย ในกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิต. 27(1): 16-30 เขาถึงไดจาก:
http://phpn.ph.mahidol.ac.th/Journal/Full%20text%2054_55/no1_56/2%20Supucharin.pdf. (สืบคน
วันท่ี: 6 มีนาคม 2561).

สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข. (2559). รายงานประจําป 2559. เขาถึงไดจาก:
http://www.thaincd.com/ document/file/download/paper. (สืบคนวันท่ี: 19 พฤศจิกายน 2560).

248 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

สํานักระบาดวิทยา. (2558). โรคความดันโลหิตสูง . เขาถึงไดจาก:
http://www.boe.moph.go.th/Annual/AESR2015/aesr2558/Part%201/11/hypertension.pdf. (สืบคนวันท่ี:
19 พฤศจิกายน 2560).

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพษิณุโลก. (2560). จํานวนและอัตราตายตอประชากรแสนคนตามสาเหตุการตายดวย
โรคสําคัญ 10 อันดับแรก จังหวัดพิษณุโลก ป 2553-2555. เขาถึงไดจาก:
http://www.plkhealth.go.th/bifm/dead/dead.htm. (สืบคนวันที:่ 20 เม.ย. 2557).

249 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

ผลของการใชนวัตกรรม "วงลอเตือนไตเสื่อม" ตอความรูและทัศนคติเกี่ยวกับ
โรคไตเรื้อรังในผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน

THE EFFECT OF AN INNOVATION “WARNING RENAL IMPAIRMENT WHEEL”
ON KNOWLEDGE AND ATTITUDES TOWARDS CHRONIC KIDNEY DISEASE IN DIABETES

MELLITUS AND HYPERTENSION PATIENTS

ศุภวรรน ยอดโปรง1* ชิณกรณ แดนกาไสย2 สุภิญญา  สุขรอด3และ ภาวิณี วิพัชครุฑ4

1,4วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พิษณุโลก 2วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
3โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาํบลบานกราง พิษณุโลก

*corresponding author e-mail : Pengawin.109@gmail.com

บทคัดยอ
โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเปนโรคเรื้อรังท่ีมีจํานวนผูปวยเพ่ิมข้ึนท้ังในประชากรโลกและประเทศไทย

และหากผูปวยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีไมเหมาะสมกับโรค ทําใหเกิดภาวะแทรกซอนตามมา ซึ่งหน่ึงในภาวะแทรกซอนท่ี
สําคัญ คือ โรคไตเรื้อรัง โดยในระยะแรกจะไมพบอาการผิดปกติ จนการเสื่อมของไตไดดําเนินเขาสูระยะสุดทาย จึงจะแสดง
อาการ และไมสามารถรักษาหรือฟนฟูสภาพของไตใหกับคืนมาได โดยผูปวยท่ีมีปญหาโรคไตเรื้อรังจะตองไดรับการรักษาท่ี
ซับซอน ยุงยาก เสียคาใชจายสูง และสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต เชน การไดรับการบําบัดทดแทนไต การฟอกเลือดดวย
เครื่องไตเทียม และการลางไตทางหนาทองอยางตอเน่ือง การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของการใชนวัตกรรม “วง
ลอเตือนไตเสื่อม” ตอความรูและทัศนคติเก่ียวกับโรคไตเรื้อรังในผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงท่ีมี
ภาวะแทรกซอนทางไต ตําบล บานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 82 คน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบ
สัมภาษณความรูและทัศนคติ เก่ียวกับภาวะไตเสื่อมของผูปวยโรคเบาหวานและหรือโรคความดันโลหิตสูง วิเคราะหขอมูลโดย
ใชสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบวาภายหลังจากการใชนวัตกรรม ผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงท่ีมี
ภาวะแทรกซอนทางไต ระยะท่ี 1-4 มีคะแนนความรูอยูในระดับดีจากเดิม รอยละ 46.34  เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 73.17 และมี
คะแนนทัศนคติท่ีดีจากเดิมรอยละ 50 เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 89.02 ซึ่งสามารถสรุปและอภิปรายไดวาการแจงผลระดับภาวะไต
เสื่อมตามนวัตกรรม “วงลอเตือนไตเสื่อม” ใหกับกลุมตัวอยางทราบ รวมท้ังการบอกอาการและอาการแสดงของภาวะไตเสื่อม
ในแตละระดับและการใหคําแนะนําตามสีของระดับภาวะไตเสื่อม ทําใหผลลัพธทางดานความรูและทัศนคติเก่ียวกับโรคไต
เรื้อรังเพ่ิมข้ึน

คําสําคัญ : ผูปวยโรคเบาหวาน ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง  ภาวะไตเสื่อม  นวัตกรรม

Abstract
Hypertension and diabetes, non-communicable diseases have been increasing worldwide and

Thailand.When hypertension patients have inappropriate behaviors, the serious complication consequent.
Chronic kidney disease is the crucial complication among these patients. They know this problems when
they confront the end stage of condition that the condition could not recovery because of no symptom
of the first stage of kidney disease.  The treatments of chronic kidney disease are complicated, expensed
high cost and effected quality of life such as renal replacement therapy, hemodialysis or continuous
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peritoneal dialysis. The purpose of this study was to examine the effect of an innovation “Warning renal
impairment Wheel” knowledge and attitude among 82 patients with hypertension and diabetes diseases,
who had renal impairment at Ban Krang District, Muang, Phitsanulok Province. The instruments composed
of an innovation “Warning renal impairment Wheel and  knowledge and attitude nterview questionnaires
among renal impairment in patients with hypertension and diabetes diseases. The data were analyzed
using descriptive statistic. The results showed that: after implemented an invovation “Warning renal
impairment Wheel”, scores of knowledge level was increased from 46.34 percent to 73.17 percent and
scores of attitude level was increased from 50 percent to 89.02 percent. It can be summarized and
discussed that an innovation “Warning renal impairment Wheel” implementation for renal impairment
education including sign and symptoms or condition of this disease improved knowledge   and attitude
among chronic kidney disease patients.

Keywords : diabetes mellitus hypertension  renal impairment innovation

บทนํา
โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเปนโรคเรื้อรังท่ีมีจํานวนผูปวยเพ่ิมข้ึนท้ังในประชากรท่ัวโลกรวมถึงประเทศ

ไทย  โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญซึ่งมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน และในป พ.ศ. 2568 ท่ัว
โลกวาจะมีผูปวยโรคความดันโลหิตสูงประมาณ 1.56 พันลานคน สหพันธโรคเบาหวานนานาชาติรายงานวา ป พ.ศ.2558 มี
จํานวนผูปวยโรคเบาหวานท่ัวโลก 415 ลานคน และคาดวาในป พ.ศ. 2583 จํานวนผูปวยโรคเบาหวานท่ัวโลกจะเพ่ิมข้ึนเปน
642 ลานคน (สํานักงานโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค , 2559) ซึ่งสาเหตุสวนใหญมาจากปจจัยการดําเนินชีวิตท่ีเปลี่ยนไปของ
คนในชุมชน ซึ่งมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารไมเหมาะสม เชน การรับประทานอาหารโซเดียมสูง อาหารท่ีมีไขมันสูง
อาหารท่ีมีคารโบไฮเดรตสูง อาหารท่ีมีนํ้าตาลสูง เปนตน พฤติกรรมสูบบุหรี่ พฤติกรรมดื่มสุรา พฤติกรรมการจัดการ
ความเครียดไมเหมาะสม (วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2558) จากพฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีไมเหมาะสมกับโรคจึงทําใหเกิดผูปวย
ไมสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดและระดับความดันโลหิตได สงผลทําใหเกิดภาวะแทรกซอนตามมา ซึ่งหน่ึงใน
ภาวะแทรกซอนท่ีเกิดข้ึน คือ ภาวะไตเสื่อม  ซึ่งระยะแรกของโรคไตเสื่อมจะไมพบอาการผิดปกติแตจะตรวจพบเมื่ออาการของ
โรครุนแรงแลว เมื่อโรคเขาสูภาวะไตวายระยะสุดทาย ผูปวยจําเปนตองไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม การลางไตทาง
ชองทองแบบตอเน่ือง สงผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวยและประเทศตองเสียคาใชจายจํานวนมาก (สํานักงานโรคไมติดตอ
กระทรวงสาธารณสุข, 2559)

จากขอมูลอัตราปวยดวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในระดับโลกตั้งแตป 2558 – 2560 สําหรับประเทศ
ไทยพบอัตราปวยดวยโรคเบาหวานตั้งแตป 2558 – 2560 มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ดังน้ี 5,298.74, 5,346.02, 5,736.26 ตอแสน
ประชากร ตามลําดับ รอยละของผูปวยท่ีไมสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไดคิดเปนรอยละ 83.85 , 81.80 และ 78.97
ตามลําดับ  และอัตราปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงในป พ.ศ. 2558 – 2560 มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง ดังน้ี 10,854.92,
11,194.18, 10,854.92 ตอแสนประชากร ตามลําดับ ผูปวยท่ีไมสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตไดรอยละ 57.00 ,
58.25 และ 57.09 ตามลําดับ (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร , 2561) สงผลใหพบผูปวยโรคเบาหวานมีภาวะแทรกซอนทาง
ไตมากท่ีสุดถึงรอยละ 42.9 รองลงมาเปนผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะแทรกซอนทางไต รอยละ 26.8 (สมาคมโรคไต
แหงประเทศไทย, 2555) สําหรับจังหวัดพิษณุโลกมีอัตราปวยดวยโรคเบาหวาน ตั้งแตป 2558-2560 จํานวน 6,281.81 ,
6,331.92 และ 7,176.24 ตอแสนประชากร   และมีรอยละผูปวยเบาหวานท่ีมีแทรกซอนทางไตตั้งแตป 2558-2560 จํานวน
2.86, 7.64 และ 13.43 ตามลําดับ (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก , 2561) อัตราปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง
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ตั้งแตป 2558-2560 จํานวน 13,865.82 , 14,123.76 และ 16,525.23 ตอแสนประชากร ตามลําดับ  และมีรอยละผูปวย
ความดันโลหิตสูงท่ีมีแทรกซอนทางไตตั้งแตป 2558-2560 จํานวน 2.72 , 6.62 และ 8.11 ตามลําดับ (สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดพิษณุโลก, 2560)

ในสวนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบอัตราปวยดวยโรคความดัน
โลหิตสูง 5,221 , 8,409 และ 13,442 ตอแสนประชากร ตามลําดับ และอัตราปวยดวยโรคเบาหวาน 3,285 , 4,849 และ
5,576 ตอแสนประชากร ตามลําดับ (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานกราง, 2560) ซึ่งมีผูปวยโรคเบาหวานท่ีมี
ภาวะแทรกซอนทางไตรวมรอยละ 13.32 และผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะแทรกซอนทางไตรวมรอยละ 8.11 ของ
ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง จากการสัมภาษณผูปวยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง พบวา ผูปวยยังไมรับรูถึงความ
ผิดปกติของการทํางานของไต จึงทําใหผูปวยมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารไมเหมาะสม เชน การรับประทานอาหาร
โซเดียมสูง อาหารท่ีมีไขมันสูง อาหารท่ีมีคารโบไฮเดรตสูง อาหารท่ีมีนาตาลสูง เปนตน พฤติกรรมสูบบุหรี่ พฤติกรรมดื่มสุรา
พฤติกรรมการจัดการความเครียดไมเหมาะสม อีกท้ังผูปวยยังขาดความรูและทัศนคติเก่ียวกับการดูแลตนเองของผูปวย
เบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงไมเหมาะสม และรพสต.ยังขาดกิจกรรมท่ีเฉพาะเจาะจงในการดูแลผูปวยกลุมน้ี จึงทําให
ผูปวยไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเหมาะสมกับโรคสงผลใหอัตราการกรองของไตลดลงๆอยางตอเน่ือง

คณะผูจัดทําทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับวิธีการชะลอภาวะไตเสื่อมของผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูง พบวา แนวทางการดูแลรักษาผูปวยโรคไตเรื้อรังท่ีดีท่ีสุดคือการปองกัน เพ่ือปองกันไมใหการดําเนินโรคเขาสูภาวะ
ไตวายระยะสุดทาย การตรวจคัดกรองและดูแลรักษาตั้งแตระยะเริ่มตน อยางเหมาะสมเปนการชะลอการเสื่อมของไตท่ีมี
ประสิทธิภาพ และสามารถลดความเสี่ยงตอการเกิดภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดทายลงไดถึงรอยละ 20-50 (มณีรัตน จิรัปปภา,
2557) จากการศึกษาท่ีผานมาใชทฤษฎีความสามารถของตนเองและและการสนับสนุนทางสังคมเพ่ือชะลอไตเสื่อมในการดูแล
ผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงจะใหเนนท่ีการดูแลสุขภาพเปนรายบุคคล ซึ่งจะชวยสงผลใหผูปวยเกิดการมี
ความรู และทัศนคติเพ่ิมข้ึน นําสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีดีข้ึนได (อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ , 2553) ผูจัดทําจึงไดคิดคน
นวัตกรรม "วงลอเตือนไตเสื่อม" เพ่ือใหผูปวยมีความรู ทัศนคติท่ีเหมาะสม นําสูการปฏิบัติตัวไดอยางเหมาะสมตามแตระยะ
อาการของภาวะไตเสื่อมของตนเอง และเปนการปองกันภาวะ ไตวาย จนทําใหมีภาวะแทรกซอนทางไตท่ีรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน
เรื่อยๆจนกลายเปนโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทายในท่ีสุด

วัตถุประสงค
1. เพ่ือเปรียบเทียบความรูเก่ียวกับภาวะไตเสื่อมของผูปวยเบาหวาน และหรือผูปวยความดันโลหิตสูงกอนและหลัง

การทดลองใชนวัตกรรม"วงลอเตือนไตเสื่อม"”
2. เพ่ือเปรียบเทียบทัศนคตเิก่ียวกับภาวะไตเสื่อมของผูปวยเบาหวาน และหรือผูปวยความดันโลหิตสูงกอนและหลัง

การทดลองใชนวัตกรรม"วงลอเตือนไตเสื่อม"”

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ผูปวยโรคเบาหวาน และผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะแทรกซอนทางไต

ตั้งแตระยะท่ี 1-4 ท่ีอาศัยอยูตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ท่ีมีความสมัครใจในการทดลองใชนวัตกรรม
"วงลอเตือนไตเสื่อม"” จํานวน 82 คน

2. ผูจัดทําอธิบายถึงการทดลองใชนวัตกรรม ดังน้ี
2.1 การทดลองใชนวัตกรรมน้ีตองไดรับความยินยอมจากกลุมตัวอยางกอนทดลองใชนวัตกรรม
2.2 ผูจัดทําจะมีการนัดหมายลวงหนาอยางนอย 3 วันกอนนํานวัตกรรมไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง
2.3 นวัตกรรมไมมีผลตอท่ีเปนอันตรายแกกลุมตัวอยาง
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2.4 กลุมตัวอยางปฏิเสธการทดลองใชนวัตกรรมกับผูจัดทําไดตลอดระยะเวลาการทดลองใช โดยไม
จําเปนตองแจงเหตุ

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ นวัตกรรม"วงลอเตือนไตเสื่อม"” รายละเอียดของการใชดงัน้ี

รายละเอียดกิจกรรม วัตถุประสงค วิธีการจัดกิจกรรม
1.เก็บรวบรวมขอมลูทุติยภูมิจากโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานกราง และ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณโุลก ไดแก
รายงานการดําเนินงานประจําป สถิติรายงาน
ฐานขอมูล NCD และคา eGFR

เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการทําความ
เขาใจเก่ียวกับสถานการณปญหาและ
แนวโนมของผูปวยโรคเบาหวาน และ
ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมี
ภาวะแทรกซอนทางไต

-สืบคนขอมูลจากจากโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานกราง และ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พิษณุโลก

2. ประเมินความรู และทัศนคตเิก่ียวกับ
ภาวะไตเสื่อมของผูปวยโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูงกอนใชนวัตกรรม โดยใช
แบบสัมภาษณ ดังน้ี
2.1 แบบสัมภาษณความรู เก่ียวกับภาวะไต

เสื่อมของผูปวยโรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหติสูง มีจาํนวน 10 ขอ ไดแก ขอ
คําถามดานบวก 5 ขอ โดยกลุมตัวอยางตอบ
ใช ให 1 คะแนน ตอบไมใช ให 0 คะแนน
และขอคําถามดานลบ 5 ขอ โดยกลุม
ตัวอยางตอบ ใช ให 0 คะแนน ตอบไมใช ให
1 คะแนน คะแนนรวมมคีาระหวาง 1-10
คะแนน แบงออกเปน 3ระดับ ดังน้ี ระดับ
ปรับปรุง (1 – 3 คะแนน) ระดับปานกลาง
( 4 -6 คะแนน) และระดับดี ( 7 -10
คะแนน) แบบสัมภาษณไดรับการตรวจสอบ
คุณภาพโดยการตรวจสอบความตรงเชิง
เน้ือหา (content validility ) โดย
ผูเช่ียวชาญ 5 ทาน เพ่ือพิจารณาความ
ถูกตองและความครอบคลมุของเน้ือหา การ
ภาษา และนํามาทดสอบความเช่ือมั่นของ
เครื่องมือ (Reliability) โดยนําไปทดสอบกับ
ผูปวยโรคเบาหวาน และผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูงท่ีมีภาวะแทรกซอนทางไตตั้งแต
ระยะท่ี 1-4 ท่ีมีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุม
ตัวอยาง จํานวน 30 คน มีคาสมัประสิทธ์ิ
ความเช่ือมั่น KR-20 (Kuder-Richardson)

- เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานกอนการใช
นวัตกรรม

- นัดกลุมตัวอยางสัมภาษณโดยใช
แบบสัมภาษณความรู และทัศนคติ
เก่ียวกับภาวะไตเสื่อมของผูปวย
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหติ
สูงกอนทดลองใชนวัตกรรมอยางนอย
3 วัน
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รายละเอียดกิจกรรม วัตถุประสงค วิธีการจัดกิจกรรม
เทากับ 0.65
2.2แบบสัมภาษณทัศนคติ เก่ียวกับภาวะไต
เสื่อมของผูปวยโรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหติสูง มีจาํนวน 10 ขอ ไดแก ขอ
คําถามดานบวก 5 ขอ โดยกลุมตัวอยางตอบ
เห็นดวย ให 1 คะแนน ตอบไมเหน็ดวย ให 0
คะแนน และขอคําถามดานลบ 5 ขอ โดย
กลุมตัวอยางตอบ เห็นดวย ให 0 คะแนน
ตอบไมเห็นดวย ให 1 คะแนน คะแนนรวมมี
คาระหวาง 1-10 คะแนน แบงออกเปน 3
ระดับ ดังน้ี ระดับปรับปรุง (1 – 3 คะแนน)
ระดับปานกลาง ( 4 -6 คะแนน) และระดับดี
( 7 -10 คะแนน) แบบสัมภาษณไดรับการ
ตรวจสอบคุณภาพโดยการตรวจสอบความ
ตรงเชิงเน้ือหา (content validility ) โดย
ผูเช่ียวชาญ 5 ทาน เพ่ือพิจารณาความ
ถูกตองและความครอบคลมุของเน้ือหา การ
ภาษา และนํามาทดสอบความเช่ือมั่นของ
เครื่องมือ (Reliability) โดยนําไปทดสอบกับ
ผูปวยโรคเบาหวาน และผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูงท่ีมีภาวะแทรกซอนทางไตตั้งแต
ระยะท่ี 1-4 ท่ีมีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุม
ตัวอยาง จํานวน 30 คน มีคาสมัประสิทธ์ิ
ความเช่ือมั่น KR-20 (Kuder-Richardson)
เทากับ 0.68
3. อธิบายการใชนวัตกรรม "วงลอเตือนไต
เสื่อม" ใหกับกลุมตัวอยาง ดังน้ี
3.1 ช้ีแจงการใชนวัตกรรม โดยผูจดัทําจะมี
การนัดหมายลวงหนาอยางนอย 3 วัน
3.2 นวัตกรรมน้ีตองนําใชกับคา eGFR ของ
กลุมตัวอยาง
3.3 นํานวัตกรรมไปทดลองใชกับกลุม
ตัวอยาง
3.4 มีการประเมินกอน-หลังทดลองใช
นวัตกรรมโดยใชแบบสัมภาษณความรู และ
ทัศนคติเก่ียวกับภาวะไตเสือ่มของผูปวย

- เพ่ือใหกลุมตัวอยางรับทราบถึง
กระบวนการใชนวัตกรรม "วงลอ
เตือนไตเสื่อม"

- นําเสนอนวัตกรรม "วงลอเตือนไต
เสื่อม" ใหกับกลุมตัวอยาง
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รายละเอียดกิจกรรม วัตถุประสงค วิธีการจัดกิจกรรม
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูง
4. ทดลองใชนวัตกรรม  ดังน้ี
4.1 ผูจัดทํานํานวัตกรรม "วงลอเตือนไต
เสื่อม"ไปใชกับกลุมตัวอยางรายบคุคล โดย
นําคา eGFR ของกลุมตัวอยาง หมุนลูกศรให
ตรงกับคา eGFR ในนวัตกรรม ซึ่งแบงระดับ
ภาวะไตเสื่อมออกเปน 6 ระยะ (สมาคมโรค
ไตแหงประเทศไทยและสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาต,ิ 2555) ดังน้ี 1.
ระยะอัตราการกรองของไตปกติ (คา eGFR
( 101 มิลลลิิตรตอนาทีตอพ้ืนท่ีผิวกาย 1.73
ตารางเมตรข้ึนไป) แสดงเปนสีขาว 2.ระยะท่ี
1 ไตเริม่เสื่อม (คา eGFR  ( 90 - 100
มิลลลิิตรตอนาทีตอพ้ืนท่ีผิวกาย 1.73 ตาราง
เมตร) แสดงเปน สเีขียวเขม 3.ระยะท่ี 2 ไต
เสื่อม (คา eGFR  (60 - 89 มิลลลิิตรตอ
นาทีตอพ้ืนท่ีผิวกาย 1.73 ตารางเมตร)
แสดงเปน สเีขียวออน 4.ระยะท่ี 3 ไตวาย
ปานกลาง (คา eGFR  (30 - 59 มิลลลิิตรตอ
นาทีตอพ้ืนท่ีผิวกาย 1.73 ตารางเมตร)
แสดงเปน สเีหลือง 5.ระยะท่ี 4 ไตวายมาก
(คา eGFR  (15 - 29 มิลลิลติรตอนาทีตอ
พ้ืนท่ีผิวกาย 1.73 ตารางเมตร) แสดงเปน สี
สม 6.ระยะท่ี 5 ไตวายระยะสดุทาย (คา
eGFR  (ต่ํากวา 15 มิลลลิิตรตอนาทีตอพ้ืนท่ี
ผิวกาย 1.73 ตารางเมตร) แสดงเปน แดง
4.2 ผูจัดทําแจงผลระดับภาวะไตเสื่อมใหกับ
กลุมตัวอยางทราบเปนสี
4.3 ผูจดัทําใหคําแนะนํากับกลุมตวัอยางตาม
สีของระดับภาวะไตเสื่อม พรอมท้ังบอก
อาการและอาการแสดงของไตเสื่อมแตละ
ระดับ

- เพ่ือใหกลุมตัวอยางไดนํานวัตกรรม
ไปทดลองใชท่ีบาน

- ผูจัดทําทดลองใชนวัตกรรม “วงลอ
เตือนไตเสื่อมในผูปวยโรคเบาหวาน
และผูปวยโรคความดันโลหิตสูง”กับ
กลุมตัวอยาง

5. ติดตามการใชนวัตกรรม
5.1 ผูจดัการตดิตามการใชนวัตกรรม 3 ครั้ง
ในระยะเวลา 4 สัปดาห ดังน้ี

5.1.1 หลังใชนวัตกรรมเสร็จ ผูจัดแจก

- เพ่ือติดตามและใหความชวยเหลอื
กลุมตัวอยางในการใชนวัตกรรม
อยางมีประสิทธิภาพ

- ลงเยี่ยมบานกลุมตัวอยาง

255 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

รายละเอียดกิจกรรม วัตถุประสงค วิธีการจัดกิจกรรม
คูมือการใหความรูตามระดับของภาวะไต
เสื่อมกับกลุมตัวอยาง พรอมอธิบายการใช
คูมือ

5.1.2 การติดตามครั้งท่ี 1 มกีาร
ติดตามหางจากการใชนวัตกรรม 1 สัปดาห
โดยตดิตามประเมินจากการใชคูมอื และ
ซักถามเก่ียวกับการใชคูมือ พรอมท้ังให
ความรูเพ่ิมเติม

5.1.3 การติดตามครั้งท่ี 2 มีการ
ติดตามหางจากการติดตามครั้งท่ี 1 1
สัปดาห โดยตดิตามประเมินจากการใชคูมอื
และซักถามเก่ียวกับความรู ทัศนคติเก่ียวกับ
โรคไตเรื้อรัง พรอมท้ังใหความรูเพ่ิมเติม

5.1.3 การติดตามครั้งท่ี 3 มีการ
ติดตามหางจากการติดตามครั้งท่ี 2 1
สัปดาห โดยตดิตามประเมินจากการใชคูมือ
และเปดโอกาสใหกลุมตัวอยางซักถามและให
ความรูเก่ียวกับความรูเพ่ิมเติม และปรับ
ทัศนคติเก่ียวกับโรคไตเรื้อรัง
6. ประเมินความรู และทัศนคตเิก่ียวกับ
ภาวะไตเสื่อมของผูปวยโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูงหลังใชนวัตกรรม

- เพ่ือนําคาความรู และทัศนคติ
เก่ียวกับภาวะไตเสื่อมของผูปวย
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหติ
สูงกอนขหลังวามีการเปลี่ยนแปลง
หรือไมหลังใชนวัตกรรม

- นัดกลุมตัวอยางสัมภาษณโดยใช
แบบสัมภาษณความรู และทัศนคติ
เก่ียวกับภาวะไตเสื่อมของผูปวย
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหติ
สูงหลังทดลองใชนวัตกรรมอยางนอย
3 วัน

3. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณความรู และทัศนคติเก่ียวกับภาวะไตเสื่อมของผูปวย
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

4. การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละขอมูลสวนบคุคลของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลท่ัวไป (n=82)
ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ

เพศ
ชาย 30 36.59
หญิง 52 63.41

อายุ
35-39 ป 3 3.66
40-44 ป 0 0.00
45-49 ป 11 13.41
50-54 ป 10 12.20
55-59 ป 11 13.41
60-64 ป 13 15.86
65-69 ป 16 19.51
70 ปข้ึนไป 18 21.95

รายไดตอป
150,001 บาทเปนตนไป 5 6.10
100,001-150,000 บาท 25 30.48
50,001-100,000 บาท 38 46.34
30,001-50,000 บาท 7 8.54
ต่ํากวา 30,000 บาท 7 8.54

โรคประจําตัว
โรคเบาหวาน 18 21.95
โรคความดันโลหิตสูง 45 54.88
โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน 19 23.17

ระยะเวลาการเจ็บปวยโรคเบาหวาน และหรือโรคความดันโลหิตสูง
นอยกวา 5 ป 29 35.37
5-10 ป 40 48.78
มากกวา 10 ป 13 15.85

จากตารางท่ี 1 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 63.41 สวนใหญมีอายุ 60 ปข้ึนไป รอยละ 57.32 มี
รายได 50,001-100,000 บาทตอป รอยละ 46.34 มีโรคประจําตัวเปนโรคความดันโลหิตสูงมากท่ีสุด รอยละ 54.88 รองลงมา
คือ โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน รอยละ 23.17 และโรคเบาหวาน รอยละ 23.17 ซึ่งสวนใหญมีระยะเวลาการ
เจ็บปวย 5-10 ป รอยละ 48.78
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบจํานวนและรอยละระดบัคะแนนความรูเก่ียวกับภาวะไตเสื่อมของของกลุมตัวอยาง กอนและหลังใช
นวัตกรรม "วงลอเตือนไตเสื่อม" (n=82)

ระดับคะแนน กอนทดลองใชนวัตกรรม หลังทดลองใชนวัตกรรม

จําวนวน(คน) รอยละ จํานวน(คน) รอยละ

ปรับปรุง (1 – 3 คะแนน) 4 4.88 0 0

พอใช (4 – 6 คะแนน) 40 48.88 22 26.83

ดี (7 – 10 คะแนน) 38 46.34 60 73.17

xˉ = 6.33, S.D. = 1.63 ,
Min =2, Max = 10

xˉ = 7.74, S.D. = 1.59 ,
Min =4, Max = 10

จากตารางท่ี 2 พบวา กอนทดลองใชนวัตกรรมกลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูอยูในระดับปานกลาง รอยละ 48.88
และระดับดีรอยละ 46.34 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 6.33 (S.D. = 1.63) คะแนนต่ําสุด 2 คะแนนสูงสุด 10 และหลังทดลองใช
นวัตกรรมกลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูอยูในระดับดีรอยละ 73.17  และระดับปานกลางรอยละ 26.83 ซึ่งจะเห็นไดวากลุม
ตัวอยางมีระดับคะแนนความรูเก่ียวกับภาวะไตเสื่อมหลังใชนวัตกรรมเพ่ิมข้ึนจากกอนใชนวัตกรรม

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบรอยละของกลุมตัวอยางท่ีตอบคําถามถูกจําแนกตามประเด็นความรูเก่ียวกับภาวะไตเสื่อมกอนและ
หลังใชนวัตกรรม "วงลอเตือนไตเสือ่ม" (N=82)

ประเด็น กอนทดลองใชนวัตกรรม หลังทดลองใชนวัตกรรม
รอยละกลุมตัวอยาง

ท่ีตอบคําถามถูก
รอยละกลุมตัวอยาง

ท่ีตอบคําถามถูก
1.ผูท่ีมีภาวะไตเสื่อมสามารถรักษาใหไตกลับมาทําหนาท่ีปกตไิด 65.85 85.37
2. ผูปวยไตเสื่อมจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงสามารถดืม่
เครื่องดื่มท่ีมีนํ้าตาลสูง เชน กาแฟ 3 in 1 ชา นํ้าอัดลม โดยไมจํากัด
ปริมาณ

53.65 86.59

3. ภาวะความดันโลหติสูงท่ีไมสามารถควบคุมไดเปนสาเหตุท่ีทําให
ไตเสื่อมได

62.19 93.90

4. โรคเบาหวานเปนสาเหตุของภาวะไตเสื่อม 70.73 92.68
5. การรับประทานอาหารท่ีมโีซเดยีมสูง(รสชาติเคม็)จํานวนมากหรือ
บอยครั้ง เชน เกลือ นํ้าปลา ซอสปรุงรส ปลารา ปลาเกลือ ไสกรอก
อาหารแปรรูป ขนมขบเคี้ยว เปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดภาวะไตเสื่อม

62.20 69.51

6.การรับประทานยาหมอ ยาลูกกลอน ไมสามารถทําใหเกิดภาวะไต
เสื่อมได

58.54 81.71

7. การสูบบุหรีไ่มไดเปนสาเหตุของการเกิดการเสื่อมของไต 63.41 65.85
8. การดื่มสรุามผีลตอการทํางานของไตลดลง 70.73 73.17
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ประเด็น กอนทดลองใชนวัตกรรม หลังทดลองใชนวัตกรรม
รอยละกลุมตัวอยาง

ท่ีตอบคําถามถูก
รอยละกลุมตัวอยาง

ท่ีตอบคําถามถูก
9.การรับประทานยารักษาโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงเปน
ระยะเวลานานทําใหไตเสื่อม

40.24 57.32

10. ผูท่ีมีภาวะไตเสื่อมจะมีอาการ คันตามผิวหนัง ปสสาวะเปนฟอง
ปสสาวะออกนอย บวม

65.85 87.80

จากตารางท่ี 3 เมื่อพิจารณาการตอบคําถามรายขอ พบวา รอยละของกลุมตัวอยางท่ีตอบคําถามถูกจําแนกตาม
ประเด็นความรูเก่ียวกับภาวะไตเสื่อมหลังใชนวัตกรรม "วงลอเตือนไตเสื่อม" เพ่ิมข้ึนจากกอนใชนวัตกรรมท้ัง 10 ขอ และ
ประเด็นความรูท่ีมีรอยละของกลุมตัวอยางท่ีตอบคําถามถูกเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด คือ ผูปวยไตเสื่อมจากโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงสามารถดื่มเครื่องดื่มท่ีมีนํ้าตาลสูง เชน กาแฟ 3 in 1 ชา นํ้าอัดลม โดยไมจํากัดปริมาณ เพ่ิมจากรอยละ53.65 เปน
รอยละ86.59 และประเด็นความรูท่ีมีรอยละของกลุมตัวอยางท่ีตอบคําถามถูกเพ่ิมข้ึนนอยท่ีสุด คือ การสูบบุหรี่ไมไดเปน
สาเหตุของการเกิดการเสื่อมของไต โดยเพ่ิมจากรอยละ63.41 เปนรอยละ65.85

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบจํานวนและรอยละระดบัคะแนนทัศนคตเิก่ียวกับภาวะไตเสื่อมของของกลุมตวัอยาง กอนและหลังใช
นวัตกรรม "วงลอเตือนไตเสื่อม" (n=82)

ระดับคะแนน กอนทดลองใชนวัตกรรม หลังทดลองใชนวัตกรรม

จําวนวน(คน) รอยละ จํานวน(คน) รอยละ

ปรับปรุง (1 – 3 คะแนน) 4 4.88 0 0

พอใช (4 – 6 คะแนน) 37 45.12 9 10.98

ดี (7 – 10 คะแนน) 41 50 73 89.02

xˉ = 6.40, S.D. = 1.66 ,
Min =3, Max = 10

xˉ = 8.38, S.D. = 1.59 ,
Min =4, Max = 10

จากตารางท่ี 4 พบวา กอนทดลองใชนวัตกรรมกลุมตัวอยางสวนใหญมทัีศนคตอิยูในระดับดี รอยละ 50 และระดับ
ปานกลางรอยละ 45.12 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 6.40 (S.D. = 1.66) คะแนนต่ําสดุ 3 คะแนนสูงสดุ 10 และหลังทดลองใช
นวัตกรรมกลุมตัวอยางสวนใหญมคีวามรูอยูในระดับดรีอยละ 89.02 และระดับปานกลางรอยละ 10.98 ซึ่งจะเห็นไดวากลุม
ตัวอยางมีระดับคะแนนทัศนคตเิก่ียวกับภาวะไตเสื่อมหลังใชนวัตกรรมเพ่ิมข้ึนจากกอนใชนวัตกรรม
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ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบรอยละของกลุมตัวอยางท่ีตอบคําถามถูกจําแนกตามประเด็นทัศนคตเิก่ียวกับภาวะไตเสื่อมกอนและ
หลังใชนวัตกรรม "วงลอเตือนไตเสือ่ม" (N=82)

ประเด็น กอนทดลองใชนวัตกรรม หลังทดลองใชนวัตกรรม
รอยละกลุมตัวอยาง

ท่ีตอบคําถามถูก
รอยละกลุมตัวอยาง

ท่ีตอบคําถามถูก
1.การเจ็บปวยดวยภาวะไตเสื่อมเปนเรื่องของโชคชะตา 64.63 89.02
2.การเจ็บปวยดวยภาวะไตเสื่อมทําใหเกิดความยุงยากในการใชชีวิต 51.22 87.80
3. เมื่ออาการไตเสื่อมดีข้ึนแลวก็สามารถหยดุไปตรวจตามนัดได 56.10 96.34
4.การไมรับประทานอาหารรสเค็ม ทําใหชะลอไตเสื่อมได 74.39 93.90
5.การเลือกรบัประทานอาหารไขมนันอยทําใหทําใหชะลอไตเสื่อมได 56.10 80.49
6.ผูปวยท่ีมีภาวะไตเสื่อม ไมสามารถทํางานหนักไดตามปกติ 65.85 86.59
7.การควบคุมนํ้าหนักไมสามารถชะลอไตเสื่อมได 64.63 71.08
8.การหยุดรับประทานยาลดความดันโลหติสูงและลดนํ้าตาลในเลือด
ไมมผีลตอการเกิดภาวะไตเสื่อม

65.85 80.49

9.การสูบบุหรี่และดื่มสุราเปนวิธีการผอนคลายความเครยีดท่ีเหมาะสม
ผูปวยท่ีมีภาวะไตเสื่อม

60.98 84.14

10.ผูปวยท่ีมีภาวะไตเสื่อมไมจาํเปนตองควบคุมอาหารหรือออกกําลงั
กาย หากรับประทานยาตามแผนการรักษาของแพทยอยางตอเน่ือง

73.17 74.39

จากตารางท่ี 5 เมื่อพิจารณาการตอบคําถามรายขอ พบวา รอยละของกลุมตัวอยางท่ีตอบคําถามถูกจําแนกตาม
ประเด็นทัศนคติเก่ียวกับภาวะไตเสื่อมหลังใชนวัตกรรม "วงลอเตือนไตเสื่อม" เพ่ิมข้ึนจากกอนใชนวัตกรรมท้ัง 10 ขอ และ
ประเด็นทัศนคติท่ีมีรอยละของกลุมตัวอยางท่ีตอบคําถามถูกเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด คือ เมื่ออาการไตเสื่อมดีข้ึนแลวก็สามารถหยุดไป
ตรวจตามนัดได เพ่ิมจากรอยละ 56.10 เปนรอยละ 96.34 และประเด็นทัศนคติท่ีมีรอยละของกลุมตัวอยางท่ีตอบคําถามถูก
เพ่ิมข้ึนนอยท่ีสุด คือ ผูปวยท่ีมีภาวะไตเสื่อมไมจําเปนตองควบคุมอาหารหรือออกกําลังกาย หากรับประทานยาตามแผนการ
รักษาของแพทยอยางตอเน่ือง โดยเพ่ิมจากรอยละ 73.17 เปนรอยละ 74.39

อภิปรายผล
นวัตกรรม"วงลอเตือนไตเสื่อม" เปนรูปแบบการใหความรูและปรับทัศนคติเก่ียวกับภาวะไตเสื่อมในผูปวย

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งผลการทดลองใชนวัตกรรม "วงลอเตือนไตเสื่อม" ทําใหระดับคะแนนความรูและ
ทัศนคติเก่ียวกับภาวะไตเสื่อมของกลุมตัวอยางเพ่ิมข้ึนจากกอนทดลองใชนวัตกรรม เปนผลมาจากรูปแบบการใหความรู ซึ่ง
กลุมตัวอยางไดรับทราบผลระดับภาวะไตเสื่อมเปนสีตามระยะของภาวะไตเสื่อม และมีการใหคําแนะนํา การแจกสมุกรักษไต
ซึ่งเปนคูมือการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะไตเสื่อมระยะ 1-4 ไดเนนอาหารรักษไต การ
รับประทานยา การออกกําลังกาย การจัดการความเครียด การลด/สัมผัสควันบุหรี่ และการควบคุมนํ้าหนัก โดยกลุมตัวอยาง
สามารถอานทบทวนความรูจากสมุดรักษไต และมีการติดตามการใชสมุดฯ และใหความรูเพ่ิมเติม โดยการใหความรูใชวิธีการ
สอนแนะนําจากประสบการณเดิมในการดูแลตนเองของกลุมตัวอยางใหเหมาะสมกับโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงซึ่ง
เปนปจจัยสาเหตุของการเกิดโรคไตเรื้อรัง และใหความรูเพ่ิมเติมการชะลอไตเสื่อม ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีทําใหกลุมตัวอยางได
ทบทวนกิจกรรมอยางตอเน่ืองเปนระยะเวลา 4 สัปดาห ซึ่งการไดรับรูปแบบการใหความรูน้ีจึงทําใหกลุมตัวอยางมีระดับ
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คะแนนความรูและทัศนคติเก่ียวกับภาวะไตเสื่อมของกลุมตัวอยางเพ่ิมข้ึนจากกอนทดลองใชนวัตกรรม สอดคลองกับการศึกษา
ของนันธิญา พันอินากูล ,2553; เพ็ญพร ทวีบุตร, พัชราพร เกิดมงคล, ขวัญใจ อํานาจสัตยซื่อ, 2560; ปยนันท ศักดาณรงค,
2553 พบวา ผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะไตเรื้อรังระยะเริ่มตนมีระดับคะแนนความรูและทัศนคติ
เก่ียวกับโรคไตเรื้อรังสูงกวากอนการทดลอง เน่ืองผูปวยไดรับความรู และปรับทัศนคติผานรูปแบบการใหความรูเก่ียวกับโรคไต
เรื้อรัง ซึ่งกิจกรรมไดเนนการใหความรูผานคูมือการดูแลตนเองเพ่ือชะลอไตเสื่อม ซึ่งประกอบดวย อาหารท่ีเหมาะสมกับผูปวย
เบาหวานและความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะไตเรื้อรังระยะเริ่มตน การรับประทานยา การออกกําลังกาย และการจัดการ
ความเครียด ซึ่งเปนการทบทวนความรูดวยตนเอง และเปนการติดตามเยี่ยมบานชวยสนับสนุนใหผูปวยมีระดับคะแนนความรู
และทัศนคติเก่ียวกับโรคไตเรื้อรังเพ่ิมข้ึน

สรุปผลการวิจัย
นวัตกรรม"วงลอเตือนไตเสื่อม" ทําใหกลุมตัวอยางมีระดับคะแนนความรูและทัศนคติเก่ียวกับภาวะไตเสื่อมเพ่ิมข้ึน

กอนการทดลองใชนวัตกรรม เน่ืองนวัตกรรมมีการแจงผลอัตราการกรองของไต(eGFR) เปนแถบสี ซึ่งแตละแถบสีจะแสดงถึง
ระยะของภาวะไตเสื่อม อาการและอาการแสดงของแตละระยะพรอมท้ังใหคําแนะนําเบื้องตนเก่ียวกับการชะลอไตเสื่อม
นอกจากน้ียังมีกิจกรรมเยี่ยมบานโดยใชคูมือรักษไตติดตามผลการใหความรู และปรับทัศนคติเก่ียวกับภาวะไตเสื่อมจากการ
ทดลองใชนวัตกรรม

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผูอํานวยการและเจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมตําบลบานกรางท่ีใหการสนับสนุนพ้ืนท่ีในการฝก

ปฏิบัติงาน ขอบคุณผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 82 คน ท่ีใหความรวมมือในการใชนวัตกรรม และขอขอบคุณ
อาจารย ดร.อัศนี วันชัย รองผูอํานวยการกลุมงานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ท่ีให
ความอนุเคราะหในการอานและใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนในการปรับแกไขบทคัดยอ รวมท้ังชวยปรับบทคัดยอภาษาอังกฤษ
ใหถูกตอง และสวยงามตามหลักการใชภาษาอังกฤษ
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บทคัดยอ
โรคไมติดตอเรื้อรัง เปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญของท่ัวโลกในปจจุบัน ซึ่งนําไปสูการการเกิดภาวะแทรกซอน

ท่ีรุนแรง ไดแก โรคจอประสาทตาเสื่อม โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด แผลเรื้อรังท่ีเทา รวมท้ัง  โรคหลอดเลือด
สมอง การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของการใชนวัตกรรม “ตวงเกลือ มัน ตาล ตวงตาล มัน เกลือ” ตอการควบคุม
ระดับความดันโลหิตและระดับนํ้าตาลในเลือด ในผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง ตําบลง้ิวงาม อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน
15 คน ท่ีไดรับการสอน สาธิต และนํานวัตกรรมกลับไปใชในการตวงเกลือ และนํ้าตาลในชีวิตประจําวัน วิเคราะหขอมูลใชสถิติ
เชิงพรรณนาและสถิติทดสอบคาเฉลี่ยของประชากร 2 กลุมสัมพันธกัน (Paired-t test) ผลการศึกษาพบวาภายหลังจากการ
นํานวัตกรรมไปใช ผูปวยโรคไมติดตอเรือ้รัง มีคาเฉลี่ยคาความดันโลหิตชวงบน คาความดันโลหิตชวงลาง และคาระดับนํ้าตาล
ปลายน้ิว (DTX) ต่ํากวากอนการใชนวัตกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสามารถสรุปและอภิปรายไดวาการตวง
เกลือและนํ้าตาลเพ่ือบริโภคในชีวิตประจําวันตามแบบนวัตกรรม “ตวงเกลือ มัน ตาล ตวงตาล มัน เกลือ” สามารถลดคาความ
ดันโลหิตชวงบน  คาความดันโลหิตชวงลาง และคาระดับนํ้าตาลปลายน้ิว (DTX) ในผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังได

คําสําคัญ : โรคไมติดตอเรื้อรัง เกลือ  นํ้าตาล นวัตกรรม

Abstract
Non-communicable diseases is a major public health problem in the world today. It can lead to severe

complications, such as retinopathy, chronic kidney disease, cardiovascular disease chronic ulceration and stroke.
The purpose of this study was to examine the effect of “TuangKlua Mun Tan Tungtan Mun Klua” innovation to
control blood pressure level and blood glucose level in 15 patients with Non-communicable diseases in Ngiu
Ngam District, Muang, Phitsanulok Province, Who were taught  and demonstrated and took innovation to measure
salt and sugar in daily life at home. The data were analyzed using descriptive statistic and pair-t test. The results
show that: after participating in using “TuangKlua Mun Tan Tungtan Mun Klua” innovation, they had systolic blood
pressure, diastolic blood pressure and fingertip blood glucose (DTX) significantly lower than those before
participating (p<.05). It can be summarized and discussed that measuring salt and sugar for consumption in the
daily life according to the innovative “TuangKlua Mun Tan Tungtan Mun Klua” could reduce the systolic blood
pressure, diastolic blood pressure and fingertip blood glucose (DTX) in patients with chronic non-communicable
disease.

Keywords : noncommunicable diseases salt  sugar innovation
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บทนํา
โรคไมติดตอเรื้อรัง (ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไขมันในเลือดสูง) ท่ีเปนปญหาสาธารณสุขสําคัญของท่ัวโลกใน

ปจจุบัน สาเหตุเกิดจากปจจัยทางดานพันธุกรรม อายุท่ีเพ่ิมข้ึน และพฤติกรรมสุขภาพท่ีไมเหมาะสมไดแก การรับประทาน
อาหารท่ีมีรสหวาน มัน เค็ม มากเกินไป ภาวะนํ้าหนักตัวเกินเกณฑ  การขาดการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ ภาวะเครียด
การสูบบุหรี่ และการดื่มสุรา เมื่อเกิดการเจ็บปวยข้ึนหากไมไดรับการรักษาอยางตอเน่ือง รวมท้ังปฏิบัติตัวไมเหมาะสมกับโรค
จะนําไปสูการการเกิดภาวะแทรกซอนท่ีรุนแรง   ตามมาได เชน โรคจอประสาทตาเสื่อม โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอด
เลือด แผลเรื้อรังท่ีเทา รวมท้ัง  โรคหลอดเลือดสมอง อันจะทําใหเกิดความพิการตามมา ซึ่งภาวะแทรกซอนเหลาน้ีสงผล
กระทบตอคุณภาพชีวิตของผูปวย ตลอดจนสิ้นเปลืองคาใชจายดานสาธารณสุขโดยรวมของประเทศ (สํานักงานโรคไมติดตอ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2558)

สถิติสุขภาพท่ัวโลก พ.ศ. 2555 องคการอนามัยโลกรายงานวา 1 ใน 11 คนของประชาชนวัยผูใหญ ปวยเปน
โรคเบาหวาน และ 1 ใน 3 ของวัยน้ีมีภาวะความดันโลหิตสูง ซึ่งท่ีเปนสาเหตุการตายถึงรอยละ 63 (สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2561) สําหรับประเทศไทย จากรายงานการสํารวจสุขภาพ ของประชากรไทย ในป พ.ศ.
2557 พบวาประชากรท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไป ปวยเปนโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน รอยละ 24.7 และ 8.9 ตามลําดับ โดย
มีผูท่ีไมรูวาตนเองปวยเปนโรคความดันโลหิตและโรคเบาหวานสูงถึงรอยละ 44.7 และ 43.1 ซึ่งมีเพียงรอยละ 29.7 และ 23.5
เทาน้ันท่ีทราบ รวมท้ังไดรับการรักษาและควบคุมอาการได  (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2558) จังหวัดพิษณุโลก มี
ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 29,951 คน คิดเปนอัตราปวย 90.25 ตอประชากรพันคน และมีภาวะแทรกซอน 355 คน
คิดเปนรอยละ 1.19 และโรคเบาหวาน จํานวน 14,804 คน คิดเปนอัตราปวย 44.61 ตอประชากรพันคน และมี
ภ าวะแทรกซอน 4,049 คิด เป นรอยละ 27.35 (ระบบคลั งข อมู ล โรคไม ติ ดต อ เรื้อ รั งจั งห วัด พิษณุ โลก , 2561)

คณะผูจัดทําไดตระหนักถึงความสําคัญของภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เชน โรคไตวาย
เรื้อรัง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง จอประสาทตาเสื่อม หรือการเกิดแผลเรื้อรังท่ีเทาอันนําไปสูการตัดเทา ทําใหเกิดความ
พิการตาม ซึ่งจากการลงสํารวจขอมูลของชุมชนในเขตเมืองจังหวัดพิษณุโลก พบวา ท้ังกลุมเสี่ยงและผูปวยโรคเรื้อรังบางสวน
ยังมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารรสหวาน มัน เค็ม การสรางเสริมสุขภาพเพ่ือปองกันไมใหเกิดโรคเรื้อรัง จึงเปนวิธีการท่ีดี
ท่ีสุดในการตัดวงจรของการเกิดโรค และหากเกิดปวยเปนโรคเรื้อรังแลวการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเพ่ือปองกันการเกิด
ภาวะแทรกซอนตาง ๆ จึงเปนสิ่งท่ีจําเปน ซึ่งการจัดการโรคเรื้อรังในปจจุบัน เริ่มตนจากการคัดกรองกลุมเสี่ยงจัดกลุมตาม
ความรุนแรงของโรคตามเกณฑปงปองจราจร 7 สี โดยแบงกลุมผูปวยเปน 3 กลุม ไดแก กลุมเสี่ยง กลุมปวย และกลุมท่ีมีโรค
แทรกซอน เพ่ือนําไปสูการวางแผนและดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของแตละกลุมตอไป (สิรีวัฒน  อายุวัฒน, อภิ
เชษฐ  พูลทรัพย และนิดา  มีทิพย, 2560) ดังน้ันคณะผูจัดทําจึงไดสรางนวัตกรรม “ตวงเกลือ มัน ตาล ตวงตาล มัน เกลือ”
เพ่ือเปนสื่อในการใหความรู และคําแนะนําเก่ียวกับการบริโภคอาหารท่ีเหมาะสมกับภาวะสุขภาพของผูรับบริการ โดยมีการใช
ปงปองจราจรชีวิต 7 สีเพ่ือจัดกลุมผูปวยเปน 3 กลุม ไดแก กลุมปกติ (สีเขียวออน และสีเขียวแก) กลุมปวย (สีเหลือง และสี
สม) และกลุมท่ีมีภาวะแทรกซอน (สีแดง และสีดํา) เพ่ือสามารถใหผูรับบริการนําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสมกับภาวะสุขภาพ
ของตน หากผูบริการตวงเกลือ นํ้าตาล และไขมันตามคําแนะนํา จะชวยควบคุมระดับความดันโลหิตและระดับนํ้าตาลในเลือด
และชวยชะลอการเกิดภาวะแทรกซอนตาง ๆ ท่ีจะตามมาได
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง (ความดนัโลหิตสูง เบาหวาน และโรคไขมนัในเลือดสูง)

ตําบลง้ิวงาม อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ท่ีมีความสมัครใจในการทดลองใชนวัตกรรม “ตวงเกลือ มนั ตาล ตวงตาล มัน
เกลือ” จํานวน 15 คน

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ นวัตกรรม “ตวงเกลือ มัน ตาล ตวงตาล มัน เกลือ” รายละเอียดของการใชดังน้ี

รายละเอียดกิจกรรม วัตถุประสงค วิธีการจัดกิจกรรม
1. วัดความดันโลหิต และเจาะนํ้าตาล
ปลายน้ิว

- เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานกอนการใช
นวัตกรรม
- นํามาจัดกลุมผูปวยโรคไมติดตอเรื้อง
รังเปน 3 กลุม ตามปงปองจราจร 7 สี
ไดแก กลุมปกติ (สีเขียวออน และสี
เขียว) กลุมปวย (สเีหลือง และสสีม)
และกลุมท่ีมีภาวะแทรกซอน (สีแดง
และสดีํา) เพ่ือใชนวัตกรรมตามสี

- นัดหมายและช้ีแจงใหผูปวยโรคไม
ติดตอเรื้อรังท่ีเปนโรคเบาหวานงดนํ้างด
อาหาร 6 ชม. กอนมาเจาะเลือด

2. อธิบายการใชนวัตกรรม “ตวงเกลือ
มัน ตาล ตวงตาล มัน เกลือ” ใหกับ
กลุมตัวอยาง ดังน้ี

2.1 แจงใหกลุมตัวอยางทราบวา
ตนเองอยูในกลุมไหนของปงปองจราจร
7 สี ไดแก กลุมปกติ (สีเขียวออน และสี
เขียว) กลุมปวย (สเีหลือง และสสีม)
และกลุมท่ีมีภาวะแทรกซอน (สีแดง
และสดีํา)
2.2 สาธิตการตวงเครื่องปรุงรสแตละ

ชนิดตามระดับของปงปองจราจร 7 สี
ไดแก กลุมปกติ กลุมปวย และกลุมท่ีมี
ภาวะแทรกซอน
2.3 ใหกลุมตัวอยางสาธิตยอนกลับ

วิธีการตวงเครื่องปรุงรส และให
คําแนะนําจนกวาจะตวงไดถูกตองตาม
ปริมาณ

- เพ่ือใหกลุมตัวอยางมีความรูและ
สามารถใชนวัตกรรม “ตวงเกลือ มัน
ตาล ตวงตาล มัน เกลือ” ไดอยาง
ถูกตองเมื่อนํากลับไปใชท่ีบาน

- แจกนวัตกรรม “ตวงเกลือ มัน ตาล
ตวงตาล มัน เกลือ” ใหกับกลุมตัวอยาง
คนละ 1 ชุด
- สาธิตและสาธิตยอนกลับการใช
นวัตกรรม
- เปดโอกาสใหกลุมตัวอยางซักถามขอ
สงสัย

3. ทดลองใชนวัตกรรม - เพ่ือใหกลุมตัวอยางไดนํานวัตกรรมไป
ทดลองใชท่ีบาน

- กลุมตัวอยางนํานวัตกรรมไปใชในการ
ตวงเกลือและนํ้าตาลท่ีบริโภคในแตละ
วัน

4. ติดตามการใชนวัตกรรม - เพ่ือติดตามและใหความชวยเหลอื
กลุมตัวอยางในการใชนวัตกรรมอยางมี

- ลงเยี่ยมบานกลุมตัวอยาง
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รายละเอียดกิจกรรม วัตถุประสงค วิธีการจัดกิจกรรม
ประสิทธิภาพ

5. วัดความดันโลหิต และเจาะนํ้าตาล
ปลายน้ิว

- เพ่ือนําคาท่ีไดมาเปรียบเทียบกับคา
พ้ืนฐานวามีการเปลี่ยนแปลงหรือไมหลัง
ใชนวัตกรรม

- นัดหมายและช้ีแจงใหผูปวยโรคไม
ติดตอเรื้อรังท่ีเปนโรคเบาหวานงดนํ้างด
อาหาร 6 ชม. กอนมาเจาะเลือด

ภาพท่ี 1 ชอนนวัตกรรมท่ีใชตวงเครื่องปรุงรส

ภาพท่ี 2 นวัตกรรม “ตวงเกลือ มนั ตาล ตวงตาล มัน เกลือ”
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3. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ digital และอุปกรณในการเจาะ
นํ้าตาลปลายน้ิว

4. ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา ระหวางวันท่ี 27 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2560
5. การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอางอิง คือ สถิติทดสอบคาเฉลี่ยของประชากร 2 กลุมสัมพันธกัน (Paired-t test)
ผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละขอมูลสวนบคุคลของกลุมตัวอยาง (n=15)

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ
เพศ

ชาย 2 13.30
หญิง 13 86.70

อายุ (x = 63.20, S.D. = 7.88, Min = 52.00, Max =79.00 )
ระดับการศึกษา

ไมมีขอมูล 1 6.70
ไมไดรับการศึกษา 1 6.70
ประถมศึกษา 11 73.30
มัธยมศึกษาตอนตน 2 13.30

อาชีพ
ไมมีขอมูล 1 6.70
ไมประกอบอาชีพ 8 53.30
เกษตรกรรม 3 20.00
รับจางท่ัวไป 2 13.30
คาขาย 1 6.70

รายได/เดือน (x = 2,628.57, S.D. = 2,729.73, Min = 600.00, Max = 9,000.00)
โรคประจําตัว

- HT, DM และ DLP 15 100

จากตารางท่ี 1 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 86.70 มีอายุเฉลี่ย 63.20 ป สวนใหญจบการศึกษาช้ัน
ประถมศึกษา รอยละ 73.30 เปนผูสูงอายุท่ีไมไดประกอบอาชีพ รอยละ 53.30 มีรายไดเฉลี่ย 2,628.57 บาทตอเดือน และมี
โรคประจํานวนเปนโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไขมันในเลอืดสูง
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบการลดลงของคาความดันโลหิตชวงบนของกลุมตัวอยาง กอนและหลังใชนวัตกรรม “ตวงเกลือ มัน
ตาล ตวงตาล มัน เกลือ” (n=15)

คนท่ี คาความดันโลหิตชวงบน ลดลง
กอน (mmHg) หลัง (mmHg) (mmHg)

1 130 118 12
2 130 120 10
3 120 115 5
4 130 120 10
5 140 130 10
6 140 110 30
7 150 140 10
8 120 110 10
9 150 130 20
10 160 125 35
11 132 125 7
12 140 126 14
13 148 130 18
14 130 110 20
15 136 128 8

คาเฉลี่ย 137.06 122.43 14.60

จากตารางท่ี 2 พบวาภายหลังจาการใชนวัตกรรม “ตวงเกลือ มัน ตาล ตวงตาล มัน เกลือ” กลุมตัวอยางทุกคนมีคา
ความดันโลหิตชวงบนลดลง ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 14.60 mmHg โดยลดมากท่ีสุด 35 mmHg และลดนอยท่ีสุด 5 mmHg

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบการลดลงของคาความดันโลหิตชวงลางของกลุมตัวอยาง กอนและหลังใชนวัตกรรม “ตวงเกลือ มัน
ตาล ตวงตาล มัน เกลือ” (n=15)

คนท่ี คาความดันโลหิตชวงลาง ลดลง
กอน (mmHg) หลัง (mmHg) (mmHg)

1 70 60 10
2 90 80 10
3 80 70 10
4 100 85 15
5 90 80 10
6 70 70 0
7 80 90 -10
8 70 68 2
9 90 80 10
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10 90 70 20
11 80 80 0
12 84 78 6
13 80 70 10
14 70 70 0
15 84 82 2

คาเฉลี่ย 81.86 75.53 6.33

จากตารางท่ี 3 พบวาภายหลังจาการใชนวัตกรรม “ตวงเกลือ มัน ตาล ตวงตาล มัน เกลือ” มีกลุมตัวอยางสามคนท่ี
มีระดบัความดันโลหิตชวงลางเทาเดิม และหน่ึงคนท่ีมีคาความดันโลหิตชวงลางสูงข้ึน 10 mmHg สําหรับกลุมท่ีลดลง มี
คาเฉลี่ยเทากับ 6.33 mmHg โดยลดมากท่ีสุด 20 mmHg และลดนอยท่ีสุด 2 mmHg

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบการลดลงของคาระดับนํ้าตาลปลายน้ิว (DTX) ของกลุมตัวอยาง กอนและหลงัใชนวัตกรรม “ตวงเกลือ
มัน ตาล ตวงตาล มัน เกลือ” (n=7)

คนท่ี คาระดบันํ้าตาลปลายน้ิว (DTX) ลดลง
กอน (mg%) หลัง (mg%) (mg%)

1 172 142 30
2 149 135 14
3 140 135 5
4 138 125 13
5 121 118 3
6 129 121 8
7 134 101 33

คาเฉลี่ย 140.42 125.28 15.14

จากตารางท่ี 4 พบวาภายหลังจาการใชนวัตกรรม “ตวงเกลือ มัน ตาล ตวงตาล มัน เกลือ” กลุมตัวอยางทุกคนมีคา
ระดับนํ้าตาลปลายน้ิว (DTX) ลดลง ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 15.14 mg% โดยลดมากท่ีสดุ 33 m% และลดนอยท่ีสดุ 3 mg%

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคาความดันโลหติชวงบน  คาความดันโลหติชวงลาง และคาระดับนํ้าตาล
ปลายน้ิว (DTX) ของกลุมตัวอยาง กอนและหลังใชนวัตกรรม “ตวงเกลือ มัน ตาล ตวงตาล มัน เกลือ”

คะแนนเฉลี่ย โปรแกรม x S.D. t df p-value*
คาความดันโลหติชวงบน กอน 137.06 11.38 6.59 14 .000

หลัง 122.43 8.81
คาความดันโลหติชวง กอน 81.86 9.17 3.31 14 .005

หลัง 75.53 7.91
ระดับนํ้าตาลปลายน้ิว (DTX) กอน 140.42 16.46 3.37 6 .015

หลัง 125.28 13.71
* Paired-t test
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จากตารางท่ี 5 สรุปไดวา คาเฉลี่ยคาความดันโลหติชวงบน  คาความดันโลหิตชวงลาง และคาระดับนํ้าตาลปลายน้ิว
(DTX) ของกลุมตัวอยางหลังใชนวัตกรรม “ตวงเกลือ มัน ตาล ตวงตาล มัน เกลือ” ลดลงจากกอนใชนวัตกรรมอยางมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05

อภิปรายผล
จากผลการทดลองใชนวัตกรรม “ตวงเกลือ มัน ตาล ตวงตาล มัน เกลือ” ชวยใหผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังสามารถ

ควบคุมระดับความดันโลหิตและระดับนํ้าตาลในเลือดได โดยมีคาเฉลี่ยคาความดันโลหิตชวงบน คาความดันโลหิตชวงลาง และ
คาระดับนํ้าตาลปลายน้ิว (DTX) ลดลงกวากอนการใชนวัตกรรม สอดคลองกับการศึกษามุมมองในการจัดการตนเองของผูปวย
โรคเบาหวานท่ีอาศัยในเขตชานเมือง พบวา พฤติกรรมการกินเปน 1 ใน 4 ของปจจัยความสําเร็จในการจัดการตนเองของ
ผูปวยเบาหวาน โดยใหความคิดเห็นไววา “ตองงด แตกินมั่ง อยาตามใจปาก เดียวนํ้าตาลจะข้ึน” (สิรีวัฒน  อายุวัฒน,
ชนกานต  แสงคํากุล และจุฑามาศ  รัตนอําภา, 2560) เชนเดียวกับการศึกษาการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยโรค
ความดันโลหิตสูงในชุมชนก่ึงเมือง โดยประยุกตใชกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม ทําใหผูปวยเกิดการพัฒนาดานความรู
สรางความตระหนัก และเกิดทักษะท่ีถูกตองในการจัดการตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม โดยพบวา
ผูปวยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรบัประทานอาหารประเภทตาง ๆ เปนไปในทางท่ีเหมาะสม โดยไดเรียนรูปริมาณโซเดยีม
ในอาหารท่ีไดจากเครื่องปรุงชนิดตาง ๆ กิจกรรมสาธิตอาหารท่ีจํากัดปริมาณเกลือโซเดียม ทําใหไดเรียนรูรสชาติอาหารท่ี
เหมาะสมสําหรับผูปวยโรคความดันโลหิตสูง (ประเพ็ญพร ชํานาญพงษ และลัฆ ปยะบัณฑิตกุล, 2559) นอกจากน้ีการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือใชสื่อสารระดับความเสี่ยงในผูปวยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ตามแนวคิดปงปองจราจรชีวิต 7 สี ของ
โรงพยาบาลสงเริมสุขภาพตําบลบานโคก ตําบลไร อําเภอ พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ไดนวัตกรรมท่ีเรียกวา “ไอปอง” ซึ่งมี
คุณสมบัติท่ีสําคัญ 6 ประการ คือ (1) ทําเองได (2) ตนทุนต่ํา (3) พกพาสะดวก (4) ประเมินนํ้าตาลและความดันโลหิตในอัน
เดียว (5) บอกโอกาสเสี่ยงหรือความคาดหวังได และ (6) ใชงานงาย ซึ่งการประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรม ในสวนของ
ความรู พบวา กอนเรียนกลุมตัวอยางรูวาปงปองจาราจรชีวิต 7 สี คืออะไร และสีท่ีคาดหวังของผูปวย คือ สีเขียวเขม รอยละ
19.61 หลังเรียนเพ่ิมเปนรอยละ 88.80 การวัดความสามารถในการประเมินความรุนแรงของโรคตามปงปองจราจรชีวิต 7 สี
ดวยตนเอง พบวา กอนเรียนทําได รอยละ 5.04 หลังเรียนเพ่ิมเปนรอยละ 72.27 สําหรับการวัดความคาดหวังในการนําไปใช
ดูแลสุขภาพตนเองหรือเพ่ือนบาน พบวา คาดหวังวาจะทําไดรอยละ 71.92 และการประเมินความพึงพอใจในตัวนวัตกรรม
ดวยการสัมภาษณเชิงลึก พบวา สวนใหญรอยละ 89.10 มีความพึงพอใจ การใหบริการสุขภาพในยุคปจจุบัน ผูใหบริการตอง
ใหความสําคัญกับผูรับบริการในฐานะผูรู และปรับบทบาทมาเปนท่ีปรึกษาดังน้ันนวัตกรรมดานสุขภาพจึงเปนเครื่องมือท่ีทําให
ผูใหบริการ ผูรับบริการ และญาติ เห็นในสิ่งเดียวกัน รับรูรวมกัน นําไปสูการจัดการดานสุขภาพรวมกันอยางยั่งยืน (ธาดา
ศูนยจันทร, 2556) ซึ่งจากการศึกษาตาง ๆ จะเห็นวาการจัดการตนเองดานอาหาร สงผลทําใหระดับความดันโลหิตและระดับ
นํ้าตาลในเลือดของผูปวยลดลง ดังน้ันนวัตกรรม “ตวงเกลือ มัน ตาล ตวงตาล มัน เกลือ” ท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือใหผูปวย
สามารถตวงปริมาณเกลือ นํ้าตาล และไขมันท่ีใชบริโภคในแตวันไดอยางเหมาะสมกับระดับของโรค และเปนรูปธรรม สะดวก
ตอการใชงาน และใชงาย เพียงแครูวาตนเองมีความรุนแรงของโรคอยูในกลุมใดของปงปองจราจร 7 สี จากน้ันดูปริมาณเกลือ
นํ้าตาล และไขมันจากตารางท่ีตนเองสามารถทานไดในแตละวัน และใชชอนตวงตามท่ีกําหนด ก็จะทําใหไดรับเกลือ นํ้าตาล
และไขมันไมเกิน จึงชวยใหผูปวยมรีะดับความดันโลหิตและระดับนํ้าตาลในเลือดของผูปวยลดลงได
สรุปผลการวิจัย

นวัตกรรม “ตวงเกลือ มัน ตาล ตวงตาล มัน เกลือ” ชวยใหผูปวยไดรับเกลือ นํ้าตาล และไขมันไมเกินท่ีตนเอง
สามารถทานไดในแตละวัน จึงชวยสงเสริมใหผูปวยสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตและระดับนํ้าตาลในเลือดได
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ขอบคุณผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังท้ัง 15 คน ท่ีใหความรวมมือในการใชนวัตกรรม และขอขอบคุณอาจารย ดร.อัศนี  วันชัย
รองผูอํานวยการกลุมงานวิจัยและบรกิารวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ท่ีใหความอนุเคราะหในการอาน
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์และสร้างตัวแบบพยากรณ์ส าหรับตัวช้ีวัดคุณภาพน้ าของแม่น้ าน่านในจังหวัด
พิษณุโลก โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูล
ตัวช้ีวัดคุณภาพน้ าจากส านักงานจัดการคุณภาพน้ า กรมควบคุมมลพิษ โดยเลือกข้อมูลตัวช้ีวัดคุณภาพน้ าจากสถานีตรวจวัดใน
จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 - 2559 และตัวช้ีวัดคุณภาพน้ าที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีจ านวน 8 ตัว ได้แก่  อุณหภูมิ , 
ความเป็นกรดด่าง , ของแข็งละลายน้ า , การน าไฟฟ้า , ออกซิเจนละลายน้ า , ออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ , 
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด และแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม ผลการวิจัยพบว่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดกับ
แบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์มเป็นตัวช้ีวัดคุณภาพน้ าที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด และตัวแบบพยากรณ์ตัวช้ีวัดคุณภาพน้ า
ส าหรับการศึกษาครั้งน้ี คือ ln_FCB = 0.378 + 0.775(ln_TCB) 
 
ค้าส้าคัญ : ตัวแบบการถดถอย  ตัวช้ีวัดคุณภาพน้ า  แม่น้ าน่าน  
 

Abstract 
 This research is studying correlation and creation a predictive model for water quality indicators 
of Nan River in Phitsanulok Province. Pearson correlation analysis and simple regression analysis were 
used. For this research, the water quality indicators of the monitoring stations in Phitsanulok province 
from the water quality Management office, Polltion Control Department were selected from 2007 to 
2016. The water quality indicators used in this study were 8 indicators namely, temperature, pH, dissolved 
solids , conductivity , dissolved oxygen , biological oxygen demand, total coliforms bacteria and fecal 
coliform bacteria. The results showed that total coliforms bacteria and fecal coliform bacteria were the 
most correlated water quality indicators. Model of water quality indicators for this study were ln_FCB = 
0.378 + 0.775(ln_TCB). 
 
keywords : regression model  water quality parameters nan river 
 
บทน้า   
 น้ าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต  มนุษย์ได้มีการน าน้ าไปใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตทั้งทางด้านการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง
และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ในอดีตน้ าไม่ค่อยเน่าเสียเนื่องจากสามารถฟื้นฟูตัวเองให้กลับมาใช้ได้ใหม่โดยกระบวนการ
ธรรมชาติ (ณฐมนและสิริลักษณ์, 2557) แต่ในปัจจุบันมีจ านวนประชากรเพิ่มมากขึ้น จึงเกิดการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ทั้งใน
ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ส่งผลให้แหล่งน้ าไม่สามารถฟื้นฟูตัวเองไดท้ันต่อสถานการณ์  จึงก่อให้เกิดปัญหามลพิษทาง
น้ าที่ส่งผลต่อระบบนิเวศ ซึ่งสาเหตุส าคัญที่ท าให้คุณภาพน้ าเสื่อมโทรมพบว่าส่วนใหญ่มาจากน้ าทิ้งชุมชนและกิจกรรมอื่นๆ  
ได้แก่ กิจกรรมด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ระบายลงสู่แหล่งน้ าโดยไม่มีการบ าบัดน้ า
เสียก่อน (ณฐมนและสิริลักษณ์, 2557 อ้างถึงใน อรทัย มิ่งธิพล, 2549) 
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 แม่น้ าน่านเป็นแม่น้ าสายหลักของจังหวัดพิษณุโลก จึงเป็นแหล่งน้ าท่ีมีความส าคัญอย่างมากต่อการด ารงชีวิตของชาว
พิษณุโลกท้ังในด้านการอุปโภคบริโภค ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ในปัจจุบันจังหวัดพิษณุโลกมีการเจริญเติบโตขึ้นและ
มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างสูง จากจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและมีประชากรที่อพยพเข้ามาท างานในตัวเมือง 
(วรางค์ลักษณ์และชัยวัฒน์, 2543) ท าให้มีความต้องการใช้น้ าในการอุปโภคบริโภคเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีการทิ้งน้ าที่เกิดจาก
กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ลงสู่แม่น้ าน่านทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งส่งผลต่อคุณภาพน้ าในแม่น้ าน่าน  ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
และติดตามคุณภาพน้ าในแม่น้ า ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 จึงมีการเก็บตัวอย่างน้ ามาวิเคราะห์หาคุณภาพน้ าทุกปี ตัวช้ีวัด
คุณภาพน้ าที่วิเคราะห์ได้แก่ ออกซิเจนละลายน้ า (DO) , ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) , ความเป็นกรดด่าง (pH) , 
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) , แบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลฟิอร์ม (FBC) และแอมโมเนีย (NH3-N) เป็นต้น (กรมควบคุม
มลพิษ, 2557) 
 แต่อย่างไรก็ตามในการตรวจวัดคุณภาพน้ าในเบื้องต้นนั้น การวิเคราะห์หาตัวช้ีวัดคุณภาพน้ าหลายๆตัวเป็นเรื่องที่ท า
ได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากตัวช้ีวัดคุณภาพน้ าบางตัวต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์ และตัวช้ีวัดคุณภาพน้ าบางตัวต้องใช้ค่าใช้จ่าย
ส าหรับการวิเคราะห์ค่อนข้างสูง ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาหาความสัมพันธ์ของตัวช้ีวัดคุณภาพน้ าและน า
ตัวช้ีวัดคุณภาพน้ าท่ีมีความสัมพันธ์กันไปสรา้งเป็นตัวแบบพยากรณ์ตวัช้ีวัดคุณภาพน้ า เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
ส าหรับการวิเคราะห์ตัวช้ีวัดคุณภาพน้ า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย 
 
วิธด้ีาเนินการวิจัย  
 1. ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิจากส านักงานจัดการคุณภาพน้ า กรมควบคุมมลพิษ โดยเป็นข้อมูล
ตัวช้ีวัดคุณภาพน้ าของแม่น้ าน่านจากสถานีตรวจวัดที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก 3 สถานี ได้แก่ สถานีตรวจวัดสะพานวัดสว่าง
อารมณ์ ต าบลท่าทอง อ าเภอเมือง (NA06)  สถานีตรวจวัดจุดสูบน้ าประปาเทศบาลเมืองพิษณุโลก หน้าวัดโพธิญาณ ต าบลใน
เมือง อ าเภอเมือง (NA07) และสถานีตรวจวัดหน้าเขื่อนนเรศวร อ าเภอพรหมพิราม (NA08) ซึ่งเป็นข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2550 
– พ.ศ.2559 ในการศึกษาได้ใช้ตัวช้ีวัดคุณภาพน้ า 8 ตัว คือ อุณหภูม ิ, ความเป็นกรดด่าง , การน าไฟฟ้า , ออกซิเจนละลายน้ า 
, ออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ , ของแข็งละลายน้ า , แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด และแบคทีเรีย
กลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม 
 2. การวิเคราะหข์้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS version 23 (Statistics Package for Social 
Sciences for Windows) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติดังนี้   

2.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวช้ีวัดคุณภาพน้ า 
ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวช้ีวัดคุณภาพน้ าเพื่อเป็นการดูค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวช้ีวัด

 คุณภาพน้ าทั้ง 8 ตัว ก่อนจะน าไปสร้างตัวแบบพยากรณ์ตัวช้ีวัดคุณภาพน้ า ซึ่งจะเลือกคู่ตัวช้ีวัดคุณภาพน้ าที่มี
 ความสัมพันธ์กันสูงที่สุดไปสร้างตัวแบบพยากรณ์ตัวช้ีวัดคุณภาพน้ า โดยในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์จะใช้
 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน มีสูตรในการค านวณดังนี้ 
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        ความหมายของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย 

- ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่า ตัวแปร X และตัวแปร Y มีความสัมพันธ์กันสูงในทิศทางเดียวกัน 
- ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ -1 แสดงว่า ตัวแปร X และตัวแปร Y มีความสัมพันธ์กันสูงในทิศทางตรงกันข้าม 
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- ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่า ตัวแปร X และตัวแปร Y มีความสัมพันธ์กันต่ า 
- ถ้า r = 0 แสดงว่า ตัวแปร X และตัวแปร Y ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

2.2 ตัวแบบพยากรณ์ตัวช้ีวัดคุณภาพน้ า  
ในการสร้างตัวแบบพยากรณ์ตัวช้ีวัดคุณภาพน้ า จะสร้างตัวแบบพยากรณ์โดยใช้การวิเคราะห์การ

 ถดถอยอย่างง่าย โดยน าคู่ของตัวช้ีวัดคุณภาพน้ าท่ีมีความสมัพันธ์กันสูงท่ีสุดมาสร้างตัวแบบ ในการก าหนดว่าตัวช้ีวัด
 คุณภาพน้ าตัวใดจะเป็นตัวแปรตามหรือตัวแปรอิสระ ก าหนดโดยที่ให้ตัวแปรอิสระจะเป็นตัวช้ีวัดคุณภาพน้ าที่
 ตรวจวัดได้ง่ายกว่าและตัวแปรตามจะเป็นตัวช้ีวัดคุณภาพน้ าที่ท าการตรวจวัดได้ยากกว่าเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคู่
 ตัวช้ีวัดคุณภาพน้ านั้น โดยตัวแบบพยากรณ์ที่สร้างขึ้นมีความสัมพันธ์ในรูปตัวแบบเชิงเส้นดังน้ี 

  Yi = β0 + β1Xi + ei ; i = 1,2,…,N   
 โดยที ่ Yi   คือ ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

  Xi   คือ ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 
  β0  คือ จุดตัดแกน Y หรือค่าของ Y เมื่อ X = 0 

β1  คือ ความชัน (Slope) ของเส้นตรง เป็นค่าท่ีแสดงถึง 
          อัตราการเปลี่ยนแปลงของ Y เมื่อ X เปลี่ยนไป 1 หน่วย 
ei    คือ ความคลาดเคลื่อนอย่างสุ่ม (Random Error) 

2.3 การตรวจสอบตัวแบบพยากรณ์ตัวช้ีวัดคุณภาพน้ า 
เมื่อได้ตัวแบบพยากรณ์ตัวช้ีวัดคณุภาพน้ าแล้ว จึงน าตัวแบบพยากรณ์ไปตรวจสอบเงื่อนไขของการวิเคราะห์

 การถดถอยดังนี ้
2.3.1 ค่าคลาดเคลื่อนต้องมีการแจกแจงแบบปกติ  

ในการตรวจสอบว่าค่าคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงปกติหรือไม่ เลือกใช้สถิติ Kolmogorov –  
  Smirnov ในการตรวจสอบ มีสูตรในการค านวณดังนี้ 
      D = max │F (x) – S (x)│ 

เกณฑ์การตัดสินใจจะพิจารณาจากค่า P-value ที่ได้เทียบกับระดับนัยส าคัญ หากค่า P-value น้อย
  กว่าระดับนัยส าคัญ แสดงว่าการแจกแจงของค่าคลาดเคลื่อนไม่ใช่การแจกแจงปกติ 
  2.3.2 ค่าคลาดเคลื่อนต้องเป็นอิสระกัน (ei และ ej ต้องเป็นอิสระกัน) 

ในการตรวจสอบว่าค่าคลาดเคลื่อนเป็นอิสระกันหรือไม่ เลือกใช้สถิติ Durbin-Watson ในการ 
    ตรวจสอบ โดยมีสูตรในการค านวณดังนี้ 

    d = 



 

n

i

n

ji

e

ee

1

2

2

2)(   

         ความหมายของค่า Durbin-Watson (d) 
          - ถ้า Durbin-watson มีค่าใกล้ 2 (มีค่าในช่วง 1.5 ถึง 2.5) จะสรุปว่า ei กับ ej เป็นอิสระกัน 
          - ถ้า Durbin-watson < 1.5 แสดงว่าความสัมพันธ์ของ ei กับ ej อยู่ในทิศทางบวก และถ้า Durbin-
         watson มีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่า ei กับ ej มีความสัมพันธ์กันมาก 
       - ถ้า Durbin-watson > 2.5 แสดงว่าความสัมพันธ์ของ ei กับ ej อยู่ในทิศทางลบ และถ้า Durbin-
         watson มีค่าเข้าใกล้ 4 แสดงว่า ei กับ ej มีความสัมพันธ์กันมาก 

2.3.3 ค่าความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่อน (e) มีค่าคงท่ี 
ตรวจสอบโดยการพิจารณาจากกราฟของค่าความคลาดเคลื่อน (e) กับค่าพยากรณ์ (Ŷ ) ถ้าค่า 

  ความคลาดเคลื่อนกระจายอยู่รอบๆ ศูนย์ จะถือว่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนคงที่ 
2.4 การแปลงข้อมูล 

หากท าการตรวจสอบเง่ือนไขแล้วความคลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น จะท าการ
 แปลงข้อมูล (Data Transformation) จากนั้นน าข้อมูลที่ท าการแปลงแล้วไปสร้างตัวแบบพยากรณ์ต่อไป 
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ผลการวิจัย 
 ส าหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวช้ีวัดคุณภาพน้ า ใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันในการวิเคราะห์ ผล
การวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตัวช้ีวัดคณุภาพน้ า 

ตัวชี้วัดคุณภาพน้้า Temp pH EC DO BOD TDS TCB FCB 
Temp 1.000        

pH -0.104 1.000       
EC 0.229* -0.085 1.000      
DO 0.049 -0.140 0.224* 1.000     
BOD -0.085 -0.069 0.083 0.171 1.000    
TDS -0.62 0.068 -0.169 -0.225* -0.165 1.000   
TCB 0.144 -0.129 -0.068 0.031 0.007 0.014 1.000  
FCB 0.109 0.211* 0.092 0.184 0.030 -0.157 0.855** 1.000 

 ** มีนัยส าคัญที่ .01 
 *  มีนัยส าคัญที่ .05 
 ตารางที่ 1 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวช้ีวัดคุณภาพน้ าเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวช้ีวัด
คุณภาพน้ าแต่ละคู่ พบว่าคู่ของตัวช้ีวัดคุณภาพน้ าท่ีมีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด คือ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) กับ
แบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม (FBC) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 นอกจากน้ียังพบว่า อุณหภูมิ (Temp) มีความสัมพันธ์กับการน า
ไฟฟ้า (EC) , การน าไฟฟ้า (EC) มีความสัมพันธ์กับออกซิเจนละลายน้ า (DO) , ออกซิเจนละลายน้ า (DO) มีความสัมพันธ์กับ
ของแข็งละลายน้ า (TDS) และความเป็นกรดด่าง (pH) มีความสัมพันธ์กับแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม (FBC) ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 
 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวช้ีวัดคุณภาพน้ า (ตารางที่ 1) พบว่าตัวช้ีวัดคุณภาพน้ าที่มีความสัมพันธ์กัน
สูงที่สุด คือ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดกับแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม ดังนั้นจึงน าตัวช้ีวัดคุณภาพน้ าท่ีมีความสัมพันธ์
กันดังกล่าวไปสร้างเป็นตัวแบบพยากรณ์ โดยก าหนดตัวแปรอิสระ (X) เป็นแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและตัวแปรตาม 
(Y) เป็นแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม แต่เนื่องจากตัวแบบพยากรณ์ที่ได้จากแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรีย
กลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์มเมื่อน าไปตรวจสอบเงื่อนไขของการวิเคราะห์การถดถอยแล้วไม่เป็นไปตามเง่ือนไข ดังนั้นจึงท าการแปลง
ข้อมูลโดยท าการเทคล็อกธรรมชาติให้กับข้อมูล และผลการวิเคราะห์สรุปไว้ในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ตัวแบบพยากรณ์ตัวช้ีวัดคุณภาพน้ า 

ตัวแบบพยากรณ์ตัวชี้วัดคุณภาพน้้า R2 Adjusted R2 

ln_FCB = 0.378 + 0.775(ln_TCB) 0.621 0.617 
 
 และเมื่อน าตัวแบบพยากรณต์ัวช้ีวัดคุณภาพน้ าท่ีไดไ้ปท าการตรวจสอบตัวแบบ โดยตรวจสอบเงื่อนไขของการ
วิเคราะห์การถดถอย ซึ่งผลการตรวจสอบตัวแบบพยากรณต์ัวช้ีวัดคณุภาพน้ าแสดงไว้ในตารางที่ 3 และ ภาพที่ 1 
 
ตารางที่ 3 ผลการตรวจสอบการแจกแจงและความเป็นอิสระกันของค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแบบพยากรณต์ัวช้ีวัด 

  คุณภาพน้ า 
เง่ือนไขของการวิเคราะห์การถดถอย ค่าสถิติ 
ค่าคลาดเคลื่อนต้องมีการแจกแจงปกติ 0.200 

ค่าคลาดเคลื่อนต้องเป็นอิสระกัน 2.150 
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 จากตารางที่ 3 พบว่าตัวแบบพยากรณ์ตัวช้ีวัดคุณภาพน้ า ln_FCB = 0.378 + 0.775(ln_TCB)  มีค่าคลาดเคลื่อนที่
มีการแจกแจงปกติจากการพิจารณาค่าสถิติ Kolmogorov – Smirnov และค่าคลาดเคลื่อนมีความเป็นอิสระกันจากการ
พิจารณาค่าสถิติ Durbin-Watson 

 

 

 
  
 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 กราฟระหว่างค่าคลาดเคลื่อนกับค่าพยากรณ์ตัวแบบพยากรณ์ตัวช้ีวัดคณุภาพน้ า 

 และจากการพิจารณากราฟดังกล่าว พบว่าตัวแบบพยากรณ์ตัวช้ีวัดคุณภาพน้ า มีความแปรปรวนของค่าความ
คลาดเคลื่อนคงที่ เนื่องจากกราฟของค่าคลาดเคลื่อนกับค่าพยากรณ์มีค่ากระจายอยู่รอบๆ ศูนย์  
 
อภิปรายผล 

 จากการศึกษาตัวช้ีวัดคุณภาพน้ าของแม่น้ าน่านในจังหวัดพิษณุโลก พบว่ามีตัวช้ีวัดคุณภาพน้ าท่ีมีความสัมพันธ์กันสูง
ที่สุด คือ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดกับแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม นอกจากนี้ยังพบว่าตัวช้ีวัดคุณภาพน้ าบางคู่มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับงานวิจัยของนักวิจัยท่านอื่นๆ เช่นของแข็งละลายน้ ากับออกซิเจนละลายน้ า มีค่าความสัมพันธ์
เท่ากับ -0.23 ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Farhana Maqbool et al. (2012) ซึ่งมีค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ของแข็งละลายน้ ากับออกซิเจนละลายน้ าอยู่ที่ -0.24  และงานวิจัยของ J.R. Dash et al. (2006) มีค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ของแข็งละลายน้ ากับออกซิเจนละลายน้ าในฤดูฝน เท่ากับ -0.322 ซึ่งค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ของแข็งละลาย
น้ ากับออกซิเจนละลายน้ า เป็นตัวช้ีวัดคุณภาพน้ าท่ีมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ส าหรับออกซิเจนละลายน้ ากับการน า
ไฟฟ้า มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.224 ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Muthulakshmi L. et al. (2013) ที่มีค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างออกซิเจนละลายน้ ากับการน าไฟฟ้าในฤดูหนาวอยู่ที่ 0.11 จากค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
ออกซิเจนละลายน้ ากับการน าไฟฟ้าเป็นตัวชี้วัดคุณภาพที่มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ส าหรับการน าไฟฟ้ากับอุณหภูมิ    
มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.229 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการน าไฟฟ้ากับอุณหภูมิมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม
ผลการวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของนักวิจัยบางท่าน เช่น ค่าความสัมพันธ์ระหว่างการน าไฟฟ้ากับอุณหภูมิของงานวิจัย
ของ Farhana Maqbool et al. (2012) มีค่าเท่ากับ -0.56 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการน าไฟฟ้ากับอุณหภูมิมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งความไม่สอดคล้องนี้อาจเกิดขึ้นได้จากลักษณะการเก็บข้อมูลที่แบ่งระยะเวลาการเก็บตัวช้ีวัดคุณภาพน้ า
ออกเป็นฤดูกาล ซึ่งข้อมูลที่ผู้วิจัยน ามาใช้ไม่ได้มีการแบ่งข้อมูลออกเป็นฤดูกาลเหมือนงานวิจัยของ Farhana Maqbool et al. 
(2012) จากความสัมพันธ์ส าหรับตัวช้ีวัดคุณภาพน้ าที่มีค่าความสัมพันธ์สูงที่สุดส าหรับการศึกษาครั้งนี้ จึงได้ตัวแบบพยากรณ์
ตัวช้ีวัดคุณภาพน้ าดังสมการข้างล่าง 
   ln_FCB = 0.378 + 0.775(ln_TCB) ---------- (1) 
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สรุปผลการวิจัย   
 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวช้ีวัดคุณภาพน้ าทั้ง 8 ตัว พบว่าตัวช้ีวัดคุณภาพน้ าที่มีความสัมพันธ์กันสูง
ที่สุดส าหรับการศึกษาครั้งนี้ คือ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดกับแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม จึงน าตัวช้ีวัดคุณภาพน้ า
ดังกล่าวไปสร้างเป็นตัวแบบพยากรณ์โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย โดยก าหนดให้แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด
เป็นตัวแปรอิสระ (X) และแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์มเป็นตัวแปรตาม (Y) ได้ตัวแบบพยากรณ์ตัวช้ีวัดคุณภาพน้ าใน
การศึกษาครั้งน้ี ดังแสดงในสมการ (1) 
   ln_FCB = 0.378 + 0.775(ln_TCB)  ---------- (1) 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ ด้วยความอนุเคราะห์จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ สาขาวิชาสถิติ
ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่กรุณาเอื้อเฟื้อสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ส าหรับ
ท างานวิจัย และส านักงานจัดการคุณภาพน้ า กรมควบคุมมลพิษ ที่ให้ข้อมูลตัวช้ีวัดคุณภาพน้ าของแม่น้ าน่าน ส าหรับใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ จนท าใหก้ารวิจัยส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี ขอกราบขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ 
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บทคัดย่อ 
กล้วยไม้เอื้องล าต่อเป็นกล้วยไม้ป่าที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุ จึงได้พัฒนาสูตรอาหารต้นทุนต่ าเพื่อการขยายพันธุ์

กล้วยไม้ชนิดนี้ เพาะเมล็ดเอื้องล าต่อบนอาหารต่างกัน 4 สูตร ได้แก่ HW  , HW + น้ ามะพร้าว , HW + น้ าหมัก และ VW + 
น้ ามะพร้าว + กล้วยน้ าว้า เป็นเวลา 25 สัปดาห์ ผลปรากฏว่า เอื้องล าต่อสามารถงอกได้เฉพาะบนอาหารสูตรHW และ HW + 
น้ ามะพร้าวเท่านั้น เมื่อน าโปรโตคอร์มที่งอกมาเลี้ยงในอาหารต่างกัน 4 สูตรเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ผลปรากฏว่า เอื้องล าต่อ
เจริญได้ในอาหารสูตร HW และ HW + น้ ามะพร้าวเท่านั้น โดยอาหารสูตร HW + น้ ามะพร้าว 150 ml/l เป็นสูตรอาหารที่
เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงโปรโตคอร์มเอื้องล าต่อ โดยท าให้เอื้องล าต่อมีจ านวนรากเฉลี่ยต่อต้นสูงกว่าในอาหารอีกสูตรหนึ่ง 
โปรโตคอร์มของเอื้องล าต่อตายในอาหารสูตร HW + น้ าหมัก และอาหารสูตร VW + น้ ามะพร้าว + กล้วยน้ าว้า 
 
ค่าส่าคัญ : การงอก อาหารต้นทุนต่ า เอื้องล าต่อ 
 

Abstract 
 Pholidota articulate is orchid species that were risk to be endangered plants. The low cost media 
were developed for micropropagation of this orchid. Seeds of P. articulate were sown on 4 different 
media for 25 weeks. The result shown that P. articulate seeds could germinate only on HW media or HW 
+ coconut water but could not germinate on HW + fermented fertilizer and VW media + coconut water + 
banana. The protocorms were transferred to culture on 4 different media for 8 weeks. The result shown 
that P. articulate protocorms could grow only on HW media or HW + coconut water and HW + coconut 
water was the appropriate media for protocorm culture of P. articulate because the mean root number 
per pant were higher than another media. P. articulate protocorms died on HW + fermented fertilizer and 
VW media + coconut water + banana. 
 
keywords : germination  low cost media   Pholidota articulate 
 
บทน่า   

เอื้องล าต่อ (Pholidota articulate Lind.) เป็นกล้วยไม้ที่มีล าลูกกล้วยรูปทรงกระบอก ใบรูปรีแกมรูปไข่กลับ 
ปลายใบแหลม ช่อดอกหุ้มลงทั้งห้ากลีบ สีเขียวอมเหลืองจนไปถึงสีเหลืองอมส้ม ดอกมีกลิ่นหอม เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย พบได้
ในป่าดิบเขา ป่าสนเขา ออกดอกช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน กระจายพันธุ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และหมู่เกาะแปซิฟิก (กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2552 )  จัดเป็นพืชอนุรักษ์บัญชีที่ 2 ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่ง
ชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธ์ุ หรือไซเตส (CITES: Convention on International Trade In Endangered Species 
of Wild Fauna and Flora) เป็นกล้วยไม้ที่ถูกรุกรานและใกล้สูญพันธุ์ในธรรมชาติ เพราะมีการตัดไม้ท าลายป่าซึ่งเป็น
แหล่งก าเนิดธรรมชาติของกล้วยไม้ การขยายพันธ์ุในธรรมชาติเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการอนุรักษ์กล้วยไม้ชนิดนี้ 

ในปัจจุบันจึงน าเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมาใช้เพื่อเพ่ิมปริมาณกล้วยไม้ชนิดต่างๆให้ได้ปริมาณมากในเวลาอัน
สั้น (นายิกา สันทารุนัย, 2559)  แต่การเตรียมอาหารส าหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนั้นมีต้นทุนในการเตรียมสูงทั้งด้านธาตุอาหาร
หลักและธาตุอาหารรอง ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีการผลิตสารละลายปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในช่ือทางการค้า Hydro work (HW) 
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จ าหน่ายในรูปแบบของสารละลายเข้มข้นและเครื่องดื่มที่ผสมด้วยวิตามินซึ่งหาซื้อได้ในท้องตลาด ราคาถูก ประกอบด้วยธาตุ
อาหารจ าเป็นส าหรับการปลูกพืช จึงน ามาทดแทนธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ตัวอย่างเช่น 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนข้อของหญ้าหวานบนอาหารวุ้นซึ่งเตรียมจากสารละลายธาตุอาหารส าหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน HW 
พบว่าจ านวนใบเฉลี่ยสูงสุดในการเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร HW และ HW + Vitamin V500 ความเข้มข้น 5 และ 15 ml/L 
(วรรธนา จะนู, 2557 )  นอกจากน้ัน น้ าหมักนมสดเป็นสารเร่งการเจริญเติบโตที่มีเช้ือจุลินทรีย์มีคุณสมบัติเจริญเติบโตทั้งใบ 
ล าต้น ดอกและผล สามารถน ามาใช้เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืชเพื่อลดต้นทุน (สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ, 2555) 
ตัวอย่างเช่น การใช้น้ าหมักชีวภาพจากผักและปลาเจือจางในสารละลายธาตุอาหาร 1:3000 ท าให้การเจริญเติบโตของผักกาด
เขียวกวางตุ้งในระบบไฮโดรโพนิกส์ดีที่สุด (ศิริพรรณ บรรหาร และ อนุเทพ ดาสุระ, 2554) แต่ยังไม่มีรายงานการน ามาใช้ใน
อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

ดังนั้น จึงได้ศึกษาผลของการใช้สารละลายธาตุอาหารส าหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินและน้ าหมักนมสดในอาหาร
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส าหรับการเพาะเมล็ดและการเจริญเติบโตของโปรโตคอร์มเอื้องล าต่อ โดยใช้สูตรอาหารจากสารละลายธาตุ
อาหารปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินชื่อทางการค้า Hydro work (HW) สูตรส าหรับผักสลัด stock A และ B ที่เติม Vitamix  (วรรธนา 
จะนู, 2557) และการเติมน้ าหมักนมสดในปริมาณที่ต่างกัน (ดนัย วรรณวนิช, 2558) มาเปรียบเทียบกับสูตรอาหาร Vacin 
and Went (VW) เป็นชุดควบคุม เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ต่อไป 

 
วิธด่ีาเนินการวิจัย  
 เก็บฝักกล้วยไม้เอื้องล าต่อที่แก่และยังไม่แตกจากจังหวัดตาก น ามาล้างท าความสะอาดภายนอกด้วยน้ ายาล้างจาน
แล้วล้างออกด้วยน้ าสะอาด ตัดแต่งส่วนที่สกปรกออก น าฝักกล้วยไม้ไปแช่ในแอลกอฮอล์ 70% เป็นเวลา 1 นาที ฆ่าเช้ือด้วย
การจุ่มฝักกล้วยไม้ในแอลกอฮอล์ 95 % แล้วลนไฟท าท้ังหมด 3 ครั้ง จากนั้นตัดฝักกล้วยไม้ดว้ยมีดที่ฆ่าเชื้อแล้วเขี่ยเมล็ดลงบน
น้ าสะอาด ใช้หลอดหยดดูดเมล็ดที่ลอยบนน้ า โรยลงบนขวดอาหารทั้ง 4 ทรีทเมนต์ ดังต่อไปนี้ 

ทรีทเมนต์ที่ 1 สูตรอาหาร VW เตมิน้ ามะพรา้ว 150 มิลลิลติรต่อลิตร ร่วมกับกล้วยน้ าว้าบด 100 กรัมต่อลิตร  
ทรีทเมนต์ที่ 2 สูตรอาหาร HW เตมิ Vitamim V500  5 มิลลลิิตรตอ่ลิตร  
ทรีทเมนต์ที่ 3 สูตรอาหาร HW เตมิ Vitamim V500  5 มิลลลิิตรตอ่ลิตร ร่วมกับน้ ามะพร้าว 150 มิลลลิิตรต่อลติร  
ทรีทเมนต์ที่ 4 สูตรอาหาร HW เตมิ Vitamim V500  5 มิลลลิิตรตอ่ลิตร ร่วมกับน้ าหมัก 150 มิลลิลติรต่อลิตร  
 อาหารทุกสูตรเติมน้ าตาลซูโครส 10 กรัมต่อลิตร และผงถ่าน 0.5 กรัมต่อลิตร อาหารสูตร HW นั้นใช้ สารละลาย

ธาตุอาหารปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินช่ือทางการค้า Hydro work สูตรส าหรับผักสลัด stock A และ B อย่างละ 5 ml/l เพาะเลี้ยง
กล้วยไม้ในห้องปฏิบัติการที่อุณหภูมิ 25-27 องศาเซลเซียส และให้แสงสว่าง 16 ช่ัวโมง เป็นเวลา 25 สัปดาห์ บันทึกผลการ
งอกของเมล็ดกล้วยไม้ น าต้นอ่อนกล้วยไม้เอื้องล าต่อที่ได้จากการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเช้ือ โดยย้ายลงอาหารเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชทั้ง 4 ทรีทเมนต์ ดังต่อไปนี้  

ทรีทเมนต์ที่ 1 สตูรอาหาร VW เตมิน้ ามะพรา้ว 150 มิลลิลติรต่อลิตร ร่วมกับกล้วยน้ าว้าบด 100 กรัมต่อลิตร  
ทรีทเมนต์ที่ 2 สูตรอาหาร HW เตมิ Vitamim V500  5 มิลลลิิตรตอ่ลิตร  
ทรีทเมนต์ที่ 3 สูตรอาหาร HW เตมิ Vitamim V500  5 มิลลลิิตรตอ่ลิตร ร่วมกับน้ ามะพร้าว 150 มิลลลิิตรต่อลติร  
ทรีทเมนต์ที่ 4 สูตรอาหาร HW เตมิ Vitamim V500  5 มิลลลิิตรตอ่ลิตร ร่วมกับน้ าหมัก 150 มิลลิลติรต่อลิตร  

 อาหารทุกสูตรเติมน้ าตาลซูโครส 5 กรัมต่อลิตร และผงถ่าน 0.5 กรัมต่อลิตร วางแผนการทดลองแบบ CRD ทรีท
เมนต์ละ 25 ขวด ขวดละ 2 ต้น เพาะเลี้ยงกล้วยไม้ในห้องปฏิบัติการที่อุณหภูมิ 25-27 องศาเซลเซียส และให้แสงสว่าง 16 
ช่ัวโมง เป็นเวลา 8 สัปดาห์ เก็บข้อมูลทุกสัปดาห์ บันทึกผลของจ านวนใบ จ านวนราก และจ านวนยอด วิเคราะห์ความ
แตกต่างค่าทางสถิติแบบ T-Test เนื่องจากมีเพียง 2 ทรีทเมนต์ที่มีกล้วยไม้รอดชีวิต 
 
ผลการวิจัย  
 การทดลองในขั้นแรกเป็นการหาสูตรอาหารต้นทุนต่ าที่เหมาะสมส าหรับการเพาะเมล็ดกล้วยไม้เอื้องล าต่อ พบว่า
เมล็ดเอื้องล าต่องอกได้บนอาหารสูตร HW และ HW + น้ ามะพร้าวเท่าน้ัน โดยเริ่มงอกตั้งแต่สัปดาห์ที่ 8 แต่ไม่งอกบนอาหาร
สูตร VW + น้ ามะพร้าว + กล้วยน้ าว้า และอาหารสูตร VW + น้ าหมัก แม้ว่าจะผ่านไปถึง 25 สัปดาห์ (ภาพที่ 1) จากนั้นได้
ทดลองในขั้นต่อไปเพื่อหาสูตรอาหารตน้ทุนต่ าที่เหมาะต่อการเจริญของโปรโตคอร์มเอื้องล าต่อ พบว่าเมื่อน าโปรโตคอร์มที่งอก
ในอาหารทั้งสองสูตรมาเลี้ยงในอาหารสูตรต่างๆกัน 4 สูตร พบว่า โปรโตคอร์มสามารถเจริญเป็นต้นได้เฉพาะในอาหารสูตร 
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HW และ HW + น้ ามะพร้าวเท่านั้น (ภาพที่ 2) โดยต้นส่วนในอาหารสูตรสูตร VW + น้ ามะพร้าว + กล้วยน้ าว้า และอาหาร
สูตร VW + น้ าหมักนั้น โปรโตคอร์มไม่สามารถรอดชีวิตได้ โดยต้นและใบจะค่อยๆซีดลงจนเป็นสีน้ าตาล ไม่เจริญเติบโตต่อ
และไม่เกิดราก 
  

 
ภาพที  1 การงอกของเมล็ดเอื้องล าต่อหลังจากเพาะบนอาหารสูตร VW + น้ ามะพร้าว + กล้วยน้ าว้า (A) HW (B) HW + น้ า

มะพร้าว (C) และอาหารสูตร VW + น้ าหมัก (D) เป็นเวลา 25 สัปดาห์ 
 
 เมื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเอื้องล าต่อในอาหารที่รอดชีวิตได้ทั้งสองสูตร พบว่าเอื้องล าต่อเจริญในอาหาร
สูตร HW + น้ ามะพร้าวได้ดีกว่าอาหารสูตร HW อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อพิจารณาจากร้อยละการเกิดราก 
จ านวนรากเฉลี่ยต่อต้นในสัปดาห์ที่ 3 หลังการย้ายโปรโตคอร์ม โดยเอื้องล าต่อที่เจริญในอาหารสูตร HW + น้ ามะพร้าว มีร้อย
ละการเกิดรากและจ านวนรากเฉลี่ยตอ่ต้นเป็นรอ้ยละ 98 และ 2.8 รากต่อต้น ในขณะที่ต้นท่ีเจริญในอาหารสูตร HW มีร้อยละ
การเกิดรากและจ านวนรากเฉลี่ยต่อต้นเป็นร้อยละ 66 และ 1.3 รากต่อต้นตามล าดับ ขณะที่ในช่วงสัปดาห์ที่ 6-8 มีเฉพาะ
จ านวนรากเฉลี่ยต่อต้นเท่านั้นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยเอื้องล าต่อที่เจริญในอาหารสูตร HW + น้ า
มะพร้าว มีจ านวนรากเฉลี่ยต่อต้นเป็น 4.4 รากต่อต้น ในขณะที่ต้นที่เจริญในอาหารสูตร HW มีจ านวนรากเฉลี่ยต่อต้นเป็น 2.8 
รากต่อต้นตามล าดับ ในขณะที่จ านวนใบเฉลี่ยต่อต้นและจ านวนยอดเฉลี่ยต่อต้นของเอื้องล าต่อที่เจริญในอาหารทั้ง 2 สูตรไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 

 
ภาพที  2 ลักษณะของเอื้องล าต่อหลังจากเจริญบนอาหารสตูร HW (A) และ HW + น้ ามะพร้าว (B) เป็นเวลา 8 สัปดาห ์
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อภิปรายผล  
  น้ ามะพร้าวเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญในอาหารเพาะเลีย้งกล้วยไม้โดยเฉพาะการเพาะเมล็ด เมล็ดกล้วยไม้ป่าหลายชนิด
สามารถงอกได้ดีในอาหารที่เติมน้ ามะพร้าวหรือน้ ามะพร้าวร่วมกับกล้วยหอม ตัวอย่างเช่น เมล็ดกล้วยไม้เขากวางอ่อนงอกได้ดี
ที่สุดในอาหารสูตร MT  ที่เติมน้ ามะพร้าว 150 ml/l (ทิวา รักนิ่ม และคณะ, 2551ก) และเมล็ดกล้วยไม้สิงโตอาจารย์เต็มงอก
ได้ดีบนอาหารสูตร VW เติมน้ ามะพร้าว 150 ml/l กล้วยหอม 100 g/l มันฝรั่งบด 50 g/l และผงถ่าน 2 g/l (ทิวา รักนิ่ม และ
คณะ, 2551ข) นอกจากนั้น โปรโตคอร์มของกล้วยไม้จะเจริญเป็นต้นได้ดีในอาหารที่มีน้ ามะพร้าวหรือกล้วยหอม เช่น โปรโต
คอร์มเขากวางอ่อนมีความสูงมากที่สุดเมื่อเลี้ยงในอาหารสูตร MT ที่เติมน้ ามะพร้าว 150 ml/l ร่วมกับผงถ่าน 2 g/l (ทิวา รัก
นิ่ม และคณะ, 2551ก) ต้นอ่อนของออนซิเดียมใบพายเจริญได้ดีในอาหารสูตร VW ที่เติมกล้วยหอม 50 – 100 g/l ร่วมกับมัน
ฝรั่งบด 50 g/l (บุญสนอง ช่วยแก้ว และ วิชุกร ฤกษ์ดี, 2554) ซึ่งพบว่า ในการศึกษาครั้งนี้ การงอกของเอื้องล าต่อขึ้นกับ
ปริมาณธาตุอาหารเป็นส าคัญ โดยสามารถงอกได้ดีในอาหารสูตร HW เท่านั้น ไม่ว่าจะมีน้ ามะพร้าวหรือไม่  
 การใช้กล้วยน้ าว้าทดแทนกล้วยหอมนั้น ได้มีการศึกษามาก่อนหน้านี้ในการเลี้ยงโปรโตคอร์มกล้วยไม้ป่ากะเรกะร่อน 
ซึ่งพบว่าการเจริญของกะเรกะร่อนในอาหารสูตร VW ที่เติมน้ ามะพร้าว 150 ml/l ร่วมกับกล้วยน้ าว้า 50 – 100 g/l ไม่ต่าง
จากการเติมกล้วยหอม 100 g/l (สุนิษา กันเอี้ยง และ วราภรณ์ ฉุยฉาย, 2557) แต่ในกรณีของเอื้องล าต่อพบว่าไม่สามารถ
เจริญในอาหารที่มีน้ ามะพร้าวร่วมกับกล้วยน้ าว้าได้ ในส่วนของน้ าหมักชีวภาพจากนมสดนั้น การใส่ที่ระดับความเข้มข้น 150 
ml/l หรือที่ระดับความเจือจาง 1:15 นั้น ไม่สามารถกระตุ้นการงอกหรือส่งเสริมการเจริญเติบโตของเอื้องล าต่อได้ ซึ่งอาจ
เป็นไปได้ที่มีความเข้มข้นสูงเกินไป หากต้องการที่จะน าน้ าหมักชีวภาพมาใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ ต้องใช้ในความ
เข้มข้นท่ีต่ ากว่านี ้
 
สรุปผลการวิจัย   

อาหารสูตร HW + น้ ามะพร้าว 150 ml/l เป็นสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเมล็ดและเพาะเลี้ยงโปรโตคอร์มเอื้อง
ล าต่อ เมื่อพิจารณาจากการเกิดรากของกล้วยไม้เป็นส าคัญ เพราะท าให้เอื้องล าต่อมีการแตกรากที่ดี แต่หากพิจารณาจาก
ต้นทุนเป็นส าคัญ อาหารสูตร HW สามารถใช้ในการเพาะเมล็ดและเพาะเลี้ยงโปรโตคอร์มได้เช่นกัน โดยให้การเจริญของยอด
ไม่ต่างจากอาหารสูตร HW + น้ ามะพร้าว 150 ml/l แต่มีต้นทุนต่ ากว่า 
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 EFFICIENCY OF RADIAL AND UP AND DOWN TURNING HORIZONTAL FERTILIZER  

PELLET MIXER   
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยเรื่องการหาประสิทธิภาพเครื่องผสมปุ๋ยเม็ดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องผสมปุ๋ย

เม็ดแนวนอนแบบหมุนขึ้นลงและแนวรัศมี ส่วนประกอบของเครื่องผสมปุ๋ยเม็ด คือ ต้นก าลังใช้มอเตอร์ ขนาด 5hp ถ่ายทอด
ผ่านสายพานขับถังผสมด้วยความเร็ว 20m/s  ถังผสมมีปริมาณความจุ 0.5m3 ท ามุมเอียงกับพ้ืน 230 ท าให้เม็ดปุ๋ยเคลื่อนที่ใน
แนวรัศมีและแนวขึ้นลง และโครงเครื่องผสมปุ๋ยเม็ดเป็นที่ติดตั้งส่วนของต้นก าลังและถังผสม  ปุ๋ยเม็ดที่ใช้ในการทดสอบ
ประกอบด้วย ปุ๋ยสูตร 0-0-60 จ านวน3.5kg ปุ๋ยสูตร21-0-0 จ านวน 3.5kg  ปุ๋ยสูตร16-20-0 จ านวน 8kg ปุ๋ยสูตร46-0-0
จ านวน 12.5kg และปุ๋ยชีวภาพจ านวน 22.5kg รวม50kg ทดสอบ5ครั้งจับเวลาทุกๆ 1นาที สุ่มตัวอย่าง100g เก็บข้อมูลการ
ผสมในสัดส่วนดีท่ีสุด การแตกหักเสียหายของเม็ดปุ๋ย เปรียบเทียบกับการใช้แรงงานคน ผลการทดสอบพบว่าการใช้เครื่องผสม
ปุ๋ยเม็ดได้สัดส่วนท่ีดีกว่าและใช้เวลาที่น้อยกว่า การทดสอบทั้ง 2วิธีไม่มีการแตกหักของเม็ดปุ๋ยแต่อย่างใด  

ค าส าคัญ : เครื่องผสมปุ๋ย  ถังผสม  ต้นก าลัง 
 

Abstract 
 This research aims to build and determine efficiency of radial and up/down turning horizontal 
fertilizer pellet mixer. The fertilizer pellet mixer consists of 5Hp motor power source that transfers power 
via a conveyor belt to drive a mixing bin at a speed of 20m/s. The 0.5m3 mixing belt is tilted at an angle 
of 23 degree to move fertilizer pellet in radial and up/down directions. The power source and the mixing 
bin are installed on a chassis of the fertilizer pellet mixer. A total of 50kg of fertilizer pellets used in this 
experiment included 3.5kg of 0-0-60 formula, 3.5 kg of 21-0-0 formula, 8kg of 16-20-0 formula, 12.5kg of 
46-0-0 formula, and 22.5kg of biomass fertilizer. The test was done in 5 replications, at every 1 minute, 
with randomly selected 100 grams of sample. Data were collected for the best mixing ratio and rate of 
broken pellet, compared with using manpower. Results of the study showed that the use of fertilizer 
pellet mixer gave a better ratio in less time. No broken pellet was found in both methods. 
 
keywords : fertilizer mixer  mixing bin  power source 
 
บทน า   
 ปุ๋ยเป็นอาหารทีช่่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช ท าให้ได้ผลผลิตดี หากพืชผลไม่เจริญเติบโตหรือเติบโตช้าเกษตรกร
มักใส่ปุ๋ยในปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆท าให้ส่งผลต่อคุณภาพดินลดลง จากสถิตที่ผ่านมาพบว่าปริมาณการใช้ปุ๋ยโดยเฉพาะปุ๋ยเคมี
ในการผลิตพืชโดยรวมนับแต่ปี 2546-2550 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากประมาณ 3.88-3.89 ล้านตัน ในปี 2546 เป็น 4.32-4.40 
ล้านตันในปี 2550 หรือมีอัตราเพิ่มเฉลี่ยประมาณร้อยละ 2.73-3.14 เมื่อพิจารณาความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีของพืชแต่ละกลุ่ม
ปรากฏว่าพืชที่มีการใช้ปุ๋ยเคมีมากที่สุด คือ ข้าวนาปี รองลงมาคือ ไม้ผลและไม้ยืนตน้ พืชไร่ ข้าวนาปรัง และผัก ไม้ดอกและไม้
ประดับ ตามล าดับ(พรรณพิมล.ไม่มี) การเพิ่มปริมาณปุ๋ยลงในแปลงเพาะปลูกท าให้เกิดปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ ดังนั้นไม่ว่า
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทางภาครัฐหรือหน่วยงานในท้องถิ่นต่างๆมีการส่งเสรมิให้เกษตรผลติปุ๋ยใช้เอง เพื่อลดการเสื่อมสภาพของ
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ดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในดิน ลดต้นทุนการผลิต การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวดินจะเสื่อมคุณภาพเร็ว  ดังตัวอย่างกรณีศึกษาคือ 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรท านา บ้านวังทอง หมู่ 8 โดยการน าของคุณ สมชาย อาจหาญ เป็นประธานกลุ่มและเป็นหมอดิน
ประจ าต าบลเนินมะกอก อ บางมูลนาก จ พิจิตร โดยการส่งเสริมจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาที่ดิน ร่วมกับสถานี
พัฒนาที่ดินพิจิตร ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาท่ีดิน ผลิตปุ๋ยใช้เองให้กับสมาชิกภายในต าบลและใกล้เคียง มีความ
ต้องการในแต่ละวันมากกว่า 1ตัน หากเป็นช่วงฤดูการท านา ปริมาณความต้องการจะเป็น2เท่าหรือมากกว่านั้น  จาก
การศึกษาการผลิตปุ๋ยใช้เองโดยน าปุ๋ยสูตร 46-0-0 ปุ๋ยชีวภาพ  ปุ๋ยสูตร 21-0-0  ปุ๋ยสูตร 16-20-0 และปุ๋ยสูตร 0-0-60 เทลง
บนลานผสมปุ๋ยโดยท าการเทให้ปุ๋ยที่เทซ้อนกันเป็นช้ันๆจากนั้นผสมให้เข้ากันแล้วตักบรรจุลงกระสอบๆละ 50กิโลกรัม จาก
การสอบถามพบว่ายัง หาเครื่องผสมปุ๋ยไม่ได้ ถึงแม้จะมีจ าหน่ายตามท้องตลาดแต่ประสบปญัหาในเรือ่งราคาและไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์การใช้งานเพราะว่าสูตรปุ๋ยบางชนิดเวลาผสมใช้แรงมากจะท าให้เม็ดปุ๋ยแตกไม่สมบูรณ์ การใช้แรงงงานส่งผลต่อ
ต้นทุนการผลิต จากปัญหาดังกล่าวการสร้างเครื่องผสมปุ๋ยเม็ด เพื่อการศึกษาค้นคว้า ออกแบบสร้างและท าการทดสอบหา
ประสิทธิภาพของเครื่องผสมปุ๋ยเม็ดแนวนอนแบบหมุนขึ้นลงและแนวรัศมี  ให้ได้เครื่องคุณภาพดี เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์การใช้งาน เพิ่มปริมาณการผลิต ลดต้นทนด้านแรงงานและเพื่อให้เกษตรเข้มแข็งและยั่งยืน  

วิธดี าเนินการวิจัย  
 1 เพื่อให้การวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้วางแผนการด าเนินงานวิจยัออกเป็น 2ขั้นตอนคือ  

 ก  การสร้างเครื่องผสมปุ๋ยเม็ดแนวนอนแบบหมุนขึ้นลงและแนวรัศมี มีกระบวนการด าเนินการดังนี้ 

 

ภาพที ่1 ผังการสร้างเครื่องผสมปุย๋เม็ด 

 ส าหรับกระบวนการสร้างเครื่องผสมปุ๋ยเม็ดมีขั้นตอนดังภาพที่1โดยเริ่มจากศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ออกแบบสร้าง
เครื่องตามแบบ สร้างแบบจ าลอง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง จากน้ันด าเนินการสร้างเครื่องและท าการทดสอบเพื่อได้เครื่องที่
สมบูรณ์ 
 สมการการสร้างเครื่องผสมปุ๋ยเม็ดแนวนอนแบบหมุนขึ้นลงและแนวรัศมี 
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
 การค านวณหาก าลังของมอเตอร์ เมื่อแรง F (นิวตัน) กระท าสัมผัสกับเพลาท าให้เพลาเกิดความเร็วรอบ N (รอบต่อ
นาที) เพลาหมุน 1 รอบ 
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  ระยะทางที่เคลื่อนที่                     =    R   
  งานในการหมุนเพลา1 รอบ            =    F×2R                                                                  
  งานท่ีเพลา                                =    F×2R×N 
              แรงบิด                                T   =    F×R               
               ก าลังมอเตอร์                         P   =   2TN/60                              
 เมื่อ      P  = ก าลังของมอเตอร์(W)  T = แรงบิดที่กระท ากับเพลา(Nm) และ N  = ความเร็วรอบของมอเตอร์ 
(rpm/min)(พงษ์ศักดิ์.2552) 
 

ล้อสายพาน 

 การค านวณหาความเร็วรอบล้อสายพาน 

             อัตราทด       = ความเร็วรอบของตัวขับ / ความเรว็รอบของตัวตาม 
                           i            =         n1d1     =   n2d2                                                                                         

      การค านวณหาขนาดของล้อสายพานสายพานและความยาวสายพาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อสายพาน
สายพานและความยาวของสายพานสามารถค านวณหาได้จากสมการ  
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      เมื่อ C =  ระยะห่างระหว่างจุดกึ่งกลางของเพลาขับกับเพลาตาม (m)  D1 =  เส้นผ่านศูนย์กลางของล้อสายพานขับ 

(m) D2 = เส้นผ่านศูนย์กลางของล้อสายพานตาม (m) L  = ความยาวของสายพาน (m) N1 = ความเร็วรอบเพลาขับ 
(rpm/min) และ N2  = ความเร็วรอบเพลาตาม (rpm/min) (วริทธิ์และชาญ.2541) 

 

อตัราทดรอบของล้อสายพาน 

 การทดรอบหมายถงึการท าให้ความเร็วของการเคลือ่นท่ี หรือการสง่ก าลงัจากต้นก าลงัช้าลง ซึง่การค านวณหา
อตัราทดสามารถหาได้จากสมการ 

                                          pwp dmD   
      เมื่อ  D p  =  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อสายพานใหญ่ (mm) d p  =  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อสายพาน

เล็ก (mm) และ m w  =  ขนาดของอัตราทด (วริทธิ์และชาญ. 2541) 
 

เพลาส่งก าลัง   
     เพลาเป็นช้ินส่วนที่ส าคัญส่วนหนึ่งของเครื่องจักรกลทุกชนิด  เครื่องจักรกลเกือบทุกประเภทมีส่วนหนึ่งที่ใช้ในการ

ถ่ายทอดการหมุน  หรือการหมุนและส่งก าลัง  ซึ่งลักษณะการใช้งานของเพลาสามารถแบ่งได้ดังนี้ 
    1.เพลาถ่ายทอดก าลัง (Transmission Shafts) เพลาชนิดนี้ใช้รับเฉพาะการบิดอย่างเดียว หรืออาจรับทั้งการบิดและ

ดัดผสมกับก าลังถ่ายทอดผ่านเพลาโดยอาศัยแผ่นประกบต่อเพลา (Coupling) เฟือง ล้อสายพาน และสายพาน หรือจานโซ่ 
ฯลฯ 

    2.เพลาสั้น (Spindle) ใช้ในงานทั่วไปรับเฉพาะการบิดเพียงอย่างเดียว เช่น เพลาหลัก (Main Shaft) ของ
เครื่องจักรกลต่าง ๆ เพลาประเภทน้ีต้องการรูปร่างและขนาดที่ถูกต้องจริง ๆ ในการใช้งาน 

   3.เพลาคาน (Axles) เพลาชนิดนี้ใช้ต่ออยู่ระหว่างล้อรถยนต์ รถบรรทุก รถพ่วง ฯลฯ โดยปกติเพลาแบบนี้ไม่ได้
ออกแบบไว้ให้หมุน แต่จะให้ไว้ส าหรับการดัดเพียงอย่างเดียว 

     นอกจากน้ีจะแบ่งเพลาตามชนิดของโหลดแล้ว  อาจจะแบ่งออกตามชนิดรูปร่างได้อีก  เช่น เพลาตรง  เพลาข้อเหวี่ยง  
ซึ่งเพลาแบบน้ีจะใช้ในการรับก าลังน้อย ๆ และในทิศทางใดเป็นต้น การค านวณหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาส่วนใหญ่ใน
การค านวณอันดับแรกจะไม่ทราบค่าโมเมนต์ดัดที่แน่นนอนเพราะระยะของเพลาล้อหรือแรงยังไม่ทราบค่า  จึงมีการค านวณหา
โมเมนต์บิดและจ านวนรอบเพื่อหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเพลาดังสมการ 

                                           d    =    C1 (M/B)1/3 
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      เมื่อ  C1 = แฟคเตอร์ที่ขึ้นอยู่กับโมเมนต์  C1 = 6.9 เมื่อall = 15N/mm2ส าหรับ St37และSt42  C1 = 6.3 เมื่อ
all = 20N/mm2ส าหรับ St50 และSt60   C1 =  5.8 เมื่อall = 25N/mm2ส าหรับเหล็กกล้าที่มีความเค้นสูง  M  = 
โมเมนต์บิดของเพลา  ( Nm ) และ B  =  แรงกระท าต่อหน่วยพื้นท่ี (N/m2 ) (มานพ.2540) 
 

  ข การทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องผสมปุย๋เมด็แนวนอนแบบหมุนขึ้นลงและแนวรัศม ีมีขั้นตอนดังน้ี 
     1 ในทดลองนี้ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 จ านวน 12.5กิโลกรัม ปุ๋ยสูตร 16-20-0 จ านวน 8กิโลกรัม ปุ๋ยชีวภาพ (ปุ๋ยที่ได้
จากการหมักของมูลสัตว์ผ่านกระบวนการปั้นเป็นเม็ด) จ านวน22.5กิโลกรัม ปุ๋ยสูตร 21-0-0 จ านวน 3.5กิโลกรัม และปุ๋ยสูตร 
0-0-60 จ านวน 3.5กิโลกรัม รวม 50กิโลกรัมต่อการทดลอง 1ครั้ง มาเป็นตัวอย่างในการทดลอง 
     2 การทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องผสมปุย๋เมด็แนวนอนแบบหมุนขึ้นลงและแนวรัศม ี
  ก เตรียมเครื่องทดสอบและเครื่องมือ อุปกรณ์ในการทดลองพร้อม ท าการทดลอง  

 ข ใช้แรงงานคน1คนทดสอบน าปุ๋ยท่ีใช้ทดสอบแต่ละชนิดตามสัดส่วนน้ าหนักรวม 50กิโลกรัมทดสอบหมุน
ทางเดียวที่ความเร็ว 20รอบต่อนาที หาระยะเวลาที่เหมาะสมให้เม็ดปุ๋ยผสมกันได้สม่ าเสมอโดยสุ่มตัวอย่างมา 100กรัมมา
ตรวจสอบคัดแยกเม็ดปุ๋ยออกจากกันหาสัดส่วนผสมที่ได้ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดปุ๋ย (กลุ่มตัวอย่างไม่ใส่กลับเข้าเครื่อง
ทดสอบ) ต่อระยะเวลาการทดสอบทุก 1นาที จบปุ๋ยผสมเข้ากันได้ดี ทดลองซ้ า 5 ครั้ง  

 ค ทดสอบโดยใช้คนผสม 1คนหาระยะเวลาที่เหมาะสมให้เม็ดปุ๋ยผสมกันได้สม่ าเสมอโดยสุ่มตัวอย่างมา
ทดสอบ 100กรัมมาตรวจสอบคัดแยกเม็ดปุ๋ยออกจากกันหาสัดส่วนผสมที่ได้ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดปุ๋ย สัดส่วนผสมที่ได้ 
(กลุ่มตัวอย่างไม่ใส่กลับเข้ากองปุ๋ยที่ทดสอบ) ต่อระยะเวลาการทดสอบทุก 1 นาที จนปุ๋ยผสมเข้ากันได้ดี ทดลองซ้ า 5 ครั้ง    

  ง บันทึกข้อมูลน าข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ทางสถิติหาค่าเฉลี่ยของเครื่องผสมปุ๋ยแนวนอนแบบหมุนขึ้นลงและ
แนวรัศมี  

 
ผลการวิจัย  
 1 ผลการสร้างเครื่องผสมปุ๋ยเม็ดแนวนอนแบบหมุนขึ้นลงและแนวรัศมี 

 
ภาพที ่2 เครื่องผสมปุย๋เมด็แนวนอนแบบหมุนข้ึนลงและแนวรัศม ี

 
 เครื่องผสมปุ๋ยเม็ดนี้ประกอบด้วย 1 ต้นก าลัง ใช้มอเตอร์ขนาด 5hpถ่ายทอดผ่านสายพานขับถังผสมด้วยความเร็ว
20m/s  2 ถังผสมมีปริมาณความจุ 0.5 m3 ท ามุมเอียงกับพ้ืน 230ท าให้เม็ดปุ๋ยเคลื่อนที่ในแนวรัศมีและแนวข้ึนลงและ 3 โครง
เครื่องผสมปุ๋ยเม็ดเป็นที่ติดตั้งส่วนของต้นก าลังและถังผสม   
 2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องผสมเมด็ปุ๋ยแนวนอนแบบหมุนขึ้นลงและแนวรัศม ี
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 กราฟที ่1  แสดงผลการทดลองโดยใช้เครื่องผสมปุ๋ยเม็ดแนวนอนแบบหมุนขึ้นลงและแนวรัศม ี

 
 จากกราฟท่ี1 เวลาที่ใช้ในการผสมปุ๋ยเม็ดด้วยเครื่องผสมปุ๋ยเม็ดแนวนอนแบบหมุนขึ้นลงและแนวรัศมี อย่างน้อย 1 
นาที เวลาในการผสมปุ๋ยเม็ดตั้งแต่นาทีแรกถึงนาทีที่3 มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงอัตราส่วนผสมที่ทดสอบของปุ๋ยแต่ละชนิด ค่าการ
กระจายและค่าความผันแปรเป็นปกติเม็ดปุ๋ยที่ผ่านการผสมจากเครื่องผสมปุ๋ยนั้นพบว่าเม็ดปุ๋ยไม่เสียหายแตกหักทุกเม็ด ดัง
ภาพที3่ แสดงการการจายของเม็ดปุ๋ยจากเครื่องผสมปุ๋ยแนวนอนแบบหมุนขึ้นลงและแนวรัศมี 
 
 
 
 
 
 
                                       

ภาพที ่3 เม็ดปุย๋ที่ผ่านการคัดจากเครื่องผสมปุ๋ยแนวนอนแบบหมุนขึ้นลงและแนวรศัม ี
กราฟที่ 2  แสดงผลการทดลองโดยใช้แรงงานจากคน

 
 จากกราฟท่ี2 เวลาที่ใช้ในการผสมปุ๋ยเม็ดดว้ยแรงงานคนผสมปุย๋เม็ด อย่างน้อย 3นาที  เวลาในการผสมปุ๋ยเม็ดตั้งแต่
นาทีแรกถึงนาทีที่3 พบว่าในนาทีที่1 ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนผสมยังไม่ได้อัตราส่วน แต่จะผสมได้ดีในนาทีที่2-3เม็ดปุ๋ยที่ผ่าน
การผสมจากแรงงานคนผสมปุ๋ยนั้นพบเม็ดปุ๋ยไม่แตกหักดังภาพท่ี4 แสดงการกระจายของเม็ดปู๋ยจากแรงงานผสมจากคน 
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ภาพที ่4 เม็ดปุย๋คัดจากแรงงานคนผสมปุย๋ 

 เมื่อเปรียบเทียบการผสมด้วยเครื่องผสมกับแรงงานจากคน พบว่าการใช้เครื่องผสมปุ๋ยสามารถผสมปุ๋ยได้อัตราส่วนท่ี
แน่นนอนและรวดเร็วกว่าใช้แรงงานจากคน  

 
อภิปรายผล  
 เครื่องผสมปุ๋ยเม็ดนี้สามารถท างานได้เร็วและดีกว่าแรงงานจากคนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของคลินิกเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ี่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องผสมปุ๋ยเม็ดที่สามารถปรับอัตราการผสมได้เอง โดยใช้ PLC ที่กล่าวว่าการผสม
เองตามต้องการโดยใช้จอบกับพลั่วในการผสมคลุกเคล้าซึ่งเป็นวิธีที่ ก าลังผลิตไม่คงที่และเสียเวลา(คลินิกเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่.2558)  เครื่องผสมปุ๋ยเม็ดที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นได้การก าลังผลิตที่สูงขึ้นถังผสมจะออกแบบในแนวนอนให้
เคลื่อนที่ในแนวรัศมีและแนวแกนขึ้นลงซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยของศุภกิตต์ สายสุนทรและคณะฯที่ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
ต้นแบบเครื่องผสมปุ๋ยหมักแบบถังหมุน การหมุนทางเดียว และหมุนถังทวนและตามเข็มสลับกัน 5 รอบแต่ให้ผลการทดลองไม่
ต่างกันคือการผสมที่เข้ากันได้เป็นอย่างดี(คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .2558)  ส าหรับเครื่องผสมปุ๋ยเม็ดที่ผู้วิจัยได้
สร้างขึ้นทีอ่อกแบบให้เคลื่อนในแนวนอนนั้นจากผลการวิจัยของพินิจ จิรัคคกุลได้วิจัยเรื่องการออกแบบและพัฒนาเครื่องผสม
ปุ๋ยอัตโนมัติตามการวิเคราะห์ดนิส าหรับอ้อยสว่นหน่ึงของงานวิจัยได้ท าการทดสอบเครื่องผสมปุ๋ยแบบแนวตั้งมีใบกวนแผ่นยาง 
พบว่าต้องใช้เวลาในการผสมให้เข้ากันมากว่า4 นาที เม็ดปุ๋ยแตกหักบางส่วน (พินิจ จิรัคคกุล.2558)   

สรุปผลการวิจัย   
 เครื่องผสมปุ๋ยเม็ดนี้ใช้มอเตอร์ใช้มอเตอร์ขนาด 5 hp ถ่ายทอดผ่านสายพานขับถังผสมด้วนความเร็ว20m/s  2 ถัง
ผสมมีปริมาณความจุ 0.5 m3 ท ามุมเอียงกับพ้ืน 230ท าให้เม็ดปุ๋ยเคลื่อนที่ในแนวรัศมีและแนวขึ้นลงและ3 โครงเครื่องผสมปุ๋ย
เม็ดเป็นที่ติดตั้งส่วนของต้นก าลังและถังผสมสามารถผสมปุ๋ยเม็ดได้ 50กิโลกรัมต่อนาทีต่อครั้งและอัตราผสมเข้ากันได้ดีเมื่อ
เปรียบเทียบกับแรงงานคนจะใช้เวลาน้อยกว่า1-2นาทีแต่ทั้งสองการทดลองไม่เม็ดปุ๋ยแตกหักเสียหายแต่อย่างใด  
 
กติติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ มทร ล้านนาท่ีอนุเคราะห์งบประมาณในการวิจัยครั้งนี ้ คุณสมชาย อาจหาญ เป็นประธานกลุ่มและเป็น
หมอดินประจ าต าบลเนินมะกอก อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร อนุเคราะห์สถานที่และอาจารย์สรีย์พร ใหญ่สง่า               
ที่อนุเคราะห์การแปลภาษา 
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machinery.agr.ku.ac.th/index.php?.  ค้นเมื่อ20 มิถุนายน2558. 
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บทคัดย่อ 
การพัฒนาสูตรอาหารต้นทุนต่ ามีความส าคัญในการลดต้นทุนการขยายพันธ์ุกล้วยไม้ทั้งทางการค้าและกล้วยไม้ที่ใกล้

สูญพันธุ์ จึงได้ศึกษาผลของอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่เตรียมจากสารละลายธาตุอาหารส าหรับปลูกพืชไม่ใช้ดิน และน้ าหมัก
ชีวภาพ โดยเพาะเมล็ดกะเรกะร่อนบนอาหารต่างกัน 4 สูตร ประกอบด้วยสูตร VW + น้ ามะพร้าว + กล้วยน้ าว้า, HW, HW + 
น้ ามะพร้าว และ HW + น้ าหมักชีวภาพ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ผลปรากฏว่า กะเรกะร่อนสามารถงอกได้เฉพาะบนอาหารสูตร 
HW, HW + น้ ามะพร้าว และ HW + น้ าหมักชีวภาพ โดยงอกบนอาหารสูตร HW + น้ าหมักชีวภาพได้ช้าที่สุด แต่ไม่งอกใน
อาหารสูตร VW + น้ ามะพร้าว + กล้วยน้ าว้า เมื่อน าโปรโตคอร์มที่งอกมาเลี้ยงในอาหารต่างกัน 7 สูตร ประกอบด้วยสูตร VW 
+ น้ ามะพร้าว + กล้วยน้ าว้า, HW, HW + น้ ามะพร้าว และ HW + น้ าหมักชีวภาพ 10, 50, 100, 150 ml/l ตามล าดับ เป็น
เวลา 12 สัปดาห์ ผลปรากฏว่า กะเรกะร่อนเจริญได้ในอาหารทุกสูตร โดยอาหารสูตร HW และ HW + น้ าหมักชีวภาพ 10 
ml/l เป็นสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงโปรโตคอร์มกะเรกะร่อน โดยท าให้กะเรกะร่อนมีจ านวนรากเฉลี่ยต่อต้น 
จ านวนยอดเกิดใหม่ต่อต้น จ านวนใบเฉลี่ยต่อต้น สูงกว่าในอาหารสูตรอื่นๆ โปรโตคอร์มของกะเรกะร่อนไม่แตกหน่อและแคระ
แกร็นเมื่อความเข้มข้นของน้ าหมักชีวภาพในอาหารมากกว่า 10 ml/l 

 
ค่าส่าคัญ : กะเรกะร่อน  การงอก อาหารต้นทุนต่ า   

Abstract 

  The low cost media development is important for micropropagation both of commercial and 
endangered orchid. The efficiency of plant tissue culture media from hydroponics solution and fermented 
bio-extract were studied. Seeds of Cymbidium sp. were sown on 4 different media, that were VW media + 
coconut water + banana, HW media, HW + coconut water and HW + fermented bio-extract for 12 weeks. 
The result shown that Cymbidium sp. seeds could germinate only on HW media,  HW + coconut water 
and HW + fermented bio-extract but could not germinate on VW media + coconut water + banana. The 
protocorms were transferred to culture on 7 different media, that were VW media + coconut water + 
banana, HW media,  HW + coconut water and HW + 10, 50, 100, 150 ml/l fermented bio-extract  for 12 
weeks. Cymbidium sp. protocorms could grow on all media.  HW media and HW + 10 ml/l fermented bio-
extract were the appropriate media for protocorm culture of Cymbidium sp. because the mean of root 
number per pant, new shoot number per plant and leaf number per plant were higher than other media. 
Cymbidium sp. protocorms were dwarf and did not produced multiple shoot when concentration of 
fermented bio-extract was higher than 10 ml/l. 
 
keywords : Cymbidium  germination  low cost media 
 
บทน่า   

ในปัจจุบันกล้วยไม้หลายชนิดถูกจัดให้เป็นพืชอนุรักษ์ ทั้งนี้เป็นเพราะการขยายพื้นท่ีทางเกษตรด้วยการบุกรุกท าลาย
ป่า และการลักลอบเก็บกล้วยไม้เพื่อการค้า ซึ่งเป็นสาเหตุที่คุกคามถิ่นก าเนิดของกล้วยไม้ในธรรมชาติ เช่น กล้วยไม้
กะเรกะร่อน (Cymbidiam sp.) ซึ่งจัดเป็นพืชอนุรักษ์บัญชีที่ 2 ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่า
และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือไซเตส (CITES: Convention on International Trade In Endangered Species of Wild 
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Fauna and Flora) (อาภรณ์ อุดมศิลป์, 2558) ดังนั้น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ในสภาพปลอดเช้ือ เป็นวิธีการหนึ่งที่
สามารถเพิ่มประชากรกลว้ยไมไ้ด้อยา่งรวดเร็ว ปัจจัยที่ส าคัญมากอย่างหนึ่งที่จะท าให้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อประสบความส าเร็จ 
คือสูตรอาหารที่เหมาะสม การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ อาหารสังเคราะห์ โดยทั่วไปนิยมใช้อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สูตร 
Vacin and Went (VW) (ทิวา รักนิ่ม, 2550) แต่เนื่องจากการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนั้น มีต้นทุนสูงในด้านของ
สารเคมี เพราะใช้สารเคมีหลายตัว และใช้ในปริมาณมาก จึงท าให้มีการศึกษาเพื่อหาสารอินทรีย์ที่มีราคาถูกกว่ า และใช้ใน
ปริมาณทีน่้อยกว่าเพื่อลดต้นทุนของอาหาร (มณฑา วงศ์มณีโรจน์, 2542)  

ปัจจุบันมีการผลิตสารละลายธาตุอาหารส าหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินจ าหน่ายในรูปแบบของ สารละลายเข้มข้นซึ่งหา
ซื้อได้ทั่วไปในท้องตลาด และมีราคาถูก อีกทั้งยังประกอบด้วยธาตุอาหารจ าเป็นส าหรับการปลูกพืช เช่นเดียวอาหารสังเคราะห์
ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช จึงมีการน ามาใช้เตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและได้ผลดี ตัวอย่างเช่น การเพาะเลี้ยงต้นอ่อน
ของเอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดในอาหารที่เติมสารละลายส าหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน stock A และ B ความเข้มข้นอย่างละ 5 
มิลลิลิตรต่อลิตร ชักน าให้ต้นอ่อนมีการเจริญเติบโตได้ถึงร้อยละ 60 (กนกวรรณ เกิดกูลอาจารย์, 2558) นอกจากนั้น ฮอร์โมน
นมและน้ าหมักนมสด ซึ่งในปัจจุบันเกษตรกรนิยมผลิตขึ้นเองเพื่อใช้ในการเกษตรยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในการ
กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช ตัวอย่างเช่น การใช้น้ าหมักดินระเบิดและน้ าสกัดชีวภาพจากนมสด ผสมกับปุ๋ยเคมีใน
อัตราส่วน 1:3 ท าให้พืชผักที่ปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ มีการเจริญเติบโตทัดเทียมกับการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว (ดนัย 
วรรณวนิช, 2553) 

ดังนั้น จึงได้ศึกษาผลของการใช้สารละลายธาตุอาหารส าหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินและน้ าหมักนมสดในอาหาร
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส าหรับการเพาะเมล็ดและการเจริญเติบโตของโปรโตคอร์มกล้วยไม้กะเรกะร่อน โดยใช้สูตรอาหารจาก
สารละลายธาตุอาหารปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินช่ือทางการค้า Hydro work (HW) สูตรส าหรับผักสลัด stock A และ B ที่เติม 
Vitamix  (วรรธนา จะนู, 2557) และการเติมน้ าหมักนมสดในปริมาณที่ต่างกัน (ดนัย วรรณวนิช, 2554) มาเปรียบเทียบกับ
สูตรอาหาร Vacin and Went (VW) ที่เติมน้ ามะพร้าวและกล้วยน้ าว้าซึ่งให้ผลไม่ต่างจากการใช้กล้วยหอม (สุนิษา กันเอี้ยง 
และ วราภรณ์ ฉุยฉาย, 2557) เป็นชุดควบคุม ซึ่งสามารถเป็นแนวทางให้กับเกษตรกรที่มีงบประมาณจ ากัดน าไปประยุกต์ใช้ใน 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ รวมถึงเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ต่อไป  
 
วิธด่ีาเนินการวิจัย  

การทดลองที  1 การพัฒนาสูตรอาหารต้นทุนต่ าที่เหมาะสมต่อการงอกของเมล็ดกล้วยไม้ในอาหารแขง็ที่ใช้ในการ
การขยายพันธ์ุกล้วยไม้กะเรกะร่อน 

เก็บฝักกล้วยไม้กะเรกะร่อนที่แก่และยังไม่แตกจากจังหวัดชัยภูมิ น ามาล้างท าความสะอาดภายนอกด้วยน้ ายาล้าง
จานแล้วล้างออกด้วยน้ าสะอาด ตัดแต่งส่วนท่ีสกปรกออก น าฝักกล้วยไม้ไปแช่ในแอลกอฮอล์ 70% เป็นเวลา 1 นาที ก่อนน า
ฝักกล้วยไม้เข้าตู้ปลอดเช้ือ ฆ่าเช้ือด้วยการจุ่มฝักกล้วยไม้ลงในแอลกอฮอล์ 95% แล้วลนไฟท าทั้งหมด 3 ครั้ง จากนั้นตัดฝัก
กล้วยไม้ด้วยมีดที่ผ่านการฆ่าเช้ือแล้ว เขี่ยเมล็ดลงในน้ าสะอาด แล้วใช้หลอดหยดดูดเมล็ดที่ลอยบนน้ าขึ้นมา โรยลงบนขวด
อาหารทั้ง 4 สูตรทีเ่ตรียมได้ ได้แก่ 

ชุดการทดลองที่ 1 สูตร VW ที่เติมน้ ามะพรา้ว 150 มิลลิลติรต่อลิตร และกล้วยน้ าว้า 100 กรัมต่อลติร 
ชุดการทดลองที่ 2 สูตร HW 
ชุดการทดลองที่ 3 สูตร HW ที่เติม น้ ามะพร้าว150 มิลลิลติรต่อลิตร  
ชุดการทดลองที่ 4 สูตร HW ที่เติม น้ าหมักชีวภาพนมสด 150 มิลลลิิตรต่อลติร 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ มี 4 ชุดการทดลอง แต่ละชุดการทดลองมี 32 ซ้ า โดยเพาะเลี้ยงใน

ห้องปฎิบัติการที่อุณหภูมิ 25-27 องศาเซลเซียส และให้แสงสว่างตลอด 16 ช่ัวโมง จนกว่าเมล็ดจะงอก สังเกตการณ์งอกของ
เมล็ดกล้วยไม้ทุกสัปดาห์ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ 

การทดลองที  2 การพัฒนาสูตรอาหารต้นทุนต่ าที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนในอาหารแข็งที่ใช้ในการ
การขยายพันธ์ุกล้วยไม้กะเรกะร่อน 
 น าต้นอ่อนของกล้วยไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดบนอาหาร สูตรอาหาร HW และสูตรอาหาร HW ที่เติม น้ ามะพร้าว
150 มิลลิลิตรต่อลิตร (จากการเพาะเลี้ยงในการทดลองที่ 1) อายุ 12 สัปดาห์ มาเลี้ยงในสูตรอาหาร 7 สูตร ดังต่อไปนี้ 
 ชุดการทดลองที่ 1 สูตร VW ที่เติม น้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตรต่อลิตร และกล้วยน้ าว้า 100 กรัมต่อลิตร 

ชุดการทดลองที่ 2 สูตร HW  
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ชุดการทดลองที่ 3 สูตร HW ที่เติม น้ ามะพร้าว150 มิลลิลิตรต่อลิตร  
ชุดการทดลองที่ 4 สูตร HW ที่เติม น้ าหมักชีวภาพนมสด 150 มิลลิลิตรต่อลิตร (1:7) 
ชุดการทดลองที่ 5 สูตร HW ที่เติม น้ าหมักชีวภาพนมสด 100 มิลลิลิตรต่อลิตร (1:10) 
ชุดการทดลองที่ 6 สูตร HW ที่เติม น้ าหมักชีวภาพนมสด 50 มิลลิลิตรต่อลิตร (1:20) 
ชุดการทดลองที่ 7 สูตร HW ที่เติม น้ าหมักชีวภาพนมสด 10 มิลลิลิตรต่อลิตร (1:100) 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ มี 4 ชุดการทดลอง แต่ละชุดการทดลองมี 32 ซ้ า โดยเพาะเลี้ยงใน

ห้องปฎิบัติการที่อุณหภูมิ 25-27 องศาเซลเซียส และให้แสงสว่างตลอด 16 ช่ัวโมง เป็นเวลา 12 สัปดาห์ โดยบันทึกผลจาก
การเปลี่ยนแปลงของจ านวนราก, จ านวนใบ, จ านวนยอด และอัตราการรอดของกล้วยไม้กะเรกะร่อน 

สถิติที ใช้ในการวิเคราะห์ผลการวิจัย 
 วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติแบบ One Way ANOVA ส าหรับการวิเคราะห์ความแตกต่างของสูตรอาหารที่มีผล
ต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้กะเรกะร่อน ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่แบบ Tukey’s test 
 
ผลการวิจัย  

จากการศึกษาผลของอาหาร 4 สูตร คือ อาหารสูตร VW ที่เติมน้ ามะพร้าว 150 มิลลลิิตรต่อลติร และกล้วยน้ าว้า 
100 กรัมต่อลิตร อาหารสตูร HW อาหารสูตร HW ที่เติม น้ ามะพร้าว150 มิลลลิิตรต่อลิตร และอาหารสูตร HW ที่เติม น้ า
หมักชีวภาพนมสด 150 มิลลลิิตรต่อลิตร พบว่า เมลด็กล้วยไม้กะเรกะร่อนสามารถงอกไดบ้นอาหาร 3 สูตร คือ อาหารสูตร 
HW HW+น้ ามะพร้าว และ HW + น้ าหมักชีวภาพ โดยเริ่มงอกในสปัดาห์ที ่6 ส าหรับสูตร HW และ HW+น้ ามะพร้าว และใน
สัปดาห์ที่ 9 ส าหรับสตูร HW + น้ าหมักชีวภาพ ตามล าดับ โดยเมลด็กล้วยไม้กะเรกะร่อนไม่งอกบนอาหารสตูร VW + น้ า
มะพร้าว + กล้วยน้ าว้า (ภาพท่ี 1) 
 เมื่อย้ายโปรโตคอร์มกล้วยไม้กะเรกะร่อนท่ีงอกแล้วมาเลี้ยงในอาหารสูตรต่างกัน 7 สูตร ปรากฏว่า กล้วยไม้กะเรกะร่อน
รอดชีวิตได้ในอาหารทุกสูตร แต่พบการแตกหน่อใหม่เฉพาะในอาหารสูตรที่ 1, 2, 3 และ 7 เท่านั้น ส่วนในอาหารสูตรที่ 4, 5 
และ 6 กล้วยไม้กะเรกะร่อนไม่แตกหน่อใหม่ และต้นมีลักษณะแคระแกร็นมากข้ึนเมื่อปริมาณน้ าหมักในอาหารเพิ่มขึ้น (ภาพที่ 
2) ทั้งนี้ อาหารสูตรที่ท าให้กะเรกะร่อนเกิดยอดใหม่ได้สูงสุดคือสูตรที่ 2 และสูตรที่ 7 และอาหารทั้งสองสูตรนี้ยังท าให้
กะเรกะร่อนมีจ านวนใบเฉลี่ยต่อต้นสูงกว่าอาหารสูตรอื่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P< 0.05) ด้วย (ภาพที่ 3) เมื่อพิจารณา
จากร้อยละการเกิดรากและจ านวนรากเฉลี่ยต่อต้น กล้วยไม้กะเรกะร่อนที่เจริญในอาหารสูตรที่ 2 และ 7 มีจ านวนรากเฉลี่ย
มากกว่าทรีทเมนต์อื่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในขณะที่ อาหารสูตรที่ 4 และ 5 มีจ านวนรากเฉลี่ยน้อยที่สุด ส่วนร้อยละการ
เกิดรากนั้น กล้วยไม้กะเรกะร่อนที่เจริญในอาหารสูตรที่ 2, 3 และ 7 เกิดรากมากกว่าสูตรอื่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และ
กล้วยไม้กะเรกะร่อนท่ีเจริญในอาหารสูตรที่ 4 และ 5 มีร้อยละการเกิดรากน้อยที่สุด (ภาพที่ 4) 
 

  
ภาพที  1 การงอกของเมล็ดกล้วยไม้กะเรกะร่อนหลังจากเพาะบนอาหารสตูร VW + น้ ามะพร้าว + กลว้ยน้ าว้า (A) HW (B)  
     HW + น้ ามะพร้าว (C) และอาหารสตูร HW + น้ าหมักชีวภาพ (D) เป็นเวลา 12 สัปดาห ์
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ภาพที  2 ลักษณะของกล้วยไม้กะเรกะร่อนหลังจากเจริญบนอาหารสูตร VW + น้ ามะพร้าว + กล้วยน้ าว้า (A) HW (B) HW +  
     น้ ามะพร้าว (C) อาหารสตูร HW + น้ าหมักชีวภาพ 150 ml/l (D)  อาหารสตูร HW + น้ าหมักชีวภาพ 100 ml/l (E)   
     อาหารสูตร HW + น้ าหมักชีวภาพ 50 ml/l (F)  อาหารสูตร HW + น้ าหมักชีวภาพ 10 ml/l (G)  เป็นเวลา 12 
     สัปดาห ์
 
 

 
ภาพที  3 ร้อยละของการเกิดยอดจ านวนมาก (A) จ านวนยอดใหม่เฉลี่ยต่อต้น (B) และ จ านวนใบเฉลี่ยต่อต้น (C) ของกล้วยไม้ 
     กะเรกะร่อนหลังจากเจริญบนอาหารสูตรต่างๆ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ รายละเอียดของสูตรดูในวิธีด าเนินการวิจัย  
     อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กต่างกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 

 
ภาพที  4 ร้อยละของการเกิดราก (A) และจ านวนรากเฉลีย่ต่อต้น (B) ของกล้วยไม้กะเรกะร่อนหลังจากเจริญบนอาหารสูตร 
     ต่างๆ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ รายละเอยีดของสูตรดูในวิธีด าเนินการวิจัย อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กต่างกันแสดงความ 
     แตกต่างกันอย่างมีนับส าคัญทางสถิต ิ 
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อภิปรายผล  
 การเจริญเติบโตของโปรโตคอร์มกล้วยไม้กะเรกะร่อนในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนั้นมีการศึกษากันอย่างกว้างขวาง มี
ทั้งการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต ตัวอย่างเช่น อาหารสูตร VW ที่เติม BA 1.0 mg/l ชักน าให้โปรโตคอร์มกะเรกะร่อน
ปากเป็ดเกิดยอดมากท่ีสุด (อาทิตยา ชายคีรี และ วราภรณ์ ฉุยฉาย, 2554) และใช้สารอินทรีย์จากธรรมชาติ เช่น อาหารสูตร 
VW ที่เติมเรดดีบูท สีม่วง 10 ml/l ร่วมกับมะเขือเทศบด 150 g/l ท าให้โปรโตคอร์มกะเรกะร่อนปากเป็ดเจริญเติบโตได้ดีกว่า
อาหารสูตร VW ที่เติมน้ ามะพร้าวและกล้วยหอม (อาทิตยา ชายคีรี และ วราภรณ์ ฉุยฉาย, 2560) การใช้กล้วยน้ าว้าทดแทน
กล้วยหอมนั้น ได้มีการศึกษามาก่อนหน้าน้ีในการเลี้ยงโปรโตคอร์มกล้วยไม้ป่ากะเรกะร่อน ซึ่งพบว่าการเจริญของกะเรกะร่อน
ในอาหารสูตร VW ที่เติมน้ ามะพร้าว 150 ml/l ร่วมกับกล้วยน้ าว้า 50 – 100 g/l ไม่ต่างจากการเติมกล้วยหอม 100 g/l (สุ
นิษา กนัเอีย้ง และ วราภรณ์ ฉุยฉาย, 2557) ซึ่งในงานวิจัยนี้ โปรโตคอร์มกะเรกะร่อนสามารถเจริญเติบโตในอาหารสูตรนี้ได้
เช่นกัน เพียงแต่การเจริญเติบโตทั้งในด้านจ านวนราก จ านวนยอดและจ านวนใบน้อยกว่าอาหารสูตร HW  
 ในการศึกษานี้ การปรับเปลี่ยนธาตุอาหารจากสูตร VW มาเป็นสูตร HW ซึ่งมีธาตุอาหารหลัก 5 ชนิดคือ 
Ca(NO3)2.4H2O Fe-EDTA KNO3 KH2PO4 และ MgSO4  และธาตุอาหารรอง (ดนัย วรรณวนิช, 2554) ท าให้การเจริญเติบโต
ของกะเรกะร่อนดีขึ้น การเติมน้ าหมักชีวภาพนมสดเพิ่มในสูตร HW ให้ผลดีกว่าการเติมน้ ามะพร้าวอย่างชัดเจน โดยเฉพาะ
จ านวนยอดและจ านวนใบ ซึ่งเป็นไปได้ว่าในน้ าหมักชีวภาพมีสารประกอบไนโตรเจน ธาตุอาหาร หรือฮอร์โมนที่เป็นประโยชน์
ต่อการเจริญของพืช ระดับความเข้มข้นของน้ าหมักชีวภาพส่งผลต่อการเจริญเติบโตของกะเรกะร่อนอย่างชัดเจน ความเข้มข้น
ที่สูงกว่า 10 ml/l หรือ 1:100 ท าให้กะเรกะร่อนไม่แตกหน่อและแคระแกร็น ซึ่งต่างจากการใช้น้ าหมักชีวภาพจากปลาหรือผัก
ที่ความเข้มข้นระหว่าง 1:500 – 1:5000 ในสารละลายธาตุอาหารส าหรับการปลูกผักกาดเขียวกวางตุ้งแบบไม่ใช้ดิน ซึ่งไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ศิริพรรณ บรรหาร และ อนุเทพ ภาสุระ, 2554) และการฉีดพ่นน้ าหมักชีวภาพที่
ความเข้มข้น 1:500 – 1:2,000 ให้แก่มะเขือเทศท าให้มะเขือเทศมีคลอโรฟิลล์และน้ าหนักสดโดยไม่มีความแตกต่างระหว่าง
การใช้ที่ความเข้มข้นต่างกัน (ทัณฑิกา มุงคุณค าชาว และคณะ, 2553) จึงเป็นไปได้ว่า ปริมาณน้ าหมักนมสดที่ใช้ในการทดลอง
นี้มีปริมาณค่อนข้างสูง การศึกษาผลของอาหารสูตร HW ร่วมกับน้ าหมักนมสดที่ระดับความเข้มข้นต่ ากว่า 10 ml/l จึงเป็นสิ่ง
ที่ควรศึกษาต่อไป 
 
สรุปผลการวิจัย   
 อาหารสูตรที่เหมาะสมส าหรับการเพาะเมล็ดกะเรกะร่อนคืออาหารสูตร HW และ HW + น้ ามะพร้าว 150 ml/l 
อาหารที่เหมาะสมส าหรับการเพาะเลี้ยงโปรโตคอร์มคืออาหารสูตร HW และ HW + น้ าหมัก 10 ml/l ซึ่งทั้งสองสูตรให้ผล
ดีกว่าอาหารสูตร VW + น้ ามะพร้าว 150 ml/l + กล้วยน้ าว้า 100 g/l 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากสาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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บทคัดย่อ 
ศึกษาการขยายพันธุ์เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ โดยการเพาะเมล็ดในอาหารสูตร VW 

ดัดแปลงท่ีเติมน้ ามะพร้าว 150 ml/l และผงถ่าน 0.5  g/l เมื่องอกแล้ว น าโปรโตคอร์มไปเลี้ยงในอาหารสูตร MS ร่วมกับน้ า
มะพร้าว 150 ml/l ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตต่างกันคือ BA 0, 0.5, 1.0 mg/l ร่วมกับ NAA 0, 0.5, 1.0 mg/l เป็น
เวลา 12 สัปดาห์ ผลปรากฏว่า การเกิดยอดใหม่และรากของเอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดในแต่ละทรีทเมนต์ไม่แตกต่างกัน เมื่อ
ย้ายโปรโตคอร์มทั้งหมดลงในอาหารสตูร MS ที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตและน้ ามะพร้าว เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า 
เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดที่มาจากอาหารสตูร MS ที่เติมน้ ามะพร้าว 150 ml/l ร่วมกับ NAA 1 mg/l เกิดยอดและรากไดด้ีที่สุด 
เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดทั้งหมดเกิดโซนสีน้ าตาลด ารอบต้น ท าให้เจริญเติบโตได้ไม่ดี จึงควรศึกษาต่อไปเพื่อหาวิธีการที่
เหมาะสมในการลดการเกิดสีน้ าตาลด า 
 
ค้าส้าคัญ : เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิด   ออกซิน  ไซโทไคนิน 
 

Abstract 
 The micropropagation of Aerides falcata were studied for conservation. Seeds were germinated 
in modified VW media supplement with 150 ml/l coconut water and 0.5 g/l activated carbon. The 
germinated protocorm were cultured in MS media supplement with 150 ml/l coconut water and varied 
combination of 0, 0.5, 1 mg/l BA and 0, 0.5, 1 mg/l NAA for 12 weeks. The result shown that shoot and 
root regeneration of A. falcata in each treatment were not significantly different. All protocorms were 
cultured in MS media without plant growth regulator and coconut water for 12 weeks. Protocorm from 
MS + 150 ml/l coconut water + NAA 1 mg/l produced more shoot and root when compared with other 
treatments. There were brown zone around A. falcata in all treatment and retard plant growth. The 
method to reduce brown zone formation should be studied further.  
 
keywords : Aerides falcate  auxin  cytokinin 
 
บทน้า   
 เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิด (Aerides falcata) เป็นกล้วยไม้ทีจ่ัดเป็นพืชอนุรักษ์บัญชีท่ี 2 ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือไซเตส (CITES: Convention on International Trade In 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora) (อาภรณ์ อุดมศิลป์, 2558) ซึ่งแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติก าลังถูก
คุกคามเนื่องจากการเปลี่ยนพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่ทางการเกษตร เทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นเทคนิคหนึ่งที่น ามาใช้ในการ
ขยายพันธุ์กล้วยไม้อย่างกว้างขวาง เนื่องจากสามารถเพิ่มจ านวนกล้วยไม้ได้มาก ในระยะเวลาที่สั้นกว่าการขยายพันธุ์ตาม
ธรรมชาติ (รังสฤษฏ์ กาวีต๊ะ, 2541) 
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 การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้สามารถชักน าให้เกิดพืชต้นใหม่ ท้ังผ่านกระบวนการชักน า
ให้เกิดอวัยวะ (organogenesis) และการชักน าให้เกิดเอ็มบริโอ (embryogenesis) กรดแนฟทาลีนอะซีติก 
(Naphthaleneacetic acid; NAA) และเบนซิลอะดินีน (Benzyladenine; BA) เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตที่นิยมใช้ใน
การชักน าให้เกิดพืชต้นใหม่ในกล้วยไม้หลายชนิด เช่น เอื้องผึ้ง (Dendrobium lindleyi) ที่เจริญในอาหารสูตร MS ที่เติม BA 
1 mg/l ร่วมกับ NAA 0.5 mg/l มีจ านวนหน่อสูงสุดคือ 1.37 หน่อต่อช้ิน (สุมิตรา  สุปินราช และ อิศร์ สุปินราช, 2557) 
Dendrobium candidum ที่เลี้ยงในอาหารสูตร ½ MS ที่เติม BA 1.2 mg/l + NAA 1.2 mg/l สามารถชักน าให้เกิดยอดได้
มากที่สุด (Zhao et al., 2007) ในขณะที่น้ ามะพร้าวเป็นส่วนผสมที่ส าคัญในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้หลายชนิด ทั้ง
ในการเพาะเมล็ด และการชักน าให้เกิดยอด เช่น เมล็ดกล้วยไม้สิงโตอาจารย์เต็มสามารถงอกได้ดีในอาหารสูตร VW ที่เติมน้ า
มะพร้าว 150 ml/l ร่วมกับกล้วยหอมบด 100 g/l และน้ ามันฝรั่งบด 50 g/l (ทิวา รักนิ่ม และคณะ, 2551) อาหารสูตร VW 
ที่เติมน้ ามะพร้าวยังสามารถชักน าให้เกิดยอดจ านวนมากจากยอดอ่อนของกล้วยไม้ช้างแดง (Rhynchostylis rubrum) ได้ 
100 % และได้จ านวนยอดเฉลี่ย 10 ยอดต่อช้ินในอาหารสูตร VW ที่เติมน้ ามะพร้าว 150 ml/l (Te-chato, et al., 2010) 
นอกจากนั้น อาหารสูตร MS ซึ่งมีปริมาณธาตุอาหารต่างไปจากอาหารสูตร VW มีรายงานว่าสามารถน ามาใช้เพาะเลี้ยง
กล้วยไม้ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น อาหารสูตร  MS ที่เติม BA 6 µM ร่วมกับ NAA 0.2 µM และถ่านกัมมันต์ 1 g/l สามารถ
กระตุ้นการเจริญของโปรโตคอร์ม Rhynchostylis retusa ได้ (Thomas and Michael, 2007) ดังนั้น จึงศึกษาผลของการใช้ 
BA ร่วมกับ NAA ความเข้มข้นต่างๆกัน ในอาหารสูตร MS ที่เติมน้ ามะพร้าว ต่อการชักน าให้เกิดพืชต้นใหม่ในเอื้องกุหลาบ
กระเป๋าเปิด เพื่อเป็นแนวทางในการขยายพันธ์ุและอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ชนิดนี้ต่อไป 
 
วิธด้ีาเนินการวิจัย  
 เก็บฝักแก่และยังไม่แตกของเอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดมาจากต าบลแสนตุ้ง อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด น ามาเพาะใน
อาหารสูตร VW ดัดแปลงท่ีเติมน้ ามะพร้าว 150 ml/l และผงถ่าน 0.5  g/l เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการที่อุณหภูมิ  25 องศา
เซลเซียส  และให้แสงสว่าง 16 ช่ัวโมง หลังจากที่เมล็ดงอกจนมีอายุได้ 4 เดือน ย้ายโปรโตคอร์มลงเลี้ยงในอาหารสูตร MS 
ร่วมกับน้ ามะพร้าว 150 ml/l ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตต่างกันคือ BA 0, 0.5, 1.0 mg/l ร่วมกับ NAA 0, 0.5, 1.0 
mg/l วางแผนการทดลองแบบ factorial in CRD 2 ปัจจัย 3x3 ทรีทเมนต์ละ 20 ซ้ า เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการที่อุณหภูมิ  
25 องศาเซลเซียส  และให้แสงสว่าง 16 ช่ัวโมงเป็นเวลา 12 สัปดาห์ บันทึกจ านวนยอดทั้งหมด จ านวนรากทั้งหมดของเอื้อง
กุหลาบกระเป๋าเปิดทุกสัปดาห์ จากนั้น ย้ายเอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดทุกทรีทเมนต์มาเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่ไม่เติมสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตและไมเ่ติมน้ ามะพร้าว บันทึกจ านวนยอดที่เกิดใหม่ จ านวนรากท้ังหมดของเอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดทกุ
สัปดาห์จนครบ 12 สัปดาห์ วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติด้วย  Two  way  ANOVA เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธ ี
LSD 
 
ผลการวิจัย  
 โปรโตคอร์มเอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดที่เลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติมน้ ามะพร้าวทุกสูตร เจริญไปเป็นต้น มียอด 1-2 
ยอดต่อต้น บางส่วนเกิดราก ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแคลลัส การเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต 2 ชนิด คือ BA และ 
NAA ร่วมกับน้ ามะพร้าว ไม่มีผลต่อการเกิดยอดและรากของโปรโตคอร์มเอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดในช่วง 12 สัปดาห์แรก ใน
บางทรีทเมนต์เกิดสีน้ าตาลแกมด ารอบโปรโตคอร์มซึ่งเห็นได้ชัดในสัปดาห์ที่ 6 (ภาพท่ี 1) ทั้งนี้ ร้อยละการเกิดยอด ร้อยละการ
เกิดราก จ านวนยอดต่อต้น และจ านวนรากต่อต้นในแต่ละทรีทเมนต์ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P> 0.05) 
ทั้งนี้ ร้อยละการเกิดยอดจ านวนมากของแต่ละทรีทเมนต์อยู่ระหว่างร้อยละ 8 – 12 จ านวนยอดใหม่เฉลี่ยต่อต้นอยู่ที่ 0.8 – 
1.2 ยอดต่อต้น ร้อยละการเกิดรากอยู่ที่ร้อยละ 10 – 15 จ านวนรากเฉลี่ยต่อต้นอยู่ที่ 0.5 – 1.5 รากต่อต้น (ภาพที่ 2)  
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ภาพที ่1 ลักษณะของเอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดที่เลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติม BA และ NAA ความเข้มข้นต่างๆกัน เป็นเวลา  
           6 สัปดาห์ เลขตัวหน้าคือความเข้มข้นของ BA เลขตัวหลังคือความเข้มข้นของ NAA 
 
 หลังจากย้ายเอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดมาเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต พบว่า เอื้อง
กุหลาบกระเป๋าเปิดที่ย้ายมาจากทรีทเมนต์ตา่งกัน มีจ านวนรากต่อต้นไม่แตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิโดยมีจ านวนราก
อยู่ระหว่าง 1-1.5 รากต่อต้น แต่มีร้อยละการเกิดยอดใหม่ จ านวนยอดเกิดใหม่ และร้อยละการเกิดรากต่างกัน โดยเอื้อง
กุหลาบกระเป๋าเปิดที่ย้ายมาจากอาหารสูตรที่ไม่มี NAA 1.0 mg/l เพียงอย่างเดียว จะมีร้อยละการเกิดยอดใหม่และจ านวน
ยอดใหม่สูงกว่าต้นที่มาจากอาหารที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต และต้นที่มาจากอาหารที่เติม BA 1.0 mg/l + NAA 
1.0 mg/l มีร้อยละการเกิดยอดใหม่และจ านวนยอดใหม่สูงกว่าต้นที่มาจากอาหารที่เติม BA 1.0 mg/l เมื่อพิจารณาร้อยละ
การเกิดราก พบว่า เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดที่มาจากอาหารที่ไม่เติม NAA หรือเติม NAA 0.5 mg/l มีร้อยละการเกิดรากไม่
ต่างกัน ไม่ว่าจะเติม BA หรือไม่ ส่วนต้นที่มาจากอาหารที่เติม NAA 1.0 mg/l มีร้อยละการเกิดรากสูงกว่าอาหารที่เติม NAA 
1.0 mg/l ร่วมกับ BA ทุกความเข้มข้น (ภาพท่ี 3) 
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ภาพที ่2 ร้อยละการเกิดยอด (A) จ านวนยอดเฉลี่ยต่อช้ิน (B) ร้อยละการเกิดราก (C) และจ านวนรากเฉลี่ยต่อช้ิน (D) ของ    

เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดที่เลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติม BA และ NAA ความเข้มข้นต่างๆกัน เป็นเวลา 6 สัปดาห์ 
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ภาพที่ 3 ร้อยละการเกิดยอด (A) จ านวนยอดเฉลี่ยต่อช้ิน (B) ร้อยละการเกิดราก (C) และจ านวนรากเฉลี่ยต่อช้ิน (D) ของ 

เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดที่เลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติม BA และ NAA ความเข้มข้นต่างๆกัน เป็นเวลา 12 สัปดาห์  
แล้วย้ายลงอาหารสูตร MS ที่ไม่มีสารควบคุมการเจริญเติบโตอีก 12 สัปดาห์ อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กแสดงความ 
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างกล้วยไม้ที่เจริญในอาหารที่มี BA เท่ากันแต่ได้รับ NAA ต่างกัน อักษร 
ภาษาอังกฤษตัวใหญ่แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างกล้วยไม้ที่เจริญในอาหารที่มี NAA เท่ากัน 
แต่ได้รับ BA ต่างกัน 

 
 อย่างไรก็ตาม กล้วยไม้ที่เจริญในอาหารที่ไม่มีสารควบคุมการเจริญเติบโตจะเกิดโซนสีน้ าตาลแกมด ารอบต้น ท าให้
กล้วยไม้เจริญได้ช้า (ภาพท่ี 4) แม้จะมีการเปลี่ยนถ่ายอาหารใหม่ แต่จะเกิดโซนสีน้ าตาลแกมด าใหม่อีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไป 2-
3 สัปดาห์ 
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ภาพที่ 4 ลักษณะของเอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดที่เลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติม BA และ NAA ความเข้มข้นต่างๆกัน เป็นเวลา 
12 สัปดาห์ แล้วย้ายลงอาหารสูตร MS ที่ไม่มีสารควบคุมการเจริญเติบโตอีก 12 สัปดาห์ เลขตัวหน้าคือความเข้มข้นของ BA 
เลขตัวหลังคือความเข้มข้นของ NAA 
 
อภิปรายผล  
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ด้วยอาหารสูตร MS มีรายงานว่าประสบความส าเร็จในกล้วยไม้หลายชนิด เช่น การ
เพาะเมล็ดเอื้องเขาแกะ (Rhynchostylis coelestis) ในอาหารสูตร VW ที่เติมน้ ามะพร้าว 150 ml/l ท าให้เมล็ดงอกเป็นโปร
โตคอร์มได้ดีที่สุด และโปรโตคอร์มที่ได้นี้สามารถเจริญเป็นต้นได้ดีในอาหารสูตร MS ที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต 
(Bodhipadma et al., 2012) โปรโตคอร์มเอื้องสายล่องแล่ง (Dendrobium aphyllum) สามารถพัฒนาเป็นต้นได้ดีใน
อาหารสูตร ½ MS ที่เติม BA 2 mg/l ร่วมกับ NAA 2 mg/l และชักน าให้เกิดยอดได้มากที่สุดด้วย (ธวัชชัย ทรัพย์ถิระและ
คณะ, 2556) ซึ่งในการศึกษาน้ี เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดเกิดยอดใหม่ได้น้อย และเจริญเติบโตได้ช้าในอาหารทุกสูตร การเติม 
BA และ NAA ร่วมกับน้ ามะพร้าวให้ผลไม่ต่างจากการเติมน้ ามะพร้าวอย่างเดียวในช่วงแรก หลังจากย้ายลงอาหารที่ไม่เติมสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตและน้ ามะพร้าวแล้ว ต้นที่ย้ายมาจากอาหารสูตร MS ที่เติมน้ ามะพร้าว 150 ml/l ร่วมกับ NAA 1 
mg/l จึงเกิดยอดใหม่และรากได้ดีกว่าต้นที่ย้ายมาจากอาหารสูตร MS ที่เติมน้ ามะพร้าว 150 ml/l ร่วมกับ NAA และ BA  
 อย่างไรก็ตาม ในการศึกษานี้จะเกิดโซนสีน้ าตาลแกมด ารอบต้นเอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิด และท าให้การเจริญของ
กล้วยไม้ลดลง และต้องเปลี่ยนถ่ายกล้วยไม้ลงอาหารใหม่บ่อยๆ ซึ่งให้ผลต่างจากการศึกษาของ (ธนวดี พรหมจันทร์ และคณะ, 
2559) ที่เลี้ยงโปรโตคอร์มกล้วยไม้เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด (Aerides odorata) ในอาหารสูตร MS ที่เติมน้ ามะพร้าว 150 
ml/l ทั้งเติมและไม่เติมถ่านกัมมันต์ 2 g/l ให้การเจริญเติบโตไม่ต่างกัน และไม่เกิดโซนสีน้ าตาลด ารอบต้น โดยทั่วไปการ
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เปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล (Browning) ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมักเกิดจากการตัดช้ินส่วนพืชท าให้เกิดบาดแผล จึงปล่อย
สารประกอบฟินอลิกออกมาทางบาดแผลนั้น เมื่อสารประกอบฟีนอลิกท าปฏิกิริยากับอากาศ ท าให้ช้ินส่วนพืชมีสีน้ าตาล การ
ปลดปล่อยสารประกอบฟินอลิกจากช้ินส่วนที่น ามาเพาะเลี้ยง ท าให้ช้ินส่วนเพาะเลี้ยงและอาหารบริเวณรอบช้ินส่วน
เปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล นอกจากการเกิดบาดแผลแล้ว ยังพบการปล่อยสารประกอบฟีนอลิกจากต้นอ่อนบริเวณโคนต้นและ
แพร่กระจายลงสู่อาหารรอบช้ินส่วนต้นอ่อน และผลจากการเติมน้ าตาลปริมาณสูงในอาหารยังส่งผลต่อการปล่อย
สารประกอบฟีนอลิกออกมา ซึ่งส่งผลให้ช้ินส่วนพืชเจริญเติบโตไดช้้าและสง่ผลให้เกิดการตายของเนื้อเยื่อ (ธนากร วงษศา และ
คณะ,2555) ซึ่งในกรณีนี้ เป็นไปได้ว่า ต้นอ่อนเอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดปล่อยสารประกอบฟีนอลิกออกมาระหว่างการ
เจริญเติบโต ท าให้เกิดโซนสีน้ าตาลขึ้น การแก้ปัญหาการเกิดสีน้ าตาลของเนื้อเยื่อ เช่น การเติมถ่านกัมมันต์หรือวิตามินซี 
ร่วมกับการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตและน้ ามะพร้าว เป็นประเด็นท่ีควรศึกษาต่อไป 
 
สรุปผลการวิจัย   
 อาหารสูตร MS ที่เติมน้ ามะพร้าว 150 ml/l ร่วมกับ NAA 1 mg/l ชักน าให้เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดเกิดยอดใหม่
และเกิดรากได้ดีหลังจากย้ายลงอาหารสูตร MS ที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตและน้ ามะพร้าว อย่างไรก็ตาม การเลี้ยง
เอื้องกุหลาบในอาหารสูตร MS เกิดสีน้ าตาลแกมด ารอบๆต้น ซึ่งท าให้กล้วยไม้โตช้า และต้องเปลี่ยนถ่ายอาหารบ่อยๆ การ
แก้ปัญหาการเกิดสีน้ าตาลของเนื้อเยื่อ เช่น การเติมถ่านกัมมันต์ จึงควรน ามาศึกษาต่อไป  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการปนเปื้อนแคดเมียมในอาหารวุ้นและน้ า และการเติมกรดแอสคอร์บกิใน
หลอดทดลองต่อการเจริญเติบโตของบัวหลวง โดยน าเมล็ดบัวหลวงมาฟอกฆ่าเช้ือและเพาะเมล็ดในอาหารสูตร ½ MS เป็น
เวลา 2 สัปดาห์ ต้นกล้าถูกย้ายลงเลี้ยงในอาหารสูตร MS และเติมน้ าขวดละ 10 ml หลังจากปักต้นกล้าบัวหลวงลงบนอาหาร
วุ้น เติมแคดเมียมทั้งในอาหารวุ้นและน้ าต่างกัน 9 แบบ และแต่ละแบบมีทั้งการเติมและไม่เติมกรดแอสคอร์บิกในน้ า หลังจาก
ผ่านไป 3 สัปดาห์ การปนเปื้อนแคดเมียมรูปแบบต่างกันท าให้ความยาวของส่วนเหนือดิน น้ าหนักสดของส่วนเหนือดินและใต้
ดิน น้ าหนักแห้งของส่วนเหนือดินและใต้ดิน จ านวนใบต่อต้น และจ านวนรากต่อต้นลดลงตามระดับของแคดเมียมในวุ้นที่
เพิ่มขึ้น การมีกรดแอสคอร์บิกในน้ าท าให้การเจริญของต้นอ่อนบัวหลวงลดลง การเลือกใช้สารต้านอนุมูลอิสระชนิดอื่น จึงเป็น
สิ่งที่ควรศึกษาต่อไป 
 
ค าส าคัญ : แคดเมียม  บัวหลวง กรดแอสคอร์บิก   
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study the effect of cadmium contamination in agar media 
and water and ascorbic acid addition on lotus growth in vitro. Lotus seeds were sterilized and germinated 
in ½ MS media for 2 weeks. The seedlings were transferred to culture in MS media and 10 ml water was 
added after seedling inoculation. Cadmium was added in agar media and water to be 9 different forms, 
and each form had both added ascorbic acid and not added ascorbic acid in water. After 3 weeks, the 
different forms of cadmium contamination decrease above soil part length, fresh weight and dry weight of 
both above and under soil part, number of leaves per plant and number of root per plant when 
cadmium concentration in agar media increased. Ascorbic acid addition in water decreased lotus seedling 
growth. Selection of other antioxidant compound should be studied further. 
 
keywords : cadmium  lotus  ascorbic acid 
 
บทน า   

ในปัจจุบันการปนเปื้อนแคดเมียมเป็นปัญหามลพิษที่ส าคัญ ทั้งที่เป็นผลมาจากอุตสาหกรรม โดยอุตสาหกรรมที่ใช้
แคดเมียมมีมากมาย เช่น สีทาบ้าน พลาสติก แบตเตอรี การเคลือบอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร เครื่องเคลือบ การถ่ายรูป และ
จากการท าเหมืองแร่ ทั้งนี้ แคดเมียมจะปรากฏร่วมกับสังกะสี ดังนั้น เมื่อมีการท าเหมืองสังกะสี จะมีแคดเมียมปะปนเป็นของ
เสียจากการท าเหมืองแร่ด้วย (วราภรณ์, 2559) เช่นที่พบในอ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก ที่มีการท าเหมืองสังกะสี โดยกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่รายงานว่าในปี  พ.ศ. 2546  พบการปนเปื้อนแคดเมียมในดินบริเวณที่ใกล้แหล่งน้ าที่
ห้วยแม่ตาว อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก อยู่ในช่วง  0.46 – 218 มก./กก. ดิน  ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยแคดเมียมในดินของประเทศ
ไทยที่ 0.15 มก./กก.ดิน (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, 2547) ปัญหาการปนเปื้อนของแคดเมียมในดินที่เกิด
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จากการท าเหมืองสังกะสีที่จังหวัดตากท าให้พบแคดเมียมปนเปื้อนในผลผลิตทางการเกษตร (นงนุช, 2550 ) เช่นมีเมล็ดข้าว
สะสมแคดเมียมเกินมาตรฐานเพราะปลูกข้าวในดินที่ปนเปื้อนแคดเมียม นอกจากนั้น แคดเมียมในดินสามารถกระจายลงสู่
แหล่งน้ าโดยการไหลชะของน้ าตามผิวดิน  เช่น  การสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสียที่ไม่มีการใช้วัสดุปูพื้น เป็นตัวการท าให้เกิดการไหล
ชะของน้ าตามผิวดิน  ท าให้เกิดการปนเปื้อนของแคดเมียมในน้ าได้ แคดเมียมที่ปนมากับน้ าหรือสะสมอยู่ในดินจะถูกพืชดูดซับ 
ท าให้มีการสะสมของแคดเมียมในพืช  ไม่ว่าจะเป็นพืชหัว  พืชผัก  หรือพืชอาหารสัตว์ (จุฑาทิพย์, 2557) พืชที่สามารถสะสม
แคดเมียมมีได้หลายชนิด เช่น แหนเป็ด ผักกาดหัว ผักบุ้ง แห้วหมู หญ้ามาเลเซีย และมะแว้งนก เป็นต้น (วราภรณ์, 2559) ซึ่ง
แคดเมียมที่ปนเปื้อนนีม้ีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชด้วย  เช่น  การยับยั้งการงอกของเมล็ด  การยับยั้งความยาว
ของรากและความยาวของล าต้น (นงนุช, 2550) ดังนั้น การปนเปื้อนแคดเมียมทั้งในดินและในน้ าย่อมส่งผลต่อการเจริญเติบโต
ของพืช และการลดความเป็นพิษของแคดเมียมต่อพืชเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้พืชสามารถเจรญิเตบิโตและรอดชีวิตในสภาวะ
ที่เกิดการปนเปื้อนแคดเมียมได้ 

กรดแอสคอร์บิก (Ascorbic acid) หรือวิตามินซี เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ละลายน้ าได้ดีและมีความสามารถในการ
ก าจัดอนุมูลอิสระซึ่งมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเมื่อพืชตกอยู่ในสภาวะเครียด ซึ่งการที่พืชสัมผัสกับโลหะหนักเป็นสาเหตุท าให้พืชเกิด
ความเครียดได้ การให้สารละลายกรดแอสคอร์บิกแก่พืชโดยตรงช่วยบรรเทาความเครียดในพืชได้ เช่น การแช่เมล็ดถั่วลันเตา
ในสารละลายกรดแอสคอร์บิกความเข้มข้น 50 µM ก่อนปลูกประมาณ 12-24 ช่ัวโมง พบว่ามีลิกนินและฟีนอลิกเพิ่มขึ้น ซึ่ง
ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับเซลล์พืช และควบคุมกระบวนการเมแทบอลิซึมรวมไปถึงการเจริญเติบโตของพืชอีกด้วย 
(Burguieres et al., 2007) ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงศึกษาผลของกรดแอสคอร์บิกต่อการเจริญเติบโตในสภาวะที่มีการ
ปนเปื้อนของแคดเมียมความเข้มข้นและรูปแบบต่างกันทั้งในอาหารวุ้นและในน้ าของบัวหลวงซึ่งเป็นพืชน้ าท่ีมีการกระจายพันธุ์
ในบึงบอระเพ็ด และมีโอกาสสัมผัสกับแคดเมียมได้หากเกิดการปนเปื้อนในแหล่งน้ าในอนาคต  ในสภาวะที่ปลอดเช้ือเพื่อ
ประเมินความเป็นไปได้ในการใช้กรดแอสคอร์บิกไปใช้ในการลดความเป็นพิษของแคดเมียมต่อพืชต่อไป 

 
ระเบียบวิธีวิจัยและการด าเนินงาน 

ฟอกฆ่าเช้ือเมล็ดบัวหลวง  โดยน ามาล้างท าความสะอาด  แช่ในไฮเตอร์ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นที่เติม Tween 20 
จ านวน 2 หยดเป็นเวลา 15  นาที  ตามด้วยไฮเตอร์ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นที่เติม Tween 20 จ านวน 2 หยดเป็นเวลา 10  
นาที  ล้างด้วยน้ ากลั่นที่นึ่งฆ่าเช้ือ  3 ครั้ง  น าเมล็ดบัวมากรีดแยกเอาต้นอ่อนภายในเมล็ดมาเลี้ยงในอาหารสูตร ½ MS เป็น
เวลา  2  สัปดาห์ น าต้นอ่อนบัวหลวงที่ได้ มาเลี้ยงในอาหารเลี้ยงบนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสูตร MS โดยเติมน้ าประมาณ 10 
มิลลิลิตรหลังจากปักบัวหลวงลงบนอาหารแข็งแล้ว ซึ่งมีการเติมแคดเมียมในวุ้นและในน้ าต่างกัน 9 แบบ และแต่ละแบบจะมี
ทั้งที่เติมและไม่เติมกรดแอสคอร์บิกดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงความแตกต่างของปริมาณการปนเปื้อนแคดเมียมและการเติมกรดแอสคอร์บิกในแต่ละชุดการทดลอง 

การปนเปื้อน 
แบบที ่

แคดเมียมในวุ้น 
(mg/l) 

แคดเมียมในน้ า 
(mg/l) 

ไม่มีกรดแอสคอร์บิก
ในน้ า 
(mmol/l) 

มีกรดแอสคอร์บิกในน้ า 
(mM) 

1 0 0 - 0.5 
2 0 1 - 0.5 
3 0 10 - 0.5 
4 10 0 - 0.5 
5 10 1 - 0.5 
6 10 10 - 0.5 
7 40 0 - 0.5 
8 40 1 - 0.5 
9 40 10 - 0.5 
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วางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD 2 ปัจจัย 9x2 เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการที่อุณหภูมิ  25 องศา

เซลเซียส  และให้แสงสว่าง 16 ช่ัวโมงเป็นเวลา 3 สัปดาห์ น าต้นบัวออกจากขวด บันทึกความยาวของส่วนเหนือดิน (ก้านและ
แผ่นใบ) ความยาวของส่วนใต้ดิน (เหง้าและราก)  จ านวนใบต่อต้น  ร้อยละใบตายต่อใบเป็น  จ านวนรากต่อต้น  น้ าหนักสด
และน้ าหนักแห้งของส่วนเหนือดินและใต้ดิน   
 
ผลการวิจัย  
 ต้นอ่อนบัวหลวงสามารถเจริญในอาหารทุกสูตรได้จนถึง 3 สัปดาห์ ซึ่งการเจริญของส่วนเหนือดิน (ได้แก่ใบและก้าน
ใบ) และส่วนใต้ดิน (ได้แก่เหง้าและราก) มีความแตกต่างตามปริมาณแคดเมียมในวุ้นอย่างชัดเจน และต้นที่ได้รับ กรด
แอสคอร์บิกส่วนใหญ่มีการเจริญเติบโตที่น้อยกว่าต้นที่ไม่ได้รับกรดแอสคอร์บิก ที่รูปแบบการปนเปื้อนแคดเมียมแบบเดียวกัน 
(ภาพที่ 1) 
 

 
 
ภาพที่ 1 ลักษณะของต้นบัวหลวงในแต่ละทรีทเมนต์หลังจากเลี้ยงในอาหารที่มีแคดเมียมในวุ้นหรือน้ าความเข้มข้นต่างๆกัน ที่ 
 ไม่มีกรดแอสคอร์บิก 0.5 mM (ซ้าย) และมีกรดแอสคอร์บิก 0.5 mM (ขวา) เป็นเวลา 3 สัปดาห์ 
 
 เมื่อพิจารณาการเจริญของส่วนเหนือดินจากจ านวนใบต่อต้น ความยาว น้ าหนักสด และน้ าหนักแห้งพบว่า การมี
แคดเมียมในวุ้น 10 – 40 mg/l ท าให้จ านวนใบต่อต้น ความยาว น้ าหนักสด และน้ าหนักแห้งลดลงเมื่อเทียบกับทรีทเมนต์ที่ไม่
มีแคดเมียมในวุ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ การมีหรือไม่มีกรดแอสคอร์บิกในน้ าไม่มีผลต่อความยาว น้ าหนักสด และน้ าหนัก
แห้งของบัวหลวงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในขณะที่ต้นอ่อนบัวหลวงที่เจริญในอาหารสูตร MS ที่มีแคดเมียมในวุ้น 10 mg/l 
แต่ไม่มีในน้ า และอาหารสูตร MS ที่มีแคดเมียมในวุ้น 40 mg/l และในน้ า 10 mg/l เมื่อได้รับกรดแอสคอร์บิกด้วย จะท าให้
จ านวนใบต่อต้นน้อยกว่าทรีทเมนต์ที่ไม่ได้รับกรดแอสคอร์บิกแต่ได้รับแคดเมียมในรูปแบบเดียวกัน (ภาพท่ี 2) 
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ภาพที่ 2 ความยาวส่วนเหนือดิน (A) จ านวนใบต่อต้น (B) น้ าหนักสดส่วนเหนือดิน (C) และน้ าหนักแห้งส่วนเหนือดิน (D) ของ 
 ต้นอ่อนบัวหลวงที่เจริญในอาหารสูตร MS ที่เติมแคดเมียมในวุ้นและในน้ าต่างกัน 9 แบบ (ดูตารางที่ 1) ทั้งเติมกรด 
 แอสคอร์บิก ( ) และไม่เติมกรดแอสคอร์บิก ( )ในน้ า เป็นเวลา 3 สัปดาห์ อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กต่างกันแสดง 
 ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P< 0.05) ระหว่างรูปแบบการปนเปื้อนแคดเมียมต่างกันและได้รับกรด 
 แอสคอร์บิกเท่ากัน * แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P< 0.05) กับการไม่เติมกรดแอสคอร์บิกที่รูปแบบ 
 การปนเปื้อนแคดเมียมเหมือนกัน  
 
 เมื่อพิจารณาการเจริญของส่วนใต้ดินจากจ านวนรากต่อต้น ความยาว น้ าหนักสด และน้ าหนักแห้งของบัวหลวงพบว่า 
จ านวนราก น้ าหนักสด และน้ าหนักแห้งตั้งแต่ทรีทเมนต์ที่ 5 เป็นต้นไป (แสดงในภาพที่ 3) มีจ านวนราก น้ าหนักสด และ
น้ าหนักแห้งต่างจากบัวหลวงที่เจริญในอาหารสูตร MS ที่ไม่มีแคดเมียมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  การปนเปื้อนแคดเมียมทุก
รูปแบบไม่มีผลต่อความยาวของส่วนใต้ดิน แต่การมีหรือไม่มีกรดแอสคอร์บิกในน้ ามีผลต่อการเจริญของส่วนใต้ดินทั้งหมด 
โดยเฉพาะต้นอ่อนบัวหลวงที่เจริญในอาหารสูตร MS ที่มีแคดเมียมในวุ้น 40 mg/l และในน้ า 10 mg/l เมื่อได้รับกรด
แอสคอร์บิกด้วย จะท าให้ความยาว น้ าหนักสด และน้ าหนักแห้งน้อยกว่าทรีทเมนต์ที่ไม่ได้รับกรดแอสคอร์บิกแต่ได้รับ
แคดเมียมรูปแบบเดียวกันอย่างชัดเจน (ภาพท่ี 3) 
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ภาพที่ 3 ความยาวส่วนใต้ดินดิน (A) จ านวนรากต่อต้น (B) น้ าหนักสดส่วนใต้ดิน (C) และน้ าหนักแห้งส่วนใต้ดิน (D) ของต้น 
 อ่อนบัวหลวงที่เจริญในอาหารสูตร MS ที่เติมแคดเมียมในวุ้นและในน้ าต่างกัน 9 แบบ (ดูตารางที่ 1) ทั้งเติมกรด 
 แอสคอร์บิก ( ) และไม่เติมกรดแอสคอร์บิก ( )ในน้ า เป็นเวลา 3 สัปดาห์ อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กต่างกันแสดง 
 ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P< 0.05) ระหว่างรูปแบบการปนเปื้อนแคดเมียมต่างกันและได้รับกรด 
 แอสคอร์บิกเท่ากัน * แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P< 0.05) กับการไม่เติมกรดแอสคอร์บิกที่รูปแบบ 
 การปนเปื้อนแคดเมียมเหมือนกัน  
 
อภิปรายผล  
  แคดเมียมเป็นพิษต่อการเจริญของพืชหลายชนิด ทั้งข้าวโพด (Lagriffoul et al., 1998) และ ผักกาดเขียว (Irfan et 
al., 2014) ซึ่งการสัมผัสกับแคดเมียมในสิ่งแวดล้อมนี้ ส่งผลต่อการท างานของระบบต้านอนุมูลอิสระในพืช และพบการ
เปลี่ยนแปลงในใบมากกว่าในรากของข้าวโพด ตัวอย่าง เช่น ลดการท างานของ glucose6-phosphate dehydrogenase 
(G6PDH; E.C. 1.1.1.49) isocitrate dehydrogenase (ICDH; E.C. 1.1.1.42) และ malic enzyme (ME; E.C. 1.1.1.40) 
แต่เพิ่มการท างานของ Peroxidase (POD; E.C. 1.11.1.7) (Lagriffoul et al., 1998) ซึ่งในการทดลองนี้ แคดเมียมที่
ปนเปื้อนในอาหารวุ้นและน้ าส่งผลต่อน้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งของทั้งส่วนเหนือดินและใต้ดิน แต่ส่งผลเฉพาะความยาวของ
ส่วนเหนือดินคือท าให้การเจริญเติบโตในบริเวณใบและก้านใบระหว่างทรีทเมนต์ที่มีและไม่มีแคดเมียมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ แต่ความยาวของส่วนใต้ดินของบัวหลวงระหว่างทรีทเมนต์ที่มีและไม่มีแคดเมียมไม่มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ  
 กรดแอสคอร์บิกช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของถั่วลันเตาได้ในสภาวะที่ไม่มีการปนเปื้อนสารมลพิษ (Burguieres et al., 
2007) และการได้รับกรดแอสคอร์บิก 1 mM ท าให้ Phaseolus vulgaris ทนทานต่อความเค็มได้ดีขึ้น (Saeidi-Sar et al., 
2013) แต่ในการศึกษานี้ การเพิ่มกรดแอสคอร์บิกในน้ าไม่สามารถลดความเป็นพิษของแคดเมียมต่อบัวหลวงได้เลย และมี
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หลายทรีทเมนต์ที่เจริญได้ต่ ากว่าการไม่เติมกรดแอสคอร์บิก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะใช้กรดแอสคอร์บิกในความเข้มข้นที่สูงเกินไป
ส าหรับบัวหลวง ท าให้เกิดความเป็นกรด บัวหลวงจึงเจริญได้ไม่ดี การลดความเข้มข้นของกรดแอสคอร์บิกหรือเลือกใช้สารต้าน
อนุมูลอิสระชนิดอื่นเพื่อลดความเป็นพิษของแคดเมียมต่อบัวหลวง จ าเป็นต้องศึกษาต่อไป 
 
สรุปผลการวิจัย   
 การปนเปื้อนแคดเมียมในวุ้นลดการเจริญเติบโตของต้นอ่อนบัวหลวงอย่างชัดเจน และการเติมกรดแอสคอร์บิก 0.5 
mM ไม่สามารถลดความเป็นพิษของแคดเมียมต่อต้นอ่อนบัวหลวงได้ ไม่ว่าจะมีการปนเปื้อนแคดเมียมในรูปแบบใด และกลับ
ท าให้การเจริญเติบโตของบัวหลวงลดลง ดังนั้น การเลือกใช้สารต้านอนุมูลอิสระชนิดอื่นเพื่อลดความเป็นพิษของแคดเมียมต่อ
บัวหลวง เป็นสิ่งที่ควรศึกษาต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 ในช่วงหลายสิบปีท่ีผ่านมามีการใช้พลังงานขั้นพื้นฐานจากเช้ือเพลิงฟอสซิล (Fossil fuels) ในปริมาณมาก ท าให้เกิด
มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นจ านวนมาก เป็นผลให้เกิดปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจก (Global warming) ดังนั้น
สาหร่ายจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถน ามาใช้ในการผลิตเ ช้ือเพลิงชีวภาพโดยไม่ก่อให้ เกิดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ แต่ทั้งนี้การผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพโดยสาหร่ายนี้ยังมีอุปสรรคต่างๆ ที่ควรได้รับการพิจารณา งานวิจัยนี้มี
จุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์การใช้พลังงานในกระบวนการสกัดน้ ามันเพราะในขั้นตอนนี้มีการให้พลังงานต่อหน่วยการใช้พลังงาน 
(NER, Net energy ratio)เป็นปริมาณมากเมื่อเทียบกับกระบวนการอื่นๆ ในการผลิตทั้งหมด การทดลองนี้ท าในระดับ
ห้องทดลองด้วยสาหร่ายสายพันธุ์ Nannochloropsisoculata โดยมีการสกัดน้ ามันด้วยเครื่องให้ความร้อนด้วยระบบ
ไมโครเวฟก าลังไฟฟ้าขนาด 443 วัตต์ และ 943 วัตต์ ในระยะเวลาระหว่าง 1 ถึง 5 นาที การวิเคราะห์นี้สามารถแปรเปลีย่นได้
ตามพลังงานท่ีป้อนเข้าสู่ระบบและพลังงานของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกระบวนการอีกด้วย  
 
ค้าส้าคัญ : สาหร่าย การใช้พลังงาน การสกัดน้ ามัน 

Abstract 
 The world’s primary energy consumption during the last decade has continued to increase and is 
being driven by fossil fuels, leading to greater concerns over CO2 emissions into the atmosphere and 
increased global warming. Microalgae have been a subject of study as a potential alternative to carbon 
based fuels, providing an opportunity for production of carbon neutral biofuel. There are different 
bottlenecks associated with biofuel production from microalgae. Thus, the purpose of this paper is to 
assess the energy requirements for different lipid extraction processes. It is important to find energy 
extraction processes which extract more energy than they consume in the extraction process, making the 
process viable; at least in terms of energy extraction. The net energy ration(NER) was evaluated for 
different systems and process options from laboratory scale investigation. Nannochloropsisoculata 
microalgae were exposed to solvent extraction and microwave enhanced lipid extraction. Microwave 
treatments were done at 443 W and 943 W. during 1 and 5 minutes. This model was developed to assess 
the various energy inputs into the system and balanced with the energy extracted and available from the 
microalgae.  
 
keywords : microalgae  energy consumption  lipid extraction 
 
บทน้า 

 ในปัจจุบันมนุษยม์ีการใช้พลังงานขั้นพื้นฐานจากแหล่งเช้ือเพลิงตามธรรมชาติหรือพลังงานสิ้นเปลือง เช่น เช้ือเพลิง
จากถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และน้ ามัน มาผลิตเป็นเปลี่ยนเป็นพลังงานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยมีการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ถ้ามนุษย์ยังมีการน าพลังงานท่ีใช้แล้วหมดไปนี้มาใช้และไม่มีการน าพลังงานในรูปแบบอื่นมาทดแทน ปัญหาการขาด
แคลนทรัพยากรธรรมชาติก็จะเกิดขึ้น รวมไปถึงการเป็นสาเหตุของปัญหาการลดลงของโอโซนในช้ันบรรยากาศของโลก ปัญหา
ก๊าซเรือนกระจกและท าให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ พลังงานทางเลือกจึงถูกน ามาเพื่อมาทดแทนพลังงานสิ้นเปลือง โดยมีการน า
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พลังงานชีวภาพในสถานะต่างๆ มาศึกษาความเป็นไปได้ในการแปรรูปพลังงาน ทั้งสถานะของแข็ง ของเหลวหรือก๊าซ การแบ่ง
ประเภทของเชื้อเพลิงชีวภาพนี้สามารถจ าแนกได้เป็นเช้ือเพลิงชีวภาพแบบปฐมภูมิ(Primary biofuels) และเช้ือเพลิงชีวภาพ
แบบทุติยภูมิ(Secondary biofuels) ดังภาพที ่1 (Nigam & Singh, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 
ภาพที่ 1 การจัดประเภทของเชื้อเพลิงชีวภาพ (Nigam & Singh, 2011) 

 จากการศึกษาของปราบาคาร์และเอลเดอร์(Prabhakar & Elder, 2009) พบว่าเช้ือเพลิงชีวมวลเป็นทางเลือกที่
น่าสนใจในการน ามาผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพแต่ยังไม่สามารถน ามาทดแทนได้ทั้งหมด จึงได้มีการศึกษาการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ
แบบทุติยภูมิขึ้น โดยสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ประเภทที่ 1 เป็นการน าผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตพลังงาน โดยพบว่าใน
ประเทศก าลังพัฒนาหลายๆ ประเทศได้มีการใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรเช่น ปาล์มน้ ามัน มันส าปะหลัง 
อ้อย ถัว่เหลือง เป็นต้น เพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกกรรมการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพเป็นปริมาณมากขึ้นท าให้เกิดปัญหาความมั่นคง
ทางอาหาร(Food security) โดยในท่ีนี้ไม่ได้หมายความถึงเฉพาะปัญหาการขาดแคลนอาหารเพื่อการบริโภคแต่รวมถึงการใช้
พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย ดังนั้นจึงมีการศึกษาการใช้พลังงานจากเช้ือเพลิงชีวภาพขั้นทุติยภูมิประเภทที่ 2 ขึ้นมาเพื่อ
เป็นการลดปัญหานี้ เช้ือเพลิงประเภทนี้ส่วนใหญ่สามารถได้มาจากส่วนที่เหลือทางการเกษตร(Agricultural residues) เช่น 
ฟางข้าว เปลือกไม้ รวมไปถึงชานอ้อยหรือข้าวโพด เป็นต้น อย่างไรก็ตามการแปรรูปชีวมวลประเภทนี้ยังต้องค านึงถึงค่าใช้จ่าย
ในกระบวนการซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงและไม่เหมาะสมในเชิงเศรษฐศาสตร์ (Brennan & Owende, 2010) เพราะฉะนั้นเช้ือเพลิง
ชีวภาพประเภทที่ 3 จึงถูกน ามาศึกษา พลังงานประเภทนี้สามารถสกัดได้จากสาหร่ายขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ข้อดีของ
พลังงานประเภทนี้คือช่วยลดปัญหาการสูญเสียพื้นที่การเพาะปลูก เนื่องจากการเลี้ยงสาหร่ายใช้พื้นที่น้อย ในการเพาะเลี้ยง
และให้ประสิทธิภาพของผลผลิตค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเช้ือเพลิงชีวภาพข้างต้น รวมถึงสาหร่ายยังมีการใช้เวลาในการ
เพาะเลี้ยงท่ีสั้นกว่าและน ามาผลิตได้บ่อยกว่า(ต่อปี)เมื่อเทียบกับกระบวนการเพาะเลี้ยงพืชประเภทอื่น(Schenk et al., 2008) 
นอกจากน้ีสาหร่ายเหล่านี้ยังสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดูดซึมน้ าและแร่ธาตุต่างๆ ในน้ าเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต
ได้ดี ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกด้วย(Chisti, 2007) แต่กระบวนการผลิตนี้ยังพบปัญหาบางอย่างในทาง
เทคโนโลยีการผลิต การใช้พลังงานในการผลิตและความคุ้มทุน ซึ่งยังต้องศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตใช้ได้จริงในอนาคต โดยงานวิจัยได้ท าการศึกษาการใช้พลังงานต่อหน่วยในกระบวนการผลิต
น้ ามันจากสาหร่ายเปรียบเทียบกับพลังงานท่ีไดจ้ากการผลติในรูปแบบต่างๆ เพื่อดูความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการปรบัปรงุ 
เปลี่ยนแปลงในการด าเนินการผลิตในอนาคต  

 

Biofuels Primary biofuels 

Secondary biofuels 

Wood chips, 
firewood, pallets 

2nd generation 
- Substrate, ethanol and 
biobutanol: 
lignocellulosic biomass 
from straw, wood and 
grass 
- Bioethanol, biodiesel: 
sugar crops such as 
cassava 
 

1st generation 
- Substrate: Seeds, grains 
or sugars 
- Ethanol: wheat, barley, 
corn, potato, sugar cane, 
sugar beet 
- Biodiesel: rapeseed, 
soybeans, sunflower, 
palm, coconut, jatropha 

 

3rd generation 
- Biodiesel: microalgae 
- Bioethanol: microalgae 
and seaweeds 
- Hydrogen: microalgae, 
microbes 
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วิธีด้าเนินการวิจัย 

 กระบวนการสกัดน้ ามันจากสาหร่ายขนาดเล็กนี้โดยทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็น กระบวนการเพาะเลี้ยงสาหร่าย 
กระบวนการเก็บเกี่ยว และกระบวนการสกัดน้ ามัน โดยในขั้นตอนสุดท้ายเป็นกระบวนการที่สามารถปรับเปลี่ยนเครื่องมือและ
ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและปริมาณน้ ามันที่สกัดได้ จึงเหมาะในการศึกษาโดยวิธีการใช้พลังงานต่อหน่วย(NER, net 
energy ratio) โครงสร้างในการสกัดน้ ามันจากสาหร่ายขนาดเล็กนี้สามารถแสดงได้ดังภาพท่ี 2  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 โครงสร้างกระบวนการผลิตน้ ามันจากสาหร่ายขนาดเล็ก 

ในการวิจัยนี้ ได้ท าการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กสายพันธุ์ Nannochloropsisoculata ในระบบปิดหรือโฟโตไบ
โอรีแอกเตอร์(Photobioreactor, PBR) ขนาด 38 x 122 x 47 เซนติเมตร และเลี้ยงสาหร่ายด้วยอัตราส่วนสาหร่าย 9 ส่วน
ต่อน้ า 1 ส่วน(Liu & Chen, 2016) และมีการให้แสงสว่างด้วยหลอดไฟขนาด 250 วัตต์ และติดเครื่องควบคุมอุณหภูมิ
(Aquatic Heater) ขนาด 25 วัตต์ โดยมีการเปิดใช้งานทั้งไฟและเครื่องคุมอุณหภูมิตลอด 24 ช่ัวโมง เป็นระยะเวลา 25 วัน 
ก่อนการเก็บเกี่ยว หลังจากนั้นสาหร่ายนี้จะถูกน ามาแยกน้ าด้วยเครื่องปั่น(Centrifuge) ขนาด 39 วัตต์ จากนั้นตัวสาหร่ายที่ได้
ท าการแยกน้ าออกแล้วจะถูกน าเข้าสู่ขั้นตอนของการสกัดน้ ามันโดยน ามาท าให้แห้งโดยเครื่องอบ(Incubator) ขนาด 24 วัตต์ 
ที่อุณหภูมิ 80°C เป็นระยะเวลา 12 ช่ัวโมง จะได้ผงสาหร่าย แล้วจึงน ามาเข้าสู่กระบวนการสกัดน้ ามัน 

ขั้นตอนกระบวนการสกัดเอาน้ ามันที่ปกติอยู่ภายในช้ันผนังเซลล์ของสาหร่ายออกมา ในงานวิจัยนี้เราได้ใช้เทคนิค
การใช้การแผ่รังสีของคลื่นไมโครเวฟ(Microwave radiation technique) เพื่อเป็นการสกัดน้ ามันออกจากเซลล์ของสาหร่าย
(Lee, Yoo, Jun, Ahn, & Oh, 2010) ในขั้นตอนนี้ได้ใช้เครื่องไมโครเวฟที่ก าลังผลิต 100% (943 วัตต์) และที่ก าลังผลิตเพียง 
50% (443 วัตต์) ในระยะเวลาที่ต่างๆ กันตั้งแต่ 1 ถึง 5 นาที โดยการทดลองนี้แสดงปริมาณน้ ามันที่ผลิตได้จากการใช้เครื่อง
ไมโครเวฟที่ก าลังไฟฟ้าขนาด 443 วัตต์ สามารถสกัดน้ ามันได้ปริมาณมากที่สุดที่ระยะเวลา 5 นาที ในขณะที่สาหร่ายที่ใช้
ไมโครเวฟก าลังไฟฟ้า 943 วัตต์ สามารถให้น้ ามันได้มากท่ีสุดที่ระยะเวลาผ่านไปเพียง 1 นาทีเท่านั้น หลังจากนั้นน าเอทานอล
มาใช้เป็นตัวท าละลายและสกัดเอาน้ ามันออกมาจากกากน้ ามันของสาหร่ายขนาดเล็กนี้อีกรอบโดยใช้ในอัตราส่วน 1:5 กรัม/
มิลลิลิตร(อัตราส่วนผงสาหร่ายแห้งต่อตัวท าละลาย) เป็นอะไรเวลา 1 ช่ัวโมง(Wiyarno, 2011) น ามาท าให้เข้าด้วยกันด้วย
เครื่องคนชนิดใช้สนามแม่เหล็ก(magnetic stirrer)(CB-302 Stuart, Bibby Scientific Ltd, UK) จากนั้นทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง
ข้ามคืน จึงน้ ามาปั่นแยกด้วยเครื่องปั่น(Centrifuge)(CFH-240-101A, Biofuge Primo, Fisher Scientific, UK) ที่ความเร็ว 
3,000 รอบต่อนาที เป็นระยะเวลา 3 นาที ท าให้เกิดการแยกช้ันของตัวท าละลายกับน้ ามันและซากของสาหร่าย(De-oiled 
cake) ในส่วนของตัวท าละลายที่ผสมกับน้ ามันน ามาแยกส่วนเอาแต่น้ ามันได้โดยการน าเข้าเครื่องอบ ที่อุณหภูมิ 80°C ซึ่งเป็น
จุดเดือนของเอทานอล เป็นเวลา 2 ช่ัวโมงครึ่ง ท าให้เอทานอลระเหยเหลือแต่ส่วนท่ีเป็นน้ ามันน ามาใชประโยชน์ได้ต่อไป 

ภาพที่ 3 แผนผังกระบวนการการสกัดน้ ามันจากผงสาหร่าย ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการอบแห้ง
(Drying) ขั้นตอนการใช้รังสีความร้อนด้วยเครื่องไมโครเวฟ(Microwave treatment) ขั้นตอนการผสม(Mixing) ขั้นตอนการ
แยกส่วน(Separating) และขั้นตอนการแยกตัวท าละลายเพื่อให้เหลือแต่น้ ามันเพื่อใช้ประโยชน์ (Drying for recovering 
solvent) 

 

การเพาะเลี้ยง การสกัดน้ ามัน การเก็บเกี่ยว 

คาร์บอนไดออกไซด ์

สารอาหาร 

แสงสว่าง 

ควบคุมอุณหภูม ิ ควบคุมอุณหภูม ิ
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ภาพที่ 3 แผนผังกระบวนการการสกัดน้ ามันจากผงสาหร่าย 

 สมการแรกในการน ามาวิเคราะห์การใช้พลังงานต่อหน่วย คือ NER สามารถแสดงไดด้ังสมการที่ (1) 

  

𝑁𝐸𝑅 =
𝐸𝑜𝑢𝑡

𝐸𝑖𝑛
 .......... (1) 

เมื่อ 

  NER = พลังงานท่ีได้ต่อหน่วยการผลิต(Net energy ratio) 

  Eout = พลังงานท่ีได้รับจากกระบวนการการผลิต 

  Ein = พลังงานท่ีใช้ไปในกระบวนการการผลิต 

  

พลังงานที่ผลิตได้ต่อหน่วยนี้สามารถแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในแต่ละกระบวนการโดยดูได้จากพลังงานที่ใช้ใน
แต่ละกระบวนการเมื่อเปรียบเทียบกับพลังงานที่ได้ในแต่ละกระบวนการผลิตนั้นๆ ในการทดลองนี้ พลังงานที่ได้รับจากการ
ผลิต(Eout) คือพลังงานท่ีได้จากน้ ามัน อยู่ในหน่อยเมกกะจูลต่อกิโลกรัม(MJ/kg) และพลังงานที่ใช้ในกระบวนการผลิต(Ein) คือ
พลังงานท่ีใช้ไปในกระบวนการนั้นๆ โดยรวมถึงพลังงานไฟฟ้า ความร้อน ในหน่วยเมกกะจูลต่อกิโลกรัม(MJ/kg) เช่นกัน 

ในส่วนของการสกัดน้ ามันที่ได้ท าการศึกษาทดลองเป็นพิเศษ สามารถค านวณแบ่งได้ตามขั้นตอนการผลิตต่างๆ ดัง
สมการที่ (2) 

E𝑇 = ∑ 𝜂𝑖𝑒𝑖
𝑛
𝑖=1  ………. (2) 

 โดยที่พลังงานท่ีใช้สามารถแบ่งไดต้ามขั้นตอนการผลิตต่างๆ เป็นจ านวน n ขั้นตอน 

เมื่อ 

  ET = พลังงานท่ีใช้รวมทั้งกระบวนการสกัดน้ ามัน 

  n  = จ านวนขั้นตอนการผลิตในกระบวนการการสกดัน้ ามัน   

i = ประสิทธิภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในแต่ละขั้นตอนการผลติ 

  ei = พลังงานท่ีต้องการใช้ในแต่ละขั้นตอนการสกัด 

  i  = ขั้นตอนในการสกัดน้ ามัน 

Drying 
Microwave 
Treatment 

Mixing 
(Solvent added and 

mixed by mixer) 

Separating 
(Centrifuge) 

Drying 
(Recovering Solvent) 

1 2 3 4 5 

การสกัดน้ ามัน 
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 การทดลองทั้งหมดนี้มีการท าการปรับประสิทธิภาพของเครื่องมือ( ) อยู่ระหว่าง 0.5 ถึง 1.0 ประสิทธิภาพที่แปร
เปลี่ยนไปนี้เป็นการตั้งสมมุติฐานเมื่อท าการทดลองเปลี่ยนประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้และดูแนวโน้มผลกระทบที่ได้เมื่อ
น าเข้าสู่การค านวณตามสมการข้างต้น  

 ในขั้นตอนกระบวนการการสกัดน้ ามันนี้เริ่มต้นด้วยการอบแห้งก่อนน าเข้าสู่กระบวนการและสิ้นสุดด้วยการน าตัวท า
ละลายเอทานอลมาใช้เพื่อชะล้างและสกัดเอาน้ ามันที่มีอยู่ออกมาให้ได้มากที่สุด ขั้นตอนที่จะท าการศึกษาเป็นพิเศษและมีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของน้ ามันที่ได้จากการผลิตคือวิธี ใช้เครื่องอบไมโครเวฟด้วยก าลังและเวลาที่ต่างกัน โดยเริ่มต้นมีการ
ก าหนดกรณีควบคุม หรือ กรณีพื้นฐาน(Case 0) เป็นตัวแปรควบคุม โดยกรณีนี้เป็นการศึกษาการใช้พลังงานท่ีได้ต่อหน่วยการ
ผลิตการสกัดน้ ามัน โดยไม่มีการน าการใช้เครื่องอบไมโครเวฟมาใช้ และในกรณีที่ใช้ไมโครเวฟในการสกัดด้วยก าลังไฟฟ้า 443 
วัตต์ และ 943 วัตต์ ด้วยระยะเวลา 1 ถึง 5 นาที ผลที่ได้คือปริมาณน้ ามันที่สกัดได้มากที่สุดเมื่อใช้เครื่องอบไมโครเวฟ
ก าลังไฟฟ้า 443 วัตต์ ผลิตได้ที่ระยะเวลาการอบ 5 นาที และส าหรับก าลังไฟฟ้า 943 วัตต์ ผลิตได้มากที่สุดที่เวลา 1 นาที 
ดังนั้นจึงออกแบบกรณีศึกษาได้เป็น 

กรณีที่ 1(Case 1) ใช้เทคนิคไมโครเวฟก าลังไฟฟ้า 443 วัตต์ เป็นระยะเวลา 5 นาที 

 ในกรณีนี้ได้ท าการตั้งสมมติฐาน โดยการลดการใช้พลังงานจากกระบวนการผสมและแยกส่วนแบ่งออกได้เป็นกรณี
ย่อยดังนี้  

 กรณีที่ 1.1(Case 1.1) กรณีนี้เป็นการลดการใช้เครื่องมือในการผสมแบบแม่เหล็ก 

 วิธีการในข้ันตอนน้ีด าเนินต่อมาจากการผลผลิตที่ผ่านกระบวนการของเครื่องไมโครเวฟขนาด 443 วัตต์ นาน 5 นาที 
และลดการใช้พลังงานจากการใช้เครื่องมือผสมแบบแม่เหล็ก โดยอาจจะมีการหลีกเลี่ยงด้วยการผสมส่วนประกอบต่างๆ ด้วย
มือหรือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมแต่ลดการใช้พลังงานในขั้นตอนนี้ แล้วมีการน าเข้ากระบวนการสกัดน้ ามันด้วย
เครื่องปั่นเป็นข้ันตอนต่อไป 

 กรณีที่ 1.2(Case 1.2) กรณีนี้เป็นการลดการใช้พลังงานจากเครื่องปั่นแยก 

 สมมติฐานนี้เป็นการเริ่มต้นเข้ากระบวนการผลิตมาเหมือนกรณีควบคุม ใช้เครื่องมือไมโครเวฟขนาด  443 วัตต์ ใช้
เครื่องผสมแบบแม่เหล็ก แต่ลดการใช้พลังงานโดยไม่ใช้เครื่องปั่นแยก 

กรณีที่ 2(Case 2) ใช้เทคนิคไมโครเวฟก าลังไฟฟ้า 943 วัตต์ เป็นระยะเวลา 1 นาที 

ในกรณีนี้ได้ท าการตั้งสมมติฐาน โดยการลดการใช้พลังงานจากกระบวนการผสมและแยกส่วนแบ่งออกได้เป็นกรณี
ย่อย ได้ดังนี ้

กรณีที่ 2.1(Case 2.1) ลดการใช้เครื่องมือในการผสมแบบแม่เหล็ก 

 ด าเนินการตามขั้นตอนพ้ืนฐานผ่านเครื่องไมโครเวฟขนาด 943 วัตต์ เป็นเวลา 1 นาที แล้วผ่านการคนส่วนผสมเข้า
ด้วยกันโดยเครื่องมือที่ไม่มีการใช้พลังงานเช่นแรงงานคน เป็นต้น แล้วน าเข้าสู่กระบวนการปั่นแยกและสกัดต่อไป 

 กรณีที่ 2.2(Case 2.2) เป็นการลดการใช้พลังงานจากเครื่องปั่นแยก 

 กรณีนี้ ด าเนินการตามปกติมาตามกรณีที่ 2 มีการใช้เครื่องมือผสมส่วนประกอบ แต่ท าการลดการใช้พลังงานของ
เครื่องปั่นแยก 
 
ผลการวิจัย  

ในภาพที่ 4 เป็นภาพของกราฟแสดงผลการใช้พลังงานต่อหน่วย ในแต่ละสมมติฐาน กรณีที่ 1 คือมีการใช้เครื่อง
ไมโครเวฟก าลังไฟฟ้า 443 วัตต์ เป็นระยะเวลา 5 นาทีในกระบวนการ เปรียบเทียบกับกรณีควบคุมที่ไม่มีการใช้พลังงานงาน
จากเครื่องไมโครเวฟ 
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ภาพที่ 4 กราฟแสดงการใช้พลังงานต่อหน่วยเมื่อใช้ไมโครเวฟก าลัง 443 วัตต ์

 

ภาพที ่5 แสดงกราฟการใช้พลังงานต่อหน่วยของแต่ละสมมติฐาน ในกรณีที่ใช้ไมโครเวฟก าลัง 943 วัตต์นาน 1 นาที        
เปรียบเทยีบกับกรณีพื้นฐาน 

 

ภาพที่ 5 กราฟแสดงการใช้พลังงานต่อหน่วยเมื่อใช้ไมโครเวฟก าลัง 943 วัตต ์

 จากการเปรียบเทียบในภาพที่ 4 และภาพที่ 5 แสดงให้เห็นว่าการใช้เทคนิคไมโครเวฟช่วยเพิ่มปริมาณน้ ามันที่สกัด
ได้จากกระบวนการและเพิ่มพลังงานที่ได้เมื่อเปรียบเทียบต่อหนึ่งหน่วยการผลิต รวมไปถึงความเป็นไปได้ในการเพิ่มปริมาณ
พลังงานท่ีควรจะได้ในหนึ่งหน่วยการผลิตคือการลดการใช้พลังงานในขั้นตอนต่างๆ ของการผลิต เช่นตามสมมติฐานที่ตั้ง เมื่อ
ท าการลดการใช้พลังงานจากเครื่องมือ มีการเปลี่ยนเครื่องมือที่ ใช้หรือเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือ ท าให้ค่าพลังงานที่ได้
เพิ่มขึ้นตามด้วย 
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การใช้พลังงานต่อหน่วย  
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การใช้พลังงานต่อหน่วย  
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ภาพที่ 6 และภาพที่ 7 นี้เป็นการแสดงการใช้พลังงานในแต่ละขั้นตอนของการผลิตน้ ามัน โดยมีหน่วยเป็นกิโลจูลต่อ       
กิโลกรัมน้ ามัน(kJ/kg.lipid) 

 

ภาพที่ 6 ปริมาณพลังงานท่ีใช้เมื่อเทียบกับน้ ามันที่สกดัได้จากการใช้เทคนิคไมโครเวฟก าลังไฟฟ้า 443 วัตต ์

 

ภาพที่ 7 ปริมาณพลังงานท่ีใช้เมื่อเทียบกับน้ ามันท่ีสกดัได้จากการใช้เทคนิคไมโครเวฟก าลังไฟฟ้า 943 วัตต ์

 จากภาพท่ี 6 และภาพที่ 7 แสดงให้เห็นถึงการใช้พลังงานในการผลิตน้ ามันโดยแบ่งตามขั้นตอน โดยขั้นตอนที่มีการ
ให้น้ ามันในการผลิตต่อหน่วยมากที่สุดคือกระบวนการแยกส่วนและกระบวนการแยกน้ าตามล าดับ จากผลที่ได้จากการทดลอง
ท าให้สามารถปรับปรุงการใช้พลังงานโดยรวมของกระบวนการผลิตน้ ามันจากสาหร่ายขนาดเล็กได้โดยมุ่งเน้นการปรับหรือ
เปลี่ยนเทคโนโลยีทางการผลิตในกระบวนการที่มีการใช้พลังงานต่อปริมาณน้ ามันท่ีผลิตได้ 
 
อภิปรายผล 

การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตจะถูกน ามาวิเคราะห์ร่วมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและน าไปใช้ใน
อนาคตเพื่อการลงทุนในอุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพประเภทนี้ นอกเนื้อจากนั้น ในการวิเคราะห์เพื่อเป็นฐานข้อมูลความรู้ใน
การเลือกและตัดสินใจด าเนินการผลิตควรมีการวิเคราะห์ในรายละเอียดที่เพิ่มมากขึ้น เช่น ชนิดของสาหร่ายขนาดเล็กที่น ามา
ผลิต ปริมาณแสงและทิศทางของแสงส่องสว่างที่เหมาะสมที่สุดในการเจริญเติบโต รวมไปถึงปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่

dewatering 
21.19% Drying 

0.05% 

Microwave 
Treatment 

0.74% 

Mixing 
12.63% Seperation 

48.69% 

Drying Solvent 
0.03% 

Ethanol adding 
16.67% 

ปริมาณพลังงานที่ใช้ต่อน ้ามันที่ผลิตได้ในแต่ละขั นตอนการผลิต 
(443 W microwave treatment) 

dewatering 
21.28% 

Drying 
0.05% 

Microwave 
Treatment 

0.32% Mixing 
12.68% Seperation 

48.90% 

Drying Solvent 
0.03% 

Ethanol adding 
16.74% 

ปริมาณพลังงานที่ใช้ต่อน ้ามันที่ผลิตได้ในแต่ละขั นตอนการผลิต 
(943 W microwave treatment) 
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น ามาใช้ได้ในการผลิตด้วย ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมีผลต่อการลงทุนในภาคการผลิตนี้ ดังน้ันการวิเคราะห์จึงควรควบคู่ไปกับ
การศึกษาในด้านอื่นๆ ด้วย เช่น ความสามารถในการน าน้ าหรือตัวท าละลายบางประเภทกลับมาใช้ใหม่ได้ในกระบวนการผลิต
อีกรอบ แม้แต่ผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการสกัดน้ ามันสามารถน ามาขายหรือแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าได้ จากตลาดที่มีรองรับใน
ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการการผลิตนี้สามารถน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงได้มากมายในท้องตลาด เช่น แอส
ต้าแทนซิน(Astaxanthin) ที่สกัดมาเป็นยารักษาโรค หรือเบตา-แคโรทีน(β-carotene)ที่เป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอที่มี
ประสิทธิภาพสูงได้ เป็นต้น(Hannon, Gimpel, Tran, Rasala, & Mayfield, 2010) นอกเหนือจากนี้การเพาะเลี้ยงสาหร่าย
ขนาดเล็กนีย้ังสามารถท าได้ในน้ าท่ีมีการปนเปื้อนของแร่ธาตุบางส่วนท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเจิรญเติบโต ท าให้มีการน ากลับมา
ใช้ใหม่ของน้ าได้หลายรอบและเป็นการลดค่าใช้จ่ายและพลังงานในการบ าบัด การศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทั้งหมด
สามารถน ามาช่วยประเมิน และตัดสินใจลงทุนผลิตพลังงานชีวภาพได้ในอนาคต 

 
สรุปผลการวิจัย 

 จากงานวิจัยการเพาะเลี้ยงสาหรา่ย Nannochloropsisoculata นี้พลังงานท่ีใช้ต่อหน่วยในกระบวนการสกัดน้ ามันนี้
สามารถวิเคราะห์ได้ว่า  สาหร่ายที่เก็บเกี่ยวได้น ามาเข้าสู่ขั้นตอนอบด้วยเครื่องไมโครเวฟเป็นระยะเวลาระหว่าง 1 ถึง 5 นาที 
ที่ก าลังไฟฟ้า 443 วัตต์ และ 943 วัตต์ จากการทดลองพบว่าท่ีก าลังไฟฟ้าขนาด 443 วัตต์ เป็นระยะเวลา 5 นาทีผลิตน้ ามันได้
ปริมาณมากที่สุด และที่ก าลัง 943 วัตต์ ใช้เวลา เพียง 1 นาที จุดมุ่งหมายในการศึกษาการลดการใช้พลังงานในกระบวนการ
ผลิตโดยมุ่งเน้นที่กระบวนการใช้เครื่องไมโครเวฟในการสกัดน้ ามันออกจากเซลล์ของสาหร่าย วิธีการทดลองนี้ท าโดยมีกรณี
ควบคุมคือการทดลองที่ไม่มีการใช้ไมโครเวฟเป็นเครื่องมือในการผลิต และมีตัวแปรเป็นประสิทธิภาพของเครื่องมือ( ) ที่ปรับ
อยู่ระหว่าง 0.5 ถึง 1.0 ผลที่ได้จากการทดลองโดยไมโครเวฟก าลัง 443 และ 943 วัตต์ พบว่า อัตราพลังงานท่ีได้ต่อหน่วยมีค่า
สูงที่สุดในกรณีที่ลดการใช้เครื่องปั่นในกระบวนการคัดแยก ซึ่งหมายความว่าพลังงานโดยส่วนใหญ่ของการผลิตอยู่ที่เครื่องปั่น
ในกระบวนการนี้ นอกจากน้ี การน าค่าพลังงานท่ีได้จากการน าสารตั้งต้นบางประเภทกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการคิดค านวณถึง
พลังงานท่ีได้จากผลผลิตพลอยได้ ยังสามารถน ามาพิจารณาเมื่อต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการผลิตโดยรวม เพื่อ
เป็นแนวทางในการลดการใช้พลังงานและส่งผลต่อความคุ้มค่าในการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ต่อไปได้อีกด้วย 
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โต๊ะเก้าอ้ีรับแขกจากเชือกไนล่อนท่ีพัฒนาขึ้นใหม่  โดยใช้เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนารูปแบบเครื่องเรือนประเภทชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขกจากเชือกไนล่อนที่พัฒนาขึ้นใหม่ น าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  ตาม
ทฤษฎีของ Krejcie & Morgan  ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน  44  คน  ผลจากการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
งานหัตถกรรมเครื่องเรือนจากเชือกไนล่อนออกแบบรูปแบบภายใต้แนวคิด รูปทรงเรขาคณิต ก าหนดขนาดตามขนานสัดส่วน
ของมนุษย์เน้นเพื่อประโยชน์ใช้สอย ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนารูปแบบเครื่องเรือนประเภท
ชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขกจากเชือกไนล่อนรูปแบบใหม่อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.36 

  
ค าส าคัญ : งานหัตถกรรม  เครื่องเรือน  เชือกไนล่อน 
 

Abstract 
 This research project has two objectives to develop handicraft products from nylon ropes.       
To study the consumer satisfaction toward the development of the new type of furniture, table and 
chairs from the newly developed nylon rope. Using the tools to gather information. A consumer 
satisfaction questionnaire was developed to develop the style of furniture, table and chairs from the 
newly developed nylon rope. The data obtained were analyzed by percentage and mean. Standard 
Deviation Determining the sample by simple random sampling based on Krejcie & Morgan's theory the 
sample was 44 people. Guidelines for the development of prototypes of handicrafts from nylon ropes. 
Geometry Dimensions in parallel with human proportions. The results of consumer satisfaction 
assessment on the development of the new type of table and chair furniture from the new nylon rope 
were at the highest level of 4.36 
 
keywords : handmade  furniture  nylon rope 
 
บทน า   
 ปรากฏการณ์โลกร้อน (Global Warming) เป็นสภาพอากาศใกล้พื้นผิวโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยช่วงเวลา 100 ปีที่
ผ่านมาหรือหลังยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม เข้าสู่ยุคเกษตรกรรมสมัยใหม่ อุณหภูมิใกล้ผิวดินท่ัวโลกสูงข้ึน กิจกรรมของมนุษย์ท่ีเป็น
สาเหตุหนึ่งของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิบรรยากาศซึ่งเกิดจากมนุษย์จะยังคงใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหิน น้ ามันปิโตรเลียมกันต่อไป 
การสะสมของก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมเหล่านี้มีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ และเป็นการเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่
ก่อให้เกิดการเพิ่มของอุณหภูมิ ของโลกมากกว่าการเกิดปรากกฎการณ์จากธรรมชาติ ในขณะเดียวกันถ้าปราศจากก๊าซเรือน
กระจกโลกก็จะหนาวเย็น จนสิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัยอยู่ได้เช่นกัน ผลกระทบโลกร้อนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง ดินฟ้า
อากาศและฤดูกาล การเกิดพายุที่รุนแรงบ่อยครั้ง ดังการเกิดน้ าท่วมในประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางในปี พ.ศ.2554 
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เช่นกัน ความร้อนที่เพิ่มขึ้นท าให้เกิดผลต่อสุขภาพอนามัยและชีวิต ความร้อนของอากาศในระดับ 40 องศาเซลเซียส ท าให้
ร่างกายอ่อนเพลีย เสียเหง่ือ ผู้สูงอายุและผู้ที่เจ็บป่วยอยู่แล้วมีโอกาสเสียชีวิต 

ต่อมาได้มีการคิดค้นวิธีการแก้ไขปัญหาลดภาวะโลกร้อนมาอย่างต่อเนื่องและสิ่งที่เราพอจะท าได้ตอนนี้คือพยายาม
ลดการผลิตก๊าซเรือนกระจกลง เนื่องจากเราทราบว่าก๊าซดังกล่าวมาจากระบวนการใช้พลังงาน การประหยัดพลังงานจึงเป็น
แนวทางหนึ่งในการลดอัตราการเกิดสภาวะโลกร้อนไปในตัว อย่างการน าวัสดุจากธรรมชาติมาใช้เพื่อการลดกากของเสีย ยืด
ระยะเวลาการใช้งาน และเพิ่มปริมาณการน ากลับมาใช้ใหม่ท้ังนี้เพื่อหลีกเลี่ยงผลเสียที่จะตามมาภายหลังการใช้งาน (วินัย วีระ
วัฒนานนท,์ 2555) ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญของโลกอยู่ในขณะนี้ หลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนต่างช่วยกันรณรงค์และหาวิธีการ
แก้ไขในเรื่องของการลดสภาวะโลกร้อน อย่างการน าวัสดุที่เหลือใช้หรือวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้ว หรือวัสดุที่พบเห็นได้ทั่วไปในท้องถิ่น
ที่สามารถน ามาทดแทนได้ อาจจะเป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาติหรือวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ได้ น ากลับมาออกแบบและผ่าน
กระบวนการผลิตที่ง่าย ไม่ซับซ้อน ระยะเวลาน้อย และใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด จึงได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุมากมายที่สามารถ
น ามาผลิตเครื่องเรือนเพื่อลดสภาวะโลกร้อน เป็นที่ทราบกันดีว่าวัสดุที่ท ามาจากพลาสติกนั้น เป็นวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้น ย่อย
สลายยากและต้องใช้เวลาหลายสิบปีทีเดียวกว่าพลาสติกเหล่านี้จะย่อยสลาย ที่ส าคัญพลาสติกยังเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิด
ภาวะโลกร้อน 

จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนและวัสดุเพื่อหาวิธีท่ีสามารถน าวัสดุเหล่านั้นกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และน ามาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามเว็บไซต์ สามารถช่วยลดกระบวนการผลิต ประหยัดทรัพยากร
และพลังงาน วัสดุที่มีอยู่ตามท้องถิ่นทั่วไป หาง่าย ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมเครื่องเรือนจาก
เชือกไนล่อน ที่มีวัสดุหลักเป็นเชือกไนล่อน ลักษณะเด่นของเชือกที่ท าจากเชือกไนล่อนคือ สึกหรอน้อย ทนต่อแรงเสียดสี ทน
ต่อแรงท่ีมากระทบ มีความยืดหยุ่น เหนียว โค้งงอได้ดี และรับน าหนักได้มากท าให้ยึดเกาะกับวัสดุที่จะเคลื่อนย้ายได้ดีง่ายต่อ 
การดึงขณะท างาน มีเหล็กเป็นส่วนประกอบเพื่อส าหรับขึ้นรูปเป็นโครงเพื่อให้เครื่องเรือนมีรูปทรงท่ีสวยงามและไม้เป็นส่วนขา
จะท าให้รับน้ าหนักได้ดียิ่งขึ้น เครื่องเรือนได้เริ่มเข้ามามีบทบาทชีวิตมนุษย์มากขึ้นในปัจจุบัน ด้วยพฤติกรรมการใช้งานที่มี
ความสะดวกสบายเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยตกแต่งบ้านให้น่าอยู่ ซึ่งเครื่องเรือนที่เห็นตามท้องตลาดทั่วไปนั้น มีราคา
ค่อนข้างสูงและใช้วัสดุที่สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ มีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนไม่เหมาะสมกับสภาวะโลกร้อนอย่าง
ปัจจุบัน รวมถึงการออกแบบที่ยังคงใช้วัสดุรูปแบบและการผลิตแบบเดิมๆ ท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกน้อย (มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนผลิตภัณฑ์เชือกไนล่อน, 2547)[online] 

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ท าให้ผู้วิจัยมีแนวความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมเครื่องเรือนจากเชือก
ไนล่อน เพื่อเป็นการเลือกใช้วัสดุที่ช่วยลดโลกร้อน โดยการน าเชือกไนล่อนที่ไม่ได้ใช้งานหรือที่เหลือใช้จากการท างานมาสร้าง
มูลค่าเพิ่มด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยลดกระบวนการผลิตที่ยุ่งยาก ซับซ้อนให้ผลิตภัณฑ์กลายเป็นสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่มีประโยชน์ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้บริโภค รวมถึงการช่วยลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติด้วย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
       1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมเครื่องเรือนจากเชือกไนล่อน 
       2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนารูปแบบเครื่องเรือนประเภทชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขกจากเชือกไน
ล่อนทีพ่ัฒนาขึ้นใหม ่
 
วิธดี าเนินการวิจัย  
 การด าเนินโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมเครื่องเรือนจากเชือกไนล่อนนั้น ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการ
ด าเนินโครงการดังต่อไปนี ้
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ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดหัวข้อของโครงการ โดยการก าหนดหัวข้อนั้น ต้องมีการกล่าวถึงความเป็นมาและ
ความส าคัญของปัญหาของหัวข้อโครงการ รวมไปถึงการก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตของโครงการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาเอกสาร การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับโครงการต้องเป็นไปตามขอบเขตของการศึกษาข้อมูล 
เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องเรือนจากเชือกไนล่อน เช่น ศึกษาข้อมูลของเชือกไนล่อน ศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน
ของมนุษย์ ศึกษาขนาดสัดส่วนของมนุษย์ ศึกษาขนาดสัดส่วนของชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขก ศึกษากระบวนการออกแบบเครื่องเรือน 
รวมไปถึงศึกษาวัสดุอุปกรณ์และกรรมวิธีการผลิต การศึกษางานโครงการที่เกี่ยวข้อง ในที่นี้เป็นการศึกษาโครงการที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนจากเชือกไนล่อน  

ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการศึกษาและเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งแบบ ข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ  โดยจะต้องก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เพื่อตอบ
แบบสอบถามท้ังในด้านแบบสอบถามก่อนการด าเนินโครงการและแบบสอบถามหลังการด าเนินโครงการ  

ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง ทั้ งการวิเคราะห์
แบบสอบถามก่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านความต้องการรูปแบบเครื่องเรือนที่พัฒนา  การเลือกใช้วัสดุ 
และการวิเคราะห์แบบสอบถามหลังการท าผลิตภัณฑ์ เช่น การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาแล้ว เป็นต้น 

ขั้นตอนท่ี 5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานหตัถกรรมเครื่องเรือนจากเชือกไนล่อน เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน
จากเชือกไนล่อน โดยแบ่งเป็น การเสนอแบบร่างต้น (Preliminary Sketch) การเสนอร่างแบบ (Idea Sketch) การน าเสนอ
แบบร่างครั้งที่ 2 (Sketch Design) การผลิตต้นแบบ (Photo type) 

ขั้นตอนท่ี 6 การสรุปผลและข้อเสนอแนะ เป็นการสรุปผลของการวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมสรุปข้อเสนอแนะในการท า
วิจัย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งข้ึน และเป็นแนวทางกับผู้สนใจต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะได้ข้อมูลมาใช้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งข้อมูลตามลักษณะ

ของแหล่งข้อมูลได้ 2 วิธี คือ 
1. ข้อมูลภาคปฐมภูมิ 
ผู้ด าเนินการวิจัยได้ขอความร่วมมือจากประชาชนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 ต าบลพระธาตุผาแดง อ าเภอแม่สอด จังหวัด

ตาก เพื่อขออนุญาตเข้าเก็บข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
   1.1 สถานท่ีในการด าเนินการวิจัย หมู่ที่ 3 ต าบลพระธาตุผาแดง อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
   1.2 ด าเนินการติดต่อประสานงานกับประธานชุมชนต าบลพระธาตุผาแดง เพื่อเก็บข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
   1.3 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่องเรือนประเภทชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขกกับประชาชนเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 ต าบลพระ

ธาตุผาแดง อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
   1.4 ด าเนินการใช้เครื่องมือแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในการท าโครงการวิจัย 
2. การศึกษาข้อมูลภาคทุติยภูมิ 
ผู้ด าเนินการวิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลภาคเอกสาร ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องเรือนประเภทชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขก เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องเรือนประเภทชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขก เอกสารและงานโครงการที่เกี่ยวข้อง จากนั้นผู้วิจัยได้ท าการ
เรียบเรียงข้อมูลและสรุปเป็นเรื่องๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 

ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 ต าบลพระธาตุผาแดง อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก อายุ

ระหว่าง 18 ปีขึ้นไป จ านวน 44 คน โดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie & Morgan เพื่อที่จะน าผลที่ได้จาก
ประชากรกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการศึกษางานวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล โดยเครื่องมือที่สร้างขึ้นนั้นจะมีรายละเอียดดังนี้ 
1. เครื่องมือท่ีใช้ในโครงการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 
   1.1 แบบสังเกต 
   1.2 แบบสอบถาม 
2. ลักษณะของเครื่องมือ 
   2.1 แบบสังเกต จะสังเกตพฤติกรรมการใช้งานของเครื่องเรือนประเภทชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขกจากเชือกไนล่อน ของ

ประชาชนในเขตพื้นท่ี หมู่ที่ 3 ต าบลพระธาตุผาแดง อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
   2.2 แบบสอบถาม โดยจะจ าแนกออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ 
        1. แบบสอบถามเพื่อการพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความต้องการของผู้บริโภคเกี่ยวกับรูปร่างรูปทรง 

โครงสร้าง วัสดุ ลวดลาย แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์และพัฒนา โดยการสอบถามจากประชาชนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 ต าบลพระ
ธาตุผาแดง อ าเภอเมืองแม่สอด จังหวัดตาก 

        2. แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นการประเมินผลหลังการด าเนินงานวิจัย มวีัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความ 
พึงพอใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับความแข็งแรง ความทนทาน ความสะดวกสบายในการใช้งานและสอบถามข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาต่อไป  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
             การจัดท าโครงการวิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามความคิดเห็น ตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ และน าคะแนนท่ีได้
ไปวิเคราะห์จากวตัถุประสงค์ของการวิจัย คือเพื่อพัฒนาผลิตภณัฑ์งานหัตถกรรมเครื่องเรือนจากเชือกไนล่อน และเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มตี่อการพัฒนารูปแบบเครื่องเรือนประเภทชุดโตะ๊เก้าอ้ีรับแขกจากเชือกไนล่อน 
         เกณฑ์การวัดระดับความพงึพอใจในการเก็บแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์ การวัดระดับเป็น 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์การ
วิเคราะหด์ังนี ้
                 5     หมายถึง   ระดับมากท่ีสดุ  
                 4     หมายถึง   ระดับมาก       
                 3     หมายถึง   ระดับปานกลาง 
      2     หมายถึง   ระดับน้อย 
                 1     หมายถึง   ระดับน้อยท่ีสุด 
 
 
           หลังจากเก็บแบบสอบถามผู้ด าเนินโครงการ ได้น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณติดังนี ้
                4.50 – 5.00     หมายถึง    ระดับมากท่ีสดุ   

    3.50 – 4.49     หมายถึง    ระดับมาก                          
    2.50 – 3.49     หมายถึง    ระดับปานกลาง 
    1.50 – 2.49     หมายถึง    ระดับน้อย 
    1.00 – 1.49     หมายถึง    ระดับน้อยท่ีสดุ 

 
โดยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมาตรฐาน (S.D.) 
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ผลการวิจัย  
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ 

ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านรูปร่างของเครื่องเรือนประเภทชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขกจากเชือกไนล่อน 

ล าดับ 
รายละเอียด x  S.D. ระดับความคิดเห็น 

ข้อมูล ภาพประกอบ 

1 
แบบท่ี 1 

รูปทรงกลม 

 
 

 
 

4.11 .844 มาก 

2 
แบบท่ี 2 

รูปทรงจาก 
ห่วงยาง 

 

3.91 .775 ปานกลาง 

3 
 

แบบท่ี 3 
รูปทรง
สี่เหลี่ยม 

 

4.36 .757 มาก 

 จากตารางที่ 1  พบว่า ผลการวิเคราะห์ด้านรูปร่างของเครื่องเรือนประเภทชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขกจากเชือกไนล่อนได้ 
รูปทรงสี่เหลี่ยม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36  สื่อถึงคุณลักษณะของรูปร่างของเครื่องเรือนประเภทชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขกจากเชือกไน
ล่อนทีต่รงตามความต้องการของผู้บริโภค 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสีสันของเครื่องเรือนประเภทชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขกจากเชือกไนล่อน 

ล าดับ รายละเอียด x  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1  สีพื้นหรือสเีดียว  4.00 .718 มาก 
2  สีตัดกันหรือสผีสมลวดลาย  4.02 .794 มาก 

 จากตารางที่ 2 พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสีสันของเครื่องเรือน ผู้บริโภคแบบสีตัดกันหรือสีผสมลวดลายมากกว่ามี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02  
 
ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุปกรณ์/ช้ินส่วนท่ีใช้ร่วมกับเครื่องเรือนประเภทชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขกจากเชือกไนล่อน 

ล าดับ รายละเอียด x  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1 โลหะ  4.09 .686 มาก 
2 ไม ้ 4.25 .622 มาก 
3 โลหะผสมไม ้ 4.32 .635 มาก 
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 จากตารางที่ 3 พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านของอุปกรณ์/ช้ินส่วนที่ใช้ร่วมนั้น โลหะผสมไม้มีมากกว่ามีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.32  
 
ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประโยชน์ใช้สอยของเครื่องเรือนประเภทชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขกจากเชือกไนล่อน 

ล าดับ รายละเอียด x  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1 สามารถจัดวางได้หลายรูปแบบ  4.20 .737 มาก 
2 สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก  4.00 .775 มาก 
3 สามารถซ่อมแซมและบ ารุงรักษาได้ง่าย  4.25 .711 มาก 
4 สามารถทาความสะอาดง่าย  4.25 .862 มาก 

 จากตารางที่ 4   พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประโยชน์ใช้สอย สามารถซ่อมแซมและบ ารุงรักษาง่าย สามารถท า
ความสะอาดง่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25  
 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านด้านความต้องการทั่วไปของเครื่องเรือนประเภทชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขกจากเชือกไนล่อน 

ล าดับ รายละเอียด x  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1 มีการเลือกใช้วัสดุที่ช่วยลดโลกร้อน  4.34 .682 มาก 
2 ซ่อมแซม ดูแลรักษาง่าย  4.32 .673 มาก 
3 มีการออกแบบให้เข้ากับความสัมพันธ์ของผู้ใช้  4.25 .757 มาก 

 จากตารางที่ 5 พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความต้องการทั่วไป มีการเลือกใช้วัสดุที่ช่วยลดโลกร้อน ตามความ
ต้องการของผู้บริโภค มีค่าเฉลี่ย 4.34   
 

 
ภาพที่  1  แบบร่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  ภาพชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขก 
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อภิปรายผล  
      จากผลการส ารวจแบบรูปทรงสี่เหลี่ยมมีที่เท้าแขนเมื่อผู้วิจัยได้ผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบขึ้นมาแล้ว และน าไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผู้บริโภคทั่วไป มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนประเภทชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขกจากเชือก
ไนล่อน ทั้งในด้านของรูปทรง ขนาดสัดส่วนมีความสอดคล้องกับการใช้งาน รวมถึงประโยชน์ใช้สอยของเครื่องเรือนประเภทชุด
โต๊ะเก้าอี้รับแขกจากเชือกไนล่อน อาทิเช่น มีการเลือกใช้วัสดุที่เหลือใช้มาเหลือใช้มาผลิต มีรูปทรงสวยงาม มีความแข็งแรง
ทนทาน มีความปลอดภัยในการใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับ โครงการการออกแบบและพัฒนาเก้าอี้พักผ่อนสาหรับบ้านพักอาศัย 
ของ ธีรศักดิ์ ปันคา (2550) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก โดยมีการน า เก้าอี้พักผ่อนสาหรับบ้านพักอาศัยไป
ทดลองใช้กับกลุ่มประชากร พบว่า มีขนาดสัดส่วนที่สอดคล้องกับการใช้งาน  มีรูปทรงและสีสันที่ดึงดูดความสนใจ มีความ
สะดวกสบายในการใช้งานมากยิ่งข้ึน โครงการออกแบบและพัฒนาชุดโต๊ะเก้าอี้สนามสาหรับบ้านพักอาศัย ของ เรวัต อินต๊ะสืบ 
(2551) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก โครงสร้างของชุดเก้าอี้โต๊ ะสนามมีความแข็งแรงและทนทาน ขนาด
สัดส่วนของชุดโต๊ะเก้าอี้สนามมีความสอดคล้องกับผู้บริโภค รูปร่างมีความสวยงามและดึงดูดความสนใจต่อผู้ใช้งานได้ดี และ
โครงการศึกษาและออกแบบชุดรับแขกจากเศษสายไฟ ของ อัจฉราพรรณ อยู่ขา (2556) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาตาก การท าโครงการศึกษาและออกแบบชุดรับแขกจากเศษสายไฟ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับวัสดุที่เหลือใช้  น ามาผลิต
เป็นชุดรับแขกได้จริงพบว่ามีรูปร่างท่ีแปลกตา สีสันสวยงามมีความทันสมัย อีกท้ังมีผู้สนใจน าไปเป็นกรณีศึกษาต่อซึ่งอาจจะใช้
วัสดุในการผลิตก็ได้ 
 
สรุปผลการวิจัย   

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆ พบว่า รูปทรงของเครื่องเรือนประเภทชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขกจากเชือกไนล่อน
ได้รูปทรงสี่เหลี่ยม มีที่เท้าแขน ซึ่งเป็นแบบที่กลุ่มตัวอย่างช่ืนชอบมากที่สุด การเลือกสีสันเป็นการใช้เชือกไนล่อนที่มีลวดลาย 
ซึ่งมีความสวยงามและมีเอกลกัษณ์ในตัวเองอยู่แล้ว  โครงสร้างของเครื่องเรือนประเภทชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขกจากเชือกไนล่อนนั้น
ผลิตจาก โครงเหล็กผสมไม้จริง เนื่องจากโครงเหล็กมีความแข็งแรง ผสมกับขาไม้จริงท าให้ความสวยงามและมีเอกลักษณ์การ
ใช้ประโยชน์มีแข็งแรงและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้บริโภคมีความพึงพอใจมาก เนื่องจากเชือกไนล่อน เป็นวัสดุชนิดหนึ่งที่
ให้ความยืดหยุ่นและมีจ านวนมากในประเทศไทย มีการใช้งานอย่างกว้างขวาง หาง่าย เชือกไนล่อนมีคุณสมบัต ิทนต่อแรงเสยีด
สี ทนต่อแรงที่มากระทบ มีความยืดหยุ่น เหนียว และละลายได้ด้วยความร้อน โค้งงอได้ดี และรับน้าหนักได้มาก มีความ
เหมาะสมในการน ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างดี  
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บทคัดย่อ 

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีผลกระทบต่อการใช้งานของระบบปั๊มน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อตรง ที่เป็นการ
พัฒนาโดยภูมิปัญญาชาวบ้านที่อาศัยความรู้ความเข้าใจของตนเองโดยน ามอเตอร์กระแสตรง (DC motor) ขนาด 150-500 
วัตต์ ท างานได้ในช่วงพลังงานไฟฟ้าที่ผันแปร เป็นต้นก าลังส าหรับปั๊มน้ าแบบลูกสูบขนาด 1 นิ้ว ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจาก
เซลล์แสงอาทิตย์โดยตรง พลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์จะผันแปรตามปริมาณรังสีอาทิตย์ตลอดทั้งวัน เป็นผลให้
พลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้นั้นไม่คงท่ี ขณะพลังงานน้อยมอเตอร์จะรับเอาพลังงานนั้นสะสมไว้ในตัวเองจนกลายเป็นความร้อนที่จะ
เป็นสาเหตุหลักให้อายุการใช้งานและประสิทธิภาพของมอเตอร์สั้นลง หรือขณะปริมาณไฟฟ้าเพียงพอกับการท างานของระบบ 
มอเตอร์ก็ยังจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าอุณหภูมิท างานได้ จึงได้ประยุกต์ใช้ระบบการควบคุมการท างานของระบบปรับอากาศใน
รถยนต์หรือระบบคลัชแอร์ โดยอาศัยการเหนี่ยวน าของสนามแม่เหล็กในระบบเพื่อก าหนดการท างานให้สัมพันธ์กับอุณหภูมิใน
รถยนต์ ซึ่งได้น าระบบดังกล่าวมาพัฒนาและดัดแปลงใช้กับระบบการสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อตรง ที่พบว่าเกิดการ
สะสมความร้อนในมอเตอร์ของระบบสูบน้ าขณะที่เซลล์แสงอาทิตย์ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการท างาน ดังนั้นการใช้
ระบบคลัชท่ีพัฒนานั้นพบว่า มอเตอร์จะสามารถท างานได้ขณะปริมาณพลังงานไฟฟ้าน้อยๆ เนื่องจากคลัชตัดการท างานออก
จากระบบปั๊มน้ า แต่ขณะพลังงานไฟฟ้าเพียงพอคลัชจะเช่ือมต่อการท างานของมอเตอร์และระบบปั๊มน้ าผ่านระบบส่งก าลัง 
(สายพาน) ให้ระบบสามารถสูบน้ าได้ตามปกติ  
 

ค้าส้าคัญ : ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิต์ คลัช ต่อตรง สะสมความร้อน พลังงานไฟฟ้า 
 

Abstract 
 The objectives of this study impact factor of using solar water pumping. It was developed by folk 
wisdom. They used a DC motor to power rang 150-150 W with posing pump. DC motor used variable 
electrical power range from generated from the solar cell panel and used electricity generated directly 
from the Sun. The power was fluctuate from solar radiation all day. As a result, the electricity produced is 
not stable. On lower power for motor running in solar pumping system, it converts power to the heat-
energy cumulative in the motor. Heat-energy were affected to the lifetime and efficiency. On full power 
range operating system, even running time, the temperature will generate heat higher than standard time. 
So, this study will apply car electro-magnetic clutch in air-condition to solar pumping to working on the 
temperature in the car and apply to solar pumping. The result showed the heat energy were reduced 
during lower electric power and during full power the solar pumping was fully operated and it can pump 
water with efficiency.  
 

keywords : water pumping  publication  water body  community  
 
บทน้า   
 รังสีแสงอาทิตย์ (Solar Constant,Gse) คือค่าความเข้มของรังสีแสงอาทิตย์ที่ระยะห่างเฉลี่ยระหว่างโลกกับดวง
อาทิตย์ ซึ่งมีค่าประมาณ 1,367 วัตต์ต่อตารางเมตร (หรือ 1.960 แคลลอรีต่อตารางเซนติเมตร-นาที, 432 บีทียูต่อตารางฟุต-
ช่ังโมง, 4.921 เมกกะจูลต่อตารางเมตร-ช่ัวโมง) [1,2,8] พลังงานท่ีปลดปล่อยจากดวงอาทิตย์เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้ามีอุณหภูมิ
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ประมาณ 6,00 องศาเซลเซียส ท่ีอุณหภูมิที่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าถูกปล่อยออกในรูปของแสงคลื่นสั้นและคลื่นแสงอุลตราไวโอเลต
ซึ่งเป็นรังสีคลื่นสั้น รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าเดินทางข้ามอวกาศด้วยความเร็วแสง เมื่อมายังโลกบางส่วนสะท้อนกลับไปยังเหนือช้ัน
บรรยากาศและพื้นผิวโลกในขณะเดียวกันโลกปล่อยพลังงานจ านวนมากที่ได้รับจากดวงอาทิตย์กลับไปยังอวกาศแต่เนื่องจาก
โลกเย็นกว่าดวงอาทิตย์มากท าให้มีการแผ่รังสีในรูปของรังสีอินฟราเรดหรือรังสีความร้อนซึ่งเป็นรังสีคลื่นยาว 
 การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าระบบกระแสตรงเพื่อใช้ในการสูบน้ า [4,5,9] จะมีส่วนประกอบหลักของ
ระบบจะประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Photovoltaic, PV) ระบบควบคุมไฟฟ้า (Controller) เครื่องแปลกระแสไฟฟ้า
ส าหรับสูบน้ า (Inverter) และปั๊มสูบน้ า (Motor Pump)  ปั้มน้ าหรือเครื่องสูบน้ า [1,3] อาจให้ค าจ ากัดความได้ว่า เป็น
เครื่องมือกล [6] ที่ท าหน้าท่ีเพิ่มพลังงานให้แก่ของเหลวเพื่อให้ของเหลวนั้นไหลผ่านระบบท่อปิดจากจุดหนึ่งไปยังอีกชุดหนึ่งได้
ตามต้องการ พลังงานท่ีน ามาเพิ่มให้แก่ของเหลวนั้น อาจจะได้มาจากเครื่องยนต์ มอเตอร์ แรงลม แรงคน หรือพลังงานอื่นๆ ก็
ได้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ลักษณะการเพิ่มพลังงานให้ของเหลว และลักษณะการขับ 
 การใช้มอเตอร์กระแสตรงต่อเข้ากับระบบสูบน้ าแบบลูกสูบเมื่อมอเตอร์ท างานมอเตอร์ [4,5] นั้นมักจะส่งผลต่อ
อุณหภูมิ ที่สภาวะปกติสภาวะการท างานไม่มีภาระการท างานนั้นมอเตอร์จะมีอุณหภูมิคงที่ และจะมีอุณหภูมิสะสมสูงขึ้นจาก
ภาวะการท างานท่ีมีโหลดหรือภาระงานนั้น จะท าให้มอเตอร์ใช้ก าลังไฟฟ้าสูงขึ้นกว่าปกติและจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าปกติจาก
สถานการณ์ท างานนั้น ระบบสูบน้ าแบบลูกสูบ [6] จะมีการสะสมความร้อนในมอเตอร์กระแสตรง [7] ส่งผลให้มอเตอร์มีการ
สูญเสียและอายุการใช้งานท่ีลดลง 
 ดังนั้นผู้วิจัย จึงได้มีแนวคิดในการลดการสะสมความร้อนในมอเตอร์ด้วยระบบตัดต่อการส่งก าลังด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า 
ที่ประยุกต์ใช้คลัชแอร์รถยนต์ ที่พ่วงต่อสายพานส่งก าลังไปยังปั๊มน้ า โดยเปรียบเทียบปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าขณะไม่มี
ระบบคลัชและมีระบบคลัช 
 

วิธด้ีาเนินการวิจัย  
 ขั นตอนการออกแบบเคร่ืองมือ 
 การออกแบบระบบคลัชในการศึกษาครั้งนี้ ได้ประยุกต์ใช้อุปกรณ์ในการควบคุมการส่งก าลังของระบบคอมเพลเซอร์
แอร์รถยนต์ ที่ควบคุมการท างานด้วยระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า “คลัชแอร์” โดยได้ออกแบบระบบดังกล่าว
ออกเป็นองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน (ดังแสดงในภาพที่ 1 และอุปกรณ์ของระบบศึกษาแสดงดังตารางที่ 1) ประกอบด้วย 
 1. การปรับปรุงไฟวิว (หมายเลข 3 แสดงในภาพที่ 1) ไฟวิวโดยทั่วไปในระบบปรับอากาศในรถยนต ์ลักษณะไฟวิวจะ
ใช้สายพานเฉพาะที่มีลักษณะเป็นเส้นแบนราบและมีร่องสายพานขนาดเล็ก 5-8 ร่อง การพัฒนาในการศึกษานี้จะต้องลบล่อง
สายพานดังกล่าวเพื่อน าไฟวินท่ีสามารถใช้สายพานส่งก าลังได้ทั่วไป โดยในการศึกษาได้เลือกลักษณะล่องสายพาน A (ดังแสดง
ในภาพที่ 2)  
  2. ชุดยึดจับหรือเสื้อคลัช (หมายเลข 6, 7 แสดงในภาพที่ 1) เนื่องจากเป็นระบบที่ถูกพัฒนาและประยุกต์จากระบบ
อื่นๆ ชุดยึดจับหรือเสื้อคลัชนั้นถูกออกแบบให้ใช้วัสดุประเภทเหล็กทั่วไป กลึงขึ้นรูปใช้งานในลักษณะทรงกระบอก และ
เชื่อมต่อยึดติดกับขาโลหะ ณ แกนกลางติดตั้งแม่เหล็กไฟฟ้าลักษณะวงแหวน  
 3. ระบบถ่ายทอดก าลัง (หมายเลข 8 แสดงในภาพที่ 1 และ 3) จะได้ไฟวิวที่มีขนาดแตกต่างกันออกไป ระหว่างช่วง
ที่รับก าลังละส่งก าลังเพื่อการได้เปรียบเชิงกล ภาพที่ 3 แสดงลักษณะระบบที่ถูกพัฒนาละติดตั้งพร้อมใช้งาน  
ตารางที่ 1 แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบระบบปั๊มน้ า 
ล าดับ                               อุปกรณ์                                                วัสดุ/คุณสมบัติ 
1               มอเตอร์กระแสตรง  Model:SKT-12450              24VDC, 500W, 24A, 2,700 RPM, ผู้ผลิต ประเทศจีน 
2               ปั้มชัก Model:makro Twins world 550 LTR      ขนาดท่อดูด 1 นิ้ว, ปลอกสแตนเลส 48 มม., ผู้ผลิต                            
                                                                           ประเทศไทย 
3               แบตเตอรี่ GLOBATT PACE                           12V 45AH, , ผู้ผลิต ประเทศจีน 
4               ท่อดูดโครงเหล็ก                                         เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยาว 8 ม., ผู้ผลิต ประเทศไทย 
5               ระบบคลัชแอร์รถยนต์                                  รุ่น TOYOTA VIGO 2007 
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ภาพที ่1 แสดงส่วนประกอบของระบบคลัช 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 แสดงลักษณะคลัชที่พัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3 ระบบคลัชที่ติดตั้งในระบบปั๊มน้ า 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล  
 ผลการศึกษาได้เลือกใช้มอเตอร์กระแสตรงขนาด 500 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า 24 โวลต์ มีรอบการท างาน 2700 รอบต่อ
นาที ผลิตโดยประเทศจีนใช้งานในการศึกษาครั้งนี้ เป็นต้นก าลังกลส าหรับปั๊มน้ าชนิดลูกสูบ ขนาด 1 นิ้ว มีระยะการดูด 8 
เมตร โดยจ าลองจากการลักษณะการใช้งานโดยทั่วไปที่พบเห็นอยู่ในปัจจุบันพบว่า อุณหภูมิการท างานปกติของมอเตอร์อยู่
ระหว่าง 40-50 องศาเซลเซียส ขณะไม่มีภาระโหลด (การท างานตัวเปล่า) ซึ่งมีความสัมพันธ์เปรียบเทียบกับอุณหภูมิ
สิ่งแวดล้อม ดังแสดงดังรูปที่ 4 อุณหภูมิที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากพลังงานไฟฟ้าที่มอเตอร์ใช้เปลี่ยนเป็นพลังงานกล โดยปกติ
มอเตอร์จะอาศัยการเหนี่ยวน าของขดลวดตัดกับสนามแม่เหล็กจึงเกิดการเคลื่อนที่หมุนรอบแกนโรเตอร์ พลังงานไฟฟ้าที่ถูก
ป้อนให้กับมอเตอร์จะเปลี่ยนเป็นแรงเหวี่ยงหมุนรอบแกนที่สามารถท าให้เกิดงาน และจากปัจจัยนี้ อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นด้วย
กระบวนนี้ การเคลื่อนที่ของแกนโรเตอร์ซึ่งเป็นโลหะระหว่างโลหะด้วยกัน จะเกิดแรงเสียดทานและสะสมเป็นความร้อนสะสม
ในตัวของมอเตอร์ถึงแม้ปัจจุบันจะมีการลดค่าแรงเสียดทานด้วยกระบวนการต่างๆ เช่น การใส่ลูกปืนหรือการหล่อเย็นด้วย
กระบวนการต่างๆ ก็ยังคงเกิดการสะสมดังกล่าวในปริมาณเพียงเล็กน้อย และจากมาตรฐานการผลิตของผู้ผลิต ก็ยังส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพด้วย กราฟความสัมพันธ์ในรูปที่ 4 มอเตอร์จะใช้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดการท างาน 120-130 วัตต์ ที่
รอบการท างาน 2700 รอบต่อนาที โดยขณะเริ่มต้น (Start up) มอเตอร์จะใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุด 175 วัตต์ ในช่วงระยะเวลา
สั่นๆ เพื่อให้ได้รอบการท างานจาก 0-2700 รอบต่อนาที ดังแสดงในภาพที่ 4 ช่วงที่ 1 และจะเริ่มคงที่ตลอดช่วงการท างาน 
ช่วงที่ 2-3  
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ภาพที ่4 แสดงความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงอุณหภมูิที่เป็นผลจากปริมาณพลังงานท่ีเปลีย่นแปลง 

 

 การใช้ปริมาณกระแสไฟฟ้าขณะเริ่มต้นการท างานของมอเตอร์นั้น จะเป็นผลต่อเนื่องถึงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
ส าหรับมอเตอร์ ภาพที่ 2 ช่วงที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ปริมาณความร้อนที่เพ่ิมขึ้นเมื่อมอเตอร์ท างาน จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วละจะ
เริ่มคงท่ีในช่วงการท างานต่อมา อุณหภูมิที่เกิดขึ้นจากการท างานของมอเตอร์ในลักษณะนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิปกติ
ของมอเตอร์ทั่วไป แต่ปริมาณการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิจะเป็นผลต่อเนื่องถึงชนิดของวัสดุที่ผลิตมอเตอร์เนื่องด้วยปริมาณ
อุณหภูมิจะมีผลต่อเนื่องถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางเคมีของวัสดุที่ผลิตต่อไป  
 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 ช่วงที่ 3 
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ภาพที ่5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างก าลังไฟฟ้าขณะเริ่มต้นท างาน และการท างานเมื่อระบบคลัตช์ท างาน 
 
การทดสอบแสดงดังภาพที่ 5 การท างานขณะที่มีการส่งก าลังจากมอเตอร์ผ่านระบบคลัชและส่งต่อไปยังปั๊ม 

เปรียบเสมือนการท าของมอเตอร์ทั่วไป หรือระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วไปในปัจจุบัน พบว่าการเริ่มต้นการท างาน 
Start up จะใช้พลังงานไฟฟ้าสูงที่สุดของการท างาน และสูงที่สุดจากสภาวะหยุดนึ่งจนกระทั่งการท างานที่สภาวะคงที่ 
หมายเลข 1 คืออัตราการใช้ก าลังไฟฟ้าสูงสุดกรณีเริ่มต้นการท างานละส่งก าลังไปยังปั๊มและจะค่อยๆ ลดลงจนกระทั่งคงที่ การ
ท างานในกรณีนี่ในสภาวะคงท่ีจะแสดงในหมายเลข 2 และจะลดลงอีกครั้งในหมายเลข 3 จนกระทั่งระบบคงที่ในหมายเลข 4 
และเมื่อหยุดการท างานของระบบคลัช มอเตอร์จะใช้ก าลังไฟฟ้าลดลงในหมายเลข 5 และจะท างานสลับไปมาเช่นนี้ 

การส่งก าลังไปยังปั๊มน้ าทันทีนั้น ในกรณีศึกษาทดสอบการท างานโดยใช้ปั๊มชัก ที่ใช้ลักษณะการท างานของลูกสูบ
เคลื่อนที่กลับไปมาในการสร้างแรงดูด จึงท าให้เกิดอัตราการใช้ก าลังไฟฟ้าที่สูงกว่าปกติในช่วงแรก (หมายเลข 2) อาจจะเกิด
จากปัจจัยต่างๆ เช่น ช่วงของลูกสูบ หากอยู่ในช่วงที่ก าลังจะดูดต้นก าลังอาจจะส่งผลต่อการให้มอเตอร์ใช้ไฟฟ้าสูงเพื่อเอาชนะ
แรงเฉื่อยในการเริ่มต้น หรือระยะในการดูด และปริมาณน้ าที่ค้างอยู่ในสายดูด ที่สามารถเป็นปัจจัยต่อปริมาณไฟฟ้าในขณะ
เริ่มต้นจนระบบปั๊มเข้าสู่สภาวะคงที่ (หมายเลข 2) จนกระทั่งทั้งระบบเข้าสู่สภาวะคงที่ อัตราการใช้ก าลังไฟฟ้าจึงจะลดลงมา 
(หมายเลข 4) 
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     ก                                   ข                                   ค                                   ง 

ภาพที ่6 ลักษณะการเกดิความร้อนในระบบ 
 

      ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตไม่เพียงพอต่อการเอาชนะพลังงานศักย์ในระบบของมอเตอร์ต้นก าลัง ที่เป็นปัจจัย
ใหเ้กิดการเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนสะสมไว้ในมอเตอร์ไฟฟ้า จากการศึกษาพบว่าระบบคลัชที่ถูกพัฒนาสามารถสามารถ
ตัดระบบส่งก าลังให้มอเตอร์สามารถท างานได้โดยภาระไม่มีโหลด มอเตอร์สามารถท างานได้ในสภาวะพลังงานไฟฟ้าไม่คงที่
และมีอุณหภูมิ 36.7˚C ที่ต่ ากว่าอุณหภูมิการท างานของมอเตอร์ทั่วไปท่ีมีอุณหภูมิการท างานอยู่ระหว่าง 40-60˚C ดังแสดงใน
ภาพที่ 6 ก. ระบบท่ีถูกพัฒนาน าการส่งก าลังผ่านระบบสายพานที่อาศัยแรงเสียดทานระหว่างสายพานกับไฟวิว ความตึงของ
สายพานท าให้เกิดแรงเสียดทานสูงในการหมุนไฟวินนั้นๆ แรงเสียดทานท าให้เกิดความร้อนระหว่างไฟวินที่ส่งก าลังและ
สายพานท่ีมีอุณหภูมิระหว่างการท างานสูงกว่าอุณหภูมิของมอเตอร์ ดังแสดงในภาพที่ 6 ข. การตัดต่อระบบการส่งก าลังโดย
ระบบคลัชไฟฟ้าจะท าให้เกิดอุณหภูมิการท างาน 43.3˚C ที่เป็นความร้อนที่เกิดการสร้างสนามแม่เหล็กผ่านขดลวดไฟฟ้าเพื่อ
จะดูดจานคลัช แสดงในภาพที่ 1 หมายเลข 1-2 สัมผัสกับไววินเพื่อส่งก าลังต่อไป ความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการท างานของ
ระบบท่ีน ามาประยุกต์ใช้ที่เกิดจากแม่เหล็กไฟฟ้ายังเป็นการท างานปกติตามที่ออกแบบโดยบริษัทผู้ผลิต จากลักษณะวงแหวน
แม่เหล็กไฟฟ้าจะมีอุณหภูมิสูงสุด ณ จุดกึ่งกลาง ดังแสดงในภาพที่ 6 ง. วงแหวนในวงช้ันท่ีสอง เป็นผลที่เกิดจากแรงเสียดทาน
ระหว่างไววินส่งก าลังใหญ่และจานคลัชที่ท าหน้าที่ในลักษณะ ท า-ปล่อย จังท าให้เกิดความร้อนจากแรงเสียดทาน แต่ความ
ร้อนท่ีเกิดขึ้นนั้นจะน้อยกว่าความร้อนที่เกิดจากขอลวดไฟฟ้า 
 

สรุปผลการวิจัย   
 การพัฒนาระบบคลัตช์รถยนต์เป็นชุดควบคุมการท างาน พบว่าระบบจะลดปริมาณพลังงานไฟฟ้าในการเริ่มต้น
ท างานในระบบและไม่ก่อให้เกิดการสะสมความร้อนการพลังงานไฟฟ้าท่ีไม่สามารถท าให้ระบบท างานได้ ผลการทดสอบแต่ละ
ประเภทแสดงให้เห็นการใช้พลังงานไฟฟ้าในการเริ่มต้นระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันและระบบที่พัฒนา จะแสดงให้เห็นความ
แตกต่างของพลังงานไฟฟ้าท่ีแตกต่างกันระบบคลัตช์จะลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในการเริ่มต้นท างานอย่างเห็นได้ชัด ตลอดจน
การท างานในรอบท างานปกตินั้นจะมีปริมาณสม่ าเสมอและเมื่อระบบคลัตช์ท างานก็ยังไม่ท าให้ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
ขณะเริ่มต้นนั้นน้อยกว่าไม่มีระบบ ดังน้ันระบบคลัตช์จึงเป็นการควบคุมปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าที่จะรักษาอายุการท างาน
ของระบบท่ียืนยาวขึ้น เนื่องด้วยระบบคลัตช์จะลดการสะสมอุณหภูมิในมอเตอร์ได้สูง 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐาน

ราก ที่สนับสนุนงบประมาณประจ าปี 2559 ตลอดระยะเวลาการศึกษาวิจัย วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และชุมชนหมู่ที่ 1 ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ที่เอื้อเฟื้อ
สถานท่ีศึกษาวิจัย 
 

333 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

เอกสารอ้างอิง 
Jirawat, S. (2014). Development of Warter Pump with Steam Power fo Hot Water Proguction and  
  Agriculture, in Energy Technology. King Mongkut's University of Technology Thonburi: Bangkok. 
Kalogirou, S.A. (2004). Solar thermal collectors and applications. Progress in Energy and Combustion  
 Science, 30(3): p. 231-295.  
Yadav, K., et al. (2015). Performance comparison of controllers for solar PV water pumping 
 applications. Solar Energy, 119: p. 195-202.  
Sontake, V.C. and V.R. Kalamkar, (2016). Solar photovoltaic water pumping system - A 
 Comprehensive review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 59: p. 1038- 1067.  
Chandel, S.S. (2015). M. Nagaraju Naik, and R. Chandel, Review of solar photovoltaic water pumping 
 system technology for irrigation and community drinking water supplies. Renewable and 
 Sustainable Energy Reviews, 49: p. 1084-1099.  
Anusorn, P. (2006). Design of Multi-Stage Centrifugal Sumnersible Water Pump, in Mechanical 
 Engineering. King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok: Bangkok.  
Somchai, S. (1990). Performance of a Direct Coupling Photovoltaic Water Pumping System from a 
 Recervior for Agricultural Uses : Case Study on an Experimental Plantation, Royal Food 
 Processing Factory-Lahansai, in Energy of Technology.  
Sirichai, P. (2005). Improving Efficiency of Solar Cell, in Energy Technology.  King Mongkut's University 
 of Technology Thonburi: Bangkok.  
Watcharakorn, C. (2003). The Optimum Study of Water Pump Selection for PV Pumping System, in 
 Energy Technology. King Mongkut's University of Technology Thonburi: Bangkok. 
 

 
  

 
 
 
 

 

334 



 

การศึกษาสหสัมพันธ์ของดัชนีพืชพรรณต่อความชื้นของดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโคกข่าว  
อ าเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 

THE STUDY A CORRELATION OF VEGETATION INDEX EFFECT TO SOIL MOISTURE  
IN KOK KAW NATIONAL FOREST, CHUEN CHOM DISTRICT, MAHA SARAKHAM PROVINCE 

   
ภาสกร  จ าปางาม 

คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวทิยาลัยมหาสารคาม  มหาสารคาม 
corresponding author e-mail : phatsakorn.jum@msu.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์การศึกษานี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของดัชนีพืชพรรณต่อความช้ืนในดินและวิเคราะห์ตัวแปรเชิงพื้นที่ที่มี
ผลต่อความช้ืนของดินในป่าสงวนแห่งชาติโคกข่าว อ าเภอช่ืนชม จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ความช้ืนของดิน มี
ปริมาณสูงสุด 88.2 %, ต่ าสุด 53.2 % และเฉลี่ย 70.14 % ดัชนีพืชพรรณที่เป็นตัวแปรส าคัญที่มีผลความแปรผันและความ
เปลี่ยนของความช้ืนในดินคือ ดัชนี IPVI มีค่าระหว่าง 0.47 ถึง 0.69 และดัชนี GNDVI มีค่าระหว่าง 0.08 ถึง 0.34 ที่มีค่า
สัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) เท่ากับ 0.238463 ท้ังสองดัชนีน้ีจึงมีนัยส าคัญกับความชื้นของดิน  

 
ค าส าคัญ : ดัชนีพืชพรรณ  ความช้ืนของดิน  การประมาณแบบก าลังสองน้อยที่สุด 

 
Abstract 

The purpose of this study was to establish the relationship of the vegetation index, soil moisture 

in the Kok Kaw National Forest, Chuen Chom District, Maha SaraKham Province. The study indicated that 
soil moisture quantity maximum 88.2 %, Minimum 53.2%,   Mean 70.14 % average 70.14 %. Vegetation 
Index are the key variables that affect the variation and change of soil moisture index is IPVI valuable 
ranged from 0.47 to 0.69 and index values between 0.08 to 0.34 with GNDVI. The coefficient of 
determination (R2) equal to 0.238463. Index IPVI and GNDVI were thus significantly to soil moisture. 
 
keywords : vegetation index  soil moisture  ordinary least squares (OLS) 
 
บทน า 

ในอดีตการศึกษาความช้ืนในดิน จะเก็บข้อมูลเป็นจุด หากต้องการความละเอียดของข้อมูล ท าให้ต้องมีการเก็บข้อมูล
จ านวนมาก ท าให้เสียค่าใช้จ่ายสูงและต้องใช้เวลานาน การใช้ข้อมูลจากการส ารวจระยะไกลมาใช้ในการศึกษาความช้ืนในดิน 
จะเป็นวิธีการหนึ่งที่ท าให้ได้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว และสามารถ ศึกษาได้ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ได้ การน าภาพถ่ายดาวเทียม 
เพื่อใช้หาค่าดัชนีพืชพรรณต่างๆ โดยดัชนีเหล่านี้ มีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไป สามารถน ามาใช้อธิบายสภาพปัจจุบันของ
พื้นที่ ลักษณะการกระจายตัวและความเปลี่ยนแปลงของพืชพรรณต่างๆของป่าได้ ซึ่งเป็นวิ ธีวัดความช้ืนในดินทางอ้อม  จึง
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในด้านการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรและสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้อย่างสม่ าเสมอ 
การคาดการณ์ปริมาณความช้ืนในดินในพื้นที่ และการน าข้อมูลความช้ืนในดิน มาใช้ร่วมกับข้อมูลอื่นๆ จะเป็นประโยชน์มาก
ยิ่งข้ึน 

 
วิธดี าเนินการวิจัย 

1. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  
1.1 ฮาร์ดแวร ์

1.1.2 คอมพิวเตอร ์
1.1.3 เครื่องระบุพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) 
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1.2 ซอร์ฟแวร ์
1.2.1 ข้อมูลดิจติอลภาพถ่ายจากดาวเทียม 
1.2.2 โปรแกรม Arc Map 
1.2.3 โปรแกรม Microsoft Word  
1.2.4 โปรแกรม Microsoft Excel 

1.3 อุปกรณภ์าคสนาม  
1.3.1 เครื่องตรวจวัดความช้ืนในดนิ 
1.3.2 กล้องถ่ายภาพ 

2. วิธีการด าเนินการวิจัย 
2.1 รวบรวมข้อมูลพื้นที่ศึกษา 

2.1.1 ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT 8 (OLI) ปี พ.ศ. 2560 Path 128 Row 49 ถ่ายภาพ
เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และจากการเก็บข้อมูลภาคสนามบริเวณพื้นที่ศึกษาป่าสงวนแห่งชาติโคกข่าว อ าเภอช่ืน
ชม จังหวัดมหาสารคาม และพื้นที่รอยต่อระหว่างป่าชุมชน อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีพ้ืนท่ีทั้งหมดประมาณ 9,820 
ไร่ หรือ 15.71 ตารางกิโลเมตร  

 2.1.2 ช่วงคลื่นท่ีเกี่ยวข้องกับพืชพรรณ เพื่อให้ได้ค่าที่บอกถึงสัดส่วนของพืชพรรณ ที่ปกคลุมพื้นผิว 
โดยการค านวณ จากการน าช่วงคลื่นท่ีเกี่ยวข้องกับพืชพรรณ โดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมที่มีช่วงคลื่น GREEN คือ ช่วงคลื่น สี
เขียว 0.53 – 0.59 µm (LANDSAT 8 Band 3) RED คือ ช่วงคลื่นตามองเห็น 0.64 – 0.67 µm (LANDSAT 8 Band 4) และ 
NIR คือ ช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ 0.85 – 0.88 µm (LANDSAT 8 Band 5) มาท าสัดส่วนซึ่งกันและกัน  

2.2 การด าเนินงานโดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม 
2.2.1 ค านวณค่าดัชนีพืชพรรณ เพื่อให้ได้ค่าที่บอกถึงสัดส่วนของพืชพรรณที่ปกคลุมพื้นผิว    โดย

การค านวณ จากการน าช่วงคลื่นท่ีเกี่ยวข้องกับพืชพรรณ ใช้ช่วงคลื่น มาท าสัดส่วนซึ่งกันและกัน ด้วยโปรแกรม Arc GIS ดัชนี
พืชพรรณที่น ามาต้องการน ามาวิเคราะห์ได้แก่ NDVI, IPVI, MSAVI2, TNDVI และ GNDVI 

2.2.2 การจ าแนกค่าดัชนีพืชพรรณ (Classification) เป็นการจัดกลุ่มข้อมูลใหม่ เพื่อให้ได้เห็นความ
แตกต่างของดัชนีพืชพรรณในพื้นที่ศึกษา จึงต้องมีการเป็นการจัดกลุ่มค่าใหม่ โดยท าการจ าแนกแบบ Natural Breaks 
(Jenks) ซึ่งเป็นวิธีแบ่งตามลักษณะของข้อมูลโดยสังเกตจากช่วงห่างของข้อมูล โดยความถี่ของข้อมูลหรือระยะห่างระหว่างช้ัน
ไม่จ าเป็นต้องมีขนาดเท่าๆ กัน จึงเป็นวิธีการจ าแนกท่ีดีที่สุด เนื่องจากมีความเสมือนพ้ืนท่ีจริงมากที่สุด  

2.3 การด าเนินภาคสนาม 
2.3.1 ศึกษา และขอค าแนะน าวิธีการใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลกับอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมรวบรวม

อาสาสมัครลงพื้นที่ภาคสนาม   
2.3.2 ศึกษา ส ารวจ และวางแผนเส้นทางการเก็บข้อมูลเบื้องต้น โดยมีเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ป่าสงวน

แห่งชาติโคกข่าว อ าเภอช่ืนชม จังหวัดมหาสารคาม ให้ค าแนะน า    
2.3.3 ลงพื้นเก็บข้อมูลภาคสนาม 

2.3.3.1 เก็บข้อมูลความช้ืนของดิน ด้วยวิธีการขุดหลุมที่ระดับความลึกประมาณ 30 
เซนติเมตร เก็บข้อมูลตัวอย่างช่วงเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ท าการสุ่มเก็บตัวอย่างให้ทั่วทั้งป่า จ านวน 30 จุด ด้วยเครื่องวัด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) แบบพกพา  

2.3.3.2 เก็บพิกัดต าแหน่งหลุมที่ขุดเจาะ ด้วยเครื่องระบุพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม  
(GPS) โดยเก็บเป็นระบบพิกัด UTM 

2.4 การสร้างแผนที่ความช้ืนของดินด้วยวิธีการประมาณค่าเชิงพื้นที่  
การสร้างแผนที่ความช้ืนของดิน สามารถท าได้โดยการประมาณค่าเชิงพื้นที่ เนื่องข้อมูลที่ท าการเก็บ

ภาคสนามนั้นเป็นการสุ่มตัวอย่าง 30 จุด จึงต้องประมาณค่าหรือท านายกับเซลล์ใน Raster  จากข้อมูลตัวอย่างที่มีอยู่อย่าง
จ ากัด เพื่อประมาณค่าจุดพื้นที่อ่ืนๆ จ านวนและการกระจายของความช้ืนของดินที่ยังไม่ทราบค่า ซึ่งวิธีการที่ใช้ในการประมาณ
ค่าความช้ืนของดินคือ IDW (Inverse Distance Weight) 
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2.5 การศึกษาความสัมพันธ์ของดัชนีพืชพรรณต่อความช้ืนของดิน 
มีการหาความสัมพันธ์ด้วยวิธี การประมาณแบบก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares 

หรือ OLS) เพื่อสร้างแบบจ าลองถดถอยเชิงเส้นตรง (Regression modeling) เป็นการท านายถึงความแปรผันและความ
เปลี่ยนของความช้ืนในดินต่อดัชนีพืชพรรณ ในบริเวณพื้นที่ศึกษา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร ได้แก่ ตัวอิสระ 
(X) คือ ดัชนีพืชพรรณ ได้แก่ (NDVI, X1), (IPVI, X2),  (MSAVI2, X3), (TNDVI, X4), และ (GNDVI, X5)  ส่วนตัวแปรตาม (Y) 
คือ ความช้ืนของดิน โดยท าการแบ่งขอบเขตเพื่อท าการวิเคราะห์ ตามเส้นทางถนนภายในบริเวณป่าพื้นที่ศึกษา เนื่องจากการ
ส ารวจภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูล มีการสังเกตพบว่า ลักษณะและความหนาแน่นของพืชพรรณถูกแบ่งเขตตามเส้นทางถนน ซึ่งมี
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะดิน และปัจจัยอื่นๆ ที่ส าคัญที่จะผลต่อการเจริญเติบโตของพืชพรรณในป่า ซึ่งความช้ืนในดินก็
เป็นหนึ่งในนั้น โดยเครื่องมือ Raster to point, Spatial join, และ Ordinary Least Squares ตามล าดับ 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม  
ภาพที ่1.1 แผนทีแ่สดงดัชนีพืชพรรณ NDVI         ภาพที ่1.4 แผนที่แสดงดัชนีพืชพรรณ.TNDVI 

  
 

ภาพที ่1.2 แผนทีแ่สดงดัชนีพืชพรรณ IPVI                ภาพที ่1.5 แผนที่แสดงดัชนีพืชพรรณ GNDVI 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                                                     

ภาพที ่1.3 แผนที่แสดงดัชนีพืชพรรณ MSAVI2 
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2. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ภาคสนาม 
               ภาพที่ 2.1 แผนที่แสดงความปริมาณช้ืนของดิน 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 3. ผลการศึกษาความสมัพันธ์ของดัชนีพืชพรรณต่อความชื้นของดิน 

การศึกษาสหสัมพันธ์ของดัชนีพืชพรรณ ต่อความช้ืนของดินใน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโคกข่าว มีการหา
ความสัมพันธ์ด้วยวิธีการ ประมาณแบบก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares หรือ OLS) เพื่อสร้างแบบจ าลอง
ถดถอยเชิงเส้นตรง (Regression modeling) เป็นการท านายถึงความแปรผันและความเปลี่ยนของความช้ืนในดิน ต่อดัชนีพืช
พรรณในบริเวณพื้นที่ศึกษา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร ได้แก่ ตัวอิสระ (X) คือ ดัชนีพืชพรรณ ได้แก่ (NDVI, 
X1), (IPVI, X2), (MSAVI2, X3), (TNDVI, X4), และ (GNDVI, X5) ส่วนตัวแปรตาม (Y) คือ ความช้ืนของดิน   

3.1 ผลวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2)   
 แบบจ าลองเชิงเส้นของความสัมพันธ์ความช้ืนของดิน กับตัวแปร อิสระค่าดัชนีพืชพรรณ 

แสดงค่า Standard residual ซึ่งคือผลความแตกต่างกันของค่า ความช้ืนในดิน (Y) และตัวแปรอิสระค่าดัชนีพืชพรรณ (X) ที่
ได้จากแบบจ าลองเชิงเส้น ของความสัมพันธ์ความช้ืนดิน (Y) และดัชนีพืชพรรณ (X) ของเดิม ที่เป็นค่าประจ าขอบเขตพื้นที่
ศึกษา ซึ่งผลต่างดังกล่าว จะถูกน าไปหาค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2)   
 

 

 
 
 
 

 

ตัวแปร R2 ตัวแปร R2 
Y (NDVI, X1) 0.080351 Y (NDVI, X1), (GNDVI, X5) 0.238425 
Y (IPVI, X2) 0.080354 Y (IPVI, X2), (MSAVI2, X3) 0.096052 
Y (MSAVI2, X3) 0.08245 Y (IPVI, X2), (TNDVI, X4) 0.095432 
Y (TNDVI, X4) 0.081176 Y (IPVI, X2), (GNDVI, X5) 0.238463 
Y (GNDVI, X5) 0.035223 Y (MSAVI2, X3), (TNDVI, X4) 0.096429 
Y (NDVI, X1), (IPVI, X2) 0.084463 Y (MSAVI2, X3), (GNDVI, X5) 0.230645 
Y (NDVI, X1), (MSAVI2, X3) 0.096133 Y (TNDVI, X4), (GNDVI, X5) 0.235815 
Y (NDVI, X1), (TNDVI, X4) 0.095644 

ตารางที ่3.1 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) ของแต่ละตัวแปร    
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ผลจากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในแต่ละตัวแปร จากตารางที่ 3.1 แสดงค่า
สัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) พบว่า ดัชนีพืชพรรณที่ส่งผลต่อความช้ืนของดิน (Y) มากที่สุดคือ ดัชนีพืชพรรณ (IPVI, X2) และ 
(GNDVI, X5) เท่ากับ 0.238463 

แบบจ าลองเชิงเส้นของความสัมพันธ์ความช้ืนดิน (Soil moisture, Y) กับตัวแปรอิสระค่า
ดัชนีพืชพรรณ (IPVI, X2) และ (GNDVI,.X5).โดยมีค่า.R2.เท่ากับ 0.238463 
  

 

 

 

 

 

 
อภิปรายผล 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสถิติ ระหว่างค่าดัชนีพืชพรรณ จากการท าสัดส่วนของภาพถ่ายจาดาวเทียม ดัชนีพืช
พรรณ 5 ดัชนี ได้แก่ NDVI, IPVI, MSAVI2, TNDVI, และ GNDVI  ก าหนดให้เป็นตัวแปรอิสระ กับค่าความช้ืนของดินที่ได้จาก
การเก็บข้อมูลด้วยเครื่องวัดความช้ืนในดิน ก าหนดให้เป็นตัวแปรตาม วิเคราะห์ความสัมพันธ์ในรูปแบบ ประมาณแบบก าลัง
สองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares หรือ OLS) เพื่อสร้างแบบจ าลองถดถอยเชิงเส้นตรง (Regression modeling) เป็น
การท านายถึงความแปรผันและความเปลี่ยนของความช้ืนในดินต่อดัชนีพืชพรรณในบริเวณพื้นที่ศึกษา ผลการวิเคราะห์คือ 
ดัชนีพืชพรรณที่แปรผันไปตามความช้ืนของดิน คือ ดัชนี IPVI และ GNDVI มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) เท่ากับ 
0.238463 เนื่องจาก ดัชนีพืชพรรณ IPVI คือ ดัชนีที่บอกถึงร้อยละพืชอินฟราเรด อธิบายถึงคุณภาพการปกคลุมของพืช ซึ่ง
ปริมาณการปกคลุมของพืชจะส่งผลถึงการแปรผันและเปลี่ยนแปลงของความช้ืนที่อยู่ในดิน เช่น บริเวณป่าที่มีค่าดัชนีพืช
พรรณ IPVI มาก จะมีปริมาณความช้ืนในดินมาก บริเวณป่าที่มีค่าดัชนีพืชพรรณ IPVI จะมีปริมาณความช้ืนในดินน้อยตามไป
ด้วย และดัชนี GNDVI คือ ดัชนีที่มีค่าสะท้อนในช่วงคลื่น Greenอธิบายถึงคุณภาพการปกคลุมของพืชเช่น บริเวณป่าที่มีค่า
ดัชนี GNDVI มาก จะมีปริมาณความช้ืนในดินมาก บริเวณป่าที่มีค่าดัชนี GNDVI จะมีปริมาณความช้ืนในดินน้อยตามไปด้วย 
เชน่เดียวกับ ดัชนี IPVI   ดัชนี NDVI เป็นการอธิบายถึงการเป็นพืชพรรณที่มีใบสีเขียวของบริเวณนั้น ซึ่งประเภทของต้นและ
ใบไม้แต่ละชนิดมีความแตกตา่งกัน จึงไม่สามารถอธิบายความแปรผัน และความเปลี่ยนแปลงของความช้ืนของดินบริเวณนั้นได้ 
ส่วนดัชนี MSAVI2 อธิบายถึงลักษณะดินที่ส่งผลต่อการปกคลุมพืชพรรณ จึงไม่สามารถอธิบายความแปรผัน และความ
เปลี่ยนแปลงของความช้ืนของดินบริเวณนั้นได้ และดัชนี TNDVI คือดัชนีที่วัดถึงมวลชีวภาพสีเขียวและส่วนประกอบของ
คลอโรฟิลล์ในพืช ซึ่งพืชแต่ละชนิดมีมวลชีวภาพสีเขียว และส่วนประกอบของคลอโรฟิลล์ที่แตกต่างกันออกไป จึงไม่สามารถ
อธิบายความแปรผันและความเปลี่ยนแปลงของความช้ืนของดินบริเวณนั้นได้ ดังนั้น ดัชนี IPVI และ GNDV จึงเป็นตัวแปรที่มี
ความส าคัญของความแปรผันและความเปลี่ยนแปลงของความช้ืนของดิน เนื่องจากเป็นดัชนีที่อธิบายถึงคุณภาพการปกคลุม
ของพืช ซึ่งป่าสงวนแหง่ชาติโคกข่าวค่อนข้างที่จะมีพืชพรรณปกคลุมหนาแน่นมาก เป็นป่าเบญจพรรณกับป่าเต็งรัง ต้นไม้ส่วน
ใหญ่ค่อนข่างเป็นไม้ใหญ่ เช่น ต้นเต็ง ต้นรัง ต้นพยุง ต้นติ้วแดง ต้นเหมือดแอ่ ต้นประดู่ ต้นชาติ ต้นแดง ต้นพันชาด ต้นหนาม
แท่ง ต้นน้ าเกลี้ยง ต้นกุง เป็นต้น จึงต้องใช้ความช้ืนในดินเป็นปัจจัยในการเจริญเติบโต บริเวณที่ค่าดัชนีพืชพรรณมากแสดงถึง
การปกคลุมของพืชอยู่ปริมาณมาก จะมีความช้ืนของดิน อยู่ระหว่าง 66.9 % ถึง 70.5 % และบริเวณที่ค่าดัชนีพืชพรรณน้อย
แสดงถึงการปกคลุมของพืชอยู่ปริมาณน้อย จะมีความช้ืนอยู่ระหว่าง 53.2 % ถึง 60.6 %  ซึ่งค่าดัชนีพืชพรรณ IPVI และดัชนี
พืชพรรณ GNDVI กับค่าความชื้นในดินจากภาคสนามมีความสอดคล้องกัน   
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สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาการวิเคราะห์ดัชนีพืชพรรณ 

ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ดัชนีพืชพรรณ ได้แก่ ดัชนี NDVI มีค่าระหว่าง 0.04 ถึง 0.38, ดัชนี IPVI มีค่า
ระหว่าง 0.47 ถึง 0.69, ดัชนี MSAV2I มีค่าระหว่าง 0.08 ถึง 0.56, ดัชนี TNDVI มีค่าระหว่าง 0.67 ถึง 0.94, และ GNDVI มี
ค่าระหว่าง 0.08 ถึง 0.34 

2. ผลการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม 
การเก็บข้อมูลภาคสนามบริเวณป่าสงวนแห่งชาติโคกข่าว ท าการสุ่มเก็บข้อมูลตัวอย่าง ช่วงเดือน สิงหาคม 

พ.ศ.  2560 เก็บข้อมูลความช้ืนของดิน, อุณหภูมิ และคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตร จ านวน 30 จุด มี
การสรุปผลดังนี ้

2.1 ความช้ืน มีปริมาณความช้ืนสูงสุด 88.2 %  ต่ าสุด 53.2% เฉลี่ย 70.14 %  
2.2 อุณหภูมิ มีอุณหภูมิสูงสุด 39.2 °C ต่ าสุด 30.4 °C เฉลี่ย 34.5 °C     
2.3 คาร์บอนไดออกไซด์ มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุด 855 ppm ต่ าสุด 431 ppm เฉลี่ย 563 ppm 

3. ผลการศึกษาการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในรูปแบบ วิธีการประมาณแบบก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least 

Squares หรือ OLS) เพื่อสร้างแบบจ าลองถดถอยเชิงเส้นตรง (Regression modeling) เป็นการท านายถึงความแปรผันและ
ความเปลี่ยนของความช้ืนในดินต่อดัชนีพืชพรรณ ในบริเวณพื้นท่ีศึกษา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร NDVI, IPVI, 
MSAVI2, TNDVI, และ GNDVI  ก าหนดให้เป็นตัวแปรอิสระ กับค่าความช้ืนของดินที่ได้จากการเก็บข้อมูลด้วยเครื่องวัด
ความช้ืนในดิน ก าหนดให้เป็นตัวแปรตาม ดัชนีพืชพรรณที่แปรผันและเปลี่ยนแปลงไปตามความชื้นของดิน คือ ดัชนี IPVI และ 
GNDVI มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) เท่ากับ 0.238463 เนื่องจาก ดัชนี IPVI และ ดัชนี GNDVI เป็นดัชนีที่อธิบายถึง
คุณภาพการปกคลุมของพืช ซึ่งปริมาณการปกคลุมของพืชจะส่งผลถึงการแปรผันและเปลี่ยนแปลงของความช้ืนที่อยู่ในดิน 
ดังนั้น ดัชนี IPVI และ ดัชนี GNDVI จึงมีนัยส าคัญกับความชื้นของดินในป่าสงวนแห่งชาติโคกข่าว 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ได้ด าเนินการศึกษาคุณภาพของแหล่งน้ าในพื้นที่หมู่ที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลอ่างหิน อ.ปากท่อ 
จ.ราชบุรี หลังจากได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้งเมื่อ พ.ศ. 2557 เป็นผลให้พื้นที่เกษตรกรรมและแหล่งน้ าเกิดการ
ถ่ายเปลี่ยนปริมาณน้ าจากการไหลหลากของน้ าและแห้งขอดที่เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ า ณ ช่วงเวลานั้น 
ตลอดจนการขยายตัวของอุตสาหกรรมฟาร์มสุกร โรงงานระเบิดหินและการจัดการขยะในชุมชนจนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของคุณภาพน้ าสะสมเป็นปัญหาเรื้อรัง ซึ่งได้ด าเนินการศึกษาคุณภาพน้ าในช่วงเวลาต่อมาถึงปัจจัยที่ ส่งผลต่อการท า
เกษตรกรรม ประกอบด้วยความเค็ม (Salinity) ค่าการน าไฟฟ้า (Electric Conductivity) ปริมาณของแข็งละลายน้ าทั้งหมด 
(Total Dissolved Solids) ปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ าให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ า 
(COD) และความเป็นกรด-ด่าง (pH) โดยได้สุ่มตัวอย่างในพ้ืนท่ีทั้งหมด 20 แหล่ง ท่ีมีความแตกต่างกันออกไปตามลักษณะการ
ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าตามช่วงเวลา พบว่าค่าเฉลี่ยทั้งหมดของตัวอย่างมีค่า Salinity 0.19 g/l, EC 392 µS/cm, pH 8.10 
TDS 196.41 mg/l และCOD 55.1 mg/l แสดงถึงคุณภาพของตัวอย่างทั้งหมดของแหล่งน้ ายังอยู่ภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
ที่จะสามารถท าเกษตรกรรมในพื้นที่ได้แต่ยังไม่เหมาะสมกับการอุปโภคบริโภค ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจากภัยธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรมในพื้นที่ยังไม่มีผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพลักษณะ
ของสิ่งแวดล้อมในชุมชนหมู่ 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลอ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี  

 

คําสําคัญ : แหล่งน้ า  การเกษตร  คุณภาพ  น้ า 
 

Abstract 
The study surveyed assessment the efficiency of water resources and Variety of farmers on 

agriculture,. After being affected by the flood and drought in 2014. Subdistrict Administrative Organization 
Ang Hin, Pak Tho District, Ratchaburi Province. Randomly selected 20 reservoirs In Moo 1 Water Quality 
Analysis in Environmental Laboratory The average water quality of each parameter is as follows. 1. Salinity 
0.1902 g/l 2.Total Dissolved Solids 196.40 ppm 3.Electric Conductivity 392 µS/cm 4.COD 55.15 ppm and 
5.pH 8.10 It was concluded that 20 reservoirs quality is good. Suitable for all types of agricultural use. Or if 
the process is filtered and disinfected. Can be drinking as well. Most farmers use less water, such as 
sugarcane, papaya, legumes. 
 

keywords : Water resources,  agriculture,  quality,  water 
 
บทนํา   

 สิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นจาก 2 ส่วนใหญ่ๆ คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น 
สิ่งแวดล้อมเหล่านี้ประกอบกันขึ้นเป็นชุมชน โดยมีขนบธรรมเนียบประเพณี ระบบเศรษฐกิจ และสังคมที่มนุษย์สร้างขึ้น
ข้อจ ากัดทางธรรมชาติเป็นกฎเกณฑ์ และเป็นหลักส าหรับการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน เพื่อให้เกิดการด ารงชีวิตอย่างผาสุก รวมถึง
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในแต่ละชุมชนก็จะมีสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ ดินฟ้า อากาศ 
ทัศนคติ และนิสัยใจคอของผู้คนที่อยู่อาศัยในชุมชนด้วย เช่น บางแห่งอาจอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ บางแห่งเหมาะที่จะใช้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว บางแห่งก็เหมาะที่จะใช้ท าการเกษตรกรรม ซึ่งแต่ละชุมชนต่างได้รับประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันไป 
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ตามลักษณะของสิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่ ด้วยความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม และปัญหาภัยธรรมชาติจึงท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม พื้นที่หมู่ท่ี 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลอ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เป็นหนึ่งในพื้นที่ 
ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้งเมื่อ พ.ศ. 2557 เป็นผลให้พ้ืนท่ีเกษตรกรรมและแหล่งน้ าเกิดการถ่ายเปลี่ยนปริมาณ
น้ าจากการไหลหลากของน้ าและแห้งขอดที่เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ า ณ ช่วงเวลานั้น ตลอดจนการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมฟาร์มสุกร โรงงานระเบิดหิน และการจัดการขยะในชุมชนจนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพ
น้ าสะสมเป็นปัญหาเรื้อรัง ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาคุณภาพของแหล่งน้ าในพื้นที่มี  โดยจะเป็นแหล่งน้ าที่มีอยู่เดิม
ตามธรรมชาติ และแหล่งน้ าท่ีชาวบ้านได้มีการขุดท าบ่อเก็บไว้เพื่อประโยชน์ในการเกษตร อุปโภค บริโภค รวมถึงช่วยบรรเทา
ปัญหาการขาดแคลนน้ าในช่วงหน้าแล้ง  ทั้งนี้คุณภาพของแหล่งน้ าจะต้องมีการตรวจวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ที่จะส่งผล
กระทบต่อการน าไปใช้ประโยชน์ท่ีเหมาะสมต่อวิถีชุมชน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประสานงานติดต่อพ้ืนที่ 
 ประสานงานกับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เพื่อเข้าช้ีแจงรายละเอียดของการ
ส ารวจเพื่อวิเคราะห์คุณภาพแหล่งในพื้นที่ เพื่อประเมินประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าเพื่ออุปโภค บริโภคและเกษตรกรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. ผู้ดูแลพื้นที่แหล่งน้ํา 
การด าเนินงานศึกษา ส ารวจได้เสนอต่อตัวแทนของเกษตรกรในชุมชนที่เป็นเจ้าของพื้นที่มีแหล่งน้ าในพื้นที่ หมู่ที่ 1 

อ.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี จ านวน 20 พื้นที่ ประกอบด้วย 
 1. นายบันเทิง  อู่ตะเภา   จ านวน   1  บ่อ 
 2. นายประทุม อู่ตะเภา   จ านวน  2 บ่อ 
 3. นายสมบัติ ค าพริ้ง   จ านวน  1 บ่อ 
 4. นายสุชาญ หมื่นช านาญ  จ านวน  1 บ่อ 
 5. นางหอม คูเจริญทรัพย์  จ านวน  1 บ่อ 
 6. บ่อสาธารณะ     จ านวน  2 บ่อ 
 7. นางละเอียด ว่านม่วง   จ านวน  1 บ่อ 

8. นายธ ารง เตียงทอง   จ านวน   1 บ่อ 
9. นายสมบัติ หนองโขนด  จ านวน  1 บ่อ 
10. นายสุรพล อินทร์ช านาญ  จ านวน  1 บ่อ 

ประสานงานตดิต่อพืน้ที ่

ผูด้แูล
พืน้ที ่
อบต. 

ไม่

อนุญาต 

ด าเนินการตามวตัถุประสงค์

งานวจิยั 

อนุญาต 

ปรมิาณการกกัเกบ็ของแหล่งน ้า คุณภาพของแหล่งน ้า ความหลากหลายของเกษตรกรรม 

ผลการวจิยั 

สรุปผลการ
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11. นายสุบินทร์ บึ้งไชย   จ านวน  1 บ่อ 
12. วัดเขากูบอินทราราม   จ านวน  1 บ่อ 

 13. นายเฉลา อินทนิล   จ านวน  1 บ่อ 
 14. นายสวาท พระแก้ว   จ านวน  1 บ่อ 
 15. นายชุบ พ่วงอิน   จ านวน  1  บ่อ 
 16. นางสุดใจ พระแก้ว   จ านวน  1 บ่อ 
 17. นางจ าลอง อู่ตะเภา   จ านวน  1 บ่อ 
 18. นายสุรพล อินทร์ช านาญ  จ านวน  1 บ่อ 

3.ดําเนินการตามวัตถุประสงค์งานวิจัย 
 แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนของงานวิจัย คือ  

3.1 ผลส ารวจปริมาณการกักเก็บของแหล่งน้ า 
   ภาพที่ 1 แสดงต าแหน่งแหล่งน้ าตัวอย่าง  ที่มา : https://www.google.com/maps 

 

 
 
ตารางที่ 1 แสดงขนาดและปรมิาตรของแหล่งน้ า  

ล าดับ 
ขนาด 

(กว้างXยาว) 
ความลึกโดยประมาณ 

(เมตร) 
ปริมาตร 
ลบ.ม. 

เจ้าของบ่อ 

1 17.4 X 18.6 3 970.92 บรรเทิง  อู่ตะเภา 
2 98 X 148 3 43,512.00 ประทุม อู่ตะเภา 
3 44 X 110 6 29,040.00 ประทุม อู่ตะเภา 
4 19.8 X 58.8 2 2,328.48 สมบัติ ล าพิ้ง 
5 33 X 43 3 4,257.00 สุชาญ หรือช านาม 
6 33 X 64 4 8,448.00 หอม ครูเจริญพันธ ์
7 75 X 80 7 42,000.00 บ่อสาธารณะ 
8 18  X 25 3 1,350.00 ละเอียด ว่านม่วง 
9 25 X 110 4 11,000.00 ธรรมรงค์ เกียวทอง 
10 21 X 74 6 9,324.00 สมบัติ หนองโขมด 
11 36 X 51.6 2 3,715.20 สุรพล อินทรส์านนท์ 
12 30 X 52 6 9,360.00 สุบิน บึ้งไชย 
13 38.8 X 39.8 3 4,632.72 บ่อสาธารณะ 
14 45.6 X 51.1 4 9,320.64 วัดเขากูบอินทราราม 
15 64 X 70 6 26,880.00 เฉลา อินทนินท์ 
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ตารางที ่1 แสดงขนาดและปริมาตรของแหล่งน้ า (ต่อ) 

ล าดับ 
ขนาด 

(กว้างXยาว) 
ความลึกโดยประมาณ 

(เมตร) 
ปริมาตร 
ลบ.ม. 

เจ้าของบ่อ 

16 69.2 X 73.4 5 25,396.40 สวาท พระแก้ว 
17 19.7 X 66 3 3,900.60 ชุป พวงอินทร์ 
18 30 X 60 5 9,000.00 สุดใจ พระแก้ว 
19 20 X 21.4 1.5 642.00 จ าลอง อู่ตะเภา 
20 13.6 X 24 1.2 391.68 สุรพล อินทรส์านนท์ 

 

บริเวณบ่อน้ าล าดบัท่ี 1, 2, 3 เป็นบริเวณกลุ่มน่อน้ าของครอบครัว อู่ตะเภา ซึ่งในบ่อล าดับที่ 1 บริเวณข้างเคียงมี
โรงงานแปรรูปกะลามะพร้าว และบ่อล าดับท่ี 2 ของอู่ตะเภามีขนาดใหญ่ที่สุด ในขณะที่บ่อของนายสุรพล บ่อล าดับที่ 20 มี
ขนาดเล็กท่ีสุด 

3.2 วิเคราะห์คุณภาพของแหล่งน้ า 
โดยการวิเคราะห์คุณภาพน้ าของตัวอย่างแหล่งน้ าผิวดิน ได้แก่  Salinity, Electric Conductivity, Total Dissolved 

Solids, Chemical Oxygen Demand  และpH ของแหล่งน้ าในพื้นที่เพื่อประเมินประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค
และเกษตรกรรม  
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหค์ุณภาพแหล่งน้ า 

 

ลําดับการวิเคราะห์ pH 
EC  

(µS/cm) 
TDS 

(mg/l) 
Salinity 
(g/l) 

COD 
(mg/l) 

1 7.5 650 325 0.31 46.88 
2 8.7 485 244 0.24 50.46 
3 7.2 433 220 0.20 36.14 
4 7.6 388 199.2 0.19 57.62 
5 7.5 401 204 0.19 61.20 
6 7.8 436 220 0.21 36.88 
7 8.0 323 160 0.15 96.03 
8 8.4 435 215 0.21 75.51 
9 7.8 588 291 0.28 57.62 
10 8.1 372 186.5 0.17 36.14 
11 8.5 484 242 0.23 71.93 
12 9.0 201 101.1 0.09 64.77 
13 8.2 393 198 0.18 39.72 
14 8.7 295 145.8 0.14 40.33 
15 8.4 269 134.3 0.12 32.57 
16 8.5 319 153.2 0.15 36.14 
17 8.7 253 123.8 0.12 68.35 
18 8.0 433 219 0.21 50.46 
19 7.5 249 124.2 0.11 50.04 
20 7.2 433 222 0.20 77.30 

*ผลการสํารวจพ้ืนที่ ณ เดือน พฤศจิกายน 2559 
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3.3 ความหลากหลายของเกษตรกรรม 
ลักษณะของเกษตรกร ต่อการท าเกษตรกรรม 

   1.1 ค่าเฉลี่ยอาย ุ    55-75 ป ี
  1.2 ลักษณะการศึกษา   ประถมศึกษา ( ป.2-6) 
  1.3 ลักษณะการท าเกษตรกรรม  พืชไร่, พืชสวน 
  1.4 รูปแบบการใช้เครื่องมือ   ดั้งเดิมและตามยุคสมัยทีม่ีการจ าหน่าย 
  1.5 ลักษณะการปรับปรุงและซ่อมแซมเครื่องมือ จ้าง 
  1.6 ระยะเวลาการใช้งานเครื่องมอื  2-3 ปี (ตามระยะประกัน) 
 

อภิปรายผล  

 
กราฟที่ 1 แสดงผลวเิคราะห์คณุภาพแหล่งน้ า 

 จากกราฟท่ี 1 จะเห็นว่าค่า TDS แปรผันตรงกับค่า Conductivity  ที่อุณหภูมิ 25องศา (ตามสมการที่ 1)  

 
สมการที่ 1 

จากลักษณะทางพื้นที่ (ตามรูปภาพที่2 และ3 ตามล าดับ) บ่อที่ 1 มีขนาดเล็ก กว่าบ่อที่ 12 ถึง 9.64 เท่า อีกทั้ง
บริเวณข้างเคียงบ่อที่ 1 มีโรงงานแปรรูปกะลามะพร้าว จึงท าให้บริเวณพื้นที่บ่อ 1 ซึ่งเป็นพื้นที่บ่อที่มีค่า TDS สูงสุด (325 
mg/l) จากท้ังหมด 20 บ่อ และบ่อ 12 มีค่า TDS ต่ าสุด (101.1 mg/l) จากผลการส ารวจแหล่งน้ าจ านวน 20 บ่อ ยังพบอีกว่า 
TDS ทุกๆ 1 mg/l จะมี Salinity เฉลี่ยละลายน้ าอยู่ 0.001 g อย่างมีนัยคัญ โดยพื้นที่ที่ส ารวจจ านวน 14 บ่อ มีค่า Salinity 
<0.2 g/l :บ่งบอกถึงคุณภาพน้ าที่ดีใช้ได้กับพืชทุกชนิด และจ านวน 6 บ่อ ได้แก่บ่อที่ 2, 6, 8, 9, 11 และ18 ค่า Salinity อยู่
ระหว่าง    0.2 – 0.5  g/l มีคุณภาพน้ าปานกลางแต่จะมีผลต่อพืชไม่ทนเค็มเล็กน้อย  

TDS = Conductivity (µS/cm) X 0.5 
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   ภาพที่ 2  แสดงลักษณะพื้นท่ีบอ่ 1            ภาพที่ 3  แสดงลักษณะพื้นที่บ่อ 12 
               นายบันเทิง   อู่ตะเภา              วัดเขากูบอินทราราม 

               ที่ตั้ง 13.455252, 99.690077             ที่ตั้ง 13.455283, 99.694879 
 

สรุปผลการวิจัย   
 จากการเก็บตัวอย่างน้ าในแหล่งน้ าพื้นที่หมู่ที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลอ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี จ านวน 
20 แหล่งที่มีปริมาณของน้ าต่างกัน โดยเป็นแหล่งน้ าที่มีเจ้าของ 18 แหล่ง และเป็นแหล่งน้ าสาธารณะ 2 แหล่ง แสดงให้เห็น
ค่าเฉลี่ยทั้งหมดของตัวอย่างมีค่าความเค็ม 0.19 g/l ค่าการน าไฟฟ้า 392 µS/cm ค่าความเป็นกรด-ด่าง 8.10 ปริมาณ
ของแข็งละลายในน้ า 196.41 mg/l และปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ าให้กลายเป็น
คาร์บอนไดออกไซด์และน้ า 55.1 mg/l as O2 แสดงถึงคุณภาพของตัวอย่างทั้งหมดของแหล่งน้ ายังอยู่ภายใต้มาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมที่จะสามารถท าเกษตรกรรมในพื้นที่ได้แต่ยังไม่เหมาะสมกับการอุปโภคบริโภค  ในส่วนของการท าเกษตรกรรมที่
เหมาะสมกับพื้นทีตัวอย่างอาจจะต้องเป็นพืชชนิดที่ทนต่อความเค็มของแหล่งน้ าในพื้นที่ตัวอย่างทั้งนี้ จะต้องมีการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพของดินในพ้ืนท่ีมาเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการเลือกพืชที่เหมาะสมกับการเกษตรในพื้นที่ตัวอย่าง 
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การจ าแนกลักษณะเฉพาะไอดีลวิภัชนัยกับช่วง ของกึ่งกรุป โดยเซตย่อยของช่วงปิด [0, 1] 
Characterizing Fuzzy Ideals with Thresholds of Semigroups  

by Subsets of the Real Closed Interval [0,1]  
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บทคัดย่อ 

 ในงานวิจัยนี้  เราจ าแนกลักษณะเฉพาะของไอดีลวิภัชนัยกับช่วง(𝛼, 𝛽)  โดยเซตย่อยของช่วงปิด [0,1]  

ลักษณะเฉพาะของกึ่งกรุปย่อยวิภัชนัย ไอดีลซ้ายวิภัชนัย ไอดีลขวาวิภัชนัย ไอดีลวิภัชนัย และไอดีลภายในวิภัชนัยกับช่วง

(𝛼, 𝛽) ของกึ่งกรุปถูกศึกษาโดยเซตย่อยของช่วงปิด[0,1]  เง่ือนไขที่สมมูลส าหรับไอดีลวิภัชนัยกับช่วง(𝛼, 𝛽) บนกึ่ง

กรุปปรกติ กึ่งกรุปปรกติภายใน และกึ่งกรุปสลับท่ีถูกพิจารณาโดยใช้เซตย่อยของช่วงปิด[0,1]  
 

ค าส าคัญ : เซตวภิัชนัย กึ่งกรุป ไอดีลซ้าย(ขวา)วิภัชนัยกับช่วง(𝛼, 𝛽) ไอดลีวิภัชนัยกับช่วง(𝛼, 𝛽) ไอดีลภายในวิภัชนัย

กับช่วง(𝛼, 𝛽)    
 

Abstract 
In this paper, we characterize fuzzy ideals with thresholds by certain subsets of the real closed 

interval [0,1]. In particular, characterizations of fuzzy subsemigroups, fuzzy left ideals, fuzzy right ideals, 
fuzzy ideals and fuzzy interior ideals with thresholds of semigroups are investigated by certain subsets 

of [0,1]. Equivalent conditions for fuzzy ideals with thresholds on regular, intra-regular and commutative 

semigroups are investigated by using certain subsets of [0,1].  
 

keywords : fuzzy sets, semigroups, fuzzy left (right) ideals with thresholds, fuzzy ideals with thresholds, 
fuzzy interior ideals with thresholds 
 
Introduction 

In real world, many research models like in engineering, mathematics, computer science, physics, 
and medical science are mostly full of complexities and consist of several types of uncertainties while 
dealing with them in several occasions. Zadeh (1965, pp. 338-353) introduced concept of fuzzy set which 
has appropriate approach to deal with uncertainties. Fuzzy set theory has applied to generalize the basic 
theories of algebra. The concept of fuzzy set in structure of groups (groupoids) was given by Rosenfeld 
(1971, pp. 512-517).  Kuroki (1979, 1981) initiated the theory of fuzzy semigroups in his papers. The 
monograph by Mordeson, Malik, and Kuroki (2012). deals with the theory of fuzzy semigroups and their 
use in fuzzy finite state machines, fuzzy coding and fuzzy languages.  
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The generalizations of fuzzy semigroups have been introduced by many authors. Let 𝛼, 𝛽 ∈

[0, 1] be such that 𝛼 < 𝛽. In 2003, Yuan, Zhang, and Ren (pp. 205-211) introduced the concept of a 

fuzzy subgroup with thresholds (𝛼, 𝛽) which is a generalization of Rosenfeld’s fuzzy subgroup. Shabir, 

Nawaz, Aslam (2011, pp. 1851-1865) used concepts of fuzzy left (right) ideals with thresholds (𝛼, 𝛽), 

fuzzy quasi-ideals with thresholds (𝛼, 𝛽) and fuzzy interior ideals with thresholds (𝛼, 𝛽) to 
characterize semigroups. Saha, Khujutipara, Majumder, Pal, and Sardar (2014, pp. 869-876) studied 
concepts of fuzzy ideals, fuzzy interior ideals, fuzzy semiprime ideals and fuzzy ideal extensions with 

thresholds (𝛼, 𝛽) of semigroups. Shabir and Ali (2013, pp. 117-131) studied (∈𝛼, ∈𝛼∨ 𝑞𝛽 )-fuzzy left 
(right, two-sided, interior) ideals of semigroups and characterize regular, intra-regular and semisimple 
semigroups by the properties of these fuzzy ideals. Yao (2014, pp. 715-719) gave necessary and sufficient 

conditions for regular semigroups by the properties of various (𝛼, 𝛽)-fuzzy ideals. Indeed, the concepts 

of (∈𝛼 , ∈𝛼∨ 𝑞𝛽 )-fuzzy ideals, fuzzy ideals with thresholds (𝛼, 𝛽) and Yao’s (𝛼, 𝛽)-fuzzy ideals 
coincide.  

Let ∆ be a subset of the closed interval [0, 1]. Thongbaen, Siripitukdet, and Chunsee (2016, pp. 

24-33) studied anti-fuzzy sub Γ-semigroups of  Γ-semigroups by using the subset (∆)𝛼 =

 {𝛽 ∈ ∆|𝛽 ≥ 𝛼} of [0, 1]. Thongpul, Siripitukdet, and Chumchanchira (2016, pp. 34-42) 

characterized fuzzy ideals of Γ- semigroups in terms of the subset (∆)𝛼 =  {𝛽 ∈ ∆|𝛽 ≥ 𝛼} of 

[0, 1]. 
By the above, fuzzy ideals with thresholds is important to study algebraic theory. Our aim in this 

paper is to present characterizations of fuzzy subsemigroups, fuzzy left ideals, fuzzy right ideals, fuzzy 

ideals and fuzzy interior ideals with thresholds (𝛼, 𝛽) of semigroups by certain subsets of [0,1]. 

Equivalent conditions for fuzzy ideals with thresholds (𝛼, 𝛽) on regular, intra-regular and commutative 

semigroups are investigated by using certain subsets of [0,1]. 
 
Preliminarries 

In this section, we shall give important definitions and theorems used in this paper. A fuzzy 

subset  𝑓 (Zadeh, 1965, pp. 338-353) of a nonempty set 𝑋 is a function from 𝑋 into the closed 

interval [0,1]. A semigroup is an algebraic systems (𝑆,∙) consisting of a nonempty set 𝑆 together with 

an associative binary operation “∙”.  Unless or otherwise mentioned throughout this paper, 𝑆 always 

stands for a semigroup, and 𝛼, 𝛽 ∈ [0, 1] such that 𝛼 < 𝛽. A fuzzy subset 𝑓 of 𝑆 is called a fuzzy 

subsemigroup with thresholds (𝛼, 𝛽) of  𝑆 if max{𝑓(𝑥𝑦), 𝛼} ≥ min{𝑓(𝑥), 𝑓(𝑦), 𝛽}  for 

all 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑆  (Saha et al., 2014, pp. 869-876). A fuzzy subsemigroup 𝑓 with thresholds (𝛼, 𝛽) of 𝑆 is 

called a fuzzy interior ideal with thresholds (𝛼, 𝛽) of 𝑆 if max{𝑓(𝑥𝑎𝑦), 𝛼}  ≥ min{𝑓(𝑎), 𝛽}  

for all 𝑥, 𝑎, 𝑦 ∈ 𝑆 (Saha et al., 2014, pp. 869-876).  A fuzzy subset 𝑓 of 𝑆 is called a fuzzy left ideal 

(resp., fuzzy right ideal) with thresholds (𝛼, 𝛽) of 𝑆 if max{𝑓(𝑥𝑦), 𝛼} ≥ min {𝑓(𝑦), 𝛽} (resp. 

max{𝑓(𝑥𝑦), 𝛼}  ≥ min{𝑓(𝑥), 𝛽}) for all 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑆 (Saha et al., 2014, pp. 869-876). A fuzzy 

350 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

 

subset of 𝑆 is called a fuzzy ideal with thresholds (𝛼, 𝛽) of 𝑆 if it is a fuzzy left ideal and fuzzy right 

ideal with thresholds (𝛼, 𝛽) of 𝑆. On semigroups, every fuzzy ideal with thresholds (𝛼, 𝛽) is a fuzzy 

interior ideal with thresholds (𝛼, 𝛽) but the converse is not true.  

A semigroup 𝑆 is called regular if for each 𝑥 ∈ 𝑆 there exists 𝑎 ∈ 𝑆 such that 𝑥 = 𝑥𝑎𝑥.  A 

semigroup 𝑆 is said to be intra-regular if for each 𝑥 ∈ 𝑆 there exist 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑆 such that 𝑥 = 𝑎𝑥2𝑏. 
In general, neither intra-regular semigroup is regular semigroup nor regular semigroup is intra-regular 

semigroup. A semigroup 𝑆 is called commutative if 𝑥𝑦 = 𝑦𝑥 for all 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑆.  If a semigroup 𝑆 is 

commutative, then 𝑆 is intra-regular if and only if 𝑆 is regular. On regular (intra-regular) semigroups, the 

concepts of a fuzzy ideal and a fuzzy interior ideal with thresholds (𝛼, 𝛽) coincide (Saha et al., 2014, 
pp. 869-876). The concepts of a fuzzy left ideal, fuzzy right ideal and a fuzzy ideal with thresholds 
(𝛼, 𝛽) coincide on commutative semigroups. 

In the following, we define the certain subset (∆)𝛼
(𝛽,𝛾) of [0,1]  which is an important tool for 

this paper.   
 

Notation 2.1. For a nonempty subset ∆ of [0,1]  and 𝛼, 𝛽, 𝛾 ∈  [0,1], let 
 

(∆)𝛼
(𝛽,𝛾)

=  {𝑡 ∈ ∆|min{𝛽, 𝛾} ≥ 𝑡 > 𝛼}. 
 

Example 2.2. Let ∆1= {0.1, 0.2, 0.3, 0.4}, ∆2= {0.1, 0.3, 0.4,0.8,0.9} and ∆3= {0,1}.  
We see that             
 

            (∆1)0
(0.7,0.9)

=  {0.1, 0.2, 0.3, 0.4},      (∆2)0.2
(0.5,0.8)

=  {0.3, 0.4},           

(∆3)0.2
(1,1)

=  {1}, 
 

          (∆1)0.2
(0.4,0.3)

=  { 0.3},                         (∆2)0.1
(0.5,0.8)

=  {0.3, 0.4},           

(∆3)0
(1,0.3)

=  ∅. 
 
Main Results 

In this section, we characterize fuzzy subsemigroups with thresholds (𝛼, 𝛽), fuzzy left ideals 

with thresholds(𝛼, 𝛽), fuzzy right ideals with thresholds(𝛼, 𝛽), fuzzy ideals with thresholds(𝛼, 𝛽), 

and fuzzy interior ideals with thresholds (𝛼, 𝛽) of semigroups by using subsets of [0,1]. In regular 
semigroups (resp., intra-regular semigroups, commutative semigroups), fuzzy ideals with 

thresholds(𝛼, 𝛽) are characterized. 
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Lemma 3.1. If 𝑓 is a fuzzy subsemigroup with thresholds (𝛼, 𝛽) of a semigroup 𝑆, then  

(∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎))
∩ (Ω)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑏))
⊆ (∆ ∩ Ω)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑏))
   

for all 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑆 and ∆, Ω ⊆ [0,1]. 
 

Proof.  Let 𝛾 ∈ (∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎))
∩ (Ω)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑏))
. Then 𝛾 ∈ ∆ with min{𝛽, 𝑓(𝑎)} ≥ 𝛾 > 𝛼 and 

𝛾 ∈ Ω with min{𝛽, 𝑓(𝑏)} ≥ 𝛾 > 𝛼. Since 𝑓 is a fuzzy subsemigroup with thresholds (𝛼, 𝛽) 

of  𝑆, we have 
 

                                                          max{𝑓(𝑎𝑏), 𝛼} ≥ min{𝑓(𝑎), 𝑓(𝑏), 𝛽} 
                                                                                       

≥ min{min{𝑓(𝑎), 𝛽}, min {𝑓(𝑏), 𝛽}} 
                                                                                       ≥ 𝛾 
                                                                                       > 𝛼. 
 

Thus 𝛾 ≤ min{𝑓(𝑎𝑏), 𝛽}. Hence 𝛾 ∈ (∆ ∩ Ω)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑏))
.  Therefore 

                                                   (∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎))
∩ (Ω)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑏))
⊆ (∆ ∩ Ω)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑏))
.                                        

□ 
Lemma 3.2. Let  𝑓 be a fuzzy subset of a semigroup 𝑆 and (𝛼, 𝛽] ⊆ ∆ ⊆  [0,1]. If 

(∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎))
∩ (∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑏))
⊆ (∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑏))
 for all 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑆,  

then 𝑓 is a fuzzy subsemigroup with thresholds (𝛼, 𝛽) of 𝑆. 
 

Proof.  Let 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑆. If min{𝑓(𝑎), 𝑓(𝑏), 𝛽} ∈ (∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎))
∩ (∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑏))
 , then by 

assumption, we have 

min{𝑓(𝑎), 𝑓(𝑏), 𝛽} ∈ (∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑏))
. 

Thus 

                                                  min{𝑓(𝑎), 𝑓(𝑏), 𝛽}  ≤  min{𝑓(𝑎𝑏), 𝛽}  
                                                                                        ≤  𝑓(𝑎𝑏) 
                                                                                        ≤ max{𝑓(𝑎𝑏), 𝛼}. 

. 

In the other hand, let min{𝑓(𝑎), 𝑓(𝑏), 𝛽} ∉ (∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎))
∩ (∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑏))
. Then 

min{𝑓(𝑎), 𝑓(𝑏), 𝛽} ≤ 𝛼. Thus  

min{𝑓(𝑎), 𝑓(𝑏), 𝛽} ≤ 𝛼 ≤ max{𝑓(𝑎𝑏), 𝛼}.  
 

Hence  𝑓 is a fuzzy subsemigroup with thresholds (𝛼, 𝛽) of 𝑆.                                                           

□ 
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Theorem 3.1. Let 𝑓 be a fuzzy subset of a semigroup 𝑆. The following statements are equivalent: 

1) 𝑓 is a fuzzy subsemigroup with thresholds (𝛼, 𝛽) of  𝑆. 

2) ((𝛼, 𝛽])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎))
∩ ((𝛼, 𝛽])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑏))
⊆ ((𝛼, 𝛽])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑏))
 for all  𝑎, 𝑏 ∈ 𝑆. 

3) ([0,1])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎))
∩ ([0,1])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑏))
⊆ ([0,1])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑏))
 for all 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑆. 

 

Proof.  It follows from Lemma 3.1 and Lemma 3.2.                                                                          □ 
 

Lemma 3.3.  If 𝑓 is a fuzzy interior ideal with thresholds (𝛼, 𝛽) of a semigroup 𝑆, then  

1) (∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎))
∩  (Ω)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑏))
⊆ (∆ ∩ Ω)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑏))
, 

2) (∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑥))
⊆ (∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑥𝑏))
  for all 𝑎, 𝑏, 𝑥 ∈ 𝑆 and ∆, Ω ⊆ [0,1]. 

 

Proof.  By Lemma 3.1, we get that the statement 1) is true. Let  𝑎, 𝑏, 𝑥 ∈ 𝑆 and ∆⊆ [0,1]  be such 

that 𝛾 ∈ (∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑥))
. Then 𝛾 ∈ ∆ and min{𝛽, 𝑓(𝑥)} ≥  𝛾 > 𝛼. By 𝑓 is a fuzzy interior ideal 

with thresholds (𝛼, 𝛽) of 𝑆, we have  

                                                        max{𝑓(𝑎𝑥𝑏), 𝛼} ≥ min{𝛽, 𝑓(𝑥)}  
                                                                                      ≥  γ 
                                                                                      >  α. 
 

Thus 𝛾 ≤ min{𝛽, 𝑓(𝑎𝑥𝑏)}. Hence 𝛾 ∈ (∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑥𝑏))
. Therefore            

                                                                    (∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑥))
⊆ (∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑥𝑏))
.                                                   

□ 
 

Lemma 3.4. Let 𝑓 be a fuzzy subset of a semigroup 𝑆 and(𝛼, 𝛽] ⊆ ∆⊆ [0,1]. If 

1) (∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎))
∩ (∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑏))
⊆ (∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑏))
 and 

2) (∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑥))
⊆ (∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑥𝑏))
 for all  𝑎, 𝑏, 𝑥 ∈ 𝑆, 

then 𝑓 is a fuzzy interior ideal with thresholds (𝛼, 𝛽) of 𝑆. 
 

Proof.  By 1) and Lemma 3.2, we have 𝑓 is a fuzzy subsemigroup with thresholds (𝛼, 𝛽) of 𝑆. Let 

𝑎, 𝑏, 𝑥 ∈ 𝑆. If min{𝑓(𝑥), 𝛽} ∈ (∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑥))
, then by 2), we get min{𝑓(𝑥), 𝛽} ∈

(∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑥𝑏))
. Thus  

 

                                                        max{𝑓(𝑎𝑥𝑏), 𝛼} ≥  𝑓(𝑎𝑥𝑏) 
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                                                                                      ≥  min{𝛽, 𝑓(𝑎𝑥𝑏)} 
                                                                                      ≥  min{𝑓(𝑥), 𝛽} . 
 

In the other hand, let min{𝑓(𝑥), 𝛽}  ∉  (∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑥))
. Then min{𝑓(𝑥), 𝛽} ≤ 𝛼 and so 

 

                                                        max{𝑓(𝑎𝑥𝑏), 𝛼} ≥ 𝛼 ≥ min{𝑓(𝑥), 𝛽}. 
 

Hence  𝑓 is a fuzzy interior ideal with thresholds (𝛼, 𝛽) of 𝑆.                                                           

□ 
 

Theorem 3.2. Let 𝑓 be a fuzzy subset of a semigroup 𝑆. Then the following statements are  
equivalent: 

 1)  𝑓 is a fuzzy interior ideal with thresholds (𝛼, 𝛽) of 𝑆. 

2)  ((𝛼, 𝛽])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎))
∩ ((𝛼, 𝛽])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑏))
⊆ ((𝛼, 𝛽])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑏))
 and 

      ((𝛼, 𝛽])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑥))
⊆ ((𝛼, 𝛽])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑥𝑏))
 for all 𝑎, 𝑏, 𝑥 ∈ 𝑆. 

3)  ([0,1])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎))
∩  ([0,1])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑏))
⊆ ([0,1])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑏))
 and   

      ([0,1])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑥))
⊆ ([0,1])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑥𝑏))
  for all  𝑎, 𝑏, 𝑥 ∈ 𝑆. 

 

Proof.  It follows from Lemma 3.3 and Lemma 3.4.                                                                          □ 
 

Note that: a fuzzy subset 𝑓 of a regular (intra-regular) semigroup is a fuzzy interior ideal with 

thresholds (𝛼, 𝛽) if and only if max{𝑓(𝑥𝑎𝑦), 𝛼}  ≥ min{𝑓(𝑎), 𝛽} for all 𝑎, 𝑏, 𝑥 ∈ 𝑆. The 

following theorem, we give equivalent conditions for fuzzy interior ideals with thresholds (𝛼, 𝛽) of 

regular (intra-regular) semigroups by using certain subsets of [0,1]. 

Theorem 3.3. Let 𝑓 be a fuzzy subset of a regular (intra-regular) semigroup 𝑆. The following statements 
are equivalent: 

1) 𝑓 is a fuzzy interior ideal with thresholds (𝛼, 𝛽) of 𝑆. 

2) ((𝛼, 𝛽])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑥))
⊆ ((𝛼, 𝛽])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑥𝑏))
 for all 𝑎, 𝑏, 𝑥 ∈ 𝑆. 

3) ([0,1])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑥))
⊆ ([0,1])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑥𝑏))
  for all  𝑎, 𝑏, 𝑥 ∈ 𝑆. 

 

In Lemma 3.5, Lemma 3.6 and Theorem 3.4, fuzzy left ideals with thresholds (𝛼, 𝛽) of 

semigroups are discussed via subsets of [0,1]. 
 

Lemma 3.5. If 𝑓 is a fuzzy left ideal with thresholds (𝛼, 𝛽) of a semigroup 𝑆, then 
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(∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎))
⊆ (∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑥𝑎))
 for all 𝑎, 𝑥 ∈ 𝑆 and ∆⊆ [0,1]. 

 

Proof.  Let 𝛾 ∈ (∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎))
. Then 𝛾 ∈ ∆ with min{𝛽, 𝑓(𝑎)} ≥ 𝛾 > 𝛼. By 𝑓 is a fuzzy left 

ideal with thresholds (𝛼, 𝛽) of 𝑆, we have min{𝛽, 𝑓(𝑎)} ≤ max{𝑓(𝑥𝑎), 𝛼}. Thus 𝛾 ≤

min{𝛽, 𝑓(𝑥𝑎)}. Hence 𝛾 ∈ (∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑥𝑎))
. Therefore (∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎))
⊆ (∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑥𝑎))
 .                                                                

□ 
 

Lemma 3.6. Let 𝑓 be a fuzzy subset of a semigroup 𝑆 and (𝛼, 𝛽] ⊆ ∆⊆ [0,1]. If 

(∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎))
⊆ (∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑥𝑎))
 for all  𝑎, 𝑥 ∈ 𝑆,  

then 𝑓 is a fuzzy left ideal with thresholds (𝛼, 𝛽) of 𝑆. 
 

Proof. Let 𝑎, 𝑥 ∈ 𝑆. If min{𝑓(𝑎), 𝛽} ∈ (∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎))
 , then min{𝑓(𝑎), 𝛽}  ∈

(∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑥𝑎))
 because  (∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎))
⊆ (∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑥𝑎))
. Thus  

                                                           min{𝑓(𝑎), 𝛽} ≤ min{𝑓(𝑥𝑎), 𝛽}  
                                                                                    ≤ 𝑓(𝑥𝑎) 
                                                                                    ≤ max{𝑓(𝑥𝑎), 𝛼}. 

 

In the other hand, let min{𝑓(𝑎), 𝛽} ∉ (∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎))
. Then min{𝑓(𝑎), 𝛽} ≤ 𝛼 and so 

 

min{𝑓(𝑎), 𝛽}  ≤ 𝛼 ≤ max{𝑓(𝑥𝑎), 𝛼}. 
 

Hence  𝑓 is a fuzzy left ideal with thresholds (𝛼, 𝛽) of 𝑆.                                                                

 □ 
 

Theorem 3.4.  Let 𝑓 be a fuzzy subset of a semigroup 𝑆. The following statements are equivalent: 

1) 𝑓 is a fuzzy left ideal with thresholds (𝛼, 𝛽) of  𝑆. 

2) ((𝛼, 𝛽])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎))
⊆ ((𝛼, 𝛽])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑥𝑎))
 for all 𝑎, 𝑥 ∈ 𝑆. 

3) ([0,1])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎))
⊆ ([0,1])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑥𝑎))
 for all  𝑎, 𝑥 ∈ 𝑆. 

 

Proof.  It follows from Lemma 3.5 and Lemma 3.6.                                                                          □ 

 In Lemma 3.7, Lemma 3.8 and Theorem 3.5, fuzzy right ideals with thresholds (𝛼, 𝛽) 

of semigroups are discussed via subsets of [0,1]. 
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Lemma 3.7. If 𝑓 is a fuzzy right ideal with thresholds (𝛼, 𝛽) of a semigroup 𝑆, then  

(∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎))
⊆ (∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑥))
  for all 𝑎, 𝑥 ∈ 𝑆 and  ∆ ⊆ [0,1]. 

 

Proof. The proof is similar to Lemma 3.5.                                                                                       □ 
 

Lemma 3.8.  Let 𝑓 be a fuzzy subset of a semigroup 𝑆 and (𝛼, 𝛽] ⊆ ∆ ⊆  [0,1]. If 

(∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎))
⊆  (∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑥))
  for all 𝑎, 𝑥 ∈ 𝑆,  

then 𝑓 is a fuzzy right ideal with thresholds (𝛼, 𝛽) of 𝑆. 
 

Proof.  The proof is similar to Lemma 3.6.                                                                                       □ 
 

Theorem 3.5.  Let 𝑓 be a fuzzy subset of a semigroup 𝑆. The following statements are equivalent: 

1) 𝑓 is a fuzzy right ideal with thresholds (𝛼, 𝛽) of  𝑆. 

2) ((𝛼, 𝛽])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎))
⊆ ((𝛼, 𝛽])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑥))
 for all 𝑎, 𝑥 ∈ 𝑆. 

3) ([0,1])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎))
⊆ ([0,1])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑥))
 for all  𝑎, 𝑥 ∈ 𝑆. 

 

Proof.  It follows from Lemma 3.7 and Lemma 3.8.                                                                          □ 
 

In Theorem 3.6, Theorem 3.7, and Theorem 3.8, we characterize fuzzy ideals with thresholds 

(𝛼, 𝛽) of semigroups by using subsets of [0,1]. 
 

Theorem 3.6.  Let 𝑓 be a fuzzy subset of a semigroup 𝑆. The following statements are equivalent: 

1) 𝑓 is a fuzzy ideal with thresholds (𝛼, 𝛽) of  𝑆. 

2) ((𝛼, 𝛽])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎))
⊆ ((𝛼, 𝛽])

𝛼

(𝛽,𝑓(𝑥𝑎))
∩ ((𝛼, 𝛽])

𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑥))
  for all 𝑎, 𝑥 ∈ 𝑆. 

3) ([0,1])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎))
⊆ ([0,1])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑥𝑎))
∩ ([0,1])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑥))
  for all  𝑎, 𝑥 ∈ 𝑆. 

 

Proof.  It follows from Theorem 3.4 and Theorem 3.5.                                                                     □ 
 

Theorem 3.7.  Let 𝑓 be a fuzzy subset of a regular (intra-regular) semigroup 𝑆. The following statements 
are equivalent: 

1) 𝑓 is a fuzzy ideal with thresholds (𝛼, 𝛽) of  𝑆. 

2)  ((𝛼, 𝛽])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎))
⊆ ((𝛼, 𝛽])

𝛼

(𝛽,𝑓(𝑥𝑎))
∩ ((𝛼, 𝛽])

𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑥))
  for all 𝑎, 𝑥 ∈ 𝑆. 

3) ((𝛼, 𝛽])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑥))
⊆ ((𝛼, 𝛽])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑥𝑏))
 for all 𝑎, 𝑏, 𝑥 ∈ 𝑆. 
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4) ([0,1])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎))
⊆ ([0,1])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑥𝑎))
∩ ([0,1])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑥))
  for all  𝑎, 𝑥 ∈ 𝑆. 

5) ([0,1])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑥))
⊆ ([0,1])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑥𝑏))
  for all  𝑎, 𝑏, 𝑥 ∈ 𝑆. 

 

Proof.  It follows from Theorem 3.3 and Theorem 3.6.                                                                     □ 
 

Theorem 3.8.  Let 𝑓 be a fuzzy subset of a commutative semigroup 𝑆. The following statements are 
equivalent: 

1) 𝑓 is a fuzzy ideal with thresholds (𝛼, 𝛽) of  𝑆. 

2)  ((𝛼, 𝛽])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎))
⊆ ((𝛼, 𝛽])

𝛼

(𝛽,𝑓(𝑥𝑎))
∩ ((𝛼, 𝛽])

𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑥))
  for all 𝑎, 𝑥 ∈ 𝑆. 

3) ([0,1])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎))
⊆ ([0,1])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑥𝑎))
∩ ([0,1])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑥))
  for all  𝑎, 𝑥 ∈ 𝑆. 

4) ((𝛼, 𝛽])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎))
⊆ ((𝛼, 𝛽])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑥𝑎))
 for all 𝑎, 𝑥 ∈ 𝑆. 

5) ([0,1])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎))
⊆ ([0,1])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑥𝑎))
 for all  𝑎, 𝑥 ∈ 𝑆. 

6) ((𝛼, 𝛽])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎))
⊆ ((𝛼, 𝛽])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑥))
 for all 𝑎, 𝑥 ∈ 𝑆. 

7) ([0,1])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎))
⊆ ([0,1])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑥))
 for all  𝑎, 𝑥 ∈ 𝑆. 

 

Proof.  It follows from Theorem 3.4, Theorem 3.5 and Theorem 3.6.                                                  □ 
 
Acknowledgements 
 The authors would like to thank the referees for the valuable suggestions and corrections for 
improvement of this paper. 
 
References 
Kuroki, N. (1979). Fuzzy bi-ideals in semigroups. Comment. Math. Univ. St. Pauli., 28, 17–21.  
Kuroki, N. (1981). On fuzzy ideals and fuzzy bi-ideals in semigroups. Fuzzy Sets and Systems, 5, 203–215. 
Mordeson, J.N., Malik, D.S., & Kuroki, N. (2012). Fuzzy semigroups (Vol. 131). Springer.  
Rosenfeld, A. (1971). Fuzzy groups. Journal of mathematical analysis and applications, 35(3), 512-517. 
Saha, B.C., Khujutipara, B., Majumder, S.K., Pal, P., & Sardar, S.K. (2014). Properties of Fuzzy Ideals with 

 Thresholds (α, β) of Semigroups. Mathematica Aeterna, 4(8), 869-876.  

Shabir, M., & Ali, M. (2013). Characterizations of semigroups by the properties of their (∈γ, ∈γ∨ qδ)-
fuzzy ideals. Iranian Journal of Science and Technology (Sciences), 37(2), 117-131.  

Shabir, M., Nawaz, Y., & Aslam, M. (2011). Semigroups characterized by the properties of their fuzzy ideals 
 with thresholds. World Applied Sciences Journal, 14(12), 1851-1865.  

357 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

 

Thongbaen, T., Siripitukdet, M., & Chunsee, N. (2016). Characterizations of various anti-fuzzy sub Γ-

 semigropus of Γ-semigroups in term of subsets of the real closed interval [0, 1]. Rajabhat 
 Mathematics Journals, 1(1), pp. 24-33 

Thongpul, K., Siripitukdet, M., & Chumchanchura, K. (2016). Characterizations of various fuzzy sub Γ-
 semigroups in terms of subsets of the real closed interval [0, 1]. Rajabhat Mathematics 
 Journals. 1(1), pp. 34-42. 
Yao, B. (2014). Characterizations of Regular Semigroups. Appl. Math, 8(2), 715-719.  
Yuan, X., Zhang, C., & Ren, Y. (2003). Generalized fuzzy groups and many-valued implications. Fuzzy sets 
 and Systems, 138(1), 205-211.  
Zadeh, L.A. (1965).  Fuzzy sets. Information and Control, 8(3), 338-353.  

 

 

358 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

แบบจ ำลองไข้ปวดข้อยุงลำย 
THE SIMULATION OF CHIKUNGUNYA 

 
ถิรภัทร  มีส าราญ 
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บทคัดย่อ 

แบบจ าลองไข้ปวดข้อยุงลายถูกจัดท าขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ส าหรับการสร้างกระบวนการท าซ้ าของการเกิดโรค 
ด้วยการใช้การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ส าหรับงานระบาดวางเป็นกรอบแนวคิดของการด าเนินการ และใช้โมเดลต่าง ๆ ที่
มีความเหมาะสม เช่น โมเดลความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเป็นต้น ส าหรับประชากรที่ใช้ในระบบจะประกอบ
ไปด้วยประชากรคน ซึ่งมีจ านวนคงที่ แต่ประชากรยุงจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิในแต่ละวัน ผลของแบบจ าลองจะเห็นได้
ว่า การตอบสนองของประชากรคนนั้น เป็นไปตามสมการ SIR นั่นคือ การรับเช้ือจะมีมากขึ้นเมื่อเริ่มด าเนินการแบบจ าลอง
และ เมื่อเวลาผ่านไป จ านวนผู้ติดเช้ือจะลดลงเนื่องจากภูมิคุ้มกันที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อหายจากอาการป่วย ส่วนสภาพอากาศนั้น
ส่งผลต่อการขยายพันธุ์ยุง และความพร้อมของเช้ือที่แพร่สู่คน โดยในส่วนของประชากรยุงนั้นได้มีการทดสอบหาความ
สอดคล้องของ 5 จังหวัด ที่น ามาใช้ในแบบจ าลองผลที่ได้ออกมาก็มีค่าอยู่ในระดับสูงคือ 0.445 ส าหรับจังหวัดปัตตานี และ
น้อยสุดอยู่ที่ 0.401 ส าหรับจังหวัดยะลา 
 
ค ำส ำคัญ : แบบจ าลอง โมเดลเอเจ่น ไข้ปวดข้อยุงลาย การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ส าหรับงานระบาด 
 

Abstract 
 The disease simulation for Chikungunya aimed to reproduce a process of the contagion by 
applying computational epidemiology as a framework and combination with necessary several models, 
such as temperature models. The groups of population in the system included human and mosquito 
population. The human population remains constant; whereas, mosquito population will vary by daily 
temperature. The results in human population were responded to SIR model with the high number of 
susceptible and decreased during simulation day because of immunity in the human population. 
Temperature affected to mosquito population and virus transformation. Especially for mosquito 
population, the correlation between mosquito and temperature was high as 0.445 for Pattani and a bit 
lower at 0.401 for Yala.  
 
keywords : simulation  agent-based modeling  chikungunya  computational epidemiology 
 
บทน ำ   
 ไขป้วดข้อยุงลาย เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา (CHIKV) ด้วยการแพร่เช้ือผ่านยุงที่มีเช้ือไวรัสดังกล่าว เข้าสู่
คน ซึ่งยุงที่แพร่เช้ือหรือเป็นพาหะของโรคนั้นคือยุงลาย ซึ่งเป็นได้ทั้งยุงลายบ้าน และยุงลายสวน ส าหรับคนซึ่งติดเช้ือไข้จาก
ยุงลาย จะมีอาการเป็นไข้ ปวดหัว ปวดตามกล้ามเนื้อ ปวดตามข้อ คัน และอื่น ๆ โดยไข้ปวดข้อยุงลายนั้น ได้แพร่กระจายไป
ยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ไม่ต่ ากว่า 60 ประเทศ ในหลาย ๆ ทวีป ประกอบด้วย แอฟริกา ยุโรป อเมริกา และในเอเชีย 
โดยเฉพาะในเอเชีย ไข้ปวดข้อยุงลาย ยังเป็นปัญหาที่ส าคัญของประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย ซึ่งประเทศที่
พบว่ามีผู้ป่วยไข้ปวดข้อยุงลายเป็นจ านวนมากได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย (ส านักระบาดวิทยา, 2560) 
 ส าหรับประเทศไทย เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนช้ืน สภาพอากาศเหมาะกับการเจริญเติบโตของยุง ท าให้ต้อง
เผชิญปัญหาไข้ต่าง ๆ ที่มาจากยุง โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุงลาย ดังนั้น โรคที่เกิดจากยุงลายจึงเป็นโรคที่ส าคัญของประเทศไทย ซึ่ง
ประกอบไปด้วย โรคไข้เลือดออก โรคไข้ซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย และส าหรับโรคไข้ปวดข้อยุงลายนั้น ได้มีการตรวจพบ

359 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

ครั้งแรกเมื่อปี 2501 ในกรุงเทพ ต่อมาได้มีการระบาดไปยังจังหวัดอื่น ๆ ในช่วงปี 2519 ถึง 2538 จนกระทั่งระหว่างปี 2551 
ถึง 2552 ไดเ้กิดการระบาดครั้งใหญ่ขึ้นทางภาคใต้ของประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อประชากรไม่น้อยกว่า 5 หมื่นคน (ส านัก
ระบาดวิทยา, 2560) ส าหรับการระบาดของโรคไข้ปวดข้อยุงลายในช่วง 4 ปีย้อนหลัง คือตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2560 นั้น 
ถึงแม้ว่าจะไม่ปรากฏผู้เสยีชีวิตจากไข้ปวดข้อยุงลาย แต่ โรคนั้นก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยใน ปี 2557 มีผู้ป่วย
จ านวน 191 ราย จาก 9 จังหวัด ปี 2558 มีผู้ป่วยจ านวน 24 ราย จากการระบาดใน 8 จังหวัด ปี 2559 มีผู้ป่วยจ านวน 17 
ราย จาก 7 จังหวัด และ ปี 2560 มีจ านวนผู้ป่วย 11 ราย จาก 4 จังหวัด ถึงแม้จะมีอัตราการป่วยลดลงในแต่ละปี แต่โรคไข้
ปวดข้อยุงลาย ก็ยังไม่ได้หายไปจากประเทศไทย และบริเวณที่เกิดการระบาดเป็นประจ าไดแ้ก่ ภาคใต้ของประเทศไทยนั้น ก็ยัง
มีรายงานการพบผู้ป่วยเป็นประจ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดนราธิวาส ภูเก็ต และ สุราษฎร์ธานี เป็นต้น (ส านักโรคติดต่อน า
โดยแมลง, 2560) 
 ถึงแม้ว่าไข้ปวดข้อยุงลายจะไม่ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั่วประเทศ หรือมีจ านวนผู้ป่วยเป็นจ านวนมากเมื่อเทียบ
กับโรคอื่นที่เกิดจากยุงลาย ได้แก่ ไข้เลือดออก แต่ไข้ดังกล่าวก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่
ภาคใต้ ดังนั้นจึงถือได้ว่า ไข้ปวดข้อยุงลายเป็นโรคที่เกิดจากยุงที่มีความส าคัญโรคหนึ่งของประเทศ ดังนั้นการท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคจึงจ าเป็นต้องมีเครื่องมือมาช่วยในการติดตาม ศึกษา เฝ้าระวังการเกิดโรค แบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ก็เป็นอีก
เครื่องมือหนึ่งที่จะมามีส่วนส าคัญในการเป็นเครื่องมือเพื่อใช้รับมือกับการระบาดของโรค ทั้งนี้ก็เพ่ือช่วยให้เกิดการรับมือโรคได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 ในงานวิจัยช้ินนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องมือทางคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจ าลองการเกิดโรค โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งไข้ปวดข้อยุงลาย ด้วยปัจจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดโรค ซึ่งในอนาคตสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนป้องกันการเกิด
โรค หรือใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับโรคไข้ปวดข้อยุงลายได้อีกประการหนึ่ง 
 
วิธดี ำเนินกำรวิจัย  
 รูปแบบของแบบจ าลองนั้น จะเป็นการผสมผสานกันระหว่างกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ส าหรับกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ จะใช้โมเดลแบบเอเจ่น (Agent-based modeling) เป็นตัวควบคุมหลัก 
ส าหรับการสร้างการติดต่อระหว่างคนและพาหะนั้น จะใช้ Global Stochastic Contact Model (GSCM) ดังแสดงให้เห็นใน
สมการหมายเลข 1 ด้านล่างนี ้

 (𝐺𝑆𝐶𝑀 − 𝐶𝐻𝐼𝐾)_𝑖𝑛𝑡 = 𝛽|𝑆_𝑀||𝐻| + |𝐼_𝑀||𝐻| (1) 
ในส่วนของกระบวนการทางด้านคณิตศาสตร์ ได้มีการประยุกต์สมการ S-I-R  เพื่อสร้างสถานะของการมีโรคทั้งใน

ส่วนของประชากรคน และประชากรยุง โดยประชากรคนนั้น จะถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ กลุ่มผู้พร้อมรับเช้ือ 
(Susceptible: HS) กลุ่มผู้ติดเชื้อและเชื้ออยู่ในระยะฟักตัว (Latent: HL) กลุ่มผู้แสดงอาการป่วย (Infectious: HI) และกลุ่มผู้
ฟื้นฟูจากไข้ (Recovery: HR) ส าหรับในส่วนของประชากรยุงนั้น จะมีเพียง 3 สถานะ ประกอบด้วย กลุ่มยุงที่พร้อมรับเช้ือ 
(Susceptible: MS) กลุ่มยุงท่ีมีเช้ืออยู่ในตัวแต่ยังไม่พร้อมที่จะแพร่เช้ือ (Latent: ML) และกลุ่มยุงที่พร้อมแพร่เช้ือ (Infected: 
MI) ส าหรับการแพร่งเชื้อระหว่างประชากรคน และประชากรยุงนั้น สามารถแสดงให้เห็นได้ด้วยสมการที่ 2 และ 3 

 𝛽𝐻 = 𝛾𝑀𝐻 × 𝛼𝐻 × 𝑏𝑀𝑖
 (2) 

 𝛽𝑀 = 𝛾𝐻𝑀 × 𝛼𝑉 × 𝑏𝑀𝑆
 (3) 

เมื่อเกิดการรับเชื้อส าหรับประชากรทั้งสองชนิด จ านวนของประชากรในแต่ละกลุ่มสถานะของการมีเช้ือก็จะต้องถูก
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยการเปลี่ยนกลุ่มประชากรสามารถอธิบายได้ด้วยสมการต่อไปนี้ 

 𝑑𝑆(𝑡)

𝑑𝑡
= −𝛽1𝑆𝐼 (4) 

 𝑑𝐿(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝛽1𝑆 − 𝜇𝐿 (5) 

 𝑑𝐼(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜇𝐿 − 𝛾𝐼 (6) 

 𝑑𝑅(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜇𝐼 (7) 
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ตำรำงที ่1 ค่าพารามิเตอร์ (Dumont, Chiroleu, & Domerg, 2008) 
ตัวแปร ค าอธิบาย ค่า 
𝛾𝑀𝐻  ความเป็นไปได้ในการแพร่เช้ือระหว่างยุงไปสู่คน 0.5 
𝛾𝐻𝑀  ความเป็นไปได้ในการแพร่เช้ือระหว่างคนไปสู่ยุง 1.0 
𝑏𝑀𝑖

 จ านวนครั้งของการกัดของยุงในสถานะพร้อมแพร่เช้ือต่อวัน 3 

𝑏𝑀𝑆
 จ านวนครั้งของการกัดของยุงในสถานะพร้อมรับเชื้อต่อวัน 3 

 
 เนื่องจากในส่วนของยุงนั้น จะมีระยะเวลาในการฟักเช้ือภายในร่างกายยุง ก่อนที่จะพร้อมแพร่สู่คน ซึ่งระยะเวลา
ดังกล่าวต้องอาศัยปัจจัยภายนอกซึ่งก็คืออุณหภูมินั้นเอง กระบวนการนี้ถูกเรียกว่า Extrinsic Incubation Period (EIP) 
อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้ยังไม่มีความชัดเจนส าหรับไวรัสของไข้ปวดข้อยุงลาย จึงจะขอประยุกต์ใช้ EIP-DEN ส าหรับ
ไข้เลือดออกมาประยุกต์ใช้แทน ดังแสดงให้เห็นดัง ภาพที ่1 

 
ภำพที ่1 Extrinsic Incubation Period (EIP) 
 

 ส่วนพื้นที่ท าการทดลองแบบจ าลองนั้น จะใช้ค่าตัวแปรตามข้อมูลของจังหวัดที่มีการรายงานเกี่ยวกับผู้ป่วยของโรค
ไข้ปวดข้อยุงลายจากพื้นที่ที่มีผู้ป่วยเป็นจ านวนมาก ประกอบไปด้วย นราธิวาส สงขลา ภูเก็ต ปัตตานี ยะลา เป็นต้น โดยค่า
เริ่มต้น ส าหรับการก าหนดจ านวนผู้ป่วย สามารถแสดงให้เห็นได้ตามตารางที ่2 ด้านล่างต่อไปนี ้
 
ตำรำงที ่2 รายงานจ านวนผู้ป่วยในปี 2552 (ส านักระบาดวิทยา, 2552) 

จังหวัด จ านวนผู้ป่วยท้ังหมดในปี 2552 จ านวนผู้ป่วยต่อประชากรแสนคน 
นราธิวาส 7,735 1,074.41 
สงขลา 9,451 707.53 
ภูเก็ต 2,154 658.70 

ปัตตาน ี 4,219 656.99 
ยะลา 2,735 575.15 

 
 สมมติฐานอีกประการหนึ่งของแบบจ าลองนี้คือ ผู้ป่วยที่หายป่วยจากไข้ปวดข้อยุงลาย จะมีภูมิคุ้มกันตลอดชีวิต 
(“WHO | Chikungunya,” 2018) 
 
ผลกำรวิจัย  

กระบวนการท าซ้ าการเกิดโรคในแบบจ าลอง ได้ด าเนินการตามค่าตัวแปรที่ได้แสดงไว้ในตารางที ่3  
 

ตำรำงที ่3 ตัวแปรเพิ่มเติมส าหรับแบบจ าลอง (ส านักระบาดวิทยา, 2560) 
ค าอธิบาย ค่า 

ระยะเวลาเชื้อฟักตัว 2-3 วัน 
ระยะเวลาติดต่อ 2-4 วัน 
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จากผลที่ได้ของแบบจ าลอง ผลที่ได้ส าหรับการติดเช้ือในกลุ่มประชากรคน สามารถแสดงออกให้เห็นตามแผนภูมิใน 

ภาพที ่2 ต่อไปนี ้
 

 
ภำพที ่2 แผนภูมิแสดงจ านวนประชากรคนในกลุ่มต่าง ๆ ของแต่ละจังหวัดตัวอย่าง 

 
โดยทั้ง 5 จังหวัดให้ผลไปในทิศทางเดียวกันคือ เมื่อเวลาผ่านไป อัตราการฟื้นฟูของผู้ป่วยจะมีมากข้ึน ซึ่งเป็นสัดส่วน

สอดคล้องกันกับจ านวนคนพร้อมป่วย ท่ีลดลงเมื่อเวลาผ่านไปเช่นกัน เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะผู้ที่ฟื้นจากไข้ปวดข้อยุงลาย จะมี
ภูมคุ้มกันตลอดชีวิตนั้นเอง 

เมื่อเลือกดูเฉพาะในส่วนของผู้ติดเช้ือใหม่จากแบบจ าลอง โดยการเปรียบเทียบผลที่ได้ทั้งหมดของทุกจังหวัดกลุ่ม
ตัวอย่าง ผลที่ได้จะแสดงดังภาพท่ี 3 

 

 
ภำพที ่3 แสดงข้อมูลจ านวนผู้ติดเชื้อในแต่ละวันของทั้ง 5 จังหวัดกลุ่มตัวอย่าง 

 
 จากแผนภูมิในภาพท่ี 3 จะเห็นได้ว่า จังหวัดระนอง มีจ านวนผู้ป่วยสูงกว่าทุกจังหวัด ตรงกันข้ามกับจังหวัดภูเก็ตซึ่ง
ให้จ านวนผู้ป่วยอยู่ในระดับที่ต่ าที่สุด 
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ภำพที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนประชากรยุงและอุณหภูมิ 

 
จ านวนยุงที่เกิดขึ้นนั้น มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วง โดยเฉพาะอย่ายิ่ง 

จังหวัดระนอง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส นั้น มีความสอดคล้องกับอุณหภูมิมากท่ีสุด โดยความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและ
จ านวนประชากรยุงนั้น สามารถแสดงให้เห็นได้ในตารางที่ 4 โดยเรียงล าดับตามผลของจังหวัดที่มีค่าความสัมพันธ์สูงที่สุด นั่น
คือจังหวัดปัตตาน ีและน้อยที่สุดคือจังหวัดยะลา 

 
ตำรำงที ่4 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและจ านวนประชากรยุง รายจังหวัด 

จังหวัด ค่าความสมัพันธ์ 
ปัตตาน ี 0.445 
ระนอง 0.442 

นราธิวาส 0.423 
ภูเก็ต 0.417 
ยะลา 0.402 

 
อภิปรำยผล  

ผลของการด าเนินงาน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประชากรคน และกลุ่มประชากรยุง ในส่วนกลุ่มประชากรคน
นั้น การติดเช้ือไข้จะลดลงไปเรื่อย ๆ เนื่องจาก ภูมิคุ้มกันตลอดชีวิตที่เกิดจากการหายป่วย ซึ่งเป็นลักษณะพื้นฐานของสมการ
ประเภท SIR หรือ SLIR นั้นเอง ส าหรับในส่วนของประชากรยุงนั้น จ านวนการเกิดขึ้นหมุนเวียนของประชากรจะสะท้อนตาม
อุณหภูมิในแต่ละวัน เมื่อน ามาค่าระหว่างอุณหภูมิ และจ านวนประชากรยุงมากหาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น ผลที่ได้คือ จังหวัด
ปัตตานีจะให้ค่าความสัมพันธ์ที่สูงที่สุด ได้แก่ 0.445 รองลงมาเป็นจังหวัดระนอง คือ 0.442 และค่าน้อยที่สุดได้แก่จังหวัด
ยะลา ได้ค่าออกมาเป็น 0.401 

ถึงแม้ว่ากราฟที่ได้ในกลุ่มประชากรคน จะดูสอดคล้องด้วยดีกับสมการ SIR แต่ก็แสดงจ านวนผู้ติดเช้ือมากกว่า
รายงานจากกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้อาจะเป็นไปได้หลายปัจจัย ประกอบไปด้วย การเริ่มต้นด าเนินการของแบบจ าลองนั้น 
ประชากรส่วนใหญ่มีเพียงแค่ 2 สถานะ ได้แก่ กลุ่มคนพร้อมติดเชื้อ และคนติดเช้ือ เท่านั้น และจ านวนคนติดเช้ือนั้นมีสัดส่วน
ที่เล็กมากในระบบ ส่วนประชากรยุงนั้น มีจ านวนที่สอดคล้องกับอุณหภูมิได้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว 

ส าหรับแนวทางในการด าเนินการวิจัยต่อไป ควรเพิ่มปัจจัยอื่น เช่นปัจจัยด้านแวดล้อม ประกอบไปด้วย การควบคุม
ประชากรยุงตามค าแนะน าของกระทรวงสาธารณะสุข อีกประการหนึ่งคือ ควรใช้ปัจจัยกระตุ้นในแบบจ าลอง ประกอบไปด้วย 
การก าหนดพฤติกรรมของเอเจ่น ท้ังแบบคงที่ และแบบมีค่าหลากหลาย การใช้ค่าอุณภูมิแบบคงที่ในบางช่วงเวลา เช่น ฤดูกาล
เป็นต้น หรือ การสร้างยุงตัดแต่งพันธุกรรม เข้ามาในแบบจ าลอง เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ในการสร้างการทดลองใหม่ ๆ ใน
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย 
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 สรุปผลกำรวิจัย   
 งานวิจัยช้ินนี้ ได้มีการประยุกต์ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งรวบรวมได้จากรายงานต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
กระทรวงสาธารณสุข กรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อน ามาใช้สร้างเป็นแบบจ าลองของไข้ปวดข้อยุงลาย และสิ่งที่ได้รับคือเครื่องมือทาง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ส าหรับจ าลองสถานการณ์ของการเกิดโรค ผลที่ได้จากการด าเนินการแบบจ าลองในเบื้องต้นนั้น มีความ
สอดคล้องกับสมการคณิตศาสตร์ที่ใช้ และสามารถให้ค าตอบที่เหมาะสมได้ ทั้งในส่วนของประชากรคน และประชากรยุง 
ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ในการน าเอาแบบจ าลองนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมโรคไข้ปวดข้อยุงลาย รวมถึงการปรับแต่ง
แบบจ าลองเพื่อตอบค าถามต่าง ๆ  ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย 
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บทคัดย่อ 
กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii)  เป็นสัตว์ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง อย่างไรก็ตามปัญหาโรคติดเช้ือ

ในกุ้งยังคงเป็นปัญหาส าคัญที่เป็นให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจในกระบวนการผลิตกุ้ง  ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับกลไก
ระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งก้ามกรามจึงมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาแนวทางยับยั้งโรคติดเช้ือในกุ้งก้ามกราม  ในงานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อระบุและจัดจ าแนกไมโครอาร์เอ็นเอ (miRNAs) ที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในกุ้งก้ามกราม 
โดยท าการฉีดกระตุ้นกุ้งก้ามกรามด้วย lipopolysaccharide (LPS) และมีกลุ่มควบคุม คือ กุ้งที่ฉีด 0.85% NaCl จากนั้นจึง
เก็บตับและตับอ่อนของกุ้งมาสกัด total RNA และน าไปสร้างและหาล าดับของ small RNA library โดยใช้เทคนิค high-
throughput sequencing ผลการทดลองพบว่า สามารถระบุ miRNA ได้ 1,723 และ 1,580 ชนิดจาก NaCl และ LPS 
library ตามล าดับ เมื่อท าการศึกษาเปรียบเทียบการแสดงออกของ miRNA ทั้ง 2 library พบว่า มี miRNA 466 ชนิดที่มีการ
แสดงออกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญในกลุ่มที่ฉีดกระตุ้นด้วย LPS โดย miRNA 213 ชนิดมีการแสดงออกเพิ่มมากขึ้น 
และ miRNA 253 ชนิดมีการแสดงออกลดลง ซึ่ง miRNA เหล่านี้น่าจะมีบทบาทส าคัญในการตอบสนองต่อระบบภูมิคุ้มกันของ
กุ้งก้ามกราม  

 

ค าส าคัญ : ไมโครอาร์เอ็นเอ  กุ้งก้ามกราม  ระบบภมูิคุ้มกัน LPS  

Abstract 
The giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) is an economically important 

aquaculture species. However, the outbreak of bacterial and viral diseases causes an economic loss in 
prawn production. Therefore, study of the mechanism of prawn immune response is essential for 
developing the approaches to lessen the effects of prawn pathogens. In this study aimed to identify the 
immune-responsive miRNA in prawn. Some prawns were stimulated by lipopolysaccharide (LPS) and the 
others were used as control group which injected with NaCl. Hepatopancreas was subsequently collected 
for small RNA library construction and high-throughput sequencing. It was found that 1,723 and 1,580 
miRNAs could be identified from NaCl and LPS library, respectively. The differential expression analysis 
showed that 466 miRNAs were expressed differentially upon LPS injection. Of these, 213 miRNAs were 
significantly up regulated and 253 miRNAs were significantly down-regulated upon LPS, indicating that 
miRNAs might be involved in the immune response in prawn.  

 
keywords :  miRNAs  LPS  Macrobrachium rosenbergii  immune response  high-throughput sequencing 

 

บทน า 

กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii)  จัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจท่ีท ารายได้มหาศาลให้กับเกษตรกรทั่วโลกรวมไป
ถึงประเทศไทย จากการส ารวจของกลุ่มวิจัยและวิเคราะหส์ถิติการประมง กรมประมงในปี 2549-2559 พบว่ามูลค่าการ
ส่งออกกุ้งก้ามกรามของไทยมมีูลคา่เฉลี่ยมากกว่า 3,000 ล้านบาทตอ่ปี (Department of Fisheries, 2017) แต่อย่างไรก็ตาม
ปัญหาโรคตดิเช้ือในกุ้งก้ามกราม เช่น โรคตดิเช้ือท่ีเกิดจากแบคทีเรยี Vibrio parahemolyticus และโรคหางขาว (White 
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tail disease) ที่เกิดจากไวรัส Macrobrachium rosenbergii Nodavirus และ extra small virus ยังคงเป็นปัญหาส าคญัที่
ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร ท าให้เกิดการสญูเสียรายได้ อีกทั้งยังส่งผลถึงอัตราการส่งออกกุ้งก้ามกรามของไทยให้ลดลงอีกด้วย 
ดังนั้นเพื่อรองรับปัญหาที่จึงต้องมกีารศึกษาเกี่ยวกับกลไกระบบภมูคิุ้มกันของกุ้งก้ามกราม เพื่อท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาแนวทาง
ยับยั้งโรคติดเชื้อในกุ้งก้ามกรามตอ่ไปในอนาคต 

Pathogen-associated molekcular patterns (PAMPs) คือโมเลกลุจ าเพาะบนผิวเซลลข์องจุลชีพ เช่น 
lipopolysaccharide (LPS) ของแบคทีเรียแกรมลบ lipotechoic acid (LTA) ของแบคทีเรียแกรมบวก และ -1,3- glucan 
(bG) ของเชื้อราและยสีต์ รวมไปถึงกรดนิวคลีอิกประเภทอาร์เอ็นเอสายคู่ และ CpG DNA ของไวรัส (Wang and Wang, 
2013; Janeway and Medzhitov, 2002) เป็นต้น โมเลกลุดังกล่าวจะถูกจดจ าอย่างจ าเพาะโดย โปรตีน pattern 
recognition receptors (PRRs) ที่เป็นตัวรับที่อยู่บนผิวเซลล์ ท าให้เกิดการส่งสญัญาณภายในเซลลน์ าไปสู่การตอบสนองทาง
ภูมิคุ้มกันแบบไม่จ าเพาะ (innate immunity) ทั้งภูมิคุ้มกันระดบัเซลล์ (cellular immunity) และภมูิคุ้มกันแบบสารน้ า 
(humoral immunity) ซึ่งกลไกที่ PAMPs ท าให้เกิดการกระตุ้นภมูิคุ้มกันแบบไม่จ าเพาะดังกล่าวเรยีกว่า PAMPs-triggered 
immunity (PTI) (Li et al., 2010) 

MicroRNA (miRNA) เป็น Non-coding RNA ขนาดประมาณ 20-24 นิวคลิโอไทด์ ที่ท าหน้าท่ีควบคุมการแสดงออก
ของยีนในระดับ post-transcription ในยูคาริโอต โดยจะยับยั้งการแสดงออกของยีนเป้าหมายอย่างจ าเพาะโดยเข้าจับที่
บริเวณ 3’untranslated regions (3’UTR) ของ Messenger RNA (mRNA) และส่งผลใหเ้กดิการยับยั้งกระบวนการ
สังเคราะห์โปรตีนหรือกระตุ้นการสลาย mRNA เป้าหมาย จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า miRNA มีบทบาทส าคญัใน
กระบวนการต่างๆของเซลล์หลากหลายกระบวนการ เช่น cell differentiation, cell proliferation,  Metabolism รวมไป
ถึงระบบภูมิคุม้กันท้ังแบบจ าเพาะและไม่จ าเพาะ (Huang and Zhang, 2012) 

การศึกษา miRNA ในกุ้งพีเนียดหลายชนิด พบว่า miRNA มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุม้กันและการตอบสนองต่อการ
ติดเชื้อจุลชีพ โดย miRNAs หลายๆชนิดมีการแสดงออกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะส าคัญเมื่อกุ้งติดเช้ือจุลชีพ แสดงให้เห็น
ถึงความเกี่ยวข้องของ miRNAs กับระบบภมูิคุ้มกันของกุ้ง อย่างไรก็ตามหนา้ที่ของ miRNAs ในระบบภูมิคุม้กันของกุ้งหรือ
สัตว์ในกลุ่มครสัเตเชียนยังไมเ่ป็นที่เข้าใจมากนัก และในปัจจุบันยงัไม่มีรายงานการศึกษาชนิดของ miRNAs ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการ PTI ในกุ้ง ดังนั้นในการศึกษานี้ผู้วิจยัจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุชนิดของ miRNA ในกุ้งก้ามกรามที่ตอบสนองต่อ 
LPS และศึกษาการแสดงออกของ miRNA ดังกล่าว 

วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกนัของกุ้งกา้มกรามและการเก็บตัวอย่างตับและตับอ่อน 

     ผู้วิจยัซื้อกุ้งก้ามกรามขนาด 30 กรัมโดยเฉลี่ยจากบ่อเลี้ยงกุ้งในจังหวัดพิษณุโลก น ามาเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ
เป็นเวลา 3 วันเพ่ือให้กุ้งปรับตัว จากนั้นแบ่งเป็น 2 กลุ่มกลุ่มละ 3 ตวั (n=3) กลุ่มทดลองจะถูกฉีดด้วย LPS ปริมาณ 12.5 g 
ในกลุ่มควบคุมจะถูกฉีดด้วย 0.85% NaCl ปริมาณ 100 l จากนั้น 12  ชม. จึงเก็บตับและตับอ่อน (hepatopancreas) ไป
สกัด total RNA โดยใช้ Direct-zol RNA miniprep (Zymo Research) และน าไปวัดความเข้มข้นโดยใช้เครื่อง Nanodrop 
spectrophotometer โดย total RNA ที่สกัดได้จะถูกเก็บที่ -80C จนกว่าจะน ามาใช้  

2. Small RNA library และ Sequencing 

     Total RNA  ปริมาณ 10 µg จากตัวอย่างแตะ่ละกลุ่ม จะถูกน าไปตรวจสอบคณุภาพด้วยเครื่อง Agilent 
Bioanalyzer 2100 และรายงานผลในรูปแบบ RNA integrity number (RIN) จากนั้นน า total RNA ที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพไปสร้าง small RNA library ทั้งหมด 2 libraries ได้แก่ control และ LPS โดยเริม่จากแยก small RNA ขนาด 18-
30 nucleotides (nt) ออกจาก total RNA ด้วย Native gel electrophoresis จากนั้นจึงน า small RNA ที่แยกได้ไปต่อกับ 
3’ และ 5’ adaptor ตามล าดับ น า small RNA ที่ต่อ adaptor เรียบร้อยแล้วไปท า reverse transcription และ PCR 
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จากนั้นจึงน า small RNA library ที่ได้ไปท า high-throughput sequencing  โดยใช้ Illumina Hiseq 4000 sequencing 
system 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยชีวสารสนเทศ (bioinformatics) 
      ข้อมูลที่ไดจ้ากการท า high-throughput sequencing  จะอยู่ในรูปแบบ raw reads จะน ามาท า data 
cleaning โดยท าการตดัล าดับของ adaptor และล าดับที่ไมม่ีคณุภาพออก จะได้เป็น clean reads จากนั้นจึงน า clean 
reads ที่ได้ไปเทียบกับฐานข้อมูลต่างๆเพื่อระบุชนิดของ small RNA โดยจะน าไปเทียบกับฐานข้อมลู NCBI และ Rfam เพื่อ
ตัด RNA ชนิดอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องออก จากนั้นน า reads ที่เหลือไปเทียบกับฐานข้อมลู miRBase v.21 เพื่อระบุชนิดของ 
miRNA จากนั้นจึงวิเคราะหเ์ปรียบเทียบการแสดงออกของ miRNA ในกลุ่ม control และกลุ่ม LPS เพื่อระบุหาและจัดจ าแนก 
miRNA ชนิดต่างๆที่มีส่วนเกีย่วของกับระบบภูมิคุม้กันของกุ้งก้ามกรามเมื่อถูกกระตุ้นด้วย LPS 

 
ผลการวิจัย 

1. การตรวจสอบคุณภาพของ Total RNA ที่สกัดได้ 
ผลการตรวจสอบคณุภาพของ total RNA ที่สกัดได้จากตับและตบัอ่อนของกุ้งก้ามกรามทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า total  

RNA ที่สกัดไดม้ีคุณภาพสูง ซึ่งแสดงให้เห็นจากค่า RNA integrity number (RIN) ซึ่งเป็นค่าท่ีแสดงความสมบรูณ์ของ RNA 
(รูปที่ 1) โดยในกลุ่ม control และกลุ่ม LPS มีค่า RIN เท่ากับ 6.3 และ 6.9 ตามล าดับ แสดงให้เห็นวา่ total RNA ทั้ง 2 กลุ่ม 
เหมาะส าหรับน าไปสร้าง small RNA library และหาล าดับด้วย high-throughput sequencing  

2. Small RNA library และ Sequencing 
 ผลการวิเคราะห์ small RNA library จากกุ้งทั้ง 2 กลุ่ม ด้วย Hiseq 4000 sequencing system พบว่า control 
library มีล าดับ clean reads ทั้งหมด 19,157,451 reads และ LPS library มีล าดับ clean reads ทั้งหมด 13,916,339  
reads เมื่อวิเคราะห์ length distribution พบว่า control และ LPS  มีล าดับที่มคีวามยาว 22 nt เป็นสัดส่วนอยู่ที่ 31.77% 
และ 34.02% ของ clean reads ตามล าดับ ซึ่งขนาดดังกล่าวเป็นขนาดของ miRNA ในสัตว ์ (รูปที่ 2) จากนั้นใช้วิธี 
bioinformatics เพื่อวิเคราะหผ์ลการท า sequencing เพื่อระบุ miRNA ที่มีการตอบสนองต่อ LPS 

 
 

ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์คณุภาพของ total RNA ของกลุ่ม control (A) และกลุ่ม LPS (B) ด้วย Agilent 
Bioanalyzer 2100 
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ภาพที่ 2 Length distribution ของ small RNA library ของกลุ่ม control (A) และกลุ่ม LPS (B) 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยชีวสารสนเทศ (bioinformatics)  
Raw reads ที่ได้จากการท า high-throughput sequencing จะถูกน ามาท า data cleaning โดยท าการตัดล าดับ

ของ adaptor และล าดับที่ไมม่ีคณุภาพออก จะไดเ้ป็น clean reads จากนั้นจึงน า clean reads ที่ได้ไปเทียบกับฐานข้อมลู
ต่างๆเพื่อระบุชนิดของ small RNA โดยจะน าไปเทียบกับฐานข้อมลู NCBI และ Rfam เพื่อตัด RNA ชนิดอื่นๆที่ไมเ่กี่ยวข้อง
ออก เช่น rRNA, tRNA, snRNA, snoRNA, intron และ exon จากนั้นน า reads ที่เหลือไปเทียบกับฐานข้อมูล miRBase 
v.21 เพื่อระบุชนิดของ miRNA พบว่าในกลุ่ม control สามารถระบุ miRNA  ได้ 1723 (0.34%)  ชนิด และในกลุ่ม LPS 
สามารถระบุ miRNA  ได้ 1580 (0.35%) ชนิด แสดงดังตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 ชนิดต่างๆของ RNA ที่ระบุได้จากฐานข้อมลู 

 
RNA species 

Control (NaCl) LPS 
Total Unique Total Unique 

Reads Percentage Reads Percentage Reads Percentage Reads Percentage 
Clean reads 19157854 100 509371 100 13916666 100 451521 100 
Intron 5440 0.03 1308 0.26 4500 0.03 1188 0.26 
Exon 4809 0.03 949 0.19 3159 0.02 911 0.20 
rRNA 1154824 6.03 61094 11.99 861855 6.19 53597 11.87 
tRNA 265772 1.39 11919 2.34 238802 1.72 11336 2.51 
snRNA 1236 0.01 667 0.13 1183 0.01 646 0.14 
snoRNA 816 0.00 328 0.06 612 0.00 270 0.06 
miRNA 15279555 79.76 1723 0.34 11301115 81.21 1580 0.35 
unannotated 2444999 12.76 335154 65.80 1505113 10.82 297352 65.86 

 
4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบการแสดงออกของ miRNA 

ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของ miRNA โดยเปรียบเทียบชนิดและระดับการแสดงออกของ 
miRNA ในกลุ่ม LPS เทียบกับในกลุ่ม control ผลการทดลองพบว่า มี miRNA 466 ชนิดที่มีการแสดงออกเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมีนัยส าคัญ โดยมี miRNA 213 ชนิดที่มีการแสดงออกเพิ่มมากขึ้น และมี miRNA 253 ชนิดที่มีการแสดงออกลดลง ดัง
รูปที่ 3 และตัวอย่างของ miRNA ที่มีการแสดงออกเปลี่ยนแปลงไปเมื่อกุ้งก้ามกรามถูกกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วย LPS แสดงดัง
ตารางที่ 2 
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ภาพที่ 3 Scattered plot แสดงจ านวน miRNAs ที่มีการแสดงออกเปลี่ยนแปลงเมื่อกุ้งก้ามกรามถูกกระตุ้นด้วย LPS 

 
ตารางที่ 2 ตัวอย่างของ miRNA ที่มีการแสดงออกเปลี่ยนแปลงเมื่อกุ้งก้ามกรามถูกกระตุ้นด้วย LPS 

 

 

 

miRNAs Sequence (5’3’) Length (nt) Fold change 
(LPS vs NaCl) 

Up-regulated miRNA upon LPS 
miR-3689f 
miR-375b-3p 
miR-2970-5p 
miR-9856-3p 
miR-1842 
miR-7911c-5p 
miR-1420e-5p 
miR-7965-3p 

 

TTTGTTCGTTCTTCCTGGGA 
TTTGTTCGTTCTACTCGGTATG 
GAAGTCAAGCAACGTTGGGTCTGG 
GTTCCGGATTGGGGTGGG 
ATTGGCTCTGAGGGTCGGGTCAG 
GTCTCCCGGCCGATGCACCA 
GTTTCGACACAGACTGTACTCATCT 
TTTTGGTAAGCAGAACAGGCGCT 

20 
22 
24 
18 
22 
20 
25 
23 

19.229 
18.595 
16.031 
15.260 
15.013 
14.893 
14.761 
14.395 

Down-regulated miRNA upon LPS 
miR-1273c 
miR-4984-3p 
miR-609 
miR-4266 
miR-1502d-3p 
miR-3277 
miR-6078 
miR-1647 
miR-7358-3p 

GGCGACGAACGAGACTCTGG 
AAGTGTTTGACGATTCCTGG 
CGGGAAGCGGGTGCGGGGC 
CTTAGTGAGGCCTTCGGACC 
ACTTACTCCCGGACGAGTGTCTGC 
TGGGCCAGTGTCTCTGAAATTCT 
CCGTTAAGCTAGCTGTGGT 
GCTCTCCTGTAAGGGTACTCT 
AGTGTTGTCGCCACTTCCGGAC 

20 
20 
19 
20 
24 
23 
19 
21 
22 

-14.550 
-14.977 
-15.307 
-15.429 
-16.015 
-16.257 
-16.510 
-17.287 
-18.237 
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อภิปรายผล 

  miRNA ท าหน้าที่ส าคัญในการควบคุมการแสดงออกของยีนระดบั post-transcription ในยูคาริโอต ท าให้ miRNA มี
บทบาทส าคัญในกระบวนการต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต เช่น cell cycle, cell differentiation, cell proliferation,  
metabolism, apoptosis และยังรวมถึงระบบภูมิคุ้มกัน (Huang and Zhang, 2012) ส าหรับสัตว์ในกลุ่มครัสเตเชียน มี
รายงานว่า miRNA ท าหน้าที่ส าคัญในระบบภูมิคุ้มกัน ตัวอย่างเช่นในกุ้งลายเสือญี่ปุ่น (Marsupenaeus japonicus) พบว่า 
หลังจากที่กุ้งติดเช้ือไวรัส WSSV มี miRNA หลายชนิดแสดงออกเปลี่ยนแปลงไปและพบว่าส่วนใหญ่มีหน้าที่ส าคัญในระบบ
ภูมิคุ้มกันแบบไม่จ าเพาะและกระบวนการตายของเซลล์ เช่น miR-12 มีการแสดงออกลดลงเมื่อกุ้งติดเช้ือ WSSV โดยพบว่า 
miR-12 มีเป้าหมายคือ signaling caspase ซึ่งเป็นโปรตีนที่ท าหน้าที่ส าคัญในกระบวนการ apoptosis และ phagocytosis 
(Yang et al., 2012) นอกจากนี้ยังพบว่า miR-100 มีการแสดงออกเพิ่มมากขึ้นเมื่อกุ้งติดเช้ือ WSSV โดย miR-100 มี
เป้าหมายเป็น trypsin gene ซึ่งมีบทบาทส าคัญในกระบวนการต้านไวรัสในกุ้ง (Yang et al., 2014) นอกจากกุ้งลายเสือญี่ปุ่น 
ยังมีรายงานว่า miRNA เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันในครัสเตเชียนชนิดอื่นๆ เช่น กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus 
vannamei), กุ้งกุลาด า (Penaeus monodon), ปูขน (Eriocheir sinensis) และ ปลาจวดเหลือง (Larimichthys crocea) 
(Sun et al., 2016; Kaewkascholkul et al., 2016; Li et al.,2014; Qiao et al., 2016) 
 ในการศึกษานี้ผู้วิจัยได้ท าการกระตุ้นกุ้งก้ามกรามด้วย LPS ซึ่งเป็น PAMPs ที่อยู่บนผิวเซลล์ของแบคทีเรียแกรมลบ 
จากนั้นจึงสกัด RNA จากตับและตับอ่อนของกุ้งเพื่อน าไปสร้าง small RNA library ผู้วิจัยพบว่าขนาดของ small RNA ที่พบ
ทั้งในกลุ่มที่ฉีด LPS และกลุ่มควบคุม (NaCl) มีสัดส่วนของ small RNA ขนาด 22 nt สูงที่สุด ซึ่งขนาดดังกล่าวตรงกับขนาด
ของ miRNA ที่พบในกุ้งแวนนาไม กุ้งกุลาด า และกุ้งขาวจีน (Sun et al., 2016; Kaewkascholkul et al., 2016; Li et al., 
2017) เมื่อท าการเปรียบการแสดงออกของ small RNA ใน LPS library และ NaCl library พบว่ามี miRNA 466 ชนิดที่มี
การแสดงออกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดย 213 ชนิดที่มีการแสดงออกเพิ่มมากขึ้น และ 253 ชนิดที่มีการแสดงออก
ลดลง โดยพบว่า miRNA ที่มีการแสดงออกตอบสนองต่อ LPS บางชนิดมีรายงานว่าเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน ตัวอย่างเช่น 
miR-3689f มีการแสดงออกเพิ่มขึ้นมากถึง 19.229 เท่า โดยพบว่า miR-3689f  มีเป้าหมายเป็นยีน  PHD finger protein 
20-like 1 ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตายของเซลล์ ในมนุษย์ (Estève et al., 2014) miR-1647 มีการแสดงออกลดลง 
17.287 เท่า จากการศึกษาของ JL Irizarry และคณะ พบว่า miR-1647 มีหน้าที่ส าคัญในกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเซลล์
เม็ดเลือดขาวในไก่ (Irizarry et al., 2017) แสดงให้เห็นว่า miRNA มีความส าคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันในกุ้งก้ามกราม 

สรุปผลการวิจัย 

 miRNA 466 ชนิดมีการแสดงออกที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อกุ้งก้ามกรามถูกฉีดกระตุ้นด้วย LPS แสดงให้เห็นถึง
ความส าคัญของ miRNA ต่อระบบภูมิคุ้มกันในกุ้งก้ามกราม 
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การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการผสมผสานวัสดุและศิลปกรรม
ของท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

THE DESIGNING AND DEVELOPMENT OF COMMUNITY SOUVENIR PRODUCTS BY BLENDING 
BETWEEN LOCAL MATERIAL AND LOCAL ARTS IN PHETCHABUN PROVINCE                                                  

TO SUPPORT ASEAN COMMUNITY 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีการด าเนินกิจกรรมอยู่แล้วได้พัฒนารูปแบบ

ผลิตภัณฑ์ ท าบรรจุภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นโดยการผสมผสานวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมในจังหวัด
เพชรบูรณ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า จากการศึกษาบริบทชุมชนและการส ารวจความคิดเห็นของ
ชุมชนพบว่าควรที่จะออกแบบพัฒนาและสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนจากแนวคิดจากองค์พระพุทธมหาธรรมราชาและ
ศิลปกรรมเมืองเก่าศรีเทพ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่ใช้แนวคิดจากองค์
พระพุทธมหาธรรมราชาและศิลปกรรมเมืองศรีเทพ เป็นต้นแบบที่ได้ผลการประเมินการออกแบบจากผู้ประกอบการและ
นักท่องเที่ยว โดยภาพรวมทุกด้านมีความเหมาะสมดี สามารถน าต้นแบบไปผลิตขายให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน โดยการน าเอาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของจังหวัดมาใช้ให้เป็นประโยชน์ 
 
ค าส าคัญ : ของที่ระลึก  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ประชาคมอาเซียน 
 

Abstract 
 This research aims to promote and support existing product groups, develop product models. 
Make your own local packaging by combining eco-friendly materials and fine art in Phetchabun to serve 
the ASEAN community. The results of the research found that based on community context study and 
community survey, the design, development and prototyping of community products should be based on 
the concept of the Phra Mahathat Thammaracha and the art of Si Thep Historical Park and using local 
materials of Phetchabun Province. The product of the souvenir is based on the concept of Phra Mahathat 
Thammaracha and the art of Si Thep Historical Park using local materials of Phetchabun Province results 
from entrepreneurs and tourists found that all aspects are good. The prototype can be produced for sale 
to tourists to serve the ASEAN community by the identity and identity of the province to use it.  
 
keywords : souvenir community product ASEAN community 
 
บทน า 
 จังหวัดเพชรบูรณ์ถือว่าเป็นพ้ืนท่ียุทธศาสตร์ส าคัญที่ถูกก าหนดให้เป็นศูนย์กลางบริการโลจิสติกส์ และโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ตามแนวเส้นทางสาย R2 ซึ่งเมียนมาร์-ไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม และเส้นทาง
สาย R3E เช่ือมโยง ไทย-สปป.ลาว-จีนตอนใต้ และเส้นทางสาย R3W เช่ือมโยง ไทย-เมียนมาร์-จีนตอนใต้ ประกอบกับหาก
ประเทศไทยและ สปป.ลาว มีความร่วมมือในการยกระดับด่านผาแก้ว เมืองปากลาย แขวงไชยบุรี ซึ่งเป็นเพียงด่านท้องถิ่น ให้
เป็นด่านในระดับเดียวกับด่านภูดู่ได้ ตลอดจนพัฒนาเส้นทางเช่ือมต่อไปยังเมืองไชยบุรี (ประชากร 382,200 คน) และเมือง
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หลวงพระบาง (ประชากร 408,800 คน) จะช่วยอ านวยความสะดวกในการน าเข้าวัตถุดิบ การส่งออกสินค้า และการเดินทาง
ท่องเที่ยวระหว่างกันให้สะดวกรวดเร็ว ก็จะสามารถสร้างมูลคา่เพิ่มได้อีกมาก มีการประเมินว่าหากมีการพัฒนาด่านภดูู่-ด่านผา
แก้วโดยต่อเนื่อง มูลค่าการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวผ่านด่านในอนาคตจะเพิ่มขึ้นปีละไม่ต่ ากว่า 1,000 ล้านบาท                  
(สกาวรัตน์ ศิริมา, 2557) 

ณ ปัจจุบัน เม็ดเงินจากภาคการท่องเที่ยว คิดเป็น 8% ของ GDP นั่นคือ 1 ล้านล้านบาท และมีคนท างานนับล้านคน
อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ ภาคท่องเที่ยว คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นแค่ธุรกิจโรงแรม เอเย่นต์ทัวร์ น าเที่ยว แต่จริงๆ มีมากกว่านั้นและ
สร้างธุรกิจต่อเนื่องตามมามากมาย เช่น ด้านสันทนาการ จะมี สปา สนามกอล์ฟ สวนสนุก เรือภัตตาคารทางน้ า  เรือโดยสาร 
รถทัวร์ ขายของที่ระลึก ที่ไม่ค่อยทราบกันคือ รายรับของภาคท่องเที่ยวหนึ่งในสามมาจากการขายของที่ระลึก ในขณะที่
จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่สามารถสร้างรายได้จากการขายของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
ตามแนวเส้นทางที่เช่ือมต่อระหว่างประเทศตามระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออกตะวันตก แต่กลับไม่มีการพัฒนาสินค้าชุมชนท่ี
มีการด าเนินกิจกรรมอยู่แล้วให้ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเท่าที่ควร ท าให้สูญเสียโอกาส การสร้างงาน สร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึกที่มีเอกลักษณ์ของศิลปกรรมท้องถิ่นโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมในผู้มีรายได้น้อย การเผยแพร่ศิลปกรรมในท้องถิ่น
ในรูปของสินค้าท่ีเป็นของฝากของที่ระลึกก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (นุทิศ เอี่ยมใส, 2555) 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางศิลปกรรมสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ การเผยแพร่งาน
ศิลปกรรมเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ การประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปได้เห็นความส าคัญของเมืองใน
ประวัติศาสตร์ ผลงานด้านศิลปกรรม ท่ีนอกเหนือจากการบริการการท่องเที่ยวตามธรรมชาติแล้ว การสร้างผลิตภัณฑ์ของฝาก
และของที่ระลึกโดยการน าเอาแนวคดิทางศิลปกรรมในท้องถิ่นมาประยุกต ์ออกแบบพัฒนาให้เกิดความเหมาะสมต่อการใช้งาน
ส าหรับการตกแต่ง และเป็นของฝากของที่ระลึก ซึ่งสามารถใช้วัสดุในท้องถิ่นเป็นวัตถุดิบในการผลิต โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนที่มีการด าเนินกิจกรรมรวมกลุ่มสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนอยู่แล้ว ซึ่งการรวมกลุ่มสร้างผลิตภัณฑ์ในชุมชนดังกล่าวได้ใช้
วัตถุดิบในท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ยังไม่มีรูปแบบลวดลายของผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์
แต่อย่างใด จากสภาพปัญหา นโยบายของรัฐบาลและการเผยแพร่งานศิลปกรรมรูปแบบของฝากของที่ระลึก ดังกล่าวข้างต้น 
โดยการผสมผสานภูมิปัญญาชาวบ้านกับการใช้วัสดุท้องถิ่นและศิลปกรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ขณะเดียวกันการน าทุนทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีมาพัฒนาความเข็มแข็งของชุมชม ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
การละเล่นของท้องถิ่นเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่น าไปสู่การลดละเลิกอบายมุขในงาน
ประเพณีต่างๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาแบบองค์รวมที่บูรณาการศาสตร์ทุกด้านเข้าด้วยกันภายใต้กระบวนการท างานที่เช่ือมโยง
ต่อเนื่องกัน เป็นการพัฒนาอย่างสมดุลที่มีคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน มุ่งเน้น
สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนให้สามารถน าทุนทางสังคมของชุมชนมาปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน สร้างกิจกรรมร่วมมือกัน โดยมี
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีการด าเนินกิจกรรมอยู่แล้วได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 
ท าบรรจุภัณฑ์ที่มีเอกลักษณข์องท้องถิ่นโดยการผสมผสานวัสดทุี่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมในจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน 

 
วิธดี าเนินการวิจัย 
1. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาปัญหา และความเป็นมา 

โดยการศึกษาข้อมูลต่างๆ จากการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากชุมชน จากหนังสือเอกสารทางวิชาการ นิตยสาร 
วารสาร ภาพถ่าย เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อให้รู้ถึงความเป็นมาของปัญหาเพื่อใช้ประกอบการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกโดยการผสมผสานวัสดุและศิลปกรรมทองถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
2. ศึกษาและออกแบบของที่ระลึก 

ในการออกแบบวิจัยได้รวบรวมข้อมูลตา่งๆ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนารูปแบบของที่ระลึกเพื่อ
น าไปสร้างต้นแบบ ได้แก่ 

1) การออกแบบของที่ระลึก โดยใช้แนวคิดจากงานศิลปกรรมและวัสดุในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 4 รูปแบบ 
รูปแบบละ 10 ช้ิน รวม 40 ช้ิน 

2) เปรียบเทียบวิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย 
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3) คัดเลือกแบบที่ได้จากการวิเคราะห์แบบที่มีข้อดีที่สุด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่ออกแบบโดยใช้แนวคิดจาก
รูปลักษณ์จากศิลปกรรมเมืองศรีเทพ รูปองค์พระพุทธมหาธรรมราชา ประกอบด้วยเครื่องปั้นดินเผานูนต่ าประกอบแผ่นไม้
จ านวน 4 รูปแบบ รูปแบบละ 1 ช้ิน รวม 4 ช้ิน เป็นกลุ่มตัวอย่า 

4) น าแบบที่ได้มาคัดเลือกแลว้ไปท าการประเมินด้านการออกแบบโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ
ด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 3 คน แล้วน าแบบไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องก่อนน าไปสร้างต้นแบบ โดย
การประเมินครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดแบบประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความมีเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม ด้านความสวยงามน่า
ใช้ ด้านความปลอดภัย และด้านความสะดวกในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกโดยใช้แนวคิดจากรูปลักษณ์จาก
ศิลปกรรมเมืองศรีเทพ พระพุทธมหาธรรมราชา ประกอบด้วย เครื่องปั้นดินเผานูนต่ า ประกอบแผ่นไม้ 4 รูปแบบ 
3. สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ 

การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์โดยน าแบบท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วและคัดเลือกแบบท่ีดีที่สุด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
โดยใช้แนวคิดจากรูปลักษณ์จากงานศิลปกรรมเมืองศรีเทพ และพระพุทธมหาธรรมราชา สร้างเป็นของที่ ระลึกโดยท าเป็น
เครื่องปั้นดินเผานูนต่ าประกอบแผ่นไม้ จ านวน 4 รูปแบบ และก าหนดขนาด วัสดุ สัดส่วน รูปทรง สีสัน ลวดลาย เพื่อความ
สวยงามและเหมาะสม แล้วจีงท าการสร้างต้นแบบ 
4. ตรวจสอบคุณลักษณะที่ต้องการ/ประเมินความพึงพอใจ 

หลังจากการสร้างต้นแบบเรียบร้อย ผู้วิจัยน าต้นแบบที่สร้างขึ้นไปให้กลุ่มเป้าหมายประเมินคุณลักษณะที่ต้องการ/
ความพึงพอใจ โดยก าหนดผู้ประเมิน คือ ผู้ที่สนใจและนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการจ านวน 100 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบ
บังเอิญ จากร้านค้าในสนามที่ท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอเขาค้อ 
อ าเภอน้ าหนาว อ าเภอศรีเทพ เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถาม เพื่อประเมินคุณลักษณะที่ต้องการ/ความพึง
พอใจของกลุ่มเป้าหมาย ในการประเมินครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดแบบประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความมีเอกลักษณ์ทาง
ศิลปกรรม ด้านความสวยงามน่าใช้ ด้านความปลอดภัย และด้านความสะดวกในการใช้งาน 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้ค่าสถิต ิค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ย โดยก าหนดเกณฑ์
การประเมินคุณลักษณะที่ต้องการ/ความพึงพอใจด้านความมีเอกลักษณ์ของพื้นถิ่น ด้านความสวยงามน่าใช้ ด้านความ
ปลอดภัย ด้านความสะดวกต่อการใช้งานและด้านความแข็งแรง 
 
ผลการวิจัย  

1. ผลการศึกษางานด้านศิลปกรรมในจังหวัดเพชรบูรณ์ส าหรับประกอบการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ประชากรของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ มีกลุ่มชาติพันธุ์สืบเช้ือสายและอพยพมาจากหลายภูมิภาค 

เพราะพื้นที่อาณาเขตของจังหวัดเป็นพื้นที่ยาวและล้อมรอบด้วยวัฒนธรรมหลากหลายดังนั้น ประชากรของชาวจังหวัด
เพชรบูรณ์ จึงมีประชากรทั้งที่เดิมที่อาศัยอยู่ และมีกลุ่มชนอื่นที่อพยพเข้ามาท ามาหากินเป็นจ านวนมาก จึงท าให้เกิด
วัฒนธรรมหลากหลายทั้งด้านจิตรกรรม ด้านสถาปัตยกรรม ด้านประติมากรรม เช่น จิตรกรรมฝาผนังวัดนาทราย จิตรกรรม
บนเสาไม้แปดเหลี่ยมวัดทรายงาม และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ซึ่งมีอายุไม่ต่ ากว่า 1,000 ปี เป็นเมืองที่ขอมสร้างขึ้นใน
ระยะเวลาใกล้เคียงกันกับเมืองพิมาย ลพบุรี ศิลปกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ ปรางค์ศรีเทพ ปรางค์สองพี่น้อง นอกจากจะมี
สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นแลว้ยังมีประติมากรรมที่ทรงคุณคา่คือ ประติมากรรมปูนปั้นแบบนูนสูง ท่ีสวยงามติดอยู่ฐานเขาคลังใน
มีลักษณะเป็นรูปคนแคะท่านั่ง ส่วนหน้าตาไปตามจินตนาการของผู้สร้าง ลักษณะศิลปกรรมของเมืองศรีเทพเป็นศิลปะแบบ
ขอม หรือสมัยลพบุรี อย่างเห็นได้ชัด ดังเช่น เทวรูปพระนารายณ์ รูปยักษ์ เทพารักษ์ ท าด้วยหินศิลาแลง และพร้อมกันนี้ยัง
ศิลปะแบบทวาราวดีปะปนอยู่ เช่น ธรรมจักรหินทรายแกะสลัก ดังแสดงในภาพที่ 1 
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ภาพที ่1 ศิลปกรรมในจังหวัดเพชรบูรณ์ (ก) จิตรกรรมฝาผนังวัดนาทราย (ข) จิตรกรรมบนเสาไม้แปดเหลี่ยมวัดทรายงาม                                       

              (ค) ธรรมจักรหินทรายแกะสลัก (ง) ประติมากรรมคนแคระแบกโบราณสถานเขาคลังใน 
 

นอกจากน้ียังได้ค้นพบ พระพุทธรูปแบบทวาราวดีมีจารึกเป็นคาถา เย ธัมมาฯ ภาษาบาลีบนฐาน ซึ่งแสดงว่าอิทธิพล
ของศิลปะทวาราวดี ได้แพร่เข้ามายังเมืองศรีเทพ นอกจากนี้ยังมีผู้ค้นพบเศษธรรมจักรศิลาขนาดค่อนข้างใหญ่มีลายสลักแบบ
ทวาราวดี ซึ่งปัจจุบันรักษาการอยู่ท่ีว่าการอ าเภอศรีเทพ อนึ่งถ้ าถมอรัตน์ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองศรีเทพไปทางทิศตะวันตก ยังมี
ศาสนาลัทธิมหายานจากอาณาจักรศรีวิชัยทางใต้ของประเทศ ศิวลึงค์ เทวสตรี ทวารบาลและรูปพระอาทิตย์ อันคล้ายคลึงกับ
ประติมากรรมในสมัยพรามณ์ที่ส าคัญ คือ เทวรูป พระนารายณ์สวมหมวกทรงกระบอก 8 เหลี่ยม และแผ่นทองค าสลักลาย
เป็นรูปพระนารายณ์ยืนด้วยอาการตริภังค์ ที่จริงแล้วเมืองศรีเทพประสมประสานวัฒนธรรมต่างรูปแบบให้เข้ากันได้ดี เห็นได้
จากชุมชนนี้สร้างเทวรูปสวมหมวกแปดเหลี่ยมแบบศรีเทพ ซึ่งนับเป็นประติมากรรมสกุลช่างศรีเทพ เช่ือกันว่าตั้งแต่สมัยพุทธ
ศตวรรษที่ 11 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเทวรูปในศาสนาพรามณ์ เช่น เทวรูปพระนารายณ์ พระกฤษณะและพระอาทิตย์ 

2. ผลการศึกษาแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีการด าเนินกิจกรรมอยู่แล้ว ได้พัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นโดยการผสมผสานวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ผู้วิจัยได้น าต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่ได้พัฒนาแล้ว เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อประเมินผลการออกแบบ 
แล้วประเมินคุณลักษณะที่ต้องการ/ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ โดยต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกได้ใช้
แนวคิดจากองค์พระพุทธมหาธรรมราชาและศิลปกรรมเมืองศรีเทพ ปรากฏผลดังนี้ 

2.1 ผลการออกแบบและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
ผลการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกโดยใช้แนวคิดจากงานศิลปกรรมและใช้วัสดุในท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

และท าการคัดเลือกต้นแบบผลิตภัณฑ์เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้ผลการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกดังแสดงในตารางที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) (ข) 

(ค) (ง) 
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ตารางที่ 1 แสดงรูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกโดยใช้แนวคิดจากรูปลักษณ์ของศิลปกรรมและใช้วัสดุในท้องถิ่นของจังหวัด
เพชรบูรณ์ ท่ีผ่านการคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 4 รูปแบบ 

รูปแบบที ่ แบบผลติภณัฑ ์ ผลการออกแบบ 
1 

 

- สะท้อนถึงรูปลักษณ์เทวรูปเมืองศรีเทพได้ดี 
- รูปทรงสวยงาม 
- สีสันสะท้อนแนวคิดความเก่าและโบราณ 
- มีความแข็งแรงทนทาน 
- ใช้งานง่ายเหมาะส าหรับใช้เป็นของตกแต่งบ้าน 

2 

 

- มีความแปลกใหม่แตกต่างจากท้องตลาด สะท้อนถึง
รูปลักษณ์ของคนแคระเมืองศรีเทพ 

- รูปทรงสวยงาม 
- มีความแข็งแรงทนทาน 
- ใช้งานง่ายเหมาะส าหรับใช้เป็นของตกแต่งบ้าน 

3 

 

- สื่อถึงการวัสดุในท้องถิ่นได้ดี 
- แปลกใหม่แตกต่างจากท้องตลาด 
- ใช้งานสะดวก 
- สอดคล้องกับหน้าท่ีการใช้งาน 
- เหมาะส าหรับตกแต่งผนังบ้านหรือประตูรั้ว 

4 

 

- สื่อถึงคนแคระเมืองศรีเทพ 
- สื่อถึงการวัสดุในท้องถิ่นได้ดี 
- แปลกใหม่แตกต่างจากท้องตลาด 
- ใช้งานสะดวก 
- สอดคล้องกับหน้าท่ีการใช้งาน 
- เหมาะส าหรับตกแต่งผนังบ้านหรือประตูรั้ว 

 
 

2.2 ผลการประเมินการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้วิจัยได้น าแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก โดยใช้แนวคิดจากองค์พระพุทธมหาธรรมราชาและศิลปกรรมเมืองเก่าศรีเทพ

โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่พัฒนาเป็นแบบที่สมบูรณ์แล้ว เสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ประเมินผล
การออกแบบจ านวน 4 รูปแบบ ซึ่งผลการประเมินน าเสนอได้ ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที ่1 แสดงผลการประเมินการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญ 

รายการ 
รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 รูปแบบที่ 3 รูปแบบที่ 4 เฉลี่ย 
�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 

1. ด้านความมีเอกลักษณ์ 
1.1 แสดงถึงเอกลักษณ์ของรูปลักษณ์ 
1.2 มีความสอดคล้องกับแนวคิดออกแบบ 
1.3 มีความแปลกใหม่  

 
4.67 
4.33 
4.33 

 
0.58 
0.58 
0.58 

 
4.67 
4.67 
4.67 

 
0.58 
0.58 
0.58 

 
4.67 
4.00 
4.67 

 
0.58 
0.00 
0.58 

 
4.33 
4.00 
4.67 

 
0.58 
1.00 
0.58 

 

เฉลี่ย 4.44 0.58 4.67 0.58 4.44 0.39 4.33 0.72 4.47 
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ตารางที ่1 แสดงผลการประเมินการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 

รายการ 
รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 รูปแบบที่ 3 รูปแบบที่ 4 เฉลี่ย 
�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D.  

2. ด้านความสวยงาม 
2.1 มีสีสันสวยงามเหมาะสม 
2.2 มีรูปทรงสวยงามเหมาะสม 
2.3 มีลวดลายสวยงามเหมาะสม 
2.4 มีรูปแบบน่าสนใจ 

 
4.67 
4.33 
4.67 
4.33 

 
0.58 
1.15 
0.58 
0.58 

 
4.33 
4.67 
5.00 
4.33 

 
0.58 
0.58 
0.00 
0.58 

 
4.67 
4.33 
5.00 
4.00 

 
0.58 
1.15 
0.00 
0.00 

 
4.00 
5.00 
4.67 
4.00 

 
0.00 
0.00 
0.58 
1.00 

 

เฉลี่ย 4.50 0.72 4.58 0.44 4.50 0.43 4.42 0.395 4.50 
3. ด้านความสะดวกในการใช้งาน 

3.1 มีความสะดวกในการใช้งาน 
3.2 มีความสอดคล้องกับหน้าท่ีการใช้งาน 
3.3 สามารถใช้ในการตกแต่งบ้านได้ 

 
4.67 
4.67 
4.67 

 
0.58 
0.58 
0.58 

 
4.67 
4.67 
4.33 

 
0.58 
0.58 
0.58 

 
5.00 
4.67 
4.67 

 
0.00 
0.58 
0.58 

 
5.00 
4.00 
4.67 

 
0.00 
0.00 
0.58 

 

เฉลี่ย 4.33 0.58 4.56 0.58 4.78 0.39 4.56 0.193 4.56 
4. ด้านความปลอดภัย 

4.1 มีความแข็งแรง 
4.2 ไม่มีลักษณะที่เป็นอันตราย 
4.3 ใช้วัสดุที่ปลอดภัย 

 
4.33 
4.67 
4.33 

 
1.15 
0.58 
1.15 

 
4.67 
4.67 
5.00 

 
0.58 
0.58 
0.00 

 
3.67 
4.67 
4.33 

 
0.58 
0.58 
1.15 

 
4.33 
4.67 
4.33 

 
1.15 
0.58 
1.15 

 

เฉลี่ย 4.44 0.96 4.78 0.39 4.22 0.77 4.44 0.96 4.47 
รวม 4.44 0.71 4.64 0.49 4.49 0.49 4.44 0.55 4.50 

 
ภาพรวมทุกด้านมีความเหมาะสมในระดับดี ( �̅� =4.50) ซึ่งจ าแนกเป็นรายด้าน ดังนี้ ด้าน 1 ความมีเอกลักษณ์มี

ความเหมาะสมในระดับดี ( �̅� = 4.47) ด้านที่ 2 ความสวยงามมีความเหมาะสมในระดับดี ( �̅� = 4.50) ด้านที่ 3 ความสะดวกใน
การใช้งานมีความเหมาะสมในระดับดี ( �̅� = 4.56) และด้านที่ 4 ความปลอดภัยมีความเหมาะสมในระดับดี ( �̅� = 4.47) 

2.3 ผลการประเมินการออกแบบจากผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว 
ผู้วิจัยได้น าแบบผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก โดยใช้แนวคิดจากองค์พระพุทธมหาธรรมราชาและศิลปกรรมเมือง

เก่าศรีเทพ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ีผู้เชี่ยวชาญประเมินแล้วมาสร้างต้นแบบ แล้วน าต้นแบบไปให้ผู้สนใจ 
นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งผลการประเมินน าเสนอได้ดังนี้ 
 
ตารางที ่2 แสดงผลการประเมินต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ 

รายการ 
รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 รูปแบบที่ 3 รูปแบบที่ 4 เฉลี่ย 
�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 

1. ด้านความมีเอกลักษณ์ 
1.1 แสดงถึงเอกลักษณ์ของรูปลักษณ์ 
1.2 มีความสอดคล้องกับแนวคิดออกแบบ 
1.3 มีความแปลกใหม่  

 
4.52 
4.29 
4.37 

 
0.58 
0.67 
0.65 

 
4.53 
4.34 
4.33 

 
0.59 
0.64 
0.67 

 
4.56 
4.46 
4.40 

 
0.54 
0.54 
0.68 

 
4.48 
4.39 
4.36 

 
0.80 
0.80 
0.66 

 

เฉลี่ย 4.39 0.63 4.40 0.63 4.47 0.59 4.41 0.75 4.42 
2. ด้านความสวยงาม 

2.1 มีสีสันสวยงามเหมาะสม 
2.2 มีรูปทรงสวยงามเหมาะสม 
2.3 มีลวดลายสวยงามเหมาะสม 
2.4 มีรูปแบบน่าสนใจ 

 
4.46 
4.39 
4.69 
4.40 

 
0.61 
0.79 
0.53 
0.57 

 
4.46 
4.41 
4.69 
4.39 

 
0.66 
0.78 
0.53 
0.57 

 
4.46 
4.39 
4.68 
4.46 

 
0.61 
0.79 
0.53 
0.58 

 
4.41 
4.42 
4.52 
4.37 

 
0.84 
0.77 
0.80 
0.81 

 

เฉลี่ย 4.49 0.63 4.49 0.64 4.50 0.63 4.43 0.81 4.48 
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ตารางที ่2 แสดงผลการประเมินต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ (ต่อ) 

รายการ 
รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 รูปแบบที่ 3 รูปแบบที่ 4 เฉลี่ย 
�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D.  

3. ด้านความสะดวกในการใช้งาน 
3.1 มีความสะดวกในการใช้งาน 
3.2 มีความสอดคล้องกับหน้าที่การ
ใช้งาน 
3.3 สามารถใช้ในการตกแต่งบ้าน
ได้ 

 
4.56 
4.66 
3.94 

 
0.62 
0.55 
0.63 

 
4.56 
4.63 
4.05 

 
0.62 
0.61 
0.67 

 
4.49 
4.61 
4.35 

 
0.67 
0.57 
0.63 

 
4.58 
4.51 
3.94 

 
0.61 
0.80 
0.63 

 

เฉลี่ย 4.39 0.60 4.41 0.63 4.48 0.62 4.34 0.68 4.41 
4. ด้านความปลอดภัย 

4.1 มีความแข็งแรง 
4.2 ไม่มีลักษณะที่เป็นอันตราย 
4.3 ใช้วัสดุที่ปลอดภัย 

 
4.28 
4.62 
4.43 

 
0.91 
0.51 
0.89 

 
4.29 
4.58 
4.47 

 
0.88 
0.59 
0.85 

 
4.38 
4.58 
4.52 

 
0.80 
0.57 
0.73 

 
4.37 
4.62 
4.43 

 
0.92 
0.51 
0.89 

 

เฉลี่ย 4.44 0.77 4.45 0.77 4.52 0.70 4.43 0.77 4.46 
รวม 4.43 0.65 4.44 0.67 4.49 0.63 4.42 0.76 4.44 

 
ภาพรวมทุกด้านมีความเหมาะสมในระดับดี ( �̅� = 4.44) ซึ่งจ าแนกเป็นรายด้าน ดังนี้ ด้าน 1 ความมีเอกลักษณ์มีความ

เหมาะสมในระดับดี ( �̅� = 4.42) ด้านที่ 2 ความสวยงามมีความเหมาะสมในระดับดี ( �̅�  = 4.48) ด้านที่ 3 ความสะดวกในการใช้
งานมีความเหมาะสมในระดับดี ( �̅� = 4.41) และด้านที่ 4 ความปลอดภัยมคีวามเหมาะสมในระดับดี ( �̅�  = 4.46) 
 
อภิปรายผล  

การศึกษางานด้านศิลปกรรมในจังหวัดเพชรบูรณส์ าหรบัประกอบการออกแบบพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากลโดยใช้
วัสดุในท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผสมผสานกับงานศิลปกรรมในท้องถิ่นเพื่อท าเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน ผลการวิจัยพบว่า ควรน าอัตลักษณ์ของจังหวัดผนวกกับแนวคิดจากองค์พระพุทธมหาธรรมราชาและ
ศิลปกรรมเมืองเก่าศรีเทพ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบูรณ์มาใช้เป็นแนวคิดการออกแบบของฝากของที่ระลึก ซึ่งถือ
เป็นการน าองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญามาสร้างสรรค์ให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน สอดคล้องกับแนวคิด   ปรีชา ปาโนรัมย์ (2559) 

ที่น าเสนอว่า สินค้าท่ีระลึกควรผลิตจากศิลปะดั้งเดิมที่ผสมผสานประยุกต์กับวิชาการสมัยใหม่ ควรเกิดจากศิลปะที่สืบทอดกัน
มาแต่ดั้งเดิม ควรเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นปัจจุบัน และควรมีการประยุกต์น าวรรณกรรม จิตกรรม มาใช้ในการผลิ ต
สินค้าด้วย และธันยมัย เจียรกุล (2557) น าเสนอว่า จุดแข็งที่ส าคัญของประเทศไทยคือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่ส าคัญ
แห่งหนึ่งในเอเชีย ท าให้มีอัตราการเติบโตของน าท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาสู่ไทยสูงข้ึนเรื่อยๆ ท าให้สินค้าเชิงสัญลักษณ์หรือ
สินค้าเอกลักษณ์ของไทยยังเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังมีความ
โดดเด่นด้านวัฒนธรรม ดังนั้นการสร้างความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนในการพัฒนาสินค้าเชิงอนุรักษ์/เอกลักษณ์ก็สามารถท า
ให้เกิดศูนย์กลางการค้าขายสินค้าหัตถกรรมของภูมิภาคอาเซียนเพื่อการขายในตลาดโลกได้ในอนาคต 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกโดยแนวคิดจากศิลปกรรมเมืองเก่าศรีเทพ องค์พระพุทธมหาธรรมราชา ผลการ
ประเมินคุณลักษณะที่ต้อง/ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ภาพรวมทุกด้านมีความ
เหมาะสมดีไม่ถึงกับดีมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะยังไม่ปรากฏผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในจังหวัดเพชรบูรณ์มาก่อนที่
มุ่งเน้นแนวคิดการออกแบบอันเกี่ยวข้องวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ซึ่งสิ่งที่กล่าวมานั้นคนในจังหวัด
เพชรบูรณ์ยังมองไม่ค่อยเห็นคุณค่าสิ่งอยู่ใกล้ตัวที่จะสืบสาน เผยแผ่วัฒนธรรมดั้งเดิม คุณค่างานศิลปกรรม อันจะน าไปสู่การ
ประชาสัมพันธ์และสร้างรายได้ในชุมชน การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด 
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โดยเฉพาะการพัฒนาสินค้าชุมชนเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึกที่มีเอกลักษณ์ของศิลปกรรมท้องถิ่น ซึ่งหากได้ท าการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในระดับรากหญ้า การ
เผยแพร่ศิลปกรรมในท้องถิ่นในรูปของสินค้าที่เป็นของฝากของที่ระลึกก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (2532: 
129) กล่าวว่า คุณค่าทางศิลปกรรมนั้นควรได้รับการสืบสาน ให้สืบสานอยู่คู่ท้องถิ่น แต่การสืบสานให้ศิลปกรรมส าคัญให้อยู่คู่
ท้องถิ่นและเป็นที่แพร่หลาย ควรน าเอาเอกลักษณ์ของศิลปกรรมนั้นๆ มาท าการออกแบบให้เป็นสินค้าและผลิตจ าหน่ายให้กับ
นักท่องเที่ยว เพราะผู้บริโภคกลุ่มนี้มีก าลังการซื้อสูง เท่ากับเป็นการถ่ายทอดงานศิลปกรรม อีกทั้งยังเป็นการสร้างงานสร้าง
รายได้ให้กับแรงงานท้องถิ่นอีกแนวทางหนึ่ง ซึ่งแนวคิดข้างต้นมีความสอดคล้องกับ รังสิมา มโนปัญจศิริ (2543: 4) ซึ่งกล่าวไว้
ว่า การตกแต่งบ้านท่ีสะท้อนถึงงานศิลปกรรมในสมัยต่างๆ มาปรับใช้ให้เข้ากับการตกแต่งและการด ารงชีวิต จึงท าให้แนวโน้ม
การจ าหน่ายของตกแต่งท่ีสะท้อนถึงศิลปกรรมเป็นท่ีต้องการของตลาดมากข้ึนตามไปด้วย   
 
สรุปผลการวิจัย   

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษางานด้านศิลปกรรมในจังหวัดเพชรบูรณ์ส าหรับประกอบการออกแบบและพัฒนา ผลิตภัณฑ์
ชุมชนสู่สากลโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผสมผสานกับงานศิลปกรรมในท้องถิ่นเพื่อท าเป็นผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีการด าเนินกิจกรรมอยู่แล้วได้พัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นโดยการผสมผสานวัสดุที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมในจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน ผลการศึกษาพบว่า โดยต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกได้ใช้แนวคิดจากองค์พระพุทธมหาธรรมราชา
และศิลปกรรมเมืองเก่าศรีเทพ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบูรณ์  ซึ่งเป็นการน าเอาแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์มา
ผสมผสานกับงานทางด้านศิลปกรรมที่มีอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์  เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้เกิดความหลากหลายด้านรูปแบบ 
ความสวยงาม ความเหมาะสมกับการใช้งานและมีความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้เป็ นที่พึงพอใจของนักท่องเที่ยวเพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน  ก็จะเป็นแนวทางการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปกรรมในท้องถิ่น ส่งเสริมให้ชุมชนได้ใช้วัสดุที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมในการสร้างผลิตภัณฑ์ของชุมชน ก็น่าจะส่งเสริมให้ชุมชนมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้อีกแนวทางหนึ่ง 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 
2560 โดยผ่านความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คณะวิจัยขอขอบคุณดร.บุญช่วย สุทธิรักษ์ และ                
ดร.เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์ ที่ช่วยให้ค าปรึกษาแนวทางการวิจัย ตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ช่วยในการ
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการเงินกองทุนหมู่บ้าน โดยศึกษาจากหมู่บ้านไหล่โก 

ต าบลหนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร รวมท้ังหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูล
บริหารจัดการกู้เงินกองทุนหมู่บ้าน ท่ีพัฒนาขึ้นในโดยน าระบบสารสนเทศเข้ามาร่วมกับระบบงานเดิมให้เป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อให้
ระบบสามารถท างานได้อย่างสะดวก และลดข้อผิดพลาดในการท างาน ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น (web-based application) โดย
ภาษา PHP ร่วมกับ Bootstrap, jQuery และการจัดการระบบฐานข้อมูลด้วย MySQL กระบวนการท างานของระบบ ประกอบด้วย  
การจัดการข้อมูลสมาชิก, คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน, การยื่นกู้, การอนุมัติกู้เงิน, การท าสัญญากู้เงิน และการคืนเงินกู้ เครื่องมือใน
การศึกษาครั้งน้ีได้แก่ แบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ท่ีประเมินโดย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 คน 
ด้วยวิธี Black box testing และกลุ่มผู้ใช้งาน ระบบคือ เจ้าหน้าท่ี คณะกรรมกรรมกองทุน และสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน จ านวน 20 คน 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ระบบการพัฒนาระบบ บริหาร
จัดการเงินกองทุนหมู่บ้าน โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า  ด้านความถูกต้องและประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี ด้านความสามารถในการท างาน 
ของระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี ด้านการออกแบบระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี ด้านการรักษา ความปลอดภัย ระบบมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี และผลการประเมินเพื่อหาความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้งานท่ีมีต่อ ระบบบริหารจัดการเงินกองทุนหมู่บ้าน 
พบว่า กลุ่มผู้ใช้งานมีระดับความพึงพอใจในระดับดี ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้งานบริหารจัดการ
เงินกองทุนหมู่บ้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ค าส าคัญ : การพัฒนาระบบ  กองทุนหมู่บ้าน  การจัดการ 

Abstract 
 The objective of this Special problem was an objective to develop management information system 
for Managing the Village Fund. A case study of Banlaiko, Nonglum subdistrict, wachirabaramee district, Phichit by 
integrating the information system to work simultaneously with the original operation. Eventually, the whole 
system will be automated. Regarding the form of web-application, the main objective of a system tends to 
provide some several profits to the organization such as enable the routine works to accomplish the tasks faster 
with more accuracy and effective, as well as reducing mistakes which often caused by (human errors). This system 
developed in the form of a web application by using PHP with Bootstrap, jQuery and MySQL have been used to 
administrate the database system. The system process of this study were as follows: data collection of 
membership Fund Committee Loan databased loan approval Loan agreement data Loan repayment data which 
the extent of a system was defined. The instrument used in this research was a 5 - Point Scale questionnaire 
checked by 3 computer experts using Black box testing method. The system was used by 20 users including the 
administrators, committee and users. Statistics used in this research were Mean and Standard deviation. The 
results of this research found that the effective evaluation of the developed information system carried out by 
experts regarding 4 efficiency aspects had been identified as following Usability Test: the developed system has 
obtained a good performance level. Function Test: the system has met a very good level of correctness. Function 
Requirements Test: the system has accomplished a good level of design. Security Test: the security level of the 
developed system has reached a good level. Accordingly, the overall efficiency evaluation of the developed 
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information system was a good level, and the overall evaluation resulted from uses’ satisfaction was at a good 
level. 

keywords : system development  village fund  management 
 
บทน า  

 ในการท างานของกองทุนหมู่บ้านจะมีการเลือกตั้งผลัดเปลี่ยนเจ้าหน้าที่อยู่บ่อยครั้ง ท าให้เกิดปัญหาในการติดตาม
งานเดิมหรืองานคงค้างได้ยาก และเนื่องด้วยระบบงานเดิมของกองทุนหมู่บ้านที่ด าเนินงานอยู่เป็นเวลาค่อนข้างนานก่อให้เกิด
ปัญหาการสะสมอย่างต่อเนื่อง โดยระบบงานเดิมจะท าการประมวลผลด้วยมือ มีการจัดเก็บเอกสารไว้ในแฟ้มงานกองทุน 
เนื่องจากข้อมูลที่มีการจัดเก็บไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล ท าให้ยากต่อการค้นหาและต้องน าข้อมูลย่อยมารวบรวมพร้อม
สรุป เพราะหลังการด าเนินงานของกองทุนผ่านไป 1 ปี จะมีต้องมีการส่งรายงานการด าเนินงานของกองทุนให้กับส่วนกลาง
(คณะกรรมการของอ าเภอ) อีกท้ังเอกสารข้อมูลสัญญาเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของสมาชิกรวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับประวัติการกู้ยืม
เงินมีจ านวนมาก จัดเก็บอย่างไม่เป็นระบบท าให้ไม่สามารถดูรายละเอียดประวัติการกู้ยืมเงินย้อนหลัง เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาว่าสมาชิกคนดังกล่าวสมควรที่จะได้รับการอนุมัติให้สามารถกู้ยืมเงินในครั้งต่อไปได้หรือไม่ และในส่วนของการเก็บ
รักษาเอกสารหรือข้อมูลของระบบงานกองทุนเดิมยงัไม่มีความปลอดภัยเพียงพอนัก จึงเกิดปัญหาเมื่อตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง
พบว่ามีข้อมูลบางส่วนสูญหายหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีก าลังเป็นที่สนใจกันทั่วโลกได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึ้นการ
ท างานในองค์กรต่างๆ จึงเน้นในเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมต่างๆเข้ามาเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่องค์กร
นั้นๆ ซึ่งทางกองทุนหมู่บ้านไหล่โก ต าบลหนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ได้มีการน าเอาคอมพิวเตอร์เข้าไปช่วยใน
การท างานต่างๆให้มีความรวดเร็วและมีความถูกต้องมากยิ่งข้ึนโดยใช้โปรแกรมช่วยในการค านวณ รายรับ – รายจ่ายรวมทั้งใช้
ในการตรวจสอบผู้ที่ได้ท าการกู้เงินของกองทุนหมู่บ้านด้วยโดยเรียกดูจากคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงซึ่งไม่ต้องไปเสียเวลาในการ
เปิดดูจากแฟ้มเอกสาร 
 จากการท างานเดิมของทางกองทุนหมู่บ้านมีการค้นหาข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้ามีการจัดเก็บข้อมูลด้วยการจดใส่
กระดาษซึ่งท าให้สิ้นเปลืองพลังงานและเปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บรักษาเอกสารนั้นๆและอาจท าให้เอกสารมีการสูญหายได้จาก
ปัญหาข้างต้นท่ีได้กล่าวมาแล้วนั้น ผู้จัดท าได้ค านึงถึงแนวทางในการแก้ปัญหา คือ การเขียนโปรแกรมการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษา หมู่บ้านไหล่โก ต าบลหนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร อ านวยความสะดวกในการ
ใช้งานของโปรแกรมและในการจัดเก็บข้อมูลของทางกองทุนหมู่นั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 จากปัญหาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะน าเอาเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาระบบการจัดการกองทุน
หมู่บ้านเข้ามาช่วยในการเก็บข้อมูล ในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลสมาชิก การจัดเก็บข้อมูลการกู้ยืม และการสรุปรายงานของ
ทุกเดือน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการให้บริการของกองทุนหมู่บ้าน และเพิ่มความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูล อีกทั้งยังมี
ส่วนช่วยให้การด าเนินงานมีความน่าเชื่อถือและสร้างความเชื่อมั่นให้สมาชิกทุกคน ผู้วิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ให้เป็นระบบอัตโนมัติ (Automation) โดยท างานในลักษณะของ Web-Based Application 
เพื่อให้ระบบท างานได้สะดวกและรวดเร็วและมีความถูกต้องเพิ่มมากข้ึน และน าไปใช้ในการจัดการข้อมูลกองทุนหมู่บ้าน และ
ประเมินผลประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้งาน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านผ่านเครือข่าย อินเตอร์เน็ต 
 2. เพื่อประเมินผลประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อจัดการข้อมูลกองทุนหมู่บ้าน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
การวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพื่อใช้กับประชากรในหมู่บ้านไหล่โก หมู่ที่ 7 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร  

1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านไหลโ่ก จ านวน 20 คน โดยวิธีการเจาะจง (Purposive Sampling) 

2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ การวิเคราะห์ความต้องการของระบบมีดังนี ้
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2.1 ศึกษารวบรวมข้อมูลโดยศึกษาตัวอย่างจาก เว็บไซต์ฐานข้อมูลต่าง ๆ และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ในการ
ด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านแล้วน าเอาค าแนะน าของระบบมาปรับและประยุกต์ใช้ในงานวิจัยระบบการจัดการและจัดเก็บ
ข้อมูลของการด าเนินงานในการกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้าน เพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์และออกแบบระบบให้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 ศึกษาเครื่องมือให้การพัฒนาระบบโดยศึกษาเทคนิคที่ใช้กับระบบในแต่ละวิธี ซึ่งได้น าเทคนิคการออกแบบ 
web application และการจัดการฐานข้อมูล MySQL มาใช้ในการพัฒนา เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลและการด าเนินงาน
ของขอ้มูลอื่นของระบบได้สะดวกและรวดเร็วมากข้ึนตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

3. ขั้นตอนการพัฒนาระบบ  
 การพัฒนาระบบได้ใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาระบบและใช้ระบบฐานข้อมูล MySQL ในการเก็บข้อมลูในส่วนของ
การออกแบบหน้าจอเพื่อให้ติดต่อกับผู้ใช้งานใช้ Bootstrap เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ และในส่วนของการแนะน านั้น
ผู้วิจัยได้น าเทคนิคท่ีใช้ตามค าแนะน าคือ การแยกข้อมูลแบ่งเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ความสะดวกในการคน้หา 

4. การออกแบบระบบ เป็นการน าผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะหร์ะบบมาพัฒนาเป็นรูปแบบทางกายภาพ (Physical 
Model) โดยเริม่จากการออกแบบงานทางด้านฮารด์แวร์และซอฟต์แวร์ ท้ังในส่วนน าข้อมูลเข้า (Input) ส่วนประมวลผล 
(Process) ส่วนแสดงผลลัพธ์ (Output) ส่วนจัดเก็บข้อมลู (Storage) การออกแบบจ าลองข้อมูล การออกแบบรายงานและ
การออกแบบหน้าจอในการตดิต่อกับผู้ใช้ระบบ และท าการวิเคราะห์ระบบประกอบด้วยการออกแบบ Data Flow Diagram 
แสดงในภาพที่ 1 

ภาพที่ 1 ภาพ Data Flow Diagram ของระบบ 
 

5. ขั้นตอนการทดสอบระบบ การทดสอบระบบ หลังจากการปรับปรุงระบบจนเกิดความสมบูรณ์แล้ว ไดท้ดสอบกับ
กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม คือกลุม่ผู้ใช้งานท่ัวไปจ านวน 20 คน และกลุม่ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน โดยใช้แบบประเมินระบบเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

6. ขั้นตอนการประเมินผลของระบบ 
 การประเมินประสิทธิภาพของระบบจากผู้เช่ียวชาญ พิจารณาจากส่วนประกอบ 4 ด้าน คือ ส่วนของการน าเข้า
ข้อมูล (input) ส่วนของกระบวนการท างาน (Process) ส่วนของการแสดงผล (output) และส่วนของการเก็บข้อมูล 
(Storage) รวมทั้งการประเมินผลระบบพิจารณาจากความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้งานระบบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้านคือ 
ด้านประสิทธิภาพการท างานของระบบด้านประสิทธิผลของระบบ ด้านความง่ายต่อการใช้ระบบ และด้านความปลอดภัยของ
ข้อมูลของระบบแบบประเมินความพึ่งพอใจของระบบ 

7. น าระบบท่ีได้ไปท าการประเมินประสิทธิภาพระบบในด้านการท างานของระบบ ความง่ายต่อการใช้งาน ระบบ 
และความปลอดภัยของข้อมูลในระบบกับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านไหลโ่ก  

8. สรุปผลการประเมิน 
เคร่ืองมือการวิจัย  
1. ระบบสารสนเทศเพื่อบรหิารจดัการกองทุนหมู่บ้านไหล่โก 
2. แบบประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านไหล่โก 
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สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการด าเนินการวิจัยระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านไหล่โก สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน น าค่าเฉลี่ยแปลผลโดย ประกอบด้วยมาตรอันดับเชิงคุณภาพ 5 ระดับ และมาตรอันดับเชิงปริมาณ 5 
ระดับ ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 เกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมินประสิทธิภาพ/ความพึงพอใจ 

ระดับเกณฑ์การให้คะแนน 
ความหมาย 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 
ดมีาก 4.51-5.00 ระบบท่ีพัฒนามีประสิทธิภาพ/ความพึงพอใจในระดับดีมาก 

ด ี 3.51-4.50 ระบบท่ีพัฒนามีประสิทธิภาพ/ความพึงพอใจในระดับมาก 
ปานกลาง 2.51-3.50 ระบบท่ีพัฒนามีประสิทธิภาพ/ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

น้อย 1.51-2.50 ระบบท่ีพัฒนามีประสิทธิภาพ/ความพึงพอใจในระดับน้อย 
น้อยมาก 1.00-1.50 ระบบท่ีพัฒนามีประสิทธิภาพ/ความพึงพอใจในระดับน้อยมาก 

 
ผลการวิจัย  
 จากการด าเนินการวิจัย เพื่อให้ได้ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านไหล่โก โดยวิธีการวิจัยเชิง
ทดลองได้ผลการวิจัยดังนี้ 

1. ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน หน้าจอแรกในการเริ่มต้นที่การใช้งานระบบ
ส าหรับผู้ดูแลและเจ้าหน้าที่ สามารถจัดการปีงบประมาณ ข้อมูลเจ้าหน้าที่ ข้อมูลคณะกรรมการ ข้อมูลสมาชิกกองทุน ค าขอ
ยื่นกู้ ขอ้มูลอนุมัติกู้ ข้อมูลสัญญากู้ ข้อมูลการรับเงิน และการคืนเงิน แสดงดังภาพที่ 2 

ภาพที่ 2 หน้าจอการเข้าใช้งานระบบส าหรับผู้ดูแลระบบ 

 
หน้าจอการจัดการข้อมลูเจ้าหนา้ที่ และก าหนดสิทธิผู้ใช้งานระบบ ดงัภาพที่ 3 

ภาพที่ 3 การจัดการข้อมูลเจ้าหนา้ที่และก าหนดสิทธิผู้ใช้งาน 
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 หน้าจอการแสดงข้อมูลสมาชิก และจัดการข้อมูล (ลบ/แก้ไข) โดยเจา้หน้าท่ีกองทุน ดังแสดงในภาพที่ 4 

ภาพที่ 4 แสดงผลข้อมลูสมาชิกของกองทุนหมู่บ้าน และการจัดการข้อมูลสมาชิก 
 

 หน้าจอการจัดการปีงบประมาณ กองทุนหมู่บ้าน ดังภาพที่ 5 

ภาพที่ 5 การจัดการปีงบประมาณ กองทุนหมู่บ้าน 
 

 หน้าจอการขอยื่นกู้ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ดังภาพที่ 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอการยื่นกู้เงินกองทุนของสมาชิก 
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หน้าจอแสดงผลการท าสญัญาเงินกู้ของผู้กู้กับกรรมการกองทุนหมู่บา้น ดังภาพท่ี 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 แสดงผลการท าสัญญาเงินกู้ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 
 

หน้าจอการท างานคืนเงินกู้ของผู้กูแ้ละยอดคงเหลือในแตล่ะปีงบประมาณ ดังภาพท่ี 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 แสดงผลการช าระเงินคืนของสมาชิกในกองทุนหมู่บ้านในแต่ละปีงบประมาณ 

จากภาพที่ 2-8 ระบบประกอบด้วย เมนูเริ่มต้นการใช้งาน ปีงบประมาณ ข้อมูลเจ้าหน้าที่ ข้อมูลสามชิก ค าขอยื่นกู้ 
ข้อมูลการอนุมัติ ข้อมูลท าสัญญา ข้อมูลการคืนเงิน ซึ่งเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ท างานในแต่ละขั้นตอน โดยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านได้ส่ง
เอกสารค าขอยื่นกู้แก่เจ้าหน้าที่กองทุนเพื่อกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ พร้อมแนบเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการกองทุน
พิจารณาในการกู้เงินกองทุนหมู่บ้าน หากคณะกรรมการได้มีการอนุมัติกู้เงินกองทุนหมู่บ้านของสมาชิกที่ยื่นกู้ในปีงบประมาณ
นั้น ๆ เจ้าหน้าท่ีจะด าเนินการท าสัญญากู้เงินและมีคนค้ าประกันจ านวน 3 คน ผ่านทางระบบพร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการค้นหาและติดตามสมาชิก แล้วจึงรับเงินตามจ านวนที่คณะกรรมเห็นเหมาะสม เมื่อครบก าหนดเวลา
สมาชิกที่กู้ยืมจ าเป็นต้องน าเงินช าระคืนแก่กองทุน โดยในทุกข้ันตอนจะมีการบันทึกเข้าสู่ระบบเพื่อใช้ในการเก็บหลักฐานและ
การสืบค้นข้อมูลของเจ้าหน้าท่ี และกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
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2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ  
 ในการประเมินการยอมรับประสิทธิภาพระบบประกอบด้วย 4 ด้านด้วยกัน คือ ส่วนของการน าข้อมูลเข้า (input), 
ส่วนของกระบวนการท างาน (process), ส่วนของการแสดงผล (output) และส่วนของการเก็บข้อมูล (Storage) โดย
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ดังตารางที ่2 
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสทิธิภาพระบบการพัฒนาระบบบรหิารจัดการกองทุนหมู่บ้าน กรณีศกึษา หมู่บ้านไหล่โก 

ต าบลหนองหลุม อ าเภอวชิรบารม ีจังหวัดพิจิตร 
ล าดับ ผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ �̅� S.D. ระดับประสิทธิภาพ 

1 ส่วนของการน าเข้าข้อมูล (input) 3.87 0.40 ด ี
2 ส่วนของกระบวนการท างาน (Process) 4.20 0.43 ด ี
3 ส่วนของการแสดงผล (output) 4.13 0.46 ด ี
4 ส่วนของการเก็บข้อมูล (Storage) 4.05 0.44 ด ี
 เฉลี่ยรวม 4.06 0.44 ดี 

  จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มผู้เช่ียวชาญประเมินประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ส่วนเบี่ยง
แบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 มีรายละเอียดดังนี้ ส่วนที่มีการประเมินสูงสุด คือ ส่วนของกระบวนการท างาน (process) ค่า
ประเมินประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 รองมาคือ ส่วนของการแสดงผล
(output) อยู่ในระดับด ีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 ถัดไปคือ ส่วนของการเก็บข้อมูล (Storage) อยู่ใน
ระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 และสุดท้ายคือ ส่วนของการน าเข้าข้อมูล (input) อยู่ในระดับดี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40  
 
ตารางที่ 3 ผลประเมินความพึงพอใจระบบการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษา หมู่บ้านไหล่โก ต าบล 

 หนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร  
ล าดับ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ �̅� S.D. ระดับประสิทธิภาพ 

1 ด้านประสิทธิภาพการท างานของระบบ 3.84 0.46 ด ี
2 ด้านประสิทธิผลของระบบ 4.23 0.45 ด ี
3 ด้านความง่ายต่อการใช้ระบบ 4.66 0.46 ด ี
4 ด้านความปลอดภัยของข้อมูลของระบบ 4.29 0.37 ด ี

 เฉลี่ยรวม 4.25 0.43 ดี 
 จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มผู้ใช้งานมีความพึงใจต่อระบบการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษา 
หมู่บ้านไหล่โก ต าบลหนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.43  ด้านที่มีผลความพึงพอใจสูงสุดคือ ด้านความยากง่ายต่อการใช้งานระบบอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 ตามด้วยด้านความปลอดภัยของข้อมูลของระบบอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37 และด้านประสิทธิผลของระบบอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 
สุดท้ายด้านประสิทธิผลการท างานของระบบอยู่ในระดับด ีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล  
 จากการพัฒนาระบบการการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษา หมู่บ้านไหล่โก ต าบลหนองหลุม 
อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งพัฒนาในลักษณะ Web-based Application โดยใช้ภาษา PHP ผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งท าให้สามารถท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเข้าถึงอุปกรณ์รวดเร็ว ระบบนี้ถือได้ว่าเป็น
ตัวช่วยอ านวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งระบบสามารถบริหารจัดการข้อมูลข้อมูล พบว่า ภาพรวม มีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับดี ทั้งนี้เพราะ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน เป็นการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่กรรมการหมู่บ้าน
เพื่อจัดเก็บข้อมูลการกู้ยืมเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและสะดวกรวดเร็ว ในการด าเนินงานต้องอาศัยความร่วมมือ
จากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในกรรามหมู่บ้าน สอดคล้องกับงานวิจัยการประเมินผลโครงการกองทุนหมูบ้านและชุมชนเมือง
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กรณีศึกษาอ าเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี (มรรษมน บัวภา, 2553) โดยพบว่า ภาพโดยรวม อยู่ในระดับ ดี โดยใช้
แบบสอบถามมาตรฐานการประเมินค่า การวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว One-Way (ANOVA) ที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 และสอบถามแบบมาตราประมาณค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างการหาค่าเฉลี่ยโดยใช้ค่าทีและค่าเอฟ และการ
ประเมินหาค่าความ พึงพอใจผู้ใช้งานระบบ มีค่าเฉลี่ยรวมการประเมินประสิทธิภาพระบบมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.06 และมีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมอยู่ท่ี 0.44 ซึ่งอยู่ในระดับดี และผลประเมินความพึงพอใจระบบ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.25 และมีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมอยู่ท่ี 0.43 และเป็นที่น่าพอใจจากผู้ใช้งาน 
 
สรุปผลการวิจัย  

สรุปผลของผู้เช่ียวชาญ ผลการประเมินความคิดเห็นโดนผู้เช่ียวชาญประเมินประสิทธิภาพต่อการพัฒนาระบบ โดย
ส ารวจจากการประเมินผล จากผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 
สรุปได้ว่าระบบที่พัฒนามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี และสรุปผลของผู้ใช้งานทั่วไป ผลการประเมินความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้ใช้งานทั่วไปมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบ โดยส ารวจความคิดเห็นจากผู้ใช้งานทั่วไป จ านวน 20 คน ซึ่งได้คาเฉลี่ยเท
ากับ 4.25 ค่าสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.43 สรุปได้วาระบบที่พัฒนาขึ้นมามีความพึงพอใจในระดับดี ความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างพบว่า การพัฒนาระบบฐานมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและสามารถนาไปใช้ได้จริง ผลการประเมินระบบที่
พัฒนาขึ้นโดยใช้วิธีทดสอบแบบท่ัวไปสามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการพัฒนาระบบยังจ ากัดเฉพาะในส่วนของการท างานเจ้าหน้าที่เป็นหลัก หากการพัฒนาระบบในขั้นตอนต่อไป
นั้น อาจจะเพิ่มเติมความสามารถและขอบเขตของระบบให้สามารถท างานได้ดีขึ้น เช่น 

1. เพิ่มส่วนของการแจ้งเตือนสมาชิกและคณะกรรมการกองทุนในการด าเนินงานในข้ันตอนต่าง ๆ 
2. มีระบบทีส่นับสนุนการท างานบนระบบการชาระเงินผ่านธนาคารหรือผ่านระบบธุรกรรมออนไลน์ 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 ได้รับความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจาก ดร.พิมรินทร์ คีรินทร์ ที่ได้ให้ค าปรึกษา และวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ และช่วย
สนับสนุนมาโดยตลอด ขอขอบคุณคณาจารย์ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทุกท่าน ตลอดจนทุกท่านที่ผู้วิจัยไม่สามารถกล่าว
นามได้หมดในที่นี้ ที่ได้ให้ค าปรึกษา ค าสั่งสอน และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้ามาโดยตลอด  ขอขอบคุณคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีให้ความอนุเคราะห์สถานท่ีปฏิบัติงาน สุดท้ายนี้ขอขอบคุณครอบครัว อาจารย์ ญาติพี่น้อง และ
เพื่อนๆทุกท่าน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และเป็นก าลังใจมาโดยตลอด จึงขอขอบคุณพระคุณไว้ในโอกาสนี้ 
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การศึกษาการพัฒนาเกมเชื่อมต่อกับ Google Analytics เพื่อการเก็บข้อมูลทางการตลาด 
GAME DEVELOPMENT STUDY CONNECTED TO GOOGLE ANALYTICS FOR MARKETING 

DATA RETENTION 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาการพัฒนาเกมทั้งหมด 3 เกม ได้แก่ Farm bubble, Pizza, Space fighter โดยเช่ือมต่อกับ Google 

Analytics เพื่อการเก็บข้อมูลทางสถิติและการตลาดได้จัดท าขึ้นเพื่อศึกษาและพัฒนาเกมเพื่อเก็บข้อมูลผู้บริโภค ซึ่งผู้วิจัยได้
พัฒนาเกมแต่ละเกมให้ที่แตกต่างกัน และเผยแพร่ให้ผู้บริโภคดาวน์โหลดเพื่อเก็บข้อมูลของผู้บริโภค ซึ่งผู้พัฒนาแอพลิเคชัน
สามารถน าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นไปประยุกต์ใช้ในเพื่อพัฒนาแอพลิเคชันให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ผลการ
ด าเนินงานโดยมีการวิเคราะห์ทั้งหมด 2 ส่วนคือ การพัฒนาแอพลิเคชันเกม พบว่า ทั้ง 3 เกมมีปัญหาที่คล้ายกันคือ การปรับ
ขนาดของหน้าจอภายในเกม เนื่องจากสมาร์ทโฟนแต่ละรุ่นมีความละเอียดของหน้าจอต่างกัน การเก็บข้อมูลผู้บริโภคที่ได้จาก
เกม จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ติดตั้ง 94 ครั้ง พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมเล่นเกมประเภทเกมปริศนา ด้านประเทศของ
ผู้บริโภคที่ดาวน์โหลดเกมผู้บริโภคพบว่า ส่วนใหญ่ ดาวน์โหลดจากประเทศไทย  ด้านเวอร์ชันระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ร้อยละ 34.3 ใช้สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เวอร์ชัน 5.1  

ค าส าคัญ : แอนดรอยด์  ยูนิตี้  กูเกิล  แอนะลิติกส์ 

Abstract 
A study on game development linked to Google Analytics to collect marketing data has been 

developed to collect a useful information for game developer. Researchers have developed three games. 
Each game has a different theme and published to game consumers. Then analyze consumer information 
from all three games. Application developers can use the analyzed information to develop applications 
that meet the needs of consumers. The results of the game development to collect marketing data are 
divided into two parts: 1.) Development of game applications found that the three games have similar 
problems - adjusting the size of the screen within the game due to a different screen resolution of each 
smartphone, 2.) Consumers' data collected from the game showed that most of the consumers, 38%, 
played games like puzzle or puzzle games. The developed games are mostly downloaded from Thailand, 
83.16% of number of download. The highest download rate of Android version is the 5.1 version, 34.3 % 
of number of consumers. 

 
keywords : android  unity  google analytics 
 
บทน า 

สมาร์ทโฟนถือเป็นอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารที่ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ นอกจากใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารแล้ว 
นักพัฒนาสามารถพัฒนาแอพลิเคชันส าหรับสมาร์ทโฟนเพื่ออ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร การท าธุรกรรมทางการ
เงินเพื่อลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อที่ธนาคาร การศึกษาหาความรู้ การส่งเสริมการออกก าลังกาย การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว การใช้งานเพื่อการผ่อนคลาย การสร้างความบันเทิง เป็นต้น แอพลิเคชันประเภทเกมเป็นแอพลิเคชันที่
นิยมใช้เพื่อการผ่อนคลาย รวมทั้งเสริมสร้างทักษะต่างๆ ในวัยเด็กเริ่มต้นการเรียนรู้  แต่ในปัจจุบันมีแอพลิเคชันเกมที่พัฒนา
ออกมาโดยไม่ได้ส ารวจความต้องการหรือไม่ได้ส ารวจทรัพยากรทั้งฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ของผู้บริโภคท าให้แอพลิเคชันเกม
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นั้นถูกปล่อยออกมาโดยที่ไม่ตรงต่อความต้องการและอาจไม่อ านวยความสะดวกต่อผูบ้ริโภคได้มากพอ จึงท าให้แอพลิเคชันเกม
ถูกพัฒนาออกมาสู่ตลาดมีมากเกินไป   

ตัวอย่างรูปแบบแอพลิเคชันเกม เช่น การสร้างแอพลิเคชันเกมโดยการใช้ Google Map เป็นเครื่องมือในการบอก
ระยะทางในการออกก าลังกาย และ สถานท่ีออกก าลังกาย ส าหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการออกก าลัง เพื่อเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิต
ของผู้ใช้ ที่ต้องการจะเริ่มต้นการออกก าลังกายเป็นประจ าผลการทดสอบผู้ใช้มีความพึงพอใจ (Chiraphruet Mansart, 2558) 
การประยุกต์การเขียนโปรแกรมภาษา Java บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และได้ใช้โปรแกรมโปรแกรม Android Studio 
ในการเขียนค าสั่งในเกมในการพัฒนาเกมเรียงล าดับจับเวลา ผู้พัฒนาได้เลือกใช้ภาษา Java ในการพัฒนาเกมเรียงล าดับจับ
เวลาถูกพัฒนามาจากเกมคลิกเมาส์เก็บคะแนน ผู้พัฒนาได้น ามาประยุกต์ใหม่ให้เป็นมาสามารถเล่นบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ได้ ซึ่งท าให้เกมเรียงล าดับจับเวลานั้น มีความดูสมจริงมากขึ้น(ปรียชาติ เงางาม,2558) การศึกษาและพัฒนาเกม
กระดานเขาวงกต ควบคุมด้วยระบบแอนดรอยด์ได้น าเทคโนโลยีสมาร์ทโฟน และเทคโนโลยีตรวจจับการเคลื่อนไหว มา
ประยุกต์ประยุกต์ใช้งานในการบังคับ ทิศทางในแอพลิเคชัน โดยระบบควบคุมดังกล่าวผ่านทางเกมกระดานเขาวงกตควบคุม
โดยบอร์ด Arduino เป็นบอร์ดสั่งการท างานได้จริง ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ(บุญชู คามูล,2558) ซึ่งการศึกษาและพัฒนาแอ
พลิเคชันจ าลองการเดินด้วยระดับสายตาในระบบความจริงเสมือนส าหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวโดยการพัฒนาแอพลิเคชัน
ต้นแบบบนสมาร์ทโฟนร่วมกับอุปกรณ์เช่ือมต่อเพื่อแสดงผลสภาพแวดล้อมจ าลอง 3 มิติ (Virtual Reality) ด้วย Google 
Cardboard SDK ประยุกต์ใช้กับเครื่องประมวลผลเกม Unity 3D ด้วยภาษา C# เพื่อจ าลองสภาพแวดล้อมและจ าลองการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติด้วยมุมมองของผู้ใช้งานที่มีปัญหาในการเดิน โดยวิธีที่น าเสนอในงานวิจั ยนี้สามารถเป็นต้นแบบน าไป
พัฒนาแอพลิเคชันได้(ลลิตา สันติวรรักษา, 2558) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนแบบซ่อมเสริมบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ เกี่ยวกับการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์บนเว็บเพจ เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน แบบซ่อมเสริม บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เครื่องมือท่ีใช้เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน แบบซ่อมเสริม ผลการทดสอบนักศึกษามีความ
พึงพอใจ (ฐะณุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์,2558) การศึกษา และพัฒนา เกี่ยวกับ การออกแบบและพัฒนาบทเรียน M-learn (Mobile 
Learning) รูปแบบเกมมัลติมีเดียส าหรับ iOS และ Androidเพื่อออกแบบและพัฒนาบทเรียน แบบเกมมัลติมีเดียบนสมาร์ท
โฟนได้มีการเตรียมเนื้อหาบทเรียน โดยการใช้ใช้เครื่องมือ Phone Gap เข้ามาช่วยในการพัฒนาเพื่อท าให้บทเรียนอยู่ใน
รูปแบบของ ไอโอเอส และ แอนดรอยด์ 7 (ธงชัย แก้วกิริยา, 2558) 
  ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาแอพลิเคชันเกมให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคและอ านวยความสะดวกต่อ
ผู้บริโภคให้มากที่สุดโดยอาศัยการเก็บขอมูลโดยใช้ Google Analytics  เป็นเครื่องมือวิเคราะห์และเก็บข้อมูลเชิงสถิติโดยแบ่ง
การวิเคราะห์ทั้งหมดออกเป็น 2 ส่วนคือ 1.) การพัฒนาแอพลิเคชันเกม พบว่า ทั้ง 3 เกมมีปัญหาที่คล้ายกันคือ การปรับขนาด
ของหน้าจอภายในเกม เนื่องจากสมาร์ทโฟนแต่ละรุ่นมีความละเอียดของหน้าจอต่างกัน 2.)การเก็บข้อมูลผู้บริโภคที่ได้จากเกม 
จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ติดตั้ง 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาแอพลิเคชันเกม เช่ือมต่อกับ Google Analytics เพื่อเก็บข้อมูล
ทางการตลาด โดยการใช้แอพลิเคชันเกมเป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งมีวิธีการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
1. การออกแบบการท างานภายในเกม 
 การออกแบบระบบภายในเกมโดนใช้ Flow Chat เป็นการก าหนดกฎกติกาในการเล่นเกม เช่น จุดเริ่มต้นและ
จุดสิ้นสุดของเกม  
 1.1 เกม Farm Bubble ประเภท Casual ซึ่งรูปแบบของเกมจะเป็นเกมที่เน้นการผ่อนคลาย มีเสียงดนตรีเบาๆใน
ระหว่างการเล่น โดยผู้เล่นจะต้องจิ้มลงบนฟองสบู่เพื่อให้ฟองสบู่ใหญ่ขึ้น และ ไปโดนฟองสบู่ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในแต่ละ
ด้านเพื่อผ่านไปยังด่านถัดไป  แผนผังของเกม Farm Bubble แสดงในรูปที่ 1 
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ภาพที่ 1 Flowchart เกม Farm Bubble 
 

1.2 เกม Pizza ประเภท Puzzle ซึ่งรูปแบบของเกมจะเป็นเกมที่เน้นการแก้ไขปริศนา ท่ีมีความท้าทายต่อผู้เล่น โดย
จะต้องใช้นิ้วกดด้านซ้ายหรือขวาเพื่อเคลื่อนที่ถาดพิซซ่าไปยังเครื่องปรุงพิซซ่าให้ครบทั้งหมด โดยห้ามให้ถาดพิซซ่าหล่น และ 
ส่งไปยังรถขนพิซซ่า 
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ภาพที่ 2 Flowchart เกม Pizza 
 
 

1.3 เกม Space Fighter ประเภท Shooting ซึ่งรูปแบบของเกมเป็นเกมยานยิงตะลยุอวกาศ ที่มีมุมมองการเล่นจาก
ด้านบน โดยผู้เล่นจะต้องยิงศัตรู และ บังคับยานหลบอุปสรรคต่างๆ เพื่อเก็บคะแนนสูงสุด 

 

 
 

ภาพที่ 3 Flowchart เกม Space Fighter 
 

 

393 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

2.  การพัฒนาเกม 
การพัฒนาเกมในการศึกษานี้ เลือกใช้เครื่องมือ Unity ปัจจุบันมีความสามารถรองรับการพอร์ทเกมลงบน

แพลตฟอร์มที่หลากหลาย เช่น Windows, OS X, iOS, Android และแพลตฟอร์มอื่นๆ ขั้นตอนการพัฒนาเกมประกอบด้วย 
3 ขั้นตอนคือ การรวบรวมเนื้อหา การออกแบบ UI และ การลงประกาศเผยแพร่เกมใน Google Play Store รายละเอียดแต่
ละขั้นตอนเป็นดังนี้  

2.1 ขั้นตอนท่ีหนึ่ง คือ การรวบรวมเนื้อหา จากตัวอย่างหลายๆ เว็บไซต์ แล้วตัดสินใจเลือกสิ่งที่ต้องการ รวมทั้งหมด
ให้อยู่ในแอพลิเคชันน้ี ข้อมูลที่รวบรวมได้แก่ ข้อมูลการเก็บสะสมของการผ่านด่าน ด่านแต่ละด่าน และกลไกของแผนที่    

2.2 ขั้นตอนท่ีสอง คือ การออกแบบ UI เป็นการประยุกต์ใช้ตัวอย่างจากหลายๆ ตัวอย่างให้มารวมอยู่ในแอพลิเคชัน
และท าตามค าแนะน าแต่ละขั้นตอนจากตัวอย่างบางส่วน ออกแบบดีไซด์หน้า UI, Interface เลือกสี ภาพพื้นหลังที่ดูเข้ากันได้ 
แล้วลากมาใส่ไว้ในเนื้อหา และฟังก์ชันท่ีต้องการรวมไว้ภายในแอพลิเคชัน 

2.3 ขั้นตอนที่สาม คือ การลงประกาศในตลาด Google Play Store หลังจาก Build ตัวแอพลิเคชันเป็นไฟล์ APK 
แล้วเพิ่มรายละเอียดของแอพลิเคชัน ที่ Play Store โดยท าการจัดการประเภทของแอพลิเคชันว่าอยู่ในช่วงอายุใด เลือก
ประเทศท่ีจะให้บริการ แล้วท าการอัพโหลด ขึ้น Play Store 
3. การเชื่อมต่อกับ Google Analytics  
 Google Analytics เป็นบริการของ Google ส าหรับเก็บสถิติผู้ใช้งานในเว็บไซต์ และน ามาวิเคราะห์และแสดงผลใน
ลักษณะกราฟิกส์ การเช่ือมต่อกับ Google Analytics เพื่อเก็บข้อมูลผู้สนใจที่ได้ดาวน์โหลด ติดตั้ง และใช้งานแอพลิเคชันเกม
ที่ได้สร้างขึ้นใน Google Play Store มีขั้นตอนดังนี ้
 3.1 .เข้าเว็บ https://console.firebase.google.com สร้างโปรเจค เพิ่มโครงการ กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 

3.2 .เข้าไปท่ีการตั้งค่า จากนั้นดาวโหลดไฟล์ Google-services.json 
3.3. น าไฟล์ Google-services.json ไฟล์ไปไว้ที่โปรเจค Unity ลาก ไฟล์ Google-services.json ที่โหลดมาจาก 

firebase ไปท่ีโฟรเดอร์ใน Unity โปรเจค 
3.4. ตรวจสอบความพร้อมในการใช้งาน firebase โดยเข้าไปท่ีไปท่ี Windows และ firebase 

 
ผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาการพัฒนาเกม เชื่อมต่อกับ Google analytics เพื่อเก็บข้อมูลทางการตลาดของ
ผู้ใช้งานระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ โดยใช้เกมเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ซึ่งผู้วิจยัได้แบ่งผลการวจิัยออกเป็น 2 ส่วนดังน้ี 

เกมที่ได้จากการพัฒนา 
1. เกม Farm Bubble เป็นเกมประเภท Causal เป็นเกมที่ให้ผู้เล่นใช้นิ้วจิ้มให้ฟองสบู่ติดกันและแตกตามจ านวน

ที่ก าหนดให้ในแต่ละด้านเพื่อผ่านด่าน เป็นเกมที่เล่นสั้นๆง่ายๆ มีกฎกติกาง่ายๆ เล่นสบายๆเพื่อผ่อนคลาย 
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ภาพที่ 4 ภายในเกม Farm Bubble 

 
2. เกม Pizza เป็นเกมประเภท Puzzle ซึ่งเป็นเกมที่ให้ผู้เล่นใช้นิ้วจิ้มซา้ยขวาเพื่อก าหนดทิศทาง

ของถาดพิซซ่าเพื่อให้พิซซ่าหล่นไปให้ถูกทาง โดยต้องเก็บเครื่องปรงุพิซซ่าให้ครบจึงจะผ่านได้ใน
แต่ละด่าน เป็นเกมที่เล่นได้ทุกวัย ตัวเกมจะเน้นการแก้ปริศนาเพื่อผา่นในแต่ละด่าน  

 

 
รูปที่ 5 ภายในเกม Pizza 

 
3. เกม Space Fighter เป็นเกมประเภท Shooting Game ซึ่งเป็นเกมที่ผู้เล่นต้องยิงยานของศัตรู 

เป็นเกมประเภทยานยิง ที่มีมุมมองการเล่นจากด้านบน  
 

 
 

 
 

รูปที่ 5 ภายในเกม Space Fighter 
 
 
 

 
ภาพที่ 6 ภายในเกม Space Fighter 

395 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

ข้อมูลที่ได้จากเกมที่พัฒนาขึ้น 
 จากการเชื่อมต่อแอพลิเคชันเกมที่พัฒนาขึ้นเข้ากับ Google Analytics ซึ่งมีข้อมูลที่ได้จากเกมแบ่งออกเป็น 5 ด้าน
ดังนี ้  

1. ด้านการติดตั้งและดาวน์โหลดพบว่า ผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ส่วนใหญ่ จากการจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่
ติดตั้ง 94 ครั้ง มีการติดตั้งเกม Pizza ซึ่งเป็นเกมแนว Puzzle มากที่สุด โดยมีการติดตั้งทั้งหมด 36 ครั้ง รองลงมา
คือเกม Space Fighter29 ครั้ง และ เกม Farm Bubble มีการติดตั้งน้อย 29ครั้ง 

2. ด้านจ านวนผู้ใช้งานสูงสุดต่อวันในแต่ละเกม พบว่า มีจ านวนผู้ใช้งานแอพลิเคชันเกม Pizza เยอะที่สุดเป็นจ านวน 
13 คนต่อวัน เกม Space Fighter ที่จ านวน 8 คน และ เกม Farm Bubble ที่จ านวน 7 คน    

3. ด้านประเทศและภูมิภาค พบว่า มีจ านวนการดาวน์โหลดทั้ง 3 เกม จากประเทศไทยมากที่สุดร้อยละ 83.16 
สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 5.43 มาเลเซีย ร้อยละ 5.33 และ ประเทศอื่น ๆ ร้อยละ 6.06  

4. ด้านเวอร์ชันระบบปฏิบัติการ พบว่า ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เวอร์ชัน 5.1 มากที่สุดจากแอนดรอยด์เวอร์ชัน 5.1 
ร้อยละ 34.3 เวอร์ชัน6.0.1 ท่ีร้อยละ 19.7 เวอร์ชัน 5.0 ที่ร้อยละ 10.56 เวอร์ชันอื่น ๆ ท่ีร้อยละ 35.3   

5. ด้านรุ่นของสมาร์ทโฟน มีการดาวน์โหลดจากสมาร์ทโฟนยี่ห้อ Samsung รุ่น GI-I9500 จาก มากที่สุดจากอุปกรณ์ที่
ผู้ใช้งานดาวน์โหลดเกมทั้งหมด รุ่น GI-I9500 ร้อยละ 14.93 รุ่น CUN-L22 ที่ร้อยละ 11.4 รุ่น A1000 ที่ร้อยละ 
10.83 อุปกรณ์รุ่นอื่น ๆ ที่ร้อยละ 62.86 
 

สรุปผลการวิจัย 

 

  ผู้วิจัยได้แบ่งการสรุปผลเป็น 2 ส่วนได้แก ่การพัฒนาแอพลิเคชันเกม และ ข้อมูลที่ได้จากการพัฒนาแอพลิเคชันเกม  
1. การพัฒนาแอพลิเคชันเกม 

จากการพัฒนาเกมทั้ง 3 เกม มีปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกัน คือ การปรับขนาดของหน้าจอ เนื่องจากการพัฒนาแอพลิเค
ชันบนสมาร์ทโฟนนั้นจะต้องรองรับกับสมาร์ทโฟนหลากหลายรุ่น ซึ่งแต่ละอุปกรณ์รุ่นมีขนาดหน้าจอ และ ความละเอียด
หน้าจอ ที่ต่างกันท าให้ภาพภายในเกมอาจมีการตกหล่น หรือ เลยออกไปจากจอของสมาร์ทโฟน ซึ่งถ้าหากแก้ไขในส่วนนี้ได้จะ
ท าให้เกมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
2. ข้อมูลที่ได้จาการพัฒนาแอพลิเคชันเกม 

ด้านการติดตั้งและดาวน์โหลด ผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ส่วนใหญ่ จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ดาวน์โหลด
จ านวน 94 ครั้ง มีการติดตั้งเกม Pizza ซึ่งเป็นเกมแนว Puzzle มากที่สุด โดยมีการติดตั้งท้ังหมด 36 ครั้ง แสดงให้เห็นว่า เกม 
Pizza มีจ านวนการติดตั้งมากท่ีสุด อาจเป็นเพราะ เกม Pizza มีภาพภายในเกมที่สวยงาม น่าสนใจ และ มีค าแนะน าการเล่นท่ี
เข้าใจง่าย เป็นจุดสนใจให้ผู้ใช้งานติดตั้ง ในส่วนของการถอนการติดตั้ง พบว่า เกม Pizza มีการถอนการติดตั้ง 21 ครั้ง ซึ่งมี
จ านวนถอนการติดตั้ง ที่น้อยกว่าจ านวนการติดตั้ง แสดงให้เห็นว่ายังมีผู้เล่นจ านวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ถอนการติดตั้งและอาจมีการ
ใช้งานอยู่  

ด้านจ านวนผู้ใช้งานสูงสุดต่อวันในแต่ละเกม มียอดผู้ใช้งานแอพลิเคชันเกม Pizza เยอะที่สุดเป็นจ านวน 13 คนต่อ
วัน เกม Space Fighter ที่จ านวน 8 คน และ เกม Farm Bubble ที่จ านวน 7 คน    แสดงให้เห็นว่า จากเกมทั้ง 3 ประเภท 
เกม Pizza มีผู้ใช้งานต่อวันมากที่สุด ซึ่งเป็นเกมประเภท Puzzle หรือ แนวไขปริศนา เกมประเภทนี้ท าให้เกิดความท้าทาย
เพื่อท่ีจะผ่านในแต่ละด้านผู้เล่นจึงอาจต้องเล่นซ้ าอยู่หลายรอบ และ ใช้เวลาในการไขปริศนาภายในเกม  ยิ่งด้านที่สูงขึ้นก็จะมี
ความยากมากยิ่งข้ึนไปด้วย  ท าให้ผู้เล่นเกิดความอยากเอาชนะ จึงท าให้ผู้เล่นต้องใช้เวลาเล่นเกมมากยิ่งขึ้น 
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ด้านเวอร์ชันระบบปฏิบัติการ มีการติดตั้งจากระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จากสมาร์ทโฟนที่มีระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์เวอร์ชัน 5.1 เป็นส่วนใหญ่ จากเกมทั้ง 3 ประเภท และ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เวอร์ ชันที่ต่ ากว่า 5.1  เป็นส่วน
น้อย แสดงให้เห็นว่าในปัจจุบัน ผู้ใช้งานส่วนใหญ่นิยมใช้สมาร์ทโฟนที่มีระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เวอร์ชันตั้งแต่ 5.1 ขึ้นไป 
ซึ่งถ้าหากผู้พัฒนาต้องการพัฒนาแอพลิเคชันเกม ควรสร้างเกมให้ซัพพอตกับแอนดรอยด์เวอร์ชัน 5.1 ขึ้นไป  

ด้านประเทศและภูมภิาค มีการดาวน์โหลดส่วนใหญ่จากในประเทศไทย และ อีกจ านวนหนึ่งเป็นการดาวน์โหลดจาก
ต่างประเทศ ซึ่งมหีลายประเทศ ผูว้ิจัยไดเ้ผยแพร่แอพลิเคชันเกมผ่านทาง Google Play ซึ่งมีผู้ใช้งานท่ัวโลก มีการเผยแพร่
ทาง Social Network ซึ่งเป็นช่องทางการโฆษณา และ เผยแพร่ข่าวสารตา่ง ๆ ท่ีนิยมในปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่า การโฆษณา
เกมผ่านทาง Social Network  นั้นท าให้เกมเป็นที่รู้จักมากขึ้นส่งผลให้มีการดาวนโ์หลดจากต่างประเทศ และ  เนื่องจากเกม
ทั้ง 3 เกม มีเมนูเกมที่เป็นภาษาองักฤษ จึงท าให้ผู้ใช้งานต่างประเทศเข้าใจประเภทของเกม และ แนวทางการเล่น ท าให้
ผู้ใช้งานตัดสินใจดาวน์โหลด จึงเปน็สาเหตุที่ท าให้มีข้อมูลการดาวนโ์หลดจากต่างประเทศ  

ด้านรุ่นของสมาร์ทโฟน ข้อมูลรุ่นของอุปกรณ์ที่ดาวน์โหลดเกม พบว่าสมาร์ทโฟน Lenovo รุ่น A1000 , Samsung 
รุ่น GI-I9500 และ Huawei รุ่น CUN-L22 ซึ่งสมาร์ทโฟน ซึ่งทั้ง 3 รุ่นนี้เป็นสมาร์ทโฟนที่มีระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 5.0 
และ 5.1  เนื่องอุปกรณ์ทั้ง 3 รุ่น มีเปอร์เซ็นต์การดาวน์โหลดจากทั้ง 3 เกม เป็นจ านวนมาก แสดงให้เห็นว่า สมาร์ทโฟนทั้ง 3 
ยี่ห้อค่อนข้างเป็นที่นิยมในปัจจุบัน  ซึ่งถ้าหากผู้พัฒนาแอพลิเคชันเกมพัฒนาเกมให้สอดคล้องกับตลาดของสมาร์ทโฟนยี่ห้อนั้น 
จะสามารถเพิ่มจ านวนการดาวน์โหลดมากข้ึน 
 
อภิปรายผลการทดลอง 
 จากการทดลองการเก็บข้อมลูทางการตลาดโดยการพัฒนาเกมขึ้นมาทั้งหมด 3 เกม ได้แก่ Farm bubble, Pizza, 
Space fighter โดยเก็บข้อมูลเชื่อมต่อกับ Google Analytics เพื่อให้พัฒนาเกมที่สามารถสร้างความเพลิดเพลิน อ านวยความ
สะดวกและตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค จากการเก็บข้อมูลพบว่ามีผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการแอนดรอยดเ์วอร์ชัน 5.1 มี
จ านวนการดาวนโ์หลดแอพพลิเคชันเกมที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้มากที่สุด ในอนาคตนักพัฒนาแอพพลิเคชันเกมสามารถน า
ข้อมูลนี้ไปใช้เป็นพื้นฐานประกอบการออกแบบแอพพลิเคชัน และเป็นประโยชน์ในการเลือกโฆษณาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของ
ผู้บริโภค เป็นประโยชน์ในการโฆษณาสินคา้และบริการ นอกจากน้ียงัช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้พัฒนาไดอ้ีกทางหนึ่ง   
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การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยวโดยใช้ NOSTRA Map APIs 
DESIGNING A TRAVEL WEBSITE USING NOSTRA MAP APIS 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันการท่องเที่ยวเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งใน
เป้าหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกนิยมเดินทางมาเยี่ยมชม เนื่องจากมีความหลากหลายทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม วัด 
โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองที่ผ่านมาของแต่ละยุคสมัย และวิถีชีวิต เห็นได้จากสถิติสรุป
จ านวนและรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมีการเติบโตเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2560 มีรายได้จากการท่องเที่ยว 2.77 ล้านล้านบาท  งานวิจัยนี้จึงน าเสนอการประยุกต์ใช้ 
NOSTRA Map APIs หรือบริการแผนที่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพร้อมข้อมูลแผนที่ฐาน (Base map) เพื่อออกแบบและจัดท า
เว็บไซต์แนะน าแหล่งท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจในภาคเหนือ ซึ่งประกอบด้วย 13 จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน เชียงราย 
ล าปาง เพชรบูรณ์ แพร่ สุโขทัย ล าพูน พะเยา พิษณุโลก นครสวรรค์ และ ตาก เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาสถานที่ท่องเที่ยว
ก่อนออกเดินทางและ การวางแผนการท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง 
 
ค าส าคัญ : NOSTRA Map APIs  บริการข้อมูลแผนที่ฐาน  การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยว 
 

Abstract 
 Tourism has played an important role in the country's economic development. Thailand is one of 
the most popular tourist destinations in the world due to the variety of art, culture, temples, and 
museums. The number public revenue from Thai tourists and foreign tourists coming to Thailand has 
growth every year. In the year 2060 B.E., Thailand’s tourism revenue has achieved 2.77 billion baht. This 
research presents the application of NOSTRA Map APIs or Internet mapping service with base map to 
design and make a website for the tourist attractions in Northern Thailand. Chiang Mai, Nan, Mae Hong 
Son, Chiang Rai, Lampang, Phetchabun, Phrae, Sukhothai, Lamphun, Phayao, Phitsanulok, Nakhon Sawan 
and Tak For tourists to study tourist attractions before departure Planning a trip correctly. 
 
keywords : NOSTRA map APIs  map data service base  website design for tourism 
 
บทน า 
 ปัจจุบันการท่องเที่ยวเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ (โสภาวดี โชติกลาง และ ณรงค์ พลี
รักษ ์และคณะ, 2558) ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่นักท่องเที่ยวท่ัวโลกนิยมเดินทางมาเยี่ยมชมเสมอ (สมเกียรติ ช่อ
เหมือน ศักดิ์ชัย ใจดี และคณะ, 2557) เนื่องจากมีความหลากหลายทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม วัด โบราณสถาน 
พิพิธภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองที่ผ่านมาของแต่ละยุคสมัย และวิถีชีวิต  (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 
2557) เห็นได้จากสถิติสรุปจ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติของภาคเหนือที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
จากปี พ.ศ. 2555 - 2560 ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่จะเห็นได้ว่าสองปีล่าสุดคือ ปี 2559 - 2560 มีแนวโน้มการท่องเที่ยวลดลง 
จึงจัดท าเว็บไซต์การท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวให้มีแนวโน้มสูงขึ้น แสดงในรูปที่ 1 และจากสถิติสรุปจ านวนและ
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยในปี พ.ศ.2560 มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 ร้อยละ 12.01 และรายได้การการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.75  สถิติจ านวน
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นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน เชียงราย ล าปาง 
เพชรบูรณ์ แพร่ สุโขทัย พะเยา พิษณุโลก นครสวรรค์ และตาก แสดงในรูปที่ 2 

 
ภาพที่ 1 กราฟแสดงสถิตินักท่องเที่ยวแต่ละปีของภาคเหนือ 
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ภาพที่ 2 กราฟแสดงสถิตินักท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด 

 
NOSTRA Map APIs (Nostra Map Thailand, 2560) หรือบริการแผนที่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นบริการ

ข้อมูลแผนที่ฐาน (Base map) มาพร้อมฟังก์ชันพื้นฐานการท างานด้านแผนที่อย่างครบถ้วน เช่น ค้นหาต าแหน่ง ย่อ-ขยาย 
ค านวณเส้นทาง ฯลฯ  ด้วย Web Map API ของ NOSTRA ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้บริการข้อมูลแผนที่ออนไลน์ NOSTRA 
Map Services บนแอพพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง หรือสามารถใช้บริการเสริมในการพัฒนาเว็บเพจเพิ่มเติมต่อยอด เพื่อให้
เหมาะสมกับโครงงานท่ีต้องการได้ ซึ่ง Nostra Maps API มีความสามารถในด้านการน าเสนอข้อมูลแผนที่ในลักษณะหมุดปัก 
(Push Pin หรือ Place Marker) แสดงข้อมูลประกอบแผนที่เมื่อผู้ใช้งานคลิกที่หมุดปักตัวนั้นแผนที่จะแสดงข้อมูลและ
รายละเอียดของต าแหน่งนั้น ๆ ขึ้นมาเป็น Pop-Up Window นอกจากนี้ Nostra Maps API ยังมีบริการด้าน แผนที่ส าหรับ
แอปพลิเคชนับนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบบริหารจัดการและติดตามยานพาหนะแบบเรียลไทม์ แผนที่ธุรกิจ NOSTRA ให้คุณปัก
หมุดบอกท่ีตั้งร้านค้าหรือสาขาธุรกิจบนแผนที่ธุรกิจนอสตร้า และในด้านอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 ดังนั้นผู้จัดท าจึงมีแนวคิดที่จะจัดท า เว็บไซต์แนะน าแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในภาคเหนือ ซึ่งประกอบด้วย 13 
จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน เชียงราย ล าปาง เพชรบูรณ์ แพร่ สุโขทัย ล าพูน พะเยา พิษณุโลก นครสวรรค์ และ 
ตาก (MaowCh, 2557) โดยใช้ Program Visual Studio Code ใช้ภาษา HTML และ JavaScript (Akanbi and 
Agunbiade et al., 2013, และ Shinji and Tetsushi et al., 2010) จะเป็นการน าเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของ
แต่ละจังหวัด ซึ่งน ามาเผยแพร่และแสดงผลผา่นเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต (Shunfu and Ting, 2013) เพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่
สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ โดยการแสดงผลของแผนที่จะใช้เทคโนโลยีของ Nostra  Maps JavaScript 
APIs V2.0 ซึ่งเป็นบริการของ Nostra Map ส าหรับน าไปใช้ในการแสดงผลแผนที่ผ่านเว็บเพจ 
 
วิธดี าเนินการวิจัย  
 ต้นแบบการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยวิธีการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว ส าหรับ
จังหวัดในภาคเหนือ มีขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์ดังต่อไปนี้ 
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1. การเก็บข้อมูล  
คัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจโดยอ้างอิงจากสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมโดยใช้ข้อมูลสถิติการท่องเที่ยว

จากเว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท) ภาคเหนือของประเทศไทยมีความหลากหลายทางธรรมชาติ เช่น น้ าตก 
ภูเขา วัด โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผู้วิจัยได้รวบรวมสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีได้รับความนิยมใน 
13 จังหวัดภาคเหนือดังต่อไปนี ้

1.1 จังหวัดเชียงใหม่ สถานท่ีท่องเที่ยวท่ีได้รับความนิยม ได้แก่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร สวนสัตว์เชียงใหม่ 
ม่อนแจ่ม แกรนด์แคนยอน อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง พระต าหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ดอยปุย 
ขุนช่างเคี่ยน และน้ าตกห้วยแก้ว 

1.2 จังหวัดน่าน สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ได้แก่ ดอยเสมอดาว เสาดินนาน้อย วัดภูมินทร์ ดอยภูคา 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน วัดหัวข่วง อุทยานแห่งชาตินันทบุรี วัดพระธาตุแช่แห้ง อุทยานแห่งชาติขุนสถาน 
และวัดพญาวัด 

1.3 จังหวัดแม่ฮ่องสอน สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ได้แก่ วัดพระธาตุดอยกองมู ทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอ 
อุทยานแห่งชาติสาละวิน หมู่บ้านรักไทย ปางอุ๋ง อุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง สะพานซูตองเป้ ดอยเมี่ยง วัดจอง
ค า และกองเเลน 

1.4 จังหวัดเชียงราย สถานท่ีท่องเที่ยวท่ีได้รับความนิยม ได้แก่ บ่อน้ าพุร้อนผาเสริฐ ดอยผาตั้ง อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็ง
รายมหาราช วัดพระแก้ว น้ าตกขุนกรณ์ พระธาตุดอยเวา ภูชี้ฟ้า วัดร่องขุ่น สามเหลี่ยมทองค า และดอยตุง 

1.5 จังหวัดล าปาง สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ได้แก่ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน วัดพระธาตุล าปางหลวง 
สถานีรถไฟนครล าปาง วัดพระแก้วดอนเต้า พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี วัดพระธาตุดอยพระฌาน กาดกองต้า 
บ้านเสานัก สะพานรัษฎาภิเศก หรือ สะพานขาว และหล่มภูเขียว 

1.6 จังหวัดเพชรบูรณ์ สถานท่ีท่องเที่ยวท่ีได้รับความนิยม ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาค้อ ภูทับเบิก อุทยานแห่งชาติ
น้ าหนาว อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง แก่งบางระจัน วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 
ไร่ก านันจุล น้ าตกศรีดิษฐ์ และบึงสามพัน 

1.7 จังหวัดแพร่ สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย วัดพระธาตุช่อแฮ อุทยาน
แห่งชาติดอยผากลอง วัดจอมสวรรค์ วนอุทยานแพะเมืองผี น้ าตกตาดหมอก ถ้ าผานางคอย วัดพระธาตุจอม
แจ้ง วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี และอนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์ 

1.8 จังหวัดสุโขทัย สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ได้แก่ วัดศรีชุม แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์รูปหัวใจ วัดศรีสวาย 
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย วัดตระพังทอง โบราณสถานวัดนางพญา น้ าตกสายรุ้ง พิพิธภัณฑ์ปลาใน
วรรณคดี สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองค า และถ้ าธาราวสันต์ 

1.9 จังหวัดล าพูน สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ได้แก่ พระธาตุหริภุญชัย อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล 
อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี วัดพระพุทธบาทตากผ้า อุทยานแห่งชาติแม่ปิง วัดจามเทวี 
เดอะซันนิวเซ็นเตอร์ล าพูน กู่ช้างกู่ม้า และวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม 

1.10  จังหวัดพะเยา สถานท่ีท่องเที่ยวท่ีได้รับความนิยม ได้แก่ กว๊านพะเยา อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง วัดศรีโคมค า 
พระต าหนักกว๊านพะเยา วนอุทยานไดโนเสาร์แก่งหลวง น้ าตกจ าปาทอง พระธาตุม่อนหินขาว น้ าตกแม่เหยี่ยน 
พระธาตุภูปอ และน้ าตกห้วยต้นผึ้ง 

1.11  จังหวัดพิษณุโลก สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ได้แก่ อุทยานแห่งชาติน้ าตกชาติตระการ พิพิธภัณฑ์

พื้นบ้านจ่าทวี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดจุฬามณี อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า น้ าตกแก่งซอง 
ลานหินแตก ลานหินปุ่ม อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว และถ้ าเดือนถ้ าดาว 
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1.12  จังหวัดนครสวรรค์ สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ได้แก่ วัดศรีอุทุมพร ปากน้ าโพ บึงบอระเพ็ด ศูนย์

วัฒนธรรมไทด า ถ้ าบุญนาค สะพานเดชาติวงศ์ วัดพระธาตุเจดีย์เขาตีคลีธุดงค์ และอุทยานสวรรค์  
1.13  จังหวัดตาก สถานท่ีท่องเที่ยวท่ีได้รับความนิยม ได้แก่ น้ าตกทีลอซู ดอยหัวหมด เขื่อนภูมิพล อุทยานแห่งชาติ

แม่เมย วัดพระบรมธาตุ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก ดอยสอยมาลัย น้ าตก
นางครวญ น้ าตกพาเจริญ  

ตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและน่าสนใจแสดงในรูปที่ 3 ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละสถานที่ที่รวบรวมใน
ครั้งนี้ประกอบด้วย ต าแหน่งที่ตั้ง ช่วงระยะเวลาที่ให้บริการ และข้อมูลการติดต่อหน่วยประชาสัมพันธ์ของแต่ละสถานที่ผ่าน
ทางเบอร์โทรศัพท์ของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวในการเลือกเส้นทางและการวางแผนการ
ท่องเที่ยว 

 

 
 
 
 
 

 

ภาพที ่3 ตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวท่ีสวยงามและน่าสนใจ 
 

2. การออกแบบระบบ 
การออกแบบระบบและโครงสร้างของเว็บไซต์ มีการวางแผนโครงสร้างเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้สะดวก ให้ข้อมูล

ที่เป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว โครงสร้างเว็บไซต์ประกอบด้วยสามส่วนหลัก คือ เว็บเพจหน้าหลัก เว็บเพจหน้ารอง และเว็บ
เพจส าหรับการให้ข้อมูล  

2.1 หน้าหลักของเว็บไซต์ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ แหล่งท่องเที่ยว  กิจกรรมท่องเที่ยว  เทศกาลและประเพณี  และ
วางแผนเที่ยว ซึ่งข้อมูลที่น ามาแสดงบนเว็บไซต์ได้มาจากเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2560) 

2.2 หน้ารองของเว็บไซต์ ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยวของภาคเหนือทั้ง 13 จังหวัด โดยจะคัดเลือกสถานที่
ท่องเที่ยวทีน่าสนใจจังหวัดละ 10 สถานท่ี (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2560) 

2.3 ซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่ในกระแสความนิยมมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมเป็นจ านวนมาก และมีความ
พร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี  

2.4 ส่วนการให้ข้อมูลการแสดงผลของเว็บไซต์มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ใช้งานทราบถึงรายละเอียดเช่น ช่ือสถานที่
ท่องเที่ยว  ท่ีตั้ง เวลาเปิดปิด  และเบอร์โทรศัพท์ของแหล่งท่องเที่ยวในภาคเหนือ   

แผนภาพแสดงโครสร้างเว็บไซต์เพื่อการแนะน าแหล่งท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจใน 13 จังหวัดภาคเหนือ แสดงในรูปที่ 4 
 
 
 
 
 
 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ 
จ. เชียงใหม ่

วัดพระธาตุแช่แห้ง 
จ. น่าน 

ปางอุ๋ง 
จ. แม่ฮ่องสอน 

ภูช้ีฟ้า 
จ. เชียงราย 

ภูทับเบกิ 
จ. เพชรบูรณ์ 

 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 
จ. พิษณุโลก 

 เข่ือนภูมิพล 
จ. ตาก 
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ภาพที ่4 แผนภาพแสดงโครสร้างเว็บไซต์เพื่อการแนะน าแหล่งท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจใน 13 จังหวัดภาคเหนือ 
 

ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ออกแบบและจัดท าหน้าเว็บเพจตามโครงสร้างการออกแบบเว็บไซต์ การแสดงผลของเว็บไซต์มีจุดมุ่งหมาย

เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบถึงรายละเอียดเช่น ช่ือสถานที่ท่องเที่ยว ที่ตั้ง เวลาเปิดปิด และเบอร์โทรศัพท์ของแหล่งท่องเที่ยวใน
ภาคเหนือ และสามารถค้นข้อมูลได้ ดังนั้นจึงเลือกใช้ เทคโนโลยี Nostra Map API มาใช้แสดงผลแผนที่ และปักหมุดสถานที่
โดยการสร้าง Marker และซึ่งการปักหมุดอ้างอิงจากค่า ละติจูด (Latitude) และค่าลองจิจูด (Longitude) การพัฒนาเว็บไซต์
อยู่ในรูปแบบของภาษา JavaScript รูปที่ 5 - 7 แสดงผลการจัดท าหน้าหลัก หน้ารอง และตัวอย่างการให้ข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวตามล าดับ 

Web site แนะน ำแหล่งท่องเที่ยวที่น่ำสนใจในภำคเหนือ 

หน้ำรอง 

จังหวัด เชียงใหม่ 

จังหวัด น่าน 

จังหวัด แมฮ่่องสอน 

จังหวัด เชียงราย 

จังหวัด ล าปาง 

จังหวัด เพชรบูรณ์ 

จังหวัด แพร่ 

จังหวัด สุโขทัย 

จังหวัด ล าพูน 

จังหวัด พะเยา 

จังหวัด พิษณุโลก 

จังหวัด นครสวรรค์ 

จังหวัด ตาก 

แหล่งท่องเที่ยว 

ข้อมูล หน้ำหลัก 

กิจกรรมทอ่งเที่ยว 

เทศกาลและประเพณี 

วางแผนเที่ยว 

ที่อยู่ 

เบอร์ติดต่อ 

เวลาท าการ 

ขอ้มูลเพิ่มเติม 
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ภาพที ่5 แสดงหน้าหลักของเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวท่ีห้ามพลาดของภาคเหนือ 

 
ภาพที ่6 แสดงหน้ารองของเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวท่ีห้ามพลาดของภาคเหนือ 
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ภาพที่ 7 แสดงข้อมูลติดต่อเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวท่ีห้ามพลาดทั้ง 13 จังหวัดของภาคเหนือ 
 

อภิปรายผล  
จุดเด่นของเว็บไซต์แนะน าแหล่งท่องเที่ยวห้ามพลาดของภาคเหนือ คือ การออกแบบเว็บไซต์เพื่อให้ใช้งานง่าย ซึ่ง

ภายในเว็บไซต์จะบอกรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยว สะดวกต่อผู้ใช้งานในการสืบค้นข้อมูล และมีรูปแบบการแสดงผล
ข้อมูลที่เข้าใจง่าย เหมาะส าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสืบค้นข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวก่อนการเดินทางในอนาคต แนวทางการ
พัฒนาเว็บไซต์ต่อไปในอนาคต ได้แก่ 

1. Website Application สามารถใช้ประโยชน์ในการแสดงต าแหน่ง Content ต่างๆ เช่น ร้านอาหาร 
ห้างสรรพสินค้า โปรโมชั่นตา่ง บนแผนที่เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้ับผู้ใช้งาน เป็นต้น 

2. ขายปลีก สามารถใช้แผนที่ในการวางแผนจุดพักหรือกระจายสินค้า หรือต าแหน่งของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อ
ลดต้นทุนในการขนส่ง และการขยายสาขาให้ครอบคลมุพื้นท่ีกลุ่มลูกค้าที่ต้องการได้ 

3. ธุรกิจการขนส่ง สามารถใช้แผนที่เพื่อวางแผนเส้นทางการขนส่ง การบริการจดัการรถเที่ยวเปล่า หรือตดิตามรถ
ขนส่ง เช่น ในระบบ GPS Tracking 

 
สรุปผลการวิจัย   

การจัดท าเว็บไซต์ เกี่ยวกับการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในภาคเหนือได้แก่ เชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน 
เชียงราย ล าปาง เพชรบูรณ์ แพร่ สุโขทัย พะเยา พิษณุโลก นครสวรรค์ และตาก โดยน าเสนอข้อมูลร่วมกับ HTML, 
JavaScript รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ Nostra Map API ในการน าแผนที่เข้ามาแสดงในเว็บไซต์ ท าให้การแสดง
รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นข้อมูลประกอบการเดินทางและท่องเที่ยวท าให้ผู้ใช้สามารถวาง
แผนการท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง พัฒนาเว็บไซต์ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและในอนาคตจะพัฒนาภาษาเพื่อรองรับ
นักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาระเบียบวิธีต่างๆที่ใช้หาผลเฉลยของสมการไคลน์กอร์ดอนและสมการไซน์กอร์ดอน   โดยใช้

ระเบียบวิธีโฮโมโทพี  เพอร์เทอร์เบชันกับการแปลงอาบูท ระเบียบวิธีการแยกอโดเมียนกับการแปลงอาบูท  และระเบียบ
วิธีการแก้ไขการแยกอโดเมียนกับการแปลงอาบูท เพื่อท าการเปรียบเทียบว่าระเบียบวิธีการทั้งสามนี้ ระเบียบวิธีใดง่ายต่อการ
หาค่ามากที่สุด จากการหาค่าท าให้พบว่า  ระเบียบวิธีการแก้ไขการแยกอโดเมียนกับการแปลงอาบูท เป็นวิธีที่ง่ายต่อการ
แก้ปัญหา 
 
ค าส าคัญ : สมการไคลน์กอร์ดอนและสมการไซน์กอร์ดอน  การแปลงอาบูท  ระเบียบวิธีโฮโมโทพี เพอร์เทอร์เบชัน   

  ระเบียบวิธีการแยกอโดเมียน  ระเบียบวิธีการแกไ้ขการแยกอโดเมยีน 
 

Abstract 
In this paper, we study the method of solution the Klein-Gordon and sine-Gordon equations  

using  the homotopy perturbation method and Aboodh transform, the Adomian decomposition method 
and Aboodh transform , and the modified Adomian decomposition method and Aboodh transform.To  
comparison these three methods. We found that, the modified Adomian decomposition method and  
Aboodh transform are easy to solve. 
 
keywords : klein-gordon and sine-gordon equations  aboodh transform  homotopy perturbation method 

     adomian decomposition method  modified adomian decomposition method. 
 
บทน า   

นักวิจัยหลายท่านได้หาผลเฉลยของสมการไคลน์กอร์ดอนและสมการไซน์กอร์ดอน โดยการใช้ระเบียบวิธีการแยก 
อโดเมียน ระเบียบวิธีการแปรผันแบบท าซ้ า ระเบียบวิธีโฮโมโทพี เพอร์เทอร์เบชัน ระเบียบวิธีการแก้ไขการแยกอโดเมียน 
ระเบียบวิธีการแปลงดิฟเฟอเรนเชียล ระเบียบวิธีโฮโมโทพี เพอร์เทอร์เบชันกับการแปลงอาบูท ระเบียบวิธีโฮโมโทพี เพอร์
เทอร์เบชันแบบแปรผัน    

สมการไคลน์กอร์ดอนและสมการไซน์กอร์ดอนเป็นหนึ่งในสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย  โดยทั่วไปมีรูปแบบของสมการ
ไคลน์กอร์ดอน ดังต่อไปนี้ 
                                                         𝑢𝑡𝑡 − 𝑢𝑥𝑥 + 𝛼𝑔(𝑢) = 𝑓(𝑥, 𝑡)                                                       (1) 
หรือ                                       𝑢𝑡𝑡 − 𝑢𝑥𝑥 + 𝛽1𝑢 + 𝛽2𝑔(𝑢) = 𝑓(𝑥, 𝑡)                                          (2) 
โดยที่  𝑢  เป็นฟังก์ชันของ  𝑥, 𝑡  และ  𝑔  เป็นฟังก์ชันไม่เชิงเส้น  α, 𝛽1, 𝛽2 เป็นพารามิเตอร์ทีเ่ป็นจ านวนจริงที่  𝛼 ≥ 0  
ถ้า  𝑔(𝑢) = sin 𝑢  จะเรียกสมการข้างต้นว่า สมการไซน์กอร์ดอน และถ้า  𝑔(𝑢) = sinh 𝑢  จะเรียกสมการข้างต้นว่า 
สมการไฮเพอร์โบลิกไซน์กอร์ดอน 

ในงานวิจัยนี้ ผู้ศึกษาสนใจ หาผลเฉลยของสมการไคลน์กอรด์อนและสมการไซน์กอร์ดอน โดยใช้ระเบียบวิธีโฮโมโทพี 
เพอร์เทอร์เบชัน [4] ระเบียบวิธีการแยกอโดเมียน [2] และระเบียบวิธีการแก้ไขการแยกอโดเมียน [2] กับการแปลงอาบูท   
และน ามาเปรียบเทียบว่าระเบียบวิธีใดใช้หาค่าผลเฉลยของสมการไคลน์กอร์ดอนและสมการไซน์กอร์ดอน ง่ายที่สุด 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
2.1 สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equation) [3] 
สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equation)  คือ  สมการที่ประกอบด้วยอนุพันธ์ (derivative) หรือผลต่างเชิง

อนุพันธ์ (differential) ของตัวแปรตาม (dependent variables) หนึ่งตัวหรือมากกว่าหนึ่งตัว เทียบกับตัวแปรอิสระ 
(independent variables) หนึ่งตัวหรือมากกว่าหนึ่งตัว  
บทนิยาม 2.1 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ (Ordinary Differential Equations,ODEs)  คือ  สมการเชิงอนุพันธ์ที่ประกอบด้วย
อนุพันธ์ของตัวแปรตามหนึ่งตัวท่ีขึ้นกับตัวแปรอิสระหนึ่งตัว 

         𝑎𝑛(𝑥)
𝑑𝑛𝑦

𝑑𝑥𝑛 + 𝑎𝑛−1
𝑑𝑛−1𝑦

𝑑𝑥𝑛−1 + ⋯ + 𝑎1(𝑥)
𝑑𝑦

𝑑𝑥
+ 𝑎0(𝑥)𝑦 = 𝑔(𝑥)                                             (3) 

เมื่อ 𝑎𝑛, 𝑎𝑛−1, ⋯ , 𝑎1, 𝑎0, 𝑔 และ 𝑦 เป็นฟังก์ชันท่ีขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระ 𝑥 เพียงตัวเดียว โดยที ่ 𝑎𝑛 ≠ 0 และเรียก
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับ  𝑛 ที่ไม่อยู่ในรูปดังกล่าวว่า  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญไมเ่ชิงเส้นอันดับ  𝑛 
บทนิยาม 2.2  สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (Partial Differential Equations,PDEs)  คือ  สมการเชิงอนุพันธ์ท่ีประกอบด้วย
อนุพันธ์ของตัวแปรตามที่ขึ้นกับตวัแปรอิสระมากกว่าหนึ่งตัว 

𝐴
𝜕2𝑢(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥2
+ 𝐵

𝜕2𝑢(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥𝜕𝑡
+ 𝐶

𝜕2𝑢(𝑥,𝑡)

𝜕𝑡2
+ 𝐷

𝜕𝑢(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥
+ 𝐸

𝜕𝑢(𝑥,𝑡)

𝜕𝑡
+ 𝐹𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝐺                                    (4) 

โดยที ่ 𝑢 = 𝑢(𝑥, 𝑡)  และ 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐸, 𝐹, 𝐺  เป็นฟังก์ชันของตัวแปร 𝑥  และ  𝑡  ถ้า  𝐺 = 0   จะเรียกสมการเชิง
อนุพันธ์ดังกล่าวว่าเป็นสมการแบบเอกพันธ์แต่ถ้า  𝐺 ≠ 0  จะเป็นสมการแบบไม่เอกพันธ์ 

บทนิยาม 2.3 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยแบบเชิงเส้น (Linear PDE)  คือ  สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยที่ตัวแปรตามและ
อนุพันธ์ย่อยอันดับต่างๆ มีดีกรีเป็น 1 เท่านั้น นอกจากน้ีจะต้องไม่มีพจน์ใดเป็นผลคูณของตัวแปรตามหรืออนุพันธ์ย่อยของตัว
แปรตามด้วย เชน่ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยแบบเชิงเส้นอันดับสอง สมการ (4) 

บทนิยาม  2.4  สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยแบบไมเ่ชิงเส้น (Non-Linear PDE)  คือ  สมการเชิงอนุพันธ์ยอ่ยท่ีไม่เป็น
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยแบบเชิงเสน้ 
 2.2 สมการไคลน์กอร์ดอนและสมการไซน์กอร์ดอน (Klein-Gordon and sine-Gordon Equations) [4] 
สมการไคลน์กอร์ดอน (Klein-Gordon Equation) โดยทั่วไปมีรูปแบบสมการดังต่อไปนี ้
                                                                𝑢𝑡𝑡 − 𝑢𝑥𝑥 + 𝛼𝑔(𝑢) = 𝑓(𝑥, 𝑡)                                                   (5) 
หรือ                                             𝑢𝑡𝑡 − 𝑢𝑥𝑥 + 𝛽1𝑢 + 𝛽2𝑔(𝑢) = 𝑓(𝑥, 𝑡)                                    (6) 
โดยที่  𝑢  เป็นฟังก์ชันของ  𝑥, 𝑡  และ  𝑔  เป็นฟังก์ชันไม่เชิงเส้น  α, 𝛽1, 𝛽2 เป็นพารามิเตอร์ที่เป็นจ านวนจริงที่  𝛼 ≥ 0 
และถ้า  𝑔(𝑢) = sin 𝑢  จะเรียกสมการข้างต้นว่า สมการไซน์กอร์ดอน 
 2.3  การแปลงอาบูท (Aboodh Transform) [4] 
 การแปลงอาบูท เป็นการแปลงแบบใหม่โดยก าหนดไว้ส าหรับฟังก์ชันอันดับช้ีก าลัง พิจารณาฟังก์ชันในเซต 𝐴 
             𝐴 = {𝑓(𝑡)|∃𝑀  ,   𝑘1, 𝑘2 > 0  , |𝑓(𝑡)| < 𝑀𝑒−𝑣𝑡}                                                             (7) 
โดยที ่ 𝑀  เป็นจ านวนจ ากัด  
          𝑘1, 𝑘2  อาจเป็นจ านวนจ ากัดหรือไม่จ ากดั การแปลงอาบูทก าหนดโดย สมการอินทิกรัล 
         𝐴[𝑓(𝑡)] = 𝐾(𝑣) =

1

𝑣
∫ 𝑓(𝑡)𝑒−𝑣𝑡𝑑𝑡  , 𝑡 ≥ 0  ,   𝑘1 ≤ 𝑣 ≤ 𝑘2

∞

0
                                                (8) 

 
 
คุณสมบัติของการแปลงอาบูท [1] 
1) 𝐴[1] =

1

𝑣2
                                                                                           2) 𝐴[𝑡𝑛] =

𝑛!

𝑣𝑛+2
 

3) 𝐴[𝑒𝑎𝑡] =
1

𝑣2−𝑎𝑣
                                                                                 4) 𝐴[𝑒−𝑎𝑡] =

1

𝑣2+𝑎𝑣
 

5) 𝐴[sin (𝑎𝑡)] =
𝑎

𝑣(𝑣2+𝑎2)
                                                                   6) 𝐴[cos(𝑎𝑡)] =

1

𝑣2+𝑎2
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การแปลงอาบูทของอนุพันธ์ย่อยบางอนุพันธ์ [4] 

1) 𝐴 [
𝜕𝑢(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥
] = 𝐾′(𝑥, 𝑣)                                                                   2) 𝐴 [

𝜕2𝑢(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥2 ] = 𝐾′′(𝑥, 𝑣) 

3) 𝐴 [
𝜕𝑛𝑢(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥𝑛
] = 𝐾(𝑛)(𝑥, 𝑣)                                                             4) 𝐴 [

𝜕𝑢(𝑥,𝑡)

𝜕𝑡
] = 𝑣𝐾(𝑥, 𝑣) −

𝑢(𝑥,0)

𝑣
 

5) 𝐴 [
𝜕2𝑢(𝑥,𝑡)

𝜕𝑡2
] = 𝑣2𝐾(𝑥, 𝑣) −

1

𝑣

𝜕𝑢(𝑥,0)

𝜕𝑡
− 𝑢(𝑥, 0)   

 2.4 ระเบียบวิธีโฮโมโทพี  เพอร์เทอร์เบชัน [4] 
พิจารณารูปแบบทั่วไปของสมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้นต่อไปนี ้
                                                          𝐿𝑢 + 𝑁𝑢 = 𝑓(𝑥, 𝑡)                                                                        (9) 

กับเง่ือนไขเริ่มต้น                        𝑢(𝑥, 0) = 𝑘1  ,   𝑢𝑡(𝑥, 0) = 𝑘2                 (10) 
โดยที ่ 𝑢 เป็นฟังก์ชันของตัวแปร 𝑥, 𝑡 
และ  𝑘1, 𝑘2 เป็นค่าคงท่ีหรือฟังก์ชันของ  𝑥 
           𝐿  เป็นตัวด าเนินการเชิงอนุพันธ์แบบเชิงเส้น 
            𝑁  เป็นตัวด าเนินการเชิงอนุพันธ์แบบไม่เชิงเส้น 
ระเบียบวิธโีฮโมโทพี เพอร์เทอร์เบชัน สามารถสร้างโฮโมโทพี ที่สอดคล้องกับความสมัพันธ์ดังต่อไปนี ้
                        𝐻(𝑢, 𝑝) = 𝐿𝑢 − 𝐿𝑢0 + 𝑝[𝐿𝑢0 + 𝑁𝑢 − 𝑓(𝑥, 𝑡)] = 0                                                (11) 
โดยที่  𝑝 ∈ [0,1]  ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ขนาดเล็ก  และ  𝑢0  เป็นค่าประมาณเริ่มต้น  ที่สอดคล้องกับเง่ือนไขเริ่มต้น  
และผลเฉลยของระเบียบวิธีโฮโมโทพี  เพอร์เทอร์เบชัน  คือ 
                              𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑢0(𝑥, 𝑡) + 𝑝𝑢1(𝑥, 𝑡) + 𝑝2𝑢2(𝑥, 𝑡) + ⋯                                   (12)    
ดังนั้น ผลเฉลยโดยประมาณของสมการ (9) คือ    
                    𝑢(𝑥, 𝑡) = lim𝑝→1(𝑢0(𝑥, 𝑡) + 𝑝𝑢1(𝑥, 𝑡) + 𝑝2𝑢2(𝑥, 𝑡) + ⋯ )                               (13)                                      
                                  = ∑ 𝑢𝑖(𝑥, 𝑡)∞

𝑖=0                                                                                          (14) 
 2.5 พหุนามอโดเมียน (Adomian Polynomial) 
 พิจารณาเทอมท่ีอยู่ในรูปไม่เชิงเสน้  ( , )Nu x t   เช่น  2 2 ,  sin  ,  cos  ,   ,   ,  u

x xu u u e uu u  เป็นต้น 
สามารถเขียนในรูปของอนุกรมอนันต์ไดด้ังนี้ 

                                                         
0

( , ) n

n

Nu x t A




                                                             (15) 

โดยที่  nA   เป็นพหุนามอโดเมียน  ทีก่ าหนดโดย 

                                0 1 2

0 0

1
( , , , , ) ,  0

!

n
i

n n in
i

d
A u u u u N u n

n d







 

  
    

  
                            (16) 

 
ผลการวิจัย 

3.1 ระเบียบวิธีโฮโมโทพี  เพอร์เทอร์เบชันกับการแปลงอาบูท 

พิจารณาสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยไม่เชิงเส้นในรูปทั่วไปกับเงื่อนไขเริม่ต้นดังน้ี 

                                           ( , ) ( , ) ( , ) ( , )Du x t Ru x t Nu x t f x t                                            (17) 

เงื่อนไขเริ่มต้น                                   1 2( ,0)  ,  ( ,0)tu x c u x c                                                     (18) 

                                           [ ( , )] [ ( , )] [ ( , )] [ ( , )]A Du x t A Ru x t A Nu x t A f x t                                (19) 
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ใช้คุณสมบตัิการแปลงอาบูทของอนุพันธ์ย่อยและแทนเง่ือนไขเริ่มต้น และใส่การแปลงอาบูทผกผัน จะได้ 

1 1 1 1

1 22 2 3 2

1 1 1 1
( , ) [ ( , )] [ ( , ) ( , )]u x t A A f x t A c A c A A Ru x t Nu x t

v v v v

          
           

       
       (20) 

           1

2

1
( , ) [ ( , ) ( , )]F x t A A Ru x t Nu x t

v

  
   

 
                                                                   (21) 

โดยที่  1 2( , ) ( , )F x t f x t c c t     ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีโฮโมโทพี  เพอร์เทอร์เบชัน จะได้ 

                                 1

2

1
( , ) ( , ) [ ( , ) ( , )]u x t F x t pA A Ru x t Nu x t

v

  
   

 
                                     (22) 

ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีโฮโมโทพี  เพอร์เทอร์เบชัน 

                           
0 0

( , ) ( , ) ,  ( , ) ( )n n

n n

n n

u x t p u x t Nu x t p H u
 

 

                                               (23) 

จะได้  1

2
0 0 0

1
( , ) ( , ) [ ( , ) ( )  ]n n n

n n n

n n n

p u x t F x t pA A R p u x t p H u
v

  


  

    
      

    
                   (24) 

เปรียบเทยีบสัมประสิทธ์ิก าลังท่ีเทา่กันของ  p  จะได ้

 

0

0

1 1

1 2

 :  ( , ) ( , )

1
 :  ( , ) ( , ) ( )  ,  0n

n n n

p u x t F x t

p u x t A A Ru x t H u n
v

 





 
     

 

                                                 (25) 

แล้วผลเฉลยของระเบยีบวิธีโฮโมโทพี  เพอร์เทอร์เบชัน  ในรูปอนุกรมก าลัง  p   เป็นดังนี ้

                                    
0

( , ) ( , )n

n

n

u x t p u x t




   

                                              1 2

0 1 2( , ) ( , ) ( , )u x t p u x t p u x t   K                                        (26)          

จากสมการ  (26)  เมื่อ  1p    จะไดผ้ลเฉลยของสมการที่พิจารณาเป็นดงันี้ 

                                      1 2

0 1 2
1

( , ) lim ( , ) ( , ) ( , )
p

u x t u x t p u x t p u x t


   K   

                                                
0

( , )n

n

u x t




                                                                            (27) 

3.2  ระเบียบวิธีการแยกอโดเมียนกับการแปลงอาบูท 

พิจารณารูปทั่วไปของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับสองกับเงื่อนไขเริม่ต้น 

                                    ( , ) ( , ) ( , ) ( , )Lu x t Ru x t Nu x t g x t                                                  (28) 

เงื่อนไขเริ่มต้น                        1 2( ,0) ( ) ,  ( ,0) ( )tu x x u x x                                                      (29) 
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ใส่การแปลงอาบูทท้ังสองด้านของสมการ  (28)  จะได ้

                             [ ( , )] [ ( , )] [ ( , )] [ ( , )]A Lu x t A Ru x t A Nu x t A g x t                                       (30) 

ใช้คุณสมบตัิการแปลงอาบูทของอนุพันธ์ย่อย  และแทนเงื่อนไขเริม่ต้น  จะได ้

               1 2

2 3 2 2 2

( ) ( ) 1 1 1
[ ( , )] [ ( , )] [ ( , )] [ ( , )]

x x
A u x t A g x t A Ru x t A Nu x t

v v v v v

 
                  

(31) 

ระเบียบวิธีการแยกอโดเมยีนกับการแปลงอาบูท  ให้ผลเฉลยอยู่ในรปูอนุกรมอนันต์  คือ 

                                                
0

( , ) ( , )n

n

u x t u x t




                                                                  (32) 

และแทนพจน์ไม่เชิงเส้น                     
0

( , ) n

n

Nu x t A




                                                                     (33) 

แทนสมการ  (32)  และ  (33)  ในสมการ  (31)  จะได ้

1 2

2 3 2 2 2
0 0 0

( ) ( ) 1 1 1
[ ( , )] [ ( , )] [ ( , )  ] [ ]n n n

n n n

x x
A u x t A g x t A R u x t A A

v v v v v

   

  

 
     

 
                (34) 

ใส่การแปลงอาบูทผกผันทั้งสองด้านของสมการ  (34)  จากความสัมพันธ์เวียนเกิด  จะได ้

1 11 2
0 2 3 2

1

1 2

( ) ( ) 1
( , ) [ ( , )] [ ( , )] ( , )

1
( , ) [ ( , ) ]  ,  0n n

x x
u x t A A g x t A K x v K x t

v v v

u x t A A Ru x t A n
v

  





  
      

  


         

                                 (35) 

3.3  ระเบียบวิธีการแก้ไขการแยกอโดเมียนกับการแปลงอาบูท 

พิจารณารูปทั่วไปของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับสองกับเงื่อนไขเริม่ต้น 

                                    ( , ) ( , ) ( , ) ( , )Lu x t Ru x t Nu x t g x t                                                  (36) 

เงื่อนไขเริ่มต้น                        1 2( ,0) ( ) ,  ( ,0) ( )tu x x u x x                                                      (37) 

ใส่การแปลงอาบูททั้งสองด้านของสมการ  (36)  จะได ้

                             [ ( , )] [ ( , )] [ ( , )] [ ( , )]A Lu x t A Ru x t A Nu x t A g x t                                       (38) 

ใช้คุณสมบตัิการแปลงอาบูทของอนุพันธ์ย่อย  และแทนเงื่อนไขเริม่ต้น  จะได ้

               1 2

2 3 2 2 2

( ) ( ) 1 1 1
[ ( , )] [ ( , )] [ ( , )] [ ( , )]

x x
A u x t A g x t A Ru x t A Nu x t

v v v v v

 
                 (39) 

ระเบียบวิธีการแยกอโดเมยีนกับการแปลงอาบูท  ให้ผลเฉลยอยู่ในรปูอนุกรมอนันต์  คือ 

412 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

                                                
0

( , ) ( , )n

n

u x t u x t




                                                                  (40) 

และแทนพจน์ไม่เชิงเส้น                     
0

( , ) n

n

Nu x t A




                                                                     (41) 

แทนสมการ  (40)  และ  (41)  ในสมการ  (39)  จะได ้

1 2

2 3 2 2 2
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( ) ( ) 1 1 1
[ ( , )] [ ( , )] [ ( , )  ] [ ]n n n

n n n

x x
A u x t A g x t A R u x t A A
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                (42) 

ส าหรับระเบียบวิธีการแกไ้ขการแยกอโดเมยีนกับการแปลงอาบูท  สมมติ  ( , )K x t   ในสมการ  (35)  สามารถแบ่งออกเป็น  
2  ส่วน  คือ  0( , )K x t   และ  1( , )K x t   ดังนั้นจะได้ 

                                                           0 1( , ) ( , ) ( , )K x t K x t K x t                                                      (43) 

ภายใต้สมมติฐานนี้   มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะในส่วนของ  0 1( , ) ,  ( , )u x t u x t   และก าหนดความสัมพันธ์เวียนเกิด
ดังต่อไปนี ้

0 0

1

1 1 0 02 2

1

1 2 2

( , ) ( , )

1 1
( , ) ( , ) [ ( , )] [ ]

1 1
( , ) [ ( , )] [ ] , 1n n n

u x t K x t

u x t K x t A A Ru x t A A
v v

u x t A A Ru x t A A n
v v








 

  

    
 

  
      

 

                                                           (44) 

ตัวอย่าง  พิจารณาสมการไคลน์กอร์ดอน กับเง่ือนไขเริม่ต้นต่อไปนี ้

                                                  0u

tt xxu u e                                                   (45) 

 เงื่อนไข ( ,0) ( )xu x e x    ,  ( ,0) 0tu x                              (46) 

วิธีท า  จากสมการ   (45)  ใส่การแปลงอาบูททั้งสองด้านของสมการ   

                                                              [ ] [ ] [ ] [0]u

tt xxA u A u A e A                                                              (47) 

เมื่อ  
2 3

1
2! 3!

u u u
e u       เลอืก  

2 3

1
2! 3!

u u u
e u     

                                    
2 3

2 0
[ ( , )] ( ) [ (1 )] 0

2! 3!

x

xx

u u
v A u x t e x A u u

v
                                         (48) 

                                      
2 3

2 2

1 1
[ ( , )] ( ) [ (1 )]

2! 3!

x

xx

u u
A u x t e x A u u

v v
                                            (49) 

จากสมการ  (49)  ใส่การแปลงอาบูทผกผันทั้งสองด้านของสมการ  จะได ้
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2 3

1

2

1
( , ) ( ) [ [ (1 )]]

2! 3!

x

xx

u u
u x t e x A A u u

v

                                      (50) 

 1) ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีโฮโมโทพี  เพอร์เทอร์เบชัน  

                                      
0

( , ) ( , )n

n

n

u x t p u x t




   ,  
0

( , ) ( )n

n

n

Nu x t p H u




                                (51) 

ใช้ระเบียบวิธีโฮโมโทพี  เพอร์เทอร์เบชัน  กับสมการ (50) จะได ้

                  1

2
0 0 0

1
( , ) ( ) [ [( ( , )) ( ( ))]]n x n n

n n xx n

n n n

p u x t e x pA A p u x t p H u
v

  


  

                     (52) 

0 1 2 1 0 1

0 1 2 0 12

1
(x, t) (x, t) (x, t) ( ) [ [( ( , ) ( , ) )x

xxp u p u p u e x pA A p u x t p u x t
v

       K   

                              0 1

0 1( ( ) ( ) )]]p H u p H u     

เปรียบเทยีบสัมประสิทธ์ิก าลังท่ีเทา่กันของ p  จะได ้

0

0

1 1

1 0 02

: ( , ) ( )

1
: ( , ) [ ( )]

x

xx

p u x t e x

p u x t A A u H u
v
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0 0 0 02

1 1 1
[ (1 )]

2 6
xxA A u u u u
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2

2 2 3 2 2 31 1
(2 1) ( 2 ) ( 3 3 )

2 6 2
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e x e xe x e e x e x x

 
          
 

  

2 1

2 1 12

1
: ( , ) [ ( )]xxp u x t A A u H u
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                     1 2

1 1 0 1 0 12

1 1
[ ( )]

2
xxA A u u u u u u
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       2 3 2 2 21 11 7 19 11 3 1 1 1

4 48 24 144 48 16 8 12 12

x x x x x xe e xe e xe x e x x


        


      

         3 4 3 2 2 3 4 57 5 5 5 5 5 1

144 288 72 48 72 288 288

x x x x xx e xe x e x e x e        

         4 2 3 3 2 4 5 45 5 5 5 1

288 144 144 24 288
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      M 

        0 1 2( , ) ( , ) ( , ) ( , )u x t u x t u x t u x t     
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2

2 2 3 2 2 31 1
( ) (2 1) ( 2 ) ( 3 3 )

2 6 2

x x x x x x x t
e x e x e xe x e e x e x x

 
            

 
  

                      2 3 2 2 21 11 7 19 11 3 1 1 1

4 48 24 144 48 16 8 12 12

x x x x x xe e xe e xe x e x x


        


  

                           3 4 3 2 2 3 4 5 47 5 5 5 5 5 1 5

144 288 72 48 72 288 288 288

x x x x x xx e xe x e x e x e xe         

                           2 3 3 2 4 5 45 5 5 1

144 144 24 288

x x xx e x e x e x t


    


K  

2) ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีการแยกอโดเมียนกับการแปลงอาบูท 

โดยที ่                                             
0

( , ) ( , )n

n

u x t u x t




   ,   
0

( , ) ( )n

n

Nu x t A u




                                 (53) 

ใช้ระเบียบวิธีการแยกอโดเมียนกบัการแปลงอาบูท กับสมการ  (50)  จะได ้

                          1

2
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1
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u x t e x A A u x t A u
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1

0 1 2 0 1 0 12

1
(x, t) (x, t) (x, t) ( ) [ [( ( , ) ( , ) ) ( ( ) ( ) )]]x

xxu u u e x A A u x t u x t A u A u
v

          K

ใช้ระเบียบวิธีการแยกอโดเมียนกบัการแปลงอาบูท 
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1

1 2
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1
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x x x x x xe e xe e xe x e x


       


     

              2 3 4 3 2 2 31 7 5 5 5 5

12 144 288 72 48 72

x x x xx x e xe x e x e        

                4 5 4 2 3 3 2 4 5 45 1 5 5 5 5 1

288 288 288 144 144 24 288

x x x x xx e xe x e x e x e x t


       


 

            M 

0 1 2( , ) ( , ) ( , ) ( , )u x t u x t u x t u x t     

           
2

2 2 3 2 2 31 1
( ) (2 1) ( 2 ) ( 3 3 )

2 6 2

x x x x x x x t
e x e x e xe x e e x e x x

 
            

 
  

            2 3 2 2 21 11 7 19 11 3 1 1 1

4 48 24 144 48 16 8 12 12

x x x x x xe e xe e xe x e x x


        


  

               3 4 3 2 2 3 4 5 47 5 5 5 5 5 1 5

144 288 72 48 72 288 288 288

x x x x x xx e xe x e x e x e xe         

               2 3 3 2 4 5 45 5 5 1

144 144 24 288

x x xx e x e x e x t


    


K  

3) ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีการแก้ไขการแยกอโดเมียนกับการแปลงอาบูท 

โดยที ่                                             
0

( , ) ( , )n

n

u x t u x t




   ,   
0

( , ) ( )n

n

Nu x t A u




                                 (56) 

ใช้ระเบียบวิธีการแกไ้ขการแยกอโดเมียนกับการแปลงอาบูท กับสมการ  (50)  จะได ้
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ใช้ระเบียบวิธีการแกไ้ขการแยกอโดเมียนกับการแปลงอาบูท 
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย   

 การหาผลเฉลยของสมการไคลน์กอร์ดอนและสมการไซน์กอร์ดอน โดยใช้ระเบียบวิธีโฮโมโทพี เพอร์เทอร์เบชันกับ
การแปลงอาบูท  ระเบียบวิธีการแยกอโดเมียนกับการแปลงอาบูท  ระเบียบวิธีการแก้ไขการแยกอโดเมียน กับการแปลงอาบูท 
ผลที่ได้จาก 3 วิธี คือระเบียบวิธีการแก้ไขการแยกอโดเมียนกับการแปลงอาบูท เป็นวิธีที่ท าได้อย่างดี  และการหาค่าจะท าให้
ง่ายต่อการแก้ปัญหาและไม่ยุ่งยากเหมือน  2  วิธี 
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กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์ของบุคคลหลายท่าน  ซึ่งไม่อาจจะน ามากล่าวได้ทั้งหมด โดยได้รับ
ความกรุณาอย่างสูงจาก อาจารย์ ดร. พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ที่กรุณาให้ค าแนะน าปรึกษาตลอดจน
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผู้วิจัยตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารย์และ
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ี  สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาใน 
ทุกๆ ด้านและเป็นก าลังใจแก่ผู้วิจัย ตลอดจนคณาจารย์ทุกท่าน และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
แม่โจ้ ที่ได้ให้การสนับสนุนผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ นักศึกษาปริญญาตรีทุกคน ที่ให้ก าลังใจและ
ความช่วยเหลือท่ีดีมาโดยตลอด จนงานวิจัยช้ีนนี้เสร็จสมบูรณ์   
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อัลกอริทึมการคัดแยกภาพด้วย Bag of Word เพื่อระบบรักษาความปลอดภัย 
AN IMAGE CLASSIFICATION ALGORITHM USING BAG OF WORD FOR SECURITY SYSTEMS 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอัลกอริทึมส าหรับช่วยในการรักษาความปลอดภัย และเพื่อศึกษาการ

ประยุกต์ใช้อัลกอริทึมการคัดแยกวัตถุด้วยภาพดิจิตอล เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคาร
ส านักงาน ด้วยการประยุกต์ใช้ระบบตรวจจับใบหน้าและหมวกกันน็อค เมื่อมีบุคคลที่ปกปิดใบหน้าเข้ามาบริเวณที่อุปกรณ์รับ
ภาพสามารถตรวจจับได้ ระบบจะท าการคัดแยกรูปภาพที่ได้จากอุปกรณ์รับภาพ หากพบบุคคลผู้ต้องสงสัยโดยพิจารณาจาก
ลักษณะการสวมหมวกกันน็อคปกปิดใบหน้า ระบบจะท าการแจ้งเตือนเพื่อเตรียมการรักษาความปลอดภัย งานวิจัยนี้
ประยุกต์ใช้แบ็กออฟเวิร์ด (Bag of Word) เพื่อคัดแยกภาพใบหน้าคนและภาพหมวกกันน็อคปกปิดใบหน้า จากการทดลองคัด
แยกภาพใบหน้าและภาพหมวกกันน็อค 206 ภาพ พบว่าอัลกอริทิมคัดแยกภาพด้วยแบ็กออฟเวิร์ดสามารถตรวจคัดแยกภาพ
คนที่ไม่สวมหมวกกันน็อคถูกต้องแม่นย าร้อยละ 94.2 คัดแยกภาพคนที่สวมหมวกกันน็อคปกปิดใบหน้าได้ถูกต้องแม่นย า     
ร้อยละ 84.3 
 
ค าส าคัญ : อัลกอริทึมคัดแยกภาพ ระบบรักษาความปลอดภัย  แบ็กออฟเวิร์ด 
  

Abstract 
This paper aims to study image classification algorithm using digital image and develop an 

algorithm for building security system. For security reason, system should alert when image acquiring 
machine found persons cover their face with helmet. This paper applies Bag of Word algorithm to 
recognize and classify images of faces and helmets. The detection system has been tested with 206 
images of faces and helmets. The experimental result showed that the proposed face/helmet 
classification algorithm achieved 94.23% of accuracy when tested with face without helmet images, and 
84.3 % of accuracy when tested with helmet images.  
 
keywords : image classification algorithm  security system  Bag of Word 
 

บทน า 

 ระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารส านักงานหรือบ้านพักอาศัยเป็นระบบที่ส าคัญและจ าเป็นต้องมีเพื่อรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในปัจจุบันระบบความปลอดภัยบริเวณบ้านพักหรืออาคารส านักงานนิยมใช้กล้องวงจรปิด 
เพื่อตรวจสอบบุคคลที่เข้ามาในอาคารส านักงาน ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีควรตรวจจับได้ว่าบุคคลที่ก าลังจะเข้ามาใน
อาคารสถานท่ีนั้นเป็นผู้ไม่ประสงค์ดีหรือไม่  

 งานวิจัยนี้ประยุกต์ใช้ Bag of Word (Zin Zhang et al., 2010) เพื่อพัฒนาระบบคัดแยกวัตถุ ส าหรับตรวจจับ
ภาพบุคคลที่สวมหมวกกันน็อคเข้ามาบริเวณอาคารสถานที่ ซึ่งลักษณะการสวมหมวกกันน็อคเข้ามาในบริเวณอาคารสถานที่
นั้นสามารถบ่งบอกได้ว่าบุคคลนั้นมีความน่าจะเป็นที่จะเป็นผู้ไม่ประสงค์ดี และอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้ที่อยู่ในอาคารสถานท่ี Bag of Word คืออัลกอริทึมที่ใช้ในกระบวนการรู้จ าหรือคัดแยกวัตถุ (Chih-Fong Tsai, 
2012) นิยมใช้ร่วมกับการสกัดลักษณะเด่น SURF (J.R.R. Uijlings et al., 2009) ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Bag of Word ใน
งานด้านต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบและสร้างคลังข้อความ (Hanna M. Wallach, 2006) การประยุกต์ใช้ Bag of Word ใน
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การวิเคราะห์สัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมอง (Jin Wang et al., 2013)  ระบบอัตโนมัติเพื่อการวินิจฉัยและวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การแพทย์ งานวิจัยของ Linlin Shen et al. (2013) ได้ประยุกต์ใช้ Bag of Word ร่วมกับลักษณะเด่นเกรเดียนท์ของภาพเพื่อ
สร้างวิธีการวินิจฉัยโรคภูมิต้านทานผิดปกติในมนุษย์โดยใช้ภาพถ่ายเยื่อบุผิว งานวิจัยของ Diane Larlus et al.(2009) 
ประยุกต์ใช้ Bag of Word เพื่อท านายชนิดของวัตถุที่ถูกวัตถุอื่นซ้อนทับอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Pierre Tirilly et al. 
(2008) ปรับปรุงวิธีการค้นคืนภาพและวิดีโอโดยประยุกต์ใช้ Bag of Word ในขั้นตอนการแยกประเภทภาพ Paul 
Scovanner et al. (2007) ประยุกต์ใช้ Bag of Word ร่วมกับ SIFT descriptor เพื่อการรู้จ าลักษณะการเคลื่อนไหวของวัตถุ
ในไฟล์วิดีโอ  
 เพื่อพัฒนาอัลกอริทึมส าหรับการตรวจจับภาพผู้สวมใส่หมวกกันน็อคเข้ามาในอาคาร ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ Bag of 
Word เพื่อคัดแยกภาพออกเป็นสองกลุ่มคือ ใบหน้าบุคคล และภาพบุคคลสวมใส่หมวกกันน็อคปกปิดใบหน้า  อัลกอริทึมที่
พัฒนาขึ้นนี้สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์รับภาพ IP camera ซึ่งสามารถใช้งานเป็นส่วนหน่ึงของระบบรักษาความปลอดภัยได้ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการตรวจจับการสวมหมวกนิรภัย เพื่อแจ้งเตือนระบบรักษาความ
ปลอดภัยเมื่อมีบุคคลผู้มีแนวโน้มไม่ประสงค์ดีเข้ามาบริเวณทางเข้าประตูห้องหรือทางเข้าอาคาร ขั้นตอนการท างานแบ่งเป็น
สองขั้นตอนคือ ข้ันตอนการ Train และขั้นตอนการ Test แผนภาพการท างานแสดงดังรูปที่ 1 
 1. ขั้นตอนการ Train 

1.1 Data Base  
ภาพที่ใช้ในการเทรนแบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล ได้แก่ภาพใบหน้าบุคคล และภาพหมวกกันน็อค แต่ละภาพมีขนาดและ

ความเข้มแสงแตกต่างกัน ภาพบุคคลสวมหมวกกันน็อคได้มาจากกล้อง IP camera วีสตาร์แคม รุ่น c7837wip โดยใช้กล้อง
บันทึกภาพบุคคลทีส่วมหมวกกันน็อคเดินผ่านกล้องและบันทึกภาพเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลภาพส าหรับการเทรน  
   

 

ภาพที่ 1 แผนภาพข้ันตอนการคัดแยกภาพเพื่อตรวจจับการสวมหมวกนิรภัยด้วย Bag of Word 
 

1.2 Bag of Word Algorithm  
กระบวนการ Bag of Word เริ่มต้นด้วยการน าชุดข้อมูลภาพที่ใช้เทรน แบ่งค านวณหาลักษณะเด่น SURF (H. Bay 

et al., 2008) แล้วน าลักษณะเด่น SURF มาสร้างเป็น Feature Vector ของแต่ละชุดข้อมูล จากนั้นน า Feature Vector ที่
ได้มาเข้าสู่กระบวนการแบ่งกลุ่มแยกเป็นคลตัเตอร์โดยใช้ K-Mean clustering แต่ละคลัตเตอร์ที่แบ่งกลุ่มได ้คือ Visual word 
ที่ใช้แทนลักษณะเด่นของภาพย่อยแต่ละภาพของชุดข้อมูล ขั้นตอนการสร้าง Visual word แสดงในรูปที่ 2 
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ภาพที่ 2 กระบวนการสรา้ง visual word [ref mathworks] 
 
1.3 Classifications model 
ขั้นตอนนี้น า Visual word ของแต่ละชุดข้อมูลที่ใช้ในการเทรนมาค านวณฮิสโตแกรมการสร้าง ท าให้ได้ฮิสโตแกรม

ของสองกลุ่มข้อมูลคือ กลุ่มที่ 1 ภาพใบหน้าคนไม่สวมหมวกกันน็อคปกปิดใบหน้า และกลุ่มที่ 2 คือภาพหมวกกันน็อครวมทั้ง
ภาพบุคคลที่สวมหมวกกันน็อคปกปิดใบหน้าด้วย ตัวอย่างฮิสโตแกรมของ Visual word ของทั้งสองกลุ่มแสดงในรูปที่ 3 
Classification model สร้างจากการค านวณระยะห่างระหว่างฮิสโตแกรมของสองกลุ่มข้อมูลดังแสดงในรูปที่ 4 

 

 
 

ภาพที่ 3 ฮิสโตรแกรมของ visual word (Mathworks, 2017). 
 

ภาพที่ 4  การสร้าง Classification Model จากฮิสโตแกรม (Mathworks, 2017). 

 

Classification Model 

Images in database 
Database image 1 Database image 2 

Distance measure: 
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1. ขั้นตอนการ Test  
 ในการทดสอบ ประสิทธิภาพของ Classification Model ที่ได้จากการเทรนด้วย Bag of Word ประกอบด้วยสอง
ขั้นตอนคือ การน าเข้าข้อมูลภาพ และการคัดแยกด้วย Bag of Word 

2.1น าเข้าข้อมูลภาพจาก IP camera โดยท าการบันทึกภาพท่ีส่งมาจาก IP camera แล้วอ่านไฟล์ภาพเข้ามาเพื่อ
ตรวจสอบ แปลงภาพจากภาพสีเป็นภาพระดับเทา  

2.2ค านวณหาลักษณะเด่น SURF ของภาพที่น ามาตรวจสอบเพื่อสร้างฮิสโตรแกรมของลักษณะเด่น และ
เปรียบเทียบกับ Classification Model ที่ได้จากขั้นตอนการเทรนโดยใช้การค านวณระยะหว่างระหว่างฮิสโตรแกรมของภาพ
ที่น ามาทดสอบและ ฮิสโตรแกรมของภาพที่ใช้เทรนซึ่งอยู่ในรูปแบบของ Classification Model หากภาพที่น ามาทดสอบมี
ความเหมือนกับกลุ่มข้อมูลเทรนชุดใดมากท่ีสุด จัดให้อยู่กลุ่มเดียวกับกลุ่มข้อมูลเทรนชุดนั้น 

    
      (ก)          (ข) 

   
      (ค)         (ง) 

รูปที่ 5 ผลลัพธ์การตรวจจับการสวมหมวกนิรภัย ก), ข) เป็นผลการทดสอบที่สามารถตรวจจับได้ เมื่อมีบุคคลใส่ 
         หมวกกันน็อค   เดินผ่าน  ค), ง) เป็นผลการทดสอบที่สามารถตรวจจับได้เมื่อมีบุคคลที่ไม่ใส่หมวกกันน็อค           
         เดินผ่าน 

 

ผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง ระบบการตรวจใบหน้าและหมวกกันน็อค ภาพที่ใช้ทดสอบประกอบด้วยรูปท่ี
เป็นบุคคลสวมหมวกกันน็อคและบุคคลที่ไม่สวมหมวกกันน็อค จ านวน 206 รูปภาพ จัดเป็นกลุ่มสองกลุ่ม กลุ่มแรกคือบุคคลที่
ไม่สวมหมวกนิรภัย 104 รูปภาพ และกลุ่มที่สองบุคคลที่สวมหมวกนิรภัย 102 รูปภาพ ขนาดของรูปภาพจะมีขนาดที่ไม่เท่ากัน
โดยแต่ละรูปจะการตกกระทบของแสงที่แต่งต่างกัน อัลกอริทึมที่ใช้ทดสอบประมวลผลด้วยโปรแกรม Matlab บน
คอมพิวเตอร์ Core i5 ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ผลการทดลองแสดงในตารางที่ 1 เวลาที่ใช้ในการประมวลผลแสดงใน
ตารางที่ 2 
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ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพการตรวจจับหมวกนิรภัย 
ภาพที่ใช้ทดสอบ จ านวนภาพ คัดแยกถูกต้อง คัดแยกผิด ร้อยละความถูกต้อง 

ภาพคนไม่สวมหมวกกันน็อค 104 98 6 94.2 

ภาพคนสวมหมวกกันน็อคปกปิดใบหน้า 102 86 16 84.3 

รวม 206 184 22 89.3 

 
ตารางที่ 2 ระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผลภาพ 

ภาพที่ใช้ในการทดสอบ วินาที/ภาพ 

ภาพที่ 1 0.11 

ภาพที่ 2           0.12 

ภาพที่ 3           0.14 

ภาพที่ 4           0.11 

ภาพที่ 5           0.16 

ภาพที่ 6           0.28 

ภาพที่ 7           0.2 

ภาพที่ 8           0.24 

ภาพที่ 9           0.29 

ภาพที่ 10         0.33 

ระยะเวลาเฉลี่ยต่อภาพ 0.198 
 
อภิปรายผล 

 ภาพที่ตรวจสอบได้ถูกต้องจะมีแถบลาเบลแสดงขึ้นและบอกว่าบุคคลในรูปภาพมีลักษณะอย่างไร สวมหมวกหรือไม่ 
ภาพที่ตรวจอบผิดจะไม่ปรากฏให้เห็น เมื่อใช้กับกล้อง ip camera ท าให้ประมวลผลช้ามาก  คัดแยกผิดพลาดเกิดจาก
ระยะใกล้ไกลของวัตถุ  ความละเอียดและความชัดเจนของรูปภาพท่ีใช้ในการทดลอง 
 
สรุปผลการวิจัย 

 ในโครงงานนี้เป็นการทดลองการท าการคัดแยกภาพด้วย Bag of Word เพื่อระบบรักษาความปลอดภัยโดยการใช้
โปรแกรม Mat lab ในการท างานของโครงการนี้ การใช้ mat lab นั้นจะต้องมีอัลกอริทึมที่ใช้ใน classifies รูปภาพ 
อัลกอริทึมท่ีใช้นั้นคือ Bag of word ซึ่งให้ผลการ Test และ Train ได้ที่ตรงตามต้องการ ขั้นตอนการท า เริ่มจากการเก็บรวม
รวมรูปภาพ และแบ่งไฟล์รูปภาพเพื่อท าการ Test และ Train ในโปรแกรม Mat lab หลังจากนั้นใช้อัลกอริทึม Bag of word 
ในการ ท างานดังกล่าวเพื่อให้ได้ภาพใบหน้าและหมวกกันน็อคเพื่อ Classifies ให้จัดอยู่ในกลุ่มที่ก าหนดไว้ ท าให้ผลที่ได้จาก
การทดลองนั้นมีความถูกต้อง ทั้งนี้ยังเป็นการน าเอาอัลกอริทึมมาพัฒนาและสามารถประยกุต์ให้เหมาะสมกับระบบรักษาความ
ปลอดภัย  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว โดยใช้น้ ามันดีเซลที่ได้จากขยะพลาสติก 100% 

(P100) กับน้ ามันดีเซลเชิงพาณิชย์ และเปรียบเทียบผลที่ได้กับน้ ามันดีเซลเชิงพาณิชย์ จากการทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์
พบว่า น้ ามันดีเซลจากขยะพลาสติกมีค่าแรงบิดและก าลังเบรคของเครื่องยนต์ต่ ากว่าน้ ามันดีเซลเชิงพาณิชย์ประมาณ 3% ที่
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ 2,200 rpm แต่มีอัตราการใช้เช้ือเพลิงน้อยกว่า ท าให้มีอัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงจ าเพาะต่ ากว่า
เพียง 2% โดยสรุปพบว่า น้ ามันดีเซลจากขยะพลาสติกเป็นพลังงานทางเลือกหนึ่งที่มีศักยภาพในการน ามาทดแทนน้ ามันดีเซล
เชิงพาณิชย์ได้ โดยไม่ต้องท าการดัดแปลงเครื่องยนต์และสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับงานทางด้านการเกษตรได้ 
 
ค้าส้าคัญ : สมรรถนะของเครื่องยนต์  เครื่องยนต์ดีเซล  น้ ามันดีเซลจากขยะพลาสติก 
 

Abstract 
 The purpose of this research is to study on performance of a single-cylinder diesel engine using 
plastic waste derived diesel oil 100% (P100) with commercial diesel fuel. Then the results were compared 
with those from commercial diesel. The performance test showed that the P100 decreased torque 
approximately 3% compared to commercial diesel at 2,200 rpm. However, the engine consumed less fuel 
when tested with plastic oil, resulting in only 2% drop for specific fuel consumption (SFC). Overall, plastic 
waste derived diesel oil is a potential alternative fuel for commercial diesel replacement without any 
required engine modification and can be used in a variety of agricultural application.  
 
keywords : engine performance  diesel engine  waste derived diesel 
 
บทน้า   
 ประเทศไทยต้องพึ่งพาการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศเป็นหลัก พบว่ากว่าร้อยละ 60 ของความต้องการพลังงาน
เชิงพาณิชย์ข้ันต้นมาจากการน าเข้า จากข้อมูลในปี 2556 พบว่ามูลค่าการน าเข้าน้ ามันดิบมีสัดส่วนมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 75 
ของมูลค่าการน าเข้าทั้งหมด (ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2556) ทั้งนี้น้ ามัน
ส าเร็จรูปยังคงเป็นพลังงานท่ีใช้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.2 และยังมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีกเพราะไม่สามารถเพิ่มปริมาณการ
ผลิตปิโตรเลยีมในประเทศได้ทันกับความตอ้งการใช้งาน การพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างจริงจังจะช่วยลดการพึ่งพาและน าเข้า
น้ ามันเช้ือเพลิงได้ ทางรัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศ ประกอบด้วย พลังงาน
แสงอาทิตย์ ลม น้ า ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ขยะ และเช้ือเพลิงชีวภาพ โดยการปรับปรุงแผนพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน 15 ปี เป็นแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 -2579 (แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579, 2558) ดังนั้นการผลักดันให้ใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมมากข้ึน จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
 นอกจากน้ี การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วท าให้พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในประเทศเปลี่ยนแปลง
ไป ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยตามมาภายในประเทศ ในปี 2556 มีขยะมูลฝอยมีปริมาณมากถึง 26.77 ล้านตัน (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2557) ในปัจจุบันการก าจัดขยะมูลฝอยเป็นส่วนใหญ่ยังไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน อย่างไรก็ตาม ขยะชุมชนเหล่านี้มีศักยภาพในการน ามาใช้เป็นพลังงาน ดังนั้น
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การน าขยะมาเพิ่มมูลค่าเป็นพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ความร้อน หรือเช้ือเพลิง จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง ซึ่ง
นอกจากจะแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมได้แล้วยังช่วยแก้วิกฤตด้านพลังงานของประเทศได้อีกด้วย 
 ขยะพลาสติกมีสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเช่นเดียวกับน้ ามันเชื้อเพลิง ดังนั้น จึงสามารถน ามาแปรสภาพให้
กลับเป็นน้ ามันเชื้อเพลิงได้โดยการเปลี่ยนโมเลกุลให้เล็กลงเพื่อให้กลายเป็นเชื้อเพลิงเหลว โดยต้องผ่านกระบวนการที่
เรียกว่ากระบวนการไพโรไลซิส ซึ่งเป็นกระบวนการแตกตัวของสารที่มีมวลโมเลกุลสูงด้วยความร้อนภายใต้สภาวะไร้
ออกซิเจน โดยความร้อนที่ใช้อยู่ในช่วงอุณหภูมิปานกลาง 450–600 ºC ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ 3 ชนิดจ าแนกตามสถานะ 
คือ ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ โดยก๊าซที่ได้ประกอบด้วย ก๊าซมีเทน (CH4) จนถึงก๊าซโพรเพน (C4H10) ส่วนของแข็ง
ที่ได้จากกระบวนการ คือ ถ่าน ส าหรับของเหลวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการจากกระบวนการมากที่สุด (สุวิเชียร , 
2555) ซึ่งของเหลวที่ได้จากกระบวนการมีลักษณะคล้ายน้ ามันเตา แต่มีความใสมากกว่าและเป็นสีด า (ศิริรัตน์, 2550) 
ผลิตภัณฑ์ของเหลวมีขนาดโมเลกุลหลากหลายจ านวนอะตอมของคาร์บอนตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจนถึงส่วนกลั่นได้ที่มีจุด
เดือดมากกว่า 370 ºC ซึ่งสามารถน าไปกลั่นแยกและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อให้เหมาะสมส าหรับใช้
เป็นเชื้อเพลิงเหลวชนิดต่างๆ เช่น ก๊าซโซลีน เจทออยล์ ดีเซล น้ ามันหล่อลื่น และน้ ามันเตา เป็นต้น 
 จากการศึกษาที่ผ่านมาได้มีการน าน้ ามันจากขยะพลาสติกมาทดสอบสมบัติและทดสอบกับเครื่องยนต์
เบื้องต้น พบว่าน้ ามันจากขยะพลาสติกมีค่าความร้อน ค่าเลขซีเทน ค่าความถ่วงจ าเพาะ ค่าความหนืด และจุดวาปไฟ
สูงกว่าเชื้อเพลิงดีเซลเล็กน้อย การทดสอบกับเครื่องยนต์สร้างก าลังที่ภาระสูงสุดได้มากกว่า มีอัตราการสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงจ าเพาะ (SFC) สูงกว่า 5-8% และการปลดปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีค่า
ใกล้เคียงกัน จากสมบัติและการทดสอบน้ ามันจากขยะพลาสติกมีความใกล้เคียงกับน้ ามันดีเซล (คณิต, 2557) อย่างไร
ก็ตาม แม้ว่าน้ ามันที่ได้เหล่านี้จะมีศักยภาพน ามาทดแทนน้ ามันเชิ งพาณิชย์ได้ แต่คุณภาพที่ได้ก็แตกต่างกันออกไป
ขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย เช่น เทคโนโลยีที่ใช้ ระบบการผลิต และวัตถุดิบ เป็นต้น ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้อง
ทดสอบหาสมบัติต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และน ามาทดสอบกับการใช้งานจริงกับเครื่องยนต์ เพื่อให้สามารถใช้น้ ามันจากขยะ
พลาสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน ามาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลได้อย่างสมบูรณ์ 
 ดังนั้นการศึกษาคร้ังนี้จะท าการทดสอบน้ ามันดีเซลที่ผลิตได้จากขยะพลาสติกหลังผ่านกระบวนการกลั่นกับ
เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว โดยจะเปรียบเทียบสมรรถนะกับน้ ามันดีเซลเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าน้ ามันที่ได้
จากเชื้อเพลิงขยะสามารถน ามาทดแทนได้จริง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเคร่ืองยนต์ 
 
วิธด้ีาเนินการวิจัย  

1. น้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ 
น้ ามันดีเซลที่ใช้ในการทดสอบนี้จะใช้น้ ามันดีเซลเชิงพาณิชย์ (commercial diesel) ตามมาตรฐานกรมธุรกิจ

พลังงานเปรียบเทียบกับน้ ามันดีเซลจากขยะพลาสติก (plastic diesel) 100% จากกระบวนการไพโรไลซีสที่น ามาจากโรงกลั่น
น้ ามันจากขยะพลาสติกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยน้ ามันดีเซลจากขยะพลาสติกที่ ผลิตได้ส่วนใหญ่มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน ยกเว้นค่าการกลั่น (ตารางที่ 1) และจัดอยู่ในน้ ามันดีเซลประเภทรอบหมุนเร็ว 
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ตารางที่ 1 คุณสมบัติของน้ ามันดีเซลที่กลั่นได้เปรียบเทียบกับคุณลักษณะของน้ ามันดีเซลตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน 

ล้าดับ คุณสมบัติ วิธีทดสอบ 
น ้ามันดีเซล
ที่กลั่นได้ 

อัตรา 
สูง-ต้่า 

กรมธุรกิจพลังงาน 

หมุนเร็ว หมุนช้า 

1 Density @ 15ºC  (kg/m3) ASTM D 1298 0.8111 
ไม่ต่ ากว่า 
ไม่สูงกว่า 

0.81 
0.87 

- 
0.92 

2 
Cetane Number 
Calculated Cetane Index 

ASTM D 613 
ASTM D 976 

67 
ไม่ต่ ากว่า 
ไม่ต่ ากว่า 

50 
50 

45 
45 

3 Kinematic Viscosity @ 40ºC (cSt) ASTM D 445 3.103 
ไม่ต่ ากว่า 
ไม่สูงกว่า 

1.8 
4.1 

- 
8 

4 Flash Point (ºC) ASTM D 93 50.5 ไม่ต่ ากว่า 52 52 
5 Cloud Point (ºC) ASTM D 97 15 ไม่ต่ ากว่า 10 16 
6 การกัดกร่อนแผ่นทองแดง ASTM D 130 หมายเลข 1 ไม่สูงกว่า หมายเลข 1 - 
7 เสถียรภาพต่อการเกิดออกซิเดชั่น (g/m3) ASTM D 2274 17.8 ไม่สูงกว่า 25 - 
8 ก ามะถัน (% w/w) ASTM D 2622 0 ไม่สูงกว่า 0.005 1.5 
9 กากถ่าน (% w/w) ASTM D 189 <0.10 ไม่สูงกว่า 0.05 - 
10 เถ้า (% w/w) ASTM D 482 0.005 ไม่สูงกว่า 0.01 0.02 
11 การกลั่น (อุณหภูมิของส่วนที่กลั่นได้โดย

ปริมาตรในอัตรา 90% (ºC) 
ASTM D 86 371.9 ไม่สูงกว่า 357 - 

12 โพลิเมอร์อะโรมาติก (% w/w) ASTM D 2425 3.1 ไม่สูงกว่า 11 - 
13 น้ า (% w/w) ASTM D 2709 0 ไม่สูงกว่า 0.05 0.3 
14 คุณสมบัติการหล่อลื่น (µm) CEC F-06-96 350 ไม่สูงกว่า 460 - 

 
2. เครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ในการทดสอบและชุดทดสอบสมรรถนะ 

 เครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ในการทดสอบเป็นเครื่องยนต์ดีเซลใหม่สูบเดียว ยี่ห้อ HONMAR รุ่น DH850E ที่มีสภาพพร้อม
ใช้งาน และชุดทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซล ESSOM รุ่น MT502HD (รูปที่ 1) โดยข้อมูลทางเทคนิคต่างๆ ของ
เครื่องยนต์ดีเซลแสดงในตารางที่ 2 และชุดอุปกรณ์การทดสอบและการติดตั้งเครื่องมือวัดต่างๆ เพื่อท าการตรวจวัดค่า
สมรรถนะของเครื่องยนต์แสดงในรูปที่ 2 
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ภาพที่ 1 เครื่องยนต์ดีเซลและชดุทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต ์

ตารางที่ 2 ข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ในการทดสอบ 

Model DH850E 

Horsepower (hp) 6.7 at 3,600 rpm 

Engine type Single-cylinder, 4-stroke 

Cooling System Air cooled type 

Combustion system Direct injection 

Cylinder bore x stroke (mm x mm) 78x62 cc 

Cylinder volume 296 cc 

Engine start system Recoil 
Fuel capacity 3.5 liters 
Fuel type Diesel 
Engine oil capacity 1.1 liters 
Engine dimension 427x383x450 mm 

428 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

 

ภาพที่ 2 Schematic diagram of the experimental set-up 

3. วิธีการทดสอบ 
 การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์อ้างอิงมาตรฐาน ISO 15550-2002 : Internal Combustion Engine 
Determination and Method for the Measurement of Engine Power (ISBGS, 2002) เป็นมาตรการทดสอบ
สมรรถนะเครื่องยนต์ทั่วไปที่ใช้กับเครื่องยนต์สันดาปภายในเกือบทุกชนิด ท าการทดสอบโดยใช้น้ ามันดีเซลกับเครื่องยนต์ 
HONMAR รุ่น DH850E ส าหรับใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการอ้างอิงและเปรียบเทียบผลกับการทดสอบเครื่องยนต์เดียวกันแต่
เปลี่ยนเป็นใช้น้ ามันเช้ือเพลิงจากขยะพลาสติก เพื่อทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ ได้แก่ ก าลัง แรงบิด รอบ และอัตราการใช้
น้ ามันเชื้อเพลิง ท่ีความเร็วรอบต่าง (1,700-2,700 rpm) เริ่มต้นทดสอบโดย 

1) อุ่นเครื่องยนต์โดยเดินเบาที่ 1,000 รอบต่อนาที หมุน loading valve บน dynamometer ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อ
ปลดภาระ (แรงบิด) ที่อยู่ใน dynamometer ให้หมดไปหรือเหลือน้อยที่สุด แล้วให้คงสภาวะนั้นไว้จนอุณหภูมิเครื่องยนต์ขึ้น
ไปถึง 70 องศาเซลเซียส 

2) ปรับรอบความเร็วของเครื่องยนต์ไปท่ี 2,700 รอบต่อนาที (75% ของต าแหน่งเปิดสุด) 
3) เพิ่มภาระให้กับเครื่องยนต์โดยค่อยๆ หมุน loading valve บน dynamometer ตามเข็มนาฬิกาจนกระทั่งรอบ

เครื่องยนต์ลดลงครั้งละ 100 รอบต่อนาที และทุกๆ ครั้งที่รอบลดลง 100 รอบต่อนาที ให้บันทึกข้อมูล แรงบิด (engine 
break torque) ก าลังเบรก (engine break power) การสิ้นเปลืองน้ ามันเช้ือเพลิง (fuel consumption) จนกระทั่งรอบ
เครื่องยนต์ลดลงเหลือ 1,700 รอบต่อนาที จึงยุติการทดสอบ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ HONMAR รุ่น DH850E โดยใช้น้ ามันดีเซลเชิงพาณิชย์ (commercial diesel) 
เปรียบเทียบกับน้ ามันดีเซลจากขยะพลาสติก (plastic diesel) 100% ที่ความเร็วรอบต่างๆ พบว่า กราฟแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงแรงบิด ก าลัง และอัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงจ าเพาะของเครื่องยนต์ตามความเร็วรอบต่างๆ มีแนวโน้ม
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน 

เมื่อพิจารณาแรงบิดของเครื่องยนต์ พบว่าน้ ามันดีเซลจากขยะพลาสติกมีแรงบิดต่ ากว่าน้ ามันดีเซลเชิงพาณิชย์
เล็กน้อย (รูปที่ 3) โดยเฉพาะในช่วงความเร็วรอบ 2,000–2,400 rpm ซึ่งเป็นช่วงท างานปกติของเครื่องยนต์ ค่าแรงบิดสูงสุด
ของเครื่องยนต์จะอยู่ในช่วงความเร็วรอบ 2,200 rpm โดยน้ ามันดีเซลจากขยะพลาสติกให้ค่าแรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์ที่ 

429 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

11.9 N.m ในขณะที่น้ ามันดีเซลเชิงพาณิชย์ให้ค่าแรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์สูงกว่าที่ 12.2 N.m หรือ น้ ามันดีเซลจากขยะ
พลาสติกมีแรงบิดน้อยกว่าน้ ามันดีเซลเชิงพาณิชย์ประมาณ 3% 

 
ภาพที่ 3 ผลของความเร็วรอบตอ่แรงบิดเมื่อใช้น้ ามันดีเซลเชงิพาณิชย์และน้ ามันดีเซลจากขยะพลาสติก 

เมื่อค านวณหาค่าก าลังเบรค (break power) พบว่า ค่าก าลังเบรคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามความเร็วรอบและน้ ามัน
ดีเซลทั้ง 2 ประเภทให้ผลใกล้เคียง (รูปที่ 4) ในส่วนของก าลังสูงสุดของเครื่องยนต์จะอยู่ท่ีความเร็วรอบ 2,500 rpm (ความเร็ว
สูงสุดที่ใช้) โดยน้ ามันดีเซลเชิงพาณิชย์ให้ค่าก าลังสูงสดุของเครื่องยนตท์ี่ 2.93 kW ในขณะที่น้ ามันดีเซลจากขยะพลาสติกให้ค่า
ก าลังสูงสุดของเครื่องยนต์ที่ 2.83 kW อย่างไรก็ตาม ในช่วงความเร็วรอบ 1,700-2,300 rpm ก าลังที่ได้จากน้ ามันดีเซลจาก
ขยะพลาสติกจะน้อยกว่าน้ ามันดีเซลเชิงพาณิชย์เฉลี่ย 6% 

 
ภาพที่ 4 ผลของความเร็วรอบตอ่ก าลังเบรคเมื่อใช้น้ ามันดีเซลเชิงพาณชิย์และน้ ามันดีเซลจากขยะพลาสติก 

ในส่วนของอัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงจ าเพาะ (SFC) พบว่าเครื่องยนต์เมื่อใช้น้ ามันดีเซลจากขยะพลาสติก ให้ค่า 
SFC เฉลี่ยต่ าที่สุดคือ 0.44 g kW/hr ในขณะที่น้ ามันดีเซลเชิงพาณิชย์ให้ค่า SFC เฉลี่ยใกล้เคียงกันคือ 0.41 g kW/hr โดยคิด
ค่าเฉลี่ย SFC ในช่วงที่รอบเครื่องยนต์ใช้งานจริงในช่วง 2,000–2,600 rpm ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ถึงแม้เครื่องยนต์จะมี
แรงบิด และก าลังเบรคน้อยกว่าเมื่อใช้น้ ามันดีเซลจากขยะพลาสติก แต่เมื่อพิจารณาการสิ้นเปลืองน้ ามันแล้วพบว่า การใช้
น้ ามันดีเซลจากขยะพลาสติก และน้ ามันดีเซลเชิงพาณิชย์มีค่าใกล้เคียงกันมาก (รูปที่ 5) 
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ภาพที่ 5 ผลของความเร็วรอบตอ่อัตราสิ้นเปลืองน้ ามันเมื่อใช้น้ ามันดีเซลเชิงพาณชิย์และน้ ามนัดีเซลจากขยะพลาสติก 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าน้ ามันดีเซลที่ได้จากขยะพลาสติกมีศักยภาพที่จะน ามาทดแทนน้ ามันดีเซลเชิงพาณิชย์ได้ โดย
สามารถปรับปรุงให้มีคุณภาพเหมือนกันในอนาคต 
 
สรุปผลการวิจัย   
 จากผลการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลเมื่อใช้น้ ามันดีเซลเชิงพาณิชย์กับน้ ามันดีเซลจากขยะพลาสติก 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องยนตเ์ลก็น้อย โดยท าใหก้ าลังลดลง ~ 3% แต่เมื่อหาอัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันจ าเพาะของการ
ใช้น้ ามันดีเซลจากขยะพลาสติก และน้ ามันดีเซลเชิงพาณิชย์มีค่าใกล้เคียงกันมาก จึงท าให้ประสิทธิภาพทางความร้อนของ
เครื่องยนต์เมื่อใช้น้ ามันดีเซลจากขยะพลาสติกมีค่าน้อยกว่าน้ ามันดีเซลเชิงพาณิชย์เพียง 1.5-3.0% เท่าน้ัน 
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บทคัดย่อ 

การรู้จ าคุณลักษณะและการคัดแยกชาย - หญิงด้วยภาพดิจิตอล เป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาระบบรักษา
ความปลอดภัย เช่น ระบบความปลอดภัยส าหรับสถานศึกษาประเภทหญิงล้วน และระบบรักษาความปลอดภัยส าหรับหอพัก
หญิง หากพบว่าบุคคลเพศชายเข้ามาบริเวณหอพักหญิงหรือสถานที่ที่สงวนไว้ส าหรับเพศหญิงแล้วนั้นระบบรักษาความ
ปลอดภัยจะต้องแจ้งเตือนผู้ดูแลได้ งานวิจัยนี้เสนอวิธีการคัดแยกชาย -หญิงด้วยภาพดิจิตอลใช้เทคโนโลยีประมวลผลภาพ
ร่วมกับการเรียนรู้เชิงลึก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการประมวลผลของระบบรักษาความปลอดภัย ภาพที่ใช้ในการทดสอบ
ประกอบด้วยภาพชาย-หญิง จ านวน 100 ภาพ จากการผลการทดลองพบว่าวิธีการคัดแยกชาย-หญิงด้วยภาพดิจิตอลใช้
เทคโนโลยีประมวลผลภาพร่วมกับการเรียนรู้เชิงลึกมีประสิทธิภาพการคัดแยกภาพชาย-หญิง ได้ถูกต้องแม่นย า 98 % 

 
ค าส าคัญ : เทนเซอร์โฟร์  การคัดแยกชาย-หญิง  การเรียนรู้เชิงลึก 
 

Abstract 
A male-female recognition system is a very useful technic to develop a security system such as 

security systems for school of girls, and a woman dormitory. A high quality of security system should 
consist of two main parts; a high quality hardware and a smart software. This paper presents the applying 
of deep learning to recognition man-woman from digital image. The algorithm has been test with 100 
man-woman images. The experimental result validate the performance of the proposed man-woman 
recognition using deep learning at 98% of accuracy. 

 
keywords : tensor flow  male-female classification deep learning 
 
บทน า   

ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นภัยคุกคามที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทั้งกับเราทั้งบุคคลรอบข้าง (กรองจิตต์ ตั้ง
ปรัชญากูล และกรองแก้ว ตั้งปรัชญากูล, 2560) ทีก่่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบภัย ซึ่งสาเหตุของ
อาชญากรรมเกิดจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  การเพิ่มขึ้นของประชากร สภาพครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม สิ่งเหล่านี้ล้วนมีส่วนกระตุ้นให้เกิดปัญหาอาชญากรรมต่างๆได้ อาทิเช่น 
การลักทรัพย์ การปล้น ฆ่า ข่มขืน หรือการฉ้อโกง ต่างๆ เป็นต้น ดังน้ันการป้องกันหรือการเฝ้าระวังปัญหาหากมีเหตุการณ์ไม่
ปกติเกิดขึ้น ย่อมส่งผลดีต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบภัยมากขึ้น  ระบบกล้องวงจรปิดจึงเป็นที่นิยมใน
ปัจจุบัน ที่ช่วยเฝ้าระวังความปลอดภัยและบันทึกภาพเหตุการณ์อาชญากรรมไว้เป็นหลักฐานเพื่อติดตามผู้กระท าความผิด
ต่อไป  

กล้องวงจรปิดได้น ามาใช้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น กล้องวงจรปิดบริเวณท้องถนน เพื่อคัดแยกประเภทของ
ยานพาหนะ (พรหมเทพ ว่องวัฒนวิบูลย์ ภูเบศร์ ธรรมกรุณา และคณะ, 2555)  หากน าภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิดมา
วิเคราะห์ด้วยเทคนิคประมวลผลภาพจะท าให้ระบบรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (นิคม สุวรรณวร, 2556, ไต
รวิทย์ อินทจักร, 2556) การประมวลผลภาพไดม้ีการใช้งานในหลายรูปแบบ (นัศน์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ และคณะ, 2558)  เช่น 
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การประมวลผลภาพเพื่อวิเคราะห์รอยเลือด (กิตตพัฒน์ บุญคง, 2552) การประมวลผลภาพเพื่อตรวจจับจุดบกพร่องของ
ช้ินงานในอุตสาหกรรมการผลิต (กนิษฐา หงส์พรรคนุญ และคณะ, 2555) การประมวลผลภาพเพื่อประเมินระยะห่างและ
ต าแหน่งของวัตถุ (นันธชัย เต๋จาติ๊บ และ เทวฤทธ์ิ ชมภู, 2557) การประมวลผลภาพเพื่อวัดสีแผ่นพิมพ์ธนบัตร (ไพโรจน์ คล้าย
เพ็ชร์, 2556) การประมวลผลภาพไบโอเมตริกซ์ (รติพร จันทร์กลั่น, 2557)  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ใบหน้า เช่น งานวิจัยของสุจิตรา อดุลย์เกษม และ จิตดารง ปรีชาสุข. (2556) 
น าเสนอการรู้จ าภาพใบหน้าเพื่อพัฒนาต้นแบบอัจฉริยะเพื่อการอนุญาตผู้ใช้เข้าสู่ระบบ สมปอง เวฬุวนาธร และ สุพจน์ นิตย์
สุวัฒน์ (2555) น าเสนอการรู้จ าใบหน้าด้วยแบบจ าลองเลขาคณิต อรฉัตร จิตต์โสภักตร์ และคณะ (2558) น าเสนอระบบ
ตรวจจับใบหน้าและติดตามบุคคลผ่านกล้องวงจรปิด และงานวิจัยของกรองจิตต์ ตั้งปรัชญากูล และ กรองแก้ว ตั้งปรัชญากูล 
(2560) น าเสนอการประยุกต์ใช้คุณลักษณะพิเศษเฉพาะพื้นที่ร่วมกับเครื่องจักรเรียนรู้เพื่อคัดแยกภาพชายหญิง  

งานวิจัยนี้น าเสนอวิธีการคัดแยกภาพชายหญิงโดยประยุกต์ใช้การเรียนรู้เชิงลึก (Jürgen Schmidhuber. 2015) ด้วย
เครื่องมือ TensorFlow (TensorFlow, 2018) เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในหอพักหญิง 

 
วิธดี าเนินการวิจัย  

การด าเนินการวิจัยแบ่งเป็นสองส่วนคือ ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Deep Learning และ ข้ันตอนการคัดแยกภาพชาย
หญิง 

1. Deep Learning 
Deep Learning หรือการเรียนรู้เชิงลึก (Jürgen Schmidhuber. 2015) เป็นระบบโครงสร้างเครือข่ายใยประสาทเทียม

ที่ออกแบบการท างานให้มีรูปแบบคล้ายคลึงกับระบบประสาทของมนุษย์ โดยมีการจ าลองการท างานเหมือนกับกลุ่มเซลล์
ประสาทที่เช่ือมโยงกันเป็นระบบ ประกอบด้วย Hidden layer หลาย ๆ layer โครงสร้างเครือข่ายประสาทนี้สามารถรับรู้
หลายๆ สิ่งในเวลาเดียวกัน ด้วยการประมวลผลแบบขนาน (Parallel Network) ท าให้ระบบสามารถตัดสินใจได้ใกล้เคียงกับ
มนุษย์มากที่สุด โครงสร้างเครือข่ายประสาทเทียมแสดงในรูปที่ 1 

 

   
ภาพที ่1 โครงสร้างเครือข่ายประสาทเทียม 

 
 งานวิจัยนี้ประยุกต์ใช้เครื่องมือ TensorFlow ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ส าหรับสร้างโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกของข้อมูล 
TensorFlow พัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยและวิศวกรในทีม Google Brain ภายในองค์กรวิจัยการผลิตเครื่องอัจฉริยะของ Google 
เพื่อจุดประสงค์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องและการวิจัยเครือข่ายประสาทเทียม (TensorFlow, 2018) 
 
 
 

    

Input 
Layer 

Output 
Layer 

Hidden Layer 1 Hidden Layer 
 

Hidden Layer 
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1. ขั้นตอนการคัดแยกภาพชายหญิง 
วิธีการรู้คัดแยกภาพใบหน้าเพศชาย–หญิง โดยประยุกต์ใช้วิธีการเรียนรู้ เ ชิงลึกด้วยเครื่องมือ TensorFlow  

ประกอบด้วยขั้นตอนการเทรนและขั้นตอนการเทสต์ ขั้นตอนการท างานแสดงในรูปที่ 2 

  
ภาพที่ 2 แผนภาพข้ันตอนการคัดแยกภาพชาย–หญิง  

2.1 ขั้นตอนการเทรน (Train) 
ขั้นตอนการเทรนในงานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลภาพจ านวน 100 ภาพ ประกอบด้วยสองคลาส คือ คลาสที่เป็นภาพชาย 50 

ภาพ และคลาสที่เป็นภาพหญิง 50 ภาพ  แต่ละภาพน้ันมีขนาดและความเข้มแสงแตกต่างกัน ขั้นตอนการเทรนนี้เป็นการสร้าง 
Graph Model ซึ่งเป็นค่าถ่วงน้ าหนักของแต่ละโหนดที่อยู่ใน Hidden Layer แต่ละ Layer เริ่มต้นด้วยการค านวณเกรเดีย
นท์ของแต่ละภาพ จากนั้นใช้เกรเดียนท์เป็น input เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้เชิงลึก และสร้าง Graph Model (TensorFlow, 
2018) จ านวน  ซึ่งเป็นโครงสร้างกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเด่นเกรเดียนท์ของแต่ละภาพท่ีใช้เทรน 

2.2 ขั้นตอนการเทสต ์(Test) 
ขั้นตอนการเทสต์ เพื่อทดสอบความสามารถในการคัดแยกภาพออกเป็นสองคลาสคือ คลาสชาย และคลาสหญิง โดย

ใช้ Graph Model ที่ได้จากขั้นตอนการเทรน น าภาพท่ีต้องการทดสอบมาค านวณเกรเดียนท์ หลังจากน้ันน าค่าเกรเดียนท์ที่ได้
ไปเปรียบเทียบกับ Graph Model แล้วค านวณค่าถ่วงน้ าหนักที่ได้จากแต่ละคลาส หากค่าน้ าหนักของคลาสใดมากที่สุดให้
ผลลัพธ์การคัดแยกว่าภาพท่ีน ามาทดสอบอยู่คลาสนั้น 
 
ผลการวิจัย  

การทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการคัดแยกภาพ ชาย – หญิง ด้วยการเรียนรู้เชิงลึก โดยใช้
เครื่องมือ TensorFlows ประมวลผลบนระบบปฏิบัติการ Windows 10, coreTM i7 ภาพที่ใช้ทดสอบเป็นข้อมูลภาพที่ใช้ใน
ขั้นตอนการเทรนจ านวน 100 ภาพ โดยแยกเป็นหญิง 50 ภาพ ชาย 50 ภาพ ตัวอย่างภาพที่ใช้ทดสอบแสดงในรูปที่ 3 
ตัวอย่างค่าน้ าหนักและผลการคัดแยกภาพแสดงในตารางที่ 1 

Gradients 
calculation 

Train Test 

Classification 

Man/Woman 

Gradients 
calculation 

Deep Learning 

Graph Model 
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ภาพที ่3 ตัวอย่างภาพที่ใช้ในการทดสอบ 

ตารางที่ 1 ตัวอย่างผลการคัดแยกภาพชาย-หญิง 

 

ล าดับ ภาพที่ใช้ในการทดลอง Man Woman ผลการแยกภาพ ความถูกต้อง 

1 
 

0.02 0.98 woman  

2 
 

0.03 0.97 woman  

3 
 

0.01 0.99 woman  

4 
 

0.07 0.93 woman  

5 
 

0.01 0.99 woman  

6 
 

0.67 0.33 man  

7 
 

0.01 0.99 woman  
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างผลการคัดแยกภาพชาย-หญิง (ต่อ) 

ตารางที่ 1 เป็นตัวอย่างการ Test ภาพ Man/Woman จ านวน 10 ภาพ แสดงให้เห็นถึงภาพที่น ามาใช้ทดลอง และ
ผลลัพธ์จากการทดลองโดยในแต่ละภาพจะแสดงค่าน้ าหนักคลาสเพศชาย และคลาสเพศหญิงของภาพที่น ามาทดสอบ จาก
ตารางที่ 1 ล าดับภาพที่ 1-5 และ 7-9 มีผลลัพธ์การคัดแยกที่ถูกต้อง และล าดับภาพที่ 6 และ 10 มีผลลัพธ์การคัดแยกที่
ผิดพลาด  ล าดับภาพท่ี 6 เป็นภาพบุคคลเพศหญิง แต่ได้ค่าน้ าหนักคลาสเพศชายสูงกว่า ท าให้ผลลัพธ์ผิดพลาด ล าดับภาพที่ 
10 เป็นภาพบุคคลเพศชายมีเครื่องแต่งกายปกปิดใบหน้าและทรงผม ท าให้ได้ค่าน้ าหนักที่ผิดพลาดโดยได้ค่าน้ าหนักเพศหญิง
สูงกว่าค่าน้ าหนักเพศ 
 
ตารางที่ 2 ร้อยละความถูกต้องของการคัดแยก 

ตารางที่ 2 ร้อยละความถูกต้องของการคัดแยกภาพ จ านวน 100 ภาพ แบ่งเป็นภาพหญิง 50 ภาพ และภาพชาย 50 
ภาพ ภาพหญิงคัดแยกได้ถูกต้อง 49 ภาพ ผิด 1 ภาพ ความถูกต้องร้อยละ 98 ภาพชายคัดแยกได้ถูกต้อง 49 ภาพ ผิด 1 ภาพ 
ความถูกต้องร้อยละ 98 ซึ่งจากการทดลองมีความถูกต้องรวมร้อยละ 98  

 
อภิปรายผล 
 ภาพที่ตรวจสอบได้ถูกต้องจะแสดงข้อความบอกว่าบุคคลในรูปภาพเป็นเพศชายหรือหญิง การคัดแยกผิดพลาดเกิด
จากระยะใกล้ไกลของภาพ ความละเอียดและความชัดเจนของรูปภาพที่ใช้ในการทดลอง รวมทั้งการสวมเครื่องแต่งกายและ
ทรงผมมีผลต่อการค านวณค่าน้ าหนัก หากภาพบุคคลเพศชายมีเครื่องแต่งกายปกปิดใบหน้า และ /หรือ มีลักษณะทรงผม
ค่อนข้างยาวจะท าให้การค านวณค่าน้ าหนักผิดพลาด และหากภาพบุคคลเพศหญิงมีการสวมเครื่องแต่งกายและมีทรงผมสั้น
คล้ายเพศชายส่วนใหญ่จะท าใหไ้ด้ค่าน้ าหนักท่ีผิดพลาดเช่นเดียวกัน 
   
สรุปผลการวิจัย   

งานวิจัยนี้ประยุกต์ใช้การเรียนรู้เชิงลึกเพื่อพัฒนาอัลกอริทึมการรู้จ าภาพบุคคลเพศชาย – หญิง ด้วยเทคนิคการเรียนรู้
เชิงลึก โดยใช้เครื่องมือ TensorFlow จากการทดลองพบว่าวิธีการที่น าเสนอสามารถคัดแยกภาพชาย - หญิงได้ถูกต้องร้อยละ 

ล าดับ ภาพที่ใช้ในการทดลอง Man Woman ผลการแยกภาพ ความถูกต้อง 

8 
 

1.00 0.00 man  

9 
 

0.90 0.10 man  

10 
 

0.48 0.52 woman  

ภาพทดสอบ จ านวนภาพ จ านวนภาพที่คัดแยกถกู จ านวนภาพที่คัดแยกผิด ร้อยละความถูกต้อง 

ภาพชาย  50 49 1 98 % 
ภาพหญิง  50 49 1 98 % 

รวม  100 98 2 98 % 
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98 และสามารถน าเทคนิคการคัดแยกภาพชาย – หญิงนี้ไปประยุกต์ใช้ร่วมกลับกล้องวงจรปิดและระบบการแจ้งเตือนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในหอพักหญิงได้ 
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(𝜆, 𝜇)-ไอดีลวิภัชนัยของกึ่งกรุปไตรภาคในเทอมของเซตย่อยของ [0,1] 
On (𝜆, 𝜇)-fuzzy ideals of ternary semigroups in terms of subsets  

of the real closed interval [0,1]  
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บทคัดย่อ 

ในงานวิจัยนี้  เราจ าแนกลักษณะเฉพาะ(𝜆, μ)-ไอดีลวิภัชนัยของกึ่งกรุปไตรภาคในเทอมของเซตย่อยของช่วงปิด
 [0,1]  ได้พิจารณา(𝜆, μ)-กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัย (𝜆, μ)-ไอดีลซ้ายวิภัชนัย (𝜆, μ)-ไอดีลขวาวิภัชนัย (𝜆, μ)-เลทเทอรอลไอดีล
วิภัชนัย และ(𝜆, μ)-ไอดีลวิภัชนัยของกึ่งกรุปไตรภาคโดยใช้เซตย่อยของ[0,1]  เราได้เง่ือนไขที่จ าเป็นและเพียงพอส าหรับ 
(𝜆, μ)-ไอดีลวิภัชนัยบนกึ่งกรุปไตรภาคสลับทีใ่นเทอมของเซตย่อยของ[0,1] 

ค ำส ำคัญ : เซตวิภัชนัย  กึ่งกรุปไตรภาค  กึ่งกรุปไตรภาคสลับที ่ (𝜆, μ)-ไอดีลวิภัชนัย 

Abstract 
In this paper, we characterize (𝜆, 𝜇)-fuzzy ideals of ternary semigroups in terms of certain subsets 

of the real closed interval [0,1]. In particular, we investigate (𝜆, 𝜇)-fuzzy subsemigroups, (𝜆, 𝜇)-fuzzy left 
ideals, (𝜆, 𝜇)-fuzzy right ideals, (𝜆, 𝜇)-fuzzy lateral ideals and (𝜆, 𝜇)-fuzzy ideals of ternary semigroups by 

using certain subsets of [0,1]. Necessary and sufficient conditions for (𝜆, 𝜇)-fuzzy ideals on commutative 
ternary semigroups are given in terms of certain subsets of [0,1].  

 
keywords : fuzzy sets, ternary semigroups, commutative ternary semigroups, (𝜆, 𝜇)-fuzzy ideals 
 

Introduction and Preliminarries 
A ternary semigroup (Lehmer, 1932, pp. 329-338) is an algebraic structure (𝑇, []) such that 𝑇 is a 

nonempty set and []: 𝑇 × 𝑇 × 𝑇 → 𝑇 is a ternary operation satisfying the following associative law:  
[[𝑎𝑏𝑐]𝑑𝑒] = [𝑎[𝑏𝑐𝑑]𝑒] = [𝑎𝑏[𝑐𝑑𝑒]] for all 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒 ∈ 𝑇. 

For simplicity, we will write [𝑎𝑏𝑐] as 𝑎𝑏𝑐.  Unless or otherwise mentioned throughout this paper, 𝑇 
always stands for a ternary semigroup.  The algebraic structures of ternary semigroups were studied by 
some authors, for example, Sioson (1965, pp. 63-84) studied ideals in ternary semigroups Santiago (1983) 
studied regular ternary semigroups and Iampan (2007, pp. 525-534) studied minimal and maximal lateral 
ideals of ternary semigroups.  A ternary semigroup 𝑇 is said to be commutative (Dutta & Maity, 2008, pp. 
147-159) if for every permutation 𝜎 of {1,2,3} and 𝑥1, 𝑥2,𝑥3 ∈ 𝑆, we have 𝑥1𝑥2𝑥3 =  𝑥𝜎(1)𝑥𝜎(2)𝑥𝜎(3).  

A fuzzy subset 𝑓, formulated by Zadeh (1965, pp. 338-353) of a nonempty set 𝑇 is a function 
from 𝑇 into the closed interval [0,1]. Since then, the theory of fuzzy sets developed by Zadeh and 
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others has evoked tremendous interest among researchers working in different branches of mathematics. 
Let 𝜆, 𝜇 ∈ [0, 1] be such that 𝜆 < 𝜇. A fuzzy subset 𝑓of a ternary semigroup 𝑇 is called a (λ, μ)–fuzzy 
ternary subsemigroup (Anitha, 2015, pp. 326-335) of 𝑇 if 

max{𝑓(𝑥𝑦𝑧), 𝜆} ≥ min{𝑓(𝑥), 𝑓(𝑦), 𝑓(𝑧), 𝜇} for all 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑇. 

A fuzzy subset 𝑓of a ternary semigroup 𝑇 is called a (λ, μ)–fuzzy left idea (Anitha, 2015, pp. 
326-335) of 𝑇 if 

max{𝑓(𝑥𝑦𝑧), 𝜆} ≥ min{𝑓(𝑧), 𝜇} for all  𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑇. 

A fuzzy subset 𝑓of a ternary semigroup 𝑇 is called a (𝜆, 𝜇)–fuzzy right ideal  (Anitha, 2015, 
pp. 326-335) of 𝑇 if 

max {𝑓(𝑥𝑦𝑧), 𝜆} ≥ min{𝑓(𝑥), 𝜇} for all  𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑇. 

A fuzzy subset 𝑓of a ternary semigroup 𝑇 is called a (𝜆, 𝜇)–fuzzy lateral ideal (Anitha, 2015, pp. 326-
335) of  𝑇 if   

max{𝑓(𝑥𝑦𝑧), 𝜆} ≥ min{𝑓(𝑦)𝜆 , 𝜇} for all 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑇. 

A fuzzy subset of a ternary semigroup is called a (𝜆, 𝜇)–fuzzy ideal (Anitha, 2015, pp. 326-335) if it is a 

(𝜆, 𝜇)–fuzzy left ideal, (𝜆, 𝜇)–fuzzy right ideal and (λ, μ) –fuzzy lateral ideal. It is obvious that a (𝜆, 𝜇)–
fuzzy ideal, a (𝜆, 𝜇)–fuzzy left ideal,  (𝜆, 𝜇)–fuzzy right ideal and ( 𝜆, 𝜇) –fuzzy lateral ideal of any 
commutative ternary semigroup coincide.  

Let  ∆ be a nonempty subset of [0,1]  and 𝛾 ∈ [0,1]. In 2016, Thongpul, Siripitukdet and 
Chumchanchura (pp. 34-24) used a subset (Δ)𝛾 =  {𝑡 ∈ ∆ | 𝛾 ≥ 𝑡} of [0,1] to characterize various fuzzy 
sub Γ-semigrops of Γ-semigroups. Thongbaen, Siriptukdet and Chunse (2016, pp. 24-33) characterized 
various anti-fuzzy sub Γ -semigroups of Γ -semigroup by a subset (Δ)𝛾 =  {𝑡 ∈ ∆ | 𝑡 ≥ 𝛾} of [0,1].  Based 

on the concepts (Δ)𝛾 and (Δ)𝛾, we define the certain subset (∆)𝜆
(𝜇,𝛾) of [0,1]  which is an important 

tool for this paper. Let 

(∆)𝜆
(𝜇,𝛾)

=  {𝑡 ∈ ∆| min{𝜇, 𝛾} ≥ 𝑡 > 𝜆}. 
 

The aim of this paper is to characterize (𝜆, 𝜇)-fuzzy ideals in terms of certain subsets of the real 
closed interval [0,1]. In particular, we investigate (𝜆, 𝜇)-fuzzy subsemigroups, (𝜆, 𝜇)-fuzzy left ideals, 
(𝜆, 𝜇)-fuzzy right ideals, (𝜆, 𝜇)-fuzzy ideals, (𝜆, 𝜇)-fuzzy lateral ideals and (𝜆, 𝜇)-fuzzy interior ideals of 

semigroups by certain subsets of [0,1]. Necessary and sufficient conditions for (𝜆, 𝜇)-fuzzy ideals on 
commutative ternary semigroups are given in terms of certain subsets of [0,1]. 
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Main Results 
In this section, we characterize (𝜆, 𝜇)-fuzzy ternary subsemigroups, (𝜆, 𝜇)-fuzzy left ideals, 

(𝜆, 𝜇)-fuzzy right ideals, (𝜆, 𝜇)-fuzzy lateral ideals and (𝜆, 𝜇)-fuzzy ideals of ternary semigroups by using 
subsets of [0,1]. On commutative ternary semigroups, (𝜆, 𝜇)-fuzzy ideals are characterized. 

 
 The first of all, study of (𝜆, 𝜇)-fuzzy ternary subsemigroups in Lemma 1, Lemma 2 and Theorem 
1 are investigated via subsets of [0,1]. 
 
Lemma 1 If a fuzzy subset 𝑓 is a (𝜆, μ)-fuzzy ternary subsemigroup of a ternary semigroup 𝑇, then 
  

(Δ)
𝜆

(μ,𝑓(𝑎))
∩ (Ω)

𝜆

(μ,𝑓(𝑏))
∩ (Γ)

𝜆

(𝜇,𝑓(𝑐))
⊆ (Δ ∩ Ω ∩ Γ)

𝜆

(𝜇,𝑓(𝑎𝑏𝑐))
 

 

for all 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝑇 and Δ, Ω, Γ ⊆ [0,1]. 
 

Proof. Let 𝛾 ∈ (Δ)𝜆
(μ,𝑓(𝑎))

∩ (Ω)𝜆
(μ,𝑓(𝑏))

∩ (Γ)
𝜆

(𝜇,𝑓(𝑐)). Then  
 

𝛾 ∈ Δ, min{𝜇, 𝑓(𝑎)} ≥ 𝛾 > 𝜆;   𝛾 ∈ 𝛺, min{𝜇, 𝑓(𝑏)} ≥ 𝛾 > 𝜆; and  𝛾 ∈ 𝛤, min{𝜇, 𝑓(𝑐)} ≥ 𝛾 > 𝜆. 
 

Thus 𝛾 ∈ Δ ∩ Ω ∩ Γ. By definition of (𝜆, μ)–fuzzy ternary semigroup of 𝑇, we get 

 
                                                          𝑚𝑎𝑥{𝑓(𝑎𝑏𝑐), 𝜆} ≥  𝑚𝑖𝑛{𝑓(𝑎), 𝑓(𝑏), 𝑓(𝑐), 𝜇} 
                                                                                         =  𝑚𝑖𝑛{𝑚𝑖𝑛{𝜇, 𝑓(𝑎)}, 𝑚𝑖𝑛{𝜇, 𝑓(𝑏)}, 𝑚𝑖𝑛{𝜇, 𝑓(𝑐)}} 
                                                                                         ≥ 𝛾 
                                                                                         > 𝜆 . 

 

Hence 𝛾 ≤ min{𝑓(𝑎𝑏𝑐), 𝜇} and so 𝛾 ∈ (Δ ∩ Ω ∩ Γ)𝜆
(𝜇,𝑓(𝑎𝑏𝑐)). Therefore 

 

                                       (Δ)
𝜆

(μ,𝑓(𝑎))
∩ (Ω)

𝜆

(μ,𝑓(𝑏))
∩ (Γ)

𝜆

(𝜇,𝑓(𝑐))
⊆ (Δ ∩ Ω ∩ Γ)

𝜆

(𝜇,𝑓(𝑎𝑏𝑐))
.                       □ 

 

Lemma 2 Let 𝑓 be a fuzzy subset of a ternary semigroup 𝑇 and (λ, 𝜇] ⊆ Δ ⊆ [0,1]. If 
 

(Δ)𝜆
(μ,𝑓(𝑎)) ∩ (Δ)𝜆

(μ,𝑓(𝑏))
∩ (Δ)

𝜆

(μ,𝑓(𝑐))
 ⊆ (Δ)𝜆

(μ,𝑓(𝑎𝑏𝑐)) for all 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝑇, 
 

then 𝑓 is a (𝜆, 𝜇)-fuzzy ternary subsemigroup of 𝑇. 
 
Proof. Let 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝑇. We consider in the following two cases: 

Case 1: min{𝑓(𝑎), 𝑓(𝑏), 𝑓(𝑐), 𝜇} ∈ (Δ)𝜆
(𝜇,𝑓(𝑎))

 ∩  (Δ)𝜆
(𝜇,𝑓(𝑏))

∩ (Δ)
𝜆

(𝜇,𝑓(𝑐)). By assumption, we 

have min{𝑓(𝑎), 𝑓(𝑏), 𝑓(𝑐), 𝜇} ∈ (Δ)𝜆
(μ,𝑓(𝑎𝑏𝑐)) and so 
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min{𝑓(𝑎), 𝑓(𝑏), 𝑓(𝑐), 𝜇} ≤  min{𝜇, 𝑓(𝑎𝑏𝑐)} 

                       ≤ 𝑓(𝑎𝑏𝑐) 
                            ≤ max{𝑓(𝑎𝑏𝑐), 𝜆}. 
 

Thus min{𝑓(𝑎), 𝑓(𝑏), 𝑓(𝑐), 𝜇} ≤ max{𝑓(𝑎𝑏𝑐), λ}. 

 Case 2: min{𝑓(𝑎), 𝑓(𝑏), 𝑓(𝑐), 𝜇} ∉ (Δ)𝜆
(𝜇,𝑓(𝑎))

 ∩  (Δ)𝜆
(𝜇,𝑓(𝑏))

∩ (Δ)
𝜆

(𝜇,𝑓(𝑐)). This implies 
 min{𝑓(𝑎), 𝑓(𝑏), 𝑓(𝑐)} ≤ λ.  Hence min{𝑓(𝑎), 𝑓(𝑏), 𝑓(𝑐), 𝜇} ≤ max{𝑓(𝑎𝑏𝑐), 𝜆}. 

Therefore 𝑓 is a (𝜆, 𝜇)–fuzzy ternary subsemigroup of 𝑇.                                                                  □ 
 
Theorem 1 Let 𝑓 be a fuzzy subset of a ternary semigroup 𝑇. The following statements are equivalent: 

1)  𝑓 is a (𝜆, 𝜇) – fuzzy ternary subsemigroup of 𝑇. 

2) ((𝜆, 𝜇])
𝜆

(𝜇𝑓(𝑎))
 ∩ ((𝜆, 𝜇])

𝜆

(𝜇𝑓(𝑏))
∩ ((𝜆, 𝜇])

𝜆

(𝜇𝑓(𝑐))
⊆ ((𝜆, 𝜇])

𝜆

(𝜇𝑓(𝑎𝑏𝑐))
 for all 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝑇. 

3) ([0,1])𝜆
(𝜇,𝑓(𝑎)) ∩ ([0,1])𝜆

(𝜇,𝑓(𝑏))
∩ ([0,1])𝜆

(𝜇,𝑓(𝑐)) ⊆ ([0,1])𝜆
(𝜇,𝑓(𝑎𝑏𝑐)) for all 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝑇. 

 

Proof. If follows from Lemma 1 and Lemma 2.                                                                               □ 

  
 In Lemma 3 (resp., Lemma 4, Lemma 5, Theorem 3), (𝜆, 𝜇)-fuzzy left ideals (resp., (𝜆, 𝜇)-fuzzy 
right ideals, (𝜆, 𝜇)-fuzzy lateral ideals, (𝜆, 𝜇)-fuzzy ideals) of ternary semigroups are discussed via subsets 
of [0, 1]. 
  
Lemma 3 If a fuzzy subset 𝑓 of a ternary semigroup 𝑇 is a (𝜆, 𝜇)–fuzzy left ideal of 𝑇, then  
 

(Δ)𝜆
(𝜇,𝑓(𝑧)) ⊆ (Δ)𝜆

(μ,𝑓(𝑥𝑦𝑧)) for all 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑇 and Δ ⊆ [0,1]. 
 

Proof. Let  𝛾 ∈ (∆)𝜆
(𝜇,𝑓(𝑧)). Then 𝛾 ∈ Δ and min{𝑓(𝑧), 𝜇} ≥ 𝛾 > 𝜆.  Since 𝑓 is a(𝜆, 𝜇)–fuzzy left ideal 

of  𝑇, we get 
𝜆 < 𝛾 ≤ min{𝑓(𝑧), 𝜇} ≤ max{𝑓(𝑥𝑦𝑧), 𝜆}.       
  

 

Thus ≤ {𝑓(𝑥𝑦𝑧), 𝜇}. Therefor 𝛾 ∈ (Δ)𝜆
(𝜇,𝑓(xy𝑧)). Hence (Δ)𝜆

(𝜇,𝑓(𝑧)) ⊆ (Δ)𝜆
(μ,𝑓(𝑥𝑦𝑧))                          □                             

 
 In Lemma 4 and Lemma 5, their proofs are similar to the proof of Lemma 3. 
 
Lemma 4 If a fuzzy subset 𝑓 of a ternary semigroup 𝑇 is a (𝜆, 𝜇)–fuzzy right ideal of 𝑇, then 
 

(Δ)𝜆
(𝜇,𝑓(x)) ⊆ (Δ)𝜆

(𝜇,𝑓(xy𝑧)) for all 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑇 and Δ ⊆ [0,1]. 
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Lemma 5 If a fuzzy subset 𝑓 of a ternary semigroup 𝑇 is a (𝜆, 𝜇)–fuzzy lateral ideal of 𝑇, then 
 

(Δ)𝜆
(𝜇,𝑓(y)) ⊆ (Δ)𝜆

(𝜇,𝑓(𝑥𝑦𝑧)) for all 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑇 and Δ ⊆ [0,1]. 
 

 From Lemma 3, Lemma 4 and Lemma 5, we get the following theorem.             
                                            

Theorem 2 If a fuzzy subset 𝑓 of a ternary semigroup 𝑇 is a (𝜆, 𝜇)–fuzzy ideal of 𝑇, then 
 

(Δ)
𝜆

(𝜇,𝑓(𝑥))
∪ (𝛺)

𝜆

(𝜇,𝑓(𝑦))
∪ (𝛤)

𝜆

(𝜇,𝑓(𝑧))
⊆ (Δ ∪ 𝛺 ∪ 𝛤)(𝜇,𝑓(𝑥𝑦𝑧))  

 
for all 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑇 and Δ, Ω, Γ ⊆ [0,1]. 
 
 In Lemma 6 (resp., Lemma 7, Lemma 8 and Theorem 3), we show sufficient conditions for fuzzy 
subsets of ternary semigroups to be (𝜆, 𝜇)–fuzzy left ideals (resp., (𝜆, 𝜇)–fuzzy right ideals, (𝜆, 𝜇)–fuzzy 
lateral ideals, (𝜆, 𝜇)–fuzzy ideals). 
 

Lemma 6 Let 𝑓 be a fuzzy subset of a ternary semigroup 𝑇 and (𝜆, 𝜇] ⊆ Δ ⊆ [0,1]. If 
 

(Δ)𝜆
(μ,𝑓(𝑧))

 ⊆ (Δ)𝜆
(μ,𝑓(𝑥𝑦𝑧)) for all 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑇, 

 
then 𝑓 is a (λ, μ)–fuzzy left ideal of 𝑇.  
 

Proof. Let 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑇.  If min{𝑓(𝑧), 𝜇} ∉ (Δ)𝜆
(𝜇,𝑓(𝑧)), then min{𝑓(𝑧), 𝜇} ≤ 𝜆 ≤ max{𝑓(𝑥𝑦𝑧), 𝜆}. In 

the other hand, let min{𝑓(𝑧), 𝜇} ∈ (Δ)𝜆
(μ,𝑓(𝑧)). By assumption, we have min{𝑓(𝑧), 𝜇} ∈ (∆)

𝜆

(μ,𝑓(𝑥𝑦𝑧))
 

and so 
 

min{𝑓(𝑧), 𝜇} ≤ min{𝑓(𝑥𝑦𝑧), 𝜇} 
           ≤ 𝑓(𝑥𝑦𝑧) 
           ≤ max{𝑓(𝑥𝑦𝑧), λ}. 
 

Therefore 𝑓 is a (λ, μ)–fuzzy left ideal of 𝑇.                                                                                    □ 
 
Lemma 7 Let 𝑓 be a fuzzy subset of a ternary semigroup 𝑇 and (𝜆, 𝜇] ⊆ Δ ⊆ [0,1]. If 
 

(Δ)𝜆
(μ,𝑓(𝑥))

 ⊆ (Δ)𝜆
(μ,𝑓(𝑥𝑦𝑧)) for all 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑇, 

 
then 𝑓 is a (λ, μ)-fuzzy right ideal of 𝑇. 
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Proof. It is similar to the proof of Lemma 6.                                                                                  □ 
  
Lemma 8 Let 𝑓 be a fuzzy subset of a ternary semigroup 𝑇 and (𝜆, 𝜇] ⊆ Δ ⊆ [0,1]. If 
 

(Δ)
𝜆

(𝜇,𝑓(𝑦))
 ⊆ (Δ)

𝜆

(𝜇,𝑓(𝑥𝑦𝑧)) for all 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑇, 
 

then 𝑓 is a (λ, μ)-fuzzy lateral ideal of 𝑇. 
 

Proof. It is similar to the proof of Lemma 6.                                                                                  □ 
 

From Lemma 6, Lemma 7 and Lemma 8, we have the following theorem.                                                       
 

Theorem 3 Let 𝑓 be a fuzzy subset of a ternary semigroup 𝑇 and (𝜆, 𝜇] ⊆ Δ ⊆ [0,1]. If 
 

 (Δ)
𝜆

(𝜇,𝑓(𝑥))
∪ (Δ)

𝜆

(𝜇,𝑓(𝑦))
∪ (Δ)

𝜆

(𝜇,𝑓(𝑧))
⊆ (Δ)

𝜆

(𝜇,𝑓(𝑥𝑦𝑧))
 for all 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑇,  

 
then 𝑓 is a (λ, μ)-fuzzy ideal of 𝑇. 
 
 In Theorem 4 (resp., Theorem 5, Theorem 6, Theorem 7), we give equivalent conditions for 
(𝜆, 𝜇)-fuzzy left ideals (resp., (𝜆, 𝜇)-fuzzy right ideals, (𝜆, 𝜇)-fuzzy lateral ideals, (𝜆, 𝜇)-fuzzy ideals) of 
ternary semigroups in terms of subsets of [0, 1]. 
 
Theorem 4 Let 𝑓 be a fuzzy subset of a ternary semigroup 𝑇. The following statements are equivalent: 

1) 𝑓 is a (𝜆, 𝜇)-fuzzy left ideal of 𝑇. 

2) ((𝜆, 𝜇])
𝜆

(𝜇𝑓(𝑧))
⊆ ((𝜆, 𝜇])

𝜆

(𝜇𝑓(𝑥𝑦𝑧)) for all 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑇. 

3) ([0,1])𝜆
(𝜇,𝑓(𝑧))

⊆ ([0,1])𝜆
(𝜇,𝑓(𝑥𝑦𝑧)) for all 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑇. 

 

Proof. It follows from Lemma 3 and Lemma 6                                                                                □ 
 

Theorem 5 Let 𝑓 be a fuzzy subset of a ternary semigroup 𝑇. The following statements are equivalent: 
1) 𝑓 is a (𝜆, 𝜇)–fuzzy right ideal of 𝑇. 

2) ((𝜆, 𝜇])
𝜆

(𝜇,𝑓(𝑥))
⊆ ((𝜆, 𝜇])

𝜆

(𝜇,𝑓(𝑥𝑦𝑧)) for all 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑇. 

3) ([0,1])𝜆
(𝜇,𝑓(𝑥))

⊆ ([0,1])𝜆
(𝜇,𝑓(𝑥𝑦𝑧)) for all 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑇. 

 

Proof. It follows from Lemma 4 and Lemma 7                                                                               □ 
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Theorem 6 Let 𝑓 be a fuzzy subset of a ternary semigroup 𝑇. The following statements are equivalent: 
1) 𝑓 is a (𝜆, 𝜇) - fuzzy lateral ideal of 𝑇. 

2) ((𝜆, 𝜇])
𝜆

(𝜇𝑓(𝑦))
⊆ ((𝜆, 𝜇])

𝜆

(𝜇𝑓(𝑥𝑦𝑧)) for all 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑇. 

3) ([0,1])𝜆
(𝜇,𝑓(𝑦))

⊆ ([0,1])𝜆
(𝜇,𝑓(𝑥𝑦𝑧)) for all 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑇. 

 

Proof. It follows from Lemma 5 and Lemma 8                                                                                □ 
 

Theorem 7 Let 𝑓 be a fuzzy subset of a ternary semigroup 𝑇. The following statements are equivalent: 
1) 𝑓 is a (𝜆, 𝜇)-fuzzy ideal of 𝑇. 

2) ((𝜆, 𝜇])
𝜆

(𝜇𝑓(𝑥))
∪ ((𝜆, 𝜇])

𝜆

(𝜇𝑓(𝑦))
∪ ((𝜆, 𝜇])

𝜆

(𝜇𝑓(𝑧)) ⊆ ((𝜆, 𝜇])
𝜆

(𝜇𝑓(𝑥𝑦𝑧))
 for all 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑇. 

3) ([0,1])𝜆
(𝜇,𝑓(𝑥))

∪ ([0,1])
𝜆

(𝜇,𝑓(𝑦))
∪ ([0,1])

𝜆

(𝜇,𝑓(𝑧))
⊆ ([0,1])𝜆

(𝜇,𝑓(𝑥𝑦𝑧)) for all 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑇. 
 

Proof. It follows from Theorem 2 and Theorem 3                                                                             □ 
 

Note that definitions of a (𝜆, 𝜇)–fuzzy ideal, a (𝜆, 𝜇)–fuzzy left ideal, (𝜆, 𝜇)–fuzzy right ideal and 
(λ, μ)–fuzzy lateral ideal of any commutative ternary semigroup coincide.  Then by using Theorem 4, 
Theorem 5, and Theorem 6, we have the following theorem.                                                   

 

Theorem 8 Let 𝑓 be a fuzzy subset of a commutative ternary semigroup 𝑇. The following statements are 
equivalent: 

1) 𝑓 is a (𝜆, 𝜇)-fuzzy ideal of 𝑇. 

2) ((𝜆, 𝜇])
𝜆

(𝜇𝑓(𝑥))
⊆ ((𝜆, 𝜇])

𝜆

(𝜇𝑓(𝑥𝑦𝑧)) for all 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑇. 

3) ([0,1])𝜆
(𝜇,𝑓(𝑥))

⊆ ([0,1])𝜆
(𝜇,𝑓(𝑥𝑦𝑧)) for all 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑇. 

4) ((𝜆, 𝜇])
𝜆

(𝜇𝑓(𝑦))
⊆ ((𝜆, 𝜇])

𝜆

(𝜇𝑓(𝑥𝑦𝑧)) for all 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑇. 

5) ([0,1])𝜆
(𝜇,𝑓(𝑦))

⊆ ([0,1])𝜆
(𝜇,𝑓(𝑥𝑦𝑧)) for all 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑇. 

6) ((𝜆, 𝜇])
𝜆

(𝜇𝑓(𝑧))
⊆ ((𝜆, 𝜇])

𝜆

(𝜇𝑓(𝑥𝑦𝑧)) for all 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑇. 

7) ([0,1])𝜆
(𝜇,𝑓(𝑧))

⊆ ([0,1])𝜆
(𝜇,𝑓(𝑥𝑦𝑧)) for all 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑇. 

 
 
Acknowledgements 
 The authors would like to thank the referees for the valuable suggestions and corrections for 
improvement of this paper. 
  
References 
Anitha, T. (2015). (λ, μ)-fuzzy ideals in ordered ternary semigroups. Malaya Journal of Matematik, S(2),  
  pp. 326-335.  

446 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

 

Dutta, T.K., Kar, S., & Maity, B.K. (2008). On ideals in regular ternary semigroups. Discussiones 
 Mathematicae General Algebra and Applications, 28(2), pp. 147-159.  
Iampan, A. (2007). Lateral ideals of ternary semigroups. Український математичний вісник, 4(4), pp. 
 525-534. 
Lehmer, D.H. (1932).  A ternary analogue of abelian groups. American Journal of Mathematics, 54(2), pp. 
 329-338.  
Rehman, N., Shabir, M., & Jun, Y.B. (2015). Classifications and Properties of (α, β)-Fuzzy Ideals in 
 Ternary Semigroups. Applied Mathematics & Information Sciences, 9(3), pp. 1575-1585.  
Santiago, M.L. (1983). Some contributions to the study of ternary semigroups and semiheaps. PhD 
 diserrtation, University of Madras.  
Sioson, F.M. (1965). Ideal theory in ternary semigroups. Math. Japon, 10(84), pp. 63-84.  
Thongbaen, T., Siripitukdet, M., & Chunsee, N. (2016). Characterizations of various anti-fuzzy sub Γ-
 semigropus of Γ-semigroups in term of subsets of the real closed interval [0, 1]. Rajabhat 
 Mathematics Journals, 1(1), pp. 24-33 
Thongpul, K., Siripitukdet, M., & Chumchanchura, K. (2016). Characterizations of various fuzzy sub Γ-
 semigroups in terms of subsets of the real closed interval [0, 1]. Rajabhat Mathematics 
 Journals. 1(1), pp. 34-42. 
Zadeh, L.A. (1965).  Fuzzy sets. Information and Control, 8(3), pp. 338-353.  

 
 

447 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อประเมินบ้านสะอาดและวัดส่งเสริมสุขภาพ 
A SPATIAL INFORMATION SYSTEM FOR ASSESSING CLEAN HOUSE AND TEMPLE             

HEALTH PROMOTION 

นฤมล นนทะน า1 และ อรสา  เตตวิัฒน์2*  
1คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณโุลก  

2คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์  
*corresponding author e-mail : orasa.t@nsru.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพ่ือประเมนิบ้านสะอาดและวัดส่งเสริม
สุขภาพ โดยการศึกษาเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  และท าการสอบถามความต้องการของ
ระบบจากเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 3 และบุคคลทั่วไป จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วยยูเอ็มแอล 
ประกอบด้วย 3 ไดอะแกรมในการออกแบบระบบเชิงวัตถุ คือ แผนภาพ Class Diagram Use Case Diagram และ 
Sequence Diagram แล้วท าการออกแบบ User Interface แล้วน าไปพัฒนาระบบ โดยใช้โปรแกรม Adobe 
Dreamweaver CS6 และ QGIS ภาษาที่ใช้ PHP HTML5 CSS และใช้ Bootstrap ในการจัดรูปแบบเว็บแอปพลิเคช่ันแบบ 
Responsive และใช้ QGIS จัดท าแผนที่ จากนั้นน าไปทดลองใช้โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัย ท่ี 3 จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 11 
คนและบุคคลทั่วไปจ านวน  14 คนผลการประเมินพบว่าผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.18 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 ซึ่งแสดงว่าระบบนี้สามารถประมวลผลการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้อง ง่ายต่อการ
ใช้งานรวมทั้งช่วยในการรวบรวมข้อมูลผลการประเมินในแต่ละพื้นท่ี 

ค าส าคัญ : ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่  การประเมิน  บ้านสะอาด  วัดส่งเสริมสุขภาพ  

Abstract 
This study aimed to investigate and develop a spatial information system for assessing clean 

house and temple to health promotion.  This study started from reviewing documents and research 
related to clean house and temple health promotion. After that, we interviewed staffs from health center 
3 about the system requirements. Next, data was analyzed using the Unified Modeling Language (UML) 
which consisted of 3 diagrams:  class diagrams, use case diagram, and sequence diagram. Then, user 
interface was designed. After that, the system was developed using Adobe Dreamweaver CS6, PHP, 
HTML5, CSS. Also, Bootstrap was used to format responsive web application and QGIS was used for doing 
map presentation. After that, the system was tested by 11 health support staffs and 12 general users. The 
results showed that users indicated a high level of satisfaction (average score of 4.18, with a standard 
deviation of 0.44). It can be concluded that this system can be used efficiently and accurately.  It was 
easy to use as well as help in gathering assessment results in each area. 

keywords : spatial information system  assessment  clean house  temple health promotion 

 
บทน า 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะที่เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน และเพื่อให้เกิดการปฏิบัติในระดับครัวเรือนอย่างเป็นรูปธรรม ได้
จัดท าโครงการ “บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์” ขึ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการสุขาภิบาลที่พักอาศัย 
การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐานในครัวเรือน ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในบ้าน และ
บริเวณบ้านโดยรอบให้ถูกต้อง และเหมาะสมตามหลักสขุาภิบาล รวมทั้งการสร้างพฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคลที่ดีตลอดจนการ
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มีส่วนร่วมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน นับเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนในทุกครัวเรือน ให้มีความ
ใส่ใจต่อสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยเริ่มปลูกฝังความรู้ให้กับประชาชนตั้งแต่ในระดับครัวเรือน และขยายผลไปสู่
ชุมชนต่อไป (กรมอนามัย, ม.ป.ป) และรัฐบาลได้มีนโยบาย “สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ด้วยกลยุทธ์ “สร้างน าซ่อม
สุขภาพ” โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เป็นฐานของการสร้างสุขภาพ  ด้วยวิธีการส่งเสริมสุขภาพซึ่งเป็นวิธีการที่
ประหยัดและมีประสิทธิภาพในการสร้างสุขภาพ วัดถือว่าเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของชุมชนเพราะเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยว
ทางจิตใจของประชาชน คติความเช่ือ ประเพณีท้องถิ่นนั้น เป็นสิ่งชักน าให้ชาวบ้านกับวัดที่มีความสัมพันธ์กันอย่างเหนียวแน่น 
และเป็นสัญลักษณ์ทางกายภาพและจิตวิญญาณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละท้องถิ่น ส านักส่งเสริมสุขภาพจึงด าเนินโครงการวัด
ส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ “วัด” เป็นสถานที่พัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม ประเพณี วัฒนธรรม เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน 
ครอบครัว และชุมชน ด้วยหลักการ 5 ร. คือ สะอาด ร่มรื่น สงบ ร่มเย็น สุขภาพ ร่วมสร้าง ศิลปะ ร่วมจิตวิญญาณ และชาว
ประชา ร่วมพัฒนา (สุภาณี แก้วพินิจ, 2558) 

ปัจจุบันศูนย์อนามัยที่ 3 ได้ท าการประเมินบ้านสะอาดและวัดส่งเสริมสุขภาพข้ึนโดยใช้กระดาษในการประเมินผลซึ่ง
อาจส่งผลต่อการจัดเก็บคือต้องมาคีย์ข้อมูลเข้า Excel และอาจผิดผลาดในการกรอกข้อมูลและท าการรวบรวมยังท าให้เปลือง
ทรัพยากร เช่น กระดาษ เวลาในการท างานซึ่งต้องมากด้านความถูกต้องและการประเมินผลของข้อมูลและการหาค่าเฉลี่ยต้อง
ใช้เวลามาก เนื่องจากศูนย์อนามัยที่ 3 ดูแลใน 5 เขตจังหวัด ประกอบด้วย นครสวรรค์ อุทัยธานี ก าแพงเพชร พิจิตร ชัยนาท
และศูนย์อนามัยก็ยังไม่ได้มีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลทั้งต้องยังลงพ้ืนท่ีเพื่อไปส ารวจและท าการประเมินผลสถานที่
ต่างๆ ตามเขตต าบล อ าเภอ จังหวัด เป็นต้น ผู้ศึกษาจึงเห็นปัญหาของการลงพื้นที่และการท าแบบประเมินผลจึงคิดอยากจะท า
ระบบสารสนเทศในการรบัข้อมูลและสง่ข้อมูลเพื่อลดเวลาในการท างานของเจ้าหน้าท่ีในการจัดเก็บข้อมูลและศูนย์อนามัย ท่ี 3 
ต้องการที่จะให้แสดงผลของพื้นที่ท่ีได้ท าการประเมินบ้านสะอาดและวัดส่งเสริมสุขภาพแล้วแสดงบนแผนที่เพื่อจะได้เป็นการ
แบ่งพื้นที่ ที่ผ่านการประเมินผลแล้วและเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้ท าการประเมินผลจากนั้นก็ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบและ
ดูแลพื้นที่ท่ียังไม่ได้ท าการประเมินผลและระดับความสะอาดบ้านและวัดส่งเสริมสุขภาพ ทั้งยังง่ายต่อการดูและการแสดงผล
ของแบบประเมินบ้านสะอาดและวัดส่งเสริมสุขภาพเชิงพื้นที่ต่าง ๆ ด้วย 

ปัจจุบันเว็บเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของเรามากขึ้น จะเห็นได้ว่าเว็บเทคโนโลยีได้เข้า
มาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการช่วยท างาน การเดินทาง การท่องเที่ยว เป็นต้น เว็บเทคโนโลยีได้มีการพัฒนามากขึ้น 
เป็นเว็บแบบ Responsive ที่ใช้ง่ายสามารถเข้าถึงของอุปกรณ์ได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต โน๊ตบุค และยังง่าย
ต่อการใช้งานในปัจจุบัน 

จากปัญหาที่เกิดขึ้นและความก้าวหน้าเว็บเทคโนโลยี ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะท าการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่
เพื่อประเมินบ้านสะอาดและวัดส่งเสริมสุขภาพตามหลักสุขาภิบาลของกรมอนามัยเพื่อเป็นการช่วยให้ประชาชนใช้ชีวิตให้ถูก
สุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาลของกรมอนามัยโดยมีระบบสารสนเทศที่ได้จากการพัฒนาช่วยเพิ่มความสะดวกสะบายและ
ประหยัดเวลาในการลงพื้นที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ในการประเมินผลและง่ายต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลและแสดงข้อมูลบนแผนที่
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีได้น าผลการประเมินที่ได้ ท ารายงานเพื่อน าเสนอต่อผู้บริหารอีกด้วย  

สมมุติฐานการวิจัย    
 ผู้ใช้มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพ่ือประเมินบา้นสะอาดและวัดสง่เสรมิสขุภาพอยู่

ในระดับมาก 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดเกี่ยวกับบ้านสะอาดและวัดส่งเสริมสุขภาพตามหลักสุขาภิบาลของกรมอนามัย 
บ้านสะอาด คือ บ้านที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการอยู่อาศัย และการด ารงชีวิตที่ดีของ

ประชากร มีการบริหารจัดการขยะ/สิ่งปฏิกูล เหตุร าคาญ น้ า และมลทัศน์ (คู่มือโครงการบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์ , 
ม.ป.ป ) 
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แนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน 
การประเมินผลเป็นกระบวนการที่ท าต่อเนื่องจากการวัดผล ช่วยในการตัดสินใจ สรุปผล เพื่อพิจารณาความ

เหมาะสมหรือหาคุณค่าของคุณลักษณะ และพฤติกรรมอย่างมีกฎเกณฑ์ และมีคุณธรรม (มลิวัลย์ ผิวคราม, ม.ป.ป ) 
แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

             ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หมายถึง คือกระบวนการท างานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้
ก าหนดข้อมูลและสารสนเทศ ที่มีความสัมพันธ์กับต าแหน่งในเชิงพื้นที่ เช่น ที่อยู่ บ้านเลขที่ สัมพันธ์กับต าแหน่งในแผนที่ 
ต าแหน่ง เส้นรุ้ง เส้นแวง ข้อมูลและแผนที่ใน GIS เป็นระบบข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ในรูปของตารางข้อมูล และฐานข้อมูลที่มี
ส่วนสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ซึ่งรูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงพื้นที่ทั้งหลาย จะสามารถน ามา
วิเคราะห์ด้วย GIS และท าให้สื่อความหมายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับเวลาได้ เช่น การแพร่ขยายของโรคระบาด 
การเคลื่อนย้าย ถิ่นฐาน การบุกรุกท าลาย การเปลี่ยนแปลงของการใช้พื้นที่ ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้ เมื่อปรากฏบนแผนที่ท าให้
สามารถแปลและสื่อความหมาย ใช้งานได้ง่าย (ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย, 2017) 

แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ออกแบบเชิงวัตถุ 
    การวิเคราะห์ออกแบบเชิงวัตถุเป็นภาษาสัญลักษณ์รูปภาพมาตรฐาน ส าหรับใช้ในการสร้างแบบจ าลองเชิงวัตถุโดย

ยูเอ็มแอล เป็นภาษามาตรฐานส าหรับสร้างแบบพิมพ์เขียวให้แก่ระบบงานเราสามารถใช้ยูเอ็มแอลในการสร้างมุมมองก าหนด
รายละเอียดสร้างระบบงานและจัดท าเอกสารอ้างอิงให้แก่ระบบงานได้ เนื่องจากยูเอ็มแอล เป็นภาษาที่มีการใช้สัญลักษณ์
รูปภาพ จึงอาจมีผู้เข้าใจสับสนว่ายูเอ็มแอลเป็นการสร้างแผนภาพหรือเป็นเพียงการใช้สัญลักษณ์เพื่ออธิบายระบบงานเท่านั้น
แต่แท้จริงแล้วยูเอ็มแอลมีลักษณะของแบบจ าลองข้อมูล คือเป็นแบบจ าลองที่เอาไว้อธิบายแบบจ าลองอื่น ๆ อีกทีการใช้งาน
ภาษายูเอ็มแอล นอกจากจะต้องเข้าใจในแนวความคิดเชิงวัตถุแล้วยังจ าเป็นต้องมีพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับแบบจ าลองภาพ
ด้วย (ชาคริต กุลไกรศรี, 2556) 

แนวคิดเกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชั่นแบบ Responsive 
           Responsive web คือ เป็นเว็บแอปพลิเคชั่นท่ีรองรับการใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ แท็บเลต็

หรือมือถือ เว็บแอปพลิเคช่ันแบบ Responsive สามารถตอบสนองได้กับทุกหน้าจอ ไม่ว่าจะเป็นการชมเว็บไซต์แบบแนวตั้ง
หรือแนวนอนก็ตาม ซึ่งในปัจจุบันมีการสร้างเว็บแอปพลเิคชั่นแบบ Responsive เว็บเดยีวสามารถเขา้ชมได้ทุกอุปกรณ์ แต่ก็มี
ปัญหาในการท างานเมื่อใช้งานผ่านหน้าจอท่ีมีขนาดเล็กกว่า เช่น โทรศัพท์มือถือ เนื่องจากปัจจุบันบุคคลทั่วไปใช้งานผ่าน 
mobile internet เป็นจ านวนมากดังน้ันผู้ที่ต้องการท าเว็บต้องค านึงถึงสิ่งนี้ด้วย การออกแบบเว็บแบบ responsive ที่จะท า
ให้เว็บไซตส์ามารถแสดงผลได้อย่างเหมาะสมบนอุปกรณ์ที่แตกตา่งกันโดยใช้โค้ดร่วมกัน URL  (Blue moon, 2555 ) 
       งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
   นันทิชา พุ่มใย (2559) ท าการศึกษาและพัฒนาเรื่อง ระบบการประเมินบ้านตามหลักสุขาภิบาลผ่านโมบายแอป
พลิเคชัน โดยการน าเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือแบบส ารวจรายการมาใช้ในการพัฒนาระบบการประเมินบ้านตามหลัก
สุขาภิบาลผ่านโมบายแอปพลิเคชนัโดยใช้โปรแกรม Android Studio และใช้ ภาษา Java ในการพัฒนาระบบ ส่วนระบบหลัง
บ้านส าหรบัจัดการข้อมูลพัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลเิคชันด้วยภาษา PHP และ MySQL จากนั้นน าไปทดลองใช้ และประเมิน
ระบบโดยเจา้หน้าท่ีศูนย์อนามยัภาค 3 จ านวน 10 คน ผลการประเมินระบบพบว่าผู้ใช้ระบบมคีวามพงึพอใจในประสิทธิภาพ
ของระบบอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 และมสี่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 ซึ่งแสดงว่าระบบนี้สามารถช่วย
ในการประมวลผลการประเมินบ้านระดับหลังคาเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งานรวมทั้งช่วยใน
การจัดการรวบรวมข้อมูลผลการประเมินระดับหมู่บ้านในแต่ละพื้นท่ี 
    นฤมล มิ่งขวัญ (2559) ท าการศึกษาและพัฒนาเรื่อง ระบบประเมินส้วมสาธารณะผา่นเว็บแอปพลเิคชันแบบ 
Responsive ผู้ศึกษาท าการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศผ่าน Web แบบ Responsive ซึ่ง
สามารถรองรับการใช้งานได้ทุกรูปแบบ เพื่อช่วยในการประเมินคุณภาพมาตรฐานส้วมสาธารณะ ส าหรบัผู้ประเมินในพ้ืนท่ี
ประเมินเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ เพ่ือให้ทราบผลและเกิดการปรับปรุงความปลอดภัย 
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สุดจิต ครุจิตและคณะ (2558)  ศึกษาและพัฒนา เรื่องต้นแบบระบบประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ On-line เพื่อ
การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนที่เข้มแข็ง ในจังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยและคณะได้ท าการคัดเลือก 30 ชุมชนเข้าร่วมโครงการ
และได้ก าหนดตัวช้ีวัดพื้นฐาน 6 สาขา 21 ตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัดขั้นสูง 2 สาขา 10 ตัวช้ีวัดก าหนดเกณฑ์และวิธีการค านวณ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (EQI) 
 
วิธีด าเนินการศึกษา 

ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคช่ัน ผู้ศึกษาได้น าความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์จากที่ไดเ้รยีนมานามาใช้ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเชิงพื้นที่เพ่ือประเมินบ้านสะอาดและวัดส่งเสริมสุขภาพ มีขั้นตอนในการพัฒนาท้ังหมด 8 ขั้นตอน ดังนี ้

1) ท าแบบสอบถามความต้องการของระบบจากผู้ใช้ ระบบสารสนเทศเทศเชิงพื้นที่เพื่อประเมินบ้านสะอาดและวัด
ส่งเสริมสุขภาพ 
            2) เก็บข้อมูลน ามาวิเคราะห์ความต้องการของระบบจากผู้ใช้ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อประเมินบ้านสะอาดและ
วัดส่งเสริมสุขภาพ 
            3) ออกแบบระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพ่ือประเมินบ้านสะอาดและวัดส่งเสริมสุขภาพ โดยท าตามขั้นตอนและแสดง
โครงร่างของหน้าระบบ  

4) เริ่มท าการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพ่ือประเมินบ้านสะอาดและวัดส่งเสริมสุขภาพตามที่ออกแบบไว้  
5) ทดสอบระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพ่ือประเมินบ้านสะอาดและวัดส่งเสริมสุขภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญท าการทดสอบ 
6) ปรับปรุงระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อประเมินบ้านสะอาดและวัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเว็บแอปพลิเคชันแบบ 

Responsive ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ 
7) ประเมินความพอพึงใจของผู้ใช้โดยเจ้าหน้าท่ีศูนย์อนามัยที่ 3 และบุคคลทั่วไป จ านวน 25 คน  
8) ท าการสรุปผลการประเมิน 
 

ผลการศึกษา 
1. ผลการรวมรวบความต้องการจากผู้ใช้ 

      จากผลการศึกษารวบรวมข้อมูลจากการแบบสอบถามพบว่า ผู้ใช้ต้องการมีหน้าหลักที่ประกอบไปด้วย ความรู้ทั่ว 
เกณฑ์การประเมิน แบบฟอร์มการประเมินและต้องการเข้าสู่ระบบเพื่อป้องกันความปลอดภัย ลักษณะสีใช้เป็นสีโทนเย็นและ
ตัวอักษรที่มีลักษณะมีหัว ในส่วนความต้องการด้านฟังก์ช่ันของระบบ ระบบต้องมีฟังก์ช่ัน ดังนี้ 1) ท าการประเมินบ้านสะอาด 
2) ท าการประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ 3) จัดการข้อมูลบ้านสะอาด 4) จัดการข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพ 5) จัดการข้อมูล
เจ้าหน้าท่ี 6) รายงาน และ 7) แสดงแผนทีเ่รื่องของการจัดเก็บเอกสารการประเมินบ้านสะอาดและวัดส่งเสริมสุขภาพ  

2. ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเชิงพ้ืนที่เพ่ือประเมินบ้านสะอาดและวัดส่งเสริมสุขภาพ 
       ในการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ ดังแสดงใน ภาพที่ 1 ในส่วนการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเชิง
พื้นที่เพ่ือประเมินบ้านสะอาดและวัดส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย Use Case Diagram ดังแสดงในภาพ 2  Class Diagram 
ดังแสดงในภาพ 3 และ Sequence Diagram ดังแสดงในภาพ 4  

 
ภาพที ่1 การท างานของระบบ หรือ สถาปัตยกรรมของระบบ 
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ภาพที ่2  Use case Diagram ภาพรวมของระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพ่ือประเมินบา้นสะอาด และวดัส่งเสริมสุขภาพ 

 
 

ภาพที ่3 Class Diagram ของระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพ่ือประเมินบ้านสะอาด และวัดส่งเสริมสุขภาพ 
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ภาพที่ 4 Sequence Diagram ของระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพ่ือประเมินบา้นสะอาด และวัดส่งเสรมิสุขภาพ 
 

4. ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงพ้ืนที่เพ่ือประเมินบ้านสะอาดและวัดส่งเสริมสุขภาพ ดังแสดงในภาพ 5-12 
 

 
ภาพที ่5 หน้าหลักของเว็บไซต ์

 
ภาพที ่6 หน้ากรอกรายละเอียดขอ้มูลประเมิน 
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ภาพที ่7 หน้าจอการประเมิน 

 
ภาพที่ 8 หน้าจอดูรายงาน 

 
ภาพที ่9 หน้าจอดูผลการประเมิน 

 
ภาพที่ 10 หน้าจอแผนท่ี 

 
ภาพที ่11 หน้าจอเข้าสูร่ะบบส าหรับผู้ดูแลระบบ 

 
ภาพที ่12 หน้าจอการจัดการข้อมลูส าหรับผูดู้แลระบบ 

 
 5. ผลการประเมินระบบสารสนเทศเชิงพ้ืนที่เพ่ือประเมินบ้านสะอาดและวัดส่งเสริมสุขภาพ 
     ผลการประเมินระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อประเมินบ้านสะอาดและวัดส่งเสริมสุขภาพ ใช้โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์
อนามัยที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 11 คนและบุคคลทั่วไปจ านวน  14 คน ผลการประเมินพบว่าผู้ใช้ระบบมีความพึง
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พอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.18 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 ซึ่งแสดงว่าระบบนี้สามารถประมวลผลการประเมิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้อง รวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งานรวมทั้งช่วยในการรวบรวมข้อมูลผลการประเมินในแต่ละพื้นท่ี 

 
อภิปรายผล 

         ในการศึกษาระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพ่ือประเมินบ้านสะอาดและวัดส่งเสริมสุขภาพ จากที่ผู้ศึกษาได้ตั้งสมมุติฐาน 
ไว้ว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อประเมินบ้านสะอาดและวัดส่งเสริมสุขภาพอยู่ใน
ระดับมาก ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีศูนย์อนามัยที่ 3 และบุคคลทั่วไปมคีวามพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบ
อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทิชา พุ่มใย (2559) ที่ท าการ
พัฒนาระบบการประเมินบ้านตามหลักสุขาภิบาลผ่านโมบายแอปพลิเคชัน โดยการน าเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือแบบ
ส ารวจรายการมาใช้ในการพัฒนาระบบ ผลการประเมินพบว่าผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งแสดงว่าระบบนี้สามารถช่วยในการประมวลผลการประเมินบ้านระดับหลังคาเรือนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ถูกต้อง 
รวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งานรวมทั้งช่วยในการจัดการรวบรวมข้อมูลผลการประเมินระดับหมู่บ้านในแต่ละพื้นท่ีได้ดี 

 

สรุปผลการวิจัย 

 สรุปผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจมากโดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.18 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.44  ซึ่งตรงไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้และระบบสามารถอ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่และผู้บริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่เจ้าหน้าที่ในการประเมินผล ง่ายต่อการเก็บ
รวบรวมข้อมูล รายงานและแสดงข้อมูลบนแผนท่ี 
 ข้อจ ากัดของระบบ 
             ระบบนี้ต้องใช้อินเตอร์เน็ตในการรับส่งข้อมูล 
 ข้อเสนอแนะ 

1) ข้อมูลที่ได้จากผลการประเมินสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง แก้ไข ในปีถัดไป 
2) ในการประเมินบ้านสะอาดและวัดส่งเสริมสุขภาพน้ัน เมื่อจะท าการกรอกข้อมูลระบบจะมีช่องให้ใส่ภาพถ่าย เพื่อ

เป็นการไม่ให้ผู้ประเมินเสียเวลาในการย้อนไปถ่ายภาพ ดังนั้นผู้ประเมินจ าเป็นต้องมีรูปถ่ายบ้านและวัดเก็บไว้ในเครื่อง 
      
กิตติกรรมประกาศ 
   ขอขอบพระคุณ ดร.ร าไพ เกียรติอดิศร รองผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 3 และเจ้าหนา้ที่ศูนย์อนามัยที่ 3               
อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ทีก่รุณาให้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ในการจัดท า จนส าเรจ็ไปไดด้้วยดี 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสามหลัง 

ซึ่งเดิมมีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของการจดบันทึกลงในกระดาษ ท าให้ยากต่อการเก็บรักษา การค้นหา การแก้ไขข้อมูล 
และการเรียกดูข้อมูลในเวลาที่ต้องการใช้งานแบบทันที ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการข้อมูล และ
แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ขึ้นมา โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ โปรแกรม Phpstorm ใช้ใน
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้ภาษา HTML5, PHP, CSS และ JavaScript ใช้โปรแกรม Android Studio และ
ภาษา Java เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และใช้ MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล 
ในระบบนี้ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ สามารถจัดการหรือเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ จัดการงบประมาณ และ
อนุมัติค าขอต่างๆ พยาบาลวิชาชีพสามารถจัดการข้อมูลการยืม-คืนครุภัณฑ์ การเบิกเวชภัณฑ์ ข้อมูลการตรวจ การนัดหมาย
ผู้ป่วย และการออกรายงานต่างๆ เภสัชกรสามารถจัดการข้อมูลเวชภัณฑ์ การจ่ายยา การขอเบิกงบประมาณ และการออก
รายงานต่างๆ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสามารถจัดการข้อมูลสุขภาพของคนในชุมชน และผู้ที่มารับบริการ และอาสาสมัคร
ประจ าหมู่บ้านสามารถจัดการข้อมูลสุขภาพของคนในชุมชนได้  เมื่อพัฒนาระบบเรียบร้อยแล้วและได้ท าการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้งานระบบพบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อประสิทธิภาพของระบบและการออกแบบส่วนต่อประสาน และ
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อการสนับสนุนการท างานและประโยชน์ของระบบ เกณฑ์ประเมินส่วนใหญ่มคีวามพึงพอใจมาก 

ค าส าคัญ : ระบบบริหารจัดการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ข้อมูลสุขภาพ   

Abstract 
 This research developed Health Management System and Android application of Bansamlang 
Health Promoting Hospital. Originally health information stored in the paper form. It is difficult to search 
and browse when staffs want to use it immediately. Researchers have designed and developed a website 
management system and android application. To easily use for Bansamlang Health Promoting Hospital 
staffs. Phpstorm is used to design and develop website using HTML5, PHP, CSS and JavaScript. Android 
Studio and Java used to develop mobile application. And, MySQL used to manage the database. In this 
system, the director can manage or retrieve report data. Manage budget and approve requests. Nurses 
can handle borrowing and returning information. Manage information and retrieve the report. Pharmacists 
can manage drug information, drug dispensing, budget requesting. And manage the health information of 
people in the community. Village volunteers can manage the health information of people in the 
community. Once the system has been developed, The results of the user satisfaction evaluation on the 
system performance and the interface design are good and the user satisfaction evaluation on the 
support and functionality of the system is good. Health management system of Bansamlang Health 
Promoting Hospital can respond to the using of staffs as well. Helping for manage the health information 
of people in effectively. 

keywords : management system  health promoting hospital  health 
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บทน า   
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เกิดขึ้นจากการมุ่งเน้นเพื่อการปรับปรุงระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว ซึ่งก าหนด
แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพภาครัฐทุกระดับให้ได้มาตรฐาน เน้นการเข้าถึงของประชาชนทุกระดับ โดยการยกระดับบริการ
ระดับปฐมภูมิของสถานีอนามัย เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ส่งเสริมให้ท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ในการ
ร่วมกันพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้มีศักยภาพ และคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น เพื่อน าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถของ
ประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน สามารถพึ่งพาตนเอง พึ่งพาซึ่งกันและกัน ด้านสุขภาพได้ในที่สุด 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน หมู่บ้าน ต าบล โดยเน้น
บริการเชิงรุกให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง เท่าเทียม พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพมาตรฐาน ให้
ประชาชนและองค์กรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดระบบ และดูแลสุขภาพตนเอง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล         
จะต้องมีการพัฒนาไปสู่การเป็นโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่ เพื่อคนไทยมีสุขภาพดี โดยมีการด าเนินการ 3 องค์ประกอบ 
ได้แก่ การสร้างบรรยากาศที่ดี การให้บริการที่ดี การปรับปรุ งให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี  ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละ
องค์ประกอบ ดังนี้ การสร้างบรรยากาศที่ดี คือ ปรับปรุงด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ พื้นที่ให้บริการ ห้องตรวจ ห้องน้ า 
ห้องพักผ่อน และมุมให้ความรู้ การให้บริการที่ดี คือ ลดระยะเวลารอคอยการตรวจ รอรับยา การจัดคิวรอตรวจ นัดเวลาตรวจ
อย่างชัดเจน จัดบริการให้ค าแนะน าก่อนกลับบ้าน จัดบริการส่งต่อส่งกลับ และนัดหมายอย่างเป็นรูปธรรม ระบบบริหาร
จัดการที่ดี คือ จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จัดให้มีระบบประกันสุขภาพ จัดระบบให้มีการ
รับฟังความคิดเห็นผ่านทางช่องทางต่างๆ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสามหลัง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านสามหลัง ต าบลสองแคว อ าเภอดอยหล่อ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลของต าบลสองแคว ปรับเปลี่ยนมาจากสถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพชุมชน 
ให้บริการประชาชนโดยใช้เป้าหมายจ านวนประชากรในพื้นที่ต าบลสองแควเป็นเกณฑ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้
การรักษา และให้ค าแนะน าในเรื่องสุขภาพของประชาชนในต าบลสองแคว ซึ่งการด าเนินงานในปัจจุบัน ทางโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสามหลัง ยังท าการจดบันทึกข้อมูลต่างๆ ลงในกระดาษด้วยมือ และในการส ารวจข้อมูลของสุขภาพ
ของประชาชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ยังใช้วิธีการออกไปส ารวจข้อมูลตามหมู่บ้านแล้วใช้วิธีการ
บันทึกข้อมูลลงในกระดาษ ซึ่งท าให้เกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล ข้อมูลที่บันทึกแล้วเกิดการช ารุด สูญหาย และยัง
ยากต่อการค้นหาข้อมูลในเวลาที่ต้องการใช้งานแบบทันทีทันใด 

ดังนั้นผู้วิจัย จึงได้จัดท าระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสามหลัง รวมทั้ง
แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อเป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ในการให้บริการประชาชน โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ โปรแกรม Phpstorm ใช้ในการออกแบบ
และพัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้ภาษา HTML5, PHP, CSS และ JavaScript โดยมี Xampp ในการจ าลอง web server เพื่อ
ทดสอบเว็บไซต์ ใช้โปรแกรม Android Studio และภาษา Java เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ ใช้ Genymotion ซึ่งเป็น Android Emulator ในการทดสอบแอปพลิเคชัน และใช้ MySQL ในการจัดการ
ฐานข้อมูล  โดยเจ้าหน้าที่สามารถเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสามหลัง เพื่อที่จะเพิ่ม
ข้อมูล ค้นหาข้อมูล บันทึกข้อมูลต่างๆ รวมทั้งเข้าใช้งานรายงานสถิติต่างๆ ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการด าเนินงาน และช่วย
ให้การบริหารจัดการงาน ภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสามหลังมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น      

 
วิธดี าเนินการวิจัย  

งานวิจัยนีใ้นส่วนของการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพในส่วนที่เป็นเว็บไซต์ ได้เลือกใช้ วงจรการพัฒนา
ระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) ซึ่งมีขั้นตอนการท างานประกอบไปด้วย การศึกษาและเก็บรวบรวม
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ข้อมูล (Requirement) การออกแบบระบบ (Design) การพัฒนาระบบ (Implementation) การทดสอบและติดตั้งระบบ 
(Verification) และการประเมินผลการท างานและบ ารุงรักษา (Maintenance) แสดงดังภาพท่ี 1 
 

 
 

ภาพที ่1 SDLC ในรูปแบบ Waterfall 
 

1. ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล (Requirement) 
ขั้นตอนแรกของการวิจัย ได้มีการเก็บรวบรวมความต้องการจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน

สามหลัง และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง โดยการสัมภาษณ์ และเก็บรวบรวมความต้องการทั้งหมด จากน้ันน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม
มาวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือคือแผนภูมิก้างปลา (Fishbone Diagram) เพื่อให้เห็นสาเหตุของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น  

2. ออกแบบระบบ (Design) 
ส่วนของการออกแบบระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพ มีการน าข้อมูลที่ได้รับ มาใช้ในการออกแบบระบบ โดยใช้

แบบจ าลองกระบวนการ (Process Model) คือ แผนภาพบริบท (Context Diagram) ในการแสดงข้อมูลที่ผ่านเข้า-ออก
ระบบท้ังหมด จากนั้นน าแผนภาพบริบทไปขยายเป็นแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) ระดับที่ 1 และ ระดับท่ี 2 
ตามล าดับ เพื่อให้เห็นภาพการไหลเข้า-ออกของข้อมูลทั้งหมดในระบบ และในส่วนของแบบจ าลองข้อมูล (Data Model) เพื่อ
การออกแบบฐานข้อมูล ใช้ ER-Diagram ในการก าหนด Entity, Relationship และ attribute ของ Entity เพื่อที่จะได้เห็น
ความสัมพันธ์ของ Entity ทั้งหมดในระบบ และน าไปพัฒนาฐานข้อมูลในขั้นตอนถัดไป 

3. พัฒนาระบบ (Implementation) 
ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพ เนื่องจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ประกอบไปด้วย ผู้อ านวยการ 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เภสัชกร พยาบาล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จึงต้องพัฒนาระบบให้อยู่ใน
รูปแบบของเว็บไซต์ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใช้งาน และเลือกใช้ภาษา PHP เนื่องจากเป็นภาษาในการพัฒนาโปรแกรมที่มี
ลักษณะเป็น Open Source มีการใช้ภาษา HTML5 ในการจัดรูปแบบเว็บไซต์ ใช้ CSS ในการจัดรูปแบบเว็บไซต์ให้มีความ
สวยงาม มีความเป็นระเบียบ รวมถึงใช้ javascript เพื่อเพ่ิมลูกเล่นต่างๆให้กับเว็บไซต์ และฐานข้อมูลที่ใช้คือ MySQL  

4. ทดสอบและติดตั้งระบบ (Verification) 
มีการทดสอบระบบโดยใช้วิธีการ Black Box Testing ทดสอบการท างานได้ของระบบในฟังก์ชันต่างๆ เปรียบเทียบ

กับข้อมูลความต้องการ (Requirement) ที่มี โดยในกระบวนการทดสอบระบบ ได้มีการทดสอบทั้งหมด 5 ขั้นตอนคือ Unit 
Testing ทดสอบการท างานในแต่ละส่วนย่อยของระบบ Module Testing ทดสอบการท างานร่วมกันของหน่วยย่อย 
Subsystem Testing ทดสอบปัญหาการไม่สอดคล้องกันของหน่วยย่อย System Testing ทดสอบการท างานทั้งหมดของ
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ระบบว่าเป็นไปตามข้อก าหนดหรือไม่ และ Acceptance Testing ทดสอบโดยผู้ใช้งานระบบซึ่งประกอบไปด้วย ผู้อ านวยการ 
เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล เภสัชกร พยาบาล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

5. ประเมินผลการท างานและบ ารุงรักษา (Maintenance) 
ในขั้นตอนนี้ ได้มีการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจ โดยประเมินจากผู้ใช้งานระบบทั้งหมด จ านวน 152 

คน ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ดูแลระบบ (ผู้อ านวยการ) จ านวน 1 คน เภสัชกร จ านวน 1 คน พยาบาล จ านวน 3 คน เจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล จ านวน 1 คน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ านวน 146 คนเพื่อน ามาประกอบการ
พิจารณาในการประเมินผลการท างานของระบบ ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ และน าผลที่ได้มาประกอบเพื่อที่จะได้
น าไปบ ารุงรักษาต่อไป 

ในส่วนของการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เลือกใช้ Mobile Application Development 
Life Cycle Model (MADLC) ซึ่งมีขั้นตอนการท างานประกอบไปด้วย Identification Phase, Design Phase, 
Development Phase, Prototyping Phase, Testing Phase, Deployment Phase และ Maintenance Phase ดังภาพ
ที่ 2 

 
ภาพที ่2 Mobile Application Development Life Cycle Model 

 
ซึ่งในแต่ละขั้นตอน มีการท างานดังน้ี 
1. Identification Phase ได้มีการเก็บรวบรวมความตอ้งการจากผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน

สามหลัง และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง โดยการสัมภาษณ ์และเก็บรวบรวมความต้องการทั้งหมด เพื่อน ามาวิเคราะห์ความต้องการที่เกิดขึ้น 
2. Design Phase ในส่วนนี้ ใช้เครื่องมือคือ Use Case Diagram ในการอธิบายพฤติกรรมการท างานของระบบ 

และใช้ Activity Diagram ในการแสดงล าดับการท างานของกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในระบบ  และสร้าง storyboard 
ส าหรับส่วนต่อประสานท่ีจะเกิดขึ้นท้ังหมดในระบบ 

3. Development Phase ใช้โปรแกรม Android Studio ในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ 

4. Prototyping Phase มีการให้ผู้ใช้งานระบบ เป็นผู้ทดลองใช้ระบบในส่วนของต้นแบบ แต่เนื่องจากระยะเวลามี
จ ากัด จึงได้มีการสุ่มผู้ใช้งานระบบบางส่วนมาเป็นผู้ทดลองใช้ระบบ  

5. Testing Phase มีการทดสอบระบบท้ังทดสอบบน Android Emulator และทดสอบบนสภาพแวดล้อมจริง 
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6. Deployment Phase ส าหรับในขั้นตอนนี้ เนื่องจากแอปพลิเคชันนี้ เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานเฉพาะกลุ่ม จึงมี
การติดตั้งและอนุญาตให้ใช้งานเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบเท่าน้ัน 

7. Maintenance Phase ในขั้นตอนนี้ ใช้การเก็บข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่งใช้แบบประเมินความพึง
พอใจชุดเดียวกับระบบบริหารจัดการที่อยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์  

 
ผลการวิจัย  
 เมื่อได้ด าเนินการตามวิธีด าเนินการวิจัยเรียบร้อยแล้ว ในส่วนการออกแบบระบบ ได้แผนภาพบริบท (Context 
Diagram) ของระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสามหลัง ดังภาพที่ 3 โดยแบ่งการใช้
งานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ ผู้อ านวยการ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และ 
อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน โดยการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละฝ่ายได้แก่ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจะท าการเข้าสู่
ระบบเพื่อจัดการหรือเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ จัดการงบประมาณ และอนุมัติค าขอต่างๆ พยาบาลวิชาชีพจะท า การเข้าสู่
ระบบเพื่อจัดการข้อมูลการยืม-คืนครุภัณฑ์ การเบิกเวชภัณฑ์ ข้อมูลการตรวจ การนัดหมายผู้ป่วย และการออกรายงานต่างๆ
เภสัชกรจะท าการเข้าสู่ระบบเพื่อจัดการข้อมูลเวชภัณฑ์ การจ่ายยา และการขอเบิกงบประมาณ และการออกรายงานต่างๆ
เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลจะท าการเข้าสู่ระบบเพื่อจัดการข้อมูลสุขภาพของคนในชุมชน และผู้ที่มารับบริการภายในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล และอาสาสมัครประจ าหมู่บ้านจะเข้าสู่ระบบเพื่อจัดการข้อมูลสุขภาพของคนในชุมชน 
  

 
ภาพที ่3 แผนภาพบริบท ระบบบริหารจดัการข้อมลูสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลบ้านสามหลัง 

 
ส่วนของการพัฒนาระบบและแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้ว ได้ระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพดังภาพที่ 4 และได้

แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ดังภาพท่ี 5 
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ภาพที ่4 ระบบบริหารจัดการข้อมลูสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสามหลัง 
 

 
 

ภาพที่ 5 แอปพลิเคชันจัดการข้อมูลสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลบา้นสามหลัง 
การวิเคราะห์ผลหลังจากการประเมินความพึงพอใจได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบและการออกแบบส่วนต่อประสาน 

(User Interface) 
ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อการสนับสนุนการท างานและประโยชน์ของระบบ 
กลุ่มเป้าหมายจ านวน 152 คน ประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบ (ผู้อ านวยการ) จ านวน 1 คน เภสัชกร จ านวน 1 คน 

พยาบาล จ านวน 3 คน เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล จ านวน 1 คน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ านวน 146 
คน ซึ่งมีระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ดังนี้ 
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4.50-5.00  หมายถึง  ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  3.50-4.49  หมายถึง  ความพึงพอใจมาก 
  2.50-3.49  หมายถึง  ความพึงพอใจปานกลาง 
  1.50-2.49  หมายถึง  ความพึงพอใจน้อย 
  0.50-1.49  หมายถึง  ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
ผลการศึกษาพบว่ารายการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบ ได้ผลดังแสดงใน           

ตารางที่ 1 
 

ตารางที ่1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบและการออกแบบส่วนต่อประสาน 

รายการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย เกณฑ์ประเมิน 
1. ความถูกต้องของการประมวลผล สูตรการค านวณและรายงานต่างๆ 3.46 มาก 
2. การจัดการรักษาความปลอดภัยและก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของ
ผู้ใช้งาน 

3.54 มาก 

3. การเช่ือมต่อของระบบกับฐานข้อมูล มีประสิทธิภาพ 3.53 มาก 
4. ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 3.54 มาก 
5. ความเหมาะสมของขั้นตอนการบันทึกข้อมูลพื้นฐาน 3.48 ปานกลาง 
6. ความง่ายของการเข้าใช้งานระบบ 3.14 ปานกลาง 
7. ความสวยงาม ความทันสมัย และความน่าสนใจ ของเว็บไซต์และแอปพลิเค
ชัน 

3.63 มาก 

8. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านง่ายและสวยงาม 3.53 มาก 
 
ตารางที ่2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อการสนับสนุนการท างานและประโยชน์ของระบบ 

รายการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย เกณฑ์ประเมิน 
1. ช่วยให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 3.63 มาก 
2. ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ 3.51 มาก 
3. เอกสาร/คู่มือประกอบการใช้งานมีความชัดเจน 3.61 มาก 

 
อภิปรายผล  

จากเดิมการบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสามหลังใช้วิธีการจัดเก็บใน
ลักษณะของการบันทึกด้วยมือ จัดเก็บไว้ในเอกสาร ท าให้การค้นหา หรือเมื่อต้องการที่จะน ามาประมวลผล ท าได้ยากและมี
ความล่าช้า เมื่อมีระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสามหลังขึ้นมา ท าให้เกิดการจัดเก็บ
ข้อมูลที่เป็นระเบียบมากยิ่งข้ึน สามารถดึงข้อมูลออกมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วขึ้น สามารถแสดงผลรายงานต่างๆได้ตามความ
ต้องการ และนอกจากน้ี ในการเก็บข้อมูลสุขภาพของประชาชนในชุมชน แต่เดิมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
จะต้องออกไปเก็บข้อมูลในหมู่บ้านโดยใช้วิธีการเก็บเป็นเอกสาร ท าให้ในการรวบรวมข้อมูล และน าข้อมูลเหล่านั้นมาจัดเก็บ
รวมกัน เกิดความไม่เป็นระเบียบ ข้อมูลมีการสูญหาย เมื่อเปลี่ยนมาทดลองใช้แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ใน
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การเก็บข้อมูลสุขภาพ ท าให้เกิดความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มมากขึ้น สามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลได้ทันที 
ซึ่งจากการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบและการออกแบบสว่นต่อประสาน และความพึง
พอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อการสนับสนุนการท างานและประโยชน์ของระบบ พบว่า โดยเฉลี่ยผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบอยู่
ในเกณฑ์ที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับหลักการปรับปรุงระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามนโยบาย
ของรัฐบาล ในเรื่องการปรับปรุงให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี ส่วนความเหมาะสมของขั้นตอนการบันทึกข้อมูลพื้นฐานและ
ความง่ายของการเข้าใช้งานระบบ จากผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง เนื่องมาจากผู้ใช้งานระบบ
ส่วนใหญ่ที่เป็นผู้บันทึกข้อมูลพื้นฐานประกอบไปด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ านวน 146 คน คิดเป็น 
96% อาจจะยังไม่มีความคุ้นเคยกับการใช้งานระบบ ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขโดยการออกแบบส่วนต่อประสานให้ใช้งาน
ได้ง่าย และมีการฝึกอบรมการใช้งานระบบเพิ่มมากขึ้นต่อไป และส าหรับสิ่งที่จะต้องน าไปพัฒนาต่อยอดคือ ในส่วนของแอป
พลิเคชันท่ียังรองรับเฉพาะระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ อาจจะต้องพัฒนาให้สามารถใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการอื่นๆ ได้ใน
อนาคต 
 
สรุปผลการวิจัย   

ผลการวิจัยพบว่าระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสามหลัง สามารถใช้งาน
ได้จริง ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการด าเนินงานของผู้เกี่ยวข้องได้เป็น
อย่างดี และช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ระบบสามารถ
ใช้งานได้ง่าย และมีการแบ่งสิทธ์ิการใช้งานให้กับผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ี
มีต่อประสิทธิภาพของระบบและการออกแบบส่วนต่อประสาน และความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการสนับสนุนการท างาน
และประโยชน์ของระบบ พบว่า โดยเฉลี่ยผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
 
กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 
  การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลดอยหล่อ  ในการพัฒนา
เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกรวดเร็วและลดข้อผิดพลาดของในการ
ปฏิบัติงานท าให้การปฏิบัติงานนั้น มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจ านวน 38 คนเป็นผู้ดูแลระบบ 
จ านวน 1 คน พนักงาน จ านวน 1 คน สภา อบต. จ านวน 26 คน และสมาชิกกองทุน จ านวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
พัฒนาระบบเลือกใช้โปรแกรม Phpstorm และภาษา PHP  และการจัดการระบบฐานข้อมูลด้วย MySQL  ใช้โปรแกรม 
Android Studio  เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน  และแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่  มีการวิเคราะห์ข้อมูลได้ใช้ค่าความถี่
และร้อยละ  ผลการพัฒนาระบบครั้งนี้ พบว่าส่วนของระบบงานได้ระบบบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลดอยหล่อ 
อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ที่สามารถช่วยงานได้ตรงกับความต้องการของผู้ดูแลระบบมากที่สุด คือ ด้านประสิทธิภาพ
และประโยชน์ของระบบการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบพบว่าผู้ประเมินมีความพึงพอใจในความถูกต้องของการ
ประมวลผล ในระดับความพึงพอมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 71.1 ด้านการออกแบบ การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบ
พบว่าผู้ประเมินมีความพึงพอใจในความสวยงาม ความทันสมัยและหน้าสนใจของหน้าโฮมเพจและแอพพลิเคช่ัน ในระดับ
ความพึงพอใจมากท่ีสุดที่ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 60.5 ด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งานการประเมินความพึงพอใจที่มี
ต่อระบบพบว่าผู้ประเมินมีความพึงพอใจ ในความรวดเร็ว ในระดับความพึงพอมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 60.5 ได้ระบบ
บริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่  ที่จัดท าขึ้นสามารถน าไปใช้กับ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ : ระบบบริหารจัดการ  กองทุนสวัสดิการชุมชน  อ าเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม ่
 

Abstract 
            The purpose of this study was to develop the management system of Doi Loi Community 
Welfare Fund. To develop  website and Android application. To help facilitate speed and reduce errors in 
the operation and  more  effective. There are 38 samples consist of 1 administrator, 1 staff, 26 council 
members, and 10 fund members. The tools used to develop the system are Phpstorm, PHP language and 
manage the database with MySQL. Use Android Studio to design and develop applications. The 
satisfaction questionnaire   on the development of the welfare fund management system in Doi Lo Sub-
district were analyzed using frequency and percentage. The development of this system found that the 
part of the system has managed the community welfare fund in Doi Lo district. The efficiency and benefit 
of the satisfaction evaluation system. At the most satisfactory level, the average design 71.1 percent. 
Evaluation of satisfaction  with  the modernization and attention pages of homepage and applications. 
The highest level of satisfaction was found in the satisfaction level of 60.5 percent. Support and  service 
utilization. The satisfaction rating on the system found that the evaluators were satisfied at the highest 
level of satisfaction 60.5%. Community Welfare Fund management system can be applied to the target 
audience effectively. 

keywords : management system, Chiang Mai province 
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บทน า   
 เทคโนโลยีสารสนเทศมีพัฒนาการที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นประโยชน์กับ
งานสารสนเทศอยู่ตลอดเวลา ท าให้วงการวิชาชีพหันมาปรับปรุงกลไกในวิชาชีพของตนให้ทันกับสังคมสารสนเทศ เพื่อให้ทัน
ต่อกระแสโลก จึงท าให้เกิดการบริการรูปแบบใหม่ๆ ขึ้นมากมาย นอกจากน้ีหน่วยงานต่างๆ ยังได้สร้างระบบงานสารสนเทศใน
หน่วยงานของตนเองขึ้นเป็นจ านวนมาก เช่น การท าเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์จากสารสนเทศเหล่านั้นเพื่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างกว้างขวางและคุ้มค่า โดยสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการจัดท ากิจกรรมต่างๆ เพื่ อใช้ในการสื่อสาร การ
ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา หรือการตัดสินใจ เพื่อการวางแผนและการจัดการดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศจึง
มีบทบาทและความส าคัญมากในปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในอนาคต เพราะเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือใน
การด าเนินงานสารสนเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นับตั้งแต่การผลิต การจัดเก็บ การประมวลผล การเรียกใช้ การ
สื่อสารสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนและใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ความส าคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้การค้นหาข้อมูลทางด้านการศึกษาง่ายขึ้น และกว้างขวางอย่างไร้
ขีดจ ากัด เกิดความคล่องตัวและความสะดวกเร็วมากขึ้นกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันและสามารถท าได้หลายๆ 
อย่างในเวลาเดียวกัน หรือใช้เวลาน้อย   ท าให้เกิดการพัฒนาชุมชน และองค์กร เพื่อการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ Thailand 4.0    
เพื่อให้ทันกับข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา สามารถด ารงชีวิต เรียนรู้ท างาน และประกอบธุรกิจ ได้อย่างเป็นปกติสุขในโลกยุค
ดิจิตอล โดยเริ่มจากการเสริมสร้างให้เกิดการเจริญเติบโตในตัวคน  ผ่านการสร้างสังคม แห่งโอกาส เพื่อเติมเต็มศักยภาพ เมื่อ
คนเหล่านี้ได้รับการเติมเต็มศักยภาพอย่างเต็มที่ จะกลายเป็นตัวหลักใน การขับเคลื่อนการเจริญเติบโตและน าพาประเทศสู่
ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนอย่างแท้จริงส่งผลประโยชน์ให้ประเทศชาติมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (สุนทร แก้วลาย , 2555 : 
ออนไลน์) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 99 หมู่ที่ 14 ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
ได้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท) ซึ่งเป็นกองทุนที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของประชาชนของพื้นที่ด้วย
ความสมัครใจ มีการจัดสวัสดิการครอบคลุมความจ าเป็นพื้นฐานของชีวิตเริ่มตั้งแต่เกิดจนตาย ช่วยเหลือกันด้านสวัสดิการ         
แต่เดิมได้ให้สมาชิกในต าบลดอยหล่อออมเงินซึ่งจะมีอยู่ 26 หมู่บ้าน โดยแต่ละหมู่บ้านจะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอยหล่อ(ผู้เก็บเงิน) เป็นตัวแทนการเก็บเงินและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ(ผู้เก็บเงิน)ก็จะน าเงินที่
เก็บมาได้นั้นให้กับนักพัฒนาชุมชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อพร้อมกับรายชื่อที่จดบันทึกมาและทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอยหล่อได้มีสวัสดิการด้านการรับขวัญบุตร สวัสดิการด้านการเจ็บป่วยและสวัสดิการเมื่อเสียชีวิตให้อีกด้วยซึ่งใน
ขณะเดียวกันระบบการออมเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อได้ประสบปัญหาในการเก็บข้อมูล ท าให้ข้อมูลสูญหาย 
เกิดความล่าช้าในการค้นหาข้อมูล และเกิดความผิดพลาดได้ง่าย    (ธีรพงค์  แสนศรี, 2559) 

ด้วยผู้วิจัย  ได้ปฏิบัติตามตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีบทบาทส าคัญในการตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชนและสังคมทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ด้านการบริการวิชาการ ด้าน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการ ซึ่งการด าเนินงานจะต้องมีการบูรณาการ
ร่วมกันในทุกภาคส่วน  จึงได้มีกิจกรรมและท าความร่วมมือกับ ท้องถิ่น หมู่บ้าน ชุมชนสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสานต่อ
ในการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ โดยเป็นการเริ่มจากกระบวนการท า Village Profile ในเชิงลึกของชุมชน เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลที่จะสามารถน าไปต่อยอดในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
คนในชุมชน หมู่บ้าน ให้มีความรู้ สามารถประกอบสัมมาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและยั่งยืน บนฐานสังคมแห่ง
การเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด การพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยทางผู้วิจัยได้ลงพื้นที่
เพื่อท าวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน/ทุนชุมชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน นั้น  ได้มีแนวคิดในการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 

ดังนั้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นประโยชน์จากการน าเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดการระบบบริหารจัดการ
กองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่  ในการจัดเก็บข้อมูลการฝากเงิน
และถอนเงินในกรณีสวัสดิการด้านการเกิด สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล สวัสดิการเมื่อเสียชีวิต และการฝากเงินของ
สมาชิกแบบสแกน QR code โดยใช้แอปพลิเคชัน  และจัดการข้อมูลโดยใช้เว็บแอปพลิเคชัน ตรวจสอบข้อมูลในการฝากเงิน
ผ่านทางเว็บไซต์  เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการและการจัดเก็บข้อมูล และประเมินการใช้งานระบบบริหารจัดการ
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลดอยหล่ออ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยโดยใช้หลักการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory  Action Research) ในการออกแบบ
และพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่     
และมีการประเมินของระบบจากแบบสอบถามการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อระบบบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ อ าเภอหล่อ จังหวัดเชียงใหม่  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ  พนักงานจ านวน 2 คน   สภาอบต. จ านวน 26 คน  และสมาชิก 

กองทุน  จ านวน 10 คน    
 เคร่ืองมือและวิธีการด าเนินการวิจัยวิธีการวิจัย 

1. ศึกษาบริบทงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ โดยให้มี 
ส่วนร่วมในการวางแผน มีการประชุมวางแผนและก าหนดวัตถุประสงค์ ในการออกแบบและพัฒนาระบบ  
  2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
   2.1  ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล (Collect Resources)  เป็นการเตรียมความพร้อม 
ทางด้านของข้อมูลสารสนเทศ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาและการออกแบบระบบ (Instructional Development)  
ได้แก่ การเขียนสตอรี่บอร์ด  ก าหนดการท ากราฟิก การออกแบบหน้าจอในการติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface)  และขอบเขต
โปรแกรม 

 2.2  ขั้นตอนการออกแบบระบบ (Design Instruction) เป็นการวิเคราะห์งาน แนวคิดการ
ออกแบบขัน้แรก  และเป็นข้ันตอนท่ีก าหนดว่าแต่ละหน่วยการท างานออกมาในลักษณะใด โดยการเขียนผังงาน (Flowchart 
Lesson)  เป็นการอธิบายถ่ายทอดออกมาอย่างชัดเจนที่สุดในรูปของสัญลักษณ์และจะน าเสนอล าดับขั้นตอนโครงสร้างของ
งาน และน าผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบมาพัฒนาเป็นรูปแบบทางกายภาพ (Physical Model)  ในส่วนน าข้อมูลเข้า  
ประมวลผล  แสดงผล และการจัดเก็บข้อมูล   

3.  การพัฒนาระบบตามกระบวนการท างาน  (SDLC) ขั้นตอนการสร้าง/เขียนโปรแกรม  
(Program Lesson)  เป็นกระบวนการเปลีย่นสตอรี่บอรด์ให้กลายเป็นระบบ  โดยการเลือกใช้โปรแกรม Phpstorm และ
ภาษา PHP ในการพัฒนาระบบ  ใช้ระบบฐานข้อมลู MySQL ในการเก็บข้อมูล ส่วนการพัฒนาระบบแอปพลเิคชนับน
ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ ได้ใช้ภาษา Java  ใช้โปรแกรม Android Studio  เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน  
    4.  ตรวจสอบคณุภาพของระบบโดยการทดสอบและติดตั้งเพื่อใช้งานได้จริง 

5.  สร้างเครื่องมือวิจัยในการประเมินผล โดยมีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือดังน้ี 
 5.1  สร้างแบบสอบถามให้ตรงตามเนื้อหา (content validity)  น าเครื่องมือไป 

ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยที่ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง  และสอดคล้องกับเนื้อหาจากนั้นคณะผู้วิจัย
น าแบบสอบถาม มาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า และน าไปทดลองใช้ เพื่อประเมินผลปรับปรุง  แก้ไข (Evaluate and 
Revise)  ท าการประเมินผลจากผู้ใช้แต่ละคนหรือสัมภาษณ์ผู้ใช้  เพื่อจะได้มาซึ่งการปรับปรุง แก้ไขระบบ เมื่อมีข้อผิดพลาด 

 5.2  การหาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) คณะผู้วิจัยน าไปหาความ 
เชื่อมั่นโดยน าไปศึกษากับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง แล้วน าคะแนนที่ได้มาค านวณหาค่าความเช่ือมั่น 

 5.3  เก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่าง 
6.  คณะผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อหา  ก่อนน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 

ทางสถิติโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  โดยวิเคราะห์หาค่าร้อยละค่าเฉลี่ย 
7.  สรุปผลการวิจัย และน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบตารางประกอบด้านการบรรยาย และ 

จัดท ารูปเล่มรายงาน และคู่มือการใช้งาน  
 
ผลการวิจัย  

จากการด าเนินการวิจัย เพื่อให้ได้ระบบบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการพัฒนาระบบและวิเคราะห์ผลจากการประเมิน จากแบบสอบถามการวิเคราะห์ความ
พึงพอใจท่ีมีต่อระบบบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ อ าเภอหล่อ จังหวัดเชียงใหม่    
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1. ผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ           
แสดงดังภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างหน้าจอ Web Application 
ระบบบรหิารจดัการกองทุนสวสัดกิารชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างหน้าจอ   Application  
                             ระบบบรหิารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

      2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ  
 การประเมินผลระบบพิจารณาจากความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานระบบเพื่อน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลและแปร
ผลการทดสอบระบบ โดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินหาระดับความพึงพอใจของระบบบริหารจดัการกองทุนสวัสดิการชุมชน
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหลอ่  ท่ีพัฒนาขึ้น  แบบสอบถามที่ใช้ในการประเมินแบ่งเนื้อหาออกเปน็ 2 ส่วน  ประกอบด้วย 
ข้อมูลส่วนบุคคล  และข้อมูลส่วนประเมินความพึงพอใจของระบบบริหารจดัการกองทุนสวสัดิการชุมชนองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอยหล่อ   

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล  เป็นการวเิคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบประเมิน 
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินจ าแนกตามผู้ใช้ 

 
ผู้ใช้งาน 

รวม 

จ านวน ร้อยละ 

ผู้ดูแลระบบ 
พนักงาน 
สภาอบต. 
สมาชิกกองทุน  

1 
1 
26 
10 

3 
3 
68 
26 

รวม 38 100 
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            จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินผู้ดูแลระบบ จ านวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 3) พนักงานจ านวน 1 คน    
(คิดเป็นร้อยละ 3) สภาอบต. จ านวน 26 คน (คิดเป็นร้อยละ 68) สมาชิกกองทุน จ านวน 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 26)  
 
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินจ าแนกตามอายุ 

 
ช่วงอายุ 

รวม 

จ านวน ร้อยละ 

22 – 25 ป ี
26 – 30 ป ี
30 ปีข้ึนไป 

- 
- 

38 

- 
- 

100 
รวม 38 100 

              จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน มีอายุ30ปีขึ้นไป จ านวน 38 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) 

 ข้อมูลส่วนประเมินความพึงพอใจของระบบบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบล       
ดอยหล่อ  เป็นการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อระบบของผู้ตอบแบบประเมิน 

ในการศึกษาครั้งน้ีผู้ตอบแบบประเมินผู้ดูแลระบบ จ านวน 1 คน พนักงานจ านวน 1 คน   สภาอบต. จ านวน 26 คน 
สมาชิกกองทุน จ านวน  10 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบแบบประเมินด้วยตนเอง และน าระบบแบบ
ประเมินมาท าการวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยและร้อยละ โดยแบบประเมินความพึงพอใจของระบบ  มี 3 ด้านดังนี้  ด้าน
ประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ   ด้านการออกแบบ  และด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งานระบบบริหาร
จัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ   ได้ผลการศึกษาจากการประเมินความพึงพอใจใน
ความสามารถของระบบ  ดังนี ้ 

1.   ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ  ผลการศึกษาพบว่า  ประสิทธิภาพของการใช้ระบบมี 
ความถูกต้องต่อการประมวลผล ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (คิดเป็นร้อยละ 71.1)  รองลงมาเป็นการเข้าถึงระบบง่ายต่อ
การใช้งาน (คิดเป็นร้อยละ 63.2  ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ   (คิดเป็นร้อยละ 60.5)  ระบบจัดการฐานข้อมูลมี
ประสิทธิภาพต่อการใช้งาน (คิดเป็นร้อยละ 60.5)  ระบบฐานข้อมูลช่วยท าให้การท างานรวดเร็ว  (คิดเป็นร้อยละ 57.9) 
รายงานมีความถูกต้อง  (คิดเป็นร้อยละ 55.3)  ความเหมาะสมต่อการใช้งานด้านกองทุน   (คิดเป็นร้อยละ 50)  และมีความ
ปลอดภัยในการใช้ระบบและการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้  (คิดเป็นร้อยละ 44.7) 

2. ด้านการออกแบบ ผลการศึกษาพบว่า  การออกแบบมีความสวยงาม ความทันสมัย และน่าสนใจ  
ของหน้าโฮมเพจและแอพพลิเคชั่น  (คิดเป็นร้อยละ 60.5) รองลงมาเป็นรูปแบบของขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษรอ่าน
ได้ง่ายและสวยงาม (คิดเป็นร้อยละ 55.5) และมีการจัดวางรูปแบบในเว็บไซต์และแอพพลิเคช่ันง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน   
(คิดเป็นร้อยละ 50.5) 

3.   ด้านการสนับสนุนและการให้บริการการ   ผลการศึกษาพบว่า ความรวดเร็วในการให้บริการในระดับ
ความพึงพอใจมากท่ีสุด (คิดเป็นร้อยละ 60.5) รองลงมามีช่องทางในการติดต่อ/สอบถามปัญหาอย่างเพียงพอ (คิดเป็นร้อยละ 
53.5)  และเอกสาร/คู่มือประกอบการใช้งานมีความชัดเจน  (คิดเป็นร้อยละ 50)   
           
อภิปรายผล  
    จากการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยใช้เว็บแอปพลิเคชัน และแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และจัดการข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูลในการฝากเงินผ่านทางเว็บไซต์  เพื่อความสะดวก  รวดเร็วในการให้บริการ   ค้นหาข้อมูลและการจัดเก็บ
ข้อมูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ     ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบบริหารจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  ในแต่ละด้านนั้นสามารถช่วยงานได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้  ผู้ดูแล
ระบบและบรรลุตามวัตถุประสงค์มากที่สุด คือ ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
ระบบพบว่าผู้ประเมินมีความพึงพอใจในความถูกต้องของการประมวลผล ในระดับความพึงพอมากที่สุด  ที่ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

470 



 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

71.1 เมื่อพิจารณารายละเอียดความสามารถของระบบ  พบว่าระบบสามารถเป็นสื่อกลาง (Technology-mediated)  โดยใช้
เทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของการจัดการฐานข้อมูลของ (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล 
,2547)  ด้านการออกแบบ การประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบพบว่าผูป้ระเมินมคีวามพึงพอใจ ความสวยงามความทันสมัย
และหน้าสนใจของหน้าโฮมเพจและแอพพลิเคช่ัน ในระดับความพึงพอมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 60.5 เมื่อพิจารณา
รายละเอียดความสามารถของระบบ  พบว่าการออกแบบหน้าจอและการแสดงผล จะต้องมีความเหมาะสม ใช้งาน ง่าย และ
เป็นมิตรกับผู้ใช้  ซึ่งสอดคล้องกับการออกแบบส่วนการจัดการแสดงผล (Organizing the display) ของ (Jenny Preece, 
1994) ในการแสดงผลข้อมูลของระบบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีรูปแบบเป็นมาตรฐาน การแสดงผลข้อมูลในรูปแบบรายงาน
ที่มีประสิทธิภาพ  เกิดจากการออกแบบตรงตามความต้องการผู้ใช้และ ต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่างรูปแบบของข้อมูลน าเข้า 
การประมวลผล และแสดงผลลัพธ์  และด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งาน การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
ระบบพบว่าผู้ประเมินมีความพึงพอใจในความรวดเร็ว ในระดับความพึงพอมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 60.5 ซึ่งได้สอดคล้อง
กับ ค าว่า”การบริการ”   ในความหมายที่ว่าเป็นการกระท าที่ เปี่ยมไปด้วยความช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือ การ
ด าเนินการที่เป็นประโยชน์ (ฉัตยาพร เสมอใจ., 2547 ) 
 
สรุปผลการวิจัย   
 ระบบงานได้ระบบระบบบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่     
ที่จัดท าข้ึนสามารถน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามขอบเขตที่ได้ก าหนดไว้ ระบบสามารถใช้งาน
ได้จริง ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลฝาก-ถอนเงินสวัสดกิาร โดยมีการ
ท างานอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนผู้ดูแลระบบ พนักงาน สภาอบต สมาชิกกองทุนและมีการก าหนดสิทธิ์ การใช้งานตามสิทธิ์
การใช้งานของผู้ใช้ ตามหน้าท่ีของผู้ใช้งานในองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อเพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปอย่างมีระบบเพือ่
ความปลอดภัยของข้อมูล    
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สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้โครงการในพระราชด าริด้านพลังงานด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง   
MULTIMEDIA FOR LEARNING THE ROYAL INITIATIVE PROJECTS ON ENERGY WITH  
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บทคัดย่อ 
      โครงการในพระราชด าริด้านพลังงานทดแทนเป็นโครงการที่มีความส าคัญและจ าเป็นเนื่องจากเป็นพลังงานทางเลือกที่จะ
มาใช้แทนพลังงานที่มีอยู่และก าลังจะหมดไป วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อศึกษาและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้
โครงการในพระราชด าริด้านพลังงานด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยการศึกษานี้เริ่มจากการเก็บข้อมูลทั้งในหนังสือ เอกสาร 
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และจากในเว็บไซต์ของโครงการในพระราชด าริ จากน้ันท าการสอบถามความต้องการของผู้ใช้ และน า
ข้อมูลที่ได้มาท าการออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียพลังงานทดแทนในรูปแบบ AR : Augmented Reality โดยใช้โดย
โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 , Adobe Photoshop CS6  และโปรแกรม Adobe Animate CC จากนั้นท าสื่อ
มัลติมีเดียที่ท าขึ้นมาแสดงในโปรแกรม Zappar เพื่อน าไปเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจเข้าถึงไดง่้ายและสะดวกมากขึ้นโดยการสแกนจุด 
Marker ในอินโฟกราฟิก (Infographics) จากนั้นน าไปทดลองใช้ และท าการประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้งานจ านวน 30 คน
ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.37 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสื่อมัลติมีเดียนี้ช่วยในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยัง น่าสนใจ สะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อ
การใช้งาน 

ค าส าคัญ :   โครงการในพระราชด าริ  พลังงานทดแทน  เทคโนโลยีเสมือนจริง  สื่อมัลติมีเดีย 

Abstract 
      Royal Initiative Project about renewable energy is important and necessary because renewable energy 
is a choice to replace energy that can be exhausted. The objective of this study was to study and 
develop a multimedia for learning the royal initiative projects on energy with augment reality technology. 
This study started from collecting data from books, documents, related research and website of Royal 
Initiatives Projects about energy. Next, user's requirements were conducted and data was analyzed and 
designed.  After that the multimedia about renewable energy was developed in a form of Augmented 
Reality by using Adobe Illustrator CS6, Adobe Photoshop CS6, and Adobe Animate CC. Next, multimedia 
was presented by Zapper program in order to publish to people who were interested in energy. This 
program is easy to use by scanning maker point in infographics. Then, the multimedia was tested and 
evaluated by 30 users. The evaluation result showed that users were satisfied with this multimedia at a 
high level with the average score of 4.37 and standard deviation of 0.67. This showed that this multimedia 
can help people in learning energy more efficient. This multimedia also is more interesting and can be 
easy to use and convenient.  
  

keywords : royal projects   renewable energy  augmented reality multimedia 
 
บทน า 

“พลังงานทดแทน” หรืออาจจะเรียกได้ว่า “พลังงานทางเลือก” คือพลังงานที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และสามารถ
น ามาใช้ทดแทนพลังงานแบบเดิมได้อย่างไม่จ ากัด โดยพลังงานที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นพลังงานที่ได้จากฟอสซิล
เป็นจ านวนมาก ได้แก่ ถ่านหิน ปิโตรเลียม และแก๊สธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณสูงท า
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ให้เกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัญหาของภาวะโลกร้อน (พลังงานทดแทน, 2559) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 
ทรงทราบดีว่าประเทศไทยยังต้องอาศัยเช้ือเพลิง และพลังงานจากต่างประเทศอยู่อย่างมากจึงทรงเริ่มศึกษาเรื่องพลังงาน
ทดแทนไว้เป็นการล่วงหน้าหลายเรื่อง เช่น พลังงานลม พลังงานน้ า หินน้ ามัน พลังงานจากมวลชีวภาพ และพระราชกรณียกิจ
ด้านพลังงานทดแทนของพระองค์ได้ถูกเผยแพร่ออกมาให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานทดแทนอย่างแพร่หลาย
ทั้งในรูปแบบของเอกสาร หนังสือ และเว็บไซต์ต่าง ๆ เกี่ยวกับพลังงานทดแทนเป็นจ านวนมากซึ่งจะเป็นภาพเคลื่อนไหวเป็น
หนังสือ โปสเตอร์แผ่นพับหรือเว็บ สื่อธรรมดา เนื่องจากมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามามีความน่าสนใจท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่
จะศึกษาเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ความจริงเสมือนในเรื่องของโครงการในพระราชด าริด้านพลังงานทดแทน ซึ่ง
เทคโนโลยี AR เป็นที่นิยมน ามาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนมีทั้งภาพ ตัวอักษร ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดีโอ และภาพ3มิติที่มี
รูปแบบที่น่าสนใจ  
           จากความก้าวหน้าของสื่อมัลติมีเดียและเทคโนโลยี AR ท าให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริง 
Augmented Reality เพื่อการเรียนรู้เรื่องโครงการในพระราชด าริด้านพลังงานทดแทน ดังนั้นสื่อนี้จะท าให้ผู้ที่สนใจจะศึกษา
โครงการในพระราชด าริด้านพลังงานทดแทนมีความสะดวกในการที่จะศึกษาเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการศึกษาเรียนรู้มากขึ้น 
เพราะปัจจุบันมีผู้คนใช้สมาร์ทโฟนกันอย่างแพร่หลาย โดยใช้กล้องเว็บแคมในการรับภาพ เมื่อซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคช่ันท่ีใช้
งานอยู่ประมวลผลรูปภาพ และเจอสัญลักษณ์ที่ก าหนดไว้ก็จะแสดงข้อมูลภาพวีดีโอให้ผู้ใช้สามารถรับชมได้สะดวก  

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
     1. แนวคิดเกี่ยวกับโครงการพระราชด าริด้านพลังงานทดแทน 
        พลังงานทดแทน หรือ พลังงานทางเลือก คือพลังงานที่ก าลังจะถูกน ามาใช้ทดแทนพลังงานแบบเดิมหรือเป็นพลังงานที่
เป็นทางเลือกใหม่นอกเหนือจากที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากว่าพลังงานท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันก าลังจะหมดไปในอนาคตอันใกล้นี้
หรือเพราะมีมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมมากจนเกินไป และน ามาซึ่งภาวะปัญหาโลกร้อน (พลังงานทดแทน, 2559)  
        พลังงานใช้ไม่หมด หรือ พลังงานหมุนเวียน หรือ พลังงานทดแทน ได้แก่ (พลังงานทางเลือก, ม.ป.ป) 1) พลังแสงอาทิตย์ 
2) พลังงานลม 3) พลังงานความร้อนใต้พิภพ 4) พลังงานชีวมวล 5) พลังงานน้ า 6) พลังงานจากขยะ    

2. แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 
         เทคโนโลยีนี้ได้ถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 จัดเป็น แขนงหนึ่งของงานวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ว่าด้วยการ
เพิ่มภาพเสมือนของโมเดลสามมิติที่สร้างจากคอมพิวเตอร์ลงไปในภาพที่ ถ่ายมาจากกล้องวิดีโ อ เว็บแคม หรือกล้องใน
โทรศัพท์มือถือ แบบเฟรมต่อเฟรม ด้วยเทคนิคทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก แต่ด้วยข้อจ ากัดทางเทคโนโลยีจึงมีการใช้ไม่
แพร่หลายเท่าไหร่  แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีมือถือ และการสื่อสารข้อมูลไร้สาย รวมทั้งการประมวลต่างๆ มีความรวดเร็วขึ้นและ
มีราคาถูก จึงท าให้อุปกรณ์สมาร์ทโฟน และแทบเล็ต ท าให้เทคโนโลยีที่อยู่แต่ในห้องทดลอง กลับกลายมาเป็นแอปที่สามารถ
ดาวน์โหลดมาใช้งานกันง่ายๆ ไปแล้ว  โดยในช่วง 2-3 ปีมานี้ AR เป็นเรื่องที่ถูกกล่าวถึงอยู่เป็นระยะ แม้จะไม่ฮอตฮิตเหมือน
แอปตัวอื่น ๆ ก็ตาม  แต่อนาคตยังไปได้อีกไกล  ทั้ง VR และ AR สามารถน ามาประยุกต์ใช้งานได้กว้างขวางหลากหลาย ทั้ง
ด้าน อุตสาหกรรม การทหาร การแพทย์ การตลาด การบันเทิง การสื่อสาร และ การศึกษา  

 3. แนวคิดเกี่ยวกับหลักการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 
         มัลติมีเดีย (Multimedia) หมายถึง การเป็นการน าเอาองค์ประกอบของสื่อชนิดต่าง ๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง (Image) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และวีดิทัศน์ (Video) โดยผ่าน
กระบวนการทางคอมพิวเตอร์เพื่อสื่อความหมายกับผู้ใช้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ ( Interactive Multimedia) และได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์การใช้งาน (นวพร ษัฏเสน, 2555) 
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 4. รูปแบบการเรียนรู้ของมนุษย์ ดังแสดงในภาพ 1 

 

ภาพที ่1 รูปแบบการเรียนรู้ VARK Learning Styles 

 โดยมีความหมายดังต่อไปนี้ 
       กลุ่ม V = Visual รูปแบบการเรียนรู้ที่สื่อด้วยภาพและสัญลักษณ์  
       กลุ่ม A = Aural / Auditory รูปแบบการเรียนรู้ที่สื่อด้วยเสียง รูปแบบที่รับรู้ข้อมูลผ่านโสตประสาท หรือผ่านการได้ยิน
ได้ฟัง  
       กลุ่ม R = Read / write รูปแบบการเรียนรู้ที่สื่อด้วยอักษร  
       กลุ่ม K = Kinesthetic รูปแบบการเรียนรู้ที่สื่อด้วยสัมผัสและการกระท า  
 ส าหรับทฤษฎีรูปแบบการเรียนรู้ VARK Learning Styles ผู้จัดท าได้ท าการเลือกมาทั้งหมด 4 รูปแบบ ดังนี้ Visual 
รูปแบบการเรียนรู้ที่สื่อด้วยภาพและสัญลักษณ์Aural/Auditory รูปแบบการเรียนรู้ที่สื่อด้วยเสียง Read/write รูปแบบการ
เรียนรู้ที่สื่อด้วยอักษร และ Kinestheticรูปแบบการเรียนรู้ที่สื่อด้วยสัมผัสและการกระท า มาประยุกต์ใช้ในการน าเสนอข้อมูล
สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้โครงการในพระราชด าริด้านพลังงานด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง 

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
         ไกรวิชญ์ ดีเอม (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนร่วมกับเทคโนโลยีออคเมนเต็ด เรียล
ลิตี้ ในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ส าหรับนักเรียน สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน การศึกษาประสิทธิภาพ
รูปแบบ Augmented Reality เพื่อเปรียบเทยีบการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียน ท่ีเรียนตามรูปแบบการเรียนการ
สอน และศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งพบว่าผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
        ปัญจรัตน์ ทับเปีย (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดสื่อประสม แบบโลกเสมือนผสานโลกจริง เรื่องโครงสร้าง
และการท างานของหัวใจ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดสื่อผสมแบบโลกเสมือนผสานโลกจริง  และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ ชุด
สื่อผสมแบบโลกเสมือนผสานโลกจริง เรื่องโครงสร้างและการท างานของหัวใจ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
       อาทิตยา บุญเกิด (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่องการสร้างบทเรียนมัลติมีเดียร่วมกับเทคโนโลยีผสานความจริง การสร้าง
และประโยชน์ของสื่อมัลติมีเดียร่วมกับเทคโนโลยีผสานความจริง เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ และทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ใช้งาน 
       ชวนพิศ จะรา (2556) ได้ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนาการเรียนดว้ยเทคโนโลยผีสานความจริง (AR) ร่วมกับหนังสือนิทาน
สองภาษาโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย เพื่อส ารวจความ
ต้องการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนด้วยเทคโนโลยีผสานความจรงิ พัฒนาและประเมินคุณภาพของการเรียนเทคโนโลยีผสาน
ความจริงร่วมกับหนังสือนิทานสองภาษา และศึกษาความแตกต่างความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็ก
ปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ และ ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
       พีรพนธ์ ตัณฑ์จยะ (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่องการเรียนรู้กระบวนการRouting Protocol ด้วย Augmented Reality 
การน าเทคโนโลยีโลกเสมือนโลกจริง มาจัดการเรียนรู้ เป็นมิติใหม่ทางด้านสื่อการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจในการ
เรียนรู้ สร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น เกิดปฏิสัมพันธ์เช่ือมโยงเข้าสู้ห้องเรียน น าเอา
ประสบการณ์เข้าสู่สถานการณ์จริงที่ผสมผสานกับเหตุการณ์เสมือนจริง 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 
    ในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้โครงการในพระราชด าริด้านพลังงานด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง มีขั้นตอนการ
พัฒนาท้ังหมด 11 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
     1) ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมลู จากในเว็บไซต์ และ ในหนังสือต่างๆเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
     2) จัดท าแบบสอบถามความตอ้งการแบบสอบถามความต้องการ 
     3) การวิเคราะห์และออกแบบสื่อมัลติมีเดีย 
     4) พัฒนาสื่อมัลติมเีดียโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 และ Adobe Illustrator CS6 ใช้ในการตบแต่งภาพ 
ตัดต่อภาพ และสร้างภาพ Infographic โปรแกรม Adobe Animate CC ใช้ในการสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น วีดีทัศน์ และ
โปรแกรม Audition CS6 ใช้ในการตัดต่อเสยีง 
     5) ทดสอบสื่อมัลติมีเดีย  
     6) ตรวจสอบและแก้ไขสื่อมัลติมีเดยี 
     7) ออกแบบอินโฟกราฟิก (infographics) 
     8) ทดสอบระบบการท างานของสื่อ AR (Augmented Reality) 
     9) ประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้สื่อมัลติมีเดียเทคโนโลยีเสมือนจริง 
    10) สรุปผลการศึกษา 
    11) จัดท าเอกสารและคูม่ือการใช้งาน 

ผลการวิจัย 
 
     1.ผลการออกแบบสื่อมลัติมีเดีย 
          การออกแบบ สื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง AR : Augmented Reality บนโปรแกรม Zappar เป็นการก าหนด
องค์ประกอบต่าง ๆ ของการน าเสนอ และข้อมูลภายสื่อเพื่อเผยแพร่สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้โครงการในพระราชด าริด้าน
พลังงานด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง  ว่ามีข้อมูลอะไรบ้างท่ีจะแสดงภายในสื่อ ดังภาพ 2-4 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 2 การออกแบบหน้าแรกของสื่อ AR : Augmented Reality 

 

 

ภาพที่ 3 การออกแบบหน้าเลือกพลังงานของสื่อ AR : Augmented Reality 

 

เลือกพลังงาน 

พลังงานลม พลังงานน้ า พลังงานแสงอาทิตย์ 

พลังงานความ
ร้อนใต้ภิภพ 

พลังงานจากขยะ พลังงานชีวมวล 

ย้อนกลบั 

พระบิดาแห่งพลังงานไทย 
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ภาพที่ 4 การออกแบบหน้าแสดงของสื่อ AR : Augmented Reality 

     2 ผลการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 
          จากการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้โครงการในพระราชด าริด้านพลังงานด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง จะสามารถ
แยกรายละเอียดในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งได้ผลหน้าจอแบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี้ คือ 1) สแกนจุด Marker  2) หน้าแรก  3) 
หน้าเลือกพลังงาน  4) Animation ซึ่งมีหน้าจอแสดง ดังภาพ 5-15 

 

ภาพที่ 5 สแกนจุด Marker เพื่อเข้าหน้าแรกของสื่อ AR : 
Augmented Reality 

 

 

ภาพที่ 6 หน้าแรกของสื่อ AR : Augmented Reality 

 

ภาพที่ 7 หน้าตัวเลือกพลังงานของสื่อ AR : Augmented 
Reality 

 

 

ภาพที่ 8 หน้าแสดงของสื่อ AR : Augmented Reality 

 

สือ่มลัติมีเดยี 

ย้อนกลบั 
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ภาพที่ 9 ตัวอย่างสื่อมลัติมเีดียพลงังานลม 

 

 

 

ภาพที่ 10 ตัวอย่างสื่อมลัติมเีดียพลังงานจากขยะ 

 

 

 

ภาพที่ 11 ตัวอย่างสื่อมลัติมเีดียพลังงานความร้อนใต้
พิภพ 

 

 

 

ภาพที่ 12 ตัวอย่างสื่อมลัติมเีดียพลังงานแสงอาทิตย ์

 

 

 

ภาพที่ 13 ตัวอย่างสื่อมลัติมเีดียพลังงานชีวมวล 

 

 

 

ภาพที่ 14 ตัวอย่างหน้าจอแสดงผลของพลังงานลม 
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ภาพที่ 15 ตัวอย่างสื่อมลัติมเีดียพลังงานน้ า 

 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อมลัติมีเดีย 

       ผลการประเมินสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้โครงการในพระราชด าริด้านพลังงานด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง กับ
ผู้ใช้งาน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยแบ่งเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 53.33 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 46.67และผล
การประเมินพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้โครงการในพระราชด าริด้านพลังงาน
ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยมีความพึงพอใจต่อสื่อมัลติมีเดียอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย  4.37 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 
ซึ่งสามารถจูงใจผู้ศึกษาให้เกิดความพึงพอใจต่อสื่อมัลติมีเดียและช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

อภิปรายผลการวิจัย 

  ในการศึกษาและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้โครงการในพระราชด าริด้านพลังงานด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง 
จากท่ีผู้ศึกษาได้ตั้งสมมุติฐาน ไว้ว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้โครงการในพระราชด าริ
ด้านพลังงานด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง อยู่ในระดับพอใจมาก  

         ผลการศึกษาพบว่าการประเมินของประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้โครงการใน
พระราชด าริด้านพลังงานด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง ที่ประเมินความพึงพอใจในประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้
โครงการในพระราชด าริด้านพลังงานด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง นั้นอยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.67 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไกรวิชญ์ ดีเอม (2559) ซึ่งได้ท าการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนร่วมกับเทคโนโลยีออคเมนเต็ด เรียลลิตี้ ในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ ผล
การศึกษาพบว่าผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ซึ่งแสดงว่าสื่อมัลติมีเดียนี้สามารถช่วยให้เข้าใจเนื้อหาง่าย 
ช่วยในการเรียนรู้โครงการในพระราชด าริด้านพลังงานได้ดี 

สรุปการวิจัย 
        จากการศึกษาและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้โครงการในพระราชด าริด้านพลังงานด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง 
และได้ท าการทดสอบและประเมินผลการใช้งานกับผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง พบว่าสื่อมัลติมีเดียสามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
เกี่ยวกับพลังงานทดแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณผู้แต่งหนังสือรวบรวมความรู้โครงการในพระราชด าริที่น าเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจและมีประโยชน์อย่างยิ่ง 

และอาจารย์จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ให้ข้อมูลและค าปรึกษา รวมทั้งขอขอบคุณพี่ๆ 
เพื่อนๆ ทุกคนท่ีคอยช่วยเหลือตลอดการท างานครั้งนี้ 

478 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

 เอกสารอ้างอิง 
ไกรวิชญ์ ดีเอม .(2559). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนร่วมกับเทคโนโลยีออคเมนเต็ด เรียลลิตี้ รายวิชากายวิภาค

ศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษยส์ าหรับนักเรียน สาขาวิชาสาธารณสุขชมุชน.,  
 เข้าถึงได้จาก:http://tdc.thailis.or.th/tdc//browse.php.  (สืบค้นเมื่อ 30 มีนาคม 2560). 
ชวนพิศ จะรา .(2556). การพัฒนาการเรียนด้วยเทคโนโลยีผสานความจริง (AR) ร่วมกับหนังสอืนิทานสองภาษาโดยใช้

กระบวนการกลุม่เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย.,เข้าถึงได้
จาก:http:// tdc.thailis.or.th/tdc//browse.php.  (สืบค้นเมื่อ: 30 มีนาคม2560) 

ปัญจรตัน์ ทับเปีย .(2557). การพัฒนาชุดสื่อประสม แบบโลกเสมอืนผสานโลกจริง เร่ืองโครงสร้างและการท างานของ
หัวใจ ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 5., เข้าถึงได้จาก:http://tdc.thailis.or.th/tdc//browse.php.     
(สืบค้นเมื่อ: 30 มีนาคม 2560). 

พีรพนธ์ ตัณฑ์จยะ .(2555).การเรียนรู้กระบวนการ Routing Protocol ด้วยAugmented Reality . เข้าถึงได้จาก: 
http://tdc.thailis.or.th/tdc//browse.php (สืบค้นเมื่อ: 30 มีนาคม 2560). 

อาทิตยา บุญเกดิ .(2557). การสร้างบทเรียนมัลติมีเดียร่วมกับเทคโนโลยีผสานความจริงวิชาคอมพวิเตอร์ เร่ือง การใช้งาน
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1. วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี , กรุงเทพ., เข้าถึงจาก http://tdc.thailis.or.th/tdc//browse.php (สืบค้นเมือ่ 30 
มีนาคม 2560). 

 

479 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php
http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php


รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อศึกษาการกระจายตัวของเฟิร์นในวนอุทยานน ้าตกตาดสูง  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

APPLICATION OF GEO-INFORMATICS FOR STUDY THE DISPERSION OF FERNS IN TAT 
SUNG WATERFALL FOREST PARK, KALASIN PROVINCE 

ระพีพัฒน์ พอกสนิท* นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี สาธิต แสงประดิษฐ์  และ นุชนาฎ บัวศร ี
คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวทิยาลัยมหาสารคาม  มหาสารคาม 
*corresponding author e-mail : rapheephat.m@gmail.com 

บทคัดย่อ 
         การศึกษาการกระจายตัวของเฟิร์น ในวนอุทยานน้ าตกตาดสูง โดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ พื้นท่ีศึกษามีเน้ือท่ีประมาณ 4,900 ไร่ 
โดยการวางแปลงส ารวจช่ัวคราวขนาด 40x40 เมตร จ านวน 62 แปลง และในบริเวณพื้นที่ส าคัญ ๆ เช่น น้ าตก พบเฟิร์น 14 
ชนิด 9 วงศ์ แบ่งตามลักษณะถิ่นอาศัยได้ 3 แบบ ได้แก่ ขึ้นบนดิน จ านวน 7 ชนิด ขึ้นบนหิน จ านวน 1 ชนิด และมีลักษณะ
ถิน่อาศัยมากกว่า 1 แบบ จ านวน 6 ชนิด พื้นทีพ่บความหลากหลายของเฟิร์นมากท่ีสุด คือ บริเวณหน่วยวนอุทยานน้ าตกตาด
สูง พบจ านวน 4 ชนิด  จากการวิเคราะห์ความหนาแน่นด้วยวิธีการ (Kernel Density) พบว่า บริเวณที่ใกล้แหล่งน้ าจะมีการ
เกิดของเฟิร์นจ านวนมากและหลากหลาย ค่อนข้างมีการกระจายตัวหนาแน่น โดยเฟิร์นที่มีการเกิดใกล้แหล่งน้ ามากที่สุด มี 3 
ชนิดคือ หูควาก (Adiantum philippense L.) พบบริเวณน้ าตกลาดยาว กระปรอกหางแมว (Asplenium confusum Tard. 
& Ching) พบบริเวณน้ าตกตาดสูงและ บริเวณตาดก้อม กระแตไต่หิน (Drynaria bonii H. Christ) พบบริเวณทางขึ้นน้ าตก
ตาดสูง และน้ าตกลาดยาด โดยพบอยู่ห่างจากแหล่งน้ าไม่เกิน 100 เมตร เป็นป่าเบญจพรรณส่วนใหญ่และป่าเต็งรังบางส่วน 
ชุดดินเป็นสภาพพ้ืนท่ีลาดชันเชิงซ้อน ซึ่งเป็นจุดที่มีความอุดมสมบูรณ์และใกล้แหล่งน้ า แสดงว่าเฟิร์นทั้งสองชนิดนี้เป็นเฟิร์นที่
ชอบความช้ืนและอากาศเย็น ในพื้นที่บริเวณแปลงที่ 47  เฟิร์นที่พบ คือ ลิเภาใหญ่ (Lygodium flexuosum (L.) Sw.) เป็น
พืชที่ชอบพื้นที่แห้ง บริเวณแปลงที่ 6 ยอดภูมะตูม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสูงและอากาศช้ืน เฟิร์นที่พบคือ กูดหางค่าง (Pteris 
biaurita L.) ห่างจากแหล่งน้ ามากกว่า 400 เมตร เป็นป่าเบญจพรรณ ชุดดินสภาพพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน เป็นชนิดที่ต้องการ
ความช้ืนสูง แสดงว่า ต้นหูควาก ต้นกระปรอกหางแมว กระแตไต่หิน กูดหางค่าง เป็นเฟิร์นที่มีความส าคัญต่อระบบนิเวศในป่า
วนอุทยานน้ าตกตาดสูง ส่วนเฟิร์นที่มีพบได้น้อย เช่น กูดใบเล็ก (Adiantum zollingeri Mett. Ex Kuhn) กูดหางนกกะลิง 
(Microsorum pteropus (Blume) Copel.) ผักปีกไก่ (Pyrrosia adnascens (Sw.) Ching.) เป็นพืชที่พบเฉพาะถิ่น พรรณ
พืชเหล่านี้สมควรที่จะอนุรักษ์ไว้ ในสังคมป่าวนอุทยานน้ าตกตาดสูง ซึ่งอนาคตมีแนวโน้มว่าอาจจะสูญพันธ์ุไปได้ 

ค้าส้าคัญ : การกระจายตัว  เฟิร์น  วนอุทยานน้ าตกตาดสูง 

Abstract 
 According to the study on the distribution of ferns in Tat Sung Waterfall Forest Park by using 
Geo-informatics by plotting 62 temporary beds of 40x40m and in some important areas such as waterfalls, 
14 kinds of ferns are found in 9 families divided into 3 habitants; 7 kinds grown in soil, 1 kind grown in 
rock, and 6 kinds have more than 1 habitant. The surveyed area finding the most varieties of ferns is the 
area of Tat Sung Waterfall Forest Park Unit for 4 kinds. In the area of Tat Sung Waterfall Forest Park, it is 
found that from the analysis on the fern density using the method of Kernel Density, the area near the 
water sources have a lot of and various ferns with the dense distribution. The ferns grown nearest the 
water sources are in 3 kinds; Adiantum philippense L. found in the area of Lat Yao Waterfall, Asplenium 
confusum Tard. & Ching found in the area of Tat Sung Waterfall and Tat Kom, Drynaria bonii H. Christ 
found in the area of entry to Tat Sung Waterfall and Lat Yao Waterfall. They are found far from the water 
sources for not over 100 meters. The forests are mostly mixed forests and partly dry dipterocarp forests. 
The soil set is in the layered slope area which is the abundant point near the water sources. It represents 
that these two kinds of ferns like humidity and cold weather. In the area of 47 bed, the found ferns are 
Lygodium flexuosum L. Sw. which are the plants liking the dry area. In the area of 6 bed at the top of 
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Matum Hill which is the area with altitude and humidity, the found ferns are Pteris biaurita L. found far 
from the water sources for over 400 meters. The forests are evergreen forests. The soil set is in the 
layered slope area requiring the high humidity representing that Adiantum philippense L., Asplenium 
confusum Tard. & Ching, Drynaria bonii H. Christ, and Pteris biaurita L. are the ferns having significance to 
the ecological system in Tat Sung Waterfall Forest Park. The ferns rarely found are Adiantum zollingeri 
Mett. Ex Kuh , Microsorum pteropus Blume Copel. , Pyrrosia adnascens Sw. Ching. Which are local plants. 
These plants should be conserved in the Tat Sung Waterfall Forest Park and in the future they are likely 
to extinct.  

keywords : distribution  ferns  tat sung waterfall forest park 
 
บทน้า 
         ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนช้ืน ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 320,696,888 ไร่ 
หรือประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตร จึงมีเฟิร์นขึ้นตามธรรมชาติมากกว่า 400 ชนิด ซึ่งก็สามารถพบได้ทั่วไป ท้ังตามพื้นดิน 
โขดหิน ต้นไม้ ภูเขาสูง หรือแม้แต่ตามแม่น้ าล าธาร ทั้งนี้เฟิร์นเป็นเสน่ห์ที่สร้างสีสันให้กับป่าหน้าฝนได้เป็นอย่างดี เป็นเครื่อง
อุ้มน้ าช้ันยอดให้แก่ป่า และเหมาะส าหรับเมล็ดพันธุ์ไม้ได้ฝากชีวิตเพื่อเป็นที่เติบโตขึ้นในระยะแรกเริ่ม และเฟิร์นยังมีการ
กระจายตัวแบบรวดเร็วในป่าที่มีพืชพรรณจ านวนมาก ส่งผลดีให้แก่สัตว์ป่า และพืชพรรณในธรรมชาติอีกหลากหลายชนิด 
         วนอุทยานน้ าตกตาดสูง (ช่ือเดิมภูผาวัว) เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เป็นเทือกเขาซึ่งอยู่สูงจาก
ระดับทะเลปานกลางประมาณ 200-300 เมตร มีภูมะตูม เป็นแหล่งก าเนิดของน้ าตกตาดยาวและน้ าตกตาดสูง  มีพื้นที่
ประมาณ 4,900 ไร่ มีความหลากหลายของสภาพป่า แต่เนื่องจากเป็นวนอุทยาน มีพ้ืนท่ีไม่มาก ประกอบกับมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแล
ป่าไม่มาก ท าให้ยังขาดข้อมูลด้านความหลากหลายของพรรณพืชในกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มของเฟิร์นและพืชใกล้เคียงเฟิร์น 
ซึ่งเป็นกลุ่มพืชที่มีความส าคัญ เป็นดัชนีบ่งบอกถึงสภาพป่าได้อีกด้วย ฐานข้อมูลทางด้านภูมิสารสนเทศเกี่ยวกับการศึกษาการ
กระจายตัวพืชตระกูลเฟิร์นและพืชใกล้เคียง มีค่อนข้างน้อยผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเพื่อ ท าให้ทราบถึงชนิดพันธุ์และการ
กระจายตัวของพืชชนิดดังกล่าว ในวนอุทยานน้ าตกตาดสูง  
         ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) คือ กระบวนการท างานเกี่ยวกับข้อมูลเชิง
พื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยการสร้างข้อมูลและสารสนเทศ ที่มีความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ ซึ่งสามารถน ามาวิเคราะห์ด้วย GIS 
และท าให้สื่อความหมายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับเวลาได้ เช่นศึกษาความหลากหลายของพรรณไม้ เป็นต้น ข้อมูล
เหล่านี้ เมื่อปรากฏบนแผนที่ท าให้สามารถแปลและสื่อความหมายใช้ง่ายขึ้น 
  
วิธีการด้าเนินงาน 
      1.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส ารวจพรรณไม้ การกระจายตัวและอนุกรมวิธานของเฟิร์น ตลอดจนงานวิจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับพืชกลุ่มนี้ 
     1.2 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะพืชพรรณ เพื่อก าหนดขอบเขตพื้นที่ในการศึกษาวิจัยและเพื่อวางแผนในการด าเนินการส ารวจความหลากหลายและเก็บข้อมูล 
     1.3 ก าหนดพื้นที่การศึกษาวิจัย 
             1.3.1 ศึกษาการกระจายตัวของเฟิร์นที่ พบในเขตวนอุทยานน้ าตกตาดสูง (ภูผาวัว) โดยศึกษาให้ครอบคลุมถึงสภาพป่า
แบบต่าง ๆ  ของวนอุทยานฯ ตลอดจนศึกษาเส้นทางการส ารวจ และบริเวณที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
             1.3.2  การเก็บตัวอย่าง โดยท าการถ่ายภาพของเฟิร์น ซึ่งเป็นลักษณะส าคัญที่น ามาใช้ในการระบุชนิดของเฟิร์น 

 1.4 ก าหนดขนาดของแปลงตัวอย่าง พื้นที่ศึกษาวนอุทยานน้ าตกตาดสูง (ภูผาวัว) มีพื้นที่ 4,900 ไร่ โดยก าหนดขนาดของแปลง
ตัวอย่าง 40x40  เมตร จ านวน 62 แปลง และแปลงย่อยขนาด 20x20 เมตร และ สถานที่ส าคัญ ๆ เช่น บริเวณน้ าตกตาดสูง น้ าตกตาด
ยาว และบริเวณล าธารในวนอุทยานฯ 

 1.5 ส ารวจข้อมูลพรรณไม้ในพื้นที่ตัวอย่าง โดยส ารวจและจดบันทึกข้อมูลลงในตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูลทางนิเวศที่สังเกตได้
ในภาคสนาม เช่น พิกัด ระดับความสูง ลักษณะการเกิด และลักษณะอื่น ๆ  ที่ใช้ในการระบุชนิด 

 1.6 ระบุชนิดและศึกษาเฟิร์น 

481 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

     1.6.1น าภาพตัวอย่างเฟิร์นมาตรวจหาช่ือวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปวิธานจ าแนกวงศ์ และชนิด จากเอกสารทางพฤกษศาสตร์
อนุกรมวิธานต่าง ๆ  
            1.6.2 เมื่อทราบช่ือวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องแล้ว น ามาเขียนค าบรรยายลักษณะ พร้อมทั้งข้อมูลทางนิเวศของเฟิร์นแต่ละ
ชนิด 

 1.7 น าเข้าพิกัด XY ที่ได้จากการลงภาคสนามส ารวจเฟิร์น ในโปรแกรม Arcmap 
 1.8 น าข้อมูลปัจจัยที่ได้ทั้งหมดมาท าการ Overlay เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลของเฟิร์น 

 

 
 

ภาพที่ 1 ผังขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ผลการศึกษา  
2.1 ตัวอย่างเฟิร์นที่พบในป่าวนอุทยานน้ าตกตาดสูง 
 

              
                                  
ภาพที ่2 Selaginella wallichii (Hook. & Grev.) Spring      ภาพที ่3  Lygodium flexuosum (L.) Sw. 
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       ภาพที ่4  Adiantum caudatum L.                          ภาพที ่5  Adiantum philippense L. 
 

               
          ภาพที ่6  Drynaria bonii H. Christ                     ภาพที ่7  Platycerium wallichii Hook. 
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2.2 การวิเคราะหค์วามหนาแน่นของเฟิร์น 
         2.2.1 การวิเคราะห์ความหนาแนน่ของเฟิร์นใกล้เส้นทางน้ า 
 

 
 

ภาพที่ 8 แผนที่ความหนาแน่นของเฟิร์นใกล้เส้นทางน้ า  
 จากภาพประกอบที่ 8 แผนที่ความหนาแน่นของเฟิร์นใกล้เส้นทางน้ า ในป่าวนอุทยานน้ าตกตาดสูง ใช้ค าสั่ง Kernel 
Density พบว่า ค่าสูงสุดคือค่า 4090.33 ต้น/พื้นที่ศึกษา หรือ 0.8347 ต้น/ไร่ การกระจายตัวของเฟิร์นในพื้นที่บริเวณนี้
ค่อนข้างหนาแน่นมากเนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งน้ า มีการกระจายตัวในบริเวณที่มีเฟิร์นเกิดขึ้นอยู่แล้ว และรอบๆพื้นที่ที่มีการเกิด
ของเฟิร์นในระยะใกล้ ๆ สีน้ าตาลเข้ม คือ บริเวณพื้นที่ที่มีการกระจายตัวของเฟิร์นเป็นจ านวนมาก สีขาว คือ พื้นที่ที่ไม่มีการ
เกิดของเฟิร์น 
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2.2.2 การวิเคราะห์ความหนาแนน่ของเฟิร์นทั้งหมด 
 

 
 

ภาพที ่9 แผนที่ความหนาแน่นของเฟิร์นทั้งหมด  
 จากภาพประกอบท่ี 9 แผนที่ความหนาแน่นของเฟิร์นทั้งหมด ใช้ค าสั่ง Kernel Density พบว่า ค่าสูงสุดคือค่า 
1126.74 ต้น/พื้นที่ศึกษา หรือ 0.2299 ต้น/ไร่ การกระจายตัวของเฟิร์นในพ้ืนท่ีป่า มกีารกระจายตัวในบริเวณทีม่ีเฟิร์นเกดิ
ขึ้นอยู่แล้ว และรอบๆพื้นท่ีที่มีการเกิดของเฟิร์นในระยะใกล้ ๆ ค่อนข้างมีการกระจายตัวน้อย เมื่อเทียบกับพ้ืนท่ีป่าท้ังหมด สี
น้ าตาล คือ พ้ืนท่ีที่มโีอกาสการเกดิเฟิร์นจ านวนมาก คือ บริเวณน้ าตกตาดสูงและใกล้เคียง สีขาว คือ พ้ืนท่ีที่ไม่มีการเกดิของ
เฟิร์น 
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2.3 การวิเคราะห์ปจัจัยการพบของเฟิร์นในพ้ืนท่ีศึกษา 
  2.3.1 ค่าดัชนีพืชพรรณ 
 

 
 

ภาพที ่10 แผนที่ค่าดัชนีพืชพรรณ 
 

 จากภาพประกอบท่ี 10 แผนที่ค่าดัชนีพืชพรรณในบริเวณพื้นที่ป่าวนอุทยานน้ าตกตาดสูง พบว่า บริเวณพื้นท่ีศึกษามี
ค่าดัชนีพืชพรรณ สูงสุดคือ 0.0641909 ค่าต่ าสุดคือ -0.366473 บริเวณสเีขียวเข้มมีค่าดัชนีพืชพรรณสูง บริเวณสมี่วงมีค่า
ดัชนีพืชพรรณต่ า 
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 2.3.2  ค่าความชื้นของป่า 
 

 
 

ภาพที่ 11 แผนที่ความชื้นบริเวณพื้นที่ป่าวนอุทยานน้ าตกตาดสูง 
 จากภาพประกอบท่ี 11 แผนที่ความชื้นบริเวณพื้นท่ีป่าวนอุทยานน้ าตกตาดสูง พบว่าค่าดัชนีความแตกต่างของ
ความช้ืน (Normalized Difference Water Index) หรือ NDWI มีค่าความชื้นสูงสดุ คือ -0.0653543 ค่าความช้ืนต่ าสุด คือ -
0.32886 
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2.3.3 การจ าแนกชนิดป่า ในบริเวณวนอุทยานน้ าตกตาดสูง 
 

 
 

ภาพที่ 12 แผนที่แสดงการจ าแนกชนิดป่า ในบริเวณวนอุทยานน้ าตกตาดสูง 
 

 จากภาพประกอบท่ี 12 แผนที่แสดงการจ าแนกชนิดป่า ในบรเิวณวนอุทยานน้ าตกตาดสูง พบว่ามีอยู่ 2 ชนิด คือป่า
เบญจพรรณมีเนื้อที่ 17 93.41 ไร่ และป่าเต็งรังมีเนื้อที่ 3106.59 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง ซึง่จะไม่ค่อยพบเห็นเฟิร์น 
และพบเฟิร์นในบริเวณที่เป็นป่าเบญจพรรณส่วนใหญ่ เนื่องจากป่าเบญจพรรณมคีวามช้ืนและมีความหลากชนิดของพรรณพืช
มากกว่าป่าเต็งรัง 
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2.3.4 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 

 
 

ภาพที ่13 แผนที่การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ ซ้อนทับข้อมูล ชุดดิน น้ า  
 จากภาพประกอบท่ี 13 จากปัจจัยทั้ง 5 ด้าน น้ า ชุดดิน ชนิดป่า NDVI และ NDWI น าข้อมูลมาวเิคราะห์ซ้อนทับ 
(Overlay) เพื่อศึกษาลักษณะของพื้นที่ท่ีพบเฟิร์น โดยน าต าแหน่งที่พบเฟิร์นไป Intersect และคดักรองเอาเฉพาะต าแหน่ง 
ที่พบเฟิร์น 14 ชนิด สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยการซ้อนทับข้อมลู  

 
 
 จากตารางที่ 1 จากการวิเคราะห์ข้อมูลในพื้นที่วนอุทยานน้ าตกตาดสูง พบว่า มีเฟิร์นท่ีมีปัจจัยเหมือนกันทั้งหมด
มี 8 ชนิด โดยเฟิร์นที่พบตรงตามปัจจัยมากที่สุดคือ ชายผ้าสีดา (Platycerium wallichii Hook.) พบทั้งหมด 4 จุด มีค่า 
NDVI  ตั้งแต่  -0.15565 ถึง -0.203413 มีค่า NDWI ตั้งแต่ -0.225581 ถึง -0.246107 มีระยะห่างจากเส้นทางน้ า ตั้งแต่ 200 
- 300 เมตร เป็นป่าเบญจพรรณ ชุดดินสภาพพ้ืนท่ีลาดชันเชิงซ้อน พบบริเวณหน่วยวนอุทยานฯ  บริเวณทางขึ้นน้ าตกตาดสูง 
แปลงท่ี 13 และแปลงที่ 14 ลักษณะที่พบเกาะบนต้นไม้ และ (Tectaria manilensis (C.Presl.) Holttum) พบทั้งหมด 4 จุด 
มีค่า NDVI  ตั้งแต่  -0.069634 ถึง -0.230935 มีค่า NDWI ตั้งแต่ -0.198177 ถึง -0.249536 มีระยะห่างจากเส้นทางน้ า 
ตั้งแต่ 100 – 400 เมตร เป็นป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง ชุดดินสภาพพ้ืนท่ีลาดชันเชิงซ้อน พบบริเวณแปลงที่ 10-12 และ19 
ลักษณะที่พบขึ้นบนพื้นดิน เฟิร์นที่พบตรงตามปัจจัยน้อยท่ีสุดคือ ผักปีกไก่ (Pyrrosia adnascens (Sw.) Ching.) พบทั้งหมด 
1 จุด มีค่า NDVI  -0.173503 มีค่า NDWI  -0.232851 มีระยะห่างจากเส้นทางน้ า 200 เมตร เป็นป่าเบญจพรรณ ชุดดิน
สภาพพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน พบบริเวณหน่วยวนอุทยานฯ ลักษณะที่พบเกาะบนต้นไม้ 
 
อภิปรายผล  
 เนื่องจากพื้นที่ศึกษาเป็นวนอุทยานมีพื้นที่น้อย เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่น ๆ ที่มีพื้นที่ใหญ่กว่าและระยะเวลาในการ
ส ารวจมากกว่า จึงได้น าข้อมูลวิจัยในพื้นที่ที่เคยมีการส ารวจในอุทยานแห่งชาติมาเปรียบเทียบความแตกต่างกับวนอุทยาน
น้ าตกตาดสูงเพื่อทราบถึงความแตกต่างระหว่างวนอุทยานและอุทยานแห่งชาติ และพื้นที่ส ารวจที่พบความหลากหลายของ
เฟิร์นมากท่ีสุด คือ บริเวณหน่วยวนอุทยานน้ าตกตาดสูง พบจ านวน 4 ชนิด รองลงมาคือ ทางขึ้นน้ าตกตาดสูง และ ป่าดงนาง
แย้ พบจ านวน 3 ชนิด ส าหรับเฟิร์นที่พบเห็นได้บ่อย ได้แก่ ชายผ้าสีดา พบได้ใน 7 แปลงที่ส ารวจ รองลงมา ได้แก่ กระแตไต่
หิน พบได้ใน 5 แปลงที่ส ารวจ ในขณะที่เฟิร์นบางชนิดสามารถพบเห็นได้เฉพาะบางพ้ืนท่ี 
 
 
 

ชนิด ชื่อเฟร์ิน จ ำนวนต้น พกิัด X พกิัด Y Height NDVI NDWI Stream forest type soil
Adiantum philippense  L. 17 414244 1828548 269 -0.202951 -0.216079 100 ป่ำเบญจพรรณ สภำพพืน้ท่ีลำดชันเชิงซ้อน
Adiantum philippense  L. 8 414078 1828578 270 0.061149 -0.191951 100 ป่ำเต็งรัง สภำพพืน้ท่ีลำดชันเชิงซ้อน
Adiantum philippense  L. 25 414276 1828606 271 -0.229751 -0.247201 100 ป่ำเต็งรัง สภำพพืน้ท่ีลำดชันเชิงซ้อน

Asplenium confusum  Tard. & Ching 2 413558 1828167 214 -0.236649 -0.248256 100 ป่ำเบญจพรรณ สภำพพืน้ท่ีลำดชันเชิงซ้อน
Asplenium confusum  Tard. & Ching 2 413551 1828316 220 -0.20858 -0.244715 100 ป่ำเบญจพรรณ สภำพพืน้ท่ีลำดชันเชิงซ้อน
Asplenium confusum  Tard. & Ching 3 413740 1828343 235 -0.134391 -0.166524 100 ป่ำเบญจพรรณ สภำพพืน้ท่ีลำดชันเชิงซ้อน

Drynaria bonii  H. Christ 4 413603 1828123 212 -0.15556 -0.232851 200 ป่ำเบญจพรรณ สภำพพืน้ท่ีลำดชันเชิงซ้อน
Drynaria bonii  H. Christ 2 413584 1828146 213 -0.199903 -0.246107 100 ป่ำเบญจพรรณ สภำพพืน้ท่ีลำดชันเชิงซ้อน
Drynaria bonii  H. Christ 10 414243 1828548 269 -0.202951 -0.216079 100 ป่ำเบญจพรรณ สภำพพืน้ท่ีลำดชันเชิงซ้อน

Lygodium flexuosum  (L.) Sw. 17 413928 1828653 263 -0.217037 -0.253578 300 ป่ำเต็งรัง สภำพพืน้ท่ีลำดชันเชิงซ้อน
Lygodium flexuosum  (L.) Sw. 14 413808 1828784 267 -0.230935 -0.252506 400 ป่ำเต็งรัง สภำพพืน้ท่ีลำดชันเชิงซ้อน

macrothelypteris torresiana  (Gaudich.) Ching 6 415585 1825998 213 -0.215996 -0.254976 200 ป่ำเต็งรัง สภำพพืน้ท่ีลำดชันเชิงซ้อน
macrothelypteris torresiana  (Gaudich.) Ching 4 413604 1828130 210 -0.15565 -0.2284 200 ป่ำเบญจพรรณ สภำพพืน้ท่ีลำดชันเชิงซ้อน

Platycerium wallichii  Hook. 8 413605 1828123 212 -0.15565 -0.232851 200 ป่ำเบญจพรรณ สภำพพืน้ท่ีลำดชันเชิงซ้อน
Platycerium wallichii  Hook. 1 413589 1828138 213 -0.199903 -0.246107 200 ป่ำเบญจพรรณ สภำพพืน้ท่ีลำดชันเชิงซ้อน
Platycerium wallichii  Hook. 2 414157 1828308 256 -0.191484 -0.225581 200 ป่ำเบญจพรรณ สภำพพืน้ท่ีลำดชันเชิงซ้อน
Platycerium wallichii  Hook. 2 414466 1828476 289 -0.203413 -0.227069 300 ป่ำเบญจพรรณ สภำพพืน้ท่ีลำดชันเชิงซ้อน

7 Pyrrosia adnascens  (Sw.) Ching. 7 413596 1828111 208 -0.173503 -0.232851 200 ป่ำเบญจพรรณ สภำพพืน้ท่ีลำดชันเชิงซ้อน
Tectaria manilensis  (C.Presl.) Holttum 14 413983 1828540 255 -0.177513 -0.221587 200 ป่ำเบญจพรรณ สภำพพืน้ท่ีลำดชันเชิงซ้อน
Tectaria manilensis  (C.Presl.) Holttum 16 414053 1828589 266 -0.069634 -0.198177 100 ป่ำเบญจพรรณ สภำพพืน้ท่ีลำดชันเชิงซ้อน
Tectaria manilensis  (C.Presl.) Holttum 10 413915 1828681 264 -0.224583 -0.242691 300 ป่ำเต็งรัง สภำพพืน้ท่ีลำดชันเชิงซ้อน
Tectaria manilensis  (C.Presl.) Holttum 12 413814 1828788 268 -0.230935 -0.249536 400 ป่ำเต็งรัง สภำพพืน้ท่ีลำดชันเชิงซ้อน
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สรุปผลการศึกษา   
 จากการศึกษาพบว่าเฟิร์น ในบริเวณป่าวนอุทยานน้ าตกตาดสูง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยในพ้ืนท่ีมีสภาพป่า 2 ชนิด คือ ป่า
เบญจพรรณ ป่าเต็งรัง จากการส ารวจเก็บตัวอย่างได้จ านวน 40 หมายเลข จ าแนกได้เป็น 14 ชนิด 9 วงศ์ แบ่งตามลักษณะ
ถิ่นอาศัยได้ 3 แบบ ได้แก่ ขึ้นบนดิน จ านวน 7 ชนิด ขึ้นบนหิน จ านวน 1 ชนิด และมีลักษณะถิ่นอาศัยมากกว่า 1 แบบ 
จ านวน 6 ชนิด พ้ืนท่ีส ารวจท่ีพบความหลากหลายของเฟิร์นมากที่สุด คือ บริเวณหน่วยวนอุทยานน้ าตกตาดสูง พบจ านวน 4 
ชนิด รองลงมาคือ ทางขึ้นน้ าตกตาดสูง และ ป่าดงนางแย้ พบจ านวน 3 ชนิด ส าหรับเฟิร์นที่พบเห็นได้บ่อย ได้แก่ ชายผ้าสีดา 
พบได้ใน 7 แปลงที่ส ารวจ รองลงมา ได้แก่ กระแตไต่หิน พบได้ใน 5 แปลงที่ส ารวจ ในขณะที่เฟิร์นบางชนิดสามารถพบเห็นได้
เฉพาะบางพื้นที่ ได้แก่ (Selaginella wallichii (Hook. & Grve.) Spring) พบเฉพาะในแปลงส ารวจที่ 4 ตีนตุ๊กแก 
(Adiantum caudatum L.) พบเฉพาะในแปลงส ารวจที่ 7 กูดใบเล็ก (Adiantum zollingeri Mett. Ex Kuhn) พบเฉพาะที่
ป่าดงนางแย้ (Athyrium cumingianum (C.Presl.) Milde) พบเฉพาะในแปลงส ารวจที่ 18 กูดหางนกกะลิง (Microsorum 
pteropus (Blume) Copel.) พบเฉพาะที่ป่าดงนางแย้ ผักปีกไก่ (Pyrrosia adnascens (Sw.) Ching.) พบเฉพาะที่บริเวณที่
ท าการหน่วยวนอุทยานน้ าตกตาดสูง  
 จากการวิเคราะห์ความหนาแน่นของเฟิร์นด้วยวิธีการ (Kernel Density) และปัจจัยทั้ง 5 ด้าน คือ น้ า ชุดดิน ชนิดป่า 
NDVI และ NDWI น าข้อมูลมาวิเคราะห์ซ้อนทับ (Overlay) เพื่อศึกษาลักษณะของพื้นที่ท่ีพบเฟิร์น ในพ้ืนท่ีป่าวนอุทยานน้ าตก
ตาดสูง พบว่า บริเวณที่ใกล้แหล่งน้ าจะมีการเกิดของเฟิร์นจ านวนมากและหลากหลาย โดยมีค่าสูงสุดคือ 4090.33 ค่อนข้างมี
การกระจายตัวหนาแน่น เมื่อเทียบกับเฟิร์นที่พบทั้งหมดมีค่าการกระจายตัวสูงสุดอยู่ที่ 1126.74 โดยเฟิร์นที่มีการเกิดใกล้
แหล่งน้ ามากที่สุด มี 3 ชนิดคือ หูควาก (Adiantum philippense L.) พบบริเวณน้ าตกลาดยาว กระปรอกหางแมว 
(Asplenium confusum Tard. & Ching) พบบริเวณน้ าตกตาดสูงและ บริเวณตาดก้อม กระแตไต่หิน (Drynaria bonii H. 
Christ) พบบริเวณทางขึ้นน้ าตกตาดสูง และน้ าตกลาดยาด โดยพบอยู่ห่างจากแหล่งน้ าไม่เกิน 100 เมตร เป็นป่าเบญจพรรณ
ส่วนใหญ่และป่าเต็งรังบางส่วนชุดดินเป็นสภาพพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน และค่า NDVI สูงที่สุดคือ 0.063634 คือบริเวณน้ าตก
ลาดยาว และแปลงที่ 19 ซึ่งเป็นจุดที่มีความอุดมสมบูรณ์และใกล้แหล่งน้ า แสดงว่าเฟิร์นทั้งสองชนิดนี้เป็นเฟิร์นที่ชอบ
ความช้ืนและอากาศเย็น และค่า NDVI ต่ าที่สุดคือ -0.273044 ในพื้นที่บริเวณแปลงที่ 47  เฟิร์นที่พบ คือ ลิเภาใหญ่ 
(Lygodium flexuosum (L.) Sw.) เป็นพืชที่ชอบพื้นที่แห้ง ส่วนค่า NDWI สูงที่สุดคือ -0.111438 คือบริเวณแปลงที่ 6 ยอดภู
มะตูม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสูงและอากาศช้ืน เฟิร์นที่พบคือ กูดหางค่าง (Pteris biaurita L.) ห่างจากแหล่งน้ ามากกว่า 400 
เมตร เป็นป่าเบญจพรรณ ชุดดินสภาพพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน และค่า NDWI ต่ าที่สุดคือ -0.256784 คือบริเวณแปลงที่ 47  
เฟิร์นที่พบ คือ ลิเภาใหญ่ (Lygodium flexuosum (L.) Sw.) เป็นพืชที่ชอบพื้นที่แห้ง แสดงว่า ต้นหูควาก ต้นกระปรอกหาง
แมว กระแตไต่หิน เป็นเฟิร์นที่มีความส าคัญต่อระบบนิเวศในป่าวนอุทยานน้ าตกตาดสูง ส่วนเฟิร์นที่มีพบได้น้อย เช่น กูดใบ
เล็ก (Adiantum zollingeri Mett. Ex Kuhn) กูดหางนกกะลิง (Microsorum pteropus (Blume) Copel.) ผักปีกไก่ 
(Pyrrosia adnascens (Sw.) Ching.) เป็นพืชที่พบเฉพาะถิ่น พรรณพืชเหล่านี้สมควรที่จะอนุรักษ์ไว้ เพราะเป็นพืชที่พบได้
น้อย ในสังคมป่าวนอุทยานน้ าตกตาดสูง ซึ่งอนาคตมีแนวโน้มว่าอาจจะสูญพันธ์ุไปได้ พบเฟิร์นที่สามารถใช้เป็นสมุนไพร ได้แก่ 
ชายผ้าสีดา (Platycerium wallichii Hook.) ประโยชน์ด้านสมุนไพร ใบใช้ต้มน้ าอาบลดไข้ พบได้ใน 7 พื้นที่ส ารวจ หูควาก 
(Adiantum philippense L.) ประโยชน์ด้านสมุนไพร ล าต้นใช้ขับปัสสาวะ พบได้ใน 4 พื้นที่ส ารวจ ตีนตุ๊กแก (Adiantum 
caudatum L.) ประโยชน์ด้านสมุนไพร ก้านใบใช้เป็นยาแก้อักเสบ พบได้ใน 1 พื้นที่ส ารวจ กูดใบเล็ก (Adiantum zollingeri 
Mett. Ex Kuhn) ประโยชน์ด้านสมุนไพร ก้านใบใช้เป็นยาแก้อักเสบ พบได้ใน 1 พื้นที่ส ารวจ พบเฟิร์นที่สามารถใช้เป็นไม้
ประดับ ได้แก่ ชายผ้าสีดา (Platycerium wallichii Hook.) หูควาก (Adiantum philippense L.) กูดใบเล็ก (Adiantum 
zollingeri Mett. Ex Kuhn) กูดหางนกกะลิง (Microsorum pteropus (Blume) Copel.) 
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สื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดน่าน 
AUGMENTED REALITY MULTIMEDIA FOR LEARNING AND PROMOTING  

COMMUNITY–BASED TOURISM OF NAN PROVINCE   
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บทคัดย่อ 
 การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการจัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชนโดยค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และ
วัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน ดังนั้นการท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริม การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดน่าน การศึกษานี้
เริ่มจากการเก็บข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากในเว็บไซต์ เพื่อใช้ข้อมูลในการออกแบบสื่อ
มัลติมีเดียการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดน่านในรูปแบบ AR : Augmented Reality โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator 
CS6  Adobe Photoshop CS6  และโปรแกรม Adobe Animate CC จากนั้นน าสื่อมัลติมีเดียที่ท าขึ้นมาแสดงในโปรแกรม 
Zappar เพื่อน าไปเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นโดยการสแกนจุด Marker ในอินโฟกราฟิก 
(infographics) แล้วน าไปทดลองใช้ และท าการประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้จ านวน 30 คนผลการประเมินพบว่าผู้ใช้อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.17 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสื่อมัลติมีเดียเสมอืนจริงนี้สามารถช่วยให้การ
เรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดน่านมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยังสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน 

ค าส าคัญ : การท่องเที่ยวโดยชุมชน  สื่อมัลติมีเดีย  เสมือนจริง  จังหวัดน่าน  

Abstract 
Community-based tourism is managed by the community for the community, taking into account 

the sustainability of the environment, society and culture in order to educate visitors. Thus, community –
based-tourism is something that should be promoted. The objective of this study was to design and 
develop a virtual multimedia for learning and promoting community–based tourism of Nan province. This 
study began with the collection of information from books, documents, related research, and web sites. 
Then, this information was analyzed and designed in a form of augmented reality using the program 
Adobe Illustrator CS6, Adobe Photoshop CS6 and Adobe Animate CC. Next, Zappa program was used for 
presenting the multimedia in order to publish to people who were interested in travelling to Nan 
province. This program can be easily accessed and convenient by scanning Marker point in infographics. 
Next, the multimedia was tested and evaluated by 30 users. The evaluation result showed that users 
were satisfied with this multimedia at a high level with the average score of 4.17 and standard deviation 
of 0.71. The evaluation result showed that this multimedia can help to learn and promote community-
based-tourism in Nan community effectively. It is convenient, fast and easy to use.  

Keywords : community–based tourism  multimedia  augmented reality  Nan province   
 
บทน า 

 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาทความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญน ามาซึ่งเงินตราของต่างประเทศและการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อฟ้ืนฟูและกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้ขยายตัวและเกิดความยั่งยืน การท่องเที่ยวในชุมชนถือเป็นอีกรูปแบบ
การท่องเที่ยวที่เป็นกลไกในการสนับสนุนชุมชนในกระบวนการพัฒนาซึ่งเป็นการก าหนดทิศทางโดยชุมชนจัดการโดยชุมชน
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เพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของสิทธิในการดูแลเพื่อไห้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน ปัจจุบันการท่องเที่ยวชุมชนใน
ประเทศไทย มีหลายพื้นที่หลายจังหวัดซึ่งในแต่ละพื้นที่มีการท่องเที่ยวที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไป จังหวัดน่านถือ
เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีมนต์เสน่ห์ความเป็นล้านนา มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายและสงบสุขอุดมไปด้วยธรรมชาติให้
ทรงคุณค่าต่อการอนุรักษ์และพัฒนาไห้เป็นต้นทุนของวัฒนธรรมสืบต่อไป ซึ่ งในปัจจุบันมีการเผยแพร่และถ่ายทอดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดน่านออกมาในรูปแบบหนังสือ เอกสาร วีดีโอ และเว็บต่างๆ เป็นจ านวนมาก แต่บางครั้งยังไม่
น่าสนใจ พกพายาก  

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและทันสมัยไม่ว่าจะเป็น สื่อแอนิเมช่ัน สื่อการ์ตูน และสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง 
(Augmented Reality) เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นที่นิยมมากในปัจจุบันซึ่งสามารถน ามาใช้ในการถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างชัดเจน 
และดูมีมิติในการแสดงผลทั้งในลักษณะที่เป็นภาพนิ่งสามมิติหรือภาพเคลื่อนไหว หรืออาจจะมีเสียงประกอบ และสามารถ
น าเสนอในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดียผ่านเว็บเทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented Reality  

จากปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นและความก้าวหน้าของสื่อมัลติมีเดียและเทคโนโลยีเสมือนจริงท าไห้ผู้ศึกษาต้องการจะ
ศึกษาและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดน่าน เนื่องด้วยใน
ปัจจุบันโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอุปกรณ์ที่บุคคลส่วนใหญ่น าติดตัวไปตลอดเวลาและมีการผสมผสานเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามา ซึ่ง
มีบทบาทในชีวิตประจ าวันของมนุษย์  ซึ่งสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงนี้จะท าไห้ผู้ที่ต้องการจะศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าใจการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดน่านยิ่งขึ้น เข้าใจเนื้อหาได้อย่างครอบคลุม และเป็นการเพิ่มความสะดวกไห้แก่ผู้ที่ต้องการ
ศึกษาและนักท่องเที่ยวที่สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลา มีความสมจริงของสื่อเสมือนจริง และยังส่งเสริมและ
เผยแพร่การท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดน่านไห้เป็นที่รู้จักมากยิ่งข้ึน 

 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
          1. แนวคิดเกี่ยวกับท่องเท่ียวโดยชุมชน  

            การท่องเที่ยวโดยชุมชนท่ีต้องค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ก าหนดทิศทางโดย
ชุมชน  จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแล เพื่อให้เกดิการเรียนรู้แกผู่้มาเยือน 
องค์ประกอบหลักของการท่องเทีย่วโดยชุมชนมีอยู่ 4 ด้านคือ 1) ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 2) องค์กรชุมชน 3) 
การจัดการ และ 4) การเรียนรู้ (CBT-N-CC | Thailand CBT Network Coordination Center, ม.ป.ป) 
          2. แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality Technology: AR) 
                เทคโนโลยีเสมือนจริง คือการพัฒนาเทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริงและความเสมือนจริงเข้าด้วยกัน
ผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เช่ือมต่อต่าง ๆ เช่น เว็บแคมคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภาพเสมือนจริงนั้นจะ 
แสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ หน้าจอโทรศัพท์มือถือ บนเครื่องฉายภาพ หรือบนอุปกรณ์แสดงผลอื่น ๆ โดยภาพเสมือน
จริงที่ ปรากฏขึ้นจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ไดท้ันที ทั้งในลักษณะที่เป็นภาพนิ่งสามมิติ ภาพเคลื่อนไหว หรืออาจจะเป็นสื่อท่ีมีเสียง
ประกอบ (นิภา ฉิมมี, ม.ป.ป) 
            3. แนวคิดเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของสื่อมัลติมีเดีย  
                สื่อมัลติมีเดีย คือ การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกับโปรแกรมซอฟต์แวร์หลายชนิดในการสร้างสื่อ เช่น ข้อความ 
กราฟิก (Graphic) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound)  และวีดิทัศน์ (Video) เป็นต้น และถ้าผู้ใช้สามารถที่จะ
ควบคุมสื่อให้น าเสนอออกมาตามต้องการได้จะเรียกว่า สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์  (Interactive Multimedia)  การปฏิสัมพันธ์
ของผู้ใช้สามารถจะกระท าได้โดยผ่านทางคีย์บอร์ด (Keyboard) เมาส์ (Mouse) หรือตัวช้ี (Pointer) (สนุกกับการเรียน
คอมพิวเตอร์, 2554) 
            4. แนวคิดเกี่ยวกับหลักการออกแบบสื่อ  
                การออกแบบสื่อการเรียนการสอน เป็นการจัดท าสื่อให้น่าสนใจ น่าติดตาม เป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งที่ผู้ผลิตจะตอ้ง
ออกแบบและอาศัยความรู้ความช านาญด้านศิลปะเข้ามาช่วยในการจัดท าให้ มีรูปแบบที่สวยงาม สามารถสื่อความหมายได้
เหมาะสมกับเนื้อหา รวมทั้งใช้เทคนิคต่าง ๆ ที่ท าให้สื่อที่ผลิตนั้น สะดวกต่อการใช้ ง่ายต่อการเข้าใจ จะท าให้สื่อที่ผลิตนั้นมี
คุณค่า และมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนเป็นอย่างดี (อภิชิต ศิริวงษ,์ 2550)  
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        5. ทฤษฎีรูปแบบการเรียนรู้ VARK Learning Styles 
               กลุ่ม V = Visual รูปแบบการเรียนรู้ที่สื่อด้วยภาพและสัญลักษณ์ ไม่เพียงแต่ภาพเท่านั้นที่คนรักการเรียนรู้

รูปแบบนี้ช่ืนชอบ แต่พวกเขายังสามารถมองเห็นข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบแผนที่ แผนผัง แผนภาพ กราฟ แผนภูมิ  และลูกศร
สัญลักษณ์ต่างๆ อีกด้วย และสิ่งเหล่านี้ ก็ดีกว่าการบอกเล่าเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษร 

               กลุ่ม A = Aural / Auditory รูปแบบการเรียนรู้ที่สื่อด้วยเสียงรูปแบบท่ีรับรู้ข้อมูลผ่านโสตประสาท หรือผ่าน
การได้ยินได้ฟัง เช่น ผู้ช่ืนชอบการฟังบรรยาย ฟังเทป การสนทนากลุ่มย่อย การพูดคุยทางโทรศัพท์  

               กลุ่ม R = Read / write รูปแบบการเรียนรู้ที่สื่อด้วยอักษร ซึ่งการเรียนรู้รูปแบบนี้ช่ืนชอบข้อมูลที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร จึงไม่น่าแปลกใจที่นักวิชาการทั้งหลายจะมีลกัษณะการเรยีนรู้รปูแบบน้ีโดดเด่นมาก เพราะเป็นรูปแบบการเรยีนรู้
ที่เน้นการรับและส่งข้อมูลผ่านการอ่านและการเขียน 

               กลุ่ม K = Kinesthetic รูปแบบการเรียนรู้ที่สื่อด้วยสัมผัสและการกระท า การใช้ประสบการณ์และการลงมือ
ปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นในสถานการณ์จ าลองหรือสถานการจริง เช่น แบบจ าลอง การลงมือปฏิบัติ หรือสถานการณ์จ าลอง (V A R 
K การเรียนรู้แบบไหน … สไตล์คุณ, 2547 - 2560) 

       6.งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
              ชลัท รังสิมาเทวัญ และจิรวดี โยยรัมย์ (2556) ได้ท าการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยวเสมือนจริง

บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์:กรณีศึกษาวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง โดยได้น าเสนอในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียสองมิติ 
สอดแทรกวิดีโอ และมีส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ โดยน าเสนอในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
แสดงผลบนอุปกรณ์พกพาต่างๆ ให้ผู้ใช้เสมือนได้ท่องเที่ยวในสถานที่จริง ผลการประเมินพบว่าผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงว่าระบบนี้สามารถช่วยในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

              มงคล หล้าดวงดี (2553) ได้ท าการพัฒนาระบบไห้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
ความเป็นจริงเสริมบนโทรศัพท์เครื่องที่ โดยเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้แก่ อุปกรณ์ระบุต าแหน่งพิกัดบนพื้นผิวโลกหรือจี
ไอเอส เข็มทิศดิจิตอล กล้องถ่ายภาพ และการสื่อสารไร้สาย 

              นมิดา ซื่อสัตย์สกุลชัย และคณะ (2553) ได้ท าการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแนะน าวิถีชีวิตและสถานที่ท่องเที่ยว 
ต าบลป่ามะม่วง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก โดยได้ออกแบบการน าเสนอออกเป็น 4 ส่วนหลัก ๆ คือ ข้อมูลพื้นฐานของต าบลป่า
มะม่วง  ข้อมูลด้านวิถีชีวิตของคนในชุมชนในอดีต ข้อมูลด้านวิถีชีวิตของคนในชุมชนในปัจจุบันและข้อมูลด้านการแนะน า
สถานท่ีท่องเที่ยว ซึ่งเป็นผลให้ชุมชน รู้อดีต ทราบภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดกันมา ประเพณี วัฒนธรรมความเช่ือ ช่วยให้คน
ในชุมชนเกิดความรักและหวงแหนถิ่นก าเนิด และเป็นการแนะน าการท่องเที่ยวให้เกิดความน่าสนใจ ดึงดูดนักท่องเที่ยวและ
เกิดความต้องการเที่ยวชมสถานท่ีจริง 

 
วิธีด าเนินการศึกษา 

ในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของจังหวัดน่านมีขั้นตอน
การพัฒนา  ทั้งหมด 10 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
     1) รวบรวมข้อมูล จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดน่าน และเทคโนโลยี
เสมือนจริง 
   2) สอบถามความต้องการการใช้งานของสื่อมัลตมิีเดีย จ านวน 58 คน 
    3) วิเคราะห์ออกแบบสื่อมลัตมิีเดยี โดยน าข้อมลูที่รวบรวมได้มาท าการวิเคราะห์ ออกแบบสื่อมลัตมิีเดีย ออกแบบ 
Storyboard และออกแบบ User Interface ของสื่อมัลติมเีดีย  
    4) พัฒนาสื่อมัลติมเีดียโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 และ Adobe Illustrator CS6 ใช้ ในการตบแต่ง
ภาพ ตัดต่อภาพ และสร้างภาพ Infographic โปรแกรม Adobe Animate CC ใช้ใน การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น วีดีทัศน์ 
และโปรแกรม Audacity ใช้ในการตัดต่อเสยีง 
    5) ทดสอบสื่อมัลติมีเดีย ด าเนินการทดสอบหาข้อผิดพลาดของการท างานว่าถูกต้องตามที่ก าหนดไว้หรอืไม ่
     6) ตรวจสอบและแก้ไขสื่อมัลติมีเดีย ด าเนินการตรวจสอบและแกไ้ข ปรับปรุงจนสื่อมลัตมิีเดยีท างานได้ตามที่
เป้าหมายทีก่ าหนดไว้ อย่างถูกต้องตามขั้นตอน  
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ชุมชนน้ าเกี๋ยน 

ท่องเท่ียวโดยชุมชน 

ชุมชนหนองเต่า 

ชุมชนในเวียง 

ชุนชนบ้าน 

หนองบัว ชุมชนห้วยพ่าน 

ชุมชนบ่อสวก 

    7) ออกแบบอินโฟกราฟิกสื่อภาพสามมติิ AR (Augmented Reality) 
     8) ทดสอบระบบการท างานของสือ่ AR (Augmented Reality) 
    9) ประเมินความพึงพอใจในประสทิธิภาพของสื่อมัลตมิีเดยีเสมือนจริงเพื่อการเรยีนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนของจังหวัดน่าน ด าเนินการประเมินความพึงพอใจในประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ และ ความพงึพอใจจากผู้ใช้สื่อ
มัลตมิีเดยีเทคโนโลยเีสมือนจริง จ านวน 30 คน  
    10) สรุปผลการศึกษา 

ผลการด าเนินงาน  
1. ผลการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย 
    การออกแบบสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงบนโปรแกรม Zappar เป็นการก าหนดองค์ประกอบต่าง ๆ ของการ

น าเสนอ และข้อมูลภายในสื่อเพื่อเผยแพร่สื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
จังหวัดน่านด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง  ว่ามีข้อมูลอะไรบ้างท่ีจะแสดงภายในสื่อ ดังรูป 1-3 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 การออกแบบหน้าแรกของสื่อ AR : Augmented Reality 

 

 

          

 

                              

ภาพที ่2 การออกแบบหน้าเลือกชุมชนของสื่อ AR : Augmented Reality 

 
 

 

                                

 

ภาพที ่3 การออกแบบหน้าแสดงของสื่อ AR : Augmented Reality 

           

     การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดน่าน 

สื่อมัลติมีเดีย 

ยอ้นกลบั 
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 2 ผลการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 
               จากการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดน่าน จะ
สามารถแยกรายละเอียดในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งได้ผลหน้าจอแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ คือ 1) หน้าแรก 2) หน้าทางเลือก
ชุมชน 3) Animation ซึ่งมีหน้าจอแสดง ดัง รูป 4 - 13  

  

ภาพที ่4 สแกนจุด Marker เพื่อเข้าหน้าแรกของสื่อ AR : 
Augmented Reality 

ภาพที ่5 หน้าแรกของสื่อ AR : Augmented Reality 

  

ภาพที ่6 หน้าตัวเลือกชุมชนของสื่อ AR : Augmented 
Reality 

ภาพที ่7 ตัวอย่างสื่อมลัติมเีดียท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งจะมี
ข้อมูลในการอธิบายความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

  

ภาพที ่8 ตัวอย่างสื่อมลัติมเีดียชุมชนบ้านน้ าเกี๋ยน ซึ่งจะมี
ข้อมูลในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และสมุนไพรของชุมชน 

ภาพที ่9 ตัวอย่างสื่อมัลติมเีดียชุมชนบ้านหนองเต่า ซึ่งจะมี
ข้อมูลในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน 
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ภาพที ่10 ตัวอย่างสื่อมัลติมเีดียชมุชนบ่อสวก ซึ่งจะมีข้อมลู
ในการท่องเที่ยวแบบสัมผัสวัฒนธรรม และประวัติศาสตร ์

ภาพที ่11 ตัวอย่างสื่อมัลติมเีดียชมุชนในเวียง ซึ่งจะมีข้อมูล
ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และโบราณสถานของชุมชน 

  

ภาพที ่12 ตัวอย่างสื่อมัลติมเีดียชมุชนบ้านหนองบัว ซึ่งจะมี
ข้อมูลในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน 

ภาพที ่13 ตัวอย่างสื่อมัลติมเีดียชมุชนห้วยพ่าน ซึ่งจะมี
ข้อมูลในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน 

            3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อมัลติมีเดีย 

               ผลการประเมินสื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดน่าน กับ
ผู้ใช้งาน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยแบ่งเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 46.6 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.3 และผลการ
ประเมินพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนของจังหวัดน่าน โดยมีความพึงพอใจต่อสื่อมัลติมีเดียอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย  4.17 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 ซึ่ง
สามารถจูงใจผู้ศึกษาให้เกิดความพึงพอใจต่อสื่อมัลติมีเดียและช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อภิปรายผล 

  ในการศึกษาและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดน่าน 
จากท่ีผู้ศึกษาได้ตั้งสมมุติฐาน ไว้ว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริม
การท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดน่าน อยู่ในระดับพอใจมาก ผลการศึกษาพบว่าการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อ
มัลติมีเดียเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดน่าน ที่ประเมินความพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดน่าน นั้นอยู่ในระดับ
มากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 ซึง่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้  ทั้งนี้ผลการวิจัยสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  ชลัท รังสิมาเทวัญ และจิรวดี โยยรัมย์ (2556) ที่ได้ท าการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยวเสมือนจริง
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์:กรณีศึกษาวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง โดยได้น าเสนอในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียสองมิติ 
สอดแทรกวิดีโอ และมีส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ โดยน าเสนอในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
แสดงผลบนอุปกรณ์พกพาต่างๆ ให้ผู้ใช้เสมือนได้ท่องเที่ยวในสถานที่จริง ผลการประเมินพบว่าผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงว่าระบบนี้สามารถช่วยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ดี 
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สรปุผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาพบว่าการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริม
การท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดน่านซึ่งได้ท าการทดสอบและประเมินผลการใช้งานกับผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องพบว่าสื่อ
มัลติมีเดียสามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณผู้แต่งหนังสือรวบรวมความรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่น าเสนอเนื้อหาท่ีน่าสนใจและมีประโยชน์อย่างยิ่ง 
และอาจารย์จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ให้ข้อมูลและค าปรึกษา รวมทั้งขอขอบคุณพี่ๆ 
เพื่อนๆ ทุกคนท่ีคอยช่วยเหลือตลอดการท างานครั้งนี้ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที 3 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาระบบฐานข้อมูล โดยใช้เว็บไซต์ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที 3 โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  เพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถใน
การเข้าถึงข้อมูลผ่านเว็บไซต์จากกลุ่มผู้เรียนท่ีเป็นนักศึกษานักศึกษาชั้นปีที 3 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จ านวน 30 คน ใช้
เครื่องมือ แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน  และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อเว็บไซต์ สถิติท่ีใช้ในการวิจั ยได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระ (T-Test For Dependent Sample) ผลการวิจัยพบว่า ผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที 3 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด มีผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และผล
การประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนหลังจากเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ รายวิชาการวิชาการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ท่ี 4.50 อยู่ในระดับพอใจมาก 

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เว็บไซต์  

Abstract 
 The objectives of this study for comparing the achievement of junior students in Computer Technology 
program, Industrial Technology faculty, Kamphaengphet Rajabhat university Maesot between before and after 
learning and for studying the satisfaction in teaching and learning management in Database System Development 
subject by web-site for junior students in Computer Technology program, Industrial Technology faculty, 
Kamphaengphet Rajabhat university Maesot for developing ability to reach the information by web-site from 30 
junior students, Computer Technology program, used the before and after tests, students’ satisficed estimating 
form that had to web-site and  statistic for this research consist of percentage, average and standard deviation of 
depependent sample (t-test for depependent sample).  The research result was found comparing the 
achievement of junior students in Computer Technology program, Industrial Technology faculty, Kamphaengphet 
Rajabhat university Maesot having the result after studying higher than before studying by the statistically 
significant was 0.05 and studying the satisfaction in teaching and learning management by web-site in Database 
System Development subject after studying having average of the satisfaction was 4.50 in highly satisfied level. 
 
keywords : teaching and learning management  database system development subject  web-site 

 
บทน า 

 ในปัจจุบันเราไม่สามารถจะปฏิเสธได้เลยว่าเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินชีวิตประจ าวันของ
มนุษย์ไปแล้ว และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตได้ถูกพัฒนาก้าวไปอย่างมาก ท้ังในด้านการศึกษา ด้านธุรกิจด้านการแพทย์ ด้านการ
ท่องเที่ยว ด้านวิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ อีกมากมายเพราะการน าเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตมาใช้ในด้านต่าง ๆ นั้นสามารถตอบ
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โจทย์ความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมาก ทั้งในด้านความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการท ากิจกรรมในด้านต่าง ๆ ด้วย
เหตุผลต่าง ๆ เหล่านี้เราจึงไม่สามารถปฏิเสธการใช้เทคโนโลยีได้เลย และแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตก็มีแต่จะเพิ่ม
มากขึ้นทุกวัน และจะถูกมนุษย์พัฒนาขึ้นไปเรื่อย ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีอิทธิพลเป็นอย่างมาก ใน
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ ซึ่งประกอบกันเป็น 
“สารสนเทศ” นั้น สามารถลื่นไหลได้สะดวกรวดเร็ว จนสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง ตั้งแต่ระดับบุคคลขึ้นไปถึง
ระดับองค์กรอุตสาหกรรม ภาคสังคม ตลอดจนในระดับประเทศและระหว่างประเทศ จนกระทั่งภาวะ “ไร้พรหมแดน” อัน
เนื่องมาจากอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว ได้เกิดขึ้นในกิจกรรมและวงการต่าง ๆ และนับเป็นความกลมกลืน
สอดคล้องกันอย่างยิ่งที่การพัฒนาบุคลากรในสังคมอันประกอบด้วยภาคการศึกษา เป็นต้น 

 จากการศึกษาการเรียนการสอนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเดิม  
อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้จัดแนวทางการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาในแต่ละสัปดาห์และท าการสอนโดยสรุปข้อมูลจากต ารา
หรือจากการสรุปหัวข้อตามแหล่งข้อมูลต่างๆในรูปแบบเอกสารหรืออาจเป็นไฟล์ข้อมูลน าเสนอ นักศึกษาก็จะเรียนและศึกษา
ตามแหล่งข้อมูลที่อาจารย์เป็นผู้ถ่ายทอดให้ ซึ่งบางครั้งในการจัดเก็บเอกสารหรือจดบันทึกในรายวิชาอาจมีปัญหาในการ
จัดเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร ในกรณีของนักศึกษา เช่น เมื่อนักศึกษาต้องการทบทวนความรู้ที่เรียนมาเพื่อน าไปใช้ใน
การสอบปลายภาคแต่ท าการจัดเก็บเอกสารที่สรุปไว้ไม่ดีหรือสูญหาย นักศึกษาก็จะไม่มีข้อมูลในการสอบ หรือ นักศึกษามีเหตุ
จ าเป็นที่จะต้องขาดเรียนในสัปดาห์นั้นๆ ท าให้ไม่ทราบถึงหัวข้อและแนวทางในการเรียนการสอนในสัปดาห์นั้นๆได้ ในกรณี
ของอาจารย์ผู้สอนก็อาจจะเกิดปัญหาได้เช่น เอกสารข้อมูลในการสอนในแต่ละสัปดาห์สูญหาย หรือในการเข้าถึงข้อมูลการ
เรียนการสอนของอาจารย์ จะอยู่กับอาจารย์เพียงคนเดียว อาจท าให้นักศึกษาท่ีต้องการทราบข้อมูลการเรียนหรือข้อมูลผลการ
เรียนจะต้องมาติดต่ออาจารย์ผู้สอนทุกครั้งท่ีต้องการทราบข้อมูล 

ดังนั้นผู้วิจัยได้น าเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล และจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ เข้ามาช่วยแก้ปัญหาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น  ตลอดจนเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของอาจารย์และ
นักศึกษาในการใช้ข้อมูลร่วมกัน  ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของอาจารย์ ข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เรียนแต่
ละสัปดาห์ของรายวิชา การ download การ upload เอกสารการสอนของอาจารย์ การตรวจผลคะแนน หรือการตรวจสอบ
สิทธ์ิการเข้าเรียนของนักศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ในทางการเรียนของนักศึกษา
เพิ่มขึ้น 
 
วิธดี าเนินการวิจัย  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาระบบฐานข้อมูล โดยใช้เว็บไซต์ ส าหรับ
นักศึกษาช้ันปีที่ 3 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร      
แม่สอด โดยมีรายละเอียดของวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 

1. กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษาช้ันปีท่ี3 จ านวน 30 คน ปีการศึกษา 2557 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รายวิชาการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูล โดยการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  2.1 แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  2.2 แบบวัดความพึงพอใจ 

3. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย  
3.1 ขั้นการเตรียมการสร้างแบบทดสอบและแบบวัดความพึงพอใจ 
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1)  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2)  ศึกษาการสร้างแบบวัดและการสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบจากเอกสารต่างๆ 

3.2 ขั้นด าเนินการสร้างแบบทดสอบ 
1)  วิเคราะห์เนื้อหาวิชา โดยก าหนดจุดประสงค์ 
2)  สร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 
3)  น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเพื่อพิจารณาความตรง และความ

เหมาะสมของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร้างขึ้น 
       4)  ท าการปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

3.3 ขั้นด าเนินการทดลองเครื่องมือ น าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง
ใช้กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง  

3.4 ปรับปรุงข้อสอบเพื่อจัดท าข้อสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ฉบับจริง  น าแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรับปรุงแก้ไขฉบับจริงจ านวน 20 ข้อมาใช้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน 

4. ขั้นตอนการด าเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.1การด าเนินการทดลอง  ผู้วิจัยได้ท าการทดลองตามรูปแบบกลุ่มเดี่ยว(one group pretest-posttest)

เป็นการทดลองที่มีการทดสอบ1ครั้ง หลังการทดสอบ 1 ครั้ง และใช้แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนชุดเดียวกัน 
 4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   1) ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามแผนโดนการเลือกกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาช้ันปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2557 ที่เรียนรายวิชาการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
   2) สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน คือห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
   3) เก็บข้อมูลการทดลองด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน 
   4) ด าเนินการสอนตามกระบวนการที่วางไว้ด้วยการใช้เว็บไซต์ 
   5) เก็บข้อมูลการทดลองด้วยแบบทดสอบหลังเรียน 
   6) ผู้วิจัยตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนและวิเคราะห์ 

5. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้น าหลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ดังนี้ 
  5.1 หาผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนหลังเรียนของผู้เรียนจากการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์นี้โดยผู้วิจัย ได้ท าการ
สร้างเครื่องมือการวิเคราะห์ทางสถิติดังนี้ 
   1) หาค่า t-test ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เปรียบเทียบการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายขั้นจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน แล้วท า
ข้อสอบฉบับเดียวกันโดยใช้สูตรทางสถิติคือ t-test dependent มีค่านัยส าคัญอยู่ที่ 0.05  (ล้วน สายยศ และอังคณาสายยศ,2543) 
 5.2 หาค่าความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้ระบบในการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ โดยใช้สูตรดังนี้ 
(ล้วน สายยศ และอังคณาสายยศ) 
 1) หาค่าพื้นฐานค่าเฉลี่ย Mean ทางสถิติของการวิจัยจากสูตร (ล้วน สายยศ และอังคณาสายยศ,2538) 
 2) หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทางสถิติของการวิจัยจากสูตร (ชูศรี  วงค์รัตนะ, 2553) 

6 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ค่า (t-testfor depependent) 
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ผลการวิจัย  
การจัดการเรยีนการสอน วิชาการพัฒนาระบบฐานข้อมลู โดยใช้เว็บไซต์ ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 โปรแกรมวิชา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  มีการด าเนินงานผลการศึกษา
ออกเป็น 2 ส่วนคือ 
 1 ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในทางการเรียนของนักศึกษาช้ันปีที 3 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 2 ผลความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษา ช้ันปีที่ 3
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในทางการเรียนของนักศึกษาช้ันปีที 3 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยผู้วิจัยได้
วิเคราะห์ข้อมูลจากการท าแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิในการเรียนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ก่อน-หลังเรียน 

รายการ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ค่า S.D. ค่า t Sig(2-tailed) 
ทดสอบก่อนเรียน 20 10.40 1.61 

17.60 0.00 
ทดสอบหลังเรียน 20 16.17 1.11 

          * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตาราง 1 นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายขั้นสูงมีผลการเรียนรู้หลังเรียน
สูงขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาช้ันปีที 3 โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ในการจัดการเรยีนการสอน 

ประเด็นการประเมิน X̅ S.D. ผล 
1. ด้านเนื้อหา 
1.1 ข้อมูลมีความสมบูรณ์และชัดเจน 

 
4.10 

 
0.40 

 
พอใจมาก 

1.2 ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ และสะดวกต่อการใช้งาน 4.20 0.41 พอใจมาก 
1.3 ข้อมูลมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน  4.17 0.38 พอใจมาก 
2. ด้านการใช้งาน 
2.1 สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกช่วงเวลา 

 
4.47 

 
0.51 

 
พอใจมาก 

2.2 ความปลอดภัยในการใช้งาน – การลงขื่อเข้าใช้ระบบ 4.27 0.45 พอใจมาก 
2.3 การใช้งานโดยรวม ใช้งานได้ง่าย 4.77 0.43 พอใจมากท่ีสุด 
3. ด้านการออกแบบ 
3.1 ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 

 
4.13 

 
0.43 

 
พอใจมาก 

3.2 ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช้ ขนาด สี ชัดเจน 4.10 0.31 พอใจมาก 
3.3 การจัดต าแหน่งของข้อความ 4.03 0.18 พอใจมาก 
4. ด้านองค์ประกอบโดยรวมของระบบ 
4.1 มีความเสถียรภาพ 

 
3.77 

 
0.63 

 
พอใจมาก 

4.2 ระบบสามารถลดปรมิาณงานได้ 4.63 0.49 พอใจมากท่ีสุด 
4.3 การเรียนผา่นเว็บไซต์ช่วยให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
บทเรียนเพิ่มขึ้นเหมาะสม 

4.57 0.50 พอใจมากท่ีสุด 

รวมความพึงพอใจแต่ละด้าน 
1. ด้านเนื้อหา 

 
4.15 

 
1.19 

 
พอใจมาก 

2. ด้านการใช้งาน 4.50 0.46 พอใจมาก 
3. ด้านการออกแบบ 4.32 0.30 พอใจมาก 
4. ด้านองค์ประกอบโดยรวมของระบบ 4.26 0.54 พอใจมาก 
รวม 4.26 0.62 พอใจมาก 
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จากตาราง 2 ผลรวมความพึงพอใจในแต่ละด้านท่ีมีต่อการใช้งานเว็บไซต์การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาช้ันปีที 3 

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 30 คน ในภาพรวมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก ค่าเฉลี่ยรวม 4.26 โดยด้านเฉลี่ยความพึงพอใจในการใช้งานมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุดอยู่ที่ 
4.50ด้านการออกแบบ 4.32  และด้านเนื้อหา 4.15 ตามล าดับ 

อภิปรายผล  

1. ผลเปรียบเทียบสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการพัฒนาระบบฐานข้อมูล  มีผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงขึ้นจากก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้สอนได้ท าการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
ได้อธิบายและสร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษาทราบรายละเอียดขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีพ.ศ. 2556 ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2555) ได้ท าการการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้และกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สรุปได้ว่าสามารถส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ และสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ได้ นิลวรรณ วานิชสุขสมบัติ  
(2555) ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
แก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนช่วงช้ันที่  2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2559 สุมาลี ชัยเจริญ และคณะ
ท าการศึกษาเรื่องการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางปัญญาที่ส่งเสริมการประมวลสารสนเทศ โดยการบูรณาการระหว่าง
ศาสตร์การสอนกับประสาทวิทยาศาสตร์ พบว่าการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 

2. ผลรวมความพึงพอใจในแต่ละด้านท่ีมีต่อการใช้งานเว็บไซต์การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาช้ันปีที 3 โปรแกรม
วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 30 คน ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก 
ทั้งนี้เนื่องมาจากเทคโนโลยีมีความทันสมัยเพิ่มขึ้นและนักศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ
ศุภชัย ธรรมวงศ์  (2551) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งผล
การประเมินความพึงพอใจด้วยแบบสอบถามพบว่า 1) กลุ่มผู้ดูแลระบบ มีความพึงพอในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.35) 2) กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบข้อมูล มีความพึงพอใจในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.25) และ 3) กลุ่มเจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป มีความพึงพอใจระดับดีมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.75) สรุปได้ว่าเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 
สรุปผลการวิจัย   

 1. ผลเปรียบเทียบสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการพัฒนาระบบฐานข้อมูล  มีผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงขึ้นจากก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 2. ผลรวมความพึงพอใจในแต่ละด้านท่ีมีต่อการใช้งานเว็บไซต์การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาช้ันปีที 3 โปรแกรม
วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จ านวน ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ทุกท่าน ท่ีให้ค าปรึกษา ค าแนะน า เพื่อจัดท ารายงานวิจัยในช้ันเรียนฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดีและขอขอบคุณนักศึกษาช้ันปีที่ 3 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด ท่ีได้ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้การจัดการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาระบบฐานข้อมูล โดยการใช้
เว็บไซต์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  
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บทคัดย่อ 

บทความนี้เสนอการออกแบบและพัฒนาเครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ าอัตโนมัติส าหรับตู้พรรณไม้น้ าด้วยอุปกรณ์          
เทอร์โมอิเล็กทริก โดยสามารถแลกเปลี่ยนอุณหภูมิทั้งร้อนและเย็นได้โดยอาศัยคุณสมบัติทางไฟฟ้าในการสลับขั้วบวกและลบ
ของแหล่งจ่ายแรงดันไฟเลี้ยงได้ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อท าหน้าที่ในการเพิ่มและลดระดับอุณหภูมิของน้ าภายในตู้
เพาะเลี้ยง ผลการทดลองพบว่าพรรณไม้น้ าไส้ปลาไหลที่อยู่ในตู้เพาะเลี้ยงที่มีการควบคุมอุณหภูมิระหว่าง 20.0 - 22.5 องศา
เซลเซียสมีการเจริญเติบโตที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับตู้เพาะเลี้ยงที่ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิอยู่เท่ากับ 41.67 เปอร์เซ็นต์ ขณะ
ท างานเครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ าอัตโนมัติที่ออกแบบมีค่าเฉลี่ยการกินก าลังงานทางไฟฟ้าเท่ากับ 350 วัตต์ 
 

ค้ำส้ำคัญ : ระบบควบคุมอุณหภูมิ เทอร์โมอิเล็กทริก ตู้เพาะเลี้ยงพรรณไม้น้ า 
 

Abstract 
 This paper presents the design and development of the automatic water temperature controller 
for aquatic plants with thermoelectric devices. The heat and cold exchange can be exchanged by 
electrical properties to switch the positive and negative of the DC power supply voltage by electronic 
means, increase and decrease the water temperature inside the aquatic plants. The results were shown 
that the temperature of cultured Barclay-longfolia from 20.0 to 22.5 ° C, compared to 41.67 percent in 
the uncultured aquatic plants, when running the automatic water temperature controller have average 
power consumption of 350 watts. 
 

keywords : temperature control system  thermoelectric  aquatic plants 
 
บทน้ำ   
 จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของระดับอุณหภูมิในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในช่วงฤดูร้อน
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมที่มีระดับอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 42 องศาเซลเซียส ส่งผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตและอัตราการรอดชีวิตของพรรณไม้น้ าภายในตู้เพาะเลี้ยงมีจ านวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเทียบกับในช่วงฤดูอื่น
ที่ระดับอุณหภูมิเฉลี่ยต่ ากว่า 30 องศาเซลเซียส จากการศึกษาพบว่าสาเหตุส าคัญประการหนึ่งคือปริมาณออกซิเจนที่ละลาย
อยู่ในน้ าจะลดลงเมื่อระดับอุณหภูมิของน้ าภายในตู้เพาะเลี้ยงเพิ่มขึ้น ปัจจัยพ้ืนฐานทางชีววิทยาพบว่าปริมาณออกซิเจนในน้ ามี
ความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของสัตว์และพืชในแหล่งน้ า นอกจากการลดต่ าลงของปริมาณออกซิเจนในน้ าเมื่อระดับอุณหภูมิ
เพิ่มสูงขึ้นแล้ว ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยแบคทีเรียกลุ่มที่ใช้อากาศ (Aerobic bacteria) จะเจริญเติบโตได้ดี
เมื่อระดับอุณหภูมิของน้ าเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบท าให้ปริมาณออกซิเจนในน้ ายิ่งลดต่ าลงเป็นอย่างมาก เนื่องจากพรรณไม้น้ า
ต้องการออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ าใช้ส าหรับในการหายใจและการเจริญเติบโตในกรณีที่ไม่มีการสังเคราะห์แสง  โดยทั่วไป
ระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมส าหรับเพาะเลี้ยงพรรณไม้น้ าจะอยู่ระหว่าง 20 - 25 องศาเซลเซียส การควบคุมอุณหภูมิจะช่วยให้
พรรณไม้น้ าที่เพาะเลี้ยงมีการเจริญเติบโตดีและอัตราการรอดชีวิตสูงขึ้นและมีความทนทานต่อการติดเช้ือโรคได้ดี  อุปกรณ์
ควบคุมระดับอุณหภูมิน้ าภายในตู้เพาะเลี้ยงพรรณไม้น้ าถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความส าคัญอย่างมาก เพื่อท าหน้าที่ควบคุม
อุณหภูมิน้ าภายในตู้เพาะเลี้ยงไม่ให้ต่ าหรือสูงเกินระดับอุณหภูมิที่เหมาะสม โดยทั่วไปอุปกรณ์ที่ใช้ในการลดระดับอุณหภูมิของ
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น้ าภายในตู้เพาะเลี้ยงคือ ชิลเลอร์ (Chiller) โดยอาศัยระบบท าความเย็นแบบอัดไอ (Vapor Compression System) 
เช่นเดียวกับตู้เย็นและเครือ่งปรับอากาศ แต่ระบบดังกล่าวมีข้อจ ากัดหลายด้านคือ มีขนาดใหญ่ มีส่วนประกอบท่ีซับซ้อนและมี
ช้ินส่วนเคลื่อนที่ขณะท างาน จากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ท าให้อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกถูกน ามา
ประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์ท าความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริก (Thermoelectric Refrigerator) มีข้อดีกว่าเมื่อเทียบกับระบบท าความ
เย็นแบบอัดไอคือ มีขนาดเล็ก ไม่มีช้ินส่วนเคลื่อนที่ขณะท างาน ปราศจากสารท าความเย็น (CFCs) ซึ่งท าลายโอโซนช้ัน
บรรยากาศของโลก สามารถแลกเปลี่ยนอุณหภูมิทั้งร้อนและเย็นได้โดยอาศัยคุณสมบัติทางไฟฟ้าในการสลับขั้วบวก – ลบของ
แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงของอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกเพื่อท าหน้าที่ในการเพิ่ม – ลดระดับอุณหภูมิของน้ าภายในตู้
เพาะเลี้ยง จากปัญหาและความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงประโยชน์ในการออกแบบและพัฒนาตู้
เพาะเลี้ยงพรรณไม้น้ าที่ควบคุมอุณหภูมิน้ าได้อัตโนมัติด้วยเทอร์โมอิเล็กทริก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยของอุณหภูมิ
น้ าภายในตู้เพาะเลี้ยงที่มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ าและก่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านการวิจัยและ
การพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากระบบท าความเย็นของเทอร์โมอิเล็กทริกไม่ใช้สารท าความเย็น อีกทั้ง
โครงการวิจัยดังกล่าวจะส่งผลท าให้เกิดกระบวนถ่ายทอดการเรียนรู้สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอน  อันจะน าไปสู่
ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ สอดคล้องตามการสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในรัชกาลที่ ๑๐ ทรงมอบให้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎ ควบคู่ไปกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วิธด้ีำเนินกำรวิจัย  
 ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลก
เราในปัจจุบัน สังเกตได้จากอุณหภูมิของโลกท่ีสูงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหลักของการเกิดภาวะโลกร้อน คือ ปัญหาก๊าซเรือนกระจก 
(Greenhouse gases) ซึ่งมาจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิล (Fossil fuel) เพื่อให้เกิดพลังงาน หลายประเทศในโลกก าลังเร่ง
หามาตรการควบคุม โดยมาตรการกีดกันทางการค้าก็เป็นมาตรการหนึ่งที่มีแนวโน้มจะน ามาใช้อย่างแพร่หลายในอนาคต และ
ถึงแม้ประเทศไทยจะยังไม่ได้ถูกบังคับใช้มาตรการดังกล่าวในปัจจุบัน จึงมีความจ าเป็นต้องเตรียมการรองรับแผนด าเนินการ
พัฒนาและส่งเสริมพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเป็นจุดเ ริ่มต้นให้ประเทศไทยเริ่ม
ก้าวสู่เส้นทางของการเป็นสังคมคาร์บอนต่ า (Low carbon society) ดังนั้นหัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวกับพลังงานสะอาดจึงเป็น
หัวข้อท่ีได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หน่ึงในนั้นคืองานวิจัยด้านวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก ซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถผลิตไฟฟ้า
จากความร้อน ในทางตรงข้ามยังเป็นวัสดุที่สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นความต่างของอุณหภูมิ (Temperature 

gradient: T) 
 

 
 

ภำพที ่1 กลไกการเกิดปรากฏการณ์เทอร์โมอิเล็กทริกในสารกึ่งตัวน า 
การประกอบวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกให้เป็นอุปกรณ์ที่สามารถน าไปใช้ เป็นแหล่งพลังงานได้ เรียกว่า “เทอร์โมอิเล็กทริกโมดูล 
(Thermoelectric module)” เริ่มจากการน าวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก ชนิดเอ็น (N type) และชนิดพี (P type) มาต่อกันเป็น
คู่ๆ โดยวางสลับกัน และมีโลหะขนาดเล็กเช่ือมตอ่ท้ังคู่เข้าด้วยกัน ซึ่งแต่ละคู่ที่ต่อกันจะมีการเช่ือมต่อกันแบบอนุกรมทางไฟฟ้า
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ตั้งแต่ตัวแรกถึงตัวสุดท้ายดังแสดงในรูปที่ 1 เมื่อน ามาต่อเข้ากับโหลด (Load) หากมีกระแสไฟฟ้าไหลก็จะครบวงจร ที่ด้านบน
และด้านล่างถูกประกบด้วยแผ่นเซรามิค ปริมาณความต่างศักย์ไฟฟ้าที่โมดูลผลิตได้เนื่องจากความต่างของอุณหภูมิระหว่าง
แผ่นด้านบนและด้านล่างขึ้นอยู่กับจ านวนคู่ของ พี- เอ็น ในโมดูลนั้น 
 

 
 

ภำพที ่2 โครงสร้างของแผงเทอร์โมอิเล็กทริก 
 

การท างานของเทอร์โมอิเล็กทริกโมดูล แบ่งเป็น 2 โหมดคือ โหมดแรก เรียกว่า “โหมดผลิตไฟฟ้า (Generator mode)” โดย
ให้ความต่างของอุณหภูมิบนแผ่นเซรามิคด้านบนและล่างท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลเนื่องจากพาหะข้างมาก (Majority 
carriers) ในสารกึ่งตัวน าเหล่านั้น โดยในสารกึ่งตัวน าชนิดเอ็นจะมีพาหะข้างมากเป็นอิเล็กตรอน (Electron) หรือประจุลบ 
เมื่อมีความร้อนท่ีผิวด้านบนมากกว่าด้านล่าง การไหลของความร้อนจะท าให้เกิดการไหลของพาหะข้างมาก อิเล็กตรอนจะไหล
จากผิวด้านบนไปสู่ด้านล่าง ส่วนในสารกึ่งตัวน าชนิดพี มีพาหะข้างมากเป็นโฮล (Hole) หรือประจุบวก เมื่อมีความร้อนที่ผิว
ด้านบนมากกว่าด้านล่าง โฮลก็จะไหลจากผิวด้านบนไปด้านล่างเช่นเดียวกัน ดังนั้นทิศทางของกระแสไฟฟ้าในเทอร์โมอิเล็กท
ริกโมดูลจึงไหลตามกันไปในทิศเดียวกัน ส่วนการท างานอีกโหมดหนึ่งในทางกลับกัน เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในเทอร์โมอิ
เล็กทริกโมดูลจะท าให้เกิดความร้อนและความเย็นเกิดขึ้นที่ผิวด้านบนและด้านล่าง เรียกว่า “โหมดผลิตความเย็นด้วยไฟฟ้า 
(Refrigerator mode)” แสดงในรูปที่ 3 เมื่อมีแหล่งจ่ายไฟฟ้าจากภายนอก เช่น แบตเตอรี่ จะท าให้เกิดความแตกต่างของ
ความร้อนและความเย็นท่ีผิวแต่ละด้าน เนื่องจากกระแสไฟฟ้าท าให้เกิดการเคลื่อนที่ของพาหะข้างมากซึ่งเป็นตัวท าให้เกิดการ
น าความร้อนจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง ข้อดีของเทอร์โมอิเล็กทริกโมดูล คือ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถท างานไดโ้ดยที่ไม่มีส่วนใด
เคลื่อนไหว ท าให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน มีขนาดเล็ก น ้าหนักเบา ท างานเงียบ ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมที่จะน าไป
ประยุกต์ใช้กับงานท่ีต้องค านึงถึงขนาด และน ้าหนักเป็นส าคัญ เช่น การใช้งานอุปกรณ์บนยานอวกาศ การใช้เทอร์โมอิเล็กทริก
ในการท าความเย็นไม่จ าเป็นต้องใช้สารท าความเย็นเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนความร้อน จึงไม่ท าลายช้ันบรรยากาศและ
ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม จากความสามารถที่โดดเด่นของเทอร์โมอิเล็กทริกท าให้มันถูกน าไปใช้งานต่างๆ หลากหลาย
ประเภท เช่น ทางการแพทย์ อากาศยาน อุตสาหกรรม โทรคมนาคม เป็นต้น เนื่องจากความหลากหลายของรูปแบบการใช้
งานของเทอร์โมอิเล็กทริกโมดูล ท าให้สามารถจัดกลุ่มรูปแบบการใช้งานได้ 3 รูปแบบใหญ่ๆ คือ การท าความเย็น การผลิต
กระแสไฟฟ้า และการใช้เป็นเซนเซอร์ตรวจจับ ปรากฏการณ์เทอร์โมอิเล็กทริก (Thermoelectric Effect) เป็นปรากฏการณ์ที่
พลังงานความร้อนเปลี่ยนไปเป็นพลังงานไฟฟ้า หรือในทางตรงกันข้ามพลังงานไฟฟ้าจะถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อน 
โดยปรากฏการณ์เทอร์โมอิเล็กทริกสามารถอธิบายได้ตามหลักการท างานโดย 2 ปรากฏการณ์ส าคัญ คือ ปรากฏการณ์ซีเบค 
(Seebeck Effect) และปรากฏการณ์เพลเทียร์ (Peltier Effect) ในปี ค.ศ. 1821 นักวิทยาศาสตร์ชาว เยอรมัน โทมัส ซีเบค 
(Thomas Seebeck) ได้ค้นพบว่า เมื่อปลายทั้งสองที่เช่ือมต่อกันของขดลวดโลหะ ซึ่งท ามาจากโลหะ 2 ชนิดที่ต่างกัน ถูก
รักษาไว้ท่ีอุณหภูมิต่างกัน ดังแสดงในภาพที่ 4 จะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Open Circuit Electromotive Force, E) ขึ้นในวงจร 
หรือเรียกว่า ซีเบคโวลท์เทจ (Seebeck Voltage) และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเรียกว่า ปรากฏการณ์ซีเบค (Seebeck Effect) 
 

 Hot Surface (Heat Applied)

Cold Surface (Heat Rejected)

pn pn pn pn pn
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ภำพที ่3 ปรากฏการณซ์ีเบค (Seebeck Effect) 
 

โดยค่าของแรงเคลื่อนไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิ T ซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วยสมการความสัมพันธ์ดัง
สมการที่ (1) 

E T                                                                (1) 
โดย   คือ ค่าสัมประสิทธิ์ซีเบค (Seebeck Coefficient) มีหน่วยเป็น โวลท์/เคลวิน ค่าสัมประสิทธิ์ซีเบค (Seebeck 
Coefficient) บอกถึงความต่างศักย์ท่ีโลหะเหนี่ยวน าเมื่อเกิดความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิที่ปลายทั้งสองของขดลวดต่างชนิด
กันในวงจรแบบเปิด ณ อุณหภูมิที่ก าหนด เมื่อค่าสัมประสิทธิ์ซีเบคมีค่าสูงขึ้นค่าความต่างศักย์ที่เกิดขึ้นก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน 
ต่อมาในปี ค.ศ. 1834 Jean Charles Athanase Peltier พบว่า เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปในวงจรลักษณะเดียวกันกับที่ซี
เบคสร้างขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 3 จะท าให้เกิดความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิที่ปลายขั้วท้ังสอง โดยที่ปลายข้างหนึ่งจะร้อนและ
ปลายอีกข้างหนึ่งจะเย็น และได้เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ปรากฏการณ์เพลเทียร์ (Peltier Effect) โดยค่าการท าความเย็นที่
ปลายขั้วด้านเย็น (QC) จะแปรผันโดยตรงกับกระแสไฟฟ้า (I) ที่จ่ายเข้าในวงจรดังสมการที่ (2) 

 

CQ I                                                                 (2) 
 

โดยที่   คือค่าสัมประสิทธิ์เพลเทียร์ (Peltier Coefficient) มีหน่วย วัตต์/แอมแปร์ (W/A) หรือ วัตต์ /โวลท์ (W/V) ในปี 

ค.ศ. 1854 William Thomson หรือต่อมารู้จักกันในนาม Lord Kelvin เขาได้ศึกษาพบความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์ซี
เบคและสัมประสิทธิ์เพลเทียร์ โดยพบว่า สัมประสิทธิ์เพลเทียร์ คือผลคูณระหว่างสัมประสิทธิ์ซีเบค และอุณหภูมิสัมบูรณ์ที่
ปลายขั้วของขดลวดโลหะ (T) ดังสมการที่ (3) 

T                                                                  (3) 
 

โดยความสัมพันธ์อัตราการดูด (QC) และคายพลังงานความร้อน (QH) ได้ดังสมการที่ (4) และ (5) ตามล าดับคือ 
 

2( ) 0.5C C H CQ T I K T T I r                                                 (4) 
 

2( ) 0.5H H H CQ T I K T T I r                                                 (5) 
 

เมื่อ 
,C HT I  คือปรากฏการณ์เพลเทียร์, ( )H CK T T  คือการถ่ายเทความร้อนที่เกิดภายในของเทอร์โมอิเล็กทริกโมดูล, 

20.5I r  คือความร้อนที่เกิดจากการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับตัวเทอร์โมอิเล็กทริก และประสิทธิภาพในการท าความเย็น 
 

 
Thermocouple
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T
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max
C

H C

T
COP

T T



                                                        (6) 

 

กระแสไฟฟ้าสูงสดุในการดึงความร้อน 

max
2

T
I

r
                                                                 (7) 

 

เทอร์โมอิเล็กทริกโมดูลตัวหนึ่งอาจประกอบไปด้วยเทอร์โมคัปเปิลจ านวนมากที่ถูกจัดวางเป็นแบบเมตริกซ์ซึ่งโดยทั่วไปเป็นไป
เป็นสารกึ่งตัวน าแบบพี - เอ็น (P-N Type) ตั้งแต่ 3 ถึง 127 คู่ลักษณะของเทอรโ์มอิเล็กทริกโมดูลเป็นดังแสดงในรูปที่ 1 เทอร์
โมอิเล็กทริก 1 โมดูล สามารถท างานท่ีอุณหภูมิแตกต่างกันได้มากถึง 70องศาเซลเซียส และสามารถถ่ายเทความร้อนได้อัตรา
มากถึง 125 วัตต์ นอกจากน้ันเทอร์โมอิเล็กทริกโมดูลยังสามารถน ามาติดตั้งซ้อนกันเป็นช้ันทรงปิรามิดเพื่อเพิ่มความแตกต่าง
ระหว่างอุณหภูมิด้านร้อนและเย็นการท าเช่นนี้จะสามารถให้เกิดอุณหภูมิแตกต่างระหว่างกันได้สูงถึง 130 องศาเซลเซียสโดย
สัมประสิทธิ์สมรรถนะ (Coefficient of Performance, COP) จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเมื่อความแตกต่างระหว่าง
อุณหภูมิด้านร้อนและด้านเย็นมากกว่า 70 องศาเซลเซียส 
 

 
 

ภาพที่ 4 ตัวอย่างโมดูลเทอร์โมอิเล็กทริกท่ีติดตั้งซ้อนกันเป็นช้ันทรงปิรามิด 
 
การประยุกต์ใช้เทอร์โมอิเล็กทริกส าหรับแหล่งความร้อนทิ้ง อุณหภูมิสูงที่โรงงานซีเมนต์ โรงงานหลอมแก้ว โรงงานกระดาษ 
ท่อไอเสียในรถยนต์ โรงงานเผาถ่านหิน เป็นต้น วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกที่จะใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าต้องมีแผงวงจรติดอยู่กับ
ผิวสัมผัสของแหล่งความร้อน ซึ่งความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างท้ังสองด้าน จะท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าที่น าไปใช้งานได้ ข้อดี
ของแผงเทอร์โมอิเล็กทริกมีขนาดเล็ก มีน้ าหนักเบา และไม่มีช้ินส่วนเคลื่อนไหว ท าให้เครื่องผลิตไฟฟ้าแบบเทอร์โมอิเล็กทริก
เหมาะกับชนบทห่างไกล แท่นเจาะน้ ามันกลางทะเล โรงงานท่ีตั้งในทะเลทราย ฯลฯ หรือในรถยนต์โดยสารที่ใช้ความร้อนจาก
ควันไอเสียที่มีอุณหภูมิสูง โดยติดตั้งแผงวงจรวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกที่ท่อไอเสียรถยนต์ผลิตไฟฟ้าช่วยขับเคลื่อนรถยนต์ได้ ส่วน
ด้านที่สัมผัสกับด้านนอกรถก็จะเป็นด้านที่อุณหภูมิต่ าอุปกรณ์ลักษณะเดียวกันนี้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น โรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงงานเซรามิก โรงงานเคมีภัณฑ์ได้ 
 
 
 
 

511 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

ผลกำรวิจัย  

 
ภำพที ่5 โครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องควบคุมอุณหภมูิน้ าอัตโนมัตสิ าหรับตู้พรรณไม้น้ า 

 
โครงสร้างของเครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ าอัตโนมัติส าหรับตู้พรรณไม้น้ าแสดงดังรูปที่ 5 จากรูปดังกล่าวจะเห็นว่า 

ตัวเครื่องถูกออกแบบใหแ้บ่งเป็น 2 ส่วนคือด้านหน้าเป็นส่วนของระบบวงจรตรวจวัดและควบคุมอุณหภูมิท าหน้าท่ีประมวลผล
ค่าของอุณหภูมิน้ าภายในตู้พรรณไม้น้ าที่ได้รับจากอุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิเบอร์ DS18B20 แสดงค่าของอุณหภูมิ
ผ่านจอแสดงผลเชิงตัวเลขแบบ 7 Segment จ านวน 3 หลัก (มีทศนิยม 1 ต าแหน่ง) ระบบควบคุมอุณหภูมิถูกออกแบบให้

สามารถปรับตั้งค่าของอุณหภูมิ (C) ผ่านแผงควบคุมที่ติดตั้งไว้บริเวณต าแหน่งใต้จอแสดงผลเชิงตัวเลข และด้านหลังเป็นส่วน
ของระบบการท าความเย็น (Chiller) และความร้อน (Heater) ของโมดูลเทอร์โมอิเล็กทริก ส าหรับการออกแบบระบบควบคุม
การท างานของโมดูลเทอร์โมอิเล็กทริกอาศัยอุปกรณ์รีเลย์ชนิด Solid State Relay (SSR) เพื่อท าหน้าที่เป็นสวิตซ์เปิดและปิด
แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบสวิตช่ิง (Switching power supply) ขนาด 12Vdc 30A ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าเลี้ยงให้กับโมดูล
เทอร์โมอิเล็กทริกเพื่อท าหน้าที่ลดหรือเพิ่มอุณหภูมิของน้ าผ่านอุปกรณ์หม้อน้ าแลกเปลี่ยนอุณหภูมิที่ออกแบบด้วยวัสดุ
ทองแดงเพื่อคุณสมบัติในการน าพาความร้อนที่ดี (Heat conduction) พร้อมติดตั้งแผ่นระบายความร้อน (Heat sink) เข้ากับ
โมดูลเทอร์โมอิเล็กทริกเพื่อท าหน้าที่ระบายความร้อนในกรณีระบบต้องการลดอุณหภูมิของน้ าในตู้พรรณไม้น้ าลง โดยที่
ด้านล่างของแผ่นระบายความร้อนมีการติดตั้งพัดลมขนาดพัดลมแบบสองใบพัด 12 Vdc 2.5A ขนาด 120 มิลลิเมตร เพื่อท า
หน้าที่ช่วยระบายความร้อนให้กับแผ่นระบายความร้อน โดยพัดลมจะดูดอากาศเย็นจากทางด้านล่างและเป่าผ่านชุดแผง
ระบายความร้อนน าพาความร้อนลอยสู่ช่องระบายอากาศด้านบนของตัวเครื่อง ในการทดสอบการท างานของเครื่องควบคุม
อุณหภูมิน้ าอัตโนมัติส าหรับตู้เพาะเลี้ยงพรรณไม้ที่ออกแบบ โดยที่ก าหนดให้ตู้เพาะเลี้ยงพรรณไม้มีขนาด 14 น้ิว ความจุ 
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(ก) การเพิ่มอุณหภูม ิ

 

 
(ข) การลดอุณหภูม ิ

 

ภำพที ่6 ผลการทดลองการเพิ่มและลดอุณหภูมิน้ าในตู้ส าหรับเพาะเลี้ยงพรรณไม้น้ า 
 

ปริมาตรน้ า 20 ลิตร พร้อมติดตั้งปั้มน้ าแบบแช่ 12 Vdc ขนาด 32 วัตต์ ท าหน้าท่ีปั้มหมุนเวียนน้ าภายในตู้เพาะเลี้ยงส่งผ่านไป
ยังหม้อน้ าของเครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ าอัตโนมัติ โดยท าการทดลองเพิ่มและลดอุณหภูมิของน้ าภายในตู้เพาะเลี้ยงพรรณไม้
เปรียบเทียบเชิงเวลา และการทดลองเชิงเปรียบเทียบในกรณีเพาะเลี้ยงพรรณไม้ภายใต้การควบคุม อุณหภูมิน้ าภายในตู้
เพาะเลี้ยงโดยอาศัยเครื่องควบคุมอุณหภมูิน้ าอัตโนมัติที่ออกแบบและในกรณเีพาะเลี้ยงพรรณไม้แบบไม่ควบคุมอุณหภูมนิ้ า โดย
สังเกตการณ์เจริญเติบโตภายใต้ระยะเวลา 30 วัน จากรูปที่ 6(ก) แสดงผลการทดลองการเพิ่มอุณหภูมิน้ าในตู้เพาะเลี้ยงพรรณ
ไม้น้ าในการทดลองเราก าหนดให้อุณหภูมิของน้ าเริ่มแรกเท่ากับ 28 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิห้อง 27.5 องศาเซลเซียส)  
 

 
                 (ก) ช่วง 20.0 - 22.5 องศาเซลเซียส                            (ข) ช่วง 37.5 - 40.0 องศาเซลเซียส 

 

ภำพที ่7 ผลการทดลองการรักษาอุณหภูมิของตูเ้พาะเลี้ยงพรรณไมน้้ าแบบอัตโนมตัิ 
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เมื่อเวลาผ่านไปจะเห็นว่าอุณหภูมิของน้ าในตู้เพาะเลี้ยงพรรณไม้น้ ามีค่าเพิ่มขึ้นและจากการค านวณพบว่าอัตราเฉลี่ยการ
เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของน้ าในตู้เพาะเลี้ยงพรรณไม้น้ ามีค่าเท่ากับ 0.167 องศาเซลเซียสต่อนาที จากรูปที่ 6(ข) แสดงผลการ
ทดลองการลดอุณหภูมิน้ าในตู้เพาะเลี้ยงพรรณไม้น้ า เมื่อเวลาผ่านไปจะเห็นว่าอุณหภูมิของน้ าในตู้เพาะเลี้ยงพรรณไม้น้ ามีค่า
ลดลงและจากการค านวณพบว่าอัตราการลดลงของอุณหภูมิของน้ าในตู้พรรณไม้น้ ามีค่าเท่ากับ 0.096 องศาเซลเซียสต่อนาที 
รูปที่ 7(ก) แสดงผลการทดลองการรักษาอุณหภูมิของตู้เพาะเลี้ยงพรรณไม้น้ าแบบอัตโนมัติ ช่วง 20.0 - 22.5 องศาเซลเซียส
จากรูปดังกล่าวจะเห็นว่าเมื่อเวลาที่ 170 นาทีอุณหภูมิของน้ าในตู้พรรณไม้น้ ามีค่าลดลงจนถึงระดับ 20.0 องศาเซลเซียส
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั่งให้รีเลย์ที่จ่ายไฟเลี้ยงให้กับแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงของอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกหยุดท างาน ต่อมา
เมื่อเวลาผ่านไปที่ 225 นาทีอุณหภูมิของน้ าในตู้พรรณไม้น้ ามีค่าสูงขึ้นมากกว่า 22.5 องศาเซลเซียสไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั่ง
ให้รีเลย์ที่จ่ายไฟเลี้ยงให้กับให้แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงของอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกท างานเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิอีกครั้ง รูป
ที่ 7(ข) แสดงผลการทดลองการรักษาอุณหภูมิของตู้เพาะเลี้ยงพรรณไม้น้ าแบบอัตโนมัติช่วง 37.5 - 40.0 องศาเซลเซียส จาก
รูปดังกล่าวจะเห็นว่าเมื่อเวลาที่ 60 นาทีอุณหภูมิของน้ าในตู้พรรณไม้น้ ามีค่าเพิ่มขึ้นจนถึงระดับ 40.0 องศาเซลเซียส
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั่งให้รีเลย์ที่จ่ายไฟเลี้ยงให้กับแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงของอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกหยุดท างาน ต่อมา
เมื่อเวลาผ่านไปที่ 225 นาทีอุณหภูมิของน้ าในตู้พรรณไม้น้ ามีค่าลดลงต่ ากว่า 37.5 องศาเซลเซียสไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั่ง
ให้รีเลย์ที่จ่ายไฟเลี้ยงให้กับให้แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงของอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกท างานเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิอีกครั้ง 
 

 
ภำพที ่8 การเปรยีบเทียบผลการทดลองการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ าไส้ปลาไหล ระยะเวลา 30 วัน 

 

รูปที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบตัวอย่างผลการทดลองการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ าไส้ปลาไหลเป็นระยะเวลา 30 วัน จากรูป
ดังกล่าวจะเห็นว่าพรรณไม้น้ าไส้ปลาไหลที่อยู่ในตู้เพาะเลี้ยงท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิระหว่าง 20.0 - 22.5 องศาเซลเซียสมีการ
เจริญเติบโตที่สูงกว่าเมือ่เทียบกับตู้เพาะเลีย้งท่ีไมม่ีการควบคุมอุณหภูมิอยู่เท่ากับ 41.67 เปอร์เซ็นต์ (เนื่องจากตู้เพาะเลี้ยงท่ีไม่
มีการควบคุมอุณหภูมิจะมีอุณหภูมิของน้ าแปรเปลี่ยนตามสิ่งแวดล้อมภายนอกซึ่งโดยเฉลี่ยจะสูงกว่า 27 องศาเซลเซียส) 
 

อภิปรำยผล  
จากคุณลักษณะของตัวเครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ าอัตโนมัติที่สามารถเพิ่ม – ลดระดับอุณหภูมิของน้ าได้ มีความ

เหมาะสมเพื่อประยุกต์ใช้ส าหรับเพาะเลี้ยงพรรณไม้น้ า ปลาสวยงาม หรือน าไปใช้ในห้องปฏิบัติการทางด้านเคมีพอลิเมอร์ที่
ต้องการปรับเปลี่ยนระดับอุณหภูมขิองน้ าเพื่อศึกษาคุณสมบัตกิารเปลี่ยนสีของพอลิเมอรส์ังเคราะห ์(Synthetic polymers) 
ตามระดับอุณหภูมิของน้ าซึ่งสามารถน าไปต่อยอดประยุกต์ใช้งานเป็นแผ่นแปะวัดไข้บริเวณหน้าผากส าหรับเด็กทารก 
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สรุปผลกำรวิจัย   
 จากการทดลองการเพิ่มและลดอุณหภูมิน้ าในตู้ส าหรับเพาะเลีย้งพรรณไม้น้ าขนาดความจุปริมาตรน้ า 20 ลิตร พบว่า
อัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นและลดลงของอุณหภูมิของน้ าในตู้เพาะเลี้ยงพรรณไม้น้ ามีค่าเท่ากับ 0.167 และ 0.096 องศาเซลเซียส
ต่อนาที ตามล าดับ (อุณหภูมิห้องเท่ากับ 27 องศาเซลเซียส) โดยขณะที่เครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ าอัตโนมัติท างานมีค่าเฉลี่ยการ
กินก าลังงานทางไฟฟ้าเท่ากับ 355 วัตต์ และในการทดลองเพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ าไส้ปลาไหลเป็น
ระยะเวลา 30 วัน ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าพรรณไม้น้ าไส้ปลาไหลที่อยู่ในตู้เพาะเลี้ยงที่มีการควบคุมอุณหภูมิระหว่าง 
20.0 - 22.5 องศาเซลเซียสมีการเจริญเติบโตที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับตู้เพาะเลี้ยงที่ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิอยู่เท่ากับ 41.67 
เปอร์เซ็นต์ แต่ด้วยข้อจ ากัดของโมดูลเทอร์โมอิเล็กทริกในปัจจุบันที่มีประสิทธิภาพต่ าเนื่องจากวัสดุที่เป็นสารกึ่งตัวน าและ
โครงสร้างที่ท าให้เกิดการสูญเสียทางความร้อนอย่างรวดเร็ว (ด้านร้อนและด้านเย็นอยู่ใกล้กันมาก) จึงไม่เหมาะส าหรับการใช้
งานท่ีมีภาระงานท่ีมีขนาดใหญ่ โดยเราสามารถทดแทนระบบดังกล่าวด้วยระบบท าความเย็นแบบอัดไอนั้นเอง 
 
กิตติกรรมประกำศ 
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การค้นหาความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จ กรณีศึกษาตัวอย่าง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัดคอนกรีตผสมเสร็จแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก 

INVESTIGATION OF CUSTOMER SATISFACTION IN MIXED-CONCRETE SERVICE: AN 
EXAMPLE OF MIXED-CONCRETE COMPANY IN PHITSANULOK PROVINCE 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ค้นหาระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีผลต่อการใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จด้วย
วิธีการทางสถิติ กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจ ากัด คอนกรีตผสมเสร็จแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามที่ได้ท าการออกแบบและสร้างขึ้นมาโดยใช้มาตราวัดของลิเคิร์ท กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้เป็นลูกค้าจ านวน 120 รายที่ได้ท าการสั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จในระหว่างเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2560 ซึ่ง
เป็นไปตามขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ในงานวิจัยนี้โดยค านวณจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
ข้อมูลทั้งหมดที่ได้เก็บรวมรวมมาจะถูกน ามาวิเคราะห์ผลทางสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ลูกค้ามีระดับความพึง
พอใจด้านราคาคอนกรีตผสมเสร็จมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ  และด้านการสั่งซื้อหรือสั่งจอง
คอนกรีตผสมเสร็จตามล าดับ ในขณะที่ด้านการจัดส่งคอนกรีต ลูกค้าจะมีระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจของลูกค้า   แบบสอบถาม   คอนกรีตผสมเสร็จ 
 

Abstract 
 The aims of this research was to investigate the level of customer satisfaction affected with 
service providing for a mixed-concrete company using statistical approaches: a case study of a mixed-
concrete company in Phitsanulok province. The questionnaires used to collect the data were designed by 
using the Likert scale. The sample collected in this research was a total of 120 customers arriving 
between January and June in 2017. The acceptable sample size considered this work was calculated by 
using Taro Yamane’s formula with 95% confidence interval. The data collected were analysed by using 
descriptive statistic. The results indicated that the highest level of customer satisfaction was the cost of 
mixed-concrete following by the quality of mixed-concrete and product purchasing, respectively. Whereas 
the lowest level of customer satisfaction was the service of mixed-concrete distribution to the customers. 
 
keywords : customer satisfaction  questionnaire  mixed-concrete 
 
บทน า   

ปัจจุบันธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างได้มีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยจึงท าให้
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมพื้นฐานมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามไปด้วย เมื่อ
ปริมาณการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานมีค่อนข้างสูง ความต้องการในการใช้วัสดุจึงมีความต้องการที่สูงขึ้นเช่นกัน รวมถึง
คอนกรีตซึ่งถือว่าเป็นวัสดุก่อสร้างหลักที่นิยมน ามาใช้ในการก่อสร้างต่างๆ  เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอนกรีต
ผสมเสร็จนับว่าเป็นอุตสาหกรรมคอนกรีตอีกประเภทหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อธุรกิจก่อสร้างและได้รับความนิยมอย่าง
ต่อเนื่องในปัจจุบัน (ฆนนัช พระพุทธคุณ และ ธีรเดช วุฒิพรพันธ์, 2554) ทั้งธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ เนื่องจาก
คอนกรีตผสมเสร็จเป็นคอนกรีตที่ผสมเรียบร้อยมาจากโรงงาน มีความสะดวกรวดเร็วในการท างานและประหยัดต้นทุน
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มากกว่าการผสมคอนกรีตด้วยแรงงานคน ตลอดจนสามารถก าหนดปริมาณในการใช้ปูนได้อย่างถูกต้องแน่นอน (รัฐศวรรธน์ 
และคณะ, 2558) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด (หจก.) คอนกรีตผสมเสร็จกรณีศึกษา เป็นโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จขนาดย่อมในเขตจังหวัด
พิษณุโลก มีพนักงานประมาณ 17 คน มีรถโม่คอนกรีตผสมเสร็จจ านวน 7 คัน ให้บริการคอนกรีตกับลูกค้าหลายประเภท เช่น 
คอนกรีตผสมเสร็จที่ใช้ในการหล่อเสา-หล่อคาน คอนกรีตเทพื้น คอนกรีตท าถนน เป็นต้น อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีโรงงาน
คอนกรีตผสมเสร็จเกิดขึ้นหลายโรงงานในเขตพื้นที่เดียวกันและในเขตพื้นที่ใกล้เคียงทั้งบริษัทปูนที่มีขนาดเล็กไปจนถึงบริษัท
ปูนที่มีขนาดใหญ่ แต่ละบริษัทมีการแข่งขันที่สูงเพื่อความอยู่รอดและความต้องการเติบโตทางธุรกิจ ประกอบกับลูกค้า ใน
ปัจจุบันมีความคาดหวังในด้านคุณภาพคอนกรีตผสมเสร็จและด้านการบริการเพิ่มมากขึ้น  คุณภาพของคอนกรีตผสมเสร็จ
จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของวิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือผู้ควบคุมงานด้วย อีกทั้งในปัจจุบัน  หจก. คอนกรีตผสมเสร็จ
กรณีศึกษา เริ่มประสบปัญหาลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการมีจ านวนลดลงและยังไม่ทราบถึงสาเหตุที่แน่ชัด 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องโดยสรุปพบว่า มีงานวิจัยที่ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมหรือความพึงพอใจการ
ใช้คอนกรีตผสมเสร็จของลูกค้าหลายงานวิจัย (ธนภูมิ จงเจริญ, 2559; นงค์คราญ เผ่าต๊ะใจ, 2556) ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) (ธนภูมิ จงเจริญ, 2559; เกศรา จันทร์จรัสสุข, 2555; ปกรณ์ 
เจริญเวช, 2554; นงค์คราญ เผ่าต๊ะใจ, 2556; ด ารงค์ ศิริเขต, 2554) ในด้านการวิเคราะห์ผลทางสถิติจะมีทั้งการใช้สถิติเชิง
พรรณนา (ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (เกศรา จันทร์จรัสสุข, 2555; ปกรณ์ 
เจริญเวช, 2554; นงค์คราญ เผ่าต๊ะใจ, 2556) และการใช้สถิติเชิงอนุมาณ เช่น การวิเคราะห์ไคสแควร์ (Chi–square) (ธนภูมิ 
จงเจริญ, 2559; เกศรา จันทร์จรัสสุข, 2555) การวิเคราะห์ t-test (ธนภูมิ จงเจริญ, 2559) การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA) (ธนภูมิ จงเจริญ, 2559) เป็นต้น 

ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ค้นหาระดับความพึงพอใจของลูกค้าในปัจจุบันในการใช้บริการคอนกรีต
ผสมเสร็จและวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของบริษัทกรณีศึกษาด้วยวิธีการทางสถิติ ซึ่งผลการศึกษาวิจัยที่ได้จะเป็นแนวทางหนึ่งใน
การน าไปปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของ หจก. คอนกรีตผสมเสร็จกรณีศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้น 
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากท่ีสุด ตลอดจนสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ในระยะยาว 
 
วิธดี าเนินการวิจัย  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 1.1 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้เป็นลูกค้าที่ใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จของ หจก. คอนกรีต

ผสมเสร็จกรณีศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลกและในเขตพื้นท่ีใกล้เคียง ในช่วงระหว่างเดือน มกราคม–มิถุนายน พ.ศ. 2560 
 1.2 การค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 เนื่องจากธรรมชาติของลูกค้าหรือผู้ที่เข้ามาใช้บริการ/สั่งคอนกรีตผสมเสร็จของ หจก. คอนกรีตผสมเสร็จ

กรณีศึกษา มีจ านวนไม่มากในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา อีกทั้งข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าที่ผ่านมาบริษัทไม่สามารถน าข้อมูล
ดังกล่าวมาเปิดเผยได้ อย่างไรก็ตามทาง หจก. คอนกรีตผสมเสรจ็กรณศีึกษา ได้เปิดเผยข้อมูลเพียงจ านวนลูกค้าในปีท่ีผ่านมามี
จ านวนประมาณ 120 ราย จึงท าให้ในงานวิจัยนี้ได้ก าหนดค่าดังกล่าวมาเป็นจ านวนประชากรที่จะน ามาศึกษา 

 ขั้นตอนถัดมาเป็นการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมส าหรับการศึกษาวิจัยนี้ โดยใช้สูตร
ค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1967) ซึ่งก าหนดให้จ านวนประชากร (N) เท่ากับ 120 รายและใช้ค่าความ
คลาดเคลื่อน (e) เท่ากับ 0.05 ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมอย่างน้อย (n) จะเท่ากับ 92 ราย ซึ่งเป็นจ านวนประชากร
กลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ 
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 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 2.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีคือ แบบสอบถาม ซึ่งถูกออกแบบและสร้างขึ้นจากการศึกษาทฤษฎี 

แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ธนภูมิ จงเจริญ, 2559; นงค์คราญ เผ่าต๊ะใจ, 2556) โดยได้ออกแบบเป็น 3 ส่วน 
ประกอบด้วย  

 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ซึ่งก าหนดให้เป็นตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นของงานวิจัย 

 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จของ 
หจก. คอนกรีตผสมเสร็จกรณีศึกษา โดยข้อค าถามจะประกอบไปด้วยปัจจัยทั้ง 4 ด้านคือ ด้านการจัดส่งคอนกรีตผสมเสร็จ 
ด้านการสั่งซื้อ/จองคอนกรีตผสมเสร็จ ด้านผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ และด้านราคาคอนกรีตผสมเสร็จ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้
ถูกก าหนดให้เป็นตัวแปรตามของงานวิจัย 

 ส าหรับการแปลผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจะใช้มาตราวัดของลิเคิร์ท (Rensis A. Likert, 1961) โดย
งานวิจัยนี้ได้แบ่งคะแนนระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ ประกอบไปด้วย ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ระดับ 2 
หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย และระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด 

 ส่วนที่ 3 เป็นค าถามปลายเปิดที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม หลังจากนั้นแบบสอบถามที่ได้ถูกออกแบบและสร้างขึ้นมาได้ถูกตรวจสอบโดยตรงจากที่ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
ของบริษัทท าการพิจารณาและตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามให้ครอบคลุมและเป็นไปตามความต้องการของบริษัทก่อน
น าไปใช้งานจริงในการเก็บข้อมูลกับลูกค้าต่อไป 

 2.2 การเก็บรวบรวมแบบสอบถามและจ าแนกแบบสอบถาม 
 หลังจากท าการออกแบบและตรวจสอบแบบสอบถามจากผู้เช่ียวชาญแล้ว ในขั้นตอนถัดมาจะเป็นการน า

แบบสอบถามดังกล่าวมาท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการคอนกรีตของ หจก. คอนกรีตผสมเสร็จ
กรณีศึกษา ซึ่งในการศึกษาวิจัยครัง้นี้ใด้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามโดยการได้ติดต่อประสานงานขอความร่วมมือจากฝ่ายขาย
และพนักงานขับรถขนส่งปูนในการแจกแบบสอบถามให้กับลูกค้าประเมินในกรณีที่มีการสั่งซื้อจากลูกค้าเข้ามา ส าหรับ
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจะนานประมาณ 6 เดือนโดยเริ่มแจกแบบสอบถามให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
ตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเดือนมิถุนายน เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างหรือลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการคอนกรีตของ หจก. คอนกรีต
ผสมเสร็จกรณีศึกษา มีจ านวนไม่มาก โดยส่งแบบสอบถามไปทั้งหมด 120 ชุดและท าการตรวจคะแนนและวิเคราะห์ผลใน
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 

 จากการเก็บแบบสอบถามตลอดระยะเวลา 6 เดือนจะพบว่า มีแบบสอบถามที่ถูกประเมินกลับมาจาก
ลูกค้าทั้งหมด 120 ชุด หลังจากนั้นแบบสอบถามทั้งหมดจะต้องถูกน ามาจ าแนกคัดกรองแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งจะไม่
น าไปใช้วิเคราะห์ผล ในงานวิจัยนี้มีหลักการคัดกรองแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ประกอบด้วย แบบสอบถามที่กรอกข้อมูล
ส่วนตัวไม่ครบ  แบบสอบถามที่ท าเครื่องหมายช่องมากที่สุดหรือน้อยท่ีสุดทุกช่อง แบบสอบถามที่ท าเครื่องหมายมากกว่าหนึ่ง
ช่องในข้อค าถามเดียวกัน และแบบสอบถามที่ท าเครื่องหมายไม่ครบทุกข้อ ผลการคัดกรองแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 120 
ชุดด้วยหลักเกณฑ์ที่ก าหนดข้างต้นพบว่า มีแบบสอบถามที่สามารถน ามาใช้วิเคราะห์ผลได้จ านวน 100 ชุด อย่างไรก็ตาม
แบบสอบถามจ านวน 100 ชุดที่จะน ามาวิเคราะห์ผลยังมีจ านวนมากกว่า 92 ชุดที่ได้จากการค านวนด้วยวิธีการทาโร่ ยามาเน่ 
ซึ่งถือว่าจ านวนแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้มีจ านวนมากเพียงพอตามหลักทางสถิติที่ระดับความความ
คลาดเคลื่อน 0.05 
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 2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 หลังจากที่ได้เก็บแบบสอบถามและท าการวิเคราะห์จ าแนกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์แล้วจะเหลือ

แบบสอบถามที่สามารถน ามาใช้วิเคราะห์ผลได้จ านวน 100 ชุด จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ผลด้วยวิธีการทางสถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS ดังต่อไปนี้ 

 1. แบบสอบถามส่วนท่ี 1 เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์ผลโดยใช้การ
แจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) 

 2. แบบสอบถามส่วนท่ี 2 เกี่ยวกับความพึงพอใจการใช้บริการของผู้ตอบแบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์ผล
โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งในการอภิปรายผลการวิจัยจะใช้
ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน 0.8 และใช้เกณฑ์เฉลี่ยดังนี้ ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21–5.00 หมายถึง อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41–4.20 หมายถึง อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61–3.40 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81–2.60 หมายถึง อยู่ในระดับน้อย และค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00–1.80 หมายถึง อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด (กัลยา 
วานิชย์บัญชา, 2549) 

 หลังจากท่ีได้ท าการวิเคราะห์ผลด้วยวิธีการทางสถิติเชิงพรรณนาโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป
ทางสถิติ SPSS แล้ว ในขั้นตอนถัดมาจะท าการจ าแนกตัวแปรตามทั้ง 4 ด้านที่เป็นจุดเด่นและจุดด้อยของห้างหุ้นส่วนจ ากัด
กรณีศึกษา โดยใช้หลักการวิเคราะห์ค่าควอร์ไทล์ (Quartile) จากค่าเฉลี่ยของแต่ละตัวแปรตามด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์
เอกซ์เซล เนื่องจากตัวแปรตามในงานวิจัยนี้มีหลายด้านและแต่ละด้านมีค่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกัน จึงท าให้ไม่สามารถสรุปจุดเด่น
และจุดด้อยได้เพียงข้อใดข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น โดยตัวแปรตามที่มีค่าเฉลี่ยสูงและถูกจัดอยู่ในกลุ่มควอร์ไทล์ที่ 1 (Q1) จัดเป็น
กลุ่มตัวแปรตามที่เป็นจุดเด่น ขณะที่ตัวแปรตามที่มีค่าเฉลี่ยต่ าและถูกจัดอยู่ในกลุ่มควอร์ไทล์ที่ 4 (Q4) จะถูกจัดให้เป็นกลุ่มตัว
แปรตามที่เป็นจุดด้อย 
 
ผลการวิจัย  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยนี้ได้จ าแนกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่
ศึกษา และการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการของลูกค้า ส าหรับรายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้ท าการเก็บข้อมูลได้ถูกจัดเป็นตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นที่จะ

ท าการศึกษาในงานวิจัยนี้ ประกอบไปด้วยปัจจัย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านประเภทของลูกค้า และด้าน
รายได้ต่อเดือนของลูกค้า ซึ่งในแต่ละปัจจัยจะถูกท าการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยการแสดงค่าความถี่และค่าร้อยละ
ของข้อมูลในแต่ละปัจจัยแสดงดังตารางที ่1 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าความถีแ่ละคา่ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามปัจจัยของผูต้อบแบบสอบถาม 

ปัจจัย ระดับปัจจัย ความถี่ ร้อยละ 

1. เพศ 
ชาย 57 57.0 
หญิง 43 43.0 

2. อาย ุ

ต่ ากวา่ 30 ปี 7 7.0 
31 - 40 ปี 40 40.0 
41 - 60 ปี 50 50.0 
60 ปีขึ้นไป 3 3.0 

3. ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 31 31.0 
มัธยมศึกษาตอนต้น 35 35.0 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 13 13.0 
อนุปริญญา/ปวส 8 8.0 
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ปัจจัย ระดับปัจจัย ความถี่ ร้อยละ 
ปริญญาตร ี 10 10.0 

สูงกว่าปริญญาตร ี 3 3.0 

4. ประเภทของลูกค้า 

เจ้าของโครงการ 3 3.0 
เจ้าของบ้าน 54 54.0 

ผู้รับเหมาก่อสร้าง 14 14.0 
วิศวกร 3 3.0 

ช่างก่อสร้าง 26 26.0 

5. รายได้ต่อเดือน 

ต่ ากวา่ 15,000 บาท 46 46.0 
ตั้งแต่ 15,000 – 25,000 บาท 24 24.0 
ตั้งแต่ 25,000 – 35,000 บาท 13 13.0 

ตั้งแต่ 35,000 บาท ขึ้นไป 17 17.0 
 

 จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ปัจจัยด้านเพศพบว่า ลูกค้าที่ใช้บริการ
คอนกรีตผสมเสร็จเป็นเพศชาย 57 คน คิดเป็นร้อยละ 57.0% และเป็นเพศหญิง 43 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0% ปัจจัยด้าน
อายุพบว่า ลูกค้าที่ใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 41 - 60 ปี มากที่สุด จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.0% ขณะทีลู่กค้าช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไปจะใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จน้อยที่สุดจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0% เท่านั้น 
ปัจจัยด้านระดับการศึกษาพบว่า ลูกค้าท่ีใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 
35 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0% อย่างไรก็ตามลูกค้าที่ใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จที่จบการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีมี
จ านวนน้อยที่สุด จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0% เท่านั้น ปัจจัยในด้านประเภทของลูกค้าพบว่า ลูกค้าท่ีใช้บริการคอนกรีต
ผสมเสร็จส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของบ้าน จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0% ในขณะที่ลูกค้าประเภทเจ้าของโครงการและ
วิศวกรใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จของบริษัทกรณีศึกษาน้อยที่สุด จ านวนอย่างละ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0% และปัจจัยใน
ด้านรายได้ต่อเดือนพบว่า ลูกค้าที่ใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จส่วนใหญ่จะมีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 บาท จ านวน 46 
คน คิดเป็นร้อยละ 46.0% อย่างไรก็ตามลูกค้าจ านวนที่น้อยที่สุดที่ใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จจะมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 
35,000 บาทขึ้นไป จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0% 

2. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการของลูกค้า 
 การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ท าการค้นหาระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จของลูกค้า

ในปัจจุบัน การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจการใช้บริการของลูกค้าในงานวิจัยนี้จะพิจารณา 4 ด้านประกอบด้วย ด้านการ
จัดส่งคอนกรีต ด้านการสั่งซื้อหรือจองคอนกรีตผสมเสร็จ ด้านผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ และด้านราคาคอนกรีตผสมเสร็จ 
โดยทุกด้านจัดเป็นตัวแปรตามของงานวิจัยนี้ ซึ่งรายละเอียดของแต่ละด้านหลังจากท าการวิ เคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา
ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่าควอไทล์ สามารถแสดงผลดังตารางที ่2 

 จากตารางที่ 2 จะพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าในด้านการจัดส่งคอนกรีตของ หจก. คอนกรีตผสมเสร็จ
กรณีศึกษา โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.87) นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากทั้งหมดโดยเรียงจากมากไปหาน้อยดังต่อไปนี้ กริยาการแต่งกายและความสุภาพของพนักงาน ( X = 
3.93) ปริมาณคอนกรีตผสมเสร็จที่จัดส่งครบถ้วน ( X = 3.87) พนักงานปฏิบัติงานถูกต้องแม่นย าที่ตกลงกันไว้ ( X = 3.86) 
และการจัดส่งรวดเร็ว/ตรงเวลาที่นัดหมาย ( X = 3.82) ตามล าดับ 

 ส าหรับความพึงพอใจของลูกค้าในด้านการสั่งซื้อ/จองคอนกรีตผสมเสร็จของ หจก. คอนกรีตผสมเสร็จ
กรณีศึกษา โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.95) นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากทั้งหมดโดยเรียงจากมากไปหาน้อยดังต่อไปนี้ กริยามารยาทและความสุภาพของพนักงาน  ( X = 4.00) 
ความรู้เกี่ยวกับคอนกรีตของพนักงาน ( X = 3.99) และความสะดวกในการติดต่อ เช่น โทรศัพท์สั่ง เป็นต้น ( X = 3.88) 
ตามล าดับ 
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 ส าหรับความพึงพอใจของลูกค้าในด้านผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จของ หจก. คอนกรีตผสมเสร็จกรณีศึกษาโดย
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.06) นอกจากน้ีผลการวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากทั้งหมด โดยความน่าเช่ือถือในตราสินค้าคอนกรีตผสมเสร็จกรณีศึกษา ( X =4.13) มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุดในกลุ่ม 
รองลงมาเป็นการรับประกันคุณภาพสินค้าและบริการหลังการขาย ( X =4.10) ในขณะที่ชนิดของผลิตภัณฑ์ตรงตามที่สั่งไว้ (
X =3.95) มีระดับความพึงพอใจต่ าที่สุดในกลุ่ม 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการวเิคราะหท์างสถิติและระดับความพึงพอใจของตัวแปรตามในแตล่ะด้าน 

ปัจจัยหรือตัวแปรตามในด้านต่างๆ X  SD  ระดับความพึงพอใจ ควอร์ไทล์ 
1. ด้านการจดัส่งคอนกรีต     

1.1 การจัดส่งรวดเร็วและตรงเวลาที่นัดหมาย 3.82 0.71 มาก Q4 
1.2 กริยาการแต่งกายและความสุภาพของพนักงาน 3.93 0.65 มาก Q4 
1.3 ปริมาณคอนกรีตผสมเสร็จที่จัดส่งครบถ้วน 3.87 0.72 มาก Q4 
1.4 พนักงานปฏิบัติงานถกูต้องตามที่ตกลงกันไว้ 3.86 0.65 มาก Q4 

รวม 3.87 0.68 มาก  
2. ด้านการสัง่ซื้อหรือสั่งจองคอนกรีตผสมเสร็จ     

2.1 ความสะดวกในการติดต่อสั่งซ้ือ 3.88 0.70 มาก Q4 
2.2 ความใส่ใจในบริการของพนักงาน 3.94 0.70 มาก Q3 
2.3 ความรู้เกี่ยวกับคอนกรีตของพนกังาน 3.99 0.67 มาก Q3 
2.4 กริยามารยาทและความสุภาพของพนักงาน 4.00 0.65 มาก Q2 
2.5 มีการแนะน าชนิดคอนกรีตให้ลูกค้าทราบ 3.98 0.66 มาก Q3 

รวม 3.95 0.67 มาก  
3. ด้านผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ     

3.1 ชนิดของผลิตภัณฑ์ตรงตามที่ตกลงไว้ 3.95 0.71 มาก Q3 
3.2 คอนกรีตมีคุณภาพดีตรงตามความต้องการ 4.07 0.70 มาก Q2 
3.3 ค่าก าลังอัดคอนกรีตฯ ตรงตามความต้องการ 4.09 0.65 มาก Q2 
3.4 ความน่าเช่ือถือในตราสินค้าคอนกรีตผสมเสร็จกรณีศึกษา 4.13 0.70 มาก Q1 
3.5 การรับประกันคุณภาพสินค้าและบริการหลังการขาย 4.10 0.64 มาก Q1 

รวม 4.06 0.68 มาก  
4. ด้านราคาคอนกรีตผสมเสร็จ     

4.1 คุณภาพและบริการมีความคุ้มค่ากบัเงินที่จ่ายไป 4.02 0.75 มาก Q2 
4.2 การแนะน าราคาสินค้า  4.08 0.73 มาก Q2 
4.3 ก าหนดราคาชัดเจนเข้าใจง่าย 4.12 0.72 มาก Q1 
4.4 ก าหนดราคาค่าขนส่งทางไกลไว้อยา่งชัดเจน 4.15 0.71 มาก Q1 

รวม 4.09 0.72 มาก  
 

 ส าหรับความพึงพอใจของลูกค้าในด้านราคาคอนกรีตผสมเสร็จของ หจก. คอนกรีตผสมเสร็จกรณีศึกษาโดยเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.09) นอกจากน้ีผลการวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ทั้งหมด ซึ่งการก าหนดค่าขนส่งทางไกลชัดเจน ( X = 4.15) มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุดในกลุ่ม รองลงมาเป็นก าหนดราคา
ชัดเจนเข้าใจง่าย ( X = 4.12) ในขณะที่คุณภาพและบรกิารมีความคุ้มค่ากับเงินท่ีจ่ายไป ( X = 4.02) มีระดับความพึงพอใจต่ า
ที่สุดในกลุ่ม 

 อย่างไรก็ตามจากตารางที่ 2 จะพบอีกว่า ระดับความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละข้ออยู่ในระดับมากเท่ากัน
ทั้งหมด อีกท้ังการเลือกจุดเด่น–จุดด้อยเพียงอย่างละข้อโดยอาศัยค่าเฉลี่ยที่มากท่ีสุดและน้อยที่สุดนั้นอาจท าให้การสรุปผลไม่
ครอบคลุมในทุกด้าน เนื่องจากตัวแปรตามมีจ านวนหลายข้อและในแต่ละข้อมีค่าเฉลี่ยที่ไม่แตกต่างกันมาก ดังนั้นในงานวิจัยนี้
จึงได้น าค่า X  ของตัวแปรตามแต่ละข้อมาท าการแบ่งกลุ่มอีกครั้งโดยใช้หลักการทางสถิติควอไทล์ในการจัดกลุ่มตัวแปรตามที่
เป็นจุดเด่นและตัวแปรตามที่เป็นจุดด้อยของ หจก. คอนกรีตผสมเสร็จกรณีศึกษา 
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 โดยก าหนดให้ค่า X  ของตัวแปรตามใดก็ตามที่อยู่ในช่วงของ Q
1

 จะถูกจัดให้เป็นจุดเด่น ส าหรับค่า X  ของ

ตัวแปรตามใดก็ตามที่อยู่ในช่วงของ Q
2
นั้นอาจจะเป็นจุดเด่นได้ในอนาคต ขณะที่ค่า X  ของตัวแปรตามใดก็ตามที่อยู่ในช่วง

ของ Q
3
ในอนาคตอาจจะกลายไปเป็นจุดด้อยได้ และค่า X  ของตัวแปรตามใดก็ตามที่อยู่ในช่วงของ Q

4
จะถูกจัดให้เป็นจุด

ด้อยของทาง หจก. คอนกรีตผสมเสร็จกรณีศึกษา ซึ่งจากจากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าผู้วิจัยได้น าค่า X  มาท าการแบ่งช่วงหา
ค่าควอร์ไทล์ของตัวแปรตามทั้ง 4 ด้านแล้วแสดงดังภาพที ่1 

 

3.82    3.93      3.99      4.09                        4.15 

                 Q4                           Q3                           Q2                          Q1 
ภาพที ่1 แบ่งช่วงของควอร์ไทล์ตามค่าของ X  ตัวแปรตาม 

 
 จากภาพที่ 1 หลังจากท าการแบ่งช่วงค่าเฉลี่ยเป็นควอร์ไทล์ ผลการจัดกลุ่มตัวแปรตามทั้ง 4 ด้านถูกแสดงดัง

ตารางที่ 2 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยหรือตัวแปรตามที่เป็นจุดเด่นของบริษัท (Q1) จะเป็นในด้าน “ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
ผสมเสร็จ” (ประกอบด้วย ความน่าเช่ือถือในตราสินค้า หจก. คอนกรีตผสมเสร็จกรณีศึกษา และการรับประกันคุณภาพสินค้า
และบริการหลังการขาย) และในด้าน “ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ” (ประกอบด้วย ก าหนดราคาชัดเจนเข้าใจง่าย และก าหนด
ราคาค่าขนส่งทางไกลไว้อย่างชัดเจน) แสดงดังตารางที่ 2 ในขณะที่ปัจจัยหรือตัวแปรตามที่เป็นจุดด้อยของบริษัท (Q ) จะ

เป็นด้าน “การจัดส่งคอนกรีต” (ประกอบด้วย การจัดส่งรวดเร็วและตรงเวลาที่นัดหมาย กริยาการแต่งกายและความสุภาพ
ของพนักงาน ปริมาณคอนกรีตผสมเสร็จที่จัดส่งครบถ้วน และพนักงานปฏิบัติงานถูกต้องตามที่ตกลงกันไว้) และด้าน “การ
สั่งซื้อหรือสั่งจองคอนกรีตผสมเสร็จ” (ประกอบด้วย ความสะดวกในการติดต่อสั่งซื้อ) 
 
อภิปรายผล 

ผลจากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี นอกจากได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการคอนกรีตของ หจก. 
คอนกรีตผสมเสร็จกรณีศึกษาแล้ว ยังได้ทราบถึงจุดเด่นและจุดด้อยของ หจก. คอนกรีตผสมเสร็จกรณีศึกษาโดยใช้หลักการ
วิเคราะห์ควอร์ไทล์ ส าหรับจุดด้อยต่างๆ ท่ีได้ทราบหลังจากการศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ ใน
การน าไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการลูกค้าของ หจก. คอนกรีตผสมเสร็จ
กรณีศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านการจัดส่งคอนกรีต 
 การจัดส่งรวดเร็วและตรงเวลาที่นัดหมาย: บริษัท ควรมีการศึกษาเส้นทางการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าเสมอ ควร

มีการจัดพนักงานขับรถที่มีความช านาญในแต่ละเส้นทาง ควรมีการจัดตารางส่งมอบคอนกรีตตรงเวลาที่ก าหนด และควรมีการ
เผื่อเวลาน าส่งสินค้าให้ถึงเวลาก่อนก าหนดเล็กน้อย 

 กริยาการแต่งกายและความสุภาพของพนักงาน: บริษัท ควรจัดชุดที่เป็นยูนิฟอร์มที่เหมือนกันให้กับพนักงาน
จัดส่งทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเสื้อ กางเกง รองเท้า หรือหมวก เพื่อให้เป็นมาตรฐานแบบเดียวกัน  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม
การตลาดในด้านภาพลักษณ์และการสร้างแบรนด์ให้กับบริษัทอีกด้วย นอกจากนี้บริษัทควรมีการจัดอบรมการให้บริการลูกค้า
ให้กับพนักงานจัดส่งอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท และด้านการพูดจา
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าอย่างเป็นกันเอง 

 ปริมาณคอนกรีตผสมเสร็จที่จัดส่งครบถ้วน: บริษัท ควรมีการให้พนักงานจัดส่งท าการตรวจสอบการขึ้นและการ
ลงคอนกรีตผสมเสร็จจากรถขนส่งปูนเสมอ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการจัดส่งคอนกรีตตามประเภทและปริมาณตามที่ลูกค้าได้
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ก าหนดไว้ นอกจากน้ีควรให้พนักงานจัดส่งมีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและปริมาณให้กับบุคคลที่ตรวจรับสินค้าเสมอ 
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้ามากขึ้น 

 พนักงานปฏิบัติงานถูกต้องตามที่ตกลงกันไว้: บริษัท ควรให้พนักงานรับค าสั่งซื้อจากลูกค้าท าการเก็บข้อมูล
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าให้ครบถ้วน เช่น ชนิดคอนกรีตและปริมาณที่ลูกค้าต้องการ เวลาและสถานท่ีในการจัดส่ง เป็น
ต้น ควรมีการสื่อสารและประสานงานในด้านข้อมูลที่ดีระหว่างพนักงานรับค าสั่งซื้อและพนักงานจัดส่ง ควรให้พนักงานจัดส่งมี
การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหรือคนรับสินค้าโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาก่อนจัดส่งและช่วงเวลาขณะจัดส่ง เพื่อ
ป้องกันการส่งสินค้าให้กับลูกค้าล่าช้าหรือการส่งสินค้าผิดสถานท่ี 

2. ด้านการสั่งซื้อหรือสั่งจองคอนกรีตผสมเสร็จ 
    ความสะดวกในการติดต่อสัง่ซื้อ: บริษัท ควรปรับปรุงเรื่องความสะดวกและขั้นตอนในการติดต่อสั่งซื้อหรือสั่งจอง
คอนกรีตผสมเสร็จให้มากข้ึนนอกเหนือจากการใช้โทรศัพย์ เช่น การติดต่อสั่งซื้อโดยผ่านอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคช่ันต่างๆ 
เป็นต้น นอกจากนี้ควรให้มีการจัดฝึกอบรมพนักงานใหม่ในเรื่องงานคอนกรีตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานสามารถให้
ค าแนะน าและสื่อสารแก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม 
 
สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ค้นหาระดับความพึงพอใจของลูกค้าในปัจจุบันต่อการใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จ 
รวมถึงท าการวิเคราะห์จุดเด่นจดุดอ้ยด้วยวิธีการทางสถิติเชิงพรรณนา กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจ ากัด (หจก.) คอนกรีตผสมเสร็จ
แห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ได้ท าการออกแบบและสร้างขึ้นมาโดยใช้
มาตราวัดของลิเคิร์ท กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้เป็นลูกค้าที่มาใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 
พ.ศ. 2560 จ านวน 120 คน หลังจากท าการคัดกรองแบบสอบถามจะเหลือแบบสอบถามที่สมบูรณ์จ านวน 100 ชุด ซึ่ง
มากกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าจ านวน 92 ชุดที่ ได้ค านวณจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ จากนั้นข้อมูลทั้งหมดถูกน ามา
วิเคราะห์ผลทางสถิติโดยใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าควอร์ไทล์ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาวิจัยในด้านการค้นหาระดับความพึงพอใจของการให้บริการลูกค้าของ หจก. คอนกรีตผสมเสร็จ
กรณีศึกษา ในกรณีที่พิจารณาตามกลุ่มของตัวแปรตาม 4 กลุ่มพบว่า ลูกค้ามีระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยทาง “ด้านราคา
คอนกรีตผสมเสร็จ” มากที่สุด ( X = 4.09) รองลงมาเป็น “ด้านผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ” ( X = 4.06) และ “ด้านการ
สั่งซื้อหรือสั่งจองคอนกรีตผสมเสร็จ” ( X = 3.95) ตามล าดับ ในขณะที่ “ด้านการจัดส่งคอนกรีต” ลูกค้าจะมีระดับความพึง
พอใจน้อยที่สุด ( X = 3.87) นอกจากนี้ในกรณีที่พิจารณาตัวแปรตามจากหัวข้อย่อยทุกข้อจะพบอีกว่า หัวข้อย่อยด้าน 
“ก าหนดราคาค่าขนส่งทางไกลไว้อย่างชัดเจน” มีค่าระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ( X = 4.15) ในขณะที่หัวข้อย่อยด้าน “การ
จัดส่งรวดเร็วและตรงเวลาที่นัดหมาย” ลูกค้าจะมีระดับความพึงพอใจต่ าสุด ( X = 3.82) 

ผลการศึกษาวิจัยในด้านการวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของ หจก. คอนกรีตผสมเสร็จกรณีศึกษา ด้วยการจ าแนกตาม
กลุ่มของควอร์ไทล์ของตัวแปรตามจากทุกหัวข้อย่อย สรุปได้ว่า ปัจจัยหรือตัวแปรตามที่เป็นจุดเด่นของบริษัท (Q1) จะเป็นใน 
“ด้านผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ” (ประกอบด้วย ความน่าเช่ือถือในตราสินค้าคอนกรีตผสมเสร็จ หจก. คอนกรีตผสมเสร็จ
กรณีศึกษา และการรับประกันคุณภาพสินค้าและบริการหลังการขาย) และ “ด้านราคาคอนกรีตผสมเสร็จ” (ประกอบด้วย 
ก าหนดราคาชัดเจนเข้าใจง่าย และก าหนดราคาค่าขนส่งทางไกลไว้อย่างชัดเจน) ในขณะที่ปัจจัยหรือตัวแปรตามที่เป็นจุดด้อย
ของบริษัท (Q ) จะเป็น “ด้านการจัดส่งคอนกรีต” (ประกอบด้วย การจัดส่งรวดเร็วและตรงเวลาที่นัดหมาย กริยาการแต่ง

กายและความสุภาพของพนักงาน ปริมาณคอนกรีตผสมเสร็จที่จัดส่งครบถ้วน และพนักงานปฏิบัติงานถูกต้องตามที่ตกลงกัน
ไว)้ และ “ด้านการสั่งซื้อหรือสั่งจองคอนกรีตผสมเสร็จ” (ประกอบด้วย ความสะดวกในการติดต่อสั่งซื้อ) 
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บทคัดย่อ 

เตรียมแผ่นฟิล์มไคโตซานผสมอนุภาคนาโนคาร์บอนแบล็ค (CB) และไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) เป็นตัวดูดซับและ
ประยุกต์ใช้เพื่อการบ าบัดน้ าเสีย วิเคราะห์น้ าท่ีผ่านการดูดซับด้วยเทคนิค UV-vis spectroscopy พบว่าฟิล์มไคโตซาน+0.3% CB 
มีสเปกตรัมการดูดซับของน้ าสีย้อมต่ าที่สุด น่ันคือฟิล์มไคโตซาน+0.3% CB สามารถดูดซับสีย้อมเคมีได้ดีที่สุด และพบว่าฟิล์มไคโต
ซานที่ผสม 0.3% CB และ 0.3% TiO2 มีสเปกตรัมการดูดซับตะกั่วและแคดเมียมต่ ากว่าสเปกตรัมการดูดซับของฟิล์มไคโตซานที่
ไม่ได้ผสมอนุภาคนาโน นั่นคือฟิล์มไคโตซานที่ผสม CB และ TiO2 สามารถดูดซับตะกั่วและแคดเมียมในน้ าได้ดีกว่า สอดคล้องกับ
ผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุองค์ประกอบของฟิล์มด้วยเทคนิค EDS พบว่าฟิล์มไคโตซาน+0.3%TiO2, ฟิล์มไคโตซาน+0.3%CB 
และฟิล์มไคโตซานมีปริมาณธาตุแคดเมียมบนฟิล์มหลังการดูดซับ คิดเป็น %atomic เท่ากับ 3.86, 2.16 และ 0.15 % ตามล าดับ 
แผ่นฟิล์มไคโตซานผสมอนุภาคนาโน 0.3% CB และ 0.3% TiO2 สามารถน ากลับมาใช้ดูดซับน้ าได้ใหม่ได้อีกอย่างน้อย 2 ครั้ง และ
แผ่นฟิล์มนี้เป็นวัสดุจากธรรมชาติสามารถย่อยสลายได้ในเวลาอันสั้นซึง่จะไมก่่อให้เกิดปัญหามลภาวะต่อสิง่แวดล้อมตามมาหลังการ
ใช้งาน  
 

ค้าส้าคัญ : ฟิล์มไคโตซาน  ตัวดูดซับธรรมชาติ  อนุภาคนาโน  การบ าบัดน้ าเสีย 
 

Abstract 
 This research prepared the film of chitosan mixed with carbon black and titanium dioxide 
nanoparticle and used as adsorbent for waste water treatment. Study the adsorption activity of films to dye 
water, Pb and Cd by using UV-vis spectroscopy. The results showed that the chitosan+0.3%CB film had the 
lowest adsorption spectrum of dye water, it revealed that chitosan+0.3%CB film can absorb the chemical 
dyes in water higher than another. Adsorption of Lead and Cadmium, chitosan+0.3%CB film and 
chitosan+0.3%TiO2 film exhibited lower adsorption spectra than non-nanoparticle chitosan film. According to 
the results of the analysis of the element content of the film by EDS technique, the chitosan+0.3% TiO2 film, 
chitosan+0.3% CB film and chitosan film had Cd content on the films were 3.86, 2.16 and 0.15 %atomic, 
respectively. In addition, the chitosan film with 0.3% CB and 0.3% TiO2 nanoparticles can be re-used to 
absorb water at least twice and the film is a natural material that can decompose in soil in a short time. This 
will not cause environmental pollution problems after use. 
 

Keywords : Chitosan film,  Natural adsorbent,  Nanoparticle, Wastewater treatment 
 
บทน้า   
 ปัจจุบันนี้ประเทศไทยประสบปัญหามลภาวะต่างๆ อย่างมาก โดยเฉพาะมลภาวะทางน้ าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา คุณภาพ
น้ าในภาพรวมของประเทศไทยมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยมีสาเหตุส าคัญมาจากการระบายน้ าเสียจากชุมชน การประกอบกิจการ
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ในชุมชนและอุตสาหกรรมบริเวณริมน้ าและระบายน้ าทิ้งลงสู่แหล่งน้ าโดยตรง ปัญหาคุณภาพน้ าเสื่อมโทรมจะขยายในวงกว้างมาก
ขึ้นหากไม่มีมาตรการป้องกันแก้ปัญหา ซึ่งรัฐบาลให้ความส าคัญกับปัญหาเหล่านี้และได้ก าหนดเป็นนโยบายที่เกี่ยวกับด้านน้ าดัง
ปรากฏอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) เป็นต้น  
 น้ าเสียที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ าโดยตรงมาจากโรงงานอุตสาหกรรมและแหล่งชุมชน โดยเฉพาะจากครัวเรือนและ
อุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ไม่มีระบบก าจัด/บ าบัดน้ าทิ้งให้ได้มาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ ก่อให้เกิดสถานการณ์
คุณภาพน้ าเสื่อมโทรม ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ าและระบบนิเวศอ่ืนๆตามมา รวมถึงพืช สัตว์ มนุษย์ท่ีอาจได้รับผลกระทบในห่วง
โซ่อาหาร โดยเฉพาะในช่วงปีท่ีผ่านมาประชาชนมีการย้อมผา้ให้มีสดี าอย่างแพร่หลายและโดยส่วนใหญจ่ะใช้สีย้อมที่เป็นสารเคมีที่มี
โลหะหนักปนเปื้อน เช่น ทองแดง ตะกั่ว โครเมียม โคบอล สังกะสี เป็นต้น น้ าเสียจากการย้อมผ้านี้มีลักษณะส าคัญคือการมีสีของ
น้ าท้ิง และมีโลหะหนักปนเปื้อน หากปล่อยลงสู่แหล่งน้ าโดยตรงอาจก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ า รวมทั้งในแหล่งชุมชน
ริมแม่น้ าที่มักจะมีการปล่อยน้ าทิ้งจากการอุปโภคบริโภคสู่แหล่งน้ าโดยตรงซึ่งก่อให้เกิดภาวะแหล่งน้ าเสื่อมโทรมมาโดยตลอด ทั้งนี้
มีวิธีการบ าบัดน้ าเสียประเภทต่างๆ ให้เลือกบ าบัดตามความเหมาะสมกับองค์ประกอบหรือประเภทของสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อน ซึ่ง
กระบวนการบ าบัดมีหลายประเภท อาทิ การตกตะกอนทางเคมี (Chemical coagulation-flocculation) เป็นวิธีแยกสาร
แขวนลอยที่มีขนาดเล็กออกจากน้ าเสียโดยใช้สารเคมีในการตกตะกอน เช่น สารส้ม และปูนขาว นิยมใช้ในการก าจัดสีและ
สารอินทรีย์ กระบวนการโอโซนออกซิเดชัน (Ozone oxidation) โอโซน (O3) เป็นสารออกซิไดซ์ที่มีความสามารถในการย่อยสลาย
สารอินทรีย์สูง นิยมน ามาใช้ในการย่อยสลายสีและสารอินทรีย์ การดูดซับ (Adsorption) นิยมใช้การดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ 
(activated carbon) ในการก าจัดสีที่ไม่สามารถก าจัดในระบบตกตะกอนทางเคมีหรือระบบบ าบัดทางชีวภาพ มักใช้เป็นระบบขั้น
สุดท้ายก่อนระบายน้ าทิ้งออกจากโรงงาน แต่ถ่านกัมมันต์มีราคาแพงและไม่คุ้มค่ากับการน ามาใช้ใหม่ซึ่งต้องผ่านกระบวนการที่เสีย
ค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นสารดูดซับที่ราคาถูกและมีประสิทธิภาพดี เช่น ไคโตซาน และแทนนินจึงถูกน ามาพัฒนาเป็นตัวดูดซับเพื่อใช้
ก าจัดสีในน้ าเสีย (รวินิภา, 2559) 
 งานวิจัยนีศ้ึกษาการพัฒนาตัวดูดซับที่เป็นวัสดุธรรมชาติ สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ มีการใช้งานง่าย มีกระบวนผลิตไม่
ซับซ้อน ราคาไม่แพง มีประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าเสีย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่การผลิตฟิล์มไคโตซาน (chitosan) ที่มี
รายงานการใช้งานอย่างแพร่หลาย และเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับของฟิล์มด้วยการผสมอนุภาคนาโน เช่น คาร์บอนแบล็ค 
(Carbon black) และไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) ที่มีการประยุกต์ใช้ในด้านการดับกลิ่น การต้านเช้ือจุลินทรีย์ งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อศึกษากรรมวิธีการผลิตและขึ้นรูปแผ่นฟิล์มไคโตซานผสมอนุภาคนาโน TiO2 และคาร์บอน
แบล็ค 2) เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้แผ่นฟิล์มไคโตซานผสมอนุภาคนาโนเป็นตัวดูดซับเพื่อการบ าบัดน้ าเสีย 
 
วิธด้ีาเนินการวิจัย  
 มีกระบวนการด าเนินงานการวิจัยแบ่งเป็น 3 หัวข้อหลัก ดังต่อไปนี ้

1. การเตรียมแผ่นฟิล์มไคโตซานไคโตซานผสมอนุภาคนาโน TiO2 และ CB 
ศึกษาอัตราส่วนของผสมส าหรับการขึ้นรูปแผ่นฟิล์มไคโตซานวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 9 ซม. ได้แก่ ผง

ไคโตซาน : กรดอะซิติก : ผงวุ้น/กลีเซอรอล : อนุภาคนาโน CB / TiO2 โดยมีวิธีการขึ้นรูปแผ่นฟิล์ม ดังนี้  
1.1 ศึกษาสภาวะการขึ้นรูปแผ่นฟิล์มไคโตซานและอนุภาคนาโน CB/TiO2 โดยใช้วัสดุหลักคือ ผงไคโตซาน กรดอะซิ

ติก (acetic acid) มีตัวช่วยประสานการขึ้นรูป ได้แก่ กลีเซอรอล (glycerol) และผงวุ้น (agar) และแปรค่าความเข้มข้นของ 
CB/TiO2 ที่ 0.1, 0.2 และ 0.3 %w/w  

1.2 สภาวะการขึ้นรูปแผ่นฟิล์มไคโตซานที่เหมาะสมคือ ผงไคโตซานละละลายใน 1%v/v กรดอะซิติก + 1%w/v 
สารละลายผงวุ้น    ผสมส่วนผสมให้เข้ากัน น าไปต้มให้ความร้อน 80C จนสารละลายใส    เติมผง CB/TiO2 คนให้เข้ากัน 
ประมาณ 20 นาที    เทสารละลายลงในจานเพาะเช้ือที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 ซม.    น าไปอบในตู้อบอุณหภูมิ 80C 
ประมาณ 5 ชม. จนสารละลายแห้ง ทิ้งไว้ให้เย็น    ลอกแผ่นฟิล์มออกจากจานด้วยการเทน้ าเปล่าใส่ให้ท่วมฟิล์ม  

2. การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของแผ่นฟิล์มไคโตซานผสมอนุภาคนาโน 
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วิเคราะห์หาโครงสร้างและองค์ประกอบของโมเลกุล เพื่อบ่งบอกถึงคุณสมบัติจ าเพาะของสารและหมู่ฟังก์ชัน 
(Chemical functional groups) พื้นฐานของฟิล์มไคโตซานผสมอนุภาคนาโนก่อนและหลังการดูดซับ ด้วยเทคนิค Fourier 
Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) และศึกษาลักษณะสัณฐานของวัสดุในระดับจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
แบบส่องกราด (Low Vacuum Scanning Electron Microscope JEOL JSM-5910LV) และข้อมูลปริมาณธาตุองค์ประกอบของ
แผ่นฟิล์มด้วยเทคนิค Energy Dispersive X-Ray Spectrometer; EDS) 

3. การทดสอบการดูดซับของแผ่นฟิล์มไคโตซานผสมอนุภาคนาโน TiO2 และ CB เพื่อพัฒนาเป็นตัวดูดซับเพื่อการ
บ าบัดน้ าเสียที่มีส่วนผสมของสีย้อมเคมี โลหะตะกั่ว โลหะแคดเมียม 

เตรียมสารละลายน้ าที่มีสีย้อมเคมี (สีเคมีย้อมฝ้าย ตราส าเภา บ.ศิวะสัมพันธ์ จ ากัด, สีด าชนิดไม่ใส่ด่าง)  ตะกั่ว 
(Lead nitrate 99.5%, Pb(NO3)2, Loba Chemie Pvt. Ltd.)  และแคดเมียม(Cadmium nitrate, Hi-LRTM, Cd(NO3)2.4H2O,  
โดยเตรียมในความเข้มข้น 0.5g/L มาทดสอบการดูดซับของแผ่นฟิล์มไคโตซานผสมอนุภาคนาโน เพื่อดูประสิทธิภาพในการดูดซับสี
ย้อมเคมีและโลหะหนักในน้ า โดยแช่ฟิล์มไว้ 5 ชม. จากนั้นน าแผ่นฟิล์มออกจากน้ าสีย้อม แล้วน าน้ าสีย้อมท่ีผ่านการดูดซับด้วยฟิลม์
ไปวัดสเปกตรัมการดูดซับ (Absorbance) ด้วยเทคนิค UV-vis spectroscopy ที่ช่วงความยาวคลื่น 200 – 800 nm 
 
ผลการวิจัย  

1. การเตรียมตัวอย่างแผ่นฟิล์มไคโตซาน ได้ผลดังแสดงในภาพที่ 1 

       
       ฟิล์มไคโตซาน     ฟิล์มไคโตซาน+TiO2        ฟิล์มไคโตซาน+CB 

ภาพที่ 1  ตัวอย่างฟิล์มไคโตซาน 
 

ฟิล์มไคโตซานผสมอนุภาคนาโน TiO2 มีลักษณะทึบแสง สีขาวขุ่น เมื่อเพิ่มปริมาณ TiO2 แผ่นฟิล์มจะมีความยืดหยุ่น
เพิ่มขึ้น ส าหรับฟิล์มไคโตซานผสมอนุภาคนาโน CB มีสีด า เมื่อเพิ่มปริมาณ CB แผ่นฟิล์มจะมีความแข็งเพิ่มขึ้น และความยืดหยุ่น
ลดลง หดตัวมากขึ้น 

2. วิเคราะห์หาโครงสร้างและองค์ประกอบของโมเลกุล เพื่อบ่งบอกถึงคุณสมบัติจ าเพาะของสารและหมู่ฟังก์ชันพื้นฐาน
ของฟิล์มไคโตซานผสมอนุภาคนาโนด้วยเทคนิค Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) ไคโตซานมีสูตรเคมีคือ 
(C6H11NO4)n และอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) แสดงสูตรโครงสร้างได้ดังภาพที่ 2  
 

          
 
 

ภาพที่ 2  สูตรโครงสร้างไคโตซาน (ซ้าย) และสตูรโครงสร้าง TiO2 (ขวา) 
 

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าการส่องผ่านของแสง (% Transmittance) กับเลขคลื่น (Wave numbers) ของฟิล์ม
ไคโตซานที่ไม่ผสมอนุภาคนาโน ดังแสดงในภาพที่ 3 พบพีคที่เลขคลื่น 3209cm-1 ซึ่งแสดงพันธะ N-H stretching ของหมู่ฟังก์ชัน
เอมีน (-NH2), เอไมด์ (O=C-NH2) และ O-H stretching และพีคที่เลขคลื่น 2919 cm-1 แสดงพันธะ  C-H stretching ของหมู่
เมทิล (-CH3) นอกจากน้ียังพบพีคที่ 1543 cm-1 แสดงพันธะ NH2 vibration ของหมู่เอมีน ซึ่งเป็นพันธะเคมีที่ส าคัญของฟิล์มไคโต
ซาน (Yanmei Zhou and other, 2013)  
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ฟิล์มไคโตซานผสมอนุภาคนาโนคาร์บอนแบล็ค (CB) พบพีคใหม่ที่ 2850 cm-1 ซึ่งแสดงพันธะ C-H stretching ของ
หมู่แอลดีไฮด์ (O=C-H) และพีคใหม่ที่ 1149 cm-1 แสดงพันธะ C-O-C (Yanmei Zhou and other, 2013) 

 
ภาพที่ 3  ความสัมพันธ์จากสเปกตรัม FTIR ของฟิล์มไคโตซานควบคุม, ฟิล์มไคโตซาน+CB และฟลิ์มไคโตซาน+TiO2 

 
ฟิล์มไคโตซานผสมอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) พบพีคที่ช่วง 1000-1200 cm-1 มีค่า %T สูงมากขึ้น

เมื่อเทียบกับพีคของฟิล์มไคโตซาน ซึ่งแสดงการเกิดพันธะTi-O / Ti-O-C (Jae-Seoun H and other, 2006)     
3. ศึกษาลักษณะสัณฐานของวัสดุในระดับจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Low Vacuum 

Scanning Electron Microscope JEOL JSM-5910LV) และข้อมูลปริมาณธาตุองค์ประกอบของแผ่นฟิล์มด้วยเทคนิค Energy 
Dispersive X-Ray Spectrometer; EDS) โดยศึกษาฟิล์มไคโตซานก่อนและหลังการดูดซับ (ฟิล์มที่ผ่านการดูดซับผ่านการล้าง
แผ่นฟิล์มด้วยน้ าเปล่าและอบแห้งก่อนการวิเคราะห์) 

 เมื่อถ่ายภาพฟิล์มไคโตซานที่ก าลังขยาย 1,000 เท่า ได้ผลดังแสดงในภาพที่ 4 
 

       
ภาพที่ 4  ตัวอย่างอย่างฟิล์มไคโตซานก่อนการดูดซับ 

 

ภาพในระดับไมโครเมตรของฟิล์มไคโตซาน ฟิล์มไคโตซาน+CB และฟิล์มไคโตซาน+TiO2 พบว่าฟิล์มไคโตซานจะมี
ลักษณะขรุขระเพิ่มมากขึ้นเมื่อผสมอนุภาคนาโน TiO2 และ CB ตามล าดับ 

เมื่อน าฟิล์มไคโตซานที่ผ่านการดูดซับน้ าที่มีโลหะตะกั่วผสมมาถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ก าลังขยาย 
1,000 พบว่าตัวอย่างฟิล์มเมื่อผ่านการดูดซับมีลักษณะเรียบขึ้น ดงัแสดงในภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5  ตัวอย่างอย่างฟิล์มไคโตซานหลังการดูดซับ 
 

4. การทดสอบการดูดซับของตัวอย่างแผ่นฟิล์มไคโตซาน 
โลหะตะกั่ว (Pb) และแคดเมียม (Cd) ซึ่งเป็นโลหะหนักที่มักจะปนเปื้อนในน้ าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือน้ าผสม

สีย้อมเคมี เมื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติจะก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อสิ่งมีชีวิตในน้ าและสิ่งแวดล้อมโดยรอบแหล่งน้ าได้ อีกทั้งยั ง
ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์หากมีการน าสัตว์น้ าในแหล่งน้ าที่มีการปนเปื้อนโลหะหนักมาเป็นอาหารได้ การทดสอบการดูด
ซับน้ าสีย้อมเคมี โลหะตะกั่วและแคดเมียมของแผ่นฟิล์มไคโตซานโดยน าตัวอย่างแผ่นฟิล์มไคโตซานและฟิล์มไคโตซานผสมอนุภาค
นาโน TiO2 และ CB ที่มีความเข้มข้นของอนุภาคนาโนเท่ากับ 0, 0.1, 0.2 และ 0.3 %w/w มาทดสอบการดูดซับสิ่งเจือปนในน้ า 
ดังนี ้

4.1   การดูดซับสีของน้ าผสมสีย้อมเคมี 
 เตรียมสารละลายน้ าที่มีสีย้อมเคมีผสมความเข้มข้น 0.5g/L มาทดสอบการดูดซับของแผ่นฟิล์มไคโตซานผสม

อนุภาคนาโน เพื่อดูประสิทธิภาพในการดูดซับสีและโลหะหนักในน้ าสีย้อมได้ โดยแช่ฟิล์มไว้ 5 ชม. จากนั้นน าแผ่นฟิล์มออกจากน้ า
สีย้อม แล้วน าน้ าสีย้อมที่ผ่านการดูดซับด้วยฟิล์มไปวัดสเปกตรัมการดูดซับ (Absorbance) ด้วยเทคนิค UV-vis spectroscopy ที่
ช่วงความยาวคลื่น 200 – 800 nm ได้ผลการทดลองดังแสดงในภาพที่ 6 
 

 

    
ภาพที่ 6  สเปกตรัมการดูดซับของน้ าสีย้อมเคมีที่ผ่านการแช่ด้วยตัวอย่างฟิล์มไคโตซาน 

 
จากผลการทดสอบการดูดซับน้ าสีย้อมเคมีของฟิล์มไคโตซาน พบว่าฟิล์มไคโตซานที่ผสมอนุภาคนาโน 0.1% 

CB และ 0.1% TiO2 มีสเปกตรัมการดูดซับของน้ าสีย้อมค่อนข้างสูงกว่าสเปกตรัมการดูดซับของฟิล์มไคโตซานที่ไม่ได้ผสมอนุภาค

ฟิล์มไคโตซาน ฟิล์มไคโตซาน+CB ฟิล์มไคโตซาน+TiO2 
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นาโน แสดงว่าฟิล์มไคโตซานที่ไม่ผสมอนุภาคนาโนสามารถดูดซับสีย้อมเคมีที่ผสมในน้ าได้ดีกว่าฟิล์มไคโตซานผสม 0.1% CB และ 
0.1% TiO2 ส่วนฟิล์มไคโตซานที่ผสม 0.2% CB และ 0.2% TiO2 มีสเปกตรัมการดูดซับของน้ าสีย้อมต่ ากว่าฟิล์มไคโตซานที่ไม่ผสม
อนุภาคนาโน และฟิล์มไคโตซาน+0.3% CB มีสเปกตรัมการดูดซับของน้ าสีย้อมต่ าที่สุด แสดงว่าฟิล์มไคโตซาน+0.3% CB สามารถ
ดูดซับสีย้อมเคมีในน้ าได้ดีที่สุด 

4.2   การดูดซับโลหะหนักตะกั่วและแคดเมียม 
 เตรียมสารละลายน้ าที่มีโลหะหนักตะกั่ว (Pb) และแคดเมียม (Cd) ผสมความเข้มข้น 0.5g/L ท าการทดลอง

เช่นเดียวกับน้ าสีย้อมเคมี ได้ผลดังแสดงในภาพที่ 7 
 จากผลการทดสอบการดูดซับน้ าผสมโลหะตะกั่วและแคดเมียมของฟิล์มไคโตซาน พบว่าฟิล์มไคโตซานที่ผสม

อนุภาคนาโน 0.3% CB และ 0.3% TiO2 มีสเปกตรัมการดดูซับของน้ าผสมตะกั่วและแคดเมียมค่อนข้างต่ ากว่าสเปกตรัมการดูดซับ
ของฟิล์มไคโตซานที่ไม่ได้ผสมอนุภาคนาโน แสดงว่าฟิล์มไคโตซานที่ผสมอนุภาคนาโน CB และ TiO2 สามารถดูดซับตะกั่วและ
แคดเมียมที่ผสมในน้ าได้ดีกว่าฟิล์มไคโตซานที่ไม่ผสมอนุภาคนาโน  
 

    
ภาพที ่7  สเปกตรัมการดูดซับของน้ าผสมตะกั่วและแคเมียมทีผ่่านการแช่ด้วยตัวอย่างฟิลม์ไคโตซาน 

 
อภิปรายผล  
 การดูดซับเป็นเทคนิคหนึ่งที่สามารถใช้ได้กับการบ าบัดน้ าเสีย ตัวดูดซับจากฟิล์มไคโตซานผสมอนุภาคนาโน CB และ 
TiO2 มีต้นทุนต่ า กระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน นอกจากนี้แผ่นฟิล์มไคโตซานผสมคาร์บอนแบล็คที่ผ่านการใช้งานแล้ว สามารถล้าง
และน ากลับมาใช้ดูดซับได้ใหม่มากกว่า 3 ครั้ง อีกทั้งวัสดุหลักเป็นผงไคโตซานที่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ ไม่เป็นมลภาวะ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตในน้ า ส าหรับผงอนุภาคนาโน CB และ TiO2 ก็ใช้ในปริมาณน้อยมากและไม่มีปัญหาการฟุ้งกระจายที่
อาจก่อให้เกิดอันตรายได้  
 ไคโตซานเป็นวัสดุหนึ่งที่มีการพัฒนาเป็นตัวดูดซับธรรมชาติเพื่อการบ าบัดน้ าเสียที่มีโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว แคดเมียม
ปนเปื้อน เนื่องจากโครงสร้างเคมีของไคโตซานมีหมู่ฟังก์ชันอะมิโน (-NH2) และหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) ซึ่งมีประจุลบ (negatively 
charge) ท าให้สามารถดึงดูดโลหะที่มีประจุบวก (positively charge) ที่ละลายอยู่ในน้ าได้ ซึ่งโลหะหนักที่ปนเปื้อนในน้ ามักอยู่ใน
รูปของสารประกอบ เช่น Pb(NO3)

-
2, Cd(NO3)

-
2 เมื่อสารประกอบนี้ละลายน้ าจะได้โลหะ Pb2+ และ Cd2+ และไนเตรต (NO3)

- 
ฟิล์มไคโตซานจะดูดซับโลหะมาไว้ท่ีตัวฟิล์ม (Rahmi and other, 2017) แต่เนื่องจากฟิล์มไคโตซานมีความเปราะสูง ฉีกขาดได้ง่าย 
และจะละลายได้ง่ายเมื่ออยู่สภาวะกรด ท าให้มีข้อจ ากัดในการใช้งาน ดังนั้นการเพิ่มความแข็งแรงให้กับฟิล์มไคโตซานด้วยอนุภาค
นาโน CB และ TiO2 จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ อีกทั้งผงคาร์บอนแบล็คหรือผงถ่าน (char) มีการใช้งานด้านการดูดซับกลิ่น ดูดซับ
น้ าสีย้อมอย่างแพร่หลาย อีกท้ังมีขนาดในระดับนาโนเมตรจึงมีพื้นที่ผิวสูง ส่งผลให้ดูดซับได้มาก โดยมีกระบวนการดูดซับเป็นการ
จับกันอย่างหลวมๆ ของสารอินทรีย์และคาร์บอนที่ผิวของผงถ่านคาร์บอนแบล็ค โดยยึดกันด้วยแรงแวนเดอร์วาล์ว (Vann der 
Waals forces) ในทางทฤษฎีสารที่ถูกดูดซับอาจจะถูกปล่อยกลับออกมาได้ ส าหรับไทเทเนียมไดออกไซด์ในปัจจุบันมีการ
ประยุกต์ใช้เป็นตัวดูดซับเพื่อการบ าบัดน้ าเสียที่ปนเปื้อนโลหะหนัก เนื่องจากไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม มีเสถียรภาพสูงเมื่ออยู่ในน้ า 
และผิวของอนุภาค TiO2 มีประจุลบจึงสามารถดึงดูดโลหะที่มีประจุบวกได้ดี (Egerton T.A and other, 2006) 
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สรุปผลการวิจัย   
 การเตรียมแผ่นฟิล์มไคโตซานผสมอนุภาคนาโนคาร์บอนแบล็ค (Carbon black; CB) และไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) 
เป็นตัวดูดซับธรรมชาติเพื่อประยุกต์ใช้บ าบัดน้ าเสียที่มีสีย้อมเคมีและโลหะหนักปนเปื้อน ตัวดูดซับที่เป็นแผ่นฟิล์มไคโตซาน+0.3% 
CB มีสเปกตรัมการดูดซับของน้ าสีย้อมต่ าที่สุด แสดงว่าฟิล์มไคโตซาน+0.3% CB สามารถดูดซับสีย้อมเคมีในน้ าได้ดีที่สุด ส าหรับ
น้ าผสมโลหะตะกั่วและแคดเมยีม พบว่าฟิล์มไคโตซานที่ผสมอนุภาคนาโน 0.3% CB และ 0.3% TiO2 มีสเปกตรัมการดดูซับของน้ า
ผสมตะกั่วและแคดเมียมค่อนข้างต่ ากว่าสเปกตรัมการดูดซับของฟิล์มไคโตซานที่ไม่ได้ผสมอนุภาคนาโน แสดงว่าฟิล์ มไคโตซานที่
ผสมอนุภาคนาโน CB และ TiO2 สามารถดูดซับตะกั่วและแคดเมียมที่ผสมในน้ าได้ดีกว่าฟิล์มไคโตซานที่ไม่ผสมอนุภาคนาโน  
ผลการทดสอบการดูดซับน้ าปนเปื้อนสีย้อมเคมี โลหะตะกั่วและแคดเมียมของตัวอย่างฟิล์มไคโตซานสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์
ลักษณะสัณฐานของวัสดุในระดับจุลภาคและปริมาณธาตุองค์ประกอบของแผ่นฟิล์มด้วยเทคนิค SEM-EDS ที่พบปริมาณธาตุโลหะ
ตะกั่วและแคดเมียมในฟิล์มไคโตซานที่ผสมอนุภาคนาโน 0.3% CB และ 0.3% TiO2 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 1) เพื่อศึกษาหาอัตราส่วนผสมดินตะกอนประปาใช้ในการผลิตไส้กรองน้ าใช้ใน
ครัวเรือน 2) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบไสก้รองน้ าเซรามิกสใ์นบ้านพักอาศัยจ านวน 6 รูปแบบ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ไส้กรองน้ า กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แก่ อัตราส่วนผสมวัตถุดิบดินตะกอนประปา ไดอะทอไมท์ อะลู
มิน่า จ านวน 36 สูตรส่วนผสม ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบ 3 ท่าน ผู้เช่ียวชาญด้านทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ า จ านวน 3 ท่าน 
รูปแบบไส้กรองน้ า จ านวน 6 รูปแบบ และผู้บริโภคจ านวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในการหาอัตราส่วนผสมโดยการสุ่ม
แบบเจาะจงจากตารางสามเหลี่ยมและแบบสอบถามความพึงพอใจผู้บริโภค แล้วน าข้อมูลมาหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า อัตราส่วนผสมวัตถุดิบสูตรที่ 11, 22, 26, 34, 35 ซึ่งมีส่วนผสมระหว่าง ดินตะกอนประปาอยู่ในช่วง
ร้อยละ 10 - 40 ไดอะทอไมท์ อยู่ในช่วงร้อยละ 30 - 70 อะลูมิน่า อยู่ในช่วงร้อยละ 10 – 50 และอัตราส่วนผสมเมื่อทดสอบใน
ด้านการหดตัวก่อนเผาและหลังเผาที่อุณหภูมิ 900 ลักษณะทั่วไปผิวไส้กรองน้ ามีผิวเรียบ ขนาดรูพรุน (ร้อยละ) 127.00, 160.01,  
84.96,  124.98 และ  172.41 ตามล าดับ ทนความดัน (700 กิโลพาสคัล) อัตราการกรอง (1 ชม/ลิตร) 45.6,  63.6,  74.4,  76.8 
และ  64.8 ลิตร ตามล าดับ การกรองสีมีค่ากว่าน้อยกว่า 5 ไม่มีกลิ่น ความขุ่น 4.81, 4.77, 4.75, 4.02 และ 4.97 ตามล าดับ 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญต่อรูปแบบเครื่องกรองน้ าจากถังเก็บน้ าประปะภูเขาส าหรับใช้ในครัวเรือนมีค่าเฉลี่ย 4.00 (SD. = .32) อยู่
ในระดับดี รูปแบบเครื่องกรองน้ าติดกับถังน้ าเย็น มีค่าเฉลี่ย 3.50 (SD. = .67) อยู่ในระดับดี ความพึงพอใจผู้บริโภคต่อรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ในด้านหน้าที่ใช้สอยมีค่าเฉลี่ยรวม ที่ 3.68 (SD. = .65) อยู่ระดับดี ด้านความปลอดภัยที่มีค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.76 (SD. = 
.73) อยู่ในระดับ ดี ด้านความสะดวกสบายในการใช้ที่มีค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.75 (SD. = .61) อยู่ในระดับดี 
 
ค้าส้าคัญ : เนื้อดินตะกอนประปา, ไส้กรองน้ า, เซรามิกส์ 
 

Abstract 
 The Purpose of  This Study Were as Following: 1) Study the Rate of Sediment Water Supply Used in 
the Household Water Wilters Production, 2) Develop the 6 Model of Ceramic Water Filter in Residential 
House, 3) Consumers Perceptions of Water Filter Products. The Research Samples Include: Mixing Ratio of Raw 
Material, Sediment Water Supply in 36 Formulas by 3 Designer Expert, 3 Tester Expert, 6 Water Quality 
Analyzers, 6 Water Filters Formats, and 80 Consumers. The Research Tool for Finding the Specific Mixing Ratio 
by the Purposive Sampling from the Triangle Table and the Consumer Satisfaction Questionnaire Then the 
Data was Taken to Mean, Percentage and Standard Deviation. The Research Found That the Mixing Ratio of 
Raw Material Ingredients as Following: 11, 22, 26, 34, 35 Which Contains the Mixture Between 10 - 40 
Diatomaceous Soil are in The Range of 30-70%. Alumina is in The Range 10- 50% and The Compounding Ratio 
When Tested for Shrinkage Before and After Burning at the Temperature of 900, The Surface of The Water 
Filter is Porous Size (127.00, 160.01, 84.96, 124.98 and 172.41 Percent), Respectively, With The Pressure 
Resistant of 700 kPa) The Filtering Rate at (1 Hour /Litter) 45.6, 63.6, 74.4, 76.8 and 64.8 Liters, Respectively. 
The Values of Less Than 5 There are no Order and Turbidity at 4.81, 4.77, 4.75, 4.02 and 4.97, Respectively. 
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The Expert Opinion on The Water Filter Model from The Mountain Water Supply Tank for Household Use Was 
4.00 (SD. = .32) is on a Good Level. The Water Cooler the Mean was at 3.50 (SD. = .67) is on a Good Level. 
The Consumer Satisfaction toward the Product Model in The Front of The Living Area was 3.68 (SD. = .65) at a 
Good Level with a Mean of 3.76 (SD. = .73). The Comfort of Use with the Mean of 3.75 (SD. = .61) was at a 
Good Level. 
 
Keywords : body sediment water, filter, ceramics 
 
บทน้า   
 ปัจจุบันความต้องการปริมาณน้ าใช้เพื่อการอุปโภค การเกษตร และการอุตสาหกรรมมีปริมาณที่เพ่ิมขึ้น แต่ปริมาณน้ าดิบ
ที่มีไว้ส าหรับการใช้เพื่อการตอบสนองความต้องการดังกล่าวกลับมีปริมาณที่ลดลง และในบางเวลาปริมาณน้ าดิบก็มีมากจนเกิน
พอดี ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาอุทกภัย อันสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก ดั งนั้นการใช้น้ าด้วยความ
ระมัดระวัง โดยมีการบริหารจัดการน้ าท่ีดี และเกิดการใช้น้ าอย่างมีประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ (กรมทรัพยากรน้ า, 2554) 
นอกจากนี้ จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี (2542) ยังกล่าวว่า การที่จะน าน้ ามาใช้นั้น จ าเป็นต้องมีการปรับคุณภาพน้ าให้เหมาะสมเสียก่อน 
ซึ่งการปรับคุณภาพน้ ามีหลายวิธีเพื่อให้ได้น้ าท่ีมีคุณภาพตามที่ต้องการ การกรอง เป็นวิธีการที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการปรับคุณภาพ
ของน้ า โดยเฉพาะไส้กรองน้ าเซรามิกส์ มีประสิทธิภาพในการกรองสิ่งเจือปนที่มีขนาดเล็กได้ดีและเป็นที่นิยม มีขนาดพรุนเล็กถึง 
0.2 – 3 ไมครอน ไส้กรองน้ าเซรามิกส์ เป็นเนื้อดินปั้นที่เผาให้มีความพรุนตัว ดูดซึมน้ า สีขาวขุ่น เปราะแตกง่าย ส่วนใหญ่มีรูป
ทรงกระบอกกลวง มีหลายขนาด มีราคาสูง เป็นผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมชนิดหนึ่งท่ีท าข้ึนเป็นอุปกรณ์กรองของเหลว น้ า ให้ไหล
ผ่านได้ ช่วยกรองตะกอน และท าให้น้ าสะอาด  
 จากประเด็นดังกล่าวผู้วิจัยมีความสนใจอย่างยิ่งท่ีจะศึกษาหาดินตะกอนประปามาใช้ในการผลิตไส้กรองน้ า ซึ่งดินตะกอน
ประปาเป็นวัตถุดิบเหลือใช้จากกระบวนการผลิตน้ าประปาที่สูบจากแหล่ง โดยการแยกตะกอนออกจากน้ าเพื่อให้ได้น้ าประปาที่
สามารถน ามาอุปโภคบริโภคได้ ดินตะกอนท่ีได้ไม่มีการน าไปใช้ประโยชน์ท่ีเป็นการเพิ่มมูลค่า ส่วนใหญ่จะให้ชาวบ้านน ารถบรรทุก
มาขนไปทิ้งบริเวณรอบๆ ละแวกนั้น เนื่องจากดินตะกอนประปาที่ได้จากกระบวนการมีปริมาณมากประมาณ 40 – 50 ตันต่อ
สัปดาห์ ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีแหล่งผลิตน้ าประปาอยู่ 2 แหล่งได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค เขต 10 จังหวัด
พิษณุโลกและส านักงานประปาพิษณุโลก ซึ่งจะน าน้ าจากลุ่มแม่น้ าน่านมาใช้ในการผลิตน้ าประปา ซึ่งผลของการวิจัยครั้งนี้จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการหาแหล่งวัตถุดิบทางเลือกให้กับอุตสาหกรรมไส้กรองน้ าเซรามิกส์ ท่ีจะท าให้ราคาของไส้กรองน้ าเซรามิกส์
มีราคาที่ถูกลง 
 
วิธด้ีาเนินการวิจัย  
 1.  เพ่ือศึกษาหาอัตราส่วนผสมดินตะกอนประปาใช้ในการผลิตไส้กรองน ้าใช้ในครัวเรือน 
  ผู้วิจัยได้หาอัตราส่วนผสมวัตถุดิบแบบเจาะจงจากการสุ่มตารางสามเหลี่ยม (Triaxial Blend) โดยมีอัตราส่วนดินตะกอน
ประปาอยู่ในช่วงร้อยละ 10-80 ไดอะทอไมด์อยู่ในช่วงร้อยละ 10-80 และอะลูมิน่าอยู่ในช่วงร้อยละ 10-80 น าส่วนผสมผสมสารเติม
แต่ง (ผงถ่านละเอียด) มาหาคุณสมบัติทางกายภาพด้านการหดตัวก่อนเผาและหลังเผาที่อุณหภูมิ 900การดูดซึมน้ า หาความแข็งแกร่ง 
แล้วหาสูตรส่วนที่เหมาะสมในการผลิตในการทดสอบลักษณะทั่วไปผิวไส้กรอง การทดสอบความพรุนตัว การทดสอบความทนความดัน 
การทดสอบอัตราการกรอง การกรองสี กลิ่น และความขุ่น 
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ภาพที่ 1  การหาอัตราส่วนผสมวัตถุดิบ 
 

 การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของอัตราส่วนผสมวัตถุดิบ เพื่อหาความเหมาะสมกับการผลิตวัสดุกรองน้ า ผู้วิจัยได้
เตรียมเนื้อดินเพื่อใช้ในการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ ดังนี ้
 1. เตรียมเนื้อดินดินตะกอนประปา อะลูมิน่า และไดอะทอไมต์ผงถ่านละเอียดร้อยละ 15 มาช่ังตามอัตราส่วนผสม
วัตถุดิบจากการสุ่มจากตารางสี่เหลี่ยม จ านวน 1 กิโลกรัมต่อ 1 อัตราส่วนผสมวัตถุดิบ  
 2. น าอัตราส่วนผสมเทใส่ลงในหม้อบดแล้วเติมน้ าลงไป แล้วยกหม้อบดขึ้นไปยังเครื่องปั้น 
 3. หลักจากบดส่วนผสมแล้ว น าน้ าดินที่ได้จากการบดมาหล่อยังแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์หล่อแท่งทดสอบ เพื่อให้ปูน
ปลาสเตอร์ดูดน้ าออกจากเนื้อดิน 
 4. หล่อน้ าดินจนกว่าน้ าดินจะเต็มแท่งทดสอบ จนได้ขนาดตามที่ต้องการ รอจนแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ดูดน้ าออกจาก
เนื้อดิน สังเกตดูว่าเนื้อดินจะแยกออกจากแบบพิมพ์ จึงแกะแบบพิมพ์ออก 
 5. ท าเครื่องหมายความยาวและเขียนรหัสบน แท่งทดสอบ เพื่อใช้หาค่าร้อยละการหดตัวก่อนเผาและหลังเผา การดูดซึม
น้ า ความแข็งแกร่ง ความทนไฟ ดังภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  ลักษณะของแท่งทดสอบ ขนาด 14 × 4 × 4 เซนติเมตร 
 
  หลังจากเตรียมอัตราส่วนวัตถุดิบและแท่งทดสอบตามที่กล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยได้ทดสอบการหดตัวก่อนเผาและหลังเผา การ
ดูดซึมน้ า และความแข็งแกร่ง เพื่อใช้ในการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของอัตราส่วนผสมวัตถุดิบท่ีมีความเหมาะสมกับการผลิต
วัสดุกรองน้ า 
  การทดสอบการหดตัวก่อนเผา การทดสอบนี้เป็นวิธีที่ท าให้ทราบว่าคุณสมบัติเกี่ยวกับการหดตัวก่อนเผาของเนื้อดินปั้น 
ซึ่งการทดสอบสามารถท าได้โดยขึ้นรูปแท่งทดสอบ แล้ววัดระยะของแท่งทดสอบทุกช้ิน น าไปอบในระดับอุณหภูมิ 110 องศา
เซลเซียส ใช้ระยะเวลาอบ 24 ช่ัวโมง จากนั้นวัดระยะของแท่งทดสอบหลังอบ และบันทึกผลการทดลองแล้วจึงค านวณหาค่าร้อย
ละของการหดตัวก่อนเผา โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้ 
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ค่าการหดตัวก่อนเผา (ร้อยละ) = 100×
ความเปียก

งความยาวแห้- ยกความยาวเปี  

 

  น าผลที่ได้จากการค านวณมาหาค่าเฉลี่ยของค่าร้อยละการหดตัวหลังอบ และค านวณ   หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เพื่อน ามาใช้วิเคราะห์ผลการทดลองต่อไป 
  ทดสอบการหดตัวหลังเผา การทดสอบนี้เป็นวิธีที่ท าให้ทราบว่าเนื้อดินปั้นที่มีการหดตัวมาก ย่อมเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่
ท าให้เกิดการแตก การงอ และการบิดเบี้ยวของผลิตภัณฑ์ ซึ่งการทดสอบสามารถท าได้โดยน าแท่งทดสอบหลังผ่านการอบมาเผา
แบบครั้งเดียว โดยแบ่งแท่งทดสอบเผาในระดับอุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส อย่างละ 5 แท่งทดลอง ในบรรยากาศแบบ
ออกซิเดชัน จากนั้นวัดระยะแท่งทดสอบหลังเผาทุกช้ิน และบันทึกผลการทดลอง แล้วจึงน ามาค านวณหาค่าร้อยละของการหดตัว
หลังเผา โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้ 

ค่าการหดตัวหลังเผา (ร้อยละ) = 100×
ความเปียก

งเผาความยาวหลั- ยกความยาวเปี  

   

  น าผลที่ได้จากการค านวณมาหาค่าเฉลี่ยของค่าร้อยละของการหดตัวหลังเผา และค านวณหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เพื่อน ามาใช้วิเคราะห์ผลการทดลองต่อไป   
  การดูดซึมน ้า การทดสอบนี้เป็นวิธีที่ท าให้ทราบถึงความสามารถท่ีน้ าจะแทรกเข้าไปในเนื้อดินปั้น ซึ่งถ้าตัวเลขนี้มีค่ามาก 
แสดงว่าเนื้อดินปั้นหลังเผายังมีความพรุนตัวอยู่มาก แต่ถ้ามีค่าน้อยจนเป็นศูนย์ แสดงว่า เนื้อดินปั้นสุกตัวแล้ว การทดสอบการดูด
ซึมน้ าดังนี ้
  1.  น าแผ่นทดสอบอย่างต่ า 5 แท่ง ไปอบให้แห้งสนิทที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง เมื่อแท่งทดสอบเย็น
ลง น าไปช่ังหาค่าน้ าหนักก่อนดูดซึมน้ า จดบันทึกค่าน้ าหนักแห้งไว้ 
  2.  น าแผ่นทดสอบไปต้มในน้ าเดือดเป็นเวลา 5 ช่ัวโมง ทิ้งไว้ให้เย็นลง และแช่ไว้ในน้ าน้ันอีก 24 ช่ัวโมง การต้มจะต้องหา
เศษวัสดุรองไม่ให้แผ่นทดสอบติดกับภาชนะ แต่ละชิ้นวางห่างจากกัน 
  3.  น าแผ่นทดสอบขึ้นมาจากน้ า จากน้ันใช้ผ้าชุบน้ าหมาดๆ ซับผิวแผ่นทดสอบให้ท่ัว 
  4.  น าแผ่นทดสอบไปช่ังหาน้ าหนักท่ีดูดซึมน้ าจดบันทึกไว้ แล้วจึงค านวณหาค่าร้อยละของการดูดซึมน้ า ดังสูตร 

ค่าการดดูซึมน้ า (ร้อยละ) = 100×
งน ้าหนกัแห้

งน ้าหนกัแห้-ยกน ้าหนกัเปี  

   
  น าผลที่ได้จากการค านวณมาหาค่าเฉลี่ยของค่าร้อยละของการดูดซึมน้ า และค านวณหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อ
น ามาใช้วิเคราะห์ผลการทดลองต่อไป 
   การทดสอบค่าความแข็งแกร่ง การทดสอบความแกร่ง โดยน าแท่งทดสอบที่เผา 900 และ 1,080 องศาเซลเซียส มา
ทดลองกับเครื่องทดสอบความแกร่งในระบบไฟฟ้า เพราะสามารถควบคุมความเรว็ของลิ่มที่กดลงมาไดส้ม่ าเสมอทุกครั้ง ทุกขั้นตอน
จะต้องทดสอบตามกระบวนการเดิม จึงเปรียบเทียบได้มาตรฐาน โดยใช้สูตร ค านวณหาค่าความแข็งแกร่งของแท่งทดสอบสี่เหลี่ยม 
เพื่อน ามาใช้วิเคราะห์ผลการทดลอง ดังสูตร  

ค่าความแข็งแกร่งของแท่งทดสอบสี่เหลี่ยม (MOR) = 
22bd

LD 3  

   L = ค่าน้ าหนักแรงกดที่หัก  D = ระยะห่างของลิ่มที่รองรับแผ่นทดสอบ  
   b = ความกว้างของแผ่นทดสอบ  d = ความหนาของแผ่นทดสอบ   
  เพ่ิมสารเติมแต่ง (ผงถ่านละเอียด) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จากทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพในด้านการหดตัวก่อน
เผาและหลังเผา การดูดซึมน้ า ความแข็งแกร่ง ของอัตราส่วนผสมดินตะกอนประปา ผู้วิจัยได้เพิ่มสารเติมแตง่ (ผงถ่านละเอียด) เพื่อ
เพิ่มความพรุนตัวในสูตรส่วนผสมที่มีคุณสมบัติทางกายภาพที่ความเหมาะสมกับการผลิตวัสดุกรองน้ าในอัตราส่วนร้อยละ 5, 10, 
15 ตามล าดับ 
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 การทดสอบลักษณะทั่วไปผิวไส้กรอง ลักษณะทั่วไปของไส้กรองน้ ามีผิวเรียบไม่แตกร้าวทั้งก่อนและหลังทดสอบ เครื่องมือที่
ใช้โดยการพินิจด้วยการสังเกตด้วยสายตาของผิวไส้กรองน้ าก่อนการทดสอบและหลังการทดสอบจะต้องมีผิวเรียบไม่เปลี่ยนแปลงจาก
เดิม 
 การทดสอบความพรุนตัว ความพรุนตัวของไส้กรองน้ า ทอสอบด้วยวิธีการ ดังนี้ 
  1) ค านวณปริมาตรรวม (V) ลูกบาศก์เซนติเมตร 
       V = M - S       (1) 
  แทนค่า น้ าหนักช้ินทดสอบเปียก (M) กรัม, น้ าหนักช้ินทดสอบในน้ า (S) กรัม  
  2) การค านวณปริมาตรรูพรุนเปิด (VOP) และปริมาตรที่น้ าไม่สามารถซึมผ่านได้ (VIP) ลูกบาศก์เซนติเมตร  
       VOP = M - D       (2) 
       VIP = D - S       (3) 
  แทนค่า น้ าหนักช้ินทดสอบเปียก (M) กรัม, น้ าหนักช้ินทดสอบในน้ า (S) กรัม, น้ าหนักช้ินทดสอบแห้ง (D) กรัม  
  3) ความพรุนตัวปรากฏ (P) เปอร์เซ็นต์ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรรูพรุนเปิดกับ ปริมาตรรวม ค านวณ
ความพรุนตัวปรากฏ 
       P = [(M - D) / V] × 100      (4) 
 การทดสอบความทนความดัน ประกอบไส้กรองน้ าตัวอย่างเข้ากับตัวเครื่องกรองน้ า แล้วน าไปติดตั้งกับเครื่องมือที่
สามารถอัดน้ าให้มีความดัน 700 ± 10 กิโลพาสคัล ไล่อากาศภายในระบบออกให้หมด ปิดทางน้ าออกให้สนิท และอัดน้ าเข้าเครื่อง
กรองน้ าจนความดันภายในเครื่องกรองน้ าเท่ากับ 700 ± 10 กิโลพาสคัล คงความดันนี้ไว้เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง จากนั้นลดความดันลง 
น าไส้กรองน้ าตัวอย่างออกจากตัวเครื่องกรองน้ า แล้วตรวจพินิจ 
 การทดสอบอัตราการกรอง 
 1. น้ าท่ีใช้ทดสอบให้ใช้น้ าท่ีมีความขุ่นไม่เกิน 5 หน่วยเอ็นทียู 
 2. ประกอบไส้กรองน้ าตัวอย่างเข้ากับตัวเครื่องกรองน้ า แล้วน าไปติดตั้งกับเครื่องมือท่ีสามารถอัดน้ าให้มีความดัน 300 ± 
10 กิโลพาสคัล 
 3. อัดน้ าท่ีใช้ทดสอบให้ไหลผ่านเครื่องกรองน้ า และปล่อยให้น้ ากรองไหลทิ้ง เป็นเวลา 10 นาที 
 4. ปล่อยให้น้ ากรองไหลองอ่างเก็บน้ าเป็นเวลา 1 ช่ัวโมง บันทึกปริมาตรน้ ากรองที่ได้ เป็นอัตราการกรอง 
 การกรองสี กลิ่น และความขุ่น มีคุณลักษณะดังนี้ 
 1. สี 15 ± 1 หน่วยเพลทินัมโคบอลต์ 
 2. กลิ่น มีกลิ่นคลอรีน โดยการเติมโซเดียมไฮโปคลอไรด์ หรือแคลเซียมไฮโปคลอไรด์ จนน้ าที่ใช้ทดสอบมีกลิ่นคลอรีนที่
เริ่มสัมผัสได้ว่าเป็นที่รังเกียจ  
 3. ความขุ่น 20 ± 1 หน่วยเอ็นทียู 
 วิธีทดสอบ 
 1. ประกอบไส้กรองน้ าตัวอย่างเข้ากับตัวเครื่องกรองน้ า แล้วน าไปติดตั้งกับเครื่องมือท่ีสามารถอัดน้ าให้มีความดัน 300 ± 
10 กิโลพาสคัล 
 2. อัดน้ าท่ีใช้ทดสอบให้ไหลผ่านเครื่องกรองน้ า และปล่อยให้น้ ากรองไหลทิ้งเป็นเวลา 10 นาที 
 3. ปล่อยให้น้ ากรองไหลลงอ่างเก็บน้ าเป็นเวลา 1 ช่ัวโมง 
 4. น าน้ ากรองจากมาทดสอบสี กลิ่น และความขุ่น  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ร่างแบบภาพและสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบประกอบกับแบบสอบถามเพื่อสื่อสารแนวคิดในการ
ออกแบบให้กับผู้เช่ียวชาญด้านออกแบบ ผู้เช่ียวชาญด้านทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ า ผู้บริโภครับรู้ เข้าใจในรูปแบบที่พัฒนา
แล้ว และน าผลความคิดเห็นท่ีได้มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถน ามาใช้ในการผลิตได้จริง 
 วิธีการสร้างเคร่ืองมือ (แบบสอบถาม)       
  1. ศึกษาเอกสาร  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
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  2. ก าหนดประเด็นและจ านวนข้อของการแสดงความคิดเห็นและแบบประเมิน 
  3. สร้างแบบประเมินเกี่ยวกับการศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์วัสดุกรองน้ า 
  4. น าแบบประเมินขึ้นเสนอต่ออาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่จ านวน 3 ท่าน เพื่อท าการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) และความถูกต้องของภาษาและเนื้อหาการวิจัยโดยข้อค าถามที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ  0.5  ถือว่าข้อค าถามนั้นมีความ
ตรงเชิงเนื้อหาสามารถน าไปใช้ได้ 
 5. ปรับปรุงแบบประเมินตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความถูกต้อง และน าไปใช้ 
 

ผลการวิจัย  
 1. ผลการหาอัตราส่วนผสมดินตะกอนประปาใช้ในการผลิตไส้กรองน ้าใช้ในครัวเรือน 
  ผลการการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพพบว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการผลิตรูปแบบไส้กรองน้ าเซรามิกส์ในด้าน
หดตัวก่อนเผาและหลังเผาที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส การดูดซึมน้ า ความแข็งแกร่ง ลักษณะทั่วไปผิวไส้กรองน้ า ขนาดรูพรุน 
ทนความดัน อัตราการกรอง การกรองสี กลิ่น และความขุ่น ดังตารางที่ 1-2 ต่อไปนี ้
 
 

ตารางที่ 1  ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพไส้กรองน้ าเซรามิกส์ 
 

สูตร 
ร้อยละสารเติมแต่ง 
(ผงถ่านละเอียด) 

การหดตัว 
การดูดซึมน ้า ความแข็งแกร่ง 

หดตัวก่อนเผา หลังเผา 
11 15 6.38 14.67 52.44 10.46 
22 15 5.26 13.00 62.69 8.45 
26 15 5.26 5.00 49.49 5.60 
34 10 4.17 8.33 36.97 7.78 
35 15 4.17 10.00 88.73 8.58 

 

ตารางที่ 2  ผลการทดสอบตามคุณลักษณะทั่วไปของไส้กรองน้ าเซรามิกส์ 
 

สูตร ผิวไส้กรอง 
ขนาดรูพรุน 
(ร้อยละ) 

ทนความดัน 
(700 กิโลพาสคัล) 

อัตราการกรอง 
(1 ชม/ลิตร) 

การกรอง 
สี กลิ่น ความขุ่น 

11 เรียบ 127.00 ทน 45.60 น้อยกว่า 5 ไม่มีกลิ่น 4.81 
22 เรียบ 160.01 ทน 63.6 น้อยกว่า 5 ไม่มีกลิ่น 4.77 
26 เรียบ 84.96 ทน 74.40 น้อยกว่า 5 ไม่มีกลิ่น 4.75 
34 เรียบ 124.98 ทน 76.80 น้อยกว่า 5 ไม่มีกลิ่น 4.02 
35 เรียบ 172.41 ทน 64.80 น้อยกว่า 5 ไม่มีกลิ่น 4.97 

 

 2.  ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบไส้กรองน ้าเซรามิกส์ในบ้านพักอาศัยจ้านวน 6 รูปแบบ 
  จากผลการประ เมินความคิด เห็น โดยผู ้ว ิจ ัย ได้จ ัดท าแบบประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ์ทั ้ง  6 ร ูปแบบ
ผลการวิจัยผู้เชี่ยวชาญต่อรูปแบบรูปแบบเครื่องกรองน้ าจากถังเก็บน้ าประปะภูเขาส าหรับใช้ในครัวเรือน จ านวน 3 รูปแบบ และ
รูปแบบเครื่องกรองน้ าติดกับถังน้ าเย็น จ านวน 3 รูปแบบ สรุปผลการวิจัยดังต่อตารางต่อไปนี้ 
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รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 รูปแบบที่ 3 
 

ภาพที่ 3  แบบเครื่องกรองน้ าจากถังเก็บน้ าประปะภูเขาส าหรับใช้ในครัวเรือน 
 
 

ตารางที ่3  ผลการประเมินรูปแบบเครื่องกรองน้ าจากถังเก็บน้ าประปะภูเขาส าหรับใช้ในครัวเรือน 
 

รูปแบบ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบผลิตภณัฑ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพน ้า 

เฉลี่ย S.D. ระดับ เฉลี่ย S.D. ระดับ 
รูปแบบที่ 1 4.00 .00 ด ี 4.00 63 ด ี

รูปแบบที่ 2 3.17 .41 ปานกลาง 3.00 .00 ปานกลาง 

รูปแบบที่ 3 3.00 .00) ปานกลาง 3.50 .55 ด ี

 

   

รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 รูปแบบที่ 3 
 

ภาพที ่4  แบบเครื่องกรองน้ าติดกับถังน้ าเย็น 
 

ตารางที่ 4   ผลการประเมินรูปแบบเครื่องกรองน้ าติดกับถังน้ าเย็น 
 

รูปแบบ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบผลิตภณัฑ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพน ้า 

เฉลี่ย S.D. ระดับ เฉลี่ย S.D. ระดับ 
รูปแบบที่ 1 3.17  .41 ปานกลาง 3.17  .41 ปานกลาง 

รูปแบบที่ 2 3.33  .82 ปานกลาง 3.67  .52 ด ี

รูปแบบที่ 3 3.00  .00 ปานกลาง 3.50  .55) ด ี

  
 3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ไส้กรองน ้า 
  ความพึงพอใจผู้บริโภคต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ไส้กรองน้ าเซรามิกส์ชุมชนบ้านห้วยเฮี๊ยะ อ าเภอนครไทย จังหวัด
พิษณุโลกจ านวน 20 คน ผู้ใช้ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จ านวน 30 คน และผู้ใช้ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
จ านวน 30 คน ผลการประเมินความพึงพอใจสรุปได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 5   แบบไส้กรองน้ า 
 

ตารางที่ 5   ผลการประเมินความพึงพอใจผู้บริโภค 
 

ความพึงพอใจของผู้บริโภค เฉลี่ย S.D. ระดับ 
1. ด้านหน้าท่ีใช้สอย 3.68 .65 ด ี
2. ด้านความปลอดภัย 3.76 .73 ด ี
3. ด้านความสะดวกสบายในการใช้ 3.75 .61 ด ี
 
อภิปรายผล  
 ตอนที ่1  ผลการหาอัตราส่วนผสมดินตะกอนประปาใช้ในการผลิตไส้กรองน ้าใช้ในครัวเรือน  
 จากผลการวิจัยพบว่าอัตราส่วนผสมวัตถุดิบทดสอบสูตรที่ผ่านเกณฑ์ได้แก่ สูตรที่ 11, 22, 26, 34, 35 ทดสอบในด้านการ
หดตัวก่อนเผาและหลังเผาที่อุณหภูมิ 900 ลักษณะทั่วไปผิวไส้กรองน้ ามีผิวเรียบ ขนาดรูพรุน ทนความดัน อัตราการกรอง การ
กรองสี กลิ่น ความขุ่น ซึ่ง วริศรา ปีอาทิตย์ และ อลงกรณ์ วงศ์หมั่น. (2557 : 13-15) กล่าวว่า ลักษณะของน้ าที่มีคุณภาพ ระบุว่า 
หลังจากการปรับปรุงคุณภาพน้ าแล้ว ลักษณะของน้ าที่มีคุณภาพดี  สีและความขุ่น (Color and Turbidity) โลหะอนินทรีย์ เช่น 
เหล็ก และสารประกอบอินทรีย์ เช่น สารอินทรีย์ ธรรมชาติ(Natural organic matters : NOM) เป็นสาเหตุท าให้น้ าเกิดสี สีของ
น้ าที่เกิดในรูปของ NOM เป็นสารตั้งต้นที่ท าให้เกิดสารตกค้างจากการฆ่าเช้ือโรค (disinfection by-products: DBPs) ซึ่งเป็น
สาเหตุท าให้เกิดโรคมะเร็งได้ โดยทั่วไปน้ าท่ีมีลักษณะดีจะต้องมีสีไม่เกิน 5 หน่วยแพลทินัม- โคบอลต์ ความขุ่นเป็นตัวบ่งช้ีปริมาณ
การกระจายของแสงและอนุภาคของสาร แขวนลอยในน้ า หน่วยของความขุ่นคือ Nephelometric Turbidity Unit (NTU) 
ถึงแม้ว่าความขุ่นจะ ไม่เป็นอันตรายกับสุขภาพของผู้บริโภคโดยตรง แต่จะมีผลในการลดประสิทธิภาพในการฆ่าเช้ือโรคได้ และ
อนุภาคที่เป็นสาเหตุให้เกิดความขุ่น สามารถส่งผ่านสารเคมีที่เป็นอันตรายอีกด้วย โดยทั่วไปน้ าที่มี  ลักษณะดีจะต้องมีความขุ่นไม่
เกิน 5 NTU กลิ่น (Teste and Odor) น้ าดื่มที่มีคุณภาพจะต้องไม่มีการปนเปื้อนของสังกะสี ทองแดง เหล็กและ แมงกานีส ซึ่งมัก
พบทั่วไปในน้ าใต้ดิน ส าหรับแบคทีเรียเส้นใย (Filamentous bacteria) และสาหร่าย สีเขียวแกมน้ าเงินมีผลท าให้รสชาติและกลิ่น
ในน้ าผิวดินมีการเปลี่ยนแปลง โดยสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะผลิตจีออสมิน (Geosmin) และ Methylisoborneol (MIB) ซึ่งเป็นสาเหตุให้
น้ ามีกลิ่นโคลน  
 ตอนที่ 2  การพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบไส้กรองน ้าเซรามิกส์ในบ้านพักอาศัยจ้านวน 6 รูปแบบ  
 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ประเมินความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญรูปแบบเครื่องกรองน้ าจากถังเก็บน้ าประปะภูเขาส าหรับใช้
ในครัวเรือนคือรูปแบบที่ 1 มีความเหมาะสม รูปแบบเครื่องกรองน้ าติดกับถังน้ าเย็น รูปแบบที่ 2 มีความเหมาะสม นวลน้อย  บุญ
วงศ์ (2542 :100-104) กล่าวว่ารูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) เป็นรูปทรงที่เกิดขึ้นตามกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ มี
ลักษณะง่ายต่อการจดจ า มักปรากฏให้เห็นตามสิ่งของที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น อาคาร เครื่องเรือน เครื่องจักร ของใช้นานาชนิด ใน
งานออกแบบอุตสาหกรรมมักใช้รูปแบบเรขาคณิตอย่างมากเนื่องจากเป็นรูปทรงที่มีลักษณะสมดุลสม่ าเสมอและแม่นย า ช่วยให้
สะดวกต่อการท างานขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และเป็นรูปทรงท่ีมีประโยชน์ใช้สอยดี 
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 ตอนที่ 3  การประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ไส้กรองน ้า  
 ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ไส้กรองน้ า ด้านหน้าที่ใช้ สอย ด้านความปลอดภัย ด้านความ
สะดวกสบายในการใช้ นวลน้อย  บุญวงศ์ (2542 : 96) กล่าวไว้ว่า ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดต้องมีหน้าที่ใช้สอยถูกต้องตามเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ คือสามารถตอบสนองต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย ผลิตภัณฑ์นั้นถือว่ามีประโยชน์ใช้สอยดี (High 
Function) แต่ถ้าหากผลิตภัณฑ์ใดไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์นั้นก็ถือว่ามีประโยชน์ใช้
สอยไม่ดีเท่าท่ีควร (Low Function) 
 
สรุปผลการวิจัย   
 การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบไส้กรองน้ าเซรามิกส์ในบ้านพักอาศัยจากดินตะกอนประปาที่เหมาะสมกับการน าไปผลิต
ได้แก่สูตรที่ 11, 22, 26, 34 และ สูตรที่ 35 โดยรูปแบบเครื่องกรองน้ าติดกับถังน้ าเย็น รูปแบบที่ 2 และรูปแบบเครื่องกรองน้ าจาก
ถังเก็บน้ าประปะภูเขาส าหรับใช้ในครัวเรือนรูปแบบที่ 1 มีความเหมาะสมในด้านหน้าที่ใช้สอย ด้านความปลอดภัย ด้านความ
สะดวกสบายในการใช้จากกประเมินความพึงพอใจผู้บริโภค 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 
ในบทความวิจัยนี้ได้ศึกษาการส่งแบบไม่ขยายเชิงเส้นก ากับ และทฤษฎีบทจุดตรึงในปริภูมิบานาค ด้วยวิธีท าซ้ าชนิดหนึ่ง 

ส าหรับการส่งแบบไม่ขยายเชิงเส้นก ากับ โดยการก าหนดระเบียบวิธีการท าซ้ าของล าดับ  nx และได้พิจารณาการลู่เข้าแบบอ่อน
ของล าดับของวิธีการท าซ้ าดังกล่าวสู่จุดตรึงร่วมของสองการส่ง  
 
ค าส าคัญ :  วิธีท าซ้ า  จุดตรึง  การลู่เข้าแบบอ่อน  จุดตรึงร่วม  ปรภิูมิบานาค 
 

Abstract 
In this project of mathematics, we study the asymptotically nonexpansive mappings and fixed point 

theorems in Banach space by an iteration scheme for asymptotically nonexpansive mappings. We construct 
an Iteration scheme of the sequence  nx  and consider the weak convergence of the sequence of a such 
iteration to a common fixed point of two mapping 
  
Keywords : iteration scheme, fixed point, weak convergence, common fixed point, banach space 
 
บทน า   

ในป ีค.ศ. 1972 K. Goebel และ W. A. Kirk [3] ได้เผยแพร่งานวิจัยเรื่องทฤษฎีบทจุดตรึงส าหรับการส่งไม่ขยายเชิงเส้น
ก ากับ (Fixed point theorem for asymptotically nonexpansive mapping) ซึ่งได้รับทฤษฎีบทดังต่อไปนี้  

ทฤษฎีบท 1.1.1 ถ้า K  ไม่เป็นเซตว่าง มีขอบเขต เป็นเซตปิด และเป็นเซตย่อยคอนเวกซ์ของปริภูมิบานาคคอนเวกซ์
แบบเอกรูป E  แล้ว T  ที่เป็นการส่งไปหาตัวเองแบบไม่ขยายเชิงเส้นก ากับของ K  จะได้ว่า T  มีจุดตรึง 
 ในปี ค.ศ. 2006 O. O. Owojori [10] ไดเ้ผยแพร่งานวิจัยเรื่องขั้นตอนวิธีท าซ้ าแบบใหม่ส าหรับการส่งไม่ขยายเชิงเส้น
ก ากับในปริภูมิบานาคจริงปรับเรียบแบบเอกรูป (New iteration methods for asymptotically nonepansive mapping in 
uniformly smooth real Banach spaces) โดยงานวิจัยนีไ้ด้ก าหนดให้มีสองการส่งที่มีจุดตรึงและไดส้ร้างล าดับชนิดหนึ่งแล้ว
พิจารณาการลูเ่ข้าของล าดับดังกลา่ว ซึ่งได้รับทฤษฎีบทดังต่อไปนี ้

ทฤษฎีบท 1.1.2 ให้ B  เป็นปริภูมิบานาคคอนเวกซ์แบบเอกรูป และ K  ไม่เป็นเซตว่าง เป็นเซตปิด มีขอบเขต และเป็น
เซตย่อยคอนเวกซ์ของ B  สมมติให้ ,S T  เป็นการส่งไปหาตัวเองแบบไม่ขยายเชิงเส้นก ากับต่อเนื่องแบบเอกรูปของ K  และ 
 nk  สอดคล้องกับ 1nk   ก าหนดให้ 1x K  และ  

1

n n

n n n n n n nx a x b T y c S x      

    n

n n n n n n ny a x b S z c u       

    n

n n n n n n nz a x b T x c v      
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โดยที่    ,n nu v  เป็นล าดับใดๆ ใน K  และ           , , , , , ,n n n n n na a a b b b          , ,n n nc c c   

เป็นล าดับใน  0,1  สอดคล้องกับเง่ือนไข 

1. 1n n n n n n n n na b c a b c a b c                

2. 
1

n

n

b




   

3. , ,n n n n n n n n nb c b c b c             

4. 1
0 ( 1 k ) 1,1 (1 )

1

p p p

n n n n n p

n

p k k
p k

       
 

  

ถ้า ,S T  มีจุดตรึงร่วมใน K  แล้วล าดับ  nk  ลู่เข้าแบบเข้มสู่จุดตรึงร่วมของ S  และ T   
 ต่อมาในปี ค.ศ. 2008 J. Zhao, S. He และ Y. Su [13] ได้เผยแพร่งานวิจัยเรื่องทฤษฎีการลู่เข้าแบบเข้มและแบบอ่อน
ส าหรับการส่งไม่ขยายในปริภูมบิานาค (Weak and strong convergence theorem for nonexpansive mapping in Banach 
space) โดยในงานวิจัยนี้ได้ก าหนดเง่ือนไขของโอเปียลบนปริภูมิบานาคและแสดงว่าล าดับชนิดหนึ่งมีการลู่ เข้าสู่จุดตรึง ซึ่งได้รับ
ทฤษฎีบทดังต่อไปนี้  

ทฤษฎีบท 1.1.3 ถ้า E  เป็นปริภูมิบานาคคอนเวกซ์แบบเอกรูป และสอดคล้องกับเง่ือนไขของโอเปียล (Opial’s 
condition) ให้ K  ไม่เป็นเซตว่าง เป็นเซตปิด เป็นเซตย่อยคอนเวกซ์ของ E  และให้ :T K K  เป็นการส่งไม่ขยาย และเซต 
F  มีจุดตรึง ให้      , ,n n n    เป็นล าดับใน  0,1  สอดคล้องกับ 1n n n      และ 0 1na b     

โดยที่ ,a b  เป็นค่าคงท่ี ซึ่งล าดับ  nx  ก าหนดโดย 
     1 1 , 1n n n n n n nx x Tx Tx n         

แล้วล าดับ  nx  จะลู่เข้าแบบอ่อนสู่จุดตรึงของ T   
เมื่อไม่นานมานี้ ในปี ค.ศ. 2014 D. K. Singh, S. K. Pandey และ P. Kumar [11] ได้เผยแพร่งานวิจัยเรื่องทฤษฎีบท

จุดตรึงส าหรับการสง่แบบไม่ขยายเชิงเส้นก ากับในปรภิูมบิานาค (Fixed point theorems for asymptotically nonexpansive 
mapping in Banach space) โดยก าหนดเง่ือนไขโอเปียลและการส่งแบบไม่ขยายเชิงเส้นก ากับส าหรับสองการส่งและพิจารณา
การลู่เข้าของล าดับไปยังจุดตรึงร่วม ซึ่งได้รับทฤษฎีบทดังต่อไปนี้  
ทฤษฎีบท 1.1.4 ให้ E เป็นเซตย่อยที่มีขอบเขตปิดของปริภูมิบานาค คอนเวกซ์แบบเอกรูป X  ซึ่งสอดคล้องกับเง่ือนไขของโอ
เปียล และให้ ,T S  เป็นการส่งไปหาตัวมันเองของ E  โดยที่ T  และ S  เป็นการส่งแบบไม่ขยายเชิงเส้นก ากับบน E  
ก าหนดให้ 0x E  และ 

1 (x ) (y )n n

n n n n n n nx T T x       

        (x ) (x )n n

n n n n n n ny S T x           
 โดยที ่  1n n n      

1n n n        

และ { },{ },{ },{ },{ },{ }n n n n n n         เป็นล าดับของจ านวนจริงใน (0,1)  

แล้วล าดับ  nx  จะลู่เข้าแบบอ่อนสู่จุดตรึงร่วมของ    F T F S  
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 จากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นท าให้เราสนใจศึกษาทฤษฎีบทจุดตรึงในปริภูมิบานาคคอนเวกซ์แบบเอกรูป โดยสร้างวิธีท าซ้ า
ชนิดหนึ่ง ส าหรับสองการส่งแบบไม่ขยายเชิงเส้นก ากับ โดยการก าหนดระเบียบวิธีการท าซ้ าของล าดับ  nx  และได้พิจารณาการ

ลู่เข้าแบบอ่อนของล าดับของวิธีการท าซ้ าข้างต้นสู่จุดตรึงร่วมของ (T) (S)F F  โดยเราก าหนดให้ล าดับ  nx  สอดคล้องกับ
เงื่อนไขดังนี ้

ให้ X  เป็นปริภูมิบานาค และให้ E  ไม่เป็นเซตว่างและเป็นเซตย่อยคอนเวกซ์ของ X ให้ :T E E  และ 
:S E E  เป็นการส่งแบบไม่ขยายเชิงเส้นก ากับ เริ่มต้นก าหนดให้ 0x E  และ ส าหรับ 1n  

1 ( ) ( ) ( )n n n

n n n n n n n n nx T x T y T z x         

( ) ( )n n

n n n n n n ny S x T x x                                                    (1)  

( ) ( )n n

n n n n n n nz S y T y y            

โดยที่ 1n n n n        

  1n n n        

1n n n        

และ  { },{ }, ,{ },{ },{ },{ },{ },{ },{ }n n n n n n n n n n                เป็นล าดับของจ านวนจริงใน (0,1)  

ความรู้พ้ืนฐาน 
บทนิยาม 2.1 [12] (ปริภูมิเวกเตอร์) จะเรียก E  ว่าเป็นปริภูมิเวกเตอร์ (Vector space) ถ้า E ไม่เป็นเซตว่าง และ

ส าหรับเวกเตอร์ , ,x y z E  ซึ่งสอดคล้องกับเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 
การบวกกันของเวกเตอร ์

1. x y E    
  2. x y y x    

 3.    x y z x y z      
4. จะมีสมาชิก 0 E เพียงตัวเดยีวซึ่ง 0x x  ส าหรับทุกๆ x  
5. แต่ละสมาชิก x E  จะมี x  เพียงตัวเดยีว ซึ่ง   0x x    

และการคูณเวกเตอรด์้วยสเกลาร์ ให้ ,  เป็นสเกลาร์ใดๆ 
  6. x E   
  7.  x y x y      

  8.   x x x       

  9.    x x    
  10. 1 x x   

บทนิยาม 2.2 [6] (ปริภูมินอร์ม) ให้ X  เป็นปริภูมเิวกเตอร์แล้ว นอร์ม บน X  คือการส่ง : X  ¡  เมื่อ ¡  
เป็นเซตของจ านวนจริง ส าหรับ ,x y X  และ   เป็นสเกลาร์ใดๆ ซึ่งสอดคลอ้งกับ 
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1. 0x   ส าหรับทุก x X  

2. 0 0x x    

3. x x   

4. x y x y    

และจะกล่าวว่า ( , )X  เป็นปริภูมินอร์ม 

บทนิยาม 2.3 [6] (การลู่เข้า) ล าดบั nx ในปริภูมินอรม์ X จะเรียกว่าลู่เข้าถา้ lim 0n
n

x x


  ส าหรับ x X   

บทนิยาม 2.4 [7] (ล าดับโคชี) ล าดับ  nx  จะเป็นล าดับโคชี (Cauchy sequence) ก็ต่อเมื่อส าหรับทุก 0   จะมี 

N¥  ถ้า ,m n N  แล้ว m nx x    

บทนิยาม 2.5 [7] (ความบริบูรณ์) จะเรียกปริภูมินอร์มว่าบริบูรณ์ (Complete) ถ้าทุกๆล าดับโคชี  nx ลู่เข้า  
บทนิยาม 2.6 [6] (ปริภูมิบานาค) ปริภูมิบานาค (Banach space) คือ ปริภูมินอร์มแบบบริบูรณ์  
บทนิยาม 2.7 [8] (ขอบเขตบน) ให้ S  ¡  ถ้ามีจ านวนจริง m  ซึ่ง m s ส าหรับทุก s S แล้ว m  จะเรียกว่า 

ขอบเขตบน (Upper bound) ของ S   
บทนิยาม 2.8 [8] (ขอบเขตล่าง) ให้ S  ¡  ถ้ามีจ านวนจริง n  ซึ่ง n s ส าหรับทุก s S  แล้ว n  จะเป็นขอบเขต

ล่าง (Lower bound) ของ S   
บทนิยาม 2.9 [8] (การมีขอบเขต) เซต S จะเรียกว่ามีขอบเขต (Bounded) ถ้า S  มีขอบเขตล่างและขอบเขตบน 
บทนิยาม 2.10 [8] (เซตปิด) ให้ S  ¡ ถ้า bd S S แล้ว S จะเรียกว่าเซตปิด (Closed set)เมื่อ bd  คือจุดขอบ 

(Boundary point) 
บทนิยาม 2.11 [8] (เซตเปิด) ให้ S  ¡ ถ้า bd \S S ¡ แล้ว S จะเรียกว่าเซตเปดิ (Open set)  
บทนิยาม 2.12 [6] (ฟังก์ชันเชิงเส้น) T  จะเป็นฟังก์ชันเชิงเส้น ถ้าสอดคล้องกับ 
1. โดเมนของ T เป็นปรภิูมิเวกเตอร ์และเรนจ์ของ T  อยู่ในปริภูมิเวกเตอร์ และอยู่ในฟิลด์เดยีวกัน 
2. ส าหรับทุก ,x y  ที่อยู่ในโดเมน T  และสเกลาร์   ซึ่ง ( )T x y Tx Ty    และ ( )T x Tx   

บทนิยาม 2.13 [4] (ฟังก์ชันต่อเนื่อง) ให้ X  และ Y  เป็นปรภิูมิเชิงเส้นนอร์ม :T X Y ก าหนดให้ 
x
 แทนนอร์

มบน X  และ 
y

 แทนนอร์มบน Y  ฟังก์ชัน T  จะเรียกว่าต่อเนื่อง ถ้า lim 0n xn
f f


   แล้ว 

lim ( ) ( ) 0n yn
T f T f


   

บทนิยาม 2.14 [4] (ปริภูมิควบคู่) ถ้า X เป็นปริภูมิเชิงเส้นนอร์ม (Normed linear space) แล้วปริภูมิควบคู่ คือเซต
ของโดเมน X ที่เป็นฟังก์ชันเชิงเส้นต่อเนื่อง ซึ่ง  :X T X  £ โดยที่ T เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องและฟังก์ชันเชิงเส้น 

บทนิยาม 2.15 [6] (ปริภูมิควบคู่) ปริภูมิควบคู่ X  (Dual space 'X ) ของปริภูมินอร์ม X  เป็นปริภูมิบานาค  
บทนิยาม 2.16 [6] (การลู่เข้าแบบเข้ม) ล าดับ  nx ในปริภูมินอร์ม X จะเรียกว่าลู่เข้าแบบเข้ม (Strong 

convergence) ถ้ามี x X ซึ่ง lim 0n
n

x x


  หรือเขียนได้ว่า lim n
n

x x


  และ x จะถูกเรียกว่า ลิมิตอย่างเข้ม 

(Strong limit) ของ nx  
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บทนิยาม 2.17 [6] (การลู่เข้าแบบอ่อน) ล าดับ  nx ในปริภูมินอร์ม X  จะเรียกว่าลู่เข้าแบบอ่อน (Weak 

convergence) ถ้ามี x X  ซึ่งส าหรับทุก f X   โดยที่ lim ( ) ( )n
n

f x f x


  และ x  จะถูกเรียกว่า ลิมิตอย่างอ่อน 

(Weak limit) ของ  nx  
บทนิยาม 2.18 [6] (จุดตรึง) ก าหนดให้ X  เป็นเซตใดๆและ :T X X  เป็นการส่ง จุด x X  จะเรียกว่าเป็น

จุดตรึง (Fixed point) ของ T  ถ้า xTx   และเขียนอยู่ในรูปเซตของจุดตรึงได้ว่า  ( ) :F T x X Tx x    
 บทนิยาม 2.19 (จุดตรึงร่วม) ก าหนดให้ X เป็นเซตและ :T X X  และ :S X X  เป็นการส่ง จุด x X

เป็นจุดตรึงร่วม (Common fixed point) ของ S  และ T  ถ้า    S x T x  
บทนิยาม 2.20 [11] (เง่ือนไขของโอเปียล) ปริภูมิบานาค X  จะกล่าวว่าสอดคล้องกับเง่ือนไขของโอเปียล (Opial’s 

condition) ถ้าแต่ละล าดับ  nx  ใน X  ซึ่ง nx x  ท าให้ได้ว่า lim limn n
n n

x x x y
 

    ส าหรับทุกๆ y X  

ซึ่ง y x  
บทนิยาม 2.21 [6] (เซตคอนเวกซ์) ก าหนดให้ E  เป็นปริภูมิเวกเตอร์ และ S  ไม่เป็นเซตว่างและเป็นเซตย่อยของ E  

ซึ่ง ,x y S แล้ว ( ) (1 )z x t y x t x ty       อยู่ใน S  ส าหรับทุก t¡ และ 0 1t   
 

บทนิยาม 2.22 [2] (คอนเวกซ์แบบเอกรูป) จะเรียกปริภูมิบานาค X  ว่าเป็นคอนเวกซ์แบบเอกรูป (Uniformly 
convex) ถ้าส าหรับทุกๆล าดับ    ,n nx y X  ซึ่ง 1n nx y   ส าหรับทุก n¥  และ lim 2n n

n
x y


   แล้ว 

lim 0n n
n

x y


   

บทตั้ง 2.23 [6] ให้ nx  เป็นล าดับที่ลู่เข้าแบบอ่อนในปริภูมินอร์ม X แทนด้วย w

nx x   แล้ว 

 (1) ลิมิตอย่างอ่อน x  ของ nx  มีตัวเดียว 

 (2) ทุกๆล าดับย่อยของ  nx  จะลู่เข้าแบบอ่อนสู่ x  

 (3) ล าดับ  nx  มีขอบเขต 

ทฤษฏีบท 2.24 [6] ล าดับ  nx  เป็นล าดับในปริภูมินอร์ม X  แล้ว การลู่เข้าแบบเข้มจะเป็นการลู่เข้าแบบอ่อนและมี
ลิมิตเหมือนกัน 

ทฤษฏีบท 2.25 [5] ล าดับ nx ของจ านวนจริงจะเป็นล าดับเพิ่มถ้า 1n nx x  ส าหรับทุก n¥ ล าดับ  nx  ของ

จ านวนจริงจะเป็นล าดับลด ถ้า 1n nx x   ส าหรับทุก n¥  และล าดับ  nx ของจ านวนจริงจะเป็นล าดับทางเดียว 
(monotone) ถ้าเป็นล าดับเพิ่มหรือล าดับลด 

ทฤษฎีบท 2.26 [5] ถ้า  nx  เป็นล าดบัทางเดียวแบบเพ่ิม (Monotone increasing) และมีขอบ เขต แล้ว 

 lim sup :n n
n

x x n


 ¥ และ ถ้า  nx  เป็นล าดับทางเดียวแบบลด (Monotone decreasing) และมีขอบเขต แล้ว 

 lim inf :n n
n

x x n


 ¥
 

ต่อไปนี้จะกล่าวถึงการส่งแบบต่างๆที่จะกล่าวถึงในโครงงานครั้งนี้
 ก าหนดให้ E  เป็นเซตย่อยท่ีมีขอบเขตเป็นคอนเวกซ์และเป็นเซตปิดของปริภูมิบานาค X  และ :T E E  

บทนิยาม 2.27 [11] การส่ง T  จะถูกเรียกว่า การส่งแบบไม่ขยาย (Nonexpansive mapping) ถ้า 
   T x T y x y           (2) 

ส าหรับทุก ,x y E       
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บทนิยาม 2.28 [11] การส่ง T  จะถูกเรียกว่า การส่งไม่ขยายแบบเสมอืน(Quasi-nonexpansive mapping) 
ถ้า ( )T x p x p           (3) 
ส าหรับทุก x E  และ ( )p F T เมื่อ ( )F T แทนเซตของจุดตรึง   

บทนิยาม 2.29 [11] การส่ง T จะถูกเรียกว่า การส่งแบบไม่ขยายเชิงเส้นก ากับ (Asymptotically nonexpansive 
mapping) ถ้ามีล าดับ  nk  ใน  0,  และ lim 0n

n
k


  ซึ่ง 

 ( ) ( ) (1 )n n

nT x T y k x y          (4)  

ส าหรับทุก ,x y E และ 1n  
 บทนิยาม 2.30 [11] การส่ง T จะถูกเรียกว่า การส่งไม่ขยายแบบเสมอืนเชิงเส้นก ากับ (Asymptotically quasi-
nonexpansive mapping) ถ้ามีล าดับ  nk  ใน  0,  และ lim 0n

n
k


  ซึ่ง  

 ( ) (1 )n

nT x p k x p                                                                                (5) 

ส าหรับทุก ,x y E  โดยที่ 1n  และ ( )p F T  และเราจะไดค้วามสัมพันธ์ของการส่งที่กลา่วมาข้างต้นดังนี ้
(2) (3) (5)   และ (2) (4) (5)   
 

วิธดี าเนินการวิจัย  
วิธีวิจัย 

 งานวิจัยเรื่องการลู่เข้าของล าดับบนการส่งไม่ขยายเชิงเส้นก ากับในปริภูมิบานาค มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาให้
เกิดองค์ความรู้ใหม ่

รูปแบบของงานวิจัย  
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยที่ได้มีการศึกษา
มาแล้ว พร้อมทั้งได้ศึกษาแนวทางใหม่ๆ ด้วย  

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 2. สร้างปัญหาใหม่จากทฤษฎีบทเดิมที่เคยศึกษาไว้ 
 3. ด าเนินการพิสูจน์ 
 4. สรุปและอภิปรายผล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการศึกษาจากต ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีบท หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ผลการวิจัย  

ทฤษฎีบท 1 
ให้ E  เป็นเซตย่อยที่มีขอบเขตปิดของปริภูมิบานาคคอนเวกซ์แบบเอกรูป X ซึ่งสอดคล้องกับเง่ือนไขของโอเปียล 

(Opial’s condition) และให้ :T E E และ :S E E โดยที่ T และ S เป็นการส่งแบบไม่ขยายเชิงเส้นก ากับบน E  
ก าหนดให้

0x E  และ 

1 ( ) ( ) ( )n n n

n n n n n n n n nx T x T y T z x         

( ) ( )n n

n n n n n n ny S x T x x        

( ) ( )n n

n n n n n n nz S y T y y            
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โดยที ่ 1n n n n        

1n n n        

1n n n        

และ  { },{ }, ,{ },{ },{ },{ },{ },{ },{ }n n n n n n n n n n                เป็นล าดับจริงใน (0,1)  แล้ว ล าดับ  nx   

ลู่เข้าแบบอ่อนสู่จุดตรึงร่วมของ    F T F S  

พิสูจน์ กรณีที่ 1 ให้    F T F S  ไม่เป็นเซตว่าง และเป็นเซตโทน (singleton set) 

สมมติให้    x F T F S   
จะได้ว่า ( )x F T  และ ( )x F S  
ดังนั้น  x Tx  และ x Sx  
เราจึงสมมติให้ 1nx x   เมื่อ  1n nx x    

จะได้ว่า 

   1 1

1 1 1 1 1 1 1

n n

n n n n n n ny S x T x x   

      
      

   
1 1 1 1 1 1n n n n n nx x x       
      

    1 1 1 1n n n nx     
      

1nx   

    1 1

1 1 1 1 1 1 1

n n

n n n n n n nz S y T y y   

      
      

   1 1

1 1 1 1 1 1

n n

n n n n n nS x T x x   

     
      

   
1 1 1 1 1 1n n n n n nx x x       
      

    1 1 1 1n n n nx     
      

1nx   

และ     1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1(z )n n n

n n n n n n n n nx T x T y T x     

            

   1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1(x )n n n

n n n n n n n nT x T x T x     

            

1 1 1 1 1 1 1 1n n n n n n n nx x x x               

 1 1 1 1 1n n n n nx            
1nx   

x  
นั่นคือ         nx x  

  
lim limn
n n

x x
 

  

  
lim n
n

x x


  

โดยนิยามการลู่เข้าแบบเข้มจะได้ว่า  nx  ลู่เข้าแบบเข้ม และโดยทฤษฎีบท 2.24 จะได้ว่า  nx  ลู่เข้าแบบอ่อนสู่จุด 

x  ซึ่งเป็นจุดตรึงร่วมของ    F T F S  
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กรณีที่  2 เราสมมติ ให้     F T F S  ไม่ เป็นเซตว่างและ    F T F S  ไม่ เป็นเซตโทน ให้ 

   p F T F S   
พิจารณา 

             

1nx p  ( ) ( ) ( )n n n

n n n n n n n nT x T y T z x p         

( ) ( ) ( ) ( )n n n

n n n n n n n n n n n nT x T y T z x p                

 ( ) ( ) ( )n n n

n n n n n n n n n n n nT x T y T z x p p p p                

 ( ) ( ) ( )n n n

n n n n n n n n n n n nT x p T y p T z p x p                

 ( ( ) ) ( ( ) ) ( ( ) ) ( )n n n

n n n n n n n nT x p T y p T z p x p            

( ( ) ) ( ( ) ) ( ( ) ) ( )n n n

n n n n n n n nT x p T y p T z p x p                

( ( ) ( )) ( ( ) ( )) ( ( ) ( )) ( )n n n n n n

n n n n n n n nT x T p T y T p T z T p x p          

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )n n n n n n

n n n n n n n nT x T p T y T p T z T p x p          

(1 ) (1 ) (1 )n n n n n n n n n n nk x p k y p k z p x p             

(1 ) (1 ) (1 )n n n n n n n n n n nk x p x p k y p k z p             

( (1 ) ) (1 ) (1 )n n n n n n n n n nk x p k y p k z p              

จาก T เป็นการส่งแบบไม่ขยายเชิงเส้นก ากับและ lim 0n
n

k


  

จะได้ว่า  1n n n n n n n nx p x p y p z p                                                (4.1) 

พิจารณา 

ny p ( ) ( )n n

n n n n n nS x T x x p         

 ( ) ( )n n

n n n n n n n n nS x T x x p                 

( ) ( )n n

n n n n n n n n nS x T x x p p p                 

( ) ( )n n

n n n n n n n n nS x p T x p x p                 

( ( ) ) ( ( ) ) ( )n n

n n n n n nS x p T x p x p           
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( ( ) ) ( ( ) ) ( )n n

n n n n n nS x p T x p x p           

( ) ( )n n

n n n n n nS x p T x p x p           

( ) ( ) ( ) ( )n n n n

n n n n n nS x S p T x T p x p           

 (1 ) (1 )n n n n n n n nk x p k x p x p              

เนื่องจาก ,T S  เป็นการส่งแบบไม่ขยายเชิงเส้นก ากับและ lim 0n
n

k


   

จะได้ว่า n n n n n n ny p x p x p x p             

 ( )n n n nx p         

 nx p                  (4.2) 

พิจารณา 

(y ) (y )n n

n n n n n n nz p S T y p           

  (y ) (y ) ( )n n

n n n n n n n n nS T y p                 

 (y ) (y )n n

n n n n n n n n nS T y p p p                 

 (y ) (y )n n

n n n n n n n n nS p T p y p                 

 ( (y ) ) ( (y ) ) ( )n n

n n n n n nS p T p y p           

 ( (y ) ) ( (y ) ) ( )n n

n n n n n nS p T p y p           

 ( (y ) ( )) ( (y ) ( )) ( )n n n n

n n n n n nS S p T T p y p           

 (y ) ( ) (y ) ( )n n n n

n n n n n nS S p T T p y p           

 (1 k ) y (1 k ) yn n n n n n n np p y p             

เนื่องจาก ,T S  เป็นการส่งแบบไม่ขยายเชิงเส้นก ากับและ lim 0n
n

k
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จะได้ว่า  y yn n n n n n nz p p p y p            

( )n n n ny p         

ny p                 (4.3) 

น า (4.3) ไปแทนใน (4.1) จะได้ 
 1n n n n n n n nx p x p y p y p             

     ( )n n n n n nx p y p                    (4.4) 

น า (4.2) ไปแทนใน (4.4) จะได้ 
 1 ( )n n n n n n nx p x p x p            

   ( )n n n n nx p         

   nx p   

นั่นคือ  1n nx p x p     

ดังนั้น  nx p  เป็นล าดับลด แล้ว lim n
n

x p


  หาค่าได้ 

จาก ทฤษฎีบท 2.26 และจาก  inf 0nx p  จะได้ว่า lim 0n
n

x p


  นั่นคือ 
nx p  

เราจะแสดงว่า  nx  ลู่เข้าแบบอ่อนสู่จุดตรึงร่วมของ T  และ S  

จาก 
nx p  เป็นการลู่เข้าแบบเข้ม โดยทฤษฎีบท 2.24 จะได้ว่า  nx  ลู่เข้าแบบอ่อน 

ต่อไปเราจะแสดงว่า  nx  ลู่เข้าแบบอ่อนสู่จุด p เพียงจุดเดียว 

โดยบทตั้ง 2.23 ข้อ(2) จะได้ว่าล าดับ  nx  บรรจลุ าดับย่อยซึ่งลู่เข้าแบบอ่อนสู่จุด p   

ให้  
knx  และ  

jmx  เป็น 2 ล าดับย่อยของ  nx ซึ่งลู่เข้าแบบอ่อนสู่ p  และ q  ตามล าดับ 

เราจะแสดงว่า p q   
สมมติให้ p q เป็นสมาชิกของเซตการลู่เข้าอย่างอ่อนของ  nx  และ X สอดคล้องกับเง่ือนไขของโอเปียล 

เนื่องจาก lim n
n

x p


  หาค่าได้ ส าหรับทุก    p F T F S   

พิจารณา 
lim lim

kn n
n k

x p x p
 

    

lim
kn

k
x q


   

lim n
n

x q


   

lim
jm

j
x q
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lim
jm

j
x p


   

lim n
n

x p


   

เกิดข้อขัดแย้ง  น่ันคือ p q  
ดังนั้น  nx  ลู่เข้าแบบอ่อนสู่จุดตรึงร่วมของ    F T F S  

บทแทรก 2  ให ้ E  เป็นเซตย่อยท่ีมีขอบเขตปิดของปริภูมิบานาคคอนเวกซ์แบบเอกรูป X ซึ่งสอดคล้องกับเง่ือนไขของ
โอเปียล (Opial’s condition) และให้ :T E E และ :S E E โดยที่ T และ S เป็นการส่งแบบไม่ขยายเชิงเส้นก ากับ
บน E ก าหนดให้

0x E  และ 

1 ( ) ( )n n

n n n n n n nx T x T y x       

( ) ( )n n

n n n n n n ny S x T x x            
โดยที ่ 1n n n n        

 1n n n        

และ{ },{ },{ },{ },{ },{ }n n n n n n         เป็นล าดับจริงใน (0,1)  

แล้ว ล าดับ  nx  ลู่เข้าแบบอ่อนสู่จุดตรึงร่วมของ    F T F S  

พิสูจน์  จากทฤษฎีบทที่ 1 ถ้าก าหนดให้  nz เป็นสมาชิกของปริภูมิว่าง (Null space) นั่นคือ ( ) 0nT z  ท าให้ได้ว่า 

( ) 0n

nT z   ส าหรับทุก n จงึได้รับผลลัพธ์ตามต้องการ ซึ่งเป็น ทฤษฎีบทที่ 1.1.4 ของ D.K.Singh,et al [11] 
 
อภิปรายผล  
 ในบทความวิจัยนี้ได้ศึกษาการลู่เข้าของล าดับบนการส่งไม่ขยายเชิงเส้นก ากับในปริภูมิบานาค ที่มี T  และ S  เป็นการ
ส่งแบบไม่ขยายเชิงเส้นก ากับ และได้สร้างล าดับ  nx  ด้วยวิธีท าซ้ าชนิดหนึ่งและพิจารณาการลู่เข้าแบบอ่อนสู่จุดตรึงร่วมของ 

   F T F S  ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้พัฒนาของ J. Zhao, et al [13] และ D. K. Singh, et al [11] 
 
สรุปผลการวิจัย   
 ในบทความวิจัยนี้เราได้สร้างล าดับโดยวิธีการท าซ้ า(1) บนสองการส่งซึ่งสอดคล้องเง่ือนไขการส่งไม่ขยายเชิงเส้นก ากับ 
โดยท าให้ได้ว่าล าดับดังกล่าวลู่เข้าไปสู่จุดตรึงร่วมของสองการส่ง 
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บทคัดย่อ 

ในบทความนี้ได้น าเสนอแนวคิดของ  -กึ่งกรุปย่อยเกือบทางซ้ายวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงและไอดีลทางซ้าย (ขวา) วิภัช
นัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ  -กึ่งกรุปเกือบทางซ้าย S  และมีการตรวจสอบสมบัติต่าง ๆ ของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ยังได้
หาลักษณะเฉพาะบางประการของไอดีลทางซ้าย (ขวา) วิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ  -กึ่งกรุปเกือบทางซ้าย S   
 
ค าส าคัญ:   -กึ่งกรุปเกือบทางซ้าย  -กึ่งกรุปย่อยเกือบทางซ้ายวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วง ไอดีลทางซ้าย (ขวา) วิภัชนัยค่าสองขั้ว 

ค่าช่วง  -กึ่งกรุปเกือบทางซ้ายย่อย 
 

Abstract 
In this paper, we introduce the notions of interval valued bipolar-valued fuzzy  -LA-subsemigroups 

and interval valued bipolar-valued fuzzy left (right) ideals of  -LA-semigroups and, thier several properties 
are investigated. Moreover we give some characterization theorems of interval valued bipolar-valued fuzzy 
left (right) ideals of  -LA-semigroups.  

 
Keywords :  -LA-semigroup, interval valued bipolar-valued fuzzy  -LA-subsemigroup, interval valued   

bipolar-valued fuzzy left (right) ideal,  -LA-subsemigroup. 
 
บทน า 

เซตย่อยวิภัชนัยของ f  ของเซตไม่ว่าง S  คือ ฟังก์ชัน : [0,1]f S   เมื่อ [0,1]  เป็นช่วงปิดใน R  แนวคิดนี้ได้
ถูกค้นพบครั้งแรกโดย Zadeh ในปี ค.ศ. 1965 ในทศวรรษที่ผ่านมาได้มีการศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาเซตย่อยวิภัชนัยกันอย่าง
แพร่หลาย โดยโครงสร้างเซตย่อยวิภัชนัยได้เริ่มต้นในการพัฒนาอย่างเป็นระบบในงานวิจัยของ Rosenfeld ในปี ค.ศ. 1971 ในปี 
ค.ศ. 1994, Zhang ได้เสนอแนวคิดของเซตย่อยวิภัชนัยค่าสองขั้ว ต่อมาในปี ค.ศ. 2012, Aslam และคณะ ได้น าเสนอ
แนวความคิดของของเซตย่อยวิภัชนัยค่าสองขั้วในกึ่งกรุปเกือบทางซ้าย ในปี ค.ศ. 2013 Yaqoob และคณะได้แนะน าแนวคิดของ
กึ่งกรุปย่อยเกือบทางซ้ายวิภัชนัยค่าช่วง (ซ้าย, ขวา, ไบ-) ไอดีลในกึ่งกรุปเกือบทางซ้าย ในปี ค.ศ. 2014 Abdullah และคณะได้
น าเสนอแนวตวามคิดของไอดีลวิภัชนัย ( , )   ค่าช่วงในกึ่งกรุปเกือบทางซ้าย 

แนวคิดของ  -กึ่งกรุปได้ถูกค้นพบโดย Sen ในปี ค.ศ. 1981 กล่าวคือ จะเรียกเซตไม่เซตว่าง S  ว่า  -กึ่งกรุป เมื่อ 
  เป็นเซตไม่ว่าง ถ้ามีฟังก์ชัน :S S S    โดยที่ ( , , )a b a b  a  ส าหรับทุก ,a b S  และ    และมี
สมบัติ ( ) ( )a b c a b c     ส าหรับทุก , ,a b c S  และ ,   ต่อมาในปี ค.ศ. 2010 Shah และ Rehman ได้
แนะน าแนวคิดของ  -กึ่งกรุปที่ไม่มีสมบัติเปลี่ยนหมู่และเรียก  -กึ่งกรุป นี้ว่า “ -กึ่งกรุปเกือบทางซ้าย” กล่าวคือ จะเรียกเซต
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ที่ไม่ใช่เซตว่าง S  ว่า  -กึ่งกรุปเกือบทางซ้าย เมื่อ   เป็นเซตที่ไม่ใช่เซตว่าง ถ้ามีฟังก์ชัน :S S S    โดยที่ 
( , , )a b a b  a  ส าหรับทุก ,a b S  และ    และมีสมบัติ ( ) ( )a b c c b a     ส าหรับทุก , ,a b c S  

และ ,   
ในบทความนี้ได้ศึกษาพัฒนาขยายแนวความคิดของเซตย่อยวิภัชนัยค่าสองขั้วและเซตย่อยวิภัชนัยค่าช่วงในกึ่งกรุปเกือบ

ทางซ้ายตามแนวทางของ Aslam และคณะและตามแนวทางของ Yaqoob และคณะ นอกจากน้ีได้ตรวจสอบสมบัติต่าง ๆ ของ 
-กึ่งกรุปเกือบทางซ้ายวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงและไอดีลทางซ้าย (ขวา) วิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ  -กึ่งกรุปเกือบทางซ้าย S  
ยิ่งไปกว่านั้นยังได้หาลักษณะเฉพาะบางประการของไอดีลทางซ้าย (ขวา) วิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ  -กึ่งกรุปเกือบทางซ้าย 
S   

ความรู้พ้ืนฐาน 
เซตย่อยวิภัชนัย (fuzzy subset) f  ของเซต S  เป็นฟังก์ชันจาก S  ไปช่วงปิด (closed interval) [0,1]  

(Zadeh, 1965) และส าหรับทุกเซตย่อยวิภัชนัย ,f g  ของ S  จะกล่าวว่า f g  ถ้า ( ) ( )f x g x  ส าหรับทุก x S  
ต่อไปเราจะนิยามเซตย่อยวิภัชนัย f g  และ f g  ของ S  ดังนี ้

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )f g x f x g x f x g x      
และ 

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )f g x f x g x f x g x      
ส าหรับทุก x S  โดยทั่ว ๆ ไปแล้ว ถ้า if  เป็นเซตย่อยวิภัชนัยของ S  ส าหรับทุก i I  แล้ว i

i I

f


I  และ i

i I

f


U  จะนิยาม

โดย  

    ( ) inf |i i i

i I i I

f x f x f x i I
 

 
   

 
I I

 
และ 

    ( ) sup |i i i

i I i I

f x f x f x i I
 

 
   

 
U U  

 
บทนิยาม 2.1. (Shah and Rehman, 2010) ก าหนดให้ S  และ   เป็นเซตที่ไม่ใช่เซตว่าง จะเรียก S  ว่า  -กึ่งกรุปเกือบ
ทางซ้าย ( -left almost semigroup) ถ้ามีฟังก์ชัน S S S   โดยที่ ( , , )a b a b a  ส าหรับทุก ,a b S  
และ    และมีสมบัติ ( ) ( )a b c c b a     ส าหรับทุก , ,a b c S  และ ,   เรียกสมบัตินี้ว่า ซ่ึงสับเปลี่ยน
ทางซ้าย (left invertive) 
 
บทต้ัง 2.2. (Shah and Rehman, 2010) ทุก  -กึ่งกรุปเกือบทางซ้าย S  จะเป็น  -กึ่งกรุป ก็ต่อเมื่อ 

( ) ( )a b c c b a     ส าหรับทุก , ,a b c S  และ ,   
 
บทนิยาม 2.3. (Shah and Rehman, 2010) ก าหนดให้ S  เป็น  -กึ่งกรุปเกือบทางซ้าย จะเรียก S  ว่า มีสมบัติเอกลักษณ์
ทางซ้าย (left identity) ถ้า มี e S  แล้ว ท าให้ e a a   ส าหรับทุก a  ใน S  และ     
 
บทนิยาม 2.4. (Shah and Rehman, 2010) ก าหนดให้ S  เป็น  -กึ่งกรุปเกือบทางซ้าย และ A S   จะเรียก A  ว่า 
 -กึ่งกรุปย่อยเกือบทางซ้าย ( -left almost subsemigroup) ถ้า a b A   ส าหรับทุก ,a b A  และ    
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บทนิยาม 2.5. (Shah and Rehman, 2010) ก าหนดให้ S  เป็น  -กึ่งกรุปเกือบทางซ้าย และให้ I S   จะเรียก I  ว่า 
 -ไอดีลทางซ้าย (left  -ideal) ของ S  ถ้า S I I   จะเรียก I  ว่า  -ไอดีลทางขวา (right  -ideal) ของ S  ถ้า 
I S I   และจะเรียก I  ว่า  -ไอดีล ( -Ideal) ของ S  ถ้า I  เป็น  -ไอดีลทางซ้ายและทางขวา 
 
 ก า ห นด ให้   0,1a  แ ล ะ   1,0a    เ ร านิ ย า ม  % ,a a a      แล ะ  ± ,a a a        เ มื่ อ 

0 1a a     และ 1 0a a      นอกจากนี้เรายังก าหนดให้  0,1D  และ  1,0D   แทนเซตของช่วง

ย่อยปิด (closed subintervals) ทั้งหมดของ  0,1  และ  1,0  ตามล าดับ นั่นคือ   %   0,1 : 0,1D a a   และ 

  ±   1,0 : 1,0D a a       ต่อไปเราจะนิยามการด าเนินการ “ ”, “”, “ ”, “ ” และ “ ” บน 

    0,1 1,0D D   ดังนี ้

 1. %a b % ก็ต่อเมื่อ a b   และ a b   (± ±a b    ก็ต่อเมื่อ a b    และ a b   ) 
 2. %a b % ก็ต่อเมื่อ a b   และ a b   (± ±a b    ก็ต่อเมื่อ a b    และ a b   ) 
 3. %a b % ก็ต่อเมื่อ a b   และ a b   (± ±a b    ก็ต่อเมื่อ a b    และ a b   ) 
 4. % ,a b a b a b        

%  ± ± ,a b a b a b             

 5. % ,a b a b a b        
%  ± ± ,a b a b a b             

ส าหรับทุก %   ± ±   , 0,1 , 1,0a b D a b D    %  นอกจากนี้ความรู้พื้นฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเซตย่อยวิภัชนัยค่าช่วงผู้ที่

สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ (Abdullah, Aslam, Amin, 2014; Yaqoob, Chinram, Ghareeb, 2013; Aslam, 
Abdullah,·Aslam, 2014)  
 

ผลการวิจัย 
ในหัวข้อต่อไปนี้เราจะแนะน าแนวความคิดของเซตย่อยวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ  -กึ่งกรุปเกือบทางซ้าย นอกจากนี้

ได้ตรวจสอบสมบัติต่าง ๆ ของ  -กึ่งกรุปเกือบทางซ้ายวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงและไอดีลทางซ้าย (ขวา) วิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วง
ของ  -กึ่งกรุปเกือบทางซ้าย ดังนี้  
 
บทนิยาม 3.1. เซตย่อยวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วง (interval valued bipolar-valued fuzzy subset) °f  ของ  -กึ่งกรุป
เกือบทางซ้าย S  นิยามโดย  

° ± ± ( , ( ), ( )) :f x f x f x x S    

เมื่อ ± : [0,1]f S D   และ ± : [ 1,0]f S D    
 

ข้อสังเกต จากบทนิยาม 3.1 เห็นได้ชัดเจนว่า ถ้า ±   0f x  %
 ส าหรับทุก x S  แล้ว 

° ± ± ( , ( ), ( )) :f x f x f x x S  
 

จะเป็นเซตย่อยวิภัชนัยค่าช่องของ  -กึ่งกรุปเกือบทางซ้าย S   
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ข้อตกลง 1. เพื่อความสะดวกในบทความนี้จะเขียน ° ± ± ( , ( ), ( )) :f x f x f x x S    แทนด้วย ° ± ±( , )f f f   ยิ่งไป

กว่านั้น °  : 1,1f S D   

2. นิยามเซตย่อยวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วง ° ± ±( , )S SS    ใน  -กึ่งกรุปเกือบทางซ้าย S  โดยที่ ± ( ) 1S x % และ 
± ±( ) 1S x    ส าหรับทุก x S   
 

บทนิยาม 3.2. ก าหนดให้ S  เป็น  -กึ่งกรุปเกือบทางซ้าย ° ± ±( , )f f f   และ ° ± ±( , )g g g   เป็นเซตย่อยวิภัชนัยค่า

สองขั้วค่าช่วงของ S  ผลคูณ (product) ของ °f  กับ °g  เขียนแทนด้วย ° °f go  นิยามโดย  

± ±
± ± ( ) ( ) ; , , ,

( )( )

0 ;

x y z

f y g z y z S x y z
f g x

x y z



 



 

 




      


 
 

o

%

U
 

และ 

± ±
± ± ( ) ( ) ; , , ,

( )( )

0 ;

x y z

f y g z y z S x y z
f g x

x y z



 



 

 




      


 
 

o

%

I
 

 

ทฤษฎีบท 3.3. ถ้า ° ± ± ° ± ±( , ), ( , )f f f g g g      และ % ± ±( , )h h h   เป็นเซตย่อยวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ  -กึ่ง

กรุปเกือบทางซ้าย S  แล้ว ° °  % % °  °f g h h g f   o o o o  

พิสูจน์ เริ่มต้นจะแสดงว่า ± ± ± ± ± ±( ) ( )f g h h g f     

   o o o o  ให้ x S  พิจารณา 

 ± ± ±(( ) )( )f g h x  

 o o  ± ±  ±( ) ( ) ( )
x y z y a b

f a g b h z
 

  

 

  
     

  
U U  

    ± ±  ± 
 

( ) ( ) ( )
x a b z

f a g b h z
 

  



  U   

    ± ±  ± 
 

( ) ( ) ( )
x z b a

h z g b f a
 

  



  U  

    ± ±  ±

( )

( ) ( ) ( )
x z b a z b c d

h c g d f a
   

  

 

  
     

  
U U

 
    ± ± ± ( )( ) ( )

x w a

h g w f a


  





 oU  

    ± ± ±( ) ( )h g f x  

  o o  

ดังนั้น ± ± ± ± ± ±( ) ( )f g h h g f     

   o o o o  ในท านองเดียวกันเราสามารถแสดงได้ว่า  
± ± ±( )h g f  

 o o ± ± ±( )f g h  

  o o  

นั่ น คื อ  ± ± ± ± ± ±( ) ( )f g h h g f     

   o o o o  ต่ อ ไ ปจะแสด งว่ า  ± ± ± ± ± ±( ) ( )f g h h g f     

   o o o o  ใ ห้ 
x S  พิจารณา 
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± ± ±(( ) )( )f g h x  

 o o  ± ±  ±( ) ( ) ( )
x y z y a b

f a g b h z
 

  

 

  
     

  
I I  

    ± ±  ± 
 

( ) ( ) ( )
x a b z

f a g b h z
 

  



  I   

    ± ±  ± 
 

( ) ( ) ( )
x z b a

h z g b f a
 

  



  I  

    ± ±  ±

( )

( ) ( ) ( )
x z b a z b c d

h c g d f a
   

  

 

  
     

  
I I

 
    ± ± ± ( )( ) ( )

x w a

h g w f a


  





 oI  

    ± ± ±( ) ( )h g f x  

  o o  

นั่ น คื อ  ± ± ± ± ± ±(( ) ) ( )( ) h g fg h xf   

 

  

   oo oo  ใ น ท า น อ ง เ ดี ย ว กั น เ ร า ส า ม า ร ถ แ ส ด ง ไ ด้ ว่ า 
± ± ± ± ± ±( ) ( )h g f f g h     

   o o o o  จึ ง ได้ ว่ า  ± ± ± ± ± ±(( ) ) ( )( ) h g fg h xf   

 

  

   oo oo  จากที่ กล่ าวมา

สามารถสรุปได้ว่า ° °  % % °  °f g h h g f   o o o o         

 
ข้อสังเกต ก าหนดให ้°( )F S  คือเซตของทุกเซตย่อยวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ  -กึ่งกรุปเกือบทางซ้าย S  โดยทฤษฎีบท 3.3 

จะได้ว่า ° ( ),F S o  เป็นกึ่งกรุปเกือบทางซ้าย 

 

ทฤษฎีบท 3.4. ถ้า ° ± ± ° ± ± % ± ±( , ), ( , ), ( , )f f f g g g h h h         และ % ± ±( , )k k k   เป็นเซตย่อยวิภัชนัยค่าสองขั้วค่า
ช่วงใน  -กึ่งกรุปเกือบทางซ้ายมีเอกลักษณ์ทางซ้าย S  แล้ว 
 1. ° ° % ° ° %( ) ( )f g h g f h   o o o o   

2. ° ° %% %% ° °( ) ( ) ( ) ( )f g h k k h g f     o o o o o o  

พิสูจน์ สามารถแสดงได้ในท านองเดียวกันกับทฤษฎีบท 3.3        
 

บทนิยาม 3.5. ก าหนดให้ ° ± ±( , )f f f   เป็นเซตย่อยวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ  -กึ่งกรุปเกือบทางซ้าย S  จะเรียก 
° ± ±( , )f f f   ว่า  -กึ่งกรุปย่อยเกือบทางซ้ายวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วง (interval valued bipolar-valued fuzzy 
-left almost subsemigroup) ของ S  ถ้า  

± ± ±( ) ( ) ( )f x y f x f y     
และ  

± ±( ) ( ) ( )f x y f x f y     
ส าหรับทุก ,x y S  และ     
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บทนิยาม 3.6. ก าหนดให้ ° ± ±( , )f f f   เป็นเซตย่อยวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ  -กึ่งกรุปเกือบทางซ้าย S  จะเรียก 
° ± ±( , )f f f   ว่า ไอดีลทางซ้าย (ขวา) วิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วง (interval valued bipolar-valued fuzzy left 
(right) ideal) ของ S  ถ้า  

± ± ± ± ( ) ( ) ( ) ( )f x y f y f x y f x       

และ  
± ± ± ± ( ) ( ) ( ) ( )f x y f y f x y f x       

ส าหรับทุก ,x y S  และ    และถ้า ° ± ±( , )f f f   เป็นทั้งไอดีลทางซ้ายวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงและไอดีลทางซ้าย

ขวาวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ S  แล้วจะเรียก ° ± ±( , )f f f   ว่า ไอดีลวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วง (interval valued 
bipolar-valued fuzzy ideal) ของ S  
 

ข้อสังเกต จาก บทนยิาม 3.6 เห็นได้ชัดเจนว่า ° ± ±( , )f f f   เป็นไอดีลวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ  -กึ่งกรุปเกือบทางซ้าย 

S  ถ้า ± ± ±( ) ( ) ( )f x y f x f y     และ ± ± ±( ) ( ) ( )f x y f x f y     , ,x y S    และทุกไอดีลทางซ้าย 
(ขวา) วิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ S  จะเป็น  -กึ่งริงย่อยเกือบทางซ้ายวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ S  เสมอ  
 

ทฤษฎีบท 3.7. ถ้า ° ± ±( , )f f f   เป็นเซตย่อยวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ  -กึ่งกรุปเกือบทางซ้ายมีเอกลักษณ์ทางซ้าย S  
แล้วข้อความต่อไปนี้เป็นจริงเสมอ  

 1. ° ± ±( , )f f f   เป็น  -กึ่งริงย่อยเกือบทางซ้ายวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ S  ก็ต่อเมื่อ ± ± ±f f f  

 o  

และ ± ± ±f f f  

 o  

 2. ° ± ±( , )f f f   เป็นไอดีลทางซ้ายวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ S  ก็ต่อเมื่อ ± ± ±S f f  

 o  และ 
± ± ±f S f  

 o  

 3. ° ± ±( , )f f f   เป็นไอดีลทางขวาวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ S  ก็ต่อเมื่อ ± ± ±f S f  

 o  และ 
± ± ±f S f  

 o  

 4. ° ± ±( , )f f f   เป็นไอดีลทางขวาวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ S  ก็ต่อเมื่อ ± ± ± ,S f f  

 o  
± ± ± ,f S f  

 o  ± ± ±f S f  

 o  และ ± ± ±f S f  

 o  

พิสูจน์ 1. สมมติให้ ° ± ±( , )f f f   เป็น  -กึ่งริงย่อยเกือบทางซ้ายวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ S  ให้ x S  พิจารณา 

  ± ± ( )f f x 

o  ± ± ( ) ( )
x y z

f y f z


 



 I
 

    

± ( )
x y z

yf z






 I  

    ±   f x  

ดังนั้น ± ± ±f f f  

 o  ในการแสดงว่า f f f  

 o  ก็สามารถแสดงได้ในท านองเดียวกัน  

สมมติให้ ± ± ±f f f  

 o  และ ± ± ±f f f  

 o  ให้ ,x y S  พิจารณา 

558 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 
 

  ± ( )f x y
 ± ± ( )f f x y 

 o  

    ± ± ( ) ( )
x y a b

f a f b
 

 



 I  

    ± ±( ) ( )f x f y    

ดังนั้น ± ± ±( ) ( ) ( )f x y f x f y     ในการแสดงว่า ± ± ±( ) ( ) ( )f x y f x f y     ก็สามารถแสดงได้ในท านอง

เดียวกัน โดยบทนิยาม 3.5 จะได้ว่า ° ± ±( , )f f f   เป็น  -กึ่งริงย่อยเกือบทางซ้ายวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ S  

 2. สมมติให้ ° ± ±( , )f f f   เป็นไอดีลทางซ้ายวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ S  ให้ x S  ถ้า ±   0f x  % แล้ว 
±   ± ±  f fx xS  

 o  พิจารณา 

  ± ± ( )S f x 

o  ± ± ( ) ( )
x y z

S y f z


 



 I  

    ± ± 1 ( )
x y z

f z






  I  

±  
x y z

f z






 I  

    
± ( )

x y z

f y z






 I  

    ±    f x  

จึงได้ว่า ± ± ±S ff  

 o   ในการแสดงว่า ± ± ±S f f  

 o  ก็สามารถแสดงได้ในท านองเดียวกัน  

สมมติให้ ± ± ±S f f  

 o  และ ± ± ±f S f  

 o  ให้ ,x y S  และ    พิจารณา 
± ( )f x y  ± ± ( )S f x y 

 o  

    ± ± ( ) ( )
x y a b

S a f b
 

 



 I  

    ± ±( ) ( )S a f y    

    ± ±1 ( )f y    

    ±   f y
 

ดังนั้น ± ±  ( )  f x y f y   ในการแสดงว่า ± ±( ) ( )f x y f y   ก็สามารถแสดงได้ในท านองเดียวกัน โดยบทนิยาม 3.5 

จะได้ว่า ° ± ±( , )f f f   เป็นไอดีลทางซ้ายวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ S  
3. สามารถแสดงได้ในท านองเดียวกันกับข้อ 2 
4. เป็นผลมาจากข้อ 2 และข้อ 3         

 
ทฤษฎีบท 3.8. ถ้า S  เป็น  -กึ่งกรุปเกือบทางซ้ายมีเอกลักษณ์ทางซ้าย แล้ว ± ± ±S S S  

 o  และ ± ± ±S S S  

 o  
พิสูจน์ เห็นได้ชัดเจนว่า   x e x  ส าหรับทุก ,x S    และ e  เป็นเอกลักษณ์ทางซ้ายของ S  ดังนั้น 

± ±( )( )S S x



 o  ± ± ( ) ( )
x e x

S e S x


 



 U  
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  ± ±( ) ( )S e S x    

  1 % 

นั่นคือ ± ± ±( ) ( )S S x S x



 o  ส าหรับทุก x S  พิจารณา 

( )( )S S x



 o  ± ± ( ) ( )
x e x

S e S x


 



 I  

  ± ±( ) ( )S e S x   

  ±1   

ส าหรั บทุ ก  x S  แสด งว่ า  ± ± ±( ) ( )S S x S x



 o  ส า หรั บทุ ก  x S  จึ ง ส รุ ป ไ ด้ ว่ า  ± ± ±S S S  

 o  แล ะ 
± ± ±S S S  

 o             
 
ทฤษฎีบท 3.9. ก าหนดให้ ± ± ±( , )A A Af f f   เป็นเซตย่อยวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ  -กึ่งกรุปเกือบทางซ้าย S  นิยามโดย  

± 1 ;
( )

0 ;
A

x A
f x

x A


 

 


%

%
 

และ  

±
±1 ;

( )
0 ;

A

x A
f x

x A


 

 


%
 

จะได้ว่าข้อความต่อไปนี้เป็นจริงเสมอ 
1. A  เป็น  -กึ่งกรุปย่อยเกือบทางซ้ายของ S  ก็ต่อเมื่อ ± ± ±( , )A A Af f f   เป็น  -กึ่งกรุปย่อยเกือบทางซ้ายวิภัช

นัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ S   
2. A  เป็น  -ไอดีลทางซ้ายของ S  ก็ต่อเมื่อ ± ± ±( , )A A Af f f   เป็นไอดีลทางซ้ายวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ S   

3. A  เป็น  -ไอดีลทางขวาของ S  ก็ต่อเมื่อ ± ± ±( , )A A Af f f   เป็นไอดีลทางขวาวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ S  

4. A  เป็น  -ไอดีลของ S  ก็ต่อเมื่อ ± ± ±( , )A A Af f f   เป็นไอดีลวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ S  
พิสูจน์ 1. สมมติให้ A  เป็น  -กึ่งริงย่อยเกือบทางซ้ายของ S  ให้ ,x y S  และ ,   ถ้า x A  หรือ y A  แล้ว 
± ( ) 0Af x  % หรือ ± ( ) 0Af y  % ดังนั้น ± ± ±( ) 0 ( ) ( )A A Af x y f x f y    %  ถ้า x A  และ y A  แล้ว x y A   

ท าให้ได้ว่า ±   ±1Af x y    ดังนั้น ± ± ± ±( ) 1 ( ) ( )A A Af x y f x f y       จึงสรุปได้ว่า 
± ± ±( ) ( ) ( )A A Af x y f x f y     

ในการแสดงว่า ± ± ±( ) ( ) ( )A A Aff x y x f y     ก็สามารถแสดงได้ในท านองเดียวกัน จากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า 
± ± ±( , )A A Af f f   เป็น  -กึ่งกรุปย่อยเกือบทางซ้ายวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ S   

 สมมติให้ ± ± ±( , )A A Af f f   เป็น  -กึ่งริงย่อยเกือบทางซ้ายวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ S  ให้ ,x y A  และ 

   พิจารณา ± ± ± ± ± ±( ) ( ) ( ) 1 1 1A A Af x y f x f y        นั่นคือ ± ±( ) 1Af x y    ดังนั้น x y A   จึงสรุป
ได้ว่า A  เป็น  -กึ่งริงย่อยเกือบทางซ้ายของ S  
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2. สมมติให้ A  เป็น  -ไอดีลทางซ้ายของ S  ให้ ,x y S  และ    ถ้า x A  แล้ว ± ( ) 0Af x  % ดังนั้น 
± ±( ) 0 ( )A Af x y f y  %

 
ถ้า x A  แล้ว x y A   ท าให้ได้ว่า ±   ±1Af x y    ดังนั้น ± ± ±) 1 (( )A Af f yx y     

จึงสรุปได้ว่า ± ±( ) ( )A Af x y f y   ในการแสดงว่า ± ±( ) ( )A Af x y f y   ก็สามารถแสดงได้ในท านองเดียวกัน จากที่กล่าวมา

สารถสรุปได้ว่า ± ± ±( , )A A Af f f   เป็นไอดีลทางซ้ายวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ S   

สมมติให้ ± ± ±( , )A A Af f f   เป็นไอดีลทางซ้ายวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ S  ให้ ,x A s S   และ    

เนื่องจาก ± ± ±( ) ( ) 1A Af s x f x  
 
นั่นคือ ± ±( ) 1Af s x    ดังนั้น s x A   จึงสรุปได้ว่า A  เป็น  -ไอดีลทางซ้ายของ 

S   
3. สามารถแสดงได้ในท านองเดียวกันกับข้อ 2 
4. เป็นผลมาจากข้อ 2 และข้อ 3         

ข้อสังเกต จากทฤษฎีบท 3.9 เห็นได้ชัดเจนว่า ± °
Sf S  

 

อภิปรายผล 
ในบทความนี้ได้พัฒนาแนวคิดของเซตย่อยวิภัชนัยค่าสองขั้วและเซตย่อยวิภัชนัยค่าช่วงในกึ่งกรุปเกือบทางซ้ายมาเป็น

เซตย่อยวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วง และได้หาคุณสมบัติต่าง ๆ ของ  -กึ่งกรุปย่อยเกือบทางซ้ายวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วง และไอดีล
ทางซ้าย (ขวา) วิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงใน  -กึ่งกรุปย่อยเกือบทางซ้าย นอกจากน้ันยังได้หาลักษณะเฉพาะบางประการของไอดีล
ทางซ้าย (ขวา) วิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงใน  -กึ่งกรุปย่อยเกือบทางซ้ายซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yaqoob และคณะ 
 

สรุปผลการวิจัย   
ในบทความนี้ได้สร้างทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องกับเซตย่อยวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงในกึ่งกรุปเกือบทางซ้าย นอกจากนี้ยังได้ว่า 

° ( ), oF S  เป็นกึ่งกรุปเกือบทางซ้าย เมื่อ °( )F S  คือเซตของทุกเซตย่อยวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ  -กึ่งกรุปเกือบทางซ้าย 

S  นอกจากนี้ยังได้ว่า ° ± ±( , ) f f f  เป็นไอดีลทางขวาวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ S  ก็ต่อเมื่อ ± ± ± ,  

 oS f f  
± ± ± ,  

 of S f  ± ± ±  

 of S f  และ ± ± ±  

 of S f  ยิ่งไปกว่านั้นเรายังแสดงให้เห็นว่า A  เป็น  -ไอดีลของ 

S  ก็ต่อเมื่อ ± ± ±( , ) A A Af f f  เป็นไอดีลวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ S  
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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิต่อความช้ืนในกล้วยน้ าว้าพันธุ์มะลิอ่อง พิษณุโลก ในเตาอบพลังงาน

แสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ เปรียบเทียบกับการตากแบบธรรมชาติ ขนาดความจุ 20 กิโลกรัม ภายในระยะเวลาสามวัน ผลิตความร้อน
ด้วยแผงรับรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบพื้นที่รับแสง 1.6 ตารางเมตร ท่ีค่ารังสีอาทิตย์เฉลี่ย 611.4 วัตต์ต่อตารางเมตร พบว่าที่อัตรา
การไหลของมวลอากาศ 0.019 กิโลกรัมต่อวินาที อากาศร้อนไหลผ่านแผงรับรังสีผลิตความร้อนได้ 57 องศาเซลเซียส ผลิตพลังงาน
ความร้อน 76.3 เมกะจูลน์ ตู้อบสามารถลดความช้ืนในกล้วยน้ าว้าพันธุ์มะลิอ่อง พิษณุโลก ที่ความช้ืนเริ่มต้นร้อยละ 65 จนเหลือ
ความช้ืนสุดท้ายร้อยละ 16.5 เปรียบเทียบกับการตากแบบธรรมชาติที่อุณหภูมิแวดล้อมเฉลี่ย 37 องศาเซลเซียส ได้ความช้ืน
สุดท้ายร้อยละ 45.5 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ที่ศึกษามีประสิทธิภาพในการลดความชื้นได้ดีกว่าการ
ลดความชื้นด้วยวิธีการตากแบบธรรมชาติ  
 
ค้าส้าคัญ : กล้วยน้ าว้า  พลังงานแสงอาทิตย์ แผงรับรังสีอาทิตย์  

Abstract 
 The purpose of research to study to study the effect of temperature on moisture contented in Nam 
Wa bananas gene Phitsanulok in solar tunnel dryer compared with natural drying with 20 kilograms within 
three days. Heat produced by flat plate solar panels with exposure area of 1.6 square meters. The average 
solar radiation is 611.4 watts per square meter, found that at a mass flow rate of 0.019 kilograms per second. 
Hot air flows through the solar heat by 57 degrees Celsius, 76.3 mega Joule of thermal energy. The solar 
tunnel dryer can be dehumidified on Nam Wa banana gene Mali Ong Phitsanulok at the initial moisture 
content of 65 percent and 11 percent of the final moisture content. Compare with natural drying at an 
average temperature of 37 degrees Celsius and 45.5 percent of the moisture content. Which shows that solar 
tunnel dryer studies had effective against dehumidifying better than dehumidification by natural drying 
method. 
 
Keywords : Nam Wa banana, Solar energy, solar panels 
 
บทน้า   
 พืชเศรษฐกิจถือเป็นพืชระบบการเกษตรที่สามารถปลูกในปริมาณที่เพียงพอต่อการบริโภคและยังเหลือน าไปขายเพื่อการ
สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับครอบครัว ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม คนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ดังนั้นการปลูกพืช
เศรษฐกิจจึงเหมาะส าหรับคนไทยอย่างมาก และในปัจจุบันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งในด้านความรู้และเงินทุน ท าให้
การปลูกพืชเศรษฐกิจเริ่มเป็นที่นิยมกันมากขึ้น พืชเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นพืชผักหรือ ผลไม้ ก็คือต้องการให้มีผลผลิตออกมาให้
ได้มากท่ีสุด แต่ก็ใช่ว่าเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งความเสียเปรียบคือเกษตรกรไม่สามารถก าหนดราคาขายของผลผลิตได้ โดย
ส่วนมากแล้วมักจะถูกก าหนดด้วยกลไกลทางการตลาดเกษตรกรจึงได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มแปรรูปผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
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รูปแบบต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสามารถท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตรช่วยแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด
และผลผลิตราคาตกต่ าเป็นการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้นอกภาคเกษตรแก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี 

จากการส ารวจกลุ่มชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก หมู่บ้านโคกสลุด อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลกพบว่ามีกลุ่มชาวบ้าน
ส่วนหน่ึงสร้างอาชีพและหารายได้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยน้ าว้า สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกกล้วยซึ่ง
ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดในช่วงฤดูฝน โดยผลิตภัณฑ์หลักท่ีแปรรูปคือกล้วยตาก ซึ่งเป็นของขึ้นช่ือของจังหวัดพิษณุโลกกล้วย
น้ าว้าพันธุ์มะลิอ่อง พิษณุโลก ที่ผ่านกระบวนการตากแดดเพื่อลดความชื้น เพื่อถนอมอาหาร จึงเป็นท่ีมาของค าว่า กล้วยตาก กล้วย
ตากกับกล้วยอบมีข้อแตกกันที่วิธีการท าให้แห้ง โดยกล้วยตากจะใช้เฉพาะแสงแดดช่วยท าให้แห้งเท่านั้น ซึ่งอาจเป็นตากในที่โล่ง
หรือตากในตู้อบแสงอาทิตย์ ซึ่งบางครั้งวิธีการตากในตู้อบบางคนก็เรียกว่ากล้วยอบเหมือนกัน ส่วนกล้วยอบจะใช้เครื่องมือพิเศษ
ช่วยในการท าให้แห้ง โดยมีการใช้เชื้อเพลิงหรือไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงาน (เพชรเกษตร, 2560) การน าเอากล้วยน้ าว้ามาตากแห้งนั้น
มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความช้ืนของผลกล้วยน้ าว้าสุก วิธีการลดความช้ืนของผลกล้วยน้ าว้าสุกของชาวบ้านโดยทั่วไปใช้วิธีปอก
เปลือกและล้างท าความสะอาดด้วยน้ าเกลือ ก่อนที่จะน าไปลดความช้ืนด้วยวิธีตากแห้งโดยธรรมชาติ  เพราะท าให้เสียค่าใช้จ่าย
น้อยและเป็นวิธีที่ง่าย  ซึ่งมักจะประสบปัญหาในเรื่องของความสะอาด การถูกท าลายโดยแมลง  นกหรือหนู  รวมทั้งไม่สามารถ
ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมได้ตามต้องการตลอดระยะเวลาการอบแห้ง  เพราะต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในฤดูกาลนั้น ๆ   
อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนั้น มีผลอย่างมากต่อระยะเวลาในการอบกล้วยเพื่อให้ได้ความชื้นท่ีเหมาะสม หรือแม้แต่วิธีอบด้วย
การเป่าด้วยลมร้อนซึ่งจะเป็นวิธีที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าส าหรับสร้างลมร้อนภายในตู้อบ ซึ่งพลังงานจากไฟฟ้าที่ใช้ก็เป็นภาระส่วน
หนึ่งของกลุ่มเกษตรกรที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 

การอบแห้งคือ การเอาน้ าออกจากวัสดุที่ต้องการท าให้ปริมาณน้ าในวัสดุนั้นลดลง (ความช้ืนลดลง) โดยส่วนใหญ่วัสดุนั้น
จะอยู่ในสถานะของแข็ง น้ าที่ระเหยออกจากวัสดุนั้นอาจจะไม่ต้องระเหยที่จุดเดือดแต่ใช้อากาศพัดผ่านวัสดุนั้นเพื่อดึงน้ าออกมา 
วัสดุจะแห้งได้มาก-น้อยจะขึ้นอยู่กับธรรมชาติของมันด้วย (ienergu Guru, 2559) เทคโนโลยีอบแห้งที่มีอยู่ในปัจจุบันได้มีผู้คิดค้น
ขึ้นมามากมาย หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับการลดความชื้นของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ส่วนใหญ่แล้วเครื่องอบแห้งที่ออกแบบ
ขึ้นจะเป็นเครื่องอบแห้งแบบอุโมงค์ ซึ่งเป็นเครื่องอบแห้งที่มีต้นทุนในการก่อสร้างต่ า การก่ อสร้างไม่ยุ่งยากซับซ้อนและยังเป็น
เครื่องอบแห้งที่ท างานได้ดี มีความเหมาะสมที่จะส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการ ชุมชนเกษตรกร รัฐวิสาหกิจชุมชน ภาครัฐ และ
เอกชน และผู้สนใจทั่วไปในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เหมาะส าหรับแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรที่ต้องการอุณหภูมิ
อบแห้งในช่วง 60-80 องศาเซลเซียส (สุขฤดี, 2554) การออกแบบจะพัฒนาให้สามารถรับรังสีดวงอาทิตย์โดยตรง อาศัยอากาศ
ร้อนกระจายตัวภายในอุโมงค์เพื่อลดความช้ืน เครื่องอบแห้งบางชนิดมีแผงรับรังสีดวงอาทิตย์แยกออกต่างหากเพื่อท าหน้าที่สร้าง
อากาศร้อนเข้าไปยังส่วนของการลดความช้ืนของผลกล้วย ซึ่งความช้ืนที่เหมาะสมของกล้วยตากจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 15 -20 
(ธนัท, 2546) 

ดังนั้นถ้าหากสามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยภายในอุโมงค์อบแห้งให้เหมาะสมต่อการลดความช้ืนของกล้วยน้ าว้าได้ 
ความสามารถในการอบแห้งก็จะท าได้ดีกว่าปกติ ซึ่งจะส่งผลให้ช่วยเพิ่มก าลังการผลิตได้เร็วกว่าการอบแห้งด้วยวิธีธรรมชาติ การ
วิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีต่อการลดความชื้นของกล้วยน้ าว้าพันธุ์มะลิอ่อง พิษณุโลก ด้วยเตาอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์เปรียบเทียบกับการตากกล้วยด้วยวิธีธรรมชาติแบบวิถีชาวบ้าน เพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพและ
วิธีการผลิตกล้วยตากที่มีมาตรฐาน และสามารถน ามาใช้เป็นเครื่องต้นแบบส าหรับการน าไปใช้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อชุมชนที่
เกี่ยวข้องทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่อไป 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย  
 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ได้ส าหรับใช้ในการทดสอบและประเมินผลส่วนประกอบที่ส าคัญ
ประกอบด้วยชุดแผงรับรังสีทรงสีเหลี่ยมผืนผ้าขนาด 100x150x20 เซนติเมตร บุด้วยฉนวนใยแก้วความหนา 1 นิ้ว ใช้แผ่นสังกะสี
ลอนขนาดเล็ก ปิดด้วยกระจกใสหนา 5 มิลลิเมตร แผงรับรังสีนี้จะท าหน้าที่รับและสะสมความร้อน โดยน าพาอากาศแวดล้อม
ภายนอกเคลื่อนผ่านแผงรับรังสีอาทิตย์และส่งต่ออากาศร้อนเข้าไปในอุมงค์อบของเครื่องอบกล้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงสร้าง
ออกแบบให้มนี้ าหนักเบาและมีล้อติดตั้งเพื่อสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ภายในอุโมงค์อบมีช่องใส่ถาดภาชนะส าหรับวางผลกล้วย 
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ท าจากอะลูมิเนียมป้องกันการเกิดสนิม ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและท าความสะอาดง่าย ด้านบนสุดปิดด้วยกระจกใสขนาด 5 
มิลลิเมตร ท าหน้าท่ีรับความร้อนจากแผงรับรังสีและกระจายความร้อนให้กล้วยท่ีอยู่บนภาชนะตะแกรงอะลูมิเนียมส าหรับให้ความ
ร้อนผ่านผลกล้วยน้ าว้าได้ และท าความสะอาดง่าย ไม่ขึ้นสนิมและปลอดภัยต่อผู้บริโภค สามารถบรรจุกล้วยน้ าว้าสุกได้ครั้งละ 20 
กิโลกรัม ซึ่งเหมาะส าหรับกลุ่มผลิตกล้วยตากขนาดเล็ก หลักการท างาน แผงรับรังสีจะท าหน้าที่รับและเก็บสะสมความร้อนเมื่อมี
อากาศไหลผ่าน จะท าให้อากาศที่ไหลผ่านมีอุณหภูมิสูงขึ้นเกิดความควบแน่นอากาศที่มีอุณหภูมิสูงจะไหลขึ้นที่สูงซึ่งจะท าให้เกิด
ความร้อนภายในตู้อบและเก็บสะสมเอาไว้ อุณหภูมิภายในตู้จะขึ้นอยู่กับปริมาณรังสีแสงอาทิตย์  

วิธีการศึกษา เลือกกล้วยน้ าว้าสุกจ านวน 20 กิโลกรัม ปอกเปลือกวางใส่ถาดอะลูมิเนียมใส่เข้าอุโมงค์อบ แบ่งระดับการ
เก็บข้อมูล 3 ช่วงคือช่วงหน้าสุด, ช่วงกลางและช่วงท้ายของอุโมงค์อบ และกล้วยน้ าว้าสุกอีกส่วนหนึ่งจะตากแบบธรรมชาติหรือ
ตากรับแสงแดดโดยตรงส าหรับใช้เปรียบเทียบความแตกต่างของความช้ืนกล้วยภายในระยะเวลาการทดสอบสามวัน แผงรับรังสี
อาทิตย์จะหันไปทางทิศใต้เพื่อให้สามารถรับรังสีอาทิตย์ได้มากที่สุด ใช้เทอร์โมมิเตอร์ส าหรับวัดอุณหภูมิตลอด 5 จุดคือ ทางเข้า
และออกของอากาศของแผงรับรังสีอาทิตย์ บริเวณช่วงหน้า กลาง และท้ายของอุโมงค์อบ บันทึกค่าอุณหภูมิจากผลกล้วยที่สุ่มเก็บ
ตัวอย่าง จ านวน 1,000 กรัมต่อต าแหน่งการเก็บอุณหภูมิทั้งสามต าแหน่งของอุโมงค์อบ ทุก 30 นาที ในช่วงเวลา 10.00 น. ถึง 
16.00 น. ตลอดสามวัน บันทึกน้ าหนักกล้วยทุกครั้งในช่วงเย็น และเก็บใส่ถุงพลาสติก มัดปากถุงให้แน่นหนา ป้องกันความช้ืนจาก
ภายนอกย้อนกลับเข้าผลกล้วย และเปิดปากถุงอีกครั้งในช่วงเช้าของวันถัดไป 

การวิเคราะห์และแปรผลเพื่อหาพลังงานความร้อนใช้งาน อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศที่ค่าความร้อนจ าเพาะของ
อากาศที่ความดันคงที่ อุณหภูมิอากาศไหลเข้าและไหลออกแผงรับรังสีดวงอาทิตย์ รังสีรวมที่ตกกระทบบนระนาบตัวรับรังสีอาทิตย์ 
มวลของน้ าท่ีระเหยออกจากกล้วยน้ าว้า และน ามาผลที่ได้เปรียบเทียบและแปรผลกับความช้ืนที่ลดลงของกล้วยน้ าว้าที่ตากด้วยวิธี
ธรรมชาติ 
 
ผลการวิจัย  

จากการศึกษาพบว่า ค่าอัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ เท่ากับ 0.019 กิโลกรัมต่อวินาที  ค่าความร้อนจ าเพาะของ
อากาศที่ความดันคงที่ เท่ากับ 1 กิโลจูลน์ต่อกิโลกรัมองศาเซลเซียส อุณหภูมิอากาศไหลเข้าตัวรับรังสีอาทิตย์ (Tin) เฉลี่ย 36 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิไหลออกตัวรับรงัสีอาทิตย ์(Tout) เฉลี่ย 57 องศาเซลเซียส รังสีรวมที่ตกกระทบบนระนาบตวัรับรงัสีเฉลี่ย 611.4 
วัตต์ต่อตารางเมตรบนพ้ืนท่ีรับรังสีอาทิตย์ 1.6 ตารางเมตร ดังภาพที่ 1 

  
ภาพที่ 1  ระดับอุณหภมูิของอากาศเฉลี่ยก่อนเข้าและหลังออกจากแผงรับรังสีอาทิตย์ 
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เปรียบเทียบระดบัอุณหภมูิของอากาศก่อนและหลังเข้าแผงรับรังสีอาทิตย์ 
ที่ระดับค่ารังสีฉลี่ยที่ตกกระทบแผงรับรังสีอาทติย์ ตลอด 3 วัน 

T in T out ค่ารังสีอาทิตย์เฉลี่ย 
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อุณหภูมิอากาศภายในอุโมงค์อบแห้งเฉลี่ยในช่วงหน้า (T1) ช่วงกลาง (T2) และช่วงท้าย(T3) เท่ากับ 50.2, 49.4 และ 
49.0 องศาเซลเซียสตามล าดับ ที่อุณหภูมิแวดล้อมเฉลี่ย 37.2 องศาเซลเซียส รังสีรวมที่ตกกระทบบนระนาบตัวรับรังสีเฉลี่ย 611.4 
วัตต์ต่อตารางเมตรบนพ้ืนท่ีรับรังสีอาทิตย์ 1.6 ตารางเมตร ดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2  ระดับอุณหภมูิในช่วงหน้า, กลาง และท้ายของอุโมงค์อบแห้ง 

 
น้ าหนักน้ าที่หายไปของกล้วยน้ าว้าภายหลังจากการอบด้วยเครื่องอบกล้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ ที่น้ าหนัก

เริ่มต้น 1,000 กรัม วันท่ี 1 วันท่ี 2 และวันท่ี 3 เฉลี่ยคือ 199 กรัม 398 กรัม 554 กรัม ตามล าดับ น้ าหนักกล้วยน้ าว้าภายหลังจาก
การตากแบบธรรมชาติ ที่น้ าหนักเริ่มต้น 1,000 กรัม น้ าหนักลดลงในแต่ละวัน คือวันที่ 1 วันที่ 2 และวันที่ 3 เฉลี่ยคือ 150 กรัม 
300 กรัม 425 กรัม ตามล าดับ อุณหภูมิของเครื่องอบกล้วยพลังงานแสงอาทิตย์ท าได้เฉลี่ย 56.8  , 57 ,56 องศาเซลเซียส
ตามล าดับ ดังภาพท่ี 3 และพบว่าค่าความช้ืนสุดท้ายเฉลี่ยเปรียบเทียบระหว่างกล้วยน้ าว้าที่อบด้วยเครื่องอบแห้งแบบอุโมงค์ ร้อย
ละ 15 กับการตากแบบธรรมชาติหลังจากผ่านวันที่ 3 ร้อยละ 36.7 ซึ่งเท่ากับว่าเตาอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สามารถลด
ความช้ืนกล้วยน้ าว้า ได้เร็วกว่าการตากแบบธรรมชาติได้ถึง 2.4 เท่าดังแสดงในภาพที่ 4 

 

 
ภาพที่ 3  น้ าหนักกล้วยน้ าว้าหลังผ่านการลดความชื้นภายในระยะเวลา 3 วัน 
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เวลา 

เปรียบเทียบระดบัอุณหภมูิในช่วงหน้า กลาง ท้าย ของอุโมงค์อบแห้ง 
ที่ระดับค่ารังสีเฉลี่ยตกกระทบแผงรับรังสีอาทติย์ 

เฉลี่ย T1 เฉลี่ย T2 เฉลี่ย T3 อุณหภูมิแวดล้อม ค่ารังสีอาทิตย์เฉลี่ย 
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ช่วงเวลา 

เปรียบเทียบน ้าหนักหลังผ่านการลดความชื นภายใน 3 วัน  
กับระดับอุณหภูมิ ภายในและภายนอกเตาอบ 

หน้า กลาง ท้าย 
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ภาพที่ 4  ความช้ืนท่ีลดลงในกล้วยน้ าว้า ระหว่างเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์และการตากแบบธรรมชาติ 

 
อภิปรายผล  
  การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีต่อการลดความช้ืนของกล้วยน้ าว้าพันธุ์มะลิอ่อง พิษณุโลก 
ด้วยเตาอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์เปรียบเทียบกับการตากกล้วยด้วยวิธีธรรมชาติแบบวิถีชาวบ้าน เพื่อเป็นการ
ปรับปรุงคุณภาพและวิธีการผลิตกล้วยตากที่มีมาตรฐาน ซึ่งจากสมมติฐานดังกล่าว ภายในระยะเวลาสามวัน ผลการวิจัยพบว่า
อุณหภูมิของเครื่องอบกล้วยพลังงานแสงอาทิตย์ท าได้เฉลี่ย 56.8, 57, 56 องศาเซลเซียส น้ าหนักน้ าที่หายไปของกล้วยน้ าว้าเฉลี่ย 
คือ 199 กรัม 398 กรัม 554 กรัม เปรียบเทียบน้ าหนักกล้วยน้ าว้าภายหลังจากการตากแบบธรรมชาติเฉลี่ย คือ 150 กรัม 300 
กรัม 425 กรัม ตามล าดับ และค่าความช้ืนสุดท้ายเฉลี่ยเปรียบเทียบระหว่างกล้วยน้ าว้าที่อบด้วยเครื่องอบแห้งแบบอุโมงค์ ร้อยละ 
15 กับการตากแบบธรรมชาติหลังจากผ่านวันที่ 3 ร้อยละ 36.7 ทั้งนี้เนื่องจากเตาอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดความช้ืน
กล้วยน้ าว้า ได้เร็วกว่าการตากแบบธรรมชาติได้ถึง 2.4 เท่า ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนิรุทธิ์ และสมบัติ 
(2556) เรื่องเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดพาความร้อนแบบธรรมชาติและชนิดพาความร้อนแบบบังคับ ที่พบว่าเครื่องอบ
แห้งแบบอุโมงค์จะเหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องการอุณหภูมิที่มาก ๆ  โดยสามารถประยุกต์ใช้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่
เป็นขนาดเล็ก เพราะสามารถลดระยะเวลาในการอบแห้งท าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมีราคาเมื่อน ามาวางจ าหน่ายตามท้องตลาดได้
เป็นอย่างดี อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายในการสร้างเครื่องที่ต่ า เหมาะกับใช้อบแห้งกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องใช้อุณหภูมิสูงมาก  
 
สรุปผลการวิจัย   
 จากการศึกษาผลของอุณหภูมิต่อความช้ืนในกล้วยน้ าว้าพันธุ์มะลิอ่อง พิษณุโลก ในเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
อุโมงค์ เปรียบเทียบกับการตากแบบธรรมชาติ พบว่าภายในระยะเวลาสามวัน การผลิตความร้อนด้วยแผงรับรังสีอาทิตย์แบบแผ่น
เรียบ อากาศร้อนไหลผ่านแผงรับรังสีผลิตความร้อนได้ เพียงพอต่ออัตราการลดความช้ืนของกล้วยน้ าว้า พันธุ์มะลิอ่อง พิษณุโลก 
หากเปรียบเทียบกับการตากแบบธรรมชาติที่อุณหภูมิแวดล้อม ถึงแม้ว่าจะได้รังสีอาทิตย์โดยตรงเช่นกันแต่ระดับอุณหภูมิก็ยังไม่สูง
พอที่จะสามารถท าให้กล้วยน้ าว้าลดความช้ืนได้ทันภายในเวลาที่ต้องการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการอบกล้วยน้ าว้าในเตาอบพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบอุโมงค์มีประสิทธิภาพในการลดความชื้นได้ดีกว่าการลดความชื้นด้วยวิธีการตากแบบธรรมชาติ 
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เปรียบเทียบความชื นที่ลดลงในกล้วยน ้าว้า ระหว่างเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ 
และการตากแบบธรรมชาติ 

ความชื นในเตาอบ ความชื นแบบธรรมชาติ 
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บทคัดย่อ 

ในบทความนี้ได้น าเสนอแนวคิดของกึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงและไอดีลทางซ้าย (ขวา) วิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของ
กึ่งกรุปและมีการตรวจสอบสมบัติต่าง ๆ ของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ยังได้หาลักษณะเฉพาะบางประการของไอดีลทางซ้าย 
(ขวา) วิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของกึ่งกรุป ยิ่งไปกว่านั้นเราได้พิสูจน์ว่า ° ± ±( , )f f f   เป็นกึ่งกรุปย่อย (ไอดีลทางซ้าย, ไอดีล
ทางขวา, ไอดีล) วิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของกึ่งกรุป S  ก็ต่อเมื่อ ° °      , , , ,U f       เป็นกึ่งกรุปย่อย (ไอดีลทางซ้าย, ไอดีล

ทางขวา, ไอดีล) ของ S  เมื่อ  ±, Im ,f      ±, Im .f    
 

ค าส าคัญ : เซตย่อยวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วง กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วง ไอดีลทางซ้าย (ขวา) วิภัชนัยสองขั้วค่าช่วง เซตย่อย
ระดับ 

 
Abstract 

In this paper, we introduce the notions of interval valued bipolar fuzzy subsemigroups and interval 
valued bipolar fuzzy left (right) ideals of semigroups and, thier several properties are investigated. Moreover 
we give some characterization theorems of interval valued bipolar fuzzy left (right) ideals of semigroups. 
Moreover, we showed that ° ± ±( , )f f f   is an interval valued bipolar fuzzy subsemigroup (left ideal, right 

ideal, ideal) of a semigroup S  if and only if ° °      , , , ,U f       is a subsemigroup of S  where 

  ±, Im ,f      ±, Im .f     
 
Keywords :  interval valued bipolar fuzzy subset, interval valued bipolar fuzzy subsemigroup, interval valued 

bipolar fuzzy left (right) ideal, level subset. 
 
บทน า 

ในปี ค.ศ. 1965 Zadeh ได้แนะน าแนวคิดของเซตย่อยวิภัชนัย กล่าวคือจะเรียกฟังก์ชัน f  ว่าเซตย่อยวิภัชนัย ของเซต
ไม่ว่าง S  ถ้า : [0,1]f S   เมื่อ [0,1]  เป็นช่วงปิดใน R  ในทศวรรษที่ผ่านมาได้มีการศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาเซตย่อย
วิภัชนัยกันอย่างแพร่หลาย โดยโครงสร้างเซตย่อยวิภัชนัยได้เริ่มต้นในการพัฒนาอย่างเป็นระบบในงานวิจัยของ Rosenfeld ในปี 
ค.ศ. 1971 ในปี ค.ศ. 1994, Zhang ได้เสนอแนวคิดของเซตย่อยวิภัชนัยค่าสองขั้ว ในปี ค.ศ. 2011 Kim และคณะ ได้แนะน า
แนวความคิดของกึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยสองขั้ว และไอดีลทางซ้าย (ไอดีลทางขวา, ไอดีล) วิถัชนัยสองขั้วในกึ่งกรุปนอกจากนี้พวกเขา
ยังได้หาลักษณะเฉพาะของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ต่อมาในปี ค.ศ. 2012 Ban และคณะ ได้เสนอแนวคิดของกึ่งกรุปย่อยวิภัชนัย  -
สองขั้ว และไอดีลทางซ้าย (ไอดีลทางขวา, ไอดีล) วิถัชนัย -สองขั้วในกึ่งกรุปนอกจากนี้พวกเขายังได้หาลักษณะเฉพาะของสิ่งที่
กล่าวมาข้างต้น นอกจากน้ี Aslam และคณะ ได้น าเสนอแนวความคิดของของเซตย่อยวิภัชนัยค่าสองขั้วในกึ่งกรุป ในปี ค.ศ. 2013 
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Yaqoob และคณะได้แนะน าแนวคิดของกึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยค่าช่วง (ซ้าย, ขวา, ไบ-) ไอดีลในกึ่งกรุป ในปี ค.ศ. 2014 Abdullah 
และคณะได้น าเสนอแนวความคิดของไอดีลวิภัชนัย ( , )   ค่าช่วงในกึ่งกรุป 

ในปี ค.ศ. 2006 Narayanan และ Manikantan ได้น าเสนอแนวคิดของไอดีลทางซ้าย (ไอดีลทางขวา, ไอดีล, ไบ-ไอดีล) 
วิภัชนัยค่าช่วงที่ก่อก าเนิดโดยเซตย่อยวิภัชนัยค่าช่วงในกึ่งกรุป นอกจากน้ีพวกเขายังได้หาลักษณะเฉพาะบางประการของสิ่งที่กล่าว
มาข้างต้น ในปี ค.ศ. 2013 Singaram และ Kandasamy ได้แสดงความสัมพันธ์ของกึ่งกรุปอินทรา-ปกติกับไอดีลทางซ้าย (ไอดีล
ทางขวา, ไอดีล, ไบ-ไอดีล) วิภัชนัยค่าช่วงในกึ่งกรุป นอกจากน้ี Kar และ Sarkar ได้แนะน าแนวคิดของ ( )i v  กึ่งกรุปปกติอย่าง
สมบูรณ์ (แบบอ่อน) วิภัชนัยของกึ่งกรุปและได้หาสมบัติบางประการของ ( )i v  กึ่งกรุปปกติอย่างสมบูรณ์ (แบบอ่อน) วิภัชนัย 
ในปี ค.ศ. 2014 Kar และคณะ ได้ได้แนะน าแนวคิดของ ( )i v  ไอดีลวิภัชนัย (ลดทอนไม่ได้) กึ่งเฉพาะของกึ่งกรุป และได้หา
สมบัติบางประการของ ( )i v  ไอดีลวิภัชนัย (ลดทอนไม่ได้) ก่ึงเฉพาะของกึ่งกรุป  

ในบทความนี้ได้ศึกษาพัฒนาขยายแนวความคิดของเซตย่อยวิภัชนัยสองขั้วและเซตย่อยวิภัชนัยค่าช่วงในกึ่งกรุปตาม
แนวทางของ Kim และคณะและตามแนวทางของ Narayanan และ Manikantan นอกจากนี้ได้ตรวจสอบสมบัติต่าง ๆ ของ กึ่ง
กรุปวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงและไอดีลทางซ้าย (ขวา) วิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของกึ่งกรุป ยิ่ งไปกว่านั้นเราได้พิสูจน์ว่า 
° ± ±( , )f f f   เป็นกึ่งกรุปย่อย (ไอดีลทางซ้าย, ไอดีลทางขวา, ไอดีล) วิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของกึ่งกรุป S  ก็ต่อเมื่อ 
° °      , , , ,U f       เป็นกึ่งกรุปย่อย (ไอดีลทางซ้าย, ไอดีลทางขวา, ไอดีล) ของ S  

 

ความรู้พ้ืนฐาน 
 ตลอดบทความนี้ เราจะให้ S  เป็นกึ่งกรุป จะเรียกเซต A  ที่ไม่เป็นเซตว่างของ S  ว่า กึ่งกรุปย่อย (subsemigroup) 
ถ้า ab A  ส าหรับทุก ,a b A  และกึ่งกรุปย่อย I  ของ S  จะเรียกว่า ไอดีลทางซ้าย (left ideal) ของ S  ถ้า SI I  
จะเรียก I  ว่า ไอดีลทางขวา (right ideal) ของ S  ถ้า IS I  และจะเรียก I  ว่า ไอดีล (Ideal) ของ S  ถ้า I  เป็นทั้ง
ไอดีลทางซ้ายและทางขวาของ S  

เซตย่อยวิภัชนัย (fuzzy subset) f  ของเซต S  เป็นฟังก์ชันจาก S  ไปช่วงปิด (closed interval) [0,1]  
(Zadeh, 1965) และส าหรับทุกเซตย่อยวิภัชนัย ,f g  ของ S  จะกล่าวว่า f g  ถ้า ( ) ( )f x g x  ส าหรับทุก x S  
ต่อไปเราจะนิยามเซตย่อยวิภัชนัย f g  และ f g  ของ S  ดังนี ้

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )f g x f x g x f x g x      
และ 

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )f g x f x g x f x g x      
ส าหรับทุก x S  โดยทั่ว ๆ ไปแล้ว ถ้า if  เป็นเซตย่อยวิภัชนัยของ S  ส าหรับทุก i I  แล้ว i

i I

f


I  และ i

i I

f


U  จะนิยาม

โดย  

    ( ) inf |i i i

i I i I

f x f x f x i I
 

 
   

 
I I

 
และ 

    ( ) sup |i i i

i I i I

f x f x f x i I
 

 
   

 
U U  

 ก า ห น ด ใ ห้   0,1a  แ ล ะ   1,0a    เ ร า นิ ย า ม  % ,a a a      แ ล ะ  ± ,a a a        เ มื่ อ 

0 1a a     และ 1 0a a      นอกจากนี้เรายังก าหนดให้  0,1D  และ  1,0D   คือเซตของช่วงย่อย

ปิด (closed subintervals) ทั้งหมดของ  0,1  และ  1,0  ตามล าดับ นั่นคือ   %   0,1 : 0,1D a a   และ 
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  ±   1,0 : 1,0D a a       ต่อไปเราจะนิยามการด าเนินการ “ ”, “”, “ ”, “ ” และ “ ” บน 

    0,1 1,0D D   ดังนี ้

 1. %a b % ก็ต่อเมื่อ a b   และ a b   (± ±a b    ก็ต่อเมื่อ a b    และ a b   ) 
 2. %a b % ก็ต่อเมื่อ a b   และ a b   (± ±a b    ก็ต่อเมื่อ a b    และ a b   ) 
 3. %a b % ก็ต่อเมื่อ a b   และ a b   (± ±a b    ก็ต่อเมื่อ a b    และ a b   ) 
 4. % ,a b a b a b        

%  ± ± ,a b a b a b             

 5. % ,a b a b a b        
%  ± ± ,a b a b a b             

ส าหรับทุก %   ± ±   , 0,1 , 1,0a b D a b D    %  นอกจากน้ีความรู้พื้นฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเซตย่อยวิภัชนัยค่าช่วงผู้ที่สนใจ

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ (Narayanan และ Manikantan, 2006) 
 

ผลการวิจัย 
ในหัวข้อต่อไปนี้เราจะแนะน าแนวความคิดของเซตย่อยวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของกึ่งกรุป นอกจากนี้ได้ตรวจสอบสมบัติ

ต่าง ๆ ของกึ่งกรุปวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงและไอดีลทางซ้าย (ขวา) วิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของกึ่งกรุป ดังนี้  
 
บทนิยาม 3.1. เซตย่อยวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วง (interval valued bipolar fuzzy subset) °f  ของกึ่งกรุป S  นิยามโดย  

° ± ± ( , ( ), ( )) :f x f x f x x S    

เมื่อ ± : [0,1]f S D   และ ± : [ 1,0]f S D    
 

ข้อสังเกต จากบทนิยาม 3.1 เห็นได้ชัดเจนว่า ถ้า ±   0f x  %
 ส าหรับทุก x S  แล้ว 

° ± ± ( , ( ), ( )) :f x f x f x x S  
 

จะเป็นเซตย่อยวิภัชนัยค่าช่องของกึ่งกรุป S   
 

ข้อตกลง 1. เพื่อความสะดวกในบทความนี้จะเขียน ° ± ± ( , ( ), ( )) :f x f x f x x S    แทนด้วย ° ± ±( , )f f f   ยิ่งไป

กว่านั้น °  : 1,1f S D   

2. นิยามเซตย่อยวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วง ° ± ±( , )S SS    ในกึ่งกรุป S  โดยที่ ± ( ) 1S x % และ ± ±( ) 1S x    
ส าหรับทุก x S   
 
บทนิยาม 3.2. ก าหนดให้ S  เป็นกึ่งกรุป ° ± ±( , )f f f   และ ° ± ±( , )g g g   เป็นเซตย่อยวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของ S  

ผลคูณ (product) ของ °f  กับ °g  เขียนแทนด้วย ° °f go  นิยามโดย  

± ±
± ± ( ) ( ) ; , ,

( )( )

0 ;

x yz

f y g z y z S x yz
f g x

x yz

 

 


     


 
 

o

%

U  

และ 
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± ±
± ± ( ) ( ) ; , ,

( )( )

0 ;

x yz

f y g z y z S x yz
f g x

x yz

 

 


     


 
 

o

%

I  

 
ทฤษฎีบท 3.3. ถ้า ° ± ± ° ± ±( , ), ( , )f f f g g g      และ % ± ±( , )h h h   เป็นเซตย่อยวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของกึ่งกรุป S  

แล้ว ° °  %° ° % f g h f g ho o o o  

พิสูจน์ เริ่มต้นจะแสดงว่า ± ±  ± ± ± ± f g h f g h     o o o o  ให้ x S  จะได้ว่า 

 ± ±  ± ( )f g h x  o o  ± ±  ±( ) ( )
x yz

f g y h z  



 
  

 
oU  

± ±  ±( ) ( ) ( )
x yz y ab

f a g b h z  

 

  
     

  
U U  

    ± ±  ± 
 

( ) ( ) ( )
x ab z

f a g b h z  



  U   

    ± ± ±  
 

( ) ( ) ( )
x a bz

f a g b h z  



  U  

    ± ± ± 
( )

( ) ( ) ( )
x a bz bz cd

f a g d h c  

 

  
    

  
U U

 
    ± ± ± ( ) ( )( )

x aw

f a g h w  



  oU  

    ± ± ±  ( )f g h x   o o  

ดังนั้น ± ±  ± ± ± ± f g h f g h      o oo o  ในท านองเดียวกันเราสามารถแสดงได้ว่า  

± ± ±  ± ± ±( )f g h f g h      o oo o  

นั่นคือ ± ±  ± ± ± ± f g h f g h     o o o o  ต่อไปจะแสดงว่า ± ±  ± ± ± ± f g h f g h     o o o o  ให้ x S  พิจารณา 

± ±  ± ( )f g h x  o o  ± ±  ± ( ) ( )
x yz

f g y h z  



 oI  

± ±  ±( ) ( ) ( )
x yz y ab

f a g b h z  

 

  
     

  
I I

 
    ± ±  ± 

 

( ) ( ) ( )
x ab z

f a g b h z  



  I   

    ± ± ±  
 

( ) ( ) ( )
x a bz

f a g b h z  



  I
 

    ± ± ± 
 

( ) ( ) ( )
x a bz bz cd

f a g c h d  

 

  
    

  
I I

 
    ± ± ±  ( ) ( )

x w a

f a g h w


  



  oI  
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    ± ± ±  ( )f g h x   o o  

ดังนั้นจึงได้ว่า ± ±  ± ± ± ± f g h f g h     o o o o  ในการแสดงว่า ± ± ±  ± ±  ±f g h f g h     o o o o  ก็สามารถแสดง

ไ ด้ ใ น ท า น อ ง เ ดี ย ว  จึ ง ไ ด้ ว่ า  ± ±  ± ± ± ± f g h f g h     o o o o  จ า ก ที่ ก ล่ า ว ม า ส า ม า ร ถ ส รุ ป ไ ด้ ว่ า 

° °  %° ° % f g h f g ho o o o           

 

ข้อสังเกต ก าหนดให ้°( )F S  คือเซตของทุกเซตย่อยวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของกึ่งกรุป S  โดยทฤษฎีบท 3.3 จะได้ว่า ° ( ),F S o  
เป็นกึ่งกรุป 
 
บทนิยาม 3.4. ก าหนดให้ ° ± ±( , )f f f   เป็นเซตย่อยวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของกึ่งกรุป S  จะเรียก ° ± ±( , )f f f   ว่ากึ่ง
กรุปย่อยวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วง (interval valued bipolar fuzzy subsemigroup) ของ S  ถ้า  

± ± ±( ) ( ) ( )f xy f x f y     
และ  

± ±( ) ( ) ( )f xy f x f y     
ส าหรับทุก ,x y S  
 
ทฤษฎีบท 3.5. ก าหนดให้ ° ± ±( , )f f f   เป็นเซตย่อยวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของกึ่งกรุป S  จะได้ว่า ° ± ±( , )f f f   เป็น

กึ่งริงย่อยวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของ S  ก็ต่อเมื่อ ± ± ±f f f  o  และ ± ± ±f f f   o  

พิสูจน์ สมมติให้ ° ± ±( , )f f f   เป็นกึ่งริงย่อยวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของ S  ให้ x S  พิจารณา 

  ± ± ( )f f x o  ± ± ( ) ( )
x yz

f y f z 



 I
 

    

± ( )
x yz

yzf 



 I  

    ±   f x  

ดังนั้น ± ± ±f f f   o  ในการแสดงว่า f f f  o  ก็สามารถแสดงได้ในท านองเดียวกัน  

สมมติให้ ± ± ±f f f  o  และ ± ± ±f f f   o   ให้ ,x y S  พิจารณา 

  ± ( )f xy  ± ± ( )f f xy  o  

    ± ± ( ) ( )
xy ab

f a f b 



 I  

    ± ±( ) ( )f x f y    

ดังนั้น ± ± ±( ) ( ) ( )f xy f x f y     ในการแสดงว่า ± ± ±( ) ( ) ( )f xy f x f y     ก็สามารถแสดงได้ในท านองเดียวกัน 

โดยบทนิยาม 3.5 จะได้ว่า ° ± ±( , )f f f   เป็นกึ่งริงย่อยวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของ S     
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บทนิยาม 3.6. ก าหนดให้ ° ± ±( , )f f f   เป็นเซตย่อยวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของกึ่งกรุป S  จะเรียก ° ± ±( , )f f f   ว่า ไอ
ดีลทางซ้าย (ขวา) วิภัชนัยสองขั้วค่าช่วง (interval valued bipolar fuzzy left (right) ideal) ของ S  ถ้า  

± ± ± ± ( ) ( ) ( ) ( )f xy f y f xy f x      

และ  
± ± ± ± ( ) ( ) ( ) ( )f xy f y f xy f x      

ส าหรับทุก ,x y S  และถ้า ° ± ±( , )f f f   เป็นทั้งไอดีลทางซ้ายวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงและไอดีลทางซ้ายขวาวิภัชนัยสองขั้ว

ค่าช่วงของ S  แล้วจะเรียก ° ± ±( , )f f f   ว่า ไอดีลวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วง (interval valued bipolar fuzzy ideal) 
ของ S  
 
ข้อสังเกต จากบทนิยาม 3.5 เห็นได้ชัดเจนว่า ° ± ±( , )f f f   เป็นไอดีลวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของกึ่งกรุป S  ถ้า 
± ± ±( ) ( ) ( )f xy f x f y     และ ± ± ±( ) ( ) ( )f xy f x f y     ,x y S  และทุกไอดีลทางซ้าย (ขวา) วิภัชนัยสองขั้ว
ค่าช่วงของ S  จะเป็นกึ่งริงย่อยวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของ S  เสมอ  
 
ทฤษฎีบท 3.7. ถ้า ° ± ±( , )f f f   เป็นเซตย่อยวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของกึ่งกรุป S  แล้วข้อความต่อไปนี้เป็นจริงเสมอ  

 1. เซตย่อยวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วง ° ± ±( , )f f f   เป็นไอดีลทางซ้ายวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของ S  ก็ต่อเมื่อ 
± ± ±S f f  o  และ ± ± ±f S f   o  

 2. เซตย่อยวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วง ° ± ±( , )f f f   เป็นไอดีลทางขวาวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของ S  ก็ต่อเมื่อ 
± ± ±f S f  o  และ ± ± ±f S f   o  

 3. เซตย่อยวิภัชนัยสองขั้วค่า ช่วง ° ± ±( , )f f f   เป็นไอดีลวิภัชนัยสองขั้ วค่าช่วงของ S  ก็ต่อเมื่อ 
± ± ± ,S f f  o  ± ± ± ,f S f   o  ± ± ±f S f  o  และ ± ± ±f S f   o  

พิสูจน์ 1. สมมติให้ ° ± ±( , )f f f   เป็นไอดีลทางซ้ายวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของ S  ให้ x S  ถ้า ±   0f x  % แล้ว 
±   ± ±  f fx xS   o  พิจารณา 

  ± ± ( )S f x o  ± ± ( ) ( )
x yz

S y f z 



 I  

    ± ± 1 ( )
x yz

f z



  I  

±  
x yz

f z



 I  

    ± ( )
x yz

f yz



 I  

    ±    f x  

จึงได้ว่า ± ± ±f S f   o  ในการแสดงว่า ± ± ±S f f  o  ก็สามารถแสดงได้ในท านองเดียวกัน  

สมมติให้ ± ± ±S f f  o  และ ± ± ±f S f   o  ให้ ,x y S  พิจารณา 
± ( )f xy  ± ± ( )S f xy  o  
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    ± ± ( ) ( )
xy ab

S a f b 



 I  

    ± ±( ) ( )S a f y    

    ± ±1 ( )f y    

    ±   f y  
ดังนั้น ± ±  ( )   yf xy f   ในการแสดงว่า ± ±( ) ( )f xy f y   ก็สามารถแสดงได้ในท านองเดียวกัน โดยบทนิยาม 3.5 จะได้

ว่า ° ± ±( , )f f f   เป็นไอดีลทางซ้ายวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของ S  
2. สามารถแสดงได้ในท านองเดียวกันกับข้อ 2 
3. เป็นผลมาจากข้อ 2 และข้อ 3         

 

ทฤษฎีบท 3.8. ถ้า S  เป็นกึ่งกรุปมีเอกลักษณ์ทางซ้าย แล้ว ± ± ±S S S  o  และ ± ± ±S S S  o  
พิสูจน์ เห็นได้ชัดเจนว่า   x ex  ส าหรับทุก x S  และ e  เป็นเอกลักษณ์ทางซ้ายของ S  ดังนั้น 

± ±( )( )S S x o  ± ± ( ) ( )
x ex

S e S x 



 U  

  ± ±( ) ( )S e S x    
  1 % 

นั่นคือ ± ± ±( ) ( )S S x S x  o  ส าหรับทุก x S  พิจารณา 

( )( )S S x o  ± ± ( ) ( )
x ex

S e S x 



 I  

  ± ±( ) ( )S e S x   
  ±1   

ส าหรับทุก x S  แสดงว่า ± ± ±( ) ( )S S x S x  o  ส าหรับทุก x S  จึงสรุปได้ว่า ± ± ±S S S  o  และ ± ± ±S S S  o  
            
 
ทฤษฎีบท 3.9. ก าหนดให้ ± ± ±( , )A A Af f f   เป็นเซตย่อยวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของกึ่งกรุป S  นิยามโดย  

± 1 ;
( )

0 ;
A

x A
f x

x A


 

 


%

%
 

และ  

±
±1 ;

( )
0 ;

A

x A
f x

x A


 

 


%
 

จะได้ว่าข้อความต่อไปนี้เป็นจริงเสมอ 
1. A  เป็นกึ่งริงย่อยของ S  ก็ต่อเมื่อ ± ± ±( , )A A Af f f   เป็นกึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของ S   

2. A  เป็นไอดีลทางซ้ายของ S  ก็ต่อเมื่อ ± ± ±( , )A A Af f f   เป็นไอดีลทางซ้ายวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของ S   

3. A  เป็นไอดีลทางขวาของ S  ก็ต่อเมื่อ ± ± ±( , )A A Af f f   เป็นไอดีลทางขวาวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของ S  
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4. A  เป็นไอดีลของ S  ก็ต่อเมื่อ ± ± ±( , )A A Af f f   เป็นไอดีลวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของ S  

พิสูจน์ 1. สมมติให้ A  เป็นกึ่งริงย่อยของ S  ให้ ,x y S  ถ้า x A  หรือ y A  แล้ว ± ( ) 0Af x  % หรือ ± ( ) 0Af y  % 

ดังนั้น ± ± ±( ) 0 ( ) ( )A A Af xy f x f y    %  ถ้า x A  และ y A  แล้ว xy A  ท าให้ได้ว่า ±   ±1Af xy    ดังนั้น 
± ± ± ±( ) 1 ( ) ( )A A Af xy f x f y       จึ ง ส รุ ป ไ ด้ ว่ า  ± ± ±( ) ( ) ( )A A Af xy f x f y     ใ น ก า ร แ ส ด ง ว่ า 
± ± ±( ) ( ) ( )A A Aff xy x f y     ก็สามารถแสดงได้ในท านองเดียวกัน จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า ± ± ±( , )A A Af f f   เป็นกึ่ง
ริงย่อยวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของ S   
 ส ม ม ติ ใ ห้  ± ± ±( , )A A Af f f   เ ป็ น กึ่ ง ริ ง ย่ อ ย วิ ภั ช นั ย ส อ ง ขั้ ว ค่ า ช่ ว ง ข อ ง  S  ใ ห้  ,x y A  พิ จ า ร ณ า 
± ± ± ± ± ±( ) ( ) ( ) 1 1 1A A Af xy f x f y         นั่นคือ ± ±( ) 1Af xy    ดังนั้น xy A  จึงสรุปได้ว่า A  เป็นกึ่งกรุปย่อย
ของ S  

2.  สมมติ ให้  A  เป็น ไอดี ลทางซ้ ายของ S  ให้  ,x y S  ถ้ า  x A  แล้ ว  ± ( ) 0Af x  % ดั งนั้ น 
± ±( ) 0 ( )A Af xy f y  %

 
ถ้า x A  แล้ว xy A  ท าให้ได้ว่า ±   ±1Af x y    ดังนั้น ± ± ±) ( )( 1A Af f yxy     จึง

สรุปได้ว่า ± ±( ) ( )A Af xy f y   ในการแสดงว่า ± ±( ) ( )A Af xy f y   ก็สามารถแสดงได้ในท านองเดียวกัน จากที่กล่าวมาสารถ

สรุปได้ว่า ± ± ±( , )A A Af f f   เป็นไอดีลทางซ้ายวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของ S   

สมมติให้ ± ± ±( , )A A Af f f   เป็นไอดีลทางซ้ายวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของ S  ให้ x A  และ s S  เนื่องจาก 
± ± ±( ) ( ) 1A Af sx f x    นั่นคือ ± ±( ) 1Af s x    ดังนั้น sx A  จึงสรุปได้ว่า A  เป็น ไอดีลทางซ้ายของ S   

3. สามารถแสดงได้ในท านองเดียวกันกับข้อ 2 
4. เป็นผลมาจากข้อ 2 และข้อ 3         
 

ข้อสังเกต จากทฤษฎีบท 3.9 เห็นได้ชัดเจนว่า ± °
Sf S  

 

ก าหนดให้  ° ± ±( , )f f f   เป็น เซตย่อยวิภัชนัยสองขั้ วค่ า ช่วงของกึ่ งกรุป S  และ    , 0,1 ,D    

   , 1,0D     นิยามเซตย่อย 

° ±    ±     , , : : ,U f x S f x        
และ 

° ±    ±     , , : : ,U f x S f x        

จะเรียก ° ±   , ,U f    ว่า เซตย่อยระดับทางบวก (positive level subset) ของ °f  เรียก ° ±   , ,U f    ว่า เซต

ย่อยระดับทางลบ (negative level subset) ของ °f  และจะเรียก ° °      , , , ,U f      ว่า เซตย่อยระดับ (level 

subset) ของ °f  ถ้า ° °       ° ±    ° ±   , , , , : , , , ,U f U f U f           

 
ทฤษฎีบท 3.10. ก าหนดให้ ° ± ±( , )f f f   เป็นเซตย่อยวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของกึ่งกรุป S  จะได้ว่าข้อความต่อไปนี้เป็นจริง
เสมอ 
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1. ° ± ±( , )f f f   เป็นกึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของ S  ก็ต่อเมื่อ ° °      , , , ,U f       เป็นกึ่ง

กรุปย่อยของ S  ส าหรับแต่ละ   ±, Im ,f      ±, Im f     

2. ° ± ±( , )f f f   เป็นไอดีลทางซ้ายวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของ S  ก็ต่อเมื่อ ° °      , , , ,U f       เป็น

ไอดีลทางซ้ายของ S  ส าหรับแต่ละ   ±, Im ,f      ±, Im f    

3. ° ± ±( , )f f f   เป็นไอดีลทางขวาวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของ S ก็ต่อเมื่อ ° °      , , , ,U f       เป็น

ไอดีลทางขวาของ S  ส าหรับแต่ละ   ±, Im ,f      ±, Im f    

4. ° ± ±( , )f f f   เป็นไอดีลวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของ S  ก็ต่อเมื่อ ° °      , , , ,U f       เป็นไอดีล

ของ S  ส าหรับแต่ละ   ±, Im ,f      ±, Im f    
พิสูจน์ สมารถพิสูจน์ได้ในท านองเดียวกันกับทฤษฎีบท 3.10. 
 
อภิปรายผล 

ในบทความนี้ได้พัฒนาแนวคิดของเซตย่อยวิภัชนัยสองขั้วและเซตย่อยวิภัชนัยค่าช่วงในกึ่งกรุปมาเป็นเซตย่อยวิภัชนัยสอง
ขั้วค่าช่วง และได้หาคุณสมบัติต่าง ๆ ของกึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วง และไอดีลทางซ้าย (ขวา) วิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงในกึ่ง
กรุป นอกจากน้ันยังได้หาลักษณะเฉพาะบางประการของไอดีลทางซ้าย (ขวา) วิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงในกึ่งกรุปย่อยซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Kim และคณะ และงานวิจัยของ Narayanan และ Manikantan 

 

สรุปผลการวิจัย  
ในบทความนี้ ได้ สร้างทฤษฎีบทที่ เกี่ยวข้องกับ เซตย่อยวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงในกึ่งกรุป นอกจากนี้ยังได้ว่ า 

° ± ±( , )f f f   เป็ น ไอดี ลทางขว าวิ ภั ชนั ยสอ งขั้ ว ค่ า ช่ ว งขอ ง  S  ก็ ต่ อ เ มื่ อ ± ± ±S f f  o , ± ± ±f S f   o , 
± ± ±f S f  o  และ ± ± ±f S f   o  นอกจากนี้ยังได้ว่า A  เป็นไอดีลของ S  ก็ต่อเมื่อ ± ± ±( , )A A Af f f   เป็นไอดีลวิภัช

นัยสองขั้วค่าช่วงของ S  ยิ่งไปกว่านั้นเรายังแสดงให้เห็นว่า ± ± ±( , )A A Af f f   เป็นไอดีลวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของ S  ก็ต่อเมื่อ 
° °      , , , ,U f       เป็นไอดีลของ S  ส าหรับแต่ละ   ±, Im ,f      ±, Im .f    
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บทคัดย่อ 
          การวิจัยนี้เพื่อพัฒนาชุดปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานโดยใช้หลักการไมโครสเกล โดยการดัดแปลงอุปกรณ์ที่ใช้ในปฏิบัติการ
ชีวเคมีพื้นฐานในระดับไมโครสเกลในงานวิเคราะห์เชิงคุณภาพ แล้วตรวจสอบความถูกต้องโดยเปรียบเทียบกับวิธีการเดิม   
แล้ววิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทปฏิบัติการจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนและประเมิน
ความพึงพอใจ โดยน าไปทดลองใช้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 2  จ านวน 40 คน ผลการวิจัยพบว่าชุดปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานโดยใช้
หลักการไมโครสเกล สามารถลดการใช้สารเคมีลงได้ 5 เท่าเมื่อเทียบกับวิธีดั้งเดิมพบว่า ผลที่วิเคราะห์เชิงคุณภาพมีค่าความถูกต้อง
เป็นที่ยอมรับได้ และพบว่ากลุ่มนักศึกษาที่ได้เรียนโดยใช้บทปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานใช้หลักการไมโครสเกลที่พัฒนาขึ้น มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกัน พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนของผู้เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลการประเมินความพึงพอใจต่อบทปฏิบัติการอยู่ในระดับดี บทปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานโดย
ใช้หลักการไมโครสเกลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
ค าส าคัญ :  ปฏิบัติการ  เทคนิคไมโครสเกล  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์  

 
Abstract 

          Microscale experiment was developed for quanlitavive anslysis  in Basic Biochemistry Laboratory. The 
proposed microscale experiment was applied for the second year undergrad student who studied in Basic 
Biochemistry Laboratory .The results obtrained form microscale experiment were compare with the result by 
classcic methods. The effective of laboratory was determined by measuring pre/prost testing.Satisfaction of 
the students was also evaluated. The developed laboratory study module was tried out with 40 students 
who have experience in classical Method. The results showed that the developed laboratory process  can  
reduce the use of chemical  for 5 times to the classical quanlitative . The accuracy by 2 differrent methods 
was not different .The post- test scores of student were significantly higher than the obtained for pre-test at 
0.05 relevel. The satisfication laboratory studying was found to be good.Therefore the proposed laboratory 
was use for the study in quanlitative analysis in science classes. this method is also friendly to environment. 
 
Keywords : laboratoly , microscale technique, science classes 

 
บทน า    
  การเรียนการสอนของไทยในสถาบันการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เน้นการถ่ายทอด
เนื้อหาในห้องเรียนและท่องจ าจากต าราเป็นใหญ่ท าให้ผู้เรียนขาดประสบการณ์และการศึกษาจากความเป็นจริงที่อยู่รอบ ๆ ตัว 
ขาดการคิดวิจารณญาณ ขาดการน าเอาประสบการณ์และข้อมูลมาสังเคราะห์ให้เป็นปัญญาที่สูงขึ้น การเรียนโดยวิธีนี้จริยธรรมจึง
ไม่เกิด  เพราะจริยธรรมเกิดจากความเข้าใจโลกและเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้ง (ประเวศ วะสี, 2539) การศึกษาในยุค Thailand 4.0”  
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แต่เป็นการเตรียมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ กล่าวคือ นอกจากให้ความรู้แล้ว ต้องท าให้เขาเป็นคนที่รักท่ีจะเรียน มีคุณธรรม และสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วย นั่นก็คือการสร้างคนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะในการคิดวิเคราะห์ การพัฒนาประเทศให้มี
ความทันสมัย มีรายได้มากข้ึน และก้าวพ้นจากกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง โดยจะต้องผลิตนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเป็นฐานใน
การพัฒนาประเทศ และต้องสามารถติดต่อค้าขายกับนานาประเทศได้ด้วย เช่นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เป็นหัวใจส าคัญใน
การสื่อสารกับนานาชาติ ทั้งเพื่อการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้ การประสานความร่วมมือ และการค้าขาย การส่งเสริม
การเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อให้เด็กมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของโลกและวัตถุต่าง ๆ ในขณะเดียวกันเด็กไทยในอนาคตก็ต้องคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของไทยที่ดี
งาม ควบคู่กับการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ ๆ ที่มีความทันสมัยด้วยเช่นกันคือการสอนเรื่องการคิดวิเคราะห์ ไม่สามารถแยกวิชาสอน
ต่างหากได้ แต่จะต้องมีการเรียนวิชาการแต่ละเรื่องอย่างลึกซึ้งเสียก่อน หลังจากนั้นการคิดวิเคราะห์จะตามมาเอง  (ธีรเกียรติ, 
2560) การปฏิบัติการในวิชาวิทยาศาสตร์จึงเป็นวิธีสอนวิธีหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แต่ด้วยเหตุผลความปลอดภัยต่อผู้ท า
การทดลองและสิ่งแวดล้อม จึงมีความพยายามคิดหาวิธีในการออกแบบการทดลอง เพื่อลดปริมาณการสารเคมีที่เป็นอันตราย   
นอกจากจะเป็นเทคนิควิธีที่สะอาดแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทดลองปัจจุบันการเรียน การสอนในรายวิชาปฏิบัติการ
ชีวเคมีพื้นฐาน ในมหาวิทยาลัย ส าหรับนักศึกษาที่เรียนพื้นทางวิทยาศาสตร์ ในแต่ละภาคเรียนมีผู้ลงทะเบียนเป็นจ านวนมาก  
ได้มาท าปฏิบัติการในวิชาปฎิบัติชีวเคมีพื้นฐาน ในการทดลองแต่ละครั้งได้ใช้ สารเคมี เครื่องแก้ว น้ า ไฟฟ้า และเวลาจ านวน
มาก ท าให้สิ้นเปลืองและเสียค่าใช้จ่ายสูง ประกอบกับปัจจุบันสารเคมีได้มีราคาแพงขึ้นมาก อันตรายจากสารเคมีที่ส่งผล
กระทบต่อผู้เรียน ผู้ปฏิบัติงานและผู้สอนรวมทั้งสิ่งแวดล้อมและค่าก าจัดสารเคมีที่อันตรายหลังใช้  นับว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญ ใน
การจัดเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานเป็นอย่างมาก   การทดลองด้วยเทคนิคไมโครสเกล (Microscale 
Experiment) เป็นการทดลองวิธีหนึ่งที่ใช้สารเคมีน้อยและใช้อุปกรณ์ขนาดเล็กลง  โดยผลการทดลองและผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนรู้เท่าหรือใกล้เคียงกับ การทดลองมาตรฐานทั่วไป (Standard Scale) ประโยชน์ของการทดลองด้วยเทคนิคไมโครสเกล 
มีหลายด้านเมื่อเทียบกับการทดลองมาตรฐานทั่วไป  (ศุภวรรณ, 2554) คือ 1) ด้านความปลอดภัย เทคนิคดังกล่าวมีความ
ปลอดภัยกว่าเนื่องจากการใช้สารปริมาณน้อยในการท าการทดลอง ถ้าเกิดปัญหาขึ้น เช่นการลุกไหม้ การระเบิด ก็จะไม่รุนแรง
มาก 2) ด้านค่าใช้จ่าย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมี ปริมาณการซื้อสารเคมีและอุปกรณ์ในการทดลองลดลง   3) ด้าน
เวลาท าให้ประหยัดเวลา เวลาที่ใช้ในการเตรียมสารก่อนท าการทดลอง เวลาที่ใช้ในการทดลองรวมถึงการท าความสะอาด
อุปกรณ์ในการทดลองจะใช้เวลาน้อยลง 4ด้านสิ่งแวดล้อม การทดลองด้วยเทคนิคไมโครสเกลนี้ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมเพราะ
การใช้ปริมาณสารเคมีลดลง ท าให้เกิดของเสียที่เกิดจากการการทดลองน้อยลง 5) ด้านการเรียนรู้ท าให้ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เพราะการท าการทดลองด้วยเทคนิคไมโครสเกล ท าให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการท าการทดลองด้วยตนเอง เกิด
ทักษะและความสามารถในการแก้ปัญหา   
                ด้วยเทคนิคไมโครสเกลมีข้อดีหลายประการ ผู้วิจัยจึงได้สนใจที่ศึกษาการพัฒนาอุปกรณ์ ในการไทเทรตในระดับไม
โครสเกล ในการสอนวิชาปฏิบัติการเคมี เนื่องจากบางปฏิบัติการ มีการใช้สารเคมีในปริมาณมากและสารบางตัวมีราคาแพงเช่น 
AgNO3 ปริมาณเพียง 100 กรัม ราคาสูงถึง 4,000 บาท และสารเคมีบางตัวมีอันตรายสูงมากต่อผู้ท าการทดลองเช่นไนโตรเบนซีน  
( Nitrobenzene) ซึ่งสามารถท าลายตับไต และระเหยได้ง่ายท าให้เกิดการระคายเคืองในปอดและระบบหายใจ และสารเคมีบางตัว
ถูกปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดการปนเปื้อนและส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารและการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศน์ และเสีย
ค่าใช้จ่ายสูงในการก าจัดของเสียเหลือใช้ ซึ่งหากน าเอาหลักการดังกล่าวไปใช้ได้จริง ก็น่าจะเป็นประโยชน์ ในวงกว้างและน าไป
ปรับปรุงการเรียนการสอน  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์และทดสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวจิัย 
 การพัฒนาชุดอุปกรณ์บทปฏิบัติการวิชาชีวเคมีพื้นฐานโดยใช้หลักการไมโครส เกลโดยผู้วิจัยได้ ปรับปรุงชุดบท

ปฏิบัติการวิชาชีวเคมีพื้นฐานโดยใช้หลักการไมโครสเกล โดยใช้หลอดพลาสติคขนาด  2 ml ชนิดมีฝาปิด ทนความร้อนสีใส ทนกรด 
- เบส แทนหลอดแก้ว โดยมีจุดเด่นเป็นอุปกรณ์การทดลองที่ใช้สารเคมีน้อย ประมาณ 0.5 – 1 ml ภาชนะที่ใช้เป็นพลาสติก มี
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ขนาดเล็กและน้ าหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายและมีความสะดวกในการจัดเก็บ ราคาถูก และท าการทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและความชัดเจนของการทดลอง ให้เหมาะสมกับนักศึกษา และเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน (ภาพท่ี 1 ) 
 
 
 
 
          
 
                            
                                                                  

ภาพที่ 1  วิธีแบบดั้งเดิมและอุปกรณ์ที่ใช้ 
 

 2.  การพัฒนาบทปฏิบัติการวิชาชีวเคมีพื้นฐานโดยใช้หลกัการไมโครสเกล 
  การเรียนการสอนปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานมีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ เลือกพัฒนาบทปฏิบัติการชีวเคมี
พื้นฐานเชิงคุณภาพโดยใช้หลักการไมโครสเกล ในเรื่อง คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน กรดนิวคลิอิค เอ็นไซม์ มาท าการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมกับนักศึกษาตรวจสอบความชัดเจนของผลการทดลอง  
  จากการทดลองในห้องปฏิบัติการพบว่าบทปฏิบัติการใช้เวลาทดลองไม่เกิน 10 นาที โดยสามารถล้างเก็บอุปกรณ์ ที่
ใช้ในการทดลองได้อย่างสะดวกและเก็บได้ง่ายประหยัดพื้นที่เก็บ ท าให้มีเวลามากพอในการอภิปรายผลและสรุปผลร่วมกันในช้ัน
เรียน หรือท าการทดลองใหม่ได้ถ้าผลไม่ชัดเจน เพราะการทดลองใช้สารเคมีน้อยและรวดเร็ว 
  เมื่อตรวจสอบวิธีการทดลอง และผลการทดลองในห้องปฏิบัติการแล้วผู้วิจัยน ารวบรวมเป็นรายละเอียดของบท
ปฏิบัติการชีวเคมีพืน้ฐานโดยใช้หลักการไมโครสเกลโดยอาศัยองค์ประกอบ ในบทปฏิบัติการดังนี้ 
             1. จุดประสงค์   2. หลกัการ  3. สารเคมีและอุปกรณ์ 4. วิธีทดลอง   5. ตารางบันทึกผลการทดลอง 
             6. สรุปผลการทดลอง  7. แบบฝึกหัดท้ายการทดลอง   
 

3. การน าเอาบทปฏิบัติการวิชาชีวเคมีพื้นฐานโดยใช้หลกัการไมโครสเกลไปทดลองใช้ 
 น าเอาบทปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานในการวิเคราะห์ เชิงคุณภาพโดยใช้หลักการ ไมโครสเกล ที่พัฒนาขึ้นมา

ท าการศึกษาน าร่องกับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 กลุ่มอื่น ที่ไม่ใช่ตัวอย่างจ านวน 10 คน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มๆ ละ 2 คน โดย
ผู้วิจัยเป็นผู้ท าการสอนด้วยตนเอง เพื่อหาความเหมาะสมในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาบทปฏิบัติการดังกล่าว  
 
ผลการวิจัย 

การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์และทดสอบอุปกรณ์ 
   ในขั้นนี้ได้การพัฒนาและออกแบบอุปกรณ์ชุดปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานโดยใช้หลักการไมโครสเกลโดยผู้วิจัยได้ใช้หลอด
พลาสติกขนาด 2 ml แทนหลอดทดลองขนาด 10 ml (ดังภาพที่ 2) โดยมีจุดเด่น เป็นการทดลองที่ใช้สารเคมีน้อยประมาณ  
0.05 – 5 ml  ภาชนะท่ีใช้เป็นพลาสติก คงทนต่อการแตก มีขนาดเล็กและน้ าหนักเบาสะดวกในการใช้ สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายมี
ความสะดวกในการจัดเก็บ ไม่เปลืองเนื้อที่ ราคาถูก หรืออาจเป็นวัสดุเหลือใช้บางชนิดที่เลือกมาใช้ในการท าการทดลอง  แล้วน า
อุปกรณ์ชุดดังกล่าวไปท าการทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความชัดเจนของการทดลองให้เหมาะสมกับ
นักศึกษา แล้วจึงการตรวจสอบชุดปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานด้วยหลักการ ไมโครสเกล เทียบกับวิธีมาตรฐานคือดูสีของปฏิกิริยาและ
ปริมาณสารที่ใช้และเวลา 
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                                                         ภาพที่ 2 ชุดอุปกรณ์ที่น ามาใช้ 
 
 ผลการทดลองการวิเคราะห์หาคุณสมบัติของคาร์โปไฮเดรทเชิงคุณภาพ 
 การเปรียบเทียบปริมาณสารตัวอย่างและสารละลายและเวลาในการทดสอบคาร์โบไฮเดรตทั่วไปกับการทดสอบ  
โมลิสและไบแอลเทส โดยวีแบบเดิมกับโดยใช้หลักการไมโครสเกล      
                                                     

ตารางที ่1  เปรียบเทียบปริมาณสารตัวอย่างและสารละลายและเวลาในการทดสอบคาร์โบไฮเดรตทั่วไปกับการทดสอบโมลิส 
โดยวีแบบเดิม กับโดยใช้หลักการไมโครสเกล ผลการทดลองค่าเฉลี่ย จาก 3 กลุ่มการทดลองได้ผลดังนี้  

 

พารามิเตอร์ต่าง ๆ  
การหาเชิงคุณภาพ 

ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 
แบบด้ังเดิม 

ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 
โดยใช้หลักการไมโครสเกล 

 สารตัวอย่าง (ml) 1.5 0.3 
 H2SO4 (ml) 0.50 0.10 
Molisch ,test  (ml) 5 หยด 1 หยด 
ผลปฏิกิริยา เกิดวงแหวนสีม่วง เกิดวงแหวนสีม่วง 
 เวลา (นาที) 10 5 
  

ตารางที ่2  ตารางเปรียบเทียบปริมาณสารตัวอย่างและสารละลายและเวลาในการทดสอบน้ าตาลเพนโตสและเฮกโซสที่ใช้
แบบเดิมและใช้แบบโดยใช้หลักการไมโครสเกล ผลการทดลองค่าเฉลี่ย จาก 3 กลุ่มการทดลองได้ผลดังนี้ 

 

พารามิเตอร์ต่าง ๆ  
การหาเชิงคุณภาพ 

ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 
แบบด้ังเดิม 

ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 
โดยใช้หลักการไมโครสเกล 

สารตัวอยา่ง (ml) (เพนโทส) 
สารตัวอยา่ง (ml) (เฮกโซส) 

1.5 
1.5 

0.30 
0.30 

สารละลายไบแอล  (ml) 1.0 0.20 
ผลปฏิกิริยา (เพนโทส) สีน้ าเงินเขียว สีน้ าเงินเขียว 
ผลปฏิกิริยา (เฮกโซล) สีเหลืองน้ าตาล สีเหลืองน้ าตาล 
เวลา (นาที)  10 นาที 5 นาท ี
 

         ผู้วิจัยได้ทดลองใช้ชุดการทดลองปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานด้วยเทคนิคโดยใช้หลักการไมโครสเกล ในห้องปฏิบัติการเพื่อ
เปรียบเทียบกับเครื่องมือมาตรฐานแบบดั้งเดิม ได้ผลเหมือนกันและที่ยอมรับได้ ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานโดยใช้หลักการไมโครสเกล 
ใช้สารเคมีน้อยกว่าแบบเดิม 5  เท่า  ใช้เวลาในการทดลองน้อยกว่า 
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  4.3 ผลศึกษาประสิทธิภาพของบทปฏิบัติการที่สร้างขึ้นจากการพัฒนาชุดปฏิบัติการชีวเคมีพ้ืนฐานโดยใช้หลักการ 
ไมโคร -สเกลตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ที่น าบทปฏิบัติการไปทดลองใช้ในชั้นเรียน  
 

ตารางที ่3  ค่าประสิทธิภาพของบทปฏิบัติการและความก้าวหน้าในการใช้บทปฏิบัติการในช้ันเรียน 
 

          กลุ่มเรียน ค่าประสิทธิภาพ (E1:E2) ร้อยละความก้าวหน้าในการใช้บทปฏิบัติการ 
กลุ่มชีววิทยา กลุ่ม 1 /59 88.33 : 82.80 15.80 
    

ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาค่า E1:E2 =75:75 โดยยอมรับประสิทธิภาพมีค่าเบี่ยงเบนได้ ± 5 % จากเกณฑ์พิจารณา
ดังกล่าว จะเห็นว่าบทปฏิบัติการดังกล่าวมีค่าประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ตั้งไว้ทั้งกระบวนการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความก้าวหน้าของผู้เรียนที่ใช้บทปฏิบัติการอยู่ในช่วง  15.80  % 
 

4.4  ผลศึกษาผลสัมฤทฺธิ์ทางการเรียนภายหลังจากการใช้บทปฏิบติัการด้วยพัฒนาชุดปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานโดย
ใช้หลักการไมโครสเกลที่น าบทปฏิบัติการไปทดลองใช้ในห้องเรียน 
 

ตารางที ่4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนใช้บทปฏิบัติการและหลังใช้บทปฏิบัติการ  
  

นักเรียนตัวอย่าง ผลการทดสอบ N �̅� S.D. t Sig. 

รวม 
ก่อน 
หลัง 

30 
30 

10.09 
12.43 

1.20 
1.13 

7.30 * 0.00 

 

          จากตารางที่ 4 พบว่าผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้บท
ปฏิบัติการ พบว่ามีความแตกต่างกันโดยหลังการใช้บทปฏิบัติการเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า
คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 
 

4.5 ผลศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพของบทปฏิบัติการด้วยการพัฒนาชุดปฏิบัติการชีวเคมี
พ้ืนฐานโดยใช้หลักการไมโครสเกลที่น าบทปฏิบัติการไปทดลองใช้ในห้องเรียน  
 

ตารางที ่5  ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทชุดปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานโดยใช้หลักการไมโครสเกล 
 

หัวข้อ �̅�  S.D. ความพึงพอใจ 
1. วัตถุประสงค์ของบทปฏิบัติการชัดเจนเข้าใจง่าย 4.42 0.860 มาก 
2. ขั้นตอนในการใช้บทปฏิบัติการบอกไว้ชัดเจน 4.20 0.755 มาก 
3. การน าเสนอเนื้อหาง่าย กระชับและชัดเจนดี 4.48 0.500 มาก 
4. ท่านเข้าใจเนื้อหาที่เสนอไว้ในบทปฏิบัติการนี้ดี 4.37 0.786 มาก 
5. บทปฏิบัติการนี้ช่วยให้ท่านเกิดการเรียนรู้อย่างใช้ความคิดและเหตุผล 4.44 0.755 มาก 
6. ชุดอุปกรณ์มีความสะดวกใช้งานได้ง่าย  4.19 0.601 มาก 
7. ท่านมีโอกาสใช้เครื่องมือในการทดลอง 4.27 0.352 มาก 
8. ชุดอุปกรณ์มีความปลอดภัยในการใช้งาน  4.42 0.823 มาก 
9. ชุดอุปกรณ์มีความสะดวกในการลา้งท าความสะอาด 
10 ชุดอุปกรณ์สามารถลดของเสียสู่สิ่งแวดล้อมได้ 

4.51 
4.55 

0.726 
0.460 

มาก 
มาก 

11 ชุดอุปกรณ์สามารถลดเวลาในการทดลอง 4.59 0.447 มาก 
12. ค าถามที่ใช้เข้าใจง่ายและสามารถหาค าตอบได้ 4.52 0.699 มาก 
13. เวลาที่ก าหนดให้พอดีไม่มากหรือไม่น้อยเกินไป 4.56 0.668 มาก 
14. ค าถามและค าตอบมีเป้าหมายที่ชัดเจน 
15  แบบทดสอบครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ 

4.51 
4.45 

0.462 
0.707 

มาก 
มาก 
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จากตารางที ่5 พบว่าผู้เรยีนมีความพึงพอใจต่อบทปฏิบัติการ ในระดับมากทุกข้อ นั่นคือเนื้อหาของบทปฏิบัติการ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองและแบบบันทึกผลการทดลองและแบบทดสอบ ท าให้ผู้เรียนเกดิความเข้าใจได้ง่ายและผู้เรยีนสามารถ
ตอบค าถามและปฏิบตัิได ้

 
 สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์และทดสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย 
           ผลการพัฒนาชุดปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานโดยใช้หลักการไมโครสเกล อุปกรณ์และการทดสอบการใช้ชุดอุปกรณ์ ในการ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพสามารถลดการใช้สารเคมีลงได้ 5 เท่าเมื่อเทียบกับวิธีดั้งเดิม มีค่าความถูกต้องที่ยอมรับได้ อุปกรณ์ ใช้งานได้
ง่ายสะดวกคงทนต่อการแตก มีขนาดเล็กและน้ าหนักเบาสะดวกในการใช้ สามารถเคลื่อนย้ายไดง่้ายมีความสะดวกในการจัดเก็บ ไม่
เปลืองเนื้อท่ี ราคาถูก ถ้าผลทดลองไม่ชัดเจนสามารถท าใหม่ได้ เพราะใช้สารเคมีน้อยและเวลาสั้นกว่าแบบเดิม 

การน าบทปฏิบัติการโดยอาศัยหลักการไมโครสเกล ทดลองใช้กับกลุ่มทดลองและการวัดผลประเมินผล 
           ผลการศึกษาดังนี้ 
          1.  ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาค่า E1:E2 = 75:75 โดยยอมรับประสิทธิภาพมีค่าเบี่ยงเบนได้ ± 5  % จากเกณฑ์
พิจารณาดังกล่าวพบว่าบทปฏิบัติการมีค่าประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ตั้งไว้ท้ังกระบวนการเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
         2. ผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้บทปฏิบัติการ พบว่าทุก
โรงเรียนมีความแตกต่างกันโดยหลังการใช้บทปฏิบัติการ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่าคะแนน
สอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 

3. ผู้เรียนมีเจตคติต่อบทปฏิบัติการ ในระดับมากทุกข้อ นั่นคือเนื้อหาของบทปฏิบัติการ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองและ
แบบบันทึกผลการทดลองและแบบทดสอบ ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ง่ายและผู้เรียนสามารถตอบค าถามและปฏิบัติได้ 

ผลการพัฒนาชุดปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานโดยใช้หลักการไมโครสเกล สามารถลดการใช้สารเคมีลงได้  5 เท่า  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของอนงค์ (2555) พบว่าการทดลองเรื่องการไทรเทรต โดยใช้เทคนิคไมโครสเกลแทนท าการทดลองแบบแมค
โครสเกล ซึ่งเป็นการทดลองที่ได้มาตรฐาน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากและสามารถลดปริมาณสารเคมีลงได้อย่าง
น้อย 10 เท่า ท าให้นักศึกษามีความเข้าใจถึงหลักการและการค านวณในเรื่องการไตรเตรทอยู่ในระดับมาก เวลาที่ใช้ไม่แตกต่างกัน   
และสอดคล้องกับงานวิจัยของจอห์น เอน ริชาร์ดสัน,มาร์ค ที สตราฟเฟอร์, (2003) พบว่าการวิเคราะห์ปริมาณความกระด้างของ
น้ าโดยใช้หลักการไมโครสเกลไทเทรชัน โดยได้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 20 กลุ่ม โดยการหาปริมาณน้ ากระด้างด้วยวิธีแมคโครสเกล
และไมโครสเกล โดยวิธีแมคโครสเกลใช้บิวเรต 50 มิลลิลิตรและไมโครสเกลใช้ไมโครบิวเรต 2 มิลลิลิตร ผลการศึกษาพบว่าปริมาณ
ความเข้มข้นทั้งสองวิธีต่างกัน 0.0001 โมล และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในทั้งสองอยู่ในค่าที่ยอมรับได้  และสามารถลดปริมาณ
สารเคมี และสอดคล้องกับงานของ ธีรศักดิ์ และคณะ (2554) ได้ การออกแบบและปรับปรุงวิธีการวิเคราะห์แบบย่อส่วน พบว่า 
สามารถลดปริมาตรของปฏิกิริยาลงให้เหลือน้อยกว่า 2 มิลลิลิตร  ซึ่งท าได้ในหลอดขนาดเล็กส าหรับปั่นเหวี่ยง และใช้ไมโครปิเปต
ในการวัดปริมาตรและการถ่ายเทสารละลาย แทนการไทเทรตแบบปกติในสเกลขนาดใหญ่ ในการวิเคราะห์ ยังได้เลือกใช้วิธีการปั่น
แยกแยกเอาตะกอนที่เกิดขึ้นออกไป แทนการเติมสารเคลือบตะกอน เช่นไนโตรเบนซีน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งหรือไดบิวทิลทาเลต ซึ่ง
เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถ การลดปริมาณสารเคมีที่ใช้และของเสียที่เกิดขึ้น ได้ประมาณ 25 - 150 เท่า จึงนับได้ว่า
วิธีที่พัฒนาขึ้นน้ี มีประสิทธิภาพ ประหยัดสารเคมี ลดค่าใช้จ่ายในการก าจัดของเสีย เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างในการเสริมสร้างจิตส านึกให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านเภสัชวิเคราะห์ เคมีวิเคราะห์ รวมทั้ง
ด้านอื่น ๆ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม อันจะน าไปสู่การพัฒนาและสังคมที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับ
งานวิจัยของชัยยศ (2556) ที่ได้พัฒนาปฏิบัติการเคมีสีเขียว โดยปรับปรุงบทปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน และศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และวัดเจตคติของนักศึกษาท่ีใช้บทปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนและแบบท่ีใช้โดยทั่วไป พบว่านักศึกษามีเจต
คติที่ดีต่อบทปฏิบัติการเคมีแบบย่อสว่น และบทปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนช่วยให้เกิดความรู้สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
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การตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนไลโปโปรตีนที่มีความหนาแน่นต่่ามาก 
และไวเทลโลจีนินรีเซฟเตอร์ในไก่สายพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก 

DETECTION OF THE GENETIC VARIATION OF VERY LOW DENSITY LIPOPROTEIN  
AND VITELLOGINEN IN RECEPTEOR GENE IN VARIOUS CHICKEN BREEDS  

IN PHITSANULOK PROVINCE 
 

วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์1*    ณรกมล เลาห์รอดพันธ์1   พิสิษฐ์ พลูประเสริฐ2 รังสรรค์ เจริญสุข3 และทศพร อินเจริญ3  
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บทคัดย่อ 
ยีนไลโปโปรตีนท่ีมีความหนาแน่นต่ ามากละไวเทลโลจีนินรเีซฟเตอร์ เป็นยีนที่มีความส าคัญมากในการให้ผลผลิตไข่ของไก่ 

ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน VLDL/VTG รีเซฟเตอร์ ในไก่ทั้งหมด 4 สาย
พันธุ์ ซึ่งประกอบด้วย ไก่พันธุ์โร๊ดไอแลนด์เรด (Rhode Island Red; RR), ไก่พันธุ์เล็กฮอน์ขาว (Single-Comb White Leghorn; 
WL), ไก่ไข่สายพันธุ์ทางการค้า (HyLine brown; HL) และ ไก่ต่อ โดยใช้เทคนิคพอลิเมอร์เรสเชนรีแอกช่ัน (Polymerase Chain 
Reaction) ส าหรับเพิ่มปริมาณยีนเป้าหมายที่ต้องการ โดยท าการออกแบบไพร์เมอร์ที่มีความจ าเพาะ ต่อยีนเป็นบริเวณทั้งสิ้น 2 
ต าแหน่ง ในส่วนท่ีเรียกว่า  5´flanking region ของยีน VLDL/VTG receptor ดังนี้ -712 ถึง -1204 และ -697 ถึง -1110 มีขนาด
คือ 492 และ 413 bp ตามล าดับ ผลการศึกษาพบว่ามีขนาดที่เท่ากันในทุกกลุ่มประชากร นอกจากนี้เราจะท าการศึกษา DNA 
fragment analysis ในกลุ่มประชากรดังกล่าวด้วยการวิเคราะห์โดยใช้ QIAxcel capillary electrophoresis system พบว่ามี
รูปแบบ DNA ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละคู่ไพร์เมอร์ โดยที่ไพร์เมอร์ที่ 2 และ 3 จะพบรูปแบบ DNA มีความเหมือนกันในทุก
ประชากร ดังนั้นไพร์เมอร์คู่ดังกล่าวจึงไม่สามารถน ามาเป็นเครือ่งหมายดีเอ็นเอของยีน VLDL/VTG receptor กับลักษณะการให้ไข่
ของไก่ได้  
 
ค่าส่าคัญ : ไก่  ความหลากหลายทางพันธุกรรม  VLDL/VTG receptor gene 
 

Abstract 
 Very Low Density Lipoprotein/Vitellogenin (VLDL/VTG) Receptor gene plays crucial roles in the laying 
hen production. This study investigates genetic polymorphism of VLDL/VTG receptor gene in four chicken 
breeds including Rhode Island Red, Single-Comb White Leghorn, Commercial Breeds and Hybrid Red Jungle 
Fowl (Kai-Tor). PCR Technique was used to amplify VLDL/VTG receptor gene with 2 specific primers that were 
designed to complement the unique 5’ flanking region of VLDL/VTG receptor gene at location of-712 to -1204 
and -697 to -1110. PCR products were found to contain 492 and 413 bp. which was the same size in all 
samples. The subsequent electrophoretic analysis of PCR products was evaluated for all chickens using 
QIAxcel capillary electrophoresis systems. The patterns were analyzed based on capillary electrophoresis 
using QIAxcel gel cartridges. The results illustrated that the patterns bands were identical based on primers. 
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PrimerII and III showed only one conformation in all samples. In conclusion, Two primer pairs cannot be a 
DNA maker for VLDL/VTG receptor gene and cannot associate with egg production traits in chicken.  

Keywords : chickens, genetic variation, VLDL/VTG receptor gene 
 
บทน่า 
 อุตสาหกรรมไก่ไข่ไทยมีการน าเข้าไก่สายพันธุ์การค้าที่ให้ปริมาณไข่สูงจ านวนมาก ส่วนไก่พื้นเมืองจัดว่าเป็นไก่ที่ให้
ปริมาณไข่ต่ า   นิรัตน์(2535) รายงานว่าจ านวนไข่สะสมที่ 252 วัน ของไก่พันธุ์ต่างๆ ในไก่พ้ืนเมืองเท่ากับ 53.00 ± 5.0 ไก่เล็กฮอร์
เท่ากับ 147.80 ± 6.5 ไก่โร๊ดไอส์แลนด์เรดเท่ากับ 133.70 ± 7.4 ไก่บาร์พลีมัธร็อคเท่ากับ 115.20 ± 4.5 ฟอง/ตัว ไก่ท่ีมีการชะงัก
การให้ไข่ท่ีเกิดจาก การกลาย เรียกว่า Restricted Ovulator (RO) เป็นผลจาก Oocyte Receptor ไม่สามารถแสดงการท างานได้  
โดย ยีนมีส่วนที่ขาดหายไปเป็นผลต่อการจับ ligand ของ Oocyte Receptor  ซึ่งVLDL/VTG receptor จัดเป็น Oocyte 
Receptor มีขนาด 95KDa และ ยีนนี้มีต าแหน่งอยู่บนโครโมโซมเพศ (Z) (Elkin and Zhong, 2002)  VLDL/VTG receptor จัด
อยู่ในกลุ่ม LDL Receptor แต่มีข้อแตกต่างระหว่าง LDL กับ VLDL Receptor ตรงบริเวณ ligand binding domain ของ LDL 
Receptor พบว่ามี 7 Cysteines และจดจ า apoB และ apoE แต่ VLDL receptor มี 8 Cysteines (Bujo et al., 1994) 
Receptor binding domain ของ VLDL และ VTG จะไม่สามารถท างานได้ถ้ามีการ methylation ของ lysine residues และใน
การสกัด Oocyte membrane โดยใช้ Sulfhydryl-reducing reagent จะท าให้ไม่สามารถจับได้ทั้ง 2 ligand (Stifani et al.,1990)   
โดย Patel et al., (1997) อธิบายว่าในไก่มี 8 repeat ที่บริเวณ binding domain จะมีความส าคัญต่อการสะสม VLDL และ VTG 
ในการพัฒนาของตัวอ่อน 

การพัฒนาตัวอ่อนของสัตว์ปีกต้องอาศัยองค์ประกอบจากไข่แดง ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของ VLDL และ VTG โดยจะ
สังเคราะห์และล าเลียงในรูป lipoprotein จากตับซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของฮอร์โมนเอสโตรเจน และตับยังเป็นแหล่งเกิด lipid 
biosynthesis ซึ่งจะท างานหนักในไก่ไข่เพศเมียที่โตเต็มที่ พบว่าการเกิด lipogenesis ในตับ ท่ีมากเกินความสามารถในการขนส่ง
จะท าให้มีการสะสม lipoprotein ในตับ เกิดเป็น fatty liver syndrome ซึ่งมักเกิดหลังจาก peak egg production ในสัตว์ปีก 
(Aydin, 2005) VLDL จัดเป็น lipoprotein หลักที่ขนส่ง lipid จากตับ ไปยัง Oocyte มีปริมาณถึง 60% dry yolk mass   VTG 
จัดเป็น Phosphoglycoprotein ที่สังเคราะห์จากตับแล้วส่งไป Oocyte แล้วจะถูกย่อยโดยเอ็นไซม์ Cathepsin D ได้เป็นสารตั้ง
ต้นในการสร้างไข่แดงของสัตว์ปีกเช่น ฟอสโฟโปรตีน (phosphoprotein) และ ฟอสไวทิน (phovitin) VLDL และ VTG จะจับกับ 
Receptor ที่จ าเพาะเจาะจงโดยขนส่งจากกระแสเลือดเข้าสู่ Oocyte plasma membrane ของไก่โดยวิธีเอ็นโดไซโตซิส  
จากการศึกษาระดับ VLDL และ VTG ใน plasma ของแม่ไก่ระยะไข่จะแปรผันสอดคล้องกับระดับฮอร์โมนเอสโตรเจน (Nimpf  
et al., 1988)  ด้วยความส าคัญของ VLDL/VTG receptor ซึ่งเป็นตัวรับจ าเพาะกับ lipoprotein แล้วสะสมในไข่แดง  

จากความส าคัญของยีนดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น งานวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความหลากหลายของยีนไลโพ
โปรตีนความหนาแน่นต่ ามาก (Very Low density Lipoprotein Receptor; VLDL gene) และไวเทลโลจีนินรีเซฟเตอร์ 
(Vitellogenin Receptor; VTG Receptor gene) ในประชากรไก่ไข่สายพันธุ์ทางการค้าและไก่พื้นเมืองในจังหวัดพิษณุโลก โดย
การเปรียบเทียบล าดับเบสของยีน VLDL/VTG receptor ของไก่ Gallus gallus accession number X802075.2 จากฐานข้อมูล 
NCBI แล้วท าการออกแบบ forward- และ reverse- primer เพื่อใช้ส าหรับเพิ่มปริมาณยีนเป้าหมาย ในปฏิกิริยา PCR  
(Polymerase chain Reaction) โดยยีนเป้าหมายที่เพิ่มจะถูกน ามาวิเคราะห์แถบรูปแบบดีเอ็นเอ (DNA fragment analysis) 
โดยใช้ QIXcel gel electrophoresis โดยที่รูปแบบแถบดีเอ็นเอเอ็นท่ีได้นี้จะมีการยืนยันรปูแบบแถบดีเอ็นเอเอ็นท่ีเกิดขึ้น โดยการ
หาล าดับเบสของดีเอ็นเอ (DNA Sequencing) เพื่อตรวจสอบการเกิดการกลายพันธุ์แบบ point mutation หรือ base 
substitutions 
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วิธีด่าเนินการวิจัย 
 เก็บตัวอย่างเลือดจากบริเวณเส้นเลือดปีก (Wing Vein Venipuncture) จากไก่ไข่สายพันธ์ุการค้า และไก่ต่อ จ านวน 25 
และ 25 ตัวตามล าดับ โดยแยกเก็บเป็นรายตัวในหลอด Eppendrof ที่มี 0.5M Ethylene Diamine Tetraacetic Acid (EDTA) 
เพื่อป้องกันเลือดแข็งตัว แล้วเก็บตัวอย่างเลือดไว้ท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เพื่อรักษาสภาพก่อนน าไปใช้งาน 

การสกัดดีเอ็นเอจากเลือดไก่โดยใช้วิธีของ Sambrook et al (2001) ตรวจวัดปริมาณและคุณภาพของดีเอ็นเอที่สกัดได้
ด้วยวิธีอิเล็กโตรโฟริซิส โดยใช้ 0.8% agarose gel เคลื่อนที่โดยใช้ 1X TBE buffer แล้วย้อมด้วยเอทธิเดียมโบรไมด์ (Ethidium 
Bromide; EtBr) เพื่อวัดการเรืองแสงภายใต้แสงอัตราไวโอเลต และตรวจสอบคุณภาพโดยวิธี Optical method ซึ่งใช้เครื่อง 
Spectrophotometer วัดค่าความดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นแสงที่ 260 นาโนเมตร จากนั้นเจือจงสารละลายดีเอ็นให้ได้ความ
เข้มข้น 10 นาโนกรัมต่อไมโครลิตร 

การเพิ่มปริมาณยีน VLDL/VTG Receptor ด้วยปฏิกิริยา PCR 
จากฐานข้อมูล Genbankใน NCBI ล าดับเบสของยีน VLDL/VTG receptor ที่อยู่ใน accession no.X80207 ได้ถูกน ามาออกแบบ
ไพรเมอร์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Primer3, Fast PCR และ Genedocเป็นจ านวน 2 คู่ ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยแต่ละคู่มี
ความจ าเพาะเจาะจงกับบริเวณ ต่างๆ ของ 5’flanking region ปฏิกิริยา PCR ปริมาตร 20 ไมโครลิตร ประกอบด้วยสารละลายดี
เอ็นเอความเข้มเข้น 10 นาโนกรัม, i-Taqเข้มข้น 0.8U, 1X PCR buffer, MgClเข้มข้น 2 มิลลิโมลาร์, dNTP เข้มข้น 2  
ไมโครโมลาร์, ไพรเมอร์ (forward+ reverse) เข้มข้น 10 ไมโครโมลาร์ น าเข้าเครื่องควบคุมอุณหภูมิ(Thermocycle) เริ่มที่
อุณหภูมิ 95  นาน 3 นาที แล้ว 95  30 วินาที 54   นาน 45 วินาที (ไพรเมอร์ที่ 1 กับ 4) หรือ 58  นาน 45 วินาที (ไพรเมอร์ที่ 2 
กับ 3), 72 นาน 1 นาที ท า 35 รอบ แล้ว 72  นาน 10 นาที  ตรวจสอบผลการเพิ่มปริมาณยีนด้วยวิธี agarose gel 
electrophoresis (1.5%) ในสารละลาย 1X TBE buffer โดยเปรียบเทียบขนาดดีเอ็นเอกับดีเอ็นเอมาตรฐาน (Gene Ruler 
100bp DNA ladder) 
 
Table 1  Nucleotide Sequence primers for amplification VLDL/VTG receptor gene in Chickens 
 

 
การวิเคราะห์ DNA fragment analysis โดย QIXcel PCR screening kit gel electrophoresis  

ผลผลิต PCR จ านวน 5 µl จะมาโหลด QIXcel cartridge ภายใต้ AM420 method parameters: alignment marker ฉีดที่ 5 
KV เป็นเวลา 10 วินาที และตัวอย่างฉีดที่ 5 KV เป็นเวลา 10วินาที และแยกที่ความต่างศักดิ์ 5KV เป็นเวลา 420 วินาที ขณะที่ 
alignment marker 15 -1 Kb ขนาดของ PCR product ดังในตารางที่ 1 หลังจากนั้นน ามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม          
QIAxcel Screen Gel Software 
 
ผลการวิจัย  

การเพ่ิมปริมาณยีน VLDL/VTG Receptor ด้วยวิธี PCR 
การเพ่ิมปริมาณยีน VLDL/VTG receptor ในบริเวณ 5’flanking region ด้วยไพรเมอร์ ที่ 2  พบว่าแถบ 

ดีเอ็นเอท่ีได้มีขนาดประมาณ 492 คู่เบส (ภาพท่ี 1) 

Primer names Sequences  5´3´ nt Amplicon Size Position 
VLDL/VTG Receptor  F2        GAAGCATGGAAAGGCAAACAGTGC 24 492 bp -1204 
VLDL/VTG Receptor R2    TACATCTGCATTCCGAGATCAGG 23  -712 
VLDL/VTG Receptor  F3        ACTTTACTTCCAAGGAACGAAAGC 24 413 bp -1110  
VLDL/VTG Receptor  R3        TGAGGAGAAAAATCACTACATCTGC 25   -697 
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ภาพที่ 1 PCR product ซึ่งเพ่ิมจ านวนโดยใช้ไพร์เมอร์ VLDL/VTG receptor 2 ซึ่งมีขนาดเป้าหมายคือ 492 bp, Lane1: 100 
bp plus maker, Lane 2:Rhode Island Red (RR) chicken, Lane 3: White Leghorn (WL) chicken, Lane 4-
7: ไก่ต่อตัวที่  1-4 และ Lane 8-11: ไก่ไขส่ายพันธ์ุทางการคา้ พันธุ์ HyLine brown (HL) chickens ตัวที ่1-4. 

 
การเพ่ิมปริมาณยีน VLDL/VTG receptor ในบริเวณ 5’flanking region ด้วยไพรเมอร์ ที่ 3พบว่าแถบดี

เอ็นเอท่ีได้มีขนาดประมาณ 413 คู่เบส (ภาพท่ี2) 

 

ภาพที่ 2  PCR product ซึ่งเพ่ิมจ านวนโดยใช้ไพร์เมอร์ VLDL/VTG receptor 3 ซึ่งมีขนาดเป้าหมายคือ 413bp, Lane1: 100 
bp plus maker, Lane 2:Rhode Island Red (RR) chicken, Lane 3: White Leghorn (WL) chicken, Lane 4-
7: ไก่ต่อตัวท่ี  1-4 และ Lane 8-11: ไก่ไขส่ายพันธ์ุทางการคา้ พันธุ์ HyLine brown (HL) chickens ตัวที ่1-4. 

 
การวิเคราะห์ DNA fragment analysis  
จากการวิเคราะห์ DNA fragment analysis ของ ยีน VLDL/VTG receptor receptor gene prime 2 และ primer 3 

ที่ออกแบบจากส่วน 5´flanking region พบว่ารูปแบบดีเอ็นเอ (DNA pattern) ที่ได้จาก primer ทั้งสองนี้ได้ รูปแบบดีเอ็นเอ  
เพียง1 รูปแบบในไก่ชนิดต่างๆ (Non-polymorphism) 

 
อภิปรายผล  
  Bujo และคณะ (1994) ได้ศึกษา point mutation (G/C) ที่ต าแหน่ง 2177 bp ของยีน VLDLR ในไก่และพบว่ามีการ
กลายพันธุ์ที่ยีนบน Oocyte ย่อมส่งผลต่อการให้ปริมาณไข่ได้ลดลงจึงเรียกการกลายพันธุ์แบบนี้ว่า Restricted Ovulation หรือ 
ROและ  Zhan et al. (2009)ได้พบ  SNPs เป็นจ านวนทั้งสิ้น 5 ต าแหน่ง โดย 3 ต าแหน่งที่  introns (T3967G in intron2, 
C809T and A8296G in intron7, A8839T and G9084A in intron 9) นอกจากนี้ Cao และคณะ (2012) ได้พบ one SNP in 
exon6 (A12321G) and one SNP in intron17 (A13876G). ดังนั้น the VLDLR gene จึงจัดว่าเป็น candidate ที่ส าคัญ
เกี่ยวข้องกับการให้ผลผลิตไข่ และยีนดังกล่าวนี้จัดเป็นยีนท่ีมีความหลากหลายLi et al. (2003) พบว่ายีน VLDL/VTG receptor มี
ส่วนที่หลากหลายอีกคือ ส่วน Ligand-Binding Repeat (LBRs) ถ้าต าแหน่งในการจับของ LBRs ต่างกัน จะมีผลให้ได้ ligand 

492 bp 

413bp 
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ต่างกันเช่น บริเวณ LBRs ที่ repeat ที่ 5  ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ไม่พบ Polymorphism ในต าแหน่ง 712 ถึง –1204 และ-697 
ถึง -1110 ซึ่งเป็นบริเวณ 5´ flanking region ซึ่งช่วยในการควบคุมการท างานของยีน ซึ่งเป็นได้ว่าเป็นช่วยที่มีการอนุรักษ์ 
(Consensus) ในไก่ทุกชนิดจึงท าให้ไม่พบความหลากหลายเกิดขึ้นได้ ดังนั้นอาจจ าเป็นต้องไปศึกษาในบริเวณอื่นต่อไป อาทิเช่น 
exon หรือ intron เป็นต้น ดังภาพท่ี 3 
 

 
ภาพที่ 3 PCR products amplified with   primer 2 (a) and primer 3(b)on QIAxCelLane  1:  Rhode Island Red 

(RR) chicken; Lane 2: White Leghorn (WL) chicken; Lane 3-4: ไก่ต่อตัวที่ 1-2; Lane5-6: ไก่ไข่สายพันธุ์ 
ทางการค้า พันธุ์ HyLine brown (HL) chickens.  

 

สรุปผลการวิจัย   
สามารถเพิ่มจ านวนยีนจากไพรเมอร์ทั้ง 2 คู่ที่ออกแบบจ าเพาะเจาะจงกับส่วน 5’ flanking region ของ VLDL/VTG 

receptor ในไก่ทุกชนิด โดยพบแถบดีเอ็นเอท่ีได้จากการท า PCR ของไพรเมอร์ทั้ง2 คู่นี้มีขนาดไม่แตกต่าง (Non-Polymorphism) 
และเมื่อหาความหลากหลายของยีนด้วยDNA fragment analysisพบว่าไม่เกิดความหลากหลาย ดังนั้น primer ทั้ง 2 คู่นี้ไม่
สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องหมาย DNA ในไก่เพื่อส าหรับคัดเลือกลักษณะการให้ผลผลิตไข่ได้ 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 
 
เอกสารอ้างอิง 
นิรัตน์ กองรัตนานันท.์ (2535). การศึกษาการเจริญเติบโตและการพัฒนาทางการสืบพันธุ์ของไก่พื้นเมืองเปรียบเทียบกับไก่พันธุ์

แท้บางพันธุ์. วิทยานิพนธ์ปัญญาโท. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
Aydin, R. (2005). Type of Fatty Acids, Lipoprotein Secretion from Liver and Fatty Liver Syndrome in Laying 

Hens. Poultry Science. 4(11) : 917-919. 
Bujo, H., Hermann M., Kaderli, M.O., Jacobsen. L., Sugawara. S., Nimpf, J., Yamamoto T. and Schneider W.J. 

(1994). Chicken oocyte growth is mediated by an eight ligand binding repeat member of the LDL 
receptor family. The EMBO Journal. 13 : 5165-75. 

(a) 
(b) 

590 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 
 

Cao, D.G., Zhou, Y., Lei, Q.X., Han, H.X., Li, F.W., Li, G.M., and Wang, Z.J. (2012). Associations of very low density 
lipoprotein receptor (VLDLR) gene polymorphisms with reproductive traits in a Chinese indigenous 
chicken breed. Journal of Animal and Veterinary Advances, 11 : 3662-67. 

Elkin, R.G. and Zhong, Y. (2002). Assessment of Reproductive Function in Mutant Restricted Ovulator Carrier 
Roosters. The Journal of Poultry Research. 81 : 1280-1282. 

Li, A., Sadasivam M. and Ding, L.J. (2003). Receptor-Ligand Interaction between Vitellogenin Receptor (VtgR) 
and Vitellogenin (Vtg), Implications and Low Density Lipoprotein Receptor and ApolipoproteinB/E. 
The Journal of Biological Chemistry. 278:2799-2806. 

Nimpf, J., George, R., and Schneider, J.W. (1988). Apolipoprotein specificity of the chicken oocyte receptor for 
low and very low density lipoproteins: lack of recognition of Apo lipoprotein VLDL-II. The Journal of 
Biological Chemistry. 29 : 657- 667. 

Patel, D.D., Robert, A.F., Anne S.L., and Brian, K.L. (1997). Synthesis and properties of the very low density 
lipoprotein Receptor and a comparison with the low density lipoprotein Receptor. The Journal of 
Biological Chemistry. 324(2) : 371-77. 

Sambrook, J., and Russell, D.W., (2001).  Molecular cloning a laboratory manual.  3rd ed. Cold spring laboratory 
press, New York. 

Stifani, S., Barber, D.L., Nimpf, J., & Schneider, W.J. (1990). A single chicken oocyte plasma membrane protein 
mediates uptake of very low density lipoprotein and vitellogenin. Proceedings of the National 
Academy of Sciences, 87(5), 1955-59. 

Zhan, H., Feng, Y., Shen, S., Gong, P., Peng, X., Li, S., and Gong, Y. (2009). Polymorphisms of chicken oocyte 
vitellogenesis receptor gene (ovr) and association with egg traits of chickens. Journal of Agricultural 
Biotechnology, 17(6), 967-71. 

 

 
  
 
 
 

 

591 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

การถอดแบบบ้านไทเลยเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญางานก่อสร้างอาคารพื้นถิ่น 
THE REPLICATION BAAN TAI LOEI TO CONSERVE LOCAL WISDOM OF VERNACULAR BUILDING 

 
                         กิตติกร ศรีลานนท์ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย 
 corresponding author e-mail: korn13dec@hotmail.com 

  
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการถอดแบบบ้านไทเลยเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญางานอาคารพื้นถิ่น ด้วยการศึกษาโครงสร้างอาคารในส่วน
ต่างๆ ดังน้ี โครงสร้างฐานราก เสา คาน ตง พ้ืน ผนัง ประตู หน้าต่าง และหลังคา แล้วน าข้อมูลจากการถอดแบบอาคารบ้านไทเลย
มาเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรมการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2 มิติ และ 3 มิติ  เพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาการก่อสร้างอาคารบ้านไทเลยในรูปแบบของแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เพื่อใช้ในการสืบค้น ศึกษาข้อมูล และร่วม
อนุรักษ์งานก่อสร้างอาคารพื้นถิ่น ผลการวิจัยแบ่งเป็นสองส่วนดังนี้ ส่วนแรกเป็นข้อมูลงานก่อสร้างอาคารพื้นถิ่น บ้านไทเลยใน
รูปแบบของแบบรูปรายการ 2 มิติ ประกอบด้วย แปลนฐานรากและเสา แปลนพื้น แปลนหลังคาและโครงหลังคา แปลนรูปด้าน 
แปลนรูปตัด แปลนขยายบันได และแปลนขยายประตู หน้าต่าง ส่วนที่สองเป็นข้อมูลงานก่อสร้างอาคารพื้นถิ่น บ้านไทเลยใน
รูปแบบของแบบรูปรายการ 3 มิติ ประกอบด้วย แบบแปลนฐานรากและเสา แบบแปลนพื้น แบบแปลนหลังคาและโครงหลังคา 
แบบแปลนรูปด้าน และภาพมุมมอง 
 
ค าส าคัญ : บ้านไทเลย การถอดแบบบ้าน ภูมิปัญญางานก่อสร้าง อาคารพื้นถิ่น 
 

Abstract 
The objective of this study is to conserve the local wisdom of Baan Tai Loei vernacular style building 

construction by studying the important parts of the construction such as the footing, column, beam, girder, 
slab, wall, door, window and roof. Two-dimension home design program and three-dimension home design 
program were used for drawing a plan of the building and also using the information from the study to draw a 
plan. This study was kept as an academic report for researching, learning and conserving the Baan Tai Loei 
vernacular style building purpose.The result of study was divided into two parts. First is the information about 
the construction of Baan Tai Loei vernacular style building as two-dimension illustration which include footing 
and column plan, floor plan, roof and the roof structure plan, elevation plan, section plan, stair plan, door 
plan and window plan. Second is the information about the construction of Baan Tai Loei vernacular style 
building as three-dimension illustration which include footing and column plan, floor plan, roof and the roof 
structure plan, elevation plan and the perspective. 

Keywords : Baan Tai Loei, building replication, local wisdom building, vernacular building 
 
บทน า   

 บ้านไทเลยเป็นภูมิปัญญาทางด้านงานก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ทรงคุณค่ายิ่งของคนไทเลย แสดงให้เห็นถึงความรู้
ความสามารถ ภูมิปัญญา ร่วมกับประสบการณ์มาผสมผสานกับวิธีการด าเนินชีวิต ท าให้เกิดต้นแบบอาคารที่อยู่อาศัยที่มี
ลักษณะเฉพาะถ่ายทอดออกมาเป็นอาคารบ้านไทเลย ที่สามารถอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยอบอุ่นตามวิถีชีวิตของคนในรุ่นก่อนตก
ทอดมาสู่รุ่นลูกหลานปัจจุบัน จนกลายเป็นผลงานทางภูมิปัญญาการก่อสร้างอาคารบ้านไทเลย ซึ่งรูปแบบอาคารบ้านไทเลยเป็น
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การสร้างบ้านตามความเป็นอยู่ของคนในครอบครัว โดยค านึงถึงเนื้อที่ใช้สอยในแต่ละส่วนของบ้านอย่างมีจุดมุ่งหมาย โดยอาศัย
ความสัมพันธ์ของพื้นที่ใช้สอยกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีใช้สอยตามกาลเวลา และตามฤดูกาล โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้นได้ค านึงถึง
พฤติกรรมทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนในสังคม อันเป็นผลมาจากคติ ความเช่ือ แบบแผน การด ารงชีวิต การก่อสร้างยังค านึงถึง
ธรรมชาติของวัสดุก่อสร้าง ช่างพื้นบ้าน วิธีการก่อสร้าง โดยจัดให้มีระบบระบายอากาศภายในอาคาร การจัดพื้นที่ใช้สอยให้
เหมาะสมกับสภาพทางภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ ทิศทางลม มีวิธีแก้ปัญหาจากผลกระทบทางธรรมชาติ เช่น แสงแดด ลม ฝน เพื่ อให้
ชีวิตสมาชิกทุกคนในครอบครัวอาศัยอยู่ได้อย่างสบายมีความสุข อาคารบ้านไทเลยนับว่าเป็นผลรวมแห่งภูมิปัญญาอันชาญฉลาด
ของคนในอดีตที่ตกทอดผ่านมาจนถึงคนในปัจจุบัน ที่ควรค่าได้รับกับการอนุรักษ์ และการพัฒนาให้คงอยู่สืบไปเพื่อเป็นทุนทาง
วัฒนธรรม ทุนทางสังคม และเป็นองค์ประกอบท่ีส่งเสริมเอกภาพของชุมชนโดยรวมอย่างแท้จริงต่อไป 

ปัจจุบันรูปแบบการก่อสร้างอาคารตามรูปแบบของตะวันตกไหลทะลักเข้ามาในวิถีชีวิตของสังคมคนรุ่นใหม่ อาคารบ้าน
เก่าจ านวนมากรวมทั้งบ้านไทเลยจ านวนไม่น้อยได้ถูกรื้อถอนเพื่อก่อสร้างใหม่ตามรูปแบบการก่อสร้างอาคารสมัยใหม่ตามสมัยนิยม 
บ้างก็ถูกทิ้งร้างขาดการดูแลบูรณะ น่าเป็นห่วงที่ภูมิปัญญาการก่อสร้างอาคารบ้านไทเลยที่ทรงคุณค่าที่บ่งบอกรากเหง้าที่ไปที่มา
ของสังคมชาวไทเลยก าลังเลือนหายไปกับกาลเวลา และกระแสรูปแบบอาคารความนิยมของสังคมสมัยใหม่ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ควร
จะการอนุรักษ์ภูมิปัญญางานก่อสร้างอาคารพื้นถิ่นบ้านไทเลย โดยการถอดแบบอาคารบ้านไทเลยตามหลักวิชาการทางด้านงาน
วิศวกรรมโยธา แล้วน าข้อมูลดังกล่าวมาเขียนแบบเรียบเรียงเป็นข้อมูลในรูปแบบของแบบรูปรายการงานก่อสร้างด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ทั้งในรูปแบบ 2 มิติ และรูปแบบ 3 มิติ ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอลเก็บเป็นข้อมูลทางวิชาการทางงานวิศวกรรมโยธา
เกี่ยวกับภูมิปัญญาการก่อสร้างอาคารบ้านไทเลย เพื่อใช้ในการสืบค้น การศึกษาข้อมูล และร่วมอนุรักษ์งานก่อสร้างอาคารพื้นถิ่น
บ้านไทเลย เพือ่สร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ในภูมิปัญญางานก่อสร้างอาคารพื้นถ่ินของชาวไทเลยต่อไป 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

 งานวิจัยการถอดแบบบ้านไทเลยเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญางานก่อสร้างอาคารพื้นถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมภูมิ
ปัญญางานก่อสร้างอาคารพื้นถ่ินบ้านไทเลย โดยใช้เทคโนโลยีการถอดแบบงานก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ส าหรับการถอดแบบบ้าน
ไทเลย ขั้นตอนงานวิจัยเริ่มจากการค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์บ้านไทเลย การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเลือกบ้านไทยตัวอย่างเพื่อ
เป็นตัวแทนบ้านไทเลยที่สมบรูณ์แบบและมีความเหมาะสมในการถอดแบบที่สุด โดยเลือกบ้านไทเลย ณ พิพิธภัณฑ์ประภัศร์จันท
โชติ วัดศรีจันทร์อนุสรณ์วิจารณ์สังฆกิจ จังหวัดเลย เป็นบ้านต้นแบบในการศึกษาวิจัย และท าการวิจัยภาคสนาม โดยเก็บรวมรวม
ข้อมูลโครงสร้างทางวิศวกรรม ขนาด ระยะ สัดส่วน วัสดุ เทคนิคการก่อสร้าง ของตัวอาคารบ้าน ไทเลย ทั้งส่วนโครงสร้างฐานราก 
เสา คาน ตง พื้น ผนัง ประตู หน้าต่าง และหลังคา แล้วน าข้อมูลจากการถอดแบบอาคารบ้านไทเลย เข้าสู่กระบวนการเขียนแบบ
ก่อสร้างด้วยโปรแกรมการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2 มิติ และโปรแกรมการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 3 มิติ  
เก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบไฟล์ดิจิตอลเก็บเป็นข้อมูลทางวิชาการทางงานวิศวกรรมโยธาเกี่ยวกับภูมิปัญญาการก่อสร้างอาคาร
บ้านไทเลย 
 
ผลการวิจัย  

ผลการวิจัยการถอดแบบบ้านไทเลยเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญางานอาคารพื้นถิ่น พบว่า บ้านไทเลยมีลักษณะพิเศษที่โดด
เด่น คือมีการยกตัวเรือนความสูงไม่มากนัก ต่างจากเรือนภาคอีสานท่ัวไป ท าให้เรือนมีความมั่นคงสูงขึ้นปลอดภัยจากกระแสลมพัด
ในฤดูมรสม มีชานไว้รับลมเย็น รับแขก และท ากิจกรรมต่างๆ นอกเรือน หลังคาทรงปั้นหยามุงด้วยกระเบื้องดินเผาท าให้ตัวเรือน
เย็นสบาย ไม่มีเพดานบ้านและมีช่องลมไม้ระแนงรอบบ้านช่วยในการระบายอากาศร้อน วัสดุสร้างบ้านส่วนใหญ่เป็นไม้ ขนาดเรือน
ไม่ใหญ่มากนักมีเพียงห้องนอนและห้องโถงเป็นเรือนขนาดเลก็กะทัดรดั ผลการถอดแบบอาคารและเขียนแบบอาคารในรูปแบบไฟล์
ดิจิตอลเป็นสองส่วนดังนี้ ส่วนแรกเป็นข้อมูลงานก่อสร้างอาคารพื้นถิ่นบ้านไทเลยในรูปแบบของแบบรูปรายการ 2 มิติ 
ประกอบด้วย แปลนฐานรากและเสา แปลนพื้น แปลนหลังคาและโครงหลังคา แปลนรูปด้าน 1 2 3 และ4 แปลนรูปตัด A-A B-B 
และC-C แปลนขยายบันได และแปลนขยายประตู หน้าต่าง มีรายละเอียดดังนี้ 
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          ภาพที่ 1  แปลนเสา                                                      ภาพที่ 2  แปลนพื้น 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    ภาพที่ 3  แปลนหลังคาและโครงหลังคา         
                
 
     
 
 
 
 
 

      ภาพที่ 4 รูปด้าน 1                                                              ภาพที่ 5 รูปด้าน 2                                                  
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      ภาพที่ 6  รูปด้าน 3                                                             ภาพที่ 7  รูปด้าน 4                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ภาพที่ 8  รูปตัด A-A                                                             ภาพที่ 9  รูปตัด B-B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
                                                ภาพที่ 10  รูปตัด C-C 
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                                            ภาพที่ 11  ขยายบันได คาน ตง พ้ืน                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ภาพที่ 12  ขยายประตู                                               ภาพที่ 13  ขยายหน้าต่าง 
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ส่วนท่ีสองเป็นข้อมูลงานก่อสร้างอาคารพื้นถ่ิน บ้านไทเลยในรูปแบบของแบบรูปรายการ 3 มิติ ประกอบด้วย แบบแปลน
ฐานรากและเสา แบบแปลนพื้น แบบแปลนหลังคาและโครงหลงัคา แบบแปลนรูปด้าน 1 2 3 4 และภาพทัศนียภาพ มีรายละเอียด
ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ภาพที่ 14  แปลนเสา                                                   ภาพที่ 15  แปลนพื้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
      
            ภาพที่ 16  แปลนหลังคา                                               ภาพที่ 17  แปลนโครงหลังคา 
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          ภาพที่ 18  รูปด้าน 1                                                     ภาพที่ 19  รูปด้าน 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ภาพที่ 20 รูปด้าน 3                                                      ภาพที่ 21 รูปด้าน 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        ภาพที่ 22 มุมมอง 1                                                          ภาพที่ 23 มุมมอง 2 
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                   ภาพที่ 24 มุมมอง 3                                                         ภาพที่ 25 มุมมอง 4 
 

อภิปรายผล  
รูปแบบการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยแบบพื้นถิ่น เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านงานวิศวกรรมโยธา และงาน

สถาปัตยกรรมโดยแท้ ตามรูปแบบการก่อสร้างอาคารและเทคนิคเชิงช่างพื้นถิ่นของแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีความแตกต่างด้านความ
สวยงาม และมนต์เสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไปในหลายมิติ โดยอาคารพื้นถิ่นแต่ละแห่งจะมีรูปแบบอาคารที่มีเอกลักษณ์ สอดคล้อง
กับภูมิอากาศ ภูมิประเทศ วิถีชีวิต สภาพเศรษฐกิจ รวมถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเช่ือของแต่ละพื้นถ่ิน ซึงจะหล่อหลวมจน
กลายเป็นเอกลักษณ์อาคารพื้นถิ่นของแต่ละพื้นที่ ซึ่งต้องผ่านกาลเวลา การลองผิดลองถูก ประสบการณ์ วิกฤตโอกาส แม้กระทั่ง
ภัยธรรมชาติมากมาย กว่าจะตกผลึกมาเป็นรูปแบบอาคารที่เหมาะสมกับพื้นถิ่นนั้นๆ ภูมิปัญญาดังที่กล่าวมานี้ทรงคุณค่าและควร
ค่าอย่างยิ่งในการอนุรักษ์ รักษา และพัฒนาให้ทรงพลานุภาพต่อไปในอนาคต มีงานวิจัยและโครงการต่างๆ จ านวนไม่น้อยที่ให้
ความส าคัญกับภูมิปัญญาการก่อสร้างอาคารในรูปแบบของอาคารพื้นถ่ิน ทั้งในมิติการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์ เพื่อสร้าง
ความภาคภูมิใจ สร้างความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของชุมชน มิติการน ามาพัฒนาและประยุกต์ใช้กับการออกแบบ เขียนแบบ และ
ก่อสร้างอาคารในปัจจุบันเพื่อตอบโจทย์เรื่องของสภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ สภาพเศรษฐกิจ  ขนบธรรมเนียม ประเพณี  
ความเช่ือ หรือแม้แต่มิติการน ามาเป็นทุนทางสังคมในการใช้เป็นข้อมูล และแรงดึงดูดในการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของหลายท่านดังนี้  กาญจน์ (2553) ได้ท าการวิจัยการออกแบบเคหะชนบทบูรณาการภาคเหนือตามรูปแบบ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นประเภทเรือนพักอาศัยของภาคเหนือ โดยมุ่งที่รูปแบบเรือนพักอาศัยในชนบท ซึ่งเป็นเรือนพักอาศัยที่อยู่ใน
สภาพแวดล้อมท่ีดี เอื้ออ าอ านวยต่อการอยู่อาศัย ใช้วัสดุและรูปแบบการก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ มี
รูปแบบอาคารที่ผ่านการพิจารณา ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน และสืบทอด พัฒนาอย่างต่อเนื่องตามกาลเวลาและวิธีการทางประเพณี
ของพื้นถิ่น จนท าให้ผู้อยู่อาศัยอยู่อย่างสะดวกสบายสอดคล้องกับวิถีชีวิต แต่ในปัจจุบันพบว่าท่ีอยู่อาศัยชนบทเกิดปัญหาจากปัจจัย
ต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอาคาร เช่น ชนิดของวัสดุ ฝีมือช่างก่อสร้าง วิถีชีวิต ความทันสมัยที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การสื่อสาร การคมนาคม ท าให้ชาวชนบทส่วนหนึ่งเกิดการลอกเลียนแบบแบบฉาบฉวยอาคารที่พัก
อาศัยแบบสมัยนิยมของคนสังคมเมืองที่มีบริบทที่แตกต่างกันและมีเง่ือนไขในการก่อสร้างที่แตกต่างกันหลายประเด็นกับชนบท 
เพราะคิดว่าเป็นความทันสมัย เป็นเครื่องวัดความเจริญ ขาดการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมเช่นในอดีต อันเป็นผลให้รูปแบบ
อาคารที่เกิดขึ้นไม่ตอบสนองรูปแบบการอยู่อาศัยอย่างเต็มที่ ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญในการออกแบบบ้านที่เหมาะสมส าหรับ
ชาวชนบทด้วยการวิจัยบ้านต้นแบบท่ีเหมาะสมกับชาวชนบทแต่ละพื้นท่ี โดยระดมความคิดเห็นจากผู้ใช้บ้านในชนบท ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในภาคส่วนต่างๆ พร้อมน าข้อมูลมาท าการเขียนแบบก่อสร้าง แบบต่อเติมเมื่อครอบครัวขยาย โดยผสานคุณค่าด้านการใช้วัสดุ 
รูปแบบการอยู่อาศัย อัตลักษณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างสมดุล เพื่อเป็นแบบบ้านทางเลือกของชาวชนบทที่ต้องการที่อยู่อาศัย
ในบริบทของชนบท เผยแพร่แบบไม่คิดราคาผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา โดยงานวิจัยนี้ยังสามารถใช้เป็น
ฐานข้อมูลด้านเคหะชนบทของภาคเหนือ เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษา การพัฒนาชนบท และการอนุรักษ์งานอาคารสถาปัตยกรรม
พื้นถิ่นด้วย ภูมิชาย (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ไทด าร าพันถึงเรื่องกระดองเต่า : จากขุนเขาถึงเมืองแถงสู่ลุ่มน้ าภาคกลางของ
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เมืองไทย ได้ท าการศึกษาเรือนกระดองเต่าที่ถูกสร้างและวิวัฒนาการมาจากชาวไทด าในดินแดนสบิสองจุไท หลังจากท่ีถูกกวาดต้อน
หรืออพยพมาสู่สยาม (ประเทศไทย) เมื่อกว่า 200 ปี ซึ่งในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาเรือนกระดองเต่ามีการลดปริมาณลงอย่างรวดเร็ว
ถึงขั้นเกือบสูญหาย โดยมีการกลายรูปแบบโดยมีลักษณะร่วมกับเรือนของชาวไทยหรือเรือนท่ีได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตก 
โดยการศึกษามุ่งเน้นการเปรียบเทียบรปูแบบเรอืนตัวอย่างหลายแบบจากข้อมูลทางเอกสาร หลักฐาน การส ารวจภาคสนาม รวมถึง
การเปรียบเทียบกับข้อมูลของเรือนกระดองเต่าในดินแดนสิบสองจุไทในเวียดนาม ข้อมูลหลักที่ใช้วิเคราะห์ คือ รูปทรง 
องค์ประกอบ วัสดุ โครงสร้าง และประโยชน์การใช้งานของอาคาร โดยผลการศึกษาเรือนกระดองเต่าดั้งเดิมมีทั้งความเหมือนและ
ต่างจากเรือนกระดองเต่าที่สร้างขึ้นใหม่ มีองค์ประกอบหลักที่เป็นเอกลักษณ์ส าคัญถูกก าหนดและใช้เพื่อสร้างความเข้าใจ ซึ่งการ
สามารถเก็บรักษาความเป็นตัวตนของไททรงด าผ่านทางการแสดงออกทางงานอาคารพื้นถิ่น สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชาวไทด า 
เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความสามารถในการปรับวัฒนธรรมดั้งเดิมมาใช้ในบริบทใหม่แม้มีการเปลี่ยนแปลจากอิทธิพลของเวลาและกระแส
สังคมจากภายนอกอย่างรุนแรงก็ยังสามารถสืบทอดภูมิปัญญาความรู้บรรพชนมาสู่ลูกหลาน จนกลายเป็นทุนทางสังคมที่
ปรับเปลี่ยนมูลค่าสู่ชมชนในรูปแบบที่หลากหลาย พิศประไพ (2551) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การรักษาอัตลักษณ์ในบริบทโลกาภิวัตร 
กรณีศึกษา: สถาปัตยกรรม และ การออกแบบภายใน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายถึงความมีประสิทธิภาพในกระบวนการ
ออกแบบเรือนไทยเดิม โดยช้ีให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับแนวคิดในการออกแบบร่วมสมัยจากหลากหลายวัฒนธรรมในบริบทโลกาภิ
วัตร เพื่อใหน้ักออกแบบรุ่นใหม่เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ และพัฒนาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม โดยผลการศึกษาพบว่า การ
ออกแบบเรือนไทยเดิมมีความสอดคล้องกับทฤษฎีและแนวทางการออกแบบที่ส าคัญของศตวรรษที่ 20 และศตวรรษที่ 21 ในหลาย
ประเด็น ทั้งความยั่งยืน ระบบช้ินส่วนประกอบ (prefabricated) ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ทรงคุณค่า เป็นรากฐานที่
แข็งแรงสู่การพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ๆ ที่ดี เหมาะกับบริบทปัจจุบัน อนาคต ซึ่งสรุปได้ว่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรมมสามารถที่จะสืบ
สานและพัฒนาให้ทรงพลานุภาพได้ ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยกระบวนการเช่ือมโยงบริบทอดีตสู่ปัจจุบัน และ
อนาคต โดยการออกแบบต้องเข้าใจสภาพแวดล้อม สถานท่ี ประเพณี วัฒนธรรม และเทคโนโลยีของแต่ละช่วงเวลาก็จะน าไปสู่การ
ออกแบบที่ได้มาตรฐานสูง ประติมา นิ่มเสมอ และธาริณี (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง บ้านพักอาศัยพื้นถิ่นในชุมชนริมน้ าภาคกลาง
ของประเทศไทยกับความสามารถในการรับมือกับน้ าท่วมในปัจจุบัน พบว่าวิถีชีวิตและรูปแบบการประกอบอาชีพของชุมชน
เปลี่ยนไป ท าให้ความสอดคล้องชุมชนกับสายน้ าลดลง เสี่ยงท่ีจะเกิดความเสียหายจากน้ าท่วมมากขึ้น ทั้งต่อที่พักอาศัยและวิถีชีวิต 
โดยองค์ความรู้เดิมในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยของชุมชนมีความสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศแบบที่ลุ่มมีแม่น้ าหลายสายผ่าน 
สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน ฝนตกชุก อาคารที่พักอาศัยแบบพื้นถิ่นเดิมจะยกใต้ถุนบ้านสูง ท าให้เกิดความยืดหยุ่น
ต่อระดับน้ าท่วมในหลายระดบั ลดความเสียหายจากน้ าท่วมได้ด ีซึ่งผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่ารปูแบบบ้านพักอาศัยแบบพ้ืนถ่ินช่วยให้
สามารถรับมือต่อความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศท้ังในปัจจุบันและอนาคตในบริบทชุมชนริมน้ าได้ดี  

จากข้อมูลดังได้กล่าวทั้งหมด คงเป็นหลักฐานยืนยันอย่างชัดเจนถึงคุณค่าที่ทรงพลานุภาพของอาคารพื้นถิ่นในบริบท
ต่างๆ ของบรรพชนไทย ท่ีสั่งสม สืบทอดรุ่นสู่รุ่น สู่ลูกหลาน เพื่อเป็นทุนทางสังคม เป็นองค์ความรู้ เป็นภูมิปัญญาของคนไทยในแต่
ละพื้นถ่ิน ได้ตระหนัก ศึกษา และน าไปปรับใช้ในด้านต่างๆ ภูมิปัญญาพื้นถิ่นของแต่ละชุมชนควรค่าอย่างยิ่งในการร่วมกันอนุรักษ์ 
สืบสาน ในรูปแบบที่หลากหลาย ตามเทคโนโลยี ตามกาล เวลา ที่เหมาะสม เพื่อคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาการก่อสร้างอาคารพื้นถิ่นไทย
ต่อไป 

ข้อเสนอแนะแนวทางการน าไปใช้ประโยชน์ของแบบรูปรายการงานก่อสร้างของอาคารบ้านไทเลยจากการถอดแบบและ
เขียนแบบอาคารด้วยโปรแกรมการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านการเก็บเป็นข้อมูลทางวิชาการทางงานวิศวกรรมโยธาเกี่ยวกับภูมิปัญญาการก่อสร้างอาคารพื้นถิ่นบ้านไทเลย เพื่อใช้ในการ
สืบค้น ศึกษาข้อมูล และร่วมอนุรักษ์งานก่อสร้างอาคารพื้นถิ่น และยังสามารถน าไปเป็นข้อมูลในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งาน
ก่อสร้างอาคารพื้นถิ่นบ้านไทเลยในเชิงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีความเป็นอยู่ รูปแบบของการสร้างที่พักอาศัย รวมถึงการ
น าไปเป็นต้นแบบหรือประยุกต์ใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านไทเลย ส่วนข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต ควรมีการถอดแบบ
และเขียนแบบอาคารพื้นถิ่นด้วยโปรแกรมการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ของจังหวัดเลยและ
จังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทย ซึ่งอาคารบ้านพ้ืนถ่ินในจังหวัดเลยนั้นมีหลากหลายรูปแบบที่ทรงคุณค่า เช่น อาคารบ้านไทด า อาคาร
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บ้านเชียงคาน เป็นต้น เพื่อร่วมรวบรวมข้อมูลอาคารพื้นถิ่นในหลากหลายรูปแบบ หลากหลายสถานที่ และร่วมสร้างคุณค่า 
คุณประโยชน์ ที่หลากหลายต่อไป 
 
สรุปผลการวิจัย   

 การถอดแบบบ้านไทเลยเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญางานอาคารพื้นถิ่น ผลการวิจัยแสดงข้อมูลโครงสร้างอาคารบ้านไทเลย
ทางด้านงานวิศวกรรมโยธาและด้านงานสถาปัตยกรรมในรูปแบบของแบบรูปรายการงานก่อสร้าง แบ่งเป็นสองส่วนดังนี้ 

ส่วนแรกเป็นข้อมูลงานก่อสร้างอาคารพื้นถิ่น บ้านไทเลยในรูปแบบของแบบรูปรายการ 2 มิติ ประกอบด้วย แปลนฐาน
รากและเสา แปลนพื้น แปลนหลังคาและโครงหลังคา แปลนรูปด้าน 1 2 3 และ4 แปลนรูปตัด A-A B-B และC-C แปลนขยาย
บันได และแปลนขยายประตู หน้าต่าง  

ส่วนท่ีสองเป็นข้อมูลงานก่อสร้างอาคารพื้นถ่ิน บ้านไทเลยในรูปแบบของแบบรูปรายการ 3 มิติ ประกอบด้วย แบบแปลน
ฐานรากและเสา แบบแปลนพ้ืน แบบแปลนหลังคาและโครงหลังคา แบบแปลนรูปด้าน 1 2 3 4 และภาพทัศนียภาพ 

โดยข้อมูลที่ได้จักน าไปเป็นข้อมูลทางวิชาการทางงานวิศวกรรมโยธาเกี่ยวกับภูมิปัญญาการก่อสร้างอาคารบ้านไทเลย 
งานอาคารพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่า ในรูปแบบของแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เพื่อใช้ในการสืบค้น ศึกษาข้อมูล และร่วมอนุรักษ์งาน
ก่อสร้างอาคารพื้นถ่ินต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 

ในโครงงานคณิตศาสตร์เลม่นี้ได้ศึกษาปรภิูมอิิงระยะทางชนิดดีที่มีขอบเขตอย่างบรบิูรณแ์ละไดพ้ิสูจน์ทฤษฎีบทจุดตรงึบน
ปริภูมิอิงระยะทางชนิดดีที่มีขอบเขตอย่างบริบูรณ์ โดยก าหนดเง่ือนไขบนการส่งของ T นอกจากนั้น ยังได้พิจารณาการมีจุดตรึง
เพียงจุดเดียวของT และแสดงว่าT เป็นการส่งที่ต่อเนื่องที่จุด p   

 
ค าส าคัญ : จุดตรึง ปรภิูมิอิงระยะทางชนิดดี การส่งอย่างต่อเนื่อง 
 

Abstract 
In this project of mathematics, we study the complete bounded D-metric space and prove the fixed 

point theorem on complete bouned D-metric space by some condition on the mappingT . Moreover, we 
consider the unique fixed point T and show that T is a continuous mapping at p  . 

 
Keywords : Fixed point, D-metric space, Continuous mappings 
 
บทน า   

ที่มาและความส าคัญ  
ในปีค.ศ. 1992 Dhage [1] ได้แนะน าลักษณะทั่วไปของปริภูมิอิงระยะทางซึ่งถูกเรียกว่า ปริภูมิอิงระยะทางทั่วไป 

(Generalized metric spaces) หรือปริภูมิอิงระยะทางชนิดดี (D-metric space) โดยก าหนดปริภูมิอิงระยะทางทั่วไป 
(Generalized metric space) ดังต่อไปนี้  
ให้ :D X X X   ¡  มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
( )  ( , , ) 0i D x y z   ส าหรับทุกๆ , ,x y z X  
( ) ( , , ) 0ii D x y z   ก็ต่อเมื่อ x y z   
( ) ( , , ) ( , , ) ( , , )iii D x y z D y x z D x z y     
( )  ( , , ) ( , , ) ( , , ) ( , , )iv D x y z D x y a D x a z D a y z   ส าหรับทุกๆ , , ,x y z a X  

ต่อมาในปีค.ศ. 1996 Rhoades, (1996) ได้พิสูจน์ทฤษฎีบทท้ังสองทฤษฎีบทของจุดตรึงส าหรับปริภูมิอิงระยะทางทั่วไป
ที่แนะน าโดย Dhage [1] ซึ่งเขาได้ก าหนดปริภูมิอิงระยะทางทั่วไป ดังต่อไปนี้  
ให้ :d X X X   ¡  มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
( )i  ส าหรับแต่ละคู่ที่แตกต่างกัน ,x y X  จะมี z X  ซึ่ง ( , , ) 0d x y z   
( ) ( , 0, y )ii d x z   ถ้ามีสองในสาม , ,x y z มีค่าเท่ากัน 
( ) ( , , ) ( , , ) ( , , )iii d x y z d y x z d x z y     
( ) d( , , ) ( , , ) ( , , ) ( , , )iv x y z d x y a d x a z d a y z   ส าหรับทุกๆ , , ,x y z a X  
ในการพิสูจนไ์ด้ก าหนดเง่ือนไขของการส่งเป็นการส่งแบบต่อเนื่อง ซึ่งคือทฤษฎีบท ดังต่อไปนี้ 
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ทฤษฎีบท 1.1.1 ให้ X เป็นปริภูมิอิงระยะทางชนิดดีที่มีขอบเขตอย่างบริบูรณ์และT เป็นการส่งของตัวมันเองของ X ซึ่งสอดคล้อง
กับ 

( , , ) max ( , , ), ( , , ), ( , , ), ( , , ), ( , , )                                 (i')D Tx Ty Tz q D x y z D x Tx z D y Ty z D x Ty z D y Tx z                 
ส าหรับทุกๆ , ,x y z X  และ 0 1 q  แล้วT มีจุดตรึง p เพียงจุดเดียวใน X และT เป็นการส่งต่อเนือ่งที่จดุ p  
ทฤษฎีบท 1.1.2 ให้ X เป็นปริภูมิอิงระยะทางชนิดดีแบบกระชับ (Compact D-metric space) และT เป็นการส่งของตัวมันเอง
อย่างต่อเนื่องของ X  ซึ่งสอดคล้องกับ 

 ( , , ) max ( , , ), ( , , ), ( , , ), ( , , ), ( , , )                                      ( '')D Tx Ty Tz D x y z D x Tx z D y Ty z D x Ty z D y Tx z i  
ส าหรับทุก , ,x y z X  แล้วT มีจุดตรึง p เพียงจุดเดียวใน X  
 หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 2007 Seong-Hoon Cho &Tai-Hun Kim 2007ได้เผยแพร่งานวิจัยเรื่อง ทฤษฎีบทของจุดตรึงใน
ปริภูมิอิงระยะทางชนิดดี ซึ่งเป็นการพิสูจน์ทฤษฎีบท การมีจุดตรึงเพียงหนึ่งเดียวและยังเป็นการส่งที่ต่อเนื่อง ส าหรับการส่งตัวมัน
เองไปยังตัวมันเองในปริภูมิอิงระยะทางชนิดดี โดยได้ก าหนดเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 

ให้   เป็นคลาสของฟังก์ชันกึ่งต่อเนื่องบนทั้งหมด (Upper semi continuous) 5:    ¡ ¡ ¡  ซึ่ง                 
เป็นการส่งไม่ลดลงบน 

¡  และสอดคล้องกับเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 
ถ้า (( , , , , ), ) 0u u u u u v   แล้ว ( )v u  

เมื่อ :  ¡ ¡  เป็นฟังก์ชันกึ่งต่อเนื่องบนที่ไม่ลดลง โดย (0) 0   และ  (  ) tt  ส าหรับ 0t   และก าหนดให้   เป็น
คลาสของฟังก์ชันกึ่งต่อเนื่องบนทั้งหมด (Upper semi continuous) 5:    ¡ ¡ ¡  ซึ่ง   เป็นการส่งไม่ลดลงบน 

¡  
และสอดคล้องกับเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 

ถ้า (( , , , , ), ) 0u u u u u v   แล้ว v u  
จากเงื่อนไขดังกล่าวจึงท าให้ได้รับทฤษฎีบท ดังต่อไปนี้   
ทฤษฎีบท 1.1.3 ให้  ,X D  เป็นปริภูมิอิงระยะทางชนิดดีที่มีขอบเขตอย่างบริบูรณ์และ T เป็นการส่งตัวมันเองของ X ซึ่ง
สอดคล้องเงื่อนไขต่อไปนี้ ส าหรับทุกๆ , ,x y z X  

(( ( , , ), ( , , ), ( , , ), ( , , ), ( , , )), ( , , )) 0                              ( )D x y z D x Tx z D y Ty z D x Ty z D y Tx z D Tx Ty Tz T   แล้ว
T มีจุดตรึง p เพียงจุดเดียวใน X แลT เป็นการส่งต่อเนื่องที่จุด p  
 
ทฤษฎีบท 1.1.4 ให้  ,X D เป็นปริภูมิอิงระยะทางชนิดดีแบบกระชับและT เป็นการส่งของตัวมันเองอย่างต่อเนื่องของ X ซึ่ง
สอดคล้องเงื่อนไขต่อไปนี้ ส าหรับทุกๆ , ,x y z X  และ ( , , ) 0D x y z   

(( ( , , ), ( , , ), ( , , ), ( , , ), (y, , )), ( , , ))                               ( )0D x y z D x Tx z D y Ty z D x Ty z D Tx z D Tx Ty Tz T   
แล้วT มีจุดตรึง p เพียงจุดเดียวใน X  

เมื่อไม่นานมานี้ Haghi et al. 2012 ได้พิสูจน์ทฤษฎีบทการมีจุดตรึง โดยพิจารณาบนปริภูมิอิงระยะทางและก าหนดให้
การส่งT เป็นการส่งแบบหดตัวหลายค่าของวาฟี (Set valued  -contraction) นั่นคือ : ( )T X CB X เป็นการส่งหลายค่า 
ซึ่งสอดคล้องกับ  

 
1

( , ) max ( , ), ( , ), ( , ), ( , ) ( , )
2

H Tx Ty d x y d x Tx d y ty d x Ty d y Tx
  

   
  

 

ส าหรับทุกๆ ,x y X  และ :  ¡ ¡  เป็นความต่อเนื่องกึ่งบนไม่ลด (Nondecreasing upper semicontinuous) และ 
   t t   ส าหรับ 0t    

จากงานวิจัยข้างต้น จึงท าให้เราสนใจศึกษาแนวคิดเรื่องทฤษฎีบทของจุดตรึงในปริภมูิอิงระยะทางชนิดดีที่มีขอบเขตอย่าง
บริบูรณ์ โดยก าหนดเงื่อนไขบนการส่งของT ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไข  

  
1

( , , ) max ( , , ), ( , , ), ( , , ), ( , , ), ( , , ), ( , , ) ( , , )
2

D Tx Ty Tz q D x y z D x Tx z D y Ty z D x Ty z D y Tx z D x Tx z D y Ty z   
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และแสดงว่าT มีจุดตรึงเพียงจดุเดยีวใน X และT เป็นการส่งต่อเนื่องไปยังจุดตรึง 
 
ความรู้พ้ืนฐาน 

บทนิยาม 2.1 [1] ปริภูมิอิงระยะทางชนิดดี บนเซต X  คือฟังก์ชัน :D X X X   ¡  
ซึ่งส าหรับทุกๆ , , ,x y z a X  มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
( )  ( , , ) 0i D x y z    
( ) ( , , ) 0ii D x y z   ก็ต่อเมื่อ x y z   
( ) ( , , ) ( , , ) ( , , )iii D x y z D y x z D x z y     
( )  ( , , ) ( , , ) ( , , ) ( , , )iv D x y z D x y a D x a z D a y z     
เราจะเรียก ( , )X D  ว่า ปริภูมิอิงระยะทางชนิดดี (D-metric space)  
 
บทนิยาม 2.2 [1] ล าดับ nx ในปริภูมิอิงระยะทางชนิดดี และ ( , )X D จะเรียกว่าเป็นการลู่เข้าแบบดี (D-converges) ไปยังจุด 
x X  นั่นคือ lim n

n
x x


  ถ้าส าหรับทุกๆ 0   จะมี 0n ¥  ซึ่ง ( , , )n mD x x x   ส าหรับทุกๆ 0,n m n  

 
บทนิยาม 2.3 [1] ล าดับ nx ในปริภูมิอิงระยะทางชนิดดี และ ( , )X D จะเรียกว่าเป็นล าดบัโคชีชนิดดี (D-cauchy sequence) ถ้า
ส าหรับทุกๆ 0  จะมี 0n ¥ ซึ่ง ( , , )n n m n m lD x x x      ส าหรับทุกๆ 0n n  และ ,m l¥  
 
บทนิยาม 2.4 [1] ปริภูมิอิงระยะทางชนิดดี และ ( , )X D จะเรียกว่า ความบริบูรณ์ (Complete) ถ้าทุกล าดับโคชีชนิดดี ใน X ลู่เข้า 
 
บทนิยาม 2.5 [8] ค่าสูงสุด (Maximum) 
 ก าหนดให้ S  R  จะกล่าวว่า S เป็นเซตที่มคี่าสูงสุด ถ้ามีจ านวนจริง m S  ซึ่งส าหรับทุก x S  แล้ว x m  และจะ
เรียก m  ว่าค่าสูงสุดของ S เขียนแทนด้วย max S  
 
บทนิยาม 2.6 [8] ซูพรีมัม (Suppermum) 
 ให้ S เป็นเซตย่อยท่ีไม่เป็นเซตว่างของ ¡  ถ้า S มขีอบเขตบนแล้ว เราจะเรียกขอบเขตบนที่มีค่าน้อยที่สุดของ S ว่า ซูพรีมัม 
ซึ่งเขียนแทนด้วย supS  นั่นคือ supM S  ก็ต่อเมื่อ  
1. M  เป็นขอบเขตบนของ S และ 
2. ถ้า u เป็นขอบเขตบนของ S แล้ว M u  
 
บทนิยาม 2.7 [7] ลิมิตซูพรเีรียร ์(Limit superior) 
 ถ้าพิสัยของล าดับ  na  คือล าดับ  1 2, , ...n n na a a   มีขอบเขตบนและก าหนดให้  1 2sup , , ...n n n nm a a a   ส าหรับ
ทุกๆ n¥ ดังนั้น 1n nm m  ส าหรับทุกๆ n¥  นั่นคือ  nm  เป็นล าดับลด ซึ่งจะลูเ่ข้าหรือลู่ออกสู่   ก็ได้ ลมิิตซูพรีเรยีร์
ของ  na  เขียนแทนด้วย   lim sup n

n
a


 นิยามโดย 

(1) ถ้า  nm  ลู่เข้าแล้วเราให้      lim sup lim supn n
n n

a m
 

  

(2) ถ้า nm   แล้วเราให้   lim sup n
n

a


   

(3) ถ้าพิสัย  na  ไม่มีขอบเขตบน แล้วเราให้   lim sup n
n

a
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บทนิยาม 2.8 Wataru, 2009. จุดตรึง (Fixed point) 
 
 ก าหนดให้ X เป็นเซต และ :T X X  เป็นการส่ง จุด x X  จะเรียกว่าเป็น จุดตรึงของ T ถ้า Tx x  และเขียน
แทนเซตของจุดตรึงได้ว่า  ( )F T x X Tx x    
 
บทนิยาม 2.9 Wataru, (2009). การส่งอย่างต่อเนื่อง (Continuous mappings) 
 ให้ X และY เป็นปริภูมิอิงระยะทาง และ :T X Y  แล้วการส่งT จะถูกเรียกว่าเป็นความต่อเนื่องที่ 0x ถ้า 0nx x  
แล้ว 0( ) ( )nT x T x  ส าหรับ 0x X  
 
บทแทรก 2.10 [8] ถ้า  

1n n
a




 เป็นล าดับที่มีขอบเขต แล้ว lim n

n
a A


  ก็ต่อเมื่อ limsup liminfn na A a   

 
วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
เพื่อพิสูจน์ทฤษฎีบทของจุดตรึงส าหรับปริภูมิอิงระยะทางชนิดดีที่มีขอบเขตอย่างบริบูรณ์ โดยก าหนดบางเง่ือนไขบนการ

ส่ง 
ขอบเขตของโครงงาน 

 เราศึกษาทฤษฎีบทของจุดตรึงในปริภูมิอิงระยะทางชนิดดีที่มีขอบเขตอย่างบริบูรณ์ โดยก าหนดเง่ือนไขบนการส่งของ T

ซึ่งสอดคล้องกับ 

  
1

( , , ) max ( , , ), ( , , ), ( , , ), ( , , ), ( , , ), ( , , ) ( , , )
2

D Tx Ty Tz q D x y z D x Tx z D y Ty z D x Ty z D y Tx z D x Tx z D y Ty z   

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เพื่อให้ได้รับทฤษฎีบทของจุดส าหรับปริภูมิอิงระยะทางชนิดดีที่มีขอบเขตอย่างบริบูรณ์  

 
วิธดี าเนินการวิจัย  

วิธีวิจัย 
 งานวิจัยเรื่องทฤษฎีบทจุดตรึงส าหรับการสง่บนปริภมูิอิงระยะทางชนิดดีที่มีขอบเขตอย่างบริบูรณ์ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษา
และพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 

รูปแบบของงานวิจัย  
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยที่ได้มีการศึกษา
มาแล้ว พร้อมท้ังได้ศึกษาแนวทางใหม่ๆ ด้วย  

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 2. สร้างปัญหาใหม่จากทฤษฎีบทเดิมที่เคยศึกษาไว้ 
 3. ด าเนินการพิสูจน์ 
 4. สรุปและอภิปรายผล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการศึกษาจากต ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีบท หลักการและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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ผลการวิจัย  
ทฤษฎีบทที่ 1 
ให้ X เป็นปริภมูิอิงระยะทางชนิดดีที่มีขอบเขตอย่างบริบรูณ ์(Complete bounded D-metric space) และ T เป็นการ

สง่ของตัวมันเองของ X ซึ่งสอดคล้องกับ

      
1

( , , ) max ( , , ), ( , , ), ( , , ), ( , , ), ( , , ), ( , , ) ( , , )         (1)    
2

D Tx Ty Tz q D x y z D x Tx z D y Ty z D x Ty z D y Tx z D x Tx z D y Ty z 

ส าหรับทุกๆ , ,x y z X  และ 0  1 q   แล้วT มีจุดตรึง p เพียงจุดเดียวใน X แลT เป็นการส่งต่อเนือ่งที่จุด p  
พิสูจน์ ให้ 0x X  และก าหนดให้ 

1n nTx x   
เราจะแสดงว่าT มีจุดตรึง 
กรณีที่ 1 ถ้า 1n nx x   ส าหรับบาง n¥  แล้วจะได้ว่า n nTx x  
ดังนั้นT มีจุดตรึง และ nx  เป็นจุดตรึงของT  
กรณีที่ 2 ถ้า 1n nx x   ส าหรับแต่ละ n¥  
เราจะแสดงว่า  nx เป็นล าดับโคชีชนิดดี (D-Cauchy sequence) 
ก าหนดให้ 1,n nx x y x   และ 

1n pz x    แทนค่าใน (1) จะได้ว่า 

        

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

( , , )  max ( , , ) , ( , , ),

                                     ( , , ), ( , , ), ( , , ),

1
                                    (

2

n n n p n n n p n n n p

n n n p n n n p n n n p

n

D Tx Tx Tx q D x x x D x Tx x

D x Tx x D x Tx x D x Tx x

D x

         

       





1 1 1 1, , ) ( , , )n n p n n n pTx x D x Tx x    
  

 

เนื่องจาก 
1n nTx x   จะได้ว่า 

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1

( , , )  max ( , , ) , ( , , ),

                              ( , , ), ( , , ), ( , , ),

1
                             ( , , ) ( , ,

2

n n n p n n n p n n n p

n n n p n n n p n n n p

n n n p n n

D x x x q D x x x D x x x

D x x x D x x x D x x x

D x x x D x x

       

        

   



 





1

1 1 1 1

1 1 1 1

)       

                         max ( , , ) ,  ( , , ),

                             ( , , ), ( , , )                                                     

n p

n n n p n n n p

n n n p n n n p

x

q D x x x D x x x

D x x x D x x x

 

     

     

  



             (2)        

                                   

 

   
 ต่อไปจะพิจารณาค่าของ 

1 1( , , )n n n pD x x x  
 จะได้วา่ 


1 1 2 1 2

2 1 2 2 2 2

1 1 2 2 1 2 1

( , , )  ( , , )

                            max ( , , ) , ( , , ),

                                ( , , ), ( , , ), ( ,

n n n p n n n p

n n n p n n n p

n n n p n n n p n n

D x x x D Tx Tx Tx

q D x x x D x Tx x

D x Tx x D x Tx x D x Tx

      

       

         









2 2

2 2 2 1 1 2

2 1 2 2 1 2

1

, ),

1
                               ( , , ) ( , , )

2

                          max ( , , ) , ( , , ),

                                ( ,

n p

n n n p n n n p

n n n p n n n p

n n

x

D x Tx x D x Tx x

q D x x x D x x x

D x x

 

       

       



  





2 2 2 1 1 2

2 1 2 1 2

, ), ( , , ), ( , , ),

1
                               ( , , ) ( , , )

2

n p n n n p n n n p

n n n p n n n p

x D x x x D x x x

D x x x D x x x

        

      
  

 

 2 1 2 1 2

2 2 1 1 2

                           max ( , , ),  ( , , ),

                                ( , , ), ( , , ),                                                       (3)

n n n p n n n p

n n n p n n n p

q D x x x D x x x

D x x x D x x x
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พิจารณาค่าของ 
1 1( , , )n n n pD x x x  

 จะได้ว่า 




1 1 1 2 1 2

1 1 2 2

( , , )  max ( , , ) , ( , , ),

                                ( , , ), ( , , )                                                         (4)

n n n p n n n p n n n p

n n n p n n n p

D x x x q D x x x D x x x

D x x x D x x x

        

     


 

พิจารณาค่าของ 
1 1 1( , , )n n n pD x x x   

 จะได้ว่า 




1 1 1 2 2 2 1 2

1 2 2 1 2 1 2

( , , ) max ( , , ) , ( , , ),

                                 ( , , ), ( , , ), ( , , )                     (5)

n n n p n n n p n n n p

n n n p n n n p n n n p

D x x x q D x x x D x x x

D x x x D x x x D x x x

          

         


                            

พิจารณาค่าของ 
1( , , )n n n pD x x x  

 จะได้ว่า 

 1 1 1 2 1 2( , , ) max ( , , ), ( , , )                                          (6)n n n p n n n p n n n pD x x x q D x x x D x x x          

แทนค่า (3)-(6) เข้าไปใน (2) จะได้ว่า 






1 2 1 2 1 2

2 2 1 1 2

1 2 1 2

( , , )  max max ( , , ) , ( , , ),

                             ( , , ), ( , , ) ,

                             max ( , , ) , ( , , ),

 

n n n p n n n p n n n p

n n n p n n n p

n n n p n n n p

D x x x q q D x x x D x x x

D x x x D x x x

q D x x x D x x x

        

      

     






1 1 2 2

2 2 2 1 2

1 2 2 1 2

                            ( , , ) , ( , , ) ,

                             max ( , , ) , ( , , ),

                             ( , , ), ( , ,

n n n p n n n p

n n n p n n n p

n n n p n n n p

D x x x D x x x

q D x x x D x x x

D x x x D x x x

     

      

       

 


1 2

1 1 2 1 2

2

2 1 2 1 2 2 2

), ( , , )

                             max ( , , ) , ( , , )  

                         max max ( , , ) , ( , , ), ( , , ),

                    

n n n p

n n n p n n n p

n n n p n n n p n n n p

D x x x

q D x x x D x x x

q D x x x D x x x D x x x

  

      

         


1 1 2 1 2 1 1 2

2 2 1 2 1 2

         ( , , ), ( , , ), ( , , ),

                             ( , , ), ( , , ), ( , , )

                 

n n n p n n n p n n n p

n n n p n n n p n n n p

D x x x D x x x D x x x

D x x x D x x x D x x x

          

        

      

ดังนั้น 
     

 2

1
, ,

( , , ) max ( , , )n n n p a b c
a b c

D x x x q D x x x                       (*)  

เมื่อ 2 ,  1 1n a n n b n        และ 2c n p    

ต่อไปพิจารณาค่าของ 
2 1 2( , , )n n n pD x x x   

 จะได้ว่า 




2 1 2 3 2 3 2 1 3

3 1 3 2 2 3

( , , ) max ( , , ) ,  ( , , ),

                                  ( , , ), ( , , )                                                    (1')

n n n p n n n p n n n p

n n n p n n n p

D x x x q D x x x D x x x

D x x x D x x x

           

       


 

 
พิจารณาค่าของ 

1 2( , , )n n n pD x x x  
 จะได้ว่า

 


1 2 2 1 3 1 3

2 3 1 1 3

( , , ) max ( , , ) ,  ( , , ),

                                ( , , ), ( , , )                                                        (2 ')

n n n p n n n p n n n p

n n n p n n n p

D x x x q D x x x D x x x

D x x x D x x x

         

      


 

พิจารณาค่าของ 
2 2( , , )n n n pD x x x  

 จะได้ว่า 




2 2 3 1 3 3 2 3

1 3 3 3 1 2 3

( , , ) max ( , , ) , ( , , ),

                                ( , , ), ( , , ), ( , , )                          (3')

n n n p n n n p n n n p

n n n p n n n p n n n p

D x x x q D x x x D x x x

D x x x D x x x D x x x

          

         


        

พิจารณาค่าของ 
1 1 2( , , )n n n pD x x x   

 จะได้ว่า 
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1 1 2 2 2 3 2 1 3( , , ) max  ( , , ), ( , , )                                       (4')n n n p n n n p n n n pD x x x q D x x x D x x x             

พิจารณาค่าของ 
1 2( , , )n n n pD x x x  

 จะได้ว่า

 


1 2 1 3 1 3

1 1 3 3

( , , ) max ( , , ) ,  ( , , ),

                                ( , , ), ( , , )                                                         (5')

n n n p n n n p n n n p

n n n p n n n p

D x x x q D x x x D x x x

D x x x D x x x

        

     



 พิจารณาค่าของ 
1 1 2( , , )n n n pD x x x   

 จะได้ว่า 




1 1 2 2 3 2 1 3

1 3 2 1 3 1 3

( , , ) max ( , , ) , ( , , ),

                                  ( , , ), ( , , ), ( , , )                        (6')

n n n p n n n p n n n p

n n n p n n n p n n n p

D x x x q D x x x D x x x

D x x x D x x x D x x x

          

         


 

พิจารณาค่าของ 
2( , , )n n n pD x x x  

 จะได้ว่า 

 2 1 1 3 1 3( , , ) max ( , , ), ( , , )                                           (7')n n n p n n n p n n n pD x x x q D x x x D x x x        

 พิจารณาค่าของ 
2 1 2( , , )n n n pD x x x   

 จะได้ว่า

 


2 1 2 3 3 3 2 3

1 3 3 1 3 2 3

( , , ) max ( , , ) , ( , , ),

                                  ( , , ), ( , , ), ( , , )                   (8')  

n n n p n n n p n n n p

n n n p n n n p n n n p

D x x x q D x x x D x x x

D x x x D x x x D x x x

          

         


 

พิจารณาค่าของ 
1 2( , , )n n n pD x x x  

 จะได้ว่า

              




1 2 1 2 3 1 3

2 1 3 1 1 3 2 3

( , , ) max ( , , ), ( , , ),

                                 ( , , ), ( , , ), ( , , )                  (9')

n n n p n n n p n n n p

n n n p n n n p n n n p

D x x x q D x x x D x x x

D x x x D x x x D x x x

         

          



 

แทนค่า (1') (9')  ใน (*) จะได้ว่า

 

            

  





2

1 3 2 3 2 1 3

3 1 3 2 2 3

2 1 3 1

( , , ) max max max ( , , ) ,  ( , , ),

                             ( , , ), ( , , ) ,

                             max ( , , ) ,  ( ,

n n n p n n n p n n n p

n n n p n n n p

n n n p n

D x x x q q D x x x D x x x

D x x x D x x x

q D x x x D x x

         

       

    







3

2 3 1 1 3

3 1 3 3 2 3

1 3

, ),

                             ( , , ), ( , , ) ,

                             max ( , , ) , ( , , ),

                             ( , , ), (

n n p

n n n p n n n p

n n n p n n n p

n n n p

x

D x x x D x x x

q D x x x D x x x

D x x x D x

 

      

       

   

 



3 3 1 2 3

2 2 3 2 1 3

1 3 1 3

, , ), ( , , ) , 

                             max  ( , , ) , ( , , ) ,

                             max ( , , ) ,  ( , , ),

                    

n n n p n n n p

n n n p n n n p

n n n p n n n p

x x D x x x

q D x x x D x x x

q D x x x D x x x

      

       

     







1 1 3 3

2 3 2 1 3

1 3 2 1 3 1 3

         ( , , ), ( , , ) ,

                            max ( , , ) , ( , , ),

                             ( , , ), ( , , ), ( , , )

n n n p n n n p

n n n p n n n p

n n n p n n n p n n n p

D x x x D x x x

q D x x x D x x x

D x x x D x x x D x x x

     

      

          ,
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1 1 3 1 3

3 3 3 2 3

1 3 3

                             max ( , , ) ,  ( , , ) ,

                             max ( , , ) , ( , , ),

                             ( , , ), ( ,

n n n p n n n p

n n n p n n n p

n n n p n n

q D x x x D x x x

q D x x x D x x x

D x x x D x x

      

      

     





1 3 2 3

1 2 3 1 3

2 1 3 1 1 3 2 3

, ), ( , , ) ,

                             max ( , , ) , ( , , ),

                             ( , , ), ( , , ), ( , , )

               

n p n n n p

n n n p n n n p

n n n p n n n p n n n p

x D x x x

q D x x x D x x x

D x x x D x x x D x x x

    

      

          

  3

3 2 3 2 1 3

3 1 3 2 2 3

1 3 2 3

         max max max ( , , ) ,  ( , , ),

                            ( , , ), ( , , ),

                            ( , , ), ( , , ),   

    

n n n p n n n p

n n n p n n n p

n n n p n n n p

q D x x x D x x x

D x x x D x x x

D x x x D x x x

       

       

     



1 1 3 3 3

1 2 3 1 3

1 1 3 3

                        ( , , ), ( , , ),

                            ( , , ), ( , , ),   

                            ( , , ), ( , , ),

      

n n n p n n n p

n n n p n n n p

n n n p n n n p

D x x x D x x x

D x x x D x x x

D x x x D x x x

      

      

     


2 1 3 1 3

3 1 3 2 3

                      ( , , ), ( , , ),

                            ( , , ), ( , , )   

  

n n n p n n n p

n n n p n n n p

D x x x D x x x

D x x x D x x x

      

      

    

 
ดังนั้น  3

1
, ,

( , , ) max ( , , )      n n n p a b c
a b c

D x x x q D x x x                                                              ( )
 เมื่อ 3 ,  2 1,n a n n b n        และ 3c n p  

 

 
ในท านองเดียวกันเมื่อกระท ากระบวนการเช่นนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จะได้ว่า 
  1 1

, ,
( , , )  max ( , , )      n

n n n p a b c
a b c

D x x x q D x x x                (7) 

เมื่อ 0  , 1 1 a n b n      และ c p  
ให ้ , ,: sup ( , , )x y z XM D x y z  
แล้วผลที่ไดต้ามมา จากสมการ (7) จะได้ว่า 

              1 ( , , )     n

n n n pD x x x q M                                                          (8) 
 
โดบบทนิยาม2.1 ข้อ ( )iv และ (8) ท าให้ได้ว่า 
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1 1 1

1

1

( , , ) ( , , ) ( , , ) ( , , )

                           ( , , )

                           2 ( , , )

                      

n n p n p t n n p n n n n p t n n p n p t

n n

n n p n p t

n

n n p n p t

D x x x D x x x D x x x D x x x

q M q M D x x x

Mq D x x x

           

   

   

  

  

 

1 2 1 2

2

1

2

1

     2 ( , , ) ( , , )

                               ( , , )

                           2 ( ) ( , , )

                           2 ( ) (

n

n n p n n n n p t

n n p n p t

n n

n n p n p t

n n

Mq D x x x D x x x

D x x x

M q q D x x x

M q q D

      

   



   



   

  

   2 3 2 3

3

1 2

3

, , ) ( , , )

                               ( , , )

                           2 ( ) ( , , )

                                                  

n n p n n n n p t

n n p n p t

n n n

n n p n p t

x x x D x x x

D x x x

M q q q D x x x

      

   

 

   

 

   

1 2

1

1 2 1

                                     

                           2 ( ) ( , , )

                           2 ( ) 2 ( , , )

               

n n n p

n p n p n p t

n n n p n p

n p n p n p t

M q q q D x x x

M q q q q M D x x x

  

    

    

   

    

     

M

K

K

1 2 1            2 ( ) 2n n n p n pM q q q q M        K

 

                         

1 2 1

1

                          2 ( )

                           2

1
                           2

1

2
                          0

1

n n n p n p

n p
k

k n

n
n

n

M q q q q

M q

q
Mq

q

Mq

q

    

 



    



 
  

 

 




K

 

เมื่อ n  จะเห็นได้ว่า lim ( , , ) 0n n p n p tD x x x      

ดังนั้น  nx เป็นล าดับโคชีชนิดดี (D-Cauchy) 
เนื่องจาก X เป็นความบริบูรณ์ จะได้ว่า  nx  เป็นการลู่เข้า ดังนั้น lim nx p  จะได้ว่า 



 

1 1

1 1 1 1

1 1 1

( , , )  ( , , )

                      max ( , , ), ( , , ), ( , , ) , ( , , ),

1
                          ( , , ), ( , , ) ( , , )

2

                   

n n n n

n n n n n n n n

n n n n n n

D x x Tp D Tx Tx Tp

q D x x p D x Tx p D x Tx p D x Tx p

D x Tx p D x Tx p D x Tx p

 

   

  









 



1 1 1 1 1

1 1

1 1 1 1

   max ( , , ), ( , , ), ( , , ) , ( , , ),

1
                          ( , , ), ( , , ) ( , , )

2

                      max ( , , ), ( , , ) , ( , , ), ( ,

n n n n n n n n

n n n n n n

n n n n n n n

q D x x p D x x p D x x p D x x p

D x x p D x x p D x x p

q D x x p D x x p D x x p D x x

    

 

   





 , )             (9)n p

                          

 
พิจารณาเมื่อ n   ในสมการ (9) 
จะได้ว่า  ( , , ) max ( , , ), ( , , ), ( , , ), ( , , )D p p Tp q D p p p D p p p D p p p D p p p  
และได้ว่า ( , , ) 0D p p Tp   แต่จาก ( , , ) 0D p p Tp   
ซึ่งจะได้ว่า ( , , ) 0D p p Tp   ดังนั้น p Tp  
จึงสรุปได้ว่า p  เป็นจุดตรึงของ Tp   
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ต่อไปจะพิสูจน์การมีอยู่จริงเพียงหน่ึงเดียว 
สมมติให้ w p  เป็นจุดตรึงของT    
ก าหนดให้ ,  ,  x p y w z p    จะได้ว่า 



 



( , , ) ( , , )

               max ( , , ) , ( , , ), ( , , ), ( , , ), ( , , ),

1
                  ( , , ) ( , , )      

2

               max ( , , ) , ( , , ), ( , , ), ( , , ), ( , , ),

  

D p w p D Tp Tw Tp

q D p w p D p Tp p D w Tw p D p Tw p D w Tp p

D p Tp p D w Tw p

q D p w p D p p p D w w p D p w p D w p p









 

  

 

1
                ( , , ) ( , , )      

2

1
               max ( , , ) , ( , , ), ( , , )       

2

               max ( , , ) , ( , , )                                                                      

D p p p D w w p

q D p w p D w w p D w w p

q D p w p D w w p





 (10)

                                                                                       

 

ถ้า  max ( , , ), ( , , ) ( , , )D p w p D w w p D p w p   
จะเห็นได้ว่า ( , , ) ( , , )D p w p qD p w p  จึงเกิดข้อขัดแย้ง ในกรณีจึงเป็นไปไม่ได้ 
และถ้า  max ( , , ), ( , , ) ( , , )D p w p D w w p D w w p  
จะเห็นได้ว่า ( , , ) ( , , )D p w p qD w w p  



 



( , , ) ( , , ) ( , , )

                 max ( , , ) , ( , , ), ( , , ), ( , , ), ( , , ),

1
                    ( , , ) ( , , )               

2

                 max ( , , ) , ( , , ), ( ,

D w w p D w p w D Tw Tp Tw

q D w p w D w Tw w D p Tp w D w Tp w D p Tw w

D w Tw w D p Tp w

q D w p w D w w w D p p

 







 

  

 

, ), ( , , ), ( , , ),

1
                    ( , , ) ( , , )

2

1
                 max ( , , ) , ( , , ), ( , , )   

2

                 max ( , , ) , ( , , )                                                 

w D w p w D p w w

D w w w D p p w

q D w p w D p p w D p p w

q D w p w D p p w





     (11)       

 

ถ้า  max ( , , ), ( , , ) ( , , )D w p w D p p w D w p w   
จะเห็นได้ว่า ( , , ) ( , , )D w w p qD w w p  จึงเกิดข้อขัดแย้ง ในกรณีจึงเป็นไปไม่ได้ 
และถ้า  max ( , , ), ( , , ) ( , , )D w p w D p p w D p p w  
จะเห็นได้ว่า ( , , ) ( , , )D w p w qD p p w  
แทนค่า (11) ลงใน (10) จะได้ว่า 2( , , ) ( , , )D p w p q D p w p  จึงเกิดข้อขัดแย้ง 
ดังนั้น p w  

ต่อไปจะแสดงว่าT ต่อเนื่องที่จุด p   
ก าหนดให้  ny X  และ lim ny p ในที่น้ีจะแสดงว่า lim n

n
Ty Tp


   

และให้ , ,nx p y y z p    แทนค่าใน (1) จะได้ว่า 
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( , , ) max ( , , ), ( , , ), ( , , ), ( , , ),

1
                           ( , , ), ( , , ) ( , , )                                          (12)

2

n n n n n

n n n

D Tp Ty Tp q D p y p D p Tp p D y Ty p D p Ty p

D y Tp p D p Tp p D y Ty p




 

พิจารณา Limit superior ของ (12) ท าให้ได้ว่า 






( , lim , ) max ( , , ) , ( , , ), ( , lim , ), ( , lim , ), ( , , ),

1
                                  ( , , ) ( , lim , )

2

1
                               max 0, ( , lim , ), ( , lim ,

2

n n n

n

n n

D p Ty p q D p p p D p p p D p Ty p D p Ty p D p p p

D p p p D p Ty p

q D p Ty p D p Ty



  

 
 

)

                               max 0, ( , lim , )

                     

n

p

q D p Ty p

 
 



 

ถ้า  max 0, ( , lim , ) ( , lim , )n nD p Ty p D p Ty p   

จะเห็นได้ว่า ( ,lim , ) ( ,lim , )n nD p Ty p qD p Ty p  จึงเกิดข้อขัดแย้ง ในกรณีจึงเป็นไปไม่ได้ 
และถ้า  max 0, ( , lim , ) 0nD p Ty p   

จะเห็นได้ว่า ( ,lim , ) 0nD p Ty p   
แต่จาก ( ,lim , ) 0nD p Ty p   
ท าให้ได้ว่า ( ,lim , ) 0nD p Ty p   
ซึ่งจะได้ว่า lim nTy p Tp    
โดยบทแทรก 2.10 จะได้ว่า lim nTy p Tp    
ดังนั้น ด้วยเหตุนี้T เป็นการส่งต่อเนือ่งที่จุด p   
นั่นคือ จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดสามารถสรปุได้ว่า T มีจุดตรึง p เพียงจุดเดียวใน X แลT เป็นการส่งต่อเนื่องที่จุด p  
 

อภิปรายผล  
 ในโครงงานทางคณิตศาสตร์นี้ได้ศกึษาทฤษฎีบทจุดตรึงส าหรับการสง่บนปริภูมิอิงระยะทางชนิดดีที่มีขอบเขตอย่าง
บริบูรณ์ ท่ีมีT เป็นการส่งของตัวมันเองของ X และแสดงได้ว่าT มีจุดตรึง p เพียงจุดเดียวใน X และT เป็นการส่งต่อเนือ่งที่จุด p

งานวิจัยนี้ได้ขยายงานของ Rhoades [3] และ Dhage,  (1992) โดยก าหนดเง่ือนไขของการส่งT ตาม (1)  
 
สรุปผลการวิจัย   

ส าหรับ X เป็นปรภิูมิอิงระยะทางชนิดดีที่มีขอบเขตอยา่งบริบูรณ ์และT เป็นการส่งของตัวมันเองของ X ซึ่งสอดคล้องกับ
เงื่อนไข 

  
1

( , , ) max ( , , ), ( , , ), ( , , ), ( , , ), ( , , ), ( , , ) ( , , )
2

D Tx Ty Tz q D x y z D x Tx z D y Ty z D x Ty z D y Tx z D x Tx z D y Ty z   

ส าหรับทุกๆ , ,x y z X และ 0 1 q   เราจะได้ผลลัพธ์ว่าT มีจุดตรึง p เพียงจุดเดียวใน X และT เป็นการส่งต่อเนื่องที่จุด p  
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ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียและต้านอนุมูลอิสระของน้้านมข้าวโพดที่หมักด้วยคีเฟอร์ 
ANTIBACTERIAL AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF CORN MILK FERMENTED WITH KEFIR 
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บทคัดย่อ 

คีเฟอร์ เป็นผลิตภัณฑ์นมหมักที่มีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพ หนึ่งในประโยชน์ดังกล่าวคือฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรีย 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ของน้ านมข้าวโพดหมักด้วยคีเฟอร์ ในการยับยั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรียก่อให้เกิดสิว 
(Propionibacterium acnes DMST 14916 และ Staphylococcus aureus DMST 8013) และต่อต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งการ
ยับยั้งเช้ือแบคทีเรียก่อสิวใช้วิธี agar well diffusion method และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระใช้วิธี DPPH radical 
scavenging assay ผลที่ได้พบว่าน้ านมหมักข้าวโพดสามารถยับยั้งเช้ือก่อสิวได้ทั้ง 2 ชนิด โดยน้ านมข้าวโพดหมักที่ 72 ช่ัวโมง มี
ความสามารถในการยับยั้งเช้ือ  S. aureus และ P. acnes ได้ดีที่สุด เท่ากับ 25.00±1.00 และ 9.00±0.00 มิลลิเมตร ท่ีความ
เข้มข้น 250 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ขณะที่ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของนมข้าวโพดหมักที่ 72 ช่ัวโมง มีฤทธิ์ในการต้าน
อนุมูลอิสระ เท่ากับ 87.70±0.53% ที่ระดับความเข้มข้น 15 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เมื่อพิจารณาระยะเวลาในการหมักพบว่าฤทธิ์
ยับยั้งแบคทีเรียสูงขึ้นเมื่อระยะเวลาในการหมักเพิ่มขึ้น ดังนั้นน้ านมข้าวโพดหมักคีเฟอร์สามารถใช้เป็นตัวแทนในการยับยั้งการเกิด
สิวและเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระได้ 

 
ค้าส้าคัญ : ฤทธิย์ับยั้งแบคทีเรีย  ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ  คีเฟอร์ 
 

Abstract 
 Kefir, which is a fermented milk product have many beneficial health effects. One of these health 
effects is its role as antibacterial agent. The aims of this study are to determine the inhibition of acne-inducing 
bacteria (Propionibacterium acnes DMST 14916 and Staphylococcus aureus DMST 8013) and antioxidant 
activity of kefir samples from corn milk. The antibacterial activity and antioxidant activity were tested using 
agar well diffusion method and DPPH radical scavenging assay, respectively. The results showed that corn 
milk kefir inhibited both species of acne-inducing bacteria. Corn milk kefir during 72 h of fermentation showed 
the highest antibacterial activity to S. aureus and P. acnes at 250 mg/ml with 25.00±1.00 and 9.00±0.00 mm, 
respectively. Furthermore, corn milk kefir during 72 h of fermentation exhibited antioxidant activity with 
percentage of inhibition about 87.70±0.53 % at 15 mg/ml. Moreover, antibacterial activity was increased in 
fermentation time dependent manner. Thus, corn milk fermented with kefir are probably use as anti-acne 
agent and antioxidant resources. 
 
Keywords : antibacterial activity, antioxidant activity, kefir 
 
บทน้า   
 นมหมักคีเฟอร์เป็นผลิตภัณฑ์นมที่เกิดจากกระบวนการหมักนมกับจุลินทรีย์กลุ่มแบคทีเรียแลคติก ( lactic acid 
bacteria) เช่น Lactobacillus spp. Lactococcus spp. Leuconostoc spp. และ Streptococcus spp. และยีสต์ (yeast) 
เช่น Kluyveromyces lactis K. marxianus และ Saccharomyces spp. (Mascher et al., 2003; Angulo et al., 1993) จาก
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กระบวนการเมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ เปลี่ยนน้ าตาลแลคโตสในนมให้ เป็นกรด (กรดแลคติก และ กรดแอซีติก)  
และแอลกอฮอล์ส่ งผลให้นมที่ ได้ จากการหมักคี เฟอร์มี รสเปรี้ ยว และ กลิ่นที่ เฉพาะตั ว  นอกจากนี้ มี รายงานว่ า  
ในนมหมักคีเฟอร์พบสารคีเฟอร์แรนและแบคเทอริโอซิน (Micheli et al., 1999; Cleveland et al., 2001; da Silva Malheiros 
et al., 2010) ที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคแต่ไม่เป็นพิษต่อคน (สุภาพร ช่ืนชม, 2559) และมีฤทธิ์ในการต้านเนื้องอก 
(Moreno et al., 2007) ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (Kesenkas et al., 2011; Liu, Chen and Lin, 2005) ฤทธิ์ต้านเบาหวาน 
(Punaro et al., 2014) ฤทธิ์ต้านการอักเสบ (Lee et al., 2007) และฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Vinderola  et al., 2006) คีเฟอร์ยัง
ช่วยป้องกันการเกิดแผลพุพองในปากท่ีเกิดจากเชื้อรา (Chen et al., 2005) หรือในแง่การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่มีการน านมหมักคี
เฟอร์มาใช้ในการยับยั้งเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร อย่างไรก็ตามในการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของคีเฟอร์ส่วนใหญ่ศึกษาใน
นมสัตว์ เช่น นมวัว นมแพะ หรือศึกษาในนมพืชบางชนิด แต่ก็ยังขาดการศึกษาในธัญพืชอื่น ๆ อีกมาก ที่สามารถผลิตเป็นนมได้  

ปัจจุบันโรคติดเชื้อทางผิวหนังเป็นโรคที่พบได้บ่อยและมีผลต่อความงามโดยเฉพาะในวัยรุน่ คือ สิว โดยสิวมีสาเหตมุาจาก
เช้ือแบคทีเรีย P. acnes DMST 14916 และ S. aureus DMST 8013 ขณะที่ผลิตภัณฑ์หรือยารักษาสิวที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่
ตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุม ผลิตภัณฑ์บางตัวที่อาจก่อให้เกิดการระคายเคือง และอาการแพ้ ซึ่งการ
เลือกใช้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจส่วนบุคคล ซึ่งถ้าน้ านมธัญพืชหมักคีเฟอร์มี ฤทธิ์ในการยับยั้งเช้ือดังกล่าวก็สามารถพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นตัวเลือกหนึ่งส าหรับผู้บริโภคได้  ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการทดสอบคุณสมบัติการยับยั้งแบคทีเรีย
ก่อโรคผิวหนังซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสิว และต้านอนุมูลอิสระของนมธัญพืชหมักคีเฟอร์เพื่อประโยชน์ในการเป็นทางเลือกหนึ่งใน
การรักษาสิว และส่งเสริมสุขภาพผิวจากฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 
 
วิธด้ีาเนินการวิจัย  

1. วิธีการเตรียมและการศึกษาลักษณะทางกายภาพของน้้านมข้าวโพดหมัก 
การท าน้ านมข้าวโพดสามารถท าได้โดยน าเมล็ดสด 600 กรัม ต่อน้ ากลั่น 200 มิลลิลิตร น าไปปั่นด้วยเครื่องปั่นแล้วน าไป

กรองด้วยผ้าขาวบางเพื่อเอากากของธัญพืชออกให้ได้แต่น้ านมข้าวโพด น าไปต้มที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที 
จากนั้นน าน้ านมข้าวโพด ท่ีเตรียมไว้ 200 มิลลิลิตร ใส่ลงไปในขวดโหลแก้วขนาด 300 มิลลิลิตร แล้วน าหัวเช้ือคีเฟอร์ 5 % (w/v) 
ลงไปในขวดโหลแก้วบ่มในอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 48 และ 72 ช่ัวโมง  เมื่อได้น้ านมข้าวโพดทีผ่่านกระบวนการ
หมักแล้วบันทึกลักษณะทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงของน้ านมหมัก ได้แก่ กลิ่นและการแยกช้ัน จากนั้นน าน้ านมข้าวโพดที่ท าการ
หมักแล้วมากรองแยก kefir grain ออกให้เหลือแต่น้ านมข้าวโพดหมัก จากนั้นน าน้ านมข้าวโพดหมักที่ได้ไปวัดค่า pH และค่าความ
เป็นกรด พร้อมบันทึกผล 

2. การเตรียมนมข้าวโพดหมักเพ่ือใช้ในการทดสอบ 
 เมื่อน้ านมข้าวโพดผ่านกระบวนการหมักที่อุณหภมูิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 48 และ 72 ช่ัวโมง น าน้ านมข้าวโพด
หมักมากรองแยก kefir grain ออก แล้วน าน้ านมข้าวโพดหมักที่ได้ไปปั่นเหวี่ยงที่ 10000 × g เป็นเวลา 10 นาที แยกตะกอนออก 
น าส่วนน้ านมหมักไปผ่านกระบวนการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (freeze drying) เพื่อน าไปท าการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของ
แบคทีเรียก่อสิวและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระต่อไป 

3. การทดสอบการยับย้ังการเจริญของแบคทีเรียก่อสิวด้วยวิธี agar well diffusion 
ท าการเพาะเลี้ยงเช้ือ S. aureus DMST 8013 ในอาหารเหลว Nutrient broth (NB) บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง ส่วน P. acnes DMST 14916 เลี้ยงในอาหาร Brain Heart Infusion (BHI) broth บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส ในสภาวะไร้ออกซิเจนเป็นเวลา 48 ช่ัวโมง จากนั้นปรับความขุ่นของเช้ือ S. aureus ให้มีปริมาณเช้ือเริ่มต้นเท่ากับ
สารละลายมาตรฐาน McFarland No.0.5 (1.5 × 108 CFU/ml) ส่วน P. acnes น าเช้ือมาเจือจางให้มีปริมาณเช้ือเริ่มต้นเท่ากับ
สารละลายมาตรฐาน McFarland No.2 (6 × 108 CFU/ml) ท าการ spread plate และน า cork borer ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 มิลลิเมตร ที่ฆ่าเช้ือแล้วเจาะลงบนอาหารเลี้ยงเช้ือ จากนั้นใช้นมข้าวโพดหมักทดสอบฤทธิ์การยับยั้งที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ 
ปริมาตร 50 ไมโครลิตร โดยใช้ยาปฏิชีวนะ ampicillin 100 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เป็นชุดควบคุมผลบวก และน้ ากลั่นฆ่าเช้ือเป็นชุด
ควบคุมผลลบ บันทึกการยับยั้งโดยวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใส ท าการทดสอบซ้ าจ านวน 3 ครั้ง 
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4. การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH radical scavenging assay 
น าน้ านมข้าวโพดหมักท าเป็นสารละลายที่ความเข้มข้น 1 5 10 และ 15 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร โดยใช้น้ ากลั่นเป็นตัวท า

ละลาย เตรียมสารละลาย DPPH ให้มีความเข้มข้นเท่ากับ 0.01 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ดูดสารละลายน้ านมหมักแต่ละความเข้มข้น
ปริมาตร 0.75 มิลลิลิตร ใส่ลงในสารละลาย DPPH ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร ท าการผสมด้วยเครื่อง vortex ทิ้งไว้ 15 นาที ในที่มืดที่
อุณหภูมิห้อง น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 517 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง spectrophotometer ท าการทดลองซ้ าจ านวน 3 ครั้ง 
โดยใช้เมทานอล เป็น blank น าค่าท่ีได้มาค านวณหา % inhibition ตามสมการดังนี้  

 
% inhibition = [(A517 Control - A517 Sample)/ A517 Control] × 100 

 
ผลการวิจัย   

1.  ลักษณะทางกายภาพและน้้าหนักแห้งของน้้านมข้าวโพดหมัก 
จากการทดสอบได้ท าการศึกษาลักษณะทางกายภาพของน้ านมข้าวโพดหมักและน้ าหนักแห้ง โดยท าการศึกษาลักษณะของ กลิ่น 
การแยกช้ัน ค่า  pH ปริมาณความเป็นกรดของนมที่ผ่านการหมัก และปริมาณน้ าหนักแห้งของสารตัวอย่าง เมื่อพิจารณาลักษณะ
ของกลิ่น พบว่ากลิ่นของน้ านมข้าวโพดหมักมีกลิ่นเฉพาะตัวในระดับปานกลางเมื่อผ่านการหมักเป็นเวลา 72 ช่ัวโมง และพบว่า
ลักษณะการแยกช้ันของน้ านมข้าวโพดหมักเกิดขึ้นเมื่อผ่านการหมักเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง จากการทดสอบค่า pH และปริมาณกรด
ทั้งหมดพบว่าน้ านมหมักข้าวโพดมีค่า pH และมีปริมาณกรดทั้งหมดสอดคล้องกัน และเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการหมักที่เพิ่มขึ้น ใน
ส่วนของน้ าหนักแห้ง น้ านมข้าวโพดหมักให้ปริมาณน้ าหนักแห้งอยู่ในช่วง 0.99 -1.47 กรัม/100 มิลลิลิตร ของนมหมัก ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  ลักษณะทางกายภาพของน้ านมธัญพืชหมักและน้ าหนักแห้ง 

 

หมายเหตุ   +  หมายถึง กลิ่นเฉพาะตัวน้อย/ ++ หมายถึง กลิ่นเฉพาะตัวปานกลาง / -  หมายถึง ไม่ได้ท าการทดสอบ/  
√ หมายถึง   มีการแยกช้ัน/ × หมายถึง ไม่มีการแยกช้ัน 

 
2. ผลการยับย้ังการเจริญของแบคทีเรียก่อสิวด้วยน้้านมข้าวโพดหมัก 
ผลทดสอบการยับยั้งเช้ือ P. acnes ด้วยวิธี agar well diffusion ของน้ านมหมักข้าวโพดพบว่า มีความสามารถในการ

ยับยั้งเช้ือ P. acnes ได้ที่ระยะเวลาการหมักที่ 72 ช่ัวโมง ที่ความเข้มข้น 250 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้
น้ านมข้าวโพดที่ไม่ได้ผ่านการหมักไม่สามารถยับยั้งเชื้อ P. acnes ได้ แสดงดังตารางที่ 2 
 
 

ชนิดน้้านม 
กลิ่นน้้านม
ธัญพืชหมัก 

การแยกชั้น pH หลังหมัก 
ปริมาณกรด 

(%) 

น้้าหนักแห้ง 
(กรัม/100 
มิลลลิิตร) 

ข้าวโพด 
หมัก 24 ช่ัวโมง 

+ √ 3.86 0.90 1.44 

ข้าวโพด 
หมัก 48 ช่ัวโมง 

+ √ 3.70 1.13 0.99 

ข้าวโพด 
หมัก 72 ช่ัวโมง 

++ √ 3.61 1.13 1.47 

ข้าวโพด 
ไม่ผา่นการหมัก 

(ชุดควบคุม) 

- - - - 1.47 
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ตารางที่ 2  ผลการยับยั้งเชื้อ P. acnes ของน้ านมข้าวโพดหมักทีร่ะยะเวลาการหมัก 24, 48 และ 72 ช่ัวโมง 
 

ชนิดของน้้านมหมัก 
ค่าเฉลี่ยของเส้นผ่านศูนยก์ลางวงใส (mean ± SD) (มิลลิเมตร) 

ความเข้มขน้ 50 
(มิลลิกรัม/มิลลลิิตร) 

ความเข้มขน้ 100 
(มิลลิกรัม/มิลลลิิตร) 

ความเข้มขน้ 250 
(มิลลิกรัม/มิลลลิิตร) 

ข้าวโพดที่ 24 ช่ัวโมง ไม่ยับยั้ง ไม่ยับยั้ง ไม่ยับยั้ง 
ข้าวโพดที่ 48 ช่ัวโมง ไม่ยับยั้ง ไม่ยับยั้ง ไม่ยับยั้ง 
ข้าวโพดที่ 72 ช่ัวโมง ไม่ยับยั้ง ไม่ยับยั้ง 9.00±0.00 

ข้าวโพดที่ไมผ่่านการหมัก 
(ชุดควบบคุม) 

- - ไม่ยับยั้ง 

Ampicillin (100 µg/ml) 30.67±0.57 30.67±0.57 30.67±0.57 
น้ ากลั่นที่ผ่านการฆ่าเชื้อ ไม่ยับยั้ง ไม่ยับยั้ง ไม่ยับยั้ง 

หมายเหตุ  - หมายถึง ไม่ได้ท าการทดสอบ 
 
ผลทดสอบการยับยั้งเช้ือ S. aureus พบว่า น้ านมหมักข้าวโพดมีฤทธิ์ในการยับยั้งเช้ือได้ทุกช่วงเวลาการหมัก รวมทั้ง

น้ านมข้าวโพดที่ไม่ผ่านการหมักก็มีฤทธิ์ในการยับยั้งเช้ือ S. aureus โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสเท่ากับ 9.00±0.00 มิลลิเมตร 
นอกจากนี้ความสามารถในการยับยั้งแปรผันตรงกับความเข้มข้นและระยะเวลาในการหมัก โดยน้ านมหมักข้าวโพดในระยะเวลา
การหมักท่ี 72 ช่ัวโมง ที่ระดับความเข้มข้น 250 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ให้ความสามารถในการยับยั้งเช้ือ S. aureus มากที่สุด โดยมี
เส้นผ่านศูนย์กลางวงใสเท่ากับ 25.00±1.00 มิลลิเมตร ดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3  ผลการยับยั้งเชื้อ S. aureus ของน้ านมข้าวโพดหมักท่ีระยะเวลาการหมัก 24, 48 และ 72 ช่ัวโมง 
 

หมายเหตุ  - หมายถึง ไม่ได้ท าการทดสอบ  
 
3. ผลการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้้านมข้าวโพดหมัก  

 จากผลแสดงให้เห็นว่าน้ านมข้าวโพดหมักที่ 72 ช่ัวโมง แสดงความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระโดยมีค่า IC50 เท่ากับ 
2.52 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และให้ค่า %inhibition เพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้น โดยสามารถยับยั้งอนุมูล DPPH ได้มากถึง 
87.70±0.53 ที่ความเข้มข้น 15 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ดังตารางที่ 4 
 
 
 

ชนิดของนมหมกั 
ค่าเฉลี่ยของเส้นผ่านศูนยก์ลางวงใส (mean ± SD) (มิลลิเมตร) 

ความเข้มขน้ 50 
(มิลลิกรัม/มิลลลิิตร) 

ความเข้มขน้ 100 
(มิลลิกรัม/มิลลลิิตร) 

ความเข้มขน้ 250 
(มิลลิกรัม/มิลลลิิตร) 

ข้าวโพดที่ 24 ช่ัวโมง 7.00±1.00 9.67±0.57 16.00±1.00 
ข้าวโพดที่ 48 ช่ัวโมง 9.00±0.00 11.67±0.57 19.00±1.00 
ข้าวโพดที่ 72 ช่ัวโมง 11.00±1.00 16.33±1.528 25.00±1.00 
ข้าวโพดที่ไมผ่่านการหมัก - - 9.00±0.00 
Ampicillin (100 µg/ml) 34.67±0.57 34.67±0.57 34.67±0.57 
น้ ากลั่นที่ผ่านการฆ่าเชื้อ ไม่ยับยั้ง ไม่ยับยั้ง ไม่ยับยั้ง 
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ตารางที่ 4  ผลการทดสอบฤทธิ์ตา้นอนุมูลอิสระของน้ านมข้าวโพดหมักที่ระยะเวลาในการหมัก 72 ช่ัวโมง 
 

 
อภิปรายผล  
 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของน้ านมธัญพืชหมักจากลักษณะของกลิ่นนม พบว่าการที่นมมีกลิ่นเฉพาะตัวมาก
หรือน้อยน่าจะขึ้นอยู่กับความแตกต่างของสารอาหารในธัญพืชและการใช้สารอาหารของจุลินทรีย์ ส่วนการแยกช้ัน ค่า pH หลัง
การหมักและปริมาณกรดทั้งหมด จะสอดคล้องกัน เนื่องจากการแยกช้ันเกิดจากกรดที่ถูกสร้างขึ้นมาจากแบคทีเรีย ท าให้นมเกิด
การตกตะกอนและเกิดการแยกช้ัน ซึ่งค่า pH ที่ต่ าสอดคล้องกับปริมาณกรดที่สูง ปริมาณน้ าหนักแห้งนั้นเป็นไปได้ว่าขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบของคาร์โบไฮเดรตในธัญพืช เนื่องจากในน้ านมธัญพืชจะมีคาร์โบไฮเดรตเป็นองค์ประกอบหลัก ในเมล็ดข้าวโพดหวาน
มีปริมาณของคาร์โบไฮเดรต 39.3 กรัม ต่อข้าวโพดหวาน 100 กรัม (Namiki, 1995) ซึ่งจะเห็นได้ว่านมหมักข้าวโพดมีปริมาณ
น้ าหนักแห้งสูง 
   จากผลการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียก่อโรคทางผิวหนังที่ท าให้เกิดสิวของน้ านมข้าวโพดหมัก อาจมีผลมาจากในระหว่าง
กระบวนการหมักน้ านมข้าวโพดกับหัวเชื้อคีเฟอร์จะมีการผลิตสารที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย เช่น กรดอินทรีย์ คีเฟอร์แรน 
แบคเทอริโอซิน และ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ที่มีความสามารถในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียก่อโรคได้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยอื่น 
(Medrano et al., 2007; Rodrigues et al., 2005; Mishra and Lambert, 1996) และผลยับยั้งเช้ือแบคทีเรียส่วนหนึ่งมาจาก
สารในธัญพืชเอง ซึ่งเห็นได้จากในน้ านมข้าวโพดที่ไม่ผ่านการหมักสามารถยับยั้งเช้ือ S. aureus ได้ นอกจากนี้จากผลการศึกษา
ดังกล่าวนั้นแสดงให้เห็นว่าผลของระยะเวลาในการหมักท่ีเพิ่มขึ้นส่งผลให้ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทดสอบเพิ่มขึ้น  
 ในการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยปกติแล้วในข้าวโพดจะมีสารกลุ่มแอลฟาแคโรทีน (α-carotenes) เบตาแคโรทีน 
(β-carotenes) ลูทิน (Lutein) และซีแซนทีน (Zeaxanthin) ปริมาณ 60 60 520 และ 437 ไมโครกรัมต่อน้ าหนักข้าวโพด 100 
กรัม ตามล าดับ (วรรณดี แสงดี และคณะ, 2559) ซึ่งเมื่อหมักน้ านมข้าวโพดกับหัวเชื้อคีเฟอร์พบว่ามีฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระไม่
แตกต่างกับนมข้าวโพดที่ไม่ผ่านการหมัก (ตารางที่ 4) ซึ่งแตกต่างกับงานวิจัยของ John and Deesenthum (2014) ที่รายงาน
ว่าคีเฟอร์เพิ่มฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในข้าว 3 สายพันธุ์ ได้แก่ ข้าวเจ้ามะลิแดง ข้าวเหนียวด า มข และข้าวเหนียวกล่ าเปลือกด า  ซึ่ง
อาจเป็นไปได้ว่าธัญพืชแต่ละชนิดมีผลต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในการหมักด้วยคีเฟอร์ที่แตกต่างกัน 
เนื่องจากเมื่อธัญพืชแต่ละชนิดผ่านกระบวนการเมตาบอลิซึมของจุลินทรีย์แล้วท าให้ฤทธิ์เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้    
 
สรุปผลการวิจัย   
 จากผลงานวิจัยที่ได้จะเห็นได้ว่าน้ านมข้าวโพดหมักคีเฟอร์มีฤทธิ์ในการยับยั้งเช้ือที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิว และมี
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระถึงแม้ความสามารถจะลดลงเล็กน้อยเมื่อผ่านกระบวนการหมัก ดังนั้นสามารถน าน้ านม
ข้าวโพดหมักคีเฟอร์มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์รักษาสิวได้ แต่ควรผ่านการทดสอบความเป็นพิษหรือการระคายเคืองต่อผิว  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณทุนสนับสนุนการวิจัยจากทุนพัฒนาองค์ความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และสาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส าหรับ
สถานท่ีในการวิจัย 

ชนิดนม 
ความเข้มขน้ 

(มิลลิกรัม/มิลลลิิตร) 
ค่าเฉลี่ย 

(%inhibition ± SD) 
นมข้าวโพดหมักที่ 72 ช่ัวโมง 5 58.32±0.57 

 15 87.70±0.53 
นมข้าวโพดที่ไม่ผ่านการหมัก 5 57.34±0.69 

 15 86.12±0.50 
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บทคัดย่อ 

วิจัยนี้เป็นการศึกษาเรื่องทฤษฎีกราฟกับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งใช้ความรู้เรื่องทฤษฎี
กราฟโดยขั้นตอนวิธีของพริมและขั้นตอนวิธีของครูสคอลในการหากราฟต้นไม้แผ่ทั่วท่ีน้อยที่สุดในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ในจังหวัดพิษณุโลกทั้ง 3 ประเภทเพื่อให้ได้ระยะทางที่น้อยที่สุดในการเดินทาง ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น สถานที่
ท่อง เที่ ยวทางวัฒนธรรมและวิถี ชีวิต  และสถานที่ท่อง เที่ ยวทางธรรมชาติ  ผลรวมระยะทางโดยขั้นตอนวิธีของ 
พริมและขั้นตอนวิธีของครูสคอลได้ระยะทางเท่ากัน คือระยะทางรวมประเภทสถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นเท่ากับ 112.1 
กิโลเมตร ประเภทสถานท่ีท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเท่ากับ 160.6 กิโลเมตร และประเภทสถานท่ีท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
เท่ากับ 590.5 กิโลเมตร  
 
ค าส าคัญ: การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จังหวัดพิษณุโลก วิธีการของพริม วิธีการของคูลสคอล กราฟต้นไม้แผ่ทั่วที่น้อยท่ีสุด 
 
 Abstract 
           This research is a study on graph theory and ecotourism in Phitsanulok by using the knowledge of 
graph theory, Prim’s algorithm and Kruskal’s algorithm to find the minimum spanning tree for travel 
ecotourism in Phitsanulok three types to get the least distance of three types is manufactured attractions, 
cultural and lifestyle attractions and natural attractions. The total distance by Prim’s algorithm and Kruskal’s 
algorithm is the same, the total distance of manufactured attractions is 112.1 km, cultural and lifestyle 
attractions is 160.6 km and natural attractions is 590.5 km. 
  
Keywords : ecotourism, Phitsanulok province, Prim’s algorithm, Kruskal’s algorithm, minimum spanning tree 
 
บทน า   
 การท่องเที่ยวของโลกได้เติบโตอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา มีการพัฒนาและ
จัดการอย่างมีระบบจนกลายเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังเป็น
อุตสาหกรรมที่ท ารายได้เป็นเงินตราต่างประเทศให้กับหลายประเทศ ก่อให้เกิดการลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว และช่วยสร้างอาชีพให้ประชาชนมีงานท ามีรายได้ ซึ่งการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้จ านวนมาก
ให้กับประเทศไทย จึงท าให้เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่การขยายตัวนั้นกลับส่งผลกระทบด้านลบต่อสภาพแวดล้อมทั้งทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม จึงเกิดแนวคิดใหม่ของการท่องเที่ยวที่จะก่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน
ท้องถิ่น ซึ่งคือแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเทศไทยได้น าแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้กับการท่องเที่ยวและ
แนวทางหนึ่งที่เป็นท่ีนิยมคือ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (บุญเลิศ, 2548) 
 พิษณุโลกเป็นเมืองท่องเที่ยวท่ีส าคัญ ที่นับวันจะยิ่งเป็นที่นิยมมากข้ึน เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวส าคัญและมี
ช่ือเสียงหลายแห่งในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในด้านของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต และแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ และยังจะได้สัมผัสธรรมชาติและอารยธรรมเก่า ได้สัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีสีสันหลากหลาย ทั้งธรรมชาติและ
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โบราณสถานวัดวาอาราม หรือแม้แต่แหล่งท่องเที่ยวในตัวเมือง พิษณุโลกมีท าเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับจังหวัดท่องเที่ยวที่ส าคัญอีกหลาย
จังหวัด คือ สุโขทัย เลย และเพชรบูรณ์ ท้ังยังเป็นจังหวัดที่มีการจัดการด้านการท่องเที่ยวท่ีมีประสิทธิภาพ แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ มี
ศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และมีสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านการท่องเที่ยวครบครัน ทั้งที่พัก อาหาร ไป
จนถึงกิจกรรมท่องเที่ยวต่าง ๆ ท าให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดพิษณุโลก มักประทับใจและกลับมาเยือนอีกในครั้งต่อ ๆ ไป 
(ท่องเที่ยวสะดุดตา, ออนไลน์) 
 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ถือว่าเป็นจุดเด่นที่ส าคัญของจังหวัดพิษณุโลก เช่น การไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวตาม
ธรรมชาติหรืออุทยานแห่งชาติ การไปศึกษาที่แหล่งความรู้ที่สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ภูมิปัญญาพื้นบ้าน การไหว้พระ เป็น
ต้น และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สามารถสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นอีกด้วย แต่เนื่องด้วยการเดินทางท่องเที่ยวจ าเป็นที่จะต้องมี
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง เป็นต้น ดังนั้นหากเราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไปได้ หรือ
แม้กระทั่งการประหยัดเวลาในการเดินทางจะช่วยให้การท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ นั้นมีความคุ้มค่าในเรื่องการเงินและเวลาอีก
ด้วย 
 คณิตศาสตร์เป็นความรู้อีกแขนงหนึ่งที่นิยมน ามาช่วยในการแก้ปัญหา โดยการน าข้อมูลเกี่ยวกับปัญหานั้นมาสร้างเป็น
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical model) และน าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์มาวิเคราะห์และศึกษาโดยใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ ซึ่งจะท าให้การแก้ปัญหาเป็นไปได้อย่างถูกต้องสมเหตุสมผลตามหลักวิชาคณิตศาสตร์ วิธีหนึ่งที่นิยมใช้คือการจ าลอง
ปัญหาบางอย่างด้วยแผนภาพ (Diagram) ที่ประกอบด้วยจุดและเส้นและเรียกแผนภาพดังกล่าวว่า กราฟ และวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับ
สมบัติต่าง ๆ ของกราฟ เรียกว่า ทฤษฎีกราฟ (Graph  theory) ปัจจุบันทฤษฎีกราฟมีการประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในศาสตร์
แขนงต่าง ๆ ดังนั้นจึงมีการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีกราฟเพื่อน าผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหา (ปริสา, 2552) 

คณะผู้จัดท าได้เหน็ถึงปัญหาในด้านระยะทางของการเดินทางท่องเที่ยวในสถานท่ีท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดพิษณุโลก
เพื่อให้ได้ระยะทางที่สั้นที่สุด แต่สามารถที่จะท่องเที่ยวให้ครบตามจ านวนสถานที่ที่ต้องการได้ เพื่อเป็นการประหยัดทั้งเวลา และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากเหตุผลดังกล่าวท าให้คณะผูจ้ัดท ามคีวามสนใจที่จะใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีกราฟมาช่วยแก้ปัญหา
ในการหาระยะทางที่สั้นที่สุด เพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 3 ประเภท ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์
สร้างขึ้น สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยใช้วิธีการของพริมและวิธีการ
คูลสคอล หากราฟต้นไม้แผ่ทั่วที่น้อยที่สุด และใช้โปรแกรม Geometer’s Sketchpad (GSP) และ โปรแกรม Adobe 
Photoshop CS5 มาช่วยในการสร้างแผนภาพการเดินทางที่ได้จากวิธีการดังกล่าว  
 
วิธดี าเนินการวิจัย   
 ศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และที่ตั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทั้ง 3 ประเภทที่มีอยู่ภายในจังหวัด
พิษณุโลกจากแหล่งข้อมูลและเว็บไซต์ที่น่าเช่ือถือ และด าเนินการค้นหาเส้นทางการเดินทางทั้งหมดได้จากเว็บไซต์ Google map 
โดยรวบรวมเส้นทางทีเ่ชื่อมระหว่างสถานท่ีทุกเส้นทางแล้วน ามาวาดกราฟแสดงถึงเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยวจากสถานที่หนึ่งไปยัง
สถานที่อื่นๆ โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 และโปรแกรม Geometer’s Sketchpad สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ในจังหวัดพิษณุโลก แยกตามประเภทดังนี้ สถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต และ
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และใช้ขั้นตอนวิธีของพริมและขั้นตอนวิธีของครูสคอลเพื่อหากราฟต้นไม้แผ่ทั่วที่น้อยที่สุด  
โดยขั้นตอนวิธีของพริมมีขั้นตอนดังนี้คือเริ่มต้นโดยการเรียงล าดับน้ าหนักของเส้นเช่ือมทุกเส้นจากน้อยไปหามาก และเลือกเส้น
เช่ือมในกราฟที่มีน้ าหนักน้อยที่สุดเป็นเส้นเช่ือมเริ่มต้น จากนั้นให้เพิ่มเส้นเช่ือมที่มีน้ าหนักน้อยสุดที่เหลืออยู่ที่จะไม่ท าให้เกิดวัฏ
จกัรกับเส้นเช่ือมท่ีเลือกไว้แล้วท าการหยุดหลังจากได้กราฟ 1n  เส้น และขั้นตอนวิธีของครูสคอลมีขั้นตอนดังนี้ เริ่มจากแบ่งเซต
ของจุดของกราฟเป็น S  และ S  โดยที่ S  คือเซตของจุดที่เช่ือมโยงแล้ว S คือเซตของจุดที่ยังไม่เช่ือมโยงโดยเริ่มต้นจะ
ก าหนดให้  1,2,3, ,S n K   เลือกจุดใดๆใน S และเส้นเช่ือมโยงจุดนี้กับจุดที่มีค่าน้ าหนักน้อยท่ีสุด เริ่มต้นให้ใส่ทั้งสองจุด
นี้ไว้ในเซต S จากนั้นเลือกจุดใน  S  ซึ่งมีเส้นเช่ือมท่ีมีค่าน้ าหนักน้อยที่สุดที่เชื่อมโยงกับจุดใน S และไม่ท าให้เกิดวัฏจักรในเซต 
S ท าซ้ าข้ันท่ี 3 จนกว่าทุกๆ จุดจะอยู่ใน S  
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ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อสถานท่ีท่องเที่ยวท้ังหมดแยกตามประเภท 
 
ล าดับที ่ แหล่งท่องเทีย่วที่มนุษย์สร้างขึ้น แหล่งท่องเทีย่วทางวัฒนธรรมและวิถชีีวิต แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิ

1. 
 

2. 
3. 

    4. 
5. 

 

6. 
7. 
8. 
 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

 
14. 

 
15. 
16. 
17. 

 
18. 

 
19. 

 
20. 

 
21. 

 
22. 

 
 

23. 

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช (

1A ) 

หอศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยนเรศวร (

1B ) 

ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ (
1C ) 

พิพิธภัณฑ์ชาวแพจังหวัดพิษณุโลก (
1D ) 

ศาลหลักเมือง (
1E ) 

อนุสาวรียพ์่อขุนบางกลางท่าว  
(

1F ) 

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (
2A ) 

 
วัดนางพญา (

2B ) 

วัดจุฬามณี (
2C ) 

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (
2D ) 

วัดอรัญญิก (
2E ) 

วัดราชคีรีหิรัญยาราม (
2F ) 

พระเจดีย์ด้วน (
2G ) 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจา่ทว ี(
2H ) 

พิพิธภัณฑ์ผ้ามหาวิทยาลัยนเรศวร (
2I ) 

วัดเจดีย์ยอดทอง (
2J ) 

หมู่บ้านร่องกล้า (
2K ) 

โรงเจไซทีฮุกตึ๊ง (
2L ) 

วัดวังทองวราราม (
2M ) 

อุทยานแห่งชาติภูหินรอ่งกล้า 
(

3A ) 

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง 
(

3B ) 

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว  
(

3C ) 

น้ าตกแก่งซอง (
3D ) 

ล่องแพแก่งไฮ (
3E ) 

อุทยานแห่งชาติน้ าตกชาติตระการ 
(

3F ) 

สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า
พิษณุโลกในพระราชด าร ิ(

3G ) 

น้ าตกปอย (
3H ) 

เขตห้ามล่าสัตว์ปา่ถ้ าผาท่าพล 
(

3I ) 

น้ าตกแก่งโสภา (
3J ) 

น้ าตกขุนหว้ยเทิน (
3K ) 

น้ าตกไผ่สีทอง (
3L ) 

น้ าตกสกุโณทยาน (
3M ) 

สวนนกไทยศึกษา (
3N ) 

เขาโปกโล้น (
3O ) 

วนอุทยานเขาพนมทองต าบลพันชา
ลี (

3P ) 

อุทยานแห่งชาติภูแดงร้อน 
 (

3Q ) 

เขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน (
3R ) 

อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว (
3S ) 

เขตห้ามล่าสัตว์ปา่เขาน้อย – เขา
ประดู่ (

3T ) 

น้ าตกนาจาน (
3U ) 

น้ าตกตาดปลากั้ง (
3V ) 

ถ้ าเดือนถ้ าดาว (
3W ) 

 
ผลการวิจัย  

วิจัยเรื่อง ทฤษฎีกราฟกับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดพิษณุโลก ได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีกราฟเรื่อง
กราฟต้นไม้แผ่ทั่วที่น้อยที่สุดโดยใช้ขั้นตอนวิธีการของพริมและวิธีการของคูลสคอล เพื่อหาระยะทางที่สั้นที่ สุด และสร้างแผนที่
แสดงต าแหน่งท่ีตั้งของสถานท่ีท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดพิษณุโลกทั้ง 3 ประเภท ท าให้ได้กราฟต้นไม้แผ่ทั่วที่น้อยที่สุดของแต่
ละประเภท คือ ระยะทางรวมประเภทสถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นเท่ากับ 112.1 กิโลเมตร ระยะทางรวมประเภทสถานที่
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ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเท่ากับ 160.6 กิโลเมตร และระยะทางรวมประเภทสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเท่ากับ  
590.5 กิโลเมตร  

 
 
 
 

 
ภาพที่ 1  ต้นไม้แผ่ทั่วที่น้อยท่ีสุดของสถานท่ีท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเภทสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีมนุษย์สร้างขึ้น  

               (หน่วยเป็นกิโลเมตร) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2   เส้นทางของสถานท่ีท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเภทสถานที่ท่องเที่ยวท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 

  
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3  กราฟต้นไม้แผ่ทั่วที่น้อยที่สุดของสถานท่ีท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเภทสถานท่ีท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

และวิถีชีวิต (หน่วยเป็นกิโลเมตร) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 4   เส้นทางของสถานท่ีท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเภทสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
                                    และวิถีชีวิต 
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ภาพที่ 5  กราฟต้นไม้แผ่ทั่วที่น้อยที่สุดของสถานท่ีท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเภทสถานท่ีท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ 
       (หน่วยเป็นกิโลเมตร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6   เส้นทางของสถานท่ีท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเภทสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
 
อภิปรายผล  
  จากวิจัยเรื่อง ทฤษฎีกราฟกับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดพิษณุโลก ได้กราฟต้นไม้แผ่ทั่วที่น้อยที่สุดในการ
เดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทั้ง 3 ประเภท ซึ่งจะช่วยให้การเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดพิษณุโลก สามารถช่วย
ประหยัดเวลาและพลังงานเชื้อเพลิงได้เนื่องจากระยะทางที่ได้เป็นระยะทางที่สั้นที่สุดและเป็นการเดินทางท่องเที่ยวครบทุกสถานที่
ในจังหวัดพิษณุโลก ส าหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อเกี่ยวกับการท่องเที่ยวสามารถน าไปปรับใช้กับสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ และควรส ารวจ
เส้นทางจริงด้วยตนเองเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการเลือกเส้นทางเนื่องจาก google map อาจจะแสดงเส้นทางที่เป็นเส้นทางส่วน
บุคคลซึ่งไม่สามารถเลือกเส้นทางนั้นได้และ google map จะมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลเส้นทางบ่อยครั้งอาจท าให้ผลของการศึกษามี
การปรับเปลี่ยนข้อมูลได้เช่นกัน 
    
สรุปผลการวิจัย   
 จากการศึกษาท าให้ได้กราฟต้นไม้แผ่ทั่วที่น้อยที่สุดตามขั้นตอนวิธีการของพริมและวิธีการของคูลสคอลในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 3 ประเภทภายในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น สถานที่
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งสามารถช่วยประหยัดเวลาและพลังงานเช้ือเพลิงได้
เนื่องจากระยะทางที่ได้เป็นระยะทางที่สั้นที่สุดและเป็นการเดินทางท่องเที่ยวครบทุกสถานท่ีในจังหวัดพิษณุโลก 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อท าการศึกษาการขึ้นรูปของแป้งฟักทองและลูกเดือยที่ความเข้มข้นต่างกัน 5 ระดับ คือ 5 
10 15 20 และ 30%w/v และการหาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างแป้งต่อกลีเซอรอล ผลที่ได้พบว่าปริมาณแป้งฟักทองและแป้ง
ลูกเดือยที่ขึ้นรูปได้ดีที่สุด คือ ที่ความเข้มข้น 20%w/v จากนั้นน าอัตราส่วนที่ได้มาผสมกับกลีเซอรอลที่ความเข้มข้นต่างกัน 3 
ระดับ แล้วทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นฟิล์มได้แก่ ความหนา การต้านแรงดึงขาด การยืดตัวของแผ่นฟิล์ม  และ
คุณสมบัติการย่อยสลายทางชีวภาพ ผลที่ได้คือความหนาของฟิล์ม มีค่าระหว่าง 0.54-0.97 มิลลิเมตร แผ่นฟิล์มแป้งฟักทองที่ต้าน
แรงดึงได้สูงสุด คือ แผ่นฟิล์มที่ผสมกลีเซอรอล 5% มีค่าเท่ากับ 1.06±0.16 MPa ขณะที่แผ่นฟิล์มฟักทองที่ผสมกลีเซอรอล 10% 
ให้ค่าการยืดตัวสูงสุดที่ 22.99±2.96 มิลลิเมตร ส่วนฟิล์มลูกเดือยผสมกลีเซอรอล 10% มีค่าการต้านแรงดึงสูงสุด (0.34±0.03 
MPa) แต่ฟิล์มที่เพ่ิมปริมาณกลีเซอ รอล 20% ให้ค่าการยืดตัวสูงสุดที่ 56.97±6.06 มิลลิเมตร และแผ่นฟิล์มที่สามารถย่อยสลายได้
เร็วท่ีสุด คือแผ่นฟิล์มลูกเดือยที่ผสมกลีเซอรอล 20% โดยใช้ระยะเวลา 14 วัน 

ค าส าคัญ : แป้งลูกเดือย แป้งฟักทอง  พลาสติกชีวภาพ กลีเซอรอล 
 

Abstract 
The objective of this research was to study the forming of pumpkin starch and adlay starch with five 

different concentrations, i.e. 5, 10, 15, 20 and 30%w/v. The optimal ratio between starch and glycerol was 
investigated. The results showed that both of the two starch contents at 20%w/v concentration could give 
the better formed film than the others. Therefore, this concentration of starch was mixed with three different 
concentration of glycerol. Physical properties including thickness, tensile strength, elongation and 
biodegradation were determined. The results indicated that pumpkin film with 5% glycerol showed the 
maximum tensile strength of 1.06±0.16 MPa. The elongation value of pumpkin film with 10% glycerol was the 
highest at 22.99±2.96 millimeters. With the lowest glycerol concentration; 10%v/v of adlay starch solution 
presented the highest tensile strength (0.34±0.03 MPa). When glycerol concentration was raised to over 
20%v/v, adlay film can elongated to reach 56.97±6.06 millimeters. The adlay starch film with 20% glycerol 
was completely degraded within the shortest time period of 14 days. 

 
Keywords : pumpkin starch, adlay starch, bioplastics, glycerol 
 
บทน า   
 พลาสติกเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มีการน ามาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน เช่น การผลิตเป็นส่วนประกอบใน
อุปกรณ์หรือบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ด้วยคุณสมบัติที่มีน้ าหนักเบา ทนทาน และมีราคาถูก  พลาสติกโดยทั่วไปเป็นวัสดุที่สังเคราะห์จาก
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมซึ่งในข้ันตอนการกลั่นล าดับส่วนของน้ ามันดิบจะได้สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีขนาดเล็กน ามาท าปฏิกิริยา
กันให้ได้เป็นสายโพลิเมอร์และน าไปขึ้นรูปเป็นเม็ดพลาสติก และในบางครั้งอาจมีการใส่สารเติมแต่งบางชนิดลงไปด้วย ซึ่งบางครั้ง
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อาจส่งผลเสียต่อผู้ใช้งานได้โดยเฉพาะพลาสติกที่ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ส าหรับใส่อาหารและเครื่องดื่ม (ศุลีพร และคณะ, 2556) 
อย่างไรก็ตามพลาสติกก็ยังคงเป็นวัสดุที่มีบทบาทอย่างมากต่อชีวิตประจ าวันของเราในปัจจุบันเนื่องจากมีรูปแบบการใช้งานที่
หลากหลาย จึงท าให้มีแนวโน้มในการผลิตเพิ่มมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันการเพิ่มขึ้นของพลาสติกก่อให้เกิดปัญหาตามมาคือ ขยะ
จากพลาสติก เนื่องจากเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ยาก ถ้ามีการก าจัด เช่น การเผาก็จะก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศและเกิด
สภาวะโลกร้อน (Global warming) ตามมา (Avérous and Pollet , 2012; ศุลีพร และคณะ, 2556) นอกจากน้ีขยะจากพลาสตกิ
อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เช้ือโรคได้อีกด้วย หลายๆ ประเทศจึงให้ความตระหนักถึงการลดปัญหาจากขยะพลาสติกและเริ่มเกิด
แนวคิดในการพัฒนาพลาสติกให้มีคุณสมบัติย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เรียกว่า พลาสติกชีวภาพ (bioplastic) ซึ่งผลิตได้จากพืช
โดยส่วนใหญ่ โดยสารตั้งต้นที่สกัดได้จากพืชที่สามารถน ามาสังเคราะห์ เป็นพลาสติกชีวภาพได้ เช่น น้ าตาล แป้ง น้ ามัน หรือ
เซลลูโลส เป็นต้น (Plastics Institute of Thailand, 2013)  
 ดังนั้นในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงสนใจการผลิตฟิล์มพลาสติกชีวภาพจากส่วนของแป้งที่ได้พืช 2 ชนิด ได้แก่ ลูกเดือย และ 
ฟักทอง โดยน ามาศึกษาการขึ้นรูปของแป้งทั้ง 2 ชนิด จากนั้นน ามาหาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างปริมาณแป้งต่อพลาสติกไซ
เซอร์ที่ใช้เป็นสารผสม ได้แก่ กลีเซอรอล น าแผ่นฟิล์มที่ได้ไปทดสอบคุณสมบัติด้านกายภาพและการย่อยสลายทางชีวภาพของ
แผ่นฟิล์ม เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของวัตถุดิบแป้งทั้ง 2 ชนิดในการผลิตพลาสติกชีวภาพและเพื่อการพัฒนาคุณสมบัติของ
แผ่นฟลิ์มให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานรวมถึงการต่อยอดเพื่อผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ในอนาคต อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการเพิ่ม
มูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรและได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

วิธดี าเนินการวิจัย  
1. การเตรียมแป้งจากฟักทองและลูกเดือย 

 น าส่วนของฟักทองเลือกเฉพาะส่วนเนื้อหั่นเป็นช้ินเล็ก ๆ และคัดเมล็ดลูกเดือยที่กะเทาะเปลือกออกแล้วมาอบให้แห้งที่
อุณหภูมิ 55 °C เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง จากนั้นน ามาบดด้วยเครื่องปั่น และกรองให้ได้ผงละเอียดด้วยตะแกรงร่อนที่มีความละเอียด 
80 mesh น าผงแป้งที่ได้ทั้ง 2 ชนิดมาค านวณหาร้อยละน้ าหนักคงเหลือของผงแป้งแต่ละชนิด ดังนี ้ 

 ร้อยละน้ าหนักคงเหลือของผงแป้ง =        น้ าหนักของผงแป้งหลังบด x 100 
           น้ าหนักของวัตถุดิบก่อนอบแห้ง 

2. การศึกษาการขึ้นรูปของสารละลายแป้งจากฟักทองและเมล็ดลูกเดือย 
  เตรียมสารละลายจากผงแป้งแต่ละชนิด โดยเตรียมสารละลายผงแป้งที่ความเข้มข้นต่างกัน 5 ระดับคือ 5 10 15 20 และ 
30 %w/v ต้มให้ความร้อนบน hot plate ที่อุณหภูมิ 80 °C, เป็นเวลา 20 นาที (กวนอย่างสม่ าเสมอ) ตั้งทิ้งให้อุณหภูมิลดลง
ประมาณ 40 °C น าสารละลายที่ได้มาขึ้นรูปบนแท่นพิมพ์ขนาด 10x10 เซนติเมตร อบใหแ้ห้งที่ 50 °C เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง สังเกต
ลักษณะการขึ้นรูปของแผ่นแป้งแต่ละชนิด จากนั้นเลือกสารละลายแป้งความเข้มข้นท่ีสามารถข้ึนรูปเป็นแผ่นได้มาศึกษาในขั้นตอน
ต่อไป 

3. การหาปริมาณกลีเซอรอลที่เหมาะสมในการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพจากแป้ง 2 ชนิด 
 การน าสารละลายแป้งฟักทองและแป้งลูกเดือยที่สามารถข้ึนรูปได้จากขั้นตอนที่ 2 มาเติมสารพลาสติกไซเซอร์ ได้แก่ กลี
เซอรอลที่อัตราส่วนต่าง ๆ 3 ระดับ โดยสารละลายจากแป้งฟักทองเติมปริมาณกลีเซอรอลที่ความเข้มข้น 5, 7.5 และ 10% โดย
น้ าหนักของแป้ง ส่วนสารละลายจากแป้งลูกเดือยเติมปริมาณกลีเซอรอลที่ความเข้มข้น 10, 15 และ 20% โดยน้ าหนักของแป้ง ให้
ความร้อนที่อุณหภูมิ 80 °C เป็นเวลา 20 นาที ตั้งทิ้งให้อุณหภูมิลดลงถึง 40 °C น าสารละลายที่ได้มาขึ้นรูปบนแท่นพิมพ์ขนาด 
10x10 เซนติเมตร อบแห้งที่ 50°C เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง จากนั้นลอกแผ่นฟิล์มที่ได้ทั้งสองชนิดไปทดสอบสมบัติของแผ่นฟิล์ม ดังนี้  
 1) ความหนา (Thickness) วัดด้วยเครื่องวัดความหนา โดยใช้มาตรฐาน ASTM D 645-92 โดยตัดแผ่นฟิล์มขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร มาวัดความหนาด้วยไมโครมิเตอร์ ที่ต าแหน่งต่างกัน 5 จุด คือ บริเวณตรงกลางและทั้ง 4 มุมของ
แผ่นฟิล์ม จากน้ันหาค่าเฉลี่ยของความหนาของฟิล์ม 
 2) ความต้านทานแรงดึงขาด (Tensile strength) และการยืดตัว (% Elongation) โดยใช้มาตรฐาน ASTM D 
882-88 ใช้เครื่อง Universal testing machine ท าการเตรียมช้ินแผ่นฟิล์มจากแป้งฟักทองและแป้งลูกเดือยให้มีรูปทรง 
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Dumbbell (ภาพท่ี 1) ก าหนดค่าความเร็วในการทดสอบ โดยจะท าการยึดแผ่นฟิล์มที่ต าแหน่งปลายทั้งสองด้านด้วยระยะคงที่ ท า
การดึงยืดแผ่นฟิล์มด้วยอัตราการดึงที่คงที่ โดยเครื่องมือจะวัดการยืดตัวที่เปลี่ยนแปลงของช้ินทดสอบจนช้ินทดสอบเกิดการฉีกขาด
ในระยะทดสอบ (Gage length) จากนั้นจะบันทึกค่าแรงท่ีกระท า การต้านทานแรงดึง และร้อยละความยืดตัว 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 การเตรียมชิ้นแผ่นฟลิ์มจากแป้งรูปทรง Dumbbell 

4. การทดสอบความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ 
 ตัดแผ่นฟิล์มทดสอบขนาด 3×3 เซนติเมตร จ านวน 3 ช้ินต่อหนึ่งช่วงระยะเวลาทดสอบ น าแผ่นฟิล์มทดสอบฝังลงดินที่
อยู่ในกระบะกระจกใสให้ลึกจากระดับผิวดิน 10 เซนติเมตร โดยให้ข้างหนึ่งของแผ่นชิดแนบกับกระจก สังเกตความสามารถในการ
ย่อยสลายของแผ่นฟิล์มเป็นระยะเวลา 30 วัน  
 
ผลการวิจัย  

1. ผลการทดสอบการขึ้นรูปของสารละลายแป้งจากฟักทองและลูกเดือย 
จากการน าส่วนของเนื้อฟักทองมาอบแห้งแล้วบดให้ละเอียดและกรองให้ได้ผงละเอียดด้วยตะแกรงร่อนที่มีความละเอียด 

80 mesh พบว่าจากผลฟักทองดิบ 1 กิโลกรัม อบแห้งแล้วมีน้ าหนักคงเหลือ 160 กรัม เมื่อน าไปบดและกรองให้ได้ผงละเอียดให้
น้ าหนักหลังบดเท่ากับ 136 กรัม คิดเป็นร้อยละน้ าหนักคงเหลือของผงแป้งฟักทองเท่ากับ 13.6 ส่วนเมล็ดลูกเดือยที่อบแห้งแล้ว 1 
กิโลกรัมและบดละเอียดให้น้ าหนักของแป้งเท่ากับ 499.51 กรัม คิดเป็นร้อยละน้ าหนักคงเหลือของผงแป้งลูกเดือยเท่ากับ 49.95 
และเมื่อน าแป้งทั้ง 2 ชนิดมาท าการขึ้นรูปที่ความเข้มข้นต่างกัน 5 ระดับ ให้ผลของการขึ้นรูปของสารละลายแป้งฟักทองดังตารางที่ 
1 และการขึ้นรูปของสารละลายแป้งลูกเดือยดังตารางที่ 2  

ตารางที่ 1  ผลของการทดสอบการขึ้นรูปของสารละลายแป้งฟักทองที่ความเข้มข้นต่าง ๆ 

ความเข้มข้น 
สารละลายแป้ง ลักษณะแผ่นแป้งทีข่ึ้นรูป ลักษณะที่สังเกตได ้

แป้งฟักทอง  
5% w/v 

 
สามารถขึ้นรูปเป็นแผ่นได้ แต่มีความเปราะบางมาก  
ลอกออกจากแท่นพิมพ์ยาก 

 
แป้งฟักทอง 
10% w/v 

 
สามารถขึ้นรูปเป็นแผ่นได้ แผ่นมีความบาง สีเหลืองอ่อน 
ลอกออกจากแท่นพิมพ์ยาก 

แป้งฟักทอง 
15% w/v 

 
สามารถรูปเป็นแผ่นได้ มีความบาง สีเหลืองอ่อน 
ลอกออกจากแท่นพิมพ์ยาก 
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ตารางที่ 1  ผลของการทดสอบการขึ้นรูปของสารละลายแป้งฟักทองที่ความเข้มข้นต่าง ๆ (ต่อ) 

 
ความเข้มข้น 

สารละลายแป้ง 
ลักษณะแผ่นแป้งทีข่ึ้นรูป 

 
ลักษณะที่สังเกตได ้

แป้งฟักทอง 
20% w/v 

 
 

สามารถรูปเป็นแผ่นได้มีความหนาปานกลาง สีเหลืองขุ่น 
 

แป้งฟักทอง 
30% w/v 

 
สามารถขึ้นรูปเป็นแผ่นได้ แต่แผ่นมีความหนามากลอกออกจาก
แท่นพิมพ์ได้ยาก มีสีเหลืองเข้ม 

ตารางที่ 2 ผลการขึ้นรูปของแป้งจากลูกเดือยที่ความเข้มข้นต่าง ๆ 

ความเข้มขน้ 
สารละลายแป้ง 

 

ลักษณะของแป้ง 
 

ลักษณะท่ีสังเกตได้ 

 
แป้งลูกเดือย 

5% w/v 

 
สามารถขึ้นรูปได้ มีความเปราะบางมาก แตกหักง่าย 
ลอกออกจากแท่นพิมพ์ยาก 

แป้งลูกเดือย 
10% w/v 

 
สามารถขึ้นรูปได้ แผ่นมคีวามบางและเปราะมาก      
ลอกออกจากแท่นพิมพ์ยาก 

แป้งลูกเดือย 
15% w/v 

 
สามารถขึ้นรูปได้ แผ่นมคีวามหนาเล็กน้อย           
ความเปราะปานกลาง 

แป้งลูกเดือย 
20% w/v 

 
สามารถขึ้นรูปได ้
แผ่นมีความหนาปานกลาง 

แป้งลูกเดือย 
30% w/v 

 
ไม่สามารถข้ึนรูปได้ แผ่นมีความหนามาก  
และแตกหักง่าย 

 จากตารางที่ 1 พบว่าการขึ้นรูปของสารละลายแป้งฟักทองทั้ง 5 ความเข้มข้นให้ลักษณะแผ่นแป้งที่แตกต่างกัน ซึ่งแผ่น
แป้งที่มีลักษณะและการขึ้นรูปได้ดีที่สุด คือ ที่ความเข้มข้น 20 %w/v เนื่องจากให้แผ่นแป้งที่มีความหนาพอเหมาะ ไม่เปราะบาง
มาก แข็งแรง ลอกออกจากแท่นพิมพ์ได้ง่าย ส่วนผลของการขึ้นรูปของสารละลายแป้งลูกเดือย พบว่าสามารถข้ึนรูปได้ทุกอัตราส่วน
ยกเว้นท่ีความเข้มข้น 30 %w/v เนื่องจากมีลักษณะของแผ่นแป้งที่หนามากจึงมีความเปราะมาก เช่นเดียวกันกับที่ความเข้มข้น 5 
%w/v ที่มีลักษณะของแผ่นแป้งที่บางจนเกินไปจึงเปราะหักได้ง่าย ส่วนความเข้มข้นของสารละลายแป้งที่มีความเหมาะสมต่อการ
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น าไปเตรียมแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพ คือที่ความเข้มข้นของสารละลายแป้ง 20 %w/v ซึ่งเป็นความเข้มข้นที่สามารถขึ้นรูปเป็น
แผ่นได้ดี แผ่นมีความหนาปานกลาง (ตารางที ่2) จึงได้มีการคัดเลือกไปเตรียมเป็นพลาสติกชีวภาพในข้ันตอนต่อไป 

2. ผลการหาปริมาณกลีเซอรอลที่เหมาะสมในการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพ 
 จากการน าสารละลายแป้งทั้ง 2 ชนิดที่มีความเข้มข้น 20% w/v มาเติมกลีเซอรอลที่อัตราส่วนของความเข้มข้นที่ต่างกัน 
3 ระดับให้ลักษณะแผ่นฟิล์มดังภาพท่ี 2 
 
   
 

 

   ภาพที่ 2    แผ่นฟิล์มของแป้งฟักทอง และลูกเดือยทีไ่ด้จากการผสมกลีเซอรอลที่ความเข้มข้นต่างๆ 
แผ่นฟิล์มของแป้งฟักทองผสมกลีเซอรอล;  5 % (A);   7.5 % (B);    10 %; (C)   
แผ่นฟิล์มของแป้งลูกเดือยผสมกลเีซอรอล 10 % (D);   15 % (E);    20 %; (F)   

 
จากนั้นน าแผ่นฟิลม์ที่ไดไ้ปทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ ซึ่งให้ผลการทดสอบ ดังนี ้
 2.1 ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ 
 น าแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพจากแป้งทั้ง 2 ชนิดที่ได้จากการผสมกลีเซอรอลที่ความเข้มข้นต่าง ๆ มาทดสอบคุณสมบัติ
ทางกายภาพ 3 ประการคือความหนา ความต้านทานแรงดึง และการยืดตัวซึ่งให้ผลดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ผลการวัดคุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพจากแป้งฟักทองและลูกเดือย 

 
 ชนิดแป้ง 

อัตราส่วนกลีเซอรอล
ต่อสารละลายแป้ง 

ความหนา
(มม.) 

Max. Force 
(N) 

ความต้าน 
แรงดึง (MPa) 

การยืดตัว
(มม.) 

เปอร์เซ็นการยืดตัว 
(%) 

        
ฟักทอง 

 

5 : 20 %v/v 0.67±0.06 9.0±2.30 1.06±0.16 20.57±1.30 41.14±2.59 

7.5 : 20 %v/v 0.54±0.01 5.0±0.70 0.75±0.09 20.98±2.52 41.95±5.04 

10 : 20 %v/v 0.63±0.02 0.9±0.17 0.12±0.02 22.99±2.96 42.65±0.79 
 

ลูกเดือย 
 

10 : 20 %v/v 0.76±0.04 3.1±3.10 0.34±0.03 36.52±1.05 73.04±2.10 
15 : 20 %v/v 0.77±0.12 1.3±0.00 0.14±0.02 50.85±3.08 101.7±6.15 
20 : 20 %v/v 0.93±0.05 0.9±0.17 0.08±0.01 56.97±6.06 113.9±12.12 

 จากตารางที่ 3 พบว่า แผ่นฟิล์มจากแป้งฟักทองที่มีคุณสมบัติต้านแรงดึงได้สูงสุด คือ แผ่นฟิล์มที่เตรียมจากส่วนผสมของ
กลีเซอรอลต่อสารละลายแป้งฟักทองที่อัตราส่วน 5:20 % v/v โดยมีค่าเท่ากับ 1.06±0.16 MPa รองลงมาคือ ที่อัตราส่วน 7.5:20 
และ 10:20 % v/v ตามล าดับ (ภาพที่ 3) ในขณะที่ค่าการยืดตัวเฉลี่ยและเปอร์เซ็นต์การยืดตัวของแผ่นฟิล์มแต่ละชนิดจะ
แปรผกผันกับค่าความต้านแรงดึงขาด โดย แผ่นฟิล์มจากแป้งฟกทองที่เตรียมจากกลีเซอรอลที่ความเข้มข้น 10 % v/v ให้ค่าการ
ยืดตัวเท่ากับ 22.99±2.96 มิลลิเมตร คิดเป็น 42.65% รองลงมาคือที่ความเข้มข้นของกลีเซอรอล 7.5 และ 5 %v/v ตามล าดับ 
(ภาพท่ี 4)  

A  
B  

D  E  F  C  B  
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ภาพที่ 3 ความต้านแรงดึงขาดของแผ่นฟิล์มจากแป้งที่ผสมกลีเซอรอลที่ความเข้มข้นต่างกัน 

 
 

ภาพที่ 4 เปอร์เซ็นต์การยดืตัวของแผ่นฟิล์มจากแป้งที่ผสมกลีเซอรอลที่ความเข้มข้นต่างกัน 

 แผ่นฟิล์มที่ผลิตจากแป้งลูกเดือยนั้นพบว่าแผ่นที่มีคุณสมบัติต้านแรงดึงได้สูงสุด ได้แก่ แผ่นฟิล์มที่เตรียมจากส่วนผสม
ของกลีเซอรอลต่อสารละลายแป้งลูกเดือยที่อัตราส่วน 10:20 %v/v โดยมีค่าเท่ากับ 0.34±0.03 MPa รองลงมาคือ ที่อัตราส่วน 
15:20 และ 20:20 % v/v ตามล าดับ (ภาพที่ 3) ส่วนแผ่นฟิล์มที่สามารถยืดตัวได้มากและมีค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัวสูงสุด ได้แก่ 
แผ่นฟิล์มที่มีความเข้มข้นของกลีเซอรอลที่ความเข้มข้น 20 %v/vโดยให้ค่าการยืดตัวเท่ากับ 56.97±6.06 มิลลิเมตร คิดเป็น 
113.93% รองลงมาคือ ท่ีความเข้มข้นของกลีเซอรอล 15 และ 10 %v/v ตามล าดับ (ภาพท่ี 4) 
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หมายเหตุ : a-e ; ตัวอักษรต่างกันแสดงค่าความแตกต่างของค่าความต้านแรงดึงขาดที่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) 

กลีเซอรอล : แป้งลูกเดือย  

หมายเหตุ : a-d ; ตัวอกัษรต่างกนัแสดงค่าความแตกต่างของเปอรเ์ซ็นตก์ารยืดตัวของแผ่นฟิล์มที่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) 

d d d 

a 
b 

c 

กลีเซอรอล : แป้งฟักทอง   

กลีเซอรอล : แป้งลูกเดือย   

b 
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2.2 การทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพของแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพ 
     การทดสอบทางชีวภาพท าโดยการน าตัวอย่างแผ่นฟิล์มที่ผสมกลีเซอรอลทุกอัตราส่วนไปฝังกลบในดินลึกประมาณ 10 

เซนติเมตร ซึ่งพบว่า แผ่นฟิล์มแต่ละชนิดมีการย่อยสลายต่างกันโดยการย่อยสลายของแผ่นฟิล์มจากแป้งฟักทองแสดงในตารางที่ 4 
และจากแป้งลูกเดือยแสดงในตารางที่ 5 

ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพแผ่นฟิลม์จากแป้งฟักทอง 

วันท่ี 1 วันท่ี 3 วันท่ี 5 

 

  

วันท่ี 7 วันท่ี 9 วันท่ี 11 
   

วันท่ี 13 วันท่ี 15 วันท่ี 17 
   

วันท่ี 19 วันท่ี 21  
   

หมายเหตุ : A: ผสมกลีเซอรอล 5% ; B : ผสมกลีเซอรอล 7.5% และ C : ผสมกลีเซอรอล 10% 

จากการทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพของแผ่นฟิล์มจากแป้งฟักทองที่ผสมกลีเซอรอลที่ความเข้มข้น 10% เริ่มย่อย
สลายหมดก่อนในวันที่ 15 และรองลงมา คือ แผ่นฟิล์มที่ผสมกลีเซอรอลที่ความเข้มข้น 7.5 และ 5% ตามล าดับ โดยย่อยสลาย
อย่างสมบูรณ์ทั้งหมดในระยะเวลา 19 และ 21 วัน ตามล าดับ 
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ตารางที่ 5  ผลการทดสอบการยอ่ยสลายทางชีวภาพแผ่นฟิล์มจากลูกเดือย 

วันที่ 1 วันที่ 2 วันที ่3 

   

วันที ่4 วันท่ี 5 วันท่ี 6 

 

  

วันที ่7 วันท่ี 8 วันท่ี 9 

   

วันที่ 10 วันท่ี 11 วันท่ี 12 

   
วันที่ 13 วันท่ี 14 วันท่ี 15 

   
 

จากการทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพ พบว่า แผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพจากแป้งลูกเดือยที่ผสมกลีเซอรอลที่ความ
เข้มข้น 20% เริ่มมีการย่อยสลายในวันที่ 4 และรองลงมา คือ ที่ความเข้มข้นของ กลีเซอรอล 15 และ 10% ตามล าดับ โดยใน
ระยะเวลา 15 วัน ตัวอย่างแผ่นฟิล์มที่ผสมกลีเซอรอลทุกอัตราส่วนสามารถย่อยสลายได้หมด ซึ่งแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพจากแป้ง
ลูกเดือยที่ย่อยสลายได้เร็วที่สุด คือ แผ่นท่ีมีการผสมกลีเซอรอลที่ความเข้มข้น 20% โดยใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายทั้งหมด 14 
วัน 

อภิปรายผล  
            จากการศึกษาการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพจากแป้งฟักทองและแป้งจากลูกเดือยโดยการทดลองขึ้นรูปของแป้งทั้ง 
2 ชนิด พบว่าแป้งฟักทองและลูกเดือยสามารถขึ้นรูปได้เกือบทุกอัตราส่วนแต่ลักษณะของแผ่นฟิล์มที่ได้ไม่มีความยืดหยุ่น ซึ่งจาก
การน าส่วนของเนื้อฟักทองและเมล็ดลูกเดือยมาขึ้นรูปจะเห็นได้ว่าวัตถุดิบทั้ง 2 ชนิดต่างมีความเหมาะสมต่อการน ามาผลิตเป็น
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หมายเหตุ : A: ผสมกลีเซอรอล 10% ; B : ผสมกลีเซอรอล 15% และ C : ผสมกลีเซอรอล 20% 
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แผ่นฟิล์มชีวภาพ เนื่องจากวัตถุดิบทั้ง 2 ชนิดมีองค์ประกอบที่เป็นส่วนของแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตในปริมาณสูง โดยจากการ
รายงานถึงองค์ประกอบทางโภชนาการของผลฟักทองพบว่าประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตถึง 68 % (Robinson and Decker-
Walters, 1997) นอกจากนี้ Saeleaw และ Schleining (2011) รายงานว่าแป้งจากฟักทองประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต 79.5 % 
ส่วนของแป้ง 48.30 % ด้วยองค์ประกอบข้างต้นนี้จึงมีการน าเนื้อฟักทองมาผลิตเป็นแป้งและน ามาใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร
หลายชนิด เช่น การผลิตขนมต่าง ๆ ส่วนของเมล็ดลูกเดือยที่น ามาใช้เป็นวัตถุดิบครั้งนี้ก็มีรายงานถึงส่วนประกอบของแป้งใน
ปริมาณสูงเช่นเดียวกัน โดยประกอบด้วยแป้งประมาณ 50-60% (จิราภรณ์ ชัยสิริเจริญกุล, 2552) นอกจากนี้การศึกษาของทัศนีย์ 
(2530) ที่ศึกษาถึงองค์ประกอบทางเคมีของแป้งลูกเดือยพันธุ์ผสมมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตประมาณ 77-78% มีแป้งประมาณ 56-
57% ดังนั้นวัตถุดิบทั้ง 2 ชนิดจึงมีความเหมาะสมต่อการน ามาขึ้นรูปเป็นฟิล์มพลาสติกชีวภาพได้ แต่จากลักษณะของแผ่นฟิล์มที่ได้
มีความยืดหยุ่นน้อย แตกเปราะได้ง่าย ดังนั้นจึงมีการเพิ่มการเติมตัวพลาสติกไซเซอร์ลงไปเพื่อเป็นตัวช่วยในการเพิ่มความยืดหยุ่น
และรักษาความอ่อนนุ่มให้กับแผ่นฟิล์ม ซึ่งสารพลาสติกไซเซอร์ที่ใช้ผสมในงานวิจัยนี้คือกลีเซอรอล โดยหลังจากที่มีการผสมกลีเซ
อรอลในแผ่นฟิล์มพบว่าแผ่นฟิล์มที่ผสมกลเีซอรอลที่ความเข้มข้นต่าง ๆ มีความยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้นกว่าแผ่นแป้งที่ไม่มีการเติมกลีเซ
อรอล โดยถ้ามีการเพิ่มปริมาณกลีเซอรอลจะท าให้แผ่นฟิล์มมีค่าเปอร์เซ็นต์ของการยืดตัวเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ค่าของการต้านแรง
ดึงลดลง ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Bertuzzi et al. (2012) และ Santana et al. (2017)  ในการผลิตพลาสติกชีวภาพทั่วไปก็มี
การใช้กลีเซอรอลส าหรับเป็นพลาสติกไซเซอร์เพื่อเพ่ิมความยืดหยุ่นให้กับฟิล์มพลาสติกชีวภาพเช่นเดียวกัน เช่น โสภิดา วิศาลศักดิ์
กลและคณะ (2559) ท าการศึกษาปริมาณกลีเซอรอลที่เหมาะสมต่อการผลิตแผ่นพลาสติกชีวภาพจากแป้งเมล็ดขนุน โดยใช้
ปริมาณกลีเซอรอลเป็น 5 ระดับ คือ ร้อยละ 0 25 50 75 และ 100 ของน้ าหนักแป้งเมล็ดขนุน และวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีและ
ทางกายภาพของแผ่นพลาสติกชีวภาพท่ีได้ พบว่า ค่าร้อยละการยืดตัวที่จุดขาดของพลาสติกชีวภาพจากแป้งเมล็ดขนุนเพิ่มมากขึ้น
เมื่อปริมาณกลีเซอรอลมากขึ้น  ความยืดหยุ่นของฟิล์มซึ่งเป็นตัวก าหนดคุณภาพของแผ่นฟิล์มโดยจะขึ้นอยู่กับระดับของกลีเซอรอล
ที่เพ่ิมขึ้น  
 นอกจากนี้แผ่นฟิล์มที่ผลิตได้มีการน าไปทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพ ผลที่ได้พบว่าแผ่นฟิล์มแต่ละชนิดที่ถึงแม้ว่าจะ
มีการใช้อัตราส่วนของกลีเซอรอลที่ต่างกัน แต่ใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายใกล้เคียงกัน ทั้งนี้อัตราการย่อยสลายจะเกิดขึ้นได้ช้า
หรือเร็วข้ึนอยู่กับปริมาณจุลินทรีย์ในดิน รวมถึงค่าของความช้ืน อุณหภูมิ และค่า pH ด้วย (Stevens, 2002)  
 อย่างไรก็ตามการในศึกษาการผลิตแผ่นฟิล์มจากแป้งทั้ง 2 ชนิดเป็นการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการผลิตพลาสติก
ชีวภาพและศึกษาถึงสมบัติบางประการเท่านั้น ซึ่งผลที่ได้คือแป้งจากพืชทั้ง 2 ชนิดสามารถใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับการเตรียมแผ่น
พลาสติกได้ แต่ยังคงต้องการการศึกษาและพัฒนาคุณสมบัติของตัวฟิล์มให้เหมาะสมต่อการใช้งาน ซึ่งควรมีการศึกษาถึงคุณสมบัติ
ของตัวฟิล์มด้านอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น ความโปร่งแสง ความเหนียว การทนต่ออุณหภูมิ ความช้ืน เป็นต้น โดยถ้าหากมีการพัฒนาให้มี
ลักษณะหรือคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้วก็จะสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดในการผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ต่อไป  
  
สรุปผลการวิจัย   

การขึ้นรูปของแป้งฟักทองและลูกเดือยที่ความเข้มข้นต่างกัน 5 ระดับ พบว่าปริมาณแป้งฟักทองและแป้งลูกเดือยที่ขึ้นรูป
ได้ดีที่สุด คือ ท่ีความเข้มข้น 20%w/v จากนั้นน าอัตราส่วนที่ได้มาผสมกับกลีเซอรอลที่ความเข้มข้นต่างกัน 3 ระดับ แล้วทดสอบ
คุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นฟิล์มได้แก่ ความหนา การต้านแรงดึงขาด การยืดตัวของแผ่นฟิล์ม และคุณสมบัติการย่อยสลายทาง
ชีวภาพ ผลที่ได้คือความหนาของฟิล์ม มีค่าระหว่าง 0.54-0.97 มิลลิเมตร แผ่นฟิล์มแป้งฟักทองที่ต้านแรงดึงได้สูงสุด คือ แผ่นฟิล์ม
ที่ผสมกลีเซอรอล 5% มีค่าเท่ากับ 1.06±0.16 MPa ขณะที่แผ่นฟิล์มฟักทองที่ผสมกลีเซอรอล 10% ให้ค่าการยืดตัวสูงสุดที่ 
22.99±2.96 มิลลิเมตร ส่วนฟิล์มลูกเดือยผสมกลีเซอรอล 10% มีค่าการต้านแรงดึงสูงสุด (0.34±0.03 MPa) แต่ฟิล์มที่เพิ่ม
ปริมาณกลีเซอ รอล 20% ให้ค่าการยืดตัวสูงสุดที่ 56.97±6.06 มิลลิเมตร และแผ่นฟิล์มจากแป้งฟักทองที่ผสมกลีเซอรอลที่ความ
เข้มข้น 10% เริ่มย่อยสลายหมดก่อนในวันท่ี 15 แผ่น ส่วนฟิล์มแป้งฟักทองที่ผสมกลีเซอรอล 20% ใช้ระยะเวลาในการย่อยสลาย 
14 วัน 
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บทคัดย่อ 

เมล็ดกระถินเป็นพืชตระกูลดอกอยู่ในวงศ์ Fabaceae มีรายงานว่ามีคุณสมบัตเิป็นยาที่มีประโยชน์หลายอย่างเช่นควบคุม
โรคกระเพาะอาหาร  ใช้เป็นทางเลือกในการรักษาเสริมส าหรับโรคเบาหวาน แม้ว่าจะมีข้อมูลที่เป็นประวัติการณ์เกี่ยวกับฤทธิ์ต้าน
โรคเบาหวานของพืชชนิดนี้ แต่ยังไม่มีการรายงานทางวิชาการในการทดสอบสรรพคุณพืชชนิดนี้  งานวิจัยนี้จึงได้ท าการศึกษาฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านโรคเบาหวานของสารสกัดจากใบกระถินและสารสกัดจากเมล็ดกระถิน  ท าการสกัดสารจากใบกระถิน
และเมล็ดกระถิน โดยใช้เอทานอล 80% การวิเคราะห์สารสกัดจากใบและเมล็ดกระถิน ได้วิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยใช้
เทคนิคการแยกสารอนุมูลอิสระ 1,1-dipheny l-2-picrylhydrazyl (DPPH) การทดสอบฤทธิ์ต้านโรคเบาหวานโดยการป้อนสาร
สกัดวันละครั้ง โดยให้สารสกัดที่ปริมาณ 250 มก. / กก. ในหนปูกติและหนูเบาหวานที่ได้รับการกระตุ้นด้วยสเตรปโตโซโตซิน (65 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ าหนักตัว) เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ผลการทดลองพบว่าสารสกัดจากใบกระถินและเมล็ดกระถิน มีฤทธ์ิต้านอนุมูล
อิสระต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกรดแอสคอร์บิคมาตรฐานที่มี IC50 ที่ 296.10+ 16.40 และ 839.56 + 21.53 และ 1.48 +0.07 μg/ ml 
ตามล าดับ สารสกัดจากใบกระถินและเมล็ดกระถิน สามารถลดระดับน้ าตาลในเลือด ค่ายูเรียไนโตรเจน,  อัลบูมิน  ,อัลคาไลน์ฟอส
ฟาเทส และโททอลโปรตีนทั้งหมด   ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  แต่มีการเพิ่มขึ้นของอินซูลินในซีรั่มในหนูที่เป็น
เบาหวานเมื่อเทียบกับหนูเบาหวานกลุ่มควบคุม โดยสรุปสารสกัดจากใบและเมล็ดกระถินมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้าน
โรคเบาหวานท่ีช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือดโดยการเพิ่มการหลั่งอินซูลิน 
 
ค าส าคัญ : กระถิน  หนูเบาหวาน  ต้านอนุมูลอิสระ 
 

Abstract 
 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit, a flowering plant, belongs to the Fabaceae family. It has 
been reported to have various useful medicinal properties such as control stomach diseases, aid 
contraception and facilitate abortion. It has recently been used as an alternative and complementary 
treatment for diabetes. Although there is considerable anecdotal information about the antidiabetic activity 
of this plant, much of this has not been substantiated by scientific evidence. The present study was 
therefore, carried out to investigate the antioxidant and antidiabetic activities of ethanolic leaf and seed 
extracts from L. leucocephala.  Mature leaves and seeds of L. leucocephala were washed, dried, powdered 
and extracted by macerating in 80% ethanol. Antioxidant activity of leaf and seed extracts from L. 
leucocephala (LLLE and LLSE) was analyzed using 1,1-dipheny l-2-picrylhydrazyl (DPPH) free radical 
scavenging analysis. Antidiabetic activity was carried out by a once daily oral giving the extracts at a dose of 
250 mg/kg to normal and streptozotocin (65 mg/kg)-induced diabetic rats for 8 weeks. Fasting blood glucose 
level, body weight, serum insulin, and blood chemistry of the treated rats were determined.The results 
revealed that LLLE and LLSE possessed relatively low antioxidant activity compared to a standard ascorbic 
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acid with IC50 at 296.10+16.40 and 839.56+21.53 and 1.48+0.07 µg/ml respectively. The extracts significantly 
(p<0.05) reduced fasting blood glucose, blood urea nitrogen (BUN), creatinine, albumin, alkaline phosphatase 
(ALP), and total protein, but slightly increased serum insulin in the diabetic treated rats compared to those 
in the diabetic controls.These findings indicate that the leaf and seed extracts from L. leucocephala possess 
antioxidant and antidiabetic activities that lower the fasting blood glucose level by increasing insulin 
secretion. 

Keywords : Leucaena leucocephala, diabetic rats, antioxidant 

Introduction 
 Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit belongs to the Fabaceae family. It is a fastest-growing legume 
grown in tropical and subtropical regions. This plant has been reported to possess medicinal properties that 
control stomach diseases, facilitate abortion and provide contraception.  It is also being used as an alternative 
complementary treatment for diabetes  (Salem  et al,2011) The active fractions from L. leucocephala seeds 
have been reportedly exhibited an antidiabetic activity (Syamsudin  et al, 2010). An aqueous extract derived 
from its boiled seeds is taken orally totreat Type-2 diabetes.  The seed extract from L. leucocephala could 
inhibit elevated blood glucose and lipids level but increase the number of pancreatic islets per unit area 
(Syamsudin D, et al 2006). Many phytochemicals have been found in this plant. The leaves of L. 
leucocephala contain phenolic compounds, aromatic amide and carboxylic acid (Adekunle OK and Aderogba 
A. 2007). The leaf extract contains 44 compounds, but the principal constituents are 2 (H)-benzofuranone-
5,6,7,7a-tetrahydro-4,4, 7a-trimethyl (Salem  et al,2011). Flavonoid quercetin was also isolated from the leaf 
extract of L. leucocephala (4). The foliage and pods of L. leucocephala contain mimosine, an amino acid 
known to be toxic to ruminants (Jones RJ,1979)  The present study was carried out to investigate the 
antioxidant and antidiabetic activities of the leaf and seed extracts from L.  leucocephala.   
 

Materials and Methods 
        Plant materials: Mature leaves and seeds of L. leucocephala were collected from Maha Sarakham 
Province, in northeastern Thailand. Voucher specimens were deposited in the Department of Biology, 
Faculty of Science, Mahasarakham University, Thailand for reference.   
         Preparation of LLLE and LLSE: The plant leaves and seeds were dried, powdered, extracted by 
maceration in 80% ethanol for 7 days, and then filtered. The filtrate was evaporated in a rotary evaporator 
to dryness to achieve the leaf and seed extracts, LLLE and LLSE, respectively.   
          Animals: Male albino Wistar rats weighing 250-300 g were used and housed under the room 
conditions at 25+2°C, 50+5 % RH with a 12 h D/L cycle. They were maintained with free access to water and 
a standard diet. The experimental protocol and performance of the rats were approved by the Institutional 
Ethical Committee for the Purpose of Control and Supervision on Experiment in Animals, Mahasarakham 
University, Thailand (License No. 0017/2011).  
         Induction of diabetes: Diabetes was induced by a single intraperitoneal injection of streptozotocin 
(65 mg/kg) (Talubmook C et al, 2003). The rats with fasting blood glucose at or above 126 mg/dl were used 
as diabetic rats. 
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         Antioxidant activity study: The antioxidant activity of the extracts was determined using colorimetric 
DPPH scavenging analysis (Bhandari P et al, 2010) .  
         Antidiabetic activity study: The rats were divided into 6 groups:  Group 1 normal controls, Group 2 
normal LLLE treated rats, Group 3 normal LLSE treated rats , Group 4 diabetic controls, Group 5 diabetic rats 
treated with 250 mg/kg LLLE, and Group 6 diabetic rats treated with 250 mg/kg LLSE.  The extracts were 
given to the rats orally once daily for 8 weeks. The body weight and fasting blood glucose were measured 
weekly. Eight weeks after administration the blood samples were determined for serum insulin and blood 
chemistry including blood urea nitrogen (BUN), creatinine, albumin, and alkaline phosphatase (ALP). 
             Statistical analysis: The data were analyzed using one way analysis of variance (ANOVA). The 
difference was taken to be significant at p<0.05. When the significant difference was noted, the Duncan’s 
New Multiple Range Tests were performed. Results were expressed as the mean + SEM (n=8). 
 

Results and Discussion 
          Antioxidant activity study 
 DPPH scavenging analysis of LLLE and LLSE revealed that the scavenging activity (IC50) of LLLE was 
more potent than LLSE, but was relatively low compared to L-ascorbic acid, a positive control, 
(296.10+16.40, 839.56+21.53 and 1.48+0.07 µg/ml, respectively). The antioxidant activity in plants is mainly 
attributed to their phenolic contents (Puravankara et al., 2000). The results in the present study revealed 
that ethanolic seed extract from L. leucocephala possessed phenolic content. The antioxidant activity of 
the seed extract from L. leucocephala found in this study is therefore, mainly due to the phenolic content 
present in the extract. 
          Antidiabetic activity 
           Body weight – An initial body weight of all rats were not different. However, at the end of the 
experiments, the body weight of the diabetic control rats was significantly (p<0.05) less than that of the 
normal controls. LLLE significantly (P<0.05) increased the body weight of normal controls, but slightly 
decreased the body weight of diabetic rats, whereas LLSE slightly decreased the body weight of both 
normal and diabetic rats.  (Table 1). 
 

Table 1  Body weight of normal controls, normal rats treated with LLLE and LLSE, diabetic controls, and 
diabetic rats treated with LLLE and LLSE   

Remark   Values are mean + SEM, n= 8 (per group). Within same column, values follow by different superscript indicate of 
significantly different between treatment (p<0.05) 

Groups 
Body weight (g) 

initial Final 
               Normal controls  296.66+5.57a 365.50+12.50b 
               Normal rats + LLLE 298.33+4.77a 371.53+15.21b 
               Normal rats + LLSE           286.599.82a       271.87+7.55a 
               Diabetic controls  291.00+7.63a       262.50+8.81a 
               Diabetic rats + LLLE  292.33+5.77a 289.73+13.64a 
               Diabetic rats + LLSE  289.31+9.15a 272.50+14.36a 
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             Fasting blood glucose level - Initially, the fasting blood glucose level of the normal rats were not 
different, but significantly (p<0.05) less than that of the diabetic rats.  LLLE and LLSE did not affect the 
blood glucose level in the normal rats as the final blood glucose level of normal LLLE treated rats and 
normal LLSE treated rats did not differ from those in the initial stage. Interestingly, at the end of the 
experiments the fasting blood glucose levels in the diabetic LLLE and LLSE treated rats significantly (p<0.05) 
decreased compared to those in the initial stage (Table 2), suggesting LLLE and LLSE possessed the 
hypoglycemic activity in the diabetic rats but not in the normal rats. These data indicate that LLLE and LLSE 
possess antidiabetic properties confirming the antidiabeic activities of the extract and active fractions from L. 
leucocephala seeds in previous studies   (Syamsudin  et al, 2010), (Syamsudin D, et al 2006).   One of the 
mechanisms lowering the blood glucose level may involve the presence of flavonoid quercetin in leaf 
extract (Adekunle OK and Aderogba A. 2007).    
 
Table 2  Fasting blood glucose normal controls, normal rats treated with LLLE and LLSE, diabetic controls,  

and    diabetic rats treated with LLLE and LLSE   
 

Groups 
Fasting blood glucose (mg/dl) 

Initial Final 
             Normal controls           85.72+1.79a          88.11+6.13 a 
             Normal rats + LLLE          83.57+8.45 a          81.23+5.87 a 
             Normal rats + LLSE           83.90+8.25 a          84.23+9.82 a 
             Diabetic controls         339.27+12.47d        406.85+12.39 e 
             Diabetic rats + LLLE         336.25+11.19 d        218.98+14.61 c 
             Diabetic rats + LLSE         341.55+13.83 d        182.77+10.94 b 

Remark   Values are mean + SEM, n= 8 (per group). Within same column, values followed by different superscript  indicate  
significant difference between treatments (p<0.05). 

 

 Serum insulin - Serum insulin was significantly (p<0.05) decreased in the diabetic control rats 
compared to normal controls. Decreasing serum insulin in the diabetic controls rats as a result from the 
damaging of β–cells by STZ leading to decrease insulin secretion.  LLLE and LLSE increased serum 
insulin but did not reach a statistical significance in the diabetic LLLE and LLSE treated rats. (Table3). 
Decreasing blood glucose in the diabetic rats is partly due to LLLE and LLSE increase insulin secretion. 
- LLSE can increase the level of serum insulin in diabetic-LLSE treated rats. However, the level of serum 
insulin in the diabetic treated rats was still significantly lower than in the normal controls, indicating the 
slightly potent hyperinsulinemia activity of the extracts. Levels of HCT, Hb, RBC and WBC were not 
different among the rat groups, indicating, the diabetic state and the extracts have no effect on 
hematological values. The extracts recover the pathology of renal function by lowering the levels of 
BUN, creatinine and ALP in the diabetic-treated groups compared to those in the diabetic controls. 
However, LLSE significantly increased the creatinine level in both normal and diabetic rats compared to 
that in the normal controls. These findings were in line with the study by Syamsudin et al., (2006) 
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Table 3 Serum insulin of normal controls, normal rats treated with LLLE and LLSE, diabetic controls, 
and diabetic rats treated with LLLE and LLSE   

                                 Groups Serum insulin (U/ml) 
                       Normal controls                           21.04+5.23b 
                       Normal rats + LLLE  18.11+3.29ab 
                       Normal rats + LLSE  18.56+6.35ab 
                       Diabetic controls                          13.75+2.96 a 
                       Diabetic rats + LLLE  16.51+5.43ab 
                       Diabetic rats + LLSE  16.26+4.71ab 

Remark  Values are mean + SEM (n= 8). Within same column, values follow by different superscript indicate       
of significantly different between treatment (p<0.05 

 
 Blood chemistry  BUN, creatinine, albumin, and ALP were increased in the diabetic rats 
compared to controls. LLLE and LLSE significantly (p<0.05) increased ALP in both normal and diabetic 
treated rats. LLSE significantly (p<0.05) increased creatinine in both normal and diabetic treated rats, 
while LLLE significantly (p<0.05) increased creatinine in the diabetic treated rats, but not in the normal 
treated rats. In contrast, LLLE and LLSE significantly (p<0.05) decreased TP in the diabetic treated rats 
compared to that in the diabetic controls (Table 4). These data imply that LLLE and LLSE induced renal 
and hepatic diabetic dysfunction. Long term administration should be considered as the foliage and 
pods of L. leucocephala contained mimosine, an amino acid known to be toxic to ruminants. (Jones , 
1979) 

Table 4   Blood chemistry of normal controls, normal rats treated with LLLE and LLSE, diabetic controls, 
and diabetic rats treated with LLLE and LLSE   

Ramark  Values are mean + SEM (n= 8). Within same column, values follow by different superscript indicate significant 
difference between treatment (p<0.05). BUN=blood urea nitrogen, ALP=alkaline phosphatase, TP=total protein 

 

Groups 
Blood chemistry 

BUN 
 (mg/dl) 

Creatinine  
(mg/dl) 

Albumin  
(mg/dl) 

ALP  
(U/l) 

       TP 
      (mg/dl) 

   Normal controls  30.02+1.04a  0.67+0.09 a  3.91+0.15 ab 90.12+10.44 a  6.63+0.24ab 

   Normal rats +  LLLE  27.81+0.69a  0.79+0.11ab  3.76+0.57a 197.31+11.09b  6.61+0.37b 

   Normal rats + LLSE  26.75+0.76a  0.83+0.03b  3.60+0.77a 192.12+24.34b  6.86+0.20c 

   Diabetic controls  41.30+1.86 b     0.90+0.04 b  4.27+0.23 c 242.00+12.15c  6.81+0.15bc 

   Diabetic rats + LLLE  34.56+0.84a  0.86+0.53b  4.05+0.70b 236.17+15.58c  6.23+0.41a 

   Diabetic rats + LLSE  32.27+2.81a  0.88+0.03b  4.15+0.77bc 230.75+31.01bc  6.05+0.20a 
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Conclusion    
 The leaf and seed extracts from Leucaena leucocephala (Lam) de Wit have antioxidant and 
antidiabetic activities. The antidiabetic activity found in the present study is partially due to ability to 
stimulate insulin secretion and antioxidant of the extracts.  
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บทคัดย่อ 
การท าวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการของนักศึกษาต่อการบริการด้านหอพักทะเลแก้วนิเวศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในด้านกายภาพ ด้านการบริการและสวัสดิการ ด้านการรักษาความปลอดภัย และ  
ด้านกิจกรรม ผู้วิจัยได้ท าเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 324 คน ใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย จากนักศึกษาหญิงที่
พักอาศัยอยู่หอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ซึ่งข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย อายุ ระดับช้ันปี คณะที่ก าลังศึกษา อาคารหอพัก และรายรับต่อเดือน  
ที่ได้รับ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ เชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ด้วยโปรแกรม SPSS เวอร์ช่ัน 17 จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นนักศึกษาอายุ 19 ปี อยู่ระดับช้ันปีที่ 1 
ก าลังศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาศัยอยู่อาคารหอพักทะเลแก้วนิเวศ 2 และมีรายรับต่อเดือนที่ได้รับต่ ากว่า 3 ,000 
บาท /เดือน มีความต้องการต่อการบริการด้านหอพักท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก  

 
ค าส าคัญ : การบริการ ความต้องการ หอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

Abstract 
  The objective of this research is to study the requirement of students in Thalekaew Nivet Dormitory 
at Pibulsongkram Rajabhat University. We are interested in the information of physical, services and welfares, 
safety and activities. We are collected 324 persons from the female students by using the Sample random 
sampling. General information of the respondents consists of age, grade, faculty, dormitory and monthly 
income. The author collected data by using the questionnaires which it was the research tool also. There was 
the data analyzing method by using SPSS version 17 to make the data processing, frequency analysis, 
percentage, mean, and standard deviation.The most respondents were 19 years old, 1st grade, studying 
faculty of Science and technology, living at thalekaew nivet dormitory 2 and income was less than  
3,000 baht/month.The results found that the whole of the student’s requirements with the student 
dormitory’s services had been shown at high level. 
 
Keywords : services, requirement, thalekaew nivet dormitory, pibulsongkram rajabhat university 
 
บทน า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก  
เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2464 ในนามโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม มีประวัติการเปลี่ยนแปลงหลายต่อหลายครั้ง และ 
เป็นสถาบันการศึกษาที่มีช่ือเสียงในการผลิตบุคลากรทางการศึกษาของประเทศ ต่อมาในวันที่  23 มิถุนายน พ.ศ. 2499  
ได้เปลี่ยนช่ือเป็น โรงเรียนฝึกหัดครูพิบูลสงคราม เมื่อ พ.ศ. 2504 โรงเรียนฝึกหัดครูพิบูลสงครามได้ยกฐานะเป็น วิทยาลัยครูพิบูล
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สงคราม ต่อมาในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏแก่วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม จึงเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ภายหลังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมลงพระปรมาภิไธย ใน "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547" เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน  
พ.ศ. 2547 และได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 แล้วนั้นอันมีผลให้ "สถาบันราชภัฏ" 
เปลี่ยนช่ือเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏ" และมีสถานภาพเป็นนิติบุคคลโดยสมบูรณ์ ยังส่งผลให้สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 
ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแต่วันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2560) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริการด้านหอพักนักศึกษา และได้เล็งเห็นว่า
บรรยากาศในมหาวิทยาลัยมีส่วนส าคัญในการช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับวิถีชีวิต และวิธีการแสวงหาความรู้ให้เต็มตามศักยภาพ 
เนื่องจากหอพักเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถ
สนับสนุนในด้านการเรียนรู้ และรู้จักปรับตัวในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งหอพักเป็นทั้งที่พักอาศัยและที่เรียน
เพราะเป็นสถานท่ีที่นักศึกษาได้ใช้เวลาอยู่ในแต่ละวัน นอกจากนี้หอพักยังเป็นสถานที่เสริมสร้างความเจริญงอกงามทางสติปัญญา 
พัฒนาความเป็นผู้น า ความรับผิดชอบ ความเอื้อเฟื้อ ความมีวินัย ความสามัคคีและการปรับตัวในการอยู่ร่วมกันของนักศึกษา  

การจัดบริการหอพักนักศึกษา เป็นบริการหนึ่งที่อ านวยความสะดวกในด้านที่พักอาศัยและยังเป็นสถานท่ีที่จะช่วยส่งเสริม 
สนับสนุนพัฒนาการ และเจริญงอกงามของนักศึกษาท่ีพักอาศัยด้วย ความส าคัญของหอพักต่อนักศึกษา หอพักซึ่งเป็นท่ีพักอาศัยจึง
มีความจ าเป็นในการด ารงชีพ หอพักเป็นท่ีอ านวยความสะดวกสบาย และปลอดภัยแก่นักศึกษา หอพักช่วยให้นักศึกษาประหยัดทั้ง
เวลาและค่าใช้จ่าย หอพักช่วยให้นักศึกษาไม่เสียสุขภาพกายและสุขภาพจิต หอพักช่วยด้านการศึกษาของนักศึกษา และหอพักช่วย
ส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของนักศึกษา จากความส าคัญของหอพักต่อนักศึกษาทั้ง 6 ประการนี้ ย่อมแสดงให้เห็นว่า หอพัก
นั้นมีความจ าเป็นต่อนักศึกษาเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงควรมีหลักการบริหารจัดการหอพักที่ดีและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ ในการจัดบริการหอพักนักศึกษาที่ดีนั้น จะต้องค านึงถึงหลักการที่ท าให้นักศึกษาได้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มที่ 
ควรจัดให้นักศึกษาได้พักอาศัยอย่างสะดวกสบายปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษา และการพัฒนานักศึกษา  เช่น 
สภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นที่ตั้งของหอพักควรมีทางสัญจรไปมาได้สะดวก ไม่อยู่ใกล้แหล่งเสื่อมโทรม มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามร่มรื่น 
มีการดูแลรักษาบริเวณหอพักให้สะอาดอยู่เสมอ ไม่มีสัตว์เลี้ยงเข้ามาสร้างความร าคาญให้แก่ผู้พักอาศัย และควรจัดนักศึกษาเข้าพัก
อาศัยในห้องพักให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ของห้อง มีสิ่งอ านวยความสะดวกในบริเวณหอพัก เช่น น้ าดื่ม ตู้ยาประจ าหอพัก โต๊ะ
เขียนหนังสือพร้อมเก้าอ้ี โทรศัพท์สาธารณะ ฯลฯ เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา นอกจากนี้ควรมีบุคลากรฝ่ายงานบริการ
หอพักท่ีเพียงพอ และมีความรู้ความสามารถท่ีจะท าให้งานหอพักนักศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการดูแลและให้ความส าคัญใน
เรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษา ในหอพักมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาในหอพัก พร้อมทั้งจัดการฝึกอบรมนักศึกษาในหอพัก เพื่อ
พัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ (ศศิธร, 2557) 
 หอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 ได้
แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2549 และวันแรกที่เปิดให้นักศึกษาเข้าพักคือในวันที่ 29 พฤษภาคม 2549 มีจ านวนทั้งสิ้น 
3 อาคาร สามารถรองรับนักศึกษาได้ 1 ,920 คน ห้องพักเป็นห้องพัดลมทั้งหมด แต่ละอาคารมีทั้งหมด 5 ช้ัน ในแต่ละช้ัน 
มีทั้งหมด 32 ห้อง รวมทั้งสิ้น 480 ห้อง มีอัตราค่าธรรมเนียม 4 ,000 บาทต่อคนต่อภาคเรียน นอกจากนี้ห้องพักมีขนาดกว้าง  
5 เมตร ยาว 7 เมตร สูง 2.9 เมตร โดยนักศึกษาพักห้องละ 4 คน เก็บค่าไฟฟ้าตามอัตราที่ใช้งานจริงหน่วยละ 4 บาท แต่ไม่คิดค่า
น้ า และก าหนดเวลาเปิด–ปิดหอพักในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 05.00– 22.00 น. และในวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 05.00 – 23.00 น. 
โดยมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่บริการแก่นักศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นท่ีพักอาศัยที่มีคุณภาพ สะอาด สะดวกสบาย ปลอดภัย มี
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียนอย่างมีความสุขส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 และช้ันปีอื่น ๆ ให้นักศึกษาได้มี
ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตร่วมกัน โดยเฉพาะนักศึกษาปีที่ 1 ที่ส่วนใหญ่มาจากอ าเภอรอบนอกและต่างจังหวัด เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลิกภาพจริยธรรมของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่ดี (หอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2560) 

จากที่กล่าวมาข้างต้นคณะผู้วิจัยซึ่งเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความ
ต้องการของนักศึกษาต่อการบริการด้านหอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อน าผลการศึกษาที่ได้ไปเป็น
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https://th.wikipedia.org/wiki/14_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2535
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2547
https://th.wikipedia.org/wiki/10_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2547
https://th.wikipedia.org/wiki/14_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/15_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99


รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

 

แนวทางในการด าเนินการจัดการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการด้านหอพักนักศึกษาทะเลแก้วนิเวศให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ต่อความต้องการของนักศึกษาท่ีมาใช้บริการได้มากยิ่งขึ้นต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาความต้องการของนักศึกษาต่อการบริการด้านหอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ในด้านกายภาพ ด้านการบริการและสวัสดิการ ด้านการรักษาความปลอดภัย และด้านกิจกรรม 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
ในการศึกษาครั้งน้ี คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่หอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปี

การศึกษา 2560 จ านวน 3 อาคาร รวมทั้งสิ้น 1,693 คน ตามข้อมูล ณ วันท่ี 25 สิงหาคม 2560 (ส านักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ, 
2560) 

กลุ่มตัวอย่างที่ ใ ช้ในการศึกษาครั้ งนี้ เป็นนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่หอพักทะเลแก้วนิ เวศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2560 จ านวน 3 อาคาร รวมทั้งสิ้น 324 คน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรค านวณของ  
ทาโร่ ยามาเน (Taro & Yamane) (Yamane, 1973 อ้างถึงใน ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2548) และใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่าง 
อย่างง่ายให้ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งลักษณะแบบสอบถามแบ่ง

ออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ความต้องการของนักศึกษาต่อการบริการด้านหอพักทะเลแก้วนิเวศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และข้อเสนอแนะ 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ        
น าเครื่องมือที่สร้างไปเสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อท าการตรวจสอบความถูกต้อง เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

(Content Validity) ของค าถามในแต่ละข้อว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา หรือไม่ และน ามาค านวณหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาท่ีพักอาศัยอยู่หอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2560 

จ านวน 324 คน โดยการขอความร่วมมือจากส านักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการแจก และ
เก็บแบบสอบถาม ในช่วงวันท่ี 20 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2560 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 หลังจากท่ีได้แบบสอบถามกลับคืนมาแล้วผู้วิจัย ด าเนินการต่อไปนี้ 

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
2. น าข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติหาค่าความถี่  ( Frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage) 
3. น าข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของนักศึกษาต่อการบริการด้านหอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

พิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2560 มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการแปลความหมายใช้เกณฑ์การประเมินผลโดยอิงเกณฑ์หาค่าเฉลี่ยท าการวิเคราะห์แปล
ผล ดังนี้ (มัลลิกา บุนนาค, 2537 อ้างถึงใน ยุทธดนัย ธ ารงรัตน์, 2551) 

4.21 – 5.00  หมายถึง  มีความต้องการในระดับมากที่สุด 
3.41 – 4.20  หมายถึง  มีความต้องการในระดับมาก 
2.61 – 3.40  หมายถึง  มีความต้องการในระดับปานกลาง 
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1.81 – 2.60  หมายถึง  มีความต้องการในระดับน้อย 
1.00 – 1.80  หมายถึง  มีความต้องการในระดับน้อยที่สุด 

4. ค านวณค่าสถิติเพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS Versions 17    
5. เสนอผลการวิเคราะห์เป็นตารางประกอบการบรรยาย 

ผลการวิจัย  
การศึกษาความต้องการของนักศึกษาต่อการบริการด้านหอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครา ม  

ปีการศึกษา 2560 เป็นการศึกษาในเชิงปริมาณ โดยศึกษาความต้องการและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อน า 
ไปเก็บข้อมูล รวมไปถึงศึกษาข้อมูลเพื่อน าผลมาวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งล าดับขั้นตอนเป็นดังนี้ 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การน าเสนอผลการศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อความสะดวกและ  
เพื่อความเข้าใจตรงกันในการน าเสนอและแปลความหมาย ดังน้ี 
    n   แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

  P  แทน  ค่าร้อยละ 
   x  แทน  ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตัวอย่าง  
    . .S D  แทน  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล จ าแนกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ (IOC) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
จากการวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ (IOC) พบว่า ผลจากการพิจารณาค่า IOC ของผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน มีค่า

อยู่ในระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 ซึ่งหมายความว่าข้อค าถามมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ครอบคลุมในแต่ละด้าน และครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงใช้ได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
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ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย อายุ ระดับช้ันปีคณะที่ก าลังศึกษา อาคารหอพัก และรายรับ 
ต่อเดือนที่ได้รับ จะแสดงผลการศึกษา ดังตารางที่ 1 – 5  ดังนี้  
 

ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ จ านวน (n ) ร้อยละ (P ) 
17 1 0.31 
18 87 26.85 
19 154 47.53 
20 50 15.43 
21 27 8.33 
22 3 0.93 
23 2 0.62 
รวม 324 100.00 

  

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาอายุ 19 ปี จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 47.53 
รองลงมา คือ นักศึกษาอายุ 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.85 นักศึกษาอายุ 20 ปี จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 15.43 นักศึกษาอายุ 
21 ปี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 นักศึกษาอายุ 22 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.93 นักศึกษาอายุ 23 ปี จ านวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.62 และอันดับสุดท้ายเป็นนักศึกษาอายุ 17 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.31 ตามล าดับ  

 

ตารางที่ 2  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับชั้นป ี
 

ระดับชั้นป ี จ านวน (n ) ร้อยละ (P ) 
ชั้นปีที่ 1 220 67.90 
ชั้นปีที่ 2 65 20.06 
ชั้นปีที่ 3 29 8.95 
ชั้นปีที่ 4 10 3.09 
อื่น ๆ 0 0 
รวม 324 100.00 

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาระดับช้ันปีที่ 1 จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 67.90 
รองลงมา คือ นักศึกษาระดับช้ันปีที่ 2 จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 20.06 นักศึกษาระดับช้ันปีที่ 3 จ านวน 29 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 8.95 และอันดับสุดท้าย เป็นนักศึกษาระดับช้ันปีท่ี 4 จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.09 ตามล าดับ 

ตารางที่ 3  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามคณะที่ก าลังศึกษา 
 

คณะที่ก าลังศึกษา จ านวน (n ) ร้อยละ (P ) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 79 24.38 
คณะครุศาสตร์ 74 22.84 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40 12.35 
คณะวิทยาการจัดการ 44 13.58 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 28 8.64 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 17 5.25 
โครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์ 42 12.96 

รวม 324 100.00 
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จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 
79 คน คิดเป็นร้อยละ 24.38 รองลงมา คือ นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาคณะครุศาสตร์ จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 22.84 นักศึกษา
ที่ก าลังศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 13.58 นักศึกษาที่ก าลังศึกษาโครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์ 
จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 12.96 นักศึกษาที่ก าลังศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.35 นักศึกษาที่ก าลังศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 8.64 และอันดับสุดท้าย เป็น
นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 ตามล าดับ 

ตารางที่ 4  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาคารหอพัก 
 

อาคารหอพัก จ านวน (n ) ร้อยละ (P ) 
หอพักทะเลแก้วนิเวศ 1 139 42.90 
หอพักทะเลแก้วนิเวศ 2 144 44.45 
หอพักทะเลแก้วนิเวศ 3 41 12.65 

รวม 324 100.00 

จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่อาศัยอยู่อาคารหอพักทะเลแก้วนิเวศ 2 จ านวน 144 
คน คิดเป็นร้อยละ 44.45 รองลงมา คือ นักศึกษาที่อาศัยอยู่อาคารหอพักทะเลแก้วนิเวศ 1 จ านวน 139 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 42.90 และอันดับสุดท้าย เป็นนักศึกษาที่อาศัยอยู่อาคารหอพักทะเลแก้วนิเวศ 3 จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 12.65 
ตามล าดับ 

ตารางที่ 5  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายรับต่อเดือนท่ีไดร้ับ 
 

รายรับต่อเดือนที่ได้รับ จ านวน(n ) ร้อยละ(P ) 
ต่ ากว่า 3,000 บาท/เดือน 96 29.63 
ตั้งแต่ 3,001 – 3,500 บาท/เดือน 89 27.47 
ตั้งแต่ 3,501 – 4,000 บาท/เดือน 71 21.92 
ตั้งแต่ 4,001 – 4,500 บาท/เดือน 34 10.49 
ตั้งแต่ 4,501 บาท/เดือน ข้ึนไป 34 10.49 

รวม 324 100.00 
 
จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่มีรายรับต่อเดือนที่ได้รับต่ ากว่า 3 ,000 บาท/เดือน 

จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 29.63 รองลงมาคือ นักศึกษาที่มีรายรับต่อเดือนที่ได้รับตั้งแต่ 3,001 – 3,500 บาท/เดือน จ านวน 
89 คน คิดเป็นร้อยละ 27.47 นักศึกษาท่ีมีรายรับต่อเดือนที่ได้รับตั้งแต่ 3,501 – 4,000 บาท/เดือน จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.92 และอันดับสุดท้าย เป็นนักศึกษาที่มีรายรับต่อเดือนที่ได้รับตั้งแต่ 4 ,001 – 4,500 บาท/เดือน และนักศึกษาที่มีรายรับต่อ
เดือนที่ได้รับตั้งแต่ 4,501 บาท/เดือน ข้ึนไป มีจ านวน 34 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 10.49 ตามล าดับ  

ตอนที่ 3  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของนักศึกษาต่อการบริการด้านหอพักทะเลแก้วนิเวศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของนักศึกษาต่อการบริการด้านหอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สงครามจะแสดงผลการศึกษา ดังตารางที่ 6 – 10  ดังนี ้
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ตารางที่ 6  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามความต้องการด้าน    
กายภาพ 

 

จากตารางที่ 6 พบว่าความต้องการของนักศึกษาต่อการบริการด้านหอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ด้านกายภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( 3.64x  ) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีระดับความต้องการ 3 
อันดับแรกคือ ข้อ 2. สถานท่ีตั้งของหอพักอยู่ในบริเวณที่สะดวกต่อการมาเรียน ( 4.14x  ) ข้อ 1. สภาพแวดล้อมรอบหอพัก ร่ม
รื่น สะอาด และไม่มีมลภาวะ เช่น ส่งกลิ่นเหม็น น้ าท่วมขัง เป็นต้น ( 3.70x  ) และ ข้อ 3. มีการดูแลห้องน้ าส่วนรวมให้สะอาด 
ถูกสุขลักษณะ อยู่สม่ าเสมอ( 3.68x  ) และส่วนอันดับสุดท้ายคือข้อ 4. มีสวนหย่อมส าหรับการพักผ่อน ( 3.40x  ) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 7  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามความต้องการด้าน 

การบริการและสวัสดิการ 
 

จากตารางที่ 7 พบว่าความต้องการของนักศึกษาต่อการบริการด้านหอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ด้านการบริการและสวัสดิการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( 3.37x  ) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มี
ระดับความต้องการ 3 อันดับแรกคือข้อ 8. มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอ เช่น เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญอัตโนมัติ 
ตู้กดน้ าหยอดเหรียญอัตโนมัติ โทรทัศน์ โทรศัพท์สาธารณะ หนังสือพิมพ์ประจ าวัน เป็นต้น ( 3.70x  ) ข้อ 4. มีการประสานงาน

ด้านกายภาพ x  . .S D  ระดับความต้องการ 
1. สภาพแวดล้อมรอบหอพัก ร่มรื่น สะอาด และไม่มีมลภาวะ เช่น ส่งกลิ่นเหม็น น้ า
ท่วมขัง เป็นต้น 

3.70 0.78 มาก 

2. สถานท่ีตั้งของหอพักอยู่ในบริเวณที่สะดวกต่อการมาเรียน 4.14 0.78 มาก 
3. มีการดูแลห้องน้ าส่วนรวมให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ อยู่สม่ าเสมอ 3.68 0.91 มาก 
4. มีสวนหย่อมส าหรับการพักผ่อน 3.40 1.00 ปานกลาง 
5. มีสถานท่ีจอดรถท่ีสะดวกและเพียงพอต่อนักศึกษา 3.42 1.21 มาก 
6. การจัดระบบระบายน้ าภายในอาคารและบริเวณรอบ ๆ หอพักมีความสะดวก  3.49 0.99 มาก 
7. มีการระบายของอากาศภายในห้องพักและอาคารหอพักเป็นไปอย่างเหมาะสม 3.64 0.95 มาก 

รวม 3.64 0.95 มาก 

ด้านการบริการและสวัสดิการ x  . .S D  ระดับความต้องการ 
1. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ในหอพักที่ให้บริการอินเตอร์เน็ตเพียงพอกับความต้องการ
ของนักศึกษา 

3.20 1.12 ปานกลาง 

2. มีการซ่อมบ ารุงวัสดุ/ครุภัณฑ์ในห้องพักที่รวดเร็ว 3.25 1.14 ปานกลาง 
3. มีการจัดบริการตู้ยา และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลประจ าหอพัก 3.31 1.04 ปานกลาง 
4. มีการประสานงานกรณีเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ช่ัวโมง 3.57 0.99 มาก 
5. มีการรับฟังปัญหาและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 3.31 1.06 ปานกลาง 
6. มีระบบสาธารณูปโภคใช้งานได้ดี เช่น ประปา ไฟฟ้า เป็นต้น 3.50 1.07 มาก 
7. มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายที่มีความเร็วสูง 3.10 1.30 ปานกลาง 
8. มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอ เช่น เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญอัตโนมัติ ตู้กด
น้ าหยอดเหรียญอัตโนมัติ โทรทัศน์ โทรศัพท์สาธารณะ หนังสือพิมพ์ประจ าวัน 
 เป็นต้น 

3.70 0.98 มาก 

รวม 3.37 1.09 ปานกลาง 

649 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

 

กรณีเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ช่ัวโมง ( 3.57x  ) และ ข้อ 6. มีระบบสาธารณูปโภคใช้งานได้ดี เช่น ประปา ไฟฟ้า เป็นต้น  
( 3.50x  ) และส่วนอันดับสุดท้ายคือข้อ 7. มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายที่มีความเร็วสูง ( 3.10x  ) ตามล าดับ 

ตารางที่ 8  ค่า เฉลี่ย  ค่ าส่ วนเบี่ ยง เบนมาตรฐาน และระดับความต้องการของผู้ ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม 
ความต้องการด้านการรักษาความปลอดภัย 

 

จากตารางที่ 8 พบว่าความต้องการของนักศึกษาต่อการบริการด้านหอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พิบูลสงคราม ด้านการรักษาความปลอดภัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( 3.70x  ) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ระดับความต้องการ 3 อันดับแรกคือ ข้อ 1. มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง ( 3.94x  ) ข้อ 7. มีบันได 
หนีไฟภายในอาคารที่สะดวก และไม่มีสิ่งกีดขวาง ( 3.86x  ) และ ข้อ 3. มีกล้องวงจรปิดทุกช้ันทั้งโซน A และโซน B  
ของอาคารหอพัก ( 3.82x  ) และส่วนอันดับสุดท้ายคือ ข้อ 5. มีการใช้ระบบ Key Card ในการเข้า -ออกหอพัก  
( 3.16x  ) ตามล าดับ 

ตารางที่ 9  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามความต้องการด้าน
กิจกรรม 

 

 
จากตารางที่ 9 พบว่าความต้องการของนักศึกษาต่อการบริการด้านหอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

พิบูลสงคราม ด้านกิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( 3.39x  ) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีระดับ 
ความต้องการ 3 อันดับแรกคือ ข้อ 6. มีการส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของหอพักอย่างชัดเจน  
( 3.45x  ) ข้อ 1. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ( 3.43x  ) และข้อ 5. มีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมที่

ด้านการรักษาความปลอดภัย x  . .S D  ระดับความต้องการ 
1. มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัตลอด 24 ช่ัวโมง 3.94 0.93 มาก 
2. มีระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารหอพัก 3.78 0.97 มาก 
3. มีกล้องวงจรปิดทุกช้ันท้ังโซน Aและโซน B ของอาคารหอพัก 3.82 0.96 มาก 
4. มีกล้องวงจรปิดบรเิวณที่จอดรถอย่างครอบคลุม 3.76 1.00 มาก 
5. มีการใช้ระบบ Key Card ในการเข้า-ออกหอพัก 3.16 1.27 ปานกลาง 
6. มีแสงสว่างบริเวณทางเดินในอาคารและรอบ ๆ หอพักที่เพียงพอ 3.59 1.08 มาก 
7. มีบันไดหนไีฟภายในอาคารที่สะดวก และไมม่ีสิ่งกีดขวาง 3.86 0.97 มาก 

รวม 3.70 1.03 มาก 

ด้านกิจกรรม x  . .S D  ระดับความต้องการ 
1. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น 3.43 0.97 มาก 
2. มีการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสามัคคีของนักศึกษา 3.35 0.95 ปานกลาง 
3. มีกิจกรรมที่จัดให้แก่นักศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 3.36 0.98 ปานกลาง 
4. มีรูปแบบของการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ
คิดกิจกรรมของหอพัก 

3.33 1.00 ปานกลาง 

5. มีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมในแต่ละกิจกรรม 3.39 0.99 ปานกลาง 
6. มีการส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของหอพัก อย่างชัดเจน 3.45 1.93 มาก 

รวม 3.39 1.14 ปานกลาง 
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เหมาะสมในแต่ละกิจกรรม ( 3.39x  ) และส่วนอันดับสุดท้ายคือ ข้อ 4. มีรูปแบบของการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและให้
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการคิดกิจกรรมของหอพัก ( 3.33x  ) ตามล าดับ 

ตารางที่ 10  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามความต้องการ  
ในแต่ละด้าน โดยภาพรวม 

 

 จากตารางที่ 10 พบว่าความต้องการของนักศึกษาต่อการบริการด้านหอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ( 3.53x  ) แต่ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีระดับความต้องการ  
3 อันดับแรกคือ ด้านการรักษาความปลอดภัย ( 3.70x  ) ด้านกายภาพ ( 3.64x  ) และด้านกิจกรรม ( 3.39x  ) และส่วน
อันดับสุดท้ายคือด้านการบริการและสวัสดิการ ( 3.37x  ) ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย   
จากการศึกษาความต้องการของนักศึกษาต่อการบริการด้านหอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปี

การศึกษา 2560 ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2  ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นนักศึกษาอายุ 19 ปี อยู่ระดับช้ันปีที่ 1 ก าลังศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาศัยอยู่อาคารหอพักทะเลแก้วนิเวศ 2 และมีรายรับต่อเดือนที่ได้รับต่ ากว่า 3,000 บาท /เดือน  

ส่วนที่ 2 ความต้องการของนักศึกษาต่อการบริการด้านหอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผลการศึกษาความต้องการของนักศึกษาต่อการบริการด้านหอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

สามารถแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านกายภาพ พบว่าโดยรวมแล้วนักศึกษามีความต้องการด้านกายภาพในระดับมาก โดยส่วนมากจะเป็นเรื่องของ
สถานที่ตั้งของหอพักอยู่ในบริเวณที่สะดวกต่อการมาเรียน รองลงมาจะเป็นสภาพแวดล้อมรอบหอพัก ร่มรื่น สะอาด และไม่มี
มลภาวะ เช่น ส่งกลิ่นเหม็น น้ าท่วมขัง เป็นต้น มีการดูแลห้องน้ าส่วนรวมให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ อยู่สม่ าเสมอ มีการระบายของ
อากาศภายในห้องพักและอาคารหอพักเป็นไปอย่างเหมาะสม การจัดระบบระบายน้ าภายในอาคารและบริเวณรอบ ๆ หอพักมี
ความสะดวก มีสถานท่ีจอดรถท่ีสะดวกและเพียงพอต่อนักศึกษา และมีสวนหย่อมส าหรับการพักผ่อน 
 2. ด้านการบริการและสวัสดิการ พบว่าโดยรวมแล้วนักศึกษามีความต้องการด้านการบริการและสวัสดิการ 
ในระดับปานกลาง โดยส่วนมากจะเป็นเรื่องของมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอ เช่น เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญอัตโนมัติ  
ตู้กดน้ าหยอดเหรียญอัตโนมัติ โทรทัศน์ โทรศัพท์สาธารณะ หนังสือพิมพ์ประจ าวัน เป็นต้น รองลงมาจะเป็นการประสานงานกรณี
เหตุฉุกเฉินตลอด 24 ช่ัวโมง มีระบบสาธารณูปโภคใช้งานได้ดี เช่น ประปา ไฟฟ้า เป็นต้น มีการจัดบริการตู้ยา และอุปกรณ์ปฐม
พยาบาลประจ าหอพัก มีการรับฟังปัญหาและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา มีการซ่อมบ ารุงวัสดุ/ครุภัณฑ์ในห้องพักที่รวดเร็ว มี เครื่อง
คอมพิวเตอร์ในหอพักท่ีให้บริการอินเตอร์เน็ตเพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา และมีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายที่มีความเร็ว
สูง 
 3. ด้านการรักษาความปลอดภัย พบว่าโดยรวมแล้วนักศึกษามีความต้องการด้านการรักษาความปลอดภัย 
ในระดับมาก โดยส่วนมากจะเป็นเรื่องของมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง รองลงมาจะเป็นมีบันไดหนีไฟภายใน

การบริการด้านหอพัก x  . .S D  ระดับความต้องการ 
ด้านกายภาพ 3.64 0.95 มาก 
ด้านการบริการและสวัสดิการ 3.37 1.09 ปานกลาง 
ด้านการรักษาความปลอดภัย 3.70 1.03 มาก 
ด้านกิจกรรม 3.39 1.14 ปานกลาง 

รวม 3.53 1.05 มาก 
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อาคารที่สะดวก และไม่มีสิ่งกีดขวาง มีกล้องวงจรปิดทุกช้ันทั้งโซน A และโซน B ของอาคารหอพัก มีระบบป้องกันอัคคีภัยภายใน
อาคารหอพัก มีกล้องวงจรปิดบริเวณที่จอดรถอย่างครอบคลุม มีแสงสว่างบริเวณทางเดินในอาคารและรอบ ๆ หอพักที่เพียงพอ 
และมีการใช้ระบบ Key Card ในการเข้า-ออกหอพัก 
 4. ด้านกิจกรรม พบว่าโดยรวมแล้วนักศึกษามีความต้องการด้านกิจกรรมในระดับปานกลาง โดยส่วนมากจะเป็นเรื่องของ
มีการส่งเสริมให้นักศึกษามีสว่นร่วมในการจัดกิจกรรมของหอพัก อย่างชัดเจน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผูอ้ื่น 
มีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมในแต่ละกิจกรรม มีกิจกรรมที่จัดให้แก่นักศึกษาสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ มีการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสรา้งความสามัคคีของนักศึกษา และมรีูปแบบของการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและให้นักศึกษาไดม้ี
ส่วนร่วมในการคิดกิจกรรมของหอพัก 

อภิปรายผล  
 จากการศึกษาความต้องการของนักศึกษาต่อการบริการด้านหอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นนักศึกษาอายุ 19 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.53 ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันปีที่ 1 คิดเป็น  
ร้อยละ 67.90 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 24.38 อาศัยอยู่อาคารหอพักทะเลแก้วนิเวศ 2 คิดเป็นร้อยละ 
44.45 และมีรายรับต่อเดือนที่ได้รับต่ ากว่า 3 ,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 29.63 และศึกษาความต้องการของนักศึกษา 
ต่อการบริการด้านหอพักทะเลแก้วนิเวศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สามารถแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้าน
การบริการและสวัสดิการ ด้านการรักษาความปลอดภัย และด้านกิจกรรม ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการโดยภ าพรวมของ
ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีระดับความต้องการมากที่สุด คือ ด้าน  
การรักษาความปลอดภัย โดยส่วนมากจะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง มีบันไดหนีไฟภายในอาคาร
ที่สะดวก และไม่มีสิ่งกีดขวาง มีกล้องวงจรปิดทุกช้ันทั้งโซน A และโซน B ของอาคารหอพัก และมีระบบป้องกันอัคคีภัยภายใน
อาคารหอพัก รองลงมา คือ ด้านกายภาพ  โดยส่วนมากจะเป็นเรื่องของสถานที่ตั้งของหอพักอยู่ในบริเวณที่สะดวกต่อการมาเรียน 
ร่มรื่น สะอาด และไม่มีมลภาวะ เช่น ส่งกลิ่นเหม็น น้ าท่วมขัง เป็นต้น และมีการดูแลห้องน้ าส่วนรวมให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ อยู่
สม่ าเสมอ  ด้านกิจกรรม โดยส่วนมากจะเป็นเรื่องของมีการส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของหอพักอย่างชัดเจน 
มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น มีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมในแต่ละกิจกรรม มีกิจกรรมที่จัด
ให้แก่นักศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสามัคคีของนักศึกษา มีรูปแบบ
ของการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการคิดกิจกรรมของหอพัก และด้านการบริการและสวัสดิ การมี
ความต้องการน้อยท่ีสุด โดยส่วนมากจะเป็นเรื่องของมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอ เช่น เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญอัตโนมัติ ตู้
กดน้ าหยอดเหรียญอัตโนมัติ โทรทัศน์ โทรศัพท์สาธารณะ หนังสือพิมพ์ประจ าวัน เป็นต้น มีเจ้าหน้าที่ประสานงานกรณีเหตุฉุกเฉิน
ตลอด 24 ช่ัวโมง มีระบบสาธารณูปโภคใช้งานได้ดี มีการจัดบริการตู้ยา และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลประจ าหอพัก มีการรับฟังปัญหา
และให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา มีการซ่อมบ ารุงวัสดุ/ครุภัณฑ์ในห้องพักที่รวดเร็ว มีเครื่องคอมพิวเตอร์ในหอพักที่ให้บริการ
อินเตอร์เน็ตเพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา และมีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายที่มีความเร็วสูง ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สรัญญา สุขเพิ่ม (2556) ได้ศึกษาความต้องการของนิสิตต่อการบริการด้านหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร แบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ  ด้านการบริการและสวัสดิการ ด้านรักษาความปลอดภั ย และด้านกิจกรรม ผลการศึกษา
พบว่า ความต้องการโดยภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีความต้องการ
ด้านรักษาความปลอดภัยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านกายภาพ ด้านกิจกรรม ส่วนด้านการบริการและสวัสดิการ มีความต้องการ
น้อยที่สุด 

กิตติกรรมประกาศ 
 วิจัยนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี ได้รับความกรุณาอย่างสูงจากอาจารย์รัชดาภรณ์ ทิมัน อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ที่กรุณาให้
ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง คณะผู้วิจัยตระหนักถึงความตั้งใจ
จริงและความทุ่มเทของอาจารย์ ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์สลิลทิพย์  แดงกองโค อาจารย์อุไรวรรณ  จิตต์บุรุษ และดร.จิตติพร 
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ตังควิเวชกุล ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และขอกราบขอบพระคุณอาจารย์สลิลทิพย์  
แดงกองโค อาจารย์อุไรวรรณ  จิตต์บุรุษ ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นคณะกรรมการสอบโครงร่างวิจัย 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตเห็ดนางฟ้าทอดกรอบให้มีอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้นโดยที่

กระบวนการผลิตยังคงเหมาะสมกับสายการผลิตเดิมของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน โดยมีดัชนีช้ีวัดคุณภาพ คือ ค่าสี L* a* b* 
ค่าปริมาณน้ าอิสระ (aw) ค่าปริมาณความช้ืน ค่าปริมาณกรดไทโอบาร์บิทูริก (TBA-RS) และการประเมินคุณภาพทางประสาท
สัมผัสในด้านสี กลิ่น รสชาติ ความกรอบ และความชอบโดยรวม ปัจจัยที่ศึกษาคืออัตราส่วนแป้งสาลีต่อน้ า และระยะเวลาในการ
อบเห็ดหลังทอด ผลการศึกษาพบว่าอัตราส่วนแป้งต่อน้ า และระยะเวลาในการอบส่งผลต่ อค่าสี ค่าปริมาณน้ าอิสระ (aw) ค่า
ปริมาณความช้ืน คุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านสี รสชาติ ความกรอบ และความชอบโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
โดยสูตรและกระบวนการผลิตที่เหมาะสม คืออัตราส่วนแป้ง:น้ า คือ 1:1 โดยน้ าหนัก ที่ระยะเวลาอบ 120 นาที เมื่อพิจารณาผล
ทางประสาทสัมผัสร่วมกับค่า TBA-RS ของผลิตภัณฑ์ระหว่างการเก็บรักษาพบว่า ผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าทอดกรอบจากกระบวนการ
ผลิตนี้สามารถเก็บรักษาได้นาน 12 วัน ในบรรจุภัณฑ์ถ้วยพลาสติกใสโพลีโพรพิลีนภายใต้สภาวะแสงธรรมชาติ ที่อุณหภูมิ 26+2 
องศาเซลเซียส 

 

ค าส าคัญ : เห็ดนางฟ้า อายุการเก็บรักษา การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
 

Abstract 
 This research aims to develop the suitable process of crispy-fried Oyster mushroom which should be 
compatible with an entrepreneur traditional process. The quality indexes including color value (L*, a*, b*), 
water activity (aw), moisture content, TBA-RS value and sensory attributes such as color, odor, taste, crispness 
and overall liking were investigated. The studied process parameters were the flour/water ratio and drying 
time after frying. The result showed that these parameters significantly affected (p<0.05) to color, water 
activity (aw), moisture content and liking scores of color, taste, crispness and overall acceptance. The 
optimum process condition was as follow: the flour/water ratio was 1:1 and 120 mins of drying time. 
Considering to the sensory scores and TBA-RS value, it can be concluded that crispy-fried Oyster mushroom 

stored in transparent polypropylene cup could be kept for 12 days at 26+2 degrees Celsius ambient 
temperature and under natural light condition. 
 

Keywords : oyster mushroom, shelf life, sensory evaluation 
 

บทน า 
 เห็ดนางฟ้า (Oyster mushroom: Pleurotus sajor-caju (Fr.) Sing) เป็นเห็ดในสกุลเดียวกับเห็ดนางรม จัดได้ว่าเป็น
เห็ดเศรษฐกิจของไทยท่ีส าคัญชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมรับประทานโดยใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารหลายชนิด เช่น แกงเลียง ต้ม
ย า ผัด และย าต่างๆ (นพวรรณ หาแก้ว, 2560; ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ, 2553)  แต่เนื่องจากเห็ดนางฟ้าสดมี
ความช้ืนค่อนข้างสูง (ร้อยละ 80) จึงเกิดการเสื่อมเสียได้ง่ายโดยมีอายุการเก็บรักษาในสภาวะบรรยากาศปกติ ( Ambient 
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temperature) ประมาณ 1-2 วัน (Rosli, Nurhanan, & Aishah, 2012; Wakchaure, Mahantesh, Manikandan, & Rana, 
2010) การแปรรูปเห็ดนางฟ้าโดยการทอดจึงเป็นการแปรรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้บริโภคใน
ปัจจุบันทีต่้องการอาหารพร้อมบริโภคหรืออาหารว่างที่เป็นขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพซึ่งรับประทานได้ง่ายสะดวกรวดเร็ว ดังจะเห็น
ได้จากที่มีการน าผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปดว้ยการทอดเป็นจ านวนมาก เช่น กล้วยทอดกรอบ มันเทศทอด ทุเรียนทอด แห้ว
ทอดมะเขือยาวทอดเป็นต้น (สมโภช พจนพิมล, วรพรรณ บัญชาจารุรัตน์, และ วรางคณา สมพงษ์, 2553; อนุวัตร แจ้งชัด, ไพศาล 
วุฒิจ านงค์, กิตติวีร์ เสรีกุล, และฉัตรลดา กู้สุจริต, 2550; เชิญพร จันทรสนาม, สุพรรณิการ์ โกสุม, และอมรรัตน์ เจริญชัย, 2555; 
ปสรรถิรกวิน และจุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์, 2553; มยุรา เกียรติสุระยานนท์ และประพันธ์ ปิ่นศิโรดม, 2559)  การแปรรูปเห็ดนางฟ้า
โดยการทอดจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน โดยเป็นการน าผลผลิตที่มีในชุมชน
มาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ลดปัญหาผลผลิตเห็ดที่เหลือจากการจ าหน่ายในรูปของสด (นพวรรณ หาแก้ว , 
2560) อย่างไรก็ตาม การทอดเป็นการท าให้อาหารให้สุกโดยใช้น้ ามันพืชหรือไขมนัสัตว์เป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนความร้อน ผลผลิตที่
ดีจากการทอดจะต้องมีความกรอบและมีสีเหลืองอ่อน และไม่มีกลิ่นเหม็นหืน อาหารที่เกิดกลิ่นเหม็นหืนจะมีการเปลี่ยนแปลงสี 
กลิ่น และรสชาติ มีการสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการโดยเฉพาะกรดไขมันจ าเป็น (นิธิยา รัตนาปนนท์, 2548) และเกิดสาร 4-
hydroxy-2-nonenal (4-HNE) และMalondialdehyde (MDA) ซึ่งมีรายงานว่าเป็นสารที่ชักน าการเกิดมะเร็งในสัตว์ทดลองหาก
บริโภคติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน (Esterbauer, 1993; Rohn, Nelson, Waeg, & Quinn, 1998; Valenzuela, Sanhueza, & 
Nieto, 2004) โดยปัจจัยที่ท าให้เกิดการเหม็นหืนในผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ ความช้ืน ออกซิเจน แสง อุณหภูมิ โลหะ เป็นต้น 
(ชาตรี เอี้ยพิณ และภาราได แจ่มจ ารูญ, 2550) ซึ่งจากสูตรการผลิตแบบเดิมของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนมาเรียมฟาร์มเห็ด ต.
วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร พบว่าเมื่อเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ประมาณ 7 วันจะเกิดกลิ่นเหม็นหืนขึ้นท าให้ผู้บริโภคไม่ซื้อผลิตภัณฑ์
ส่งผลให้ผู้ประกอบการประสบปัญหาขาดทุน การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตเห็ดนางฟ้าทอด
กรอบให้มีคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ไม่เกิดกลิ่นเหม็นหืนขึ้นในช่วงระหว่างเวลาการวางบนช้ัน
จ าหน่ายและสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานมากกว่าการใช้กระบวนการผลิตเดิม โดยจะปรับปรุงกระบวนการผลิตเห็ดนางฟ้าทอด
กรอบให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่มีอยู่เดิมเพื่อให้สามารถน าไปใช้ในการผลิตจริงทางการ
ค้าต่อไป 
 
วิธดี าเนินการวิจัย 
 1. การก าหนดสูตรพ้ืนฐานการผลิตเห็ดนางฟ้าทอดกรอบ 
 ซื้อเห็ดนางฟ้าอายุการเจริญเติบโตประมาณ 24-26 วัน จากตลาดสดบ้านคลอง ต.บ้านคลอง จ.พิษณุโลก คัดเฉพาะดอก
ที่มีความสมบูรณ์ น ามาฉีกเป็นเส้นขนาดความกว้าง 2 -3 เซนติเมตรเตรียมส่วนผสมของแป้งทอดโดยผสมแป้งสาลีกับน้ าด้วย
อัตราส่วน 0.5:1 โดยน้ าหนัก เติมเกลือร้อยละ 0.01 ของน้ าหนักแป้ง จากน้ันน าเห็ดไปคลุกกับแป้งทอดแล้วน าไปทอดโดยใช้น้ ามัน
ปาล์มที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส นาน 5 นาทีพร้อมโรยด้วยใบเตยและใบมะกรูดหั่นช้ินขนาด 2x2 เซนติเมตร น ามาพักให้
สะเด็ดน้ ามัน แล้วน าไปอบด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 60 นาที รอจนเย็นแล้วบรรจุเห็ดทอดปริมาณ 50 
กรัมลงถ้วยพลาสติกใสชนิดโพลีโพรพิลีนปิดด้วยฝาพลาสติกชนิดเดียวกันโดยสูตรและกระบวนการผลิตนี้จัดเป็นสูตรพื้นฐานหรือ
สูตรควบคุมในการผลิต (จรรยา วังนิยม, นันทนา ศรีจันทึก, และจุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์, 2555) 
 2. การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตเห็ดนางฟ้าทอดกรอบ 
 พัฒนาสูตรการผลิตเห็ดทอดกรอบจากสูตรพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น โดยการปรับอัตราส่วนแป้งสาลีและน้ า และการเพิ่ม
ระยะเวลาในกระบวนการอบเพื่อลดความช้ืนโดยผันแปรอัตราส่วนแป้ง : น้ า ดังนีค้ือ 0.50:1, 0.75:1 และ 1.00:1 มีระยะเวลาการ
อบ 3 ระดับคือ 60, 120 และ 180 นาที โดยสามารถจัดเป็นสภาวะการทดลองได้ทั้งหมด 9 สภาวะหรือ 9 สิ่งทดลอง และมีการ
เปลี่ยนน้ ามันใหม่ทุกครั้งท่ีทอดเห็ด จากนั้นจะน าสิ่งทดลองทั้งหมด (สูตรพื้นฐานที่ใช้ในการผลิตเทียบได้กับสิ่งทดลองที่ 1 หรือชุด
ควบคุม) มาวิเคราะห์ค่าคุณภาพด้านต่าง ๆ ดังนี้ ค่าสี L* a* b* ตามระบบ CIE value (Chroma meter CR-400, Konica 
Minolta, Konica Minolta Inc., Japan) ค่าปริมาณน้ าอิสระ (Water activity, aw) (Pre, AQUALAB, Decagon Device Inc., 
USA) ค่าปริมาณความช้ืน (AOAC, 2005) และการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสความชอบ 9 ระดับ (9–Point hedonic 
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scaling test) ในด้านสี กลิ่น รสชาติ ความกรอบ และความชอบโดยรวม (เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, 2550) กับผู้บริโภคจ านวน 30 คน 
เพื่อเป็นดัชนีช้ีวัดในการเลือกสูตรพัฒนากระบวนการผลิตที่เหมาะสม  
 3. การศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าทอดกรอบ 

จากการพัฒนากระบวนการผลิตเห็ดนางฟ้าทอดกรอบจะได้สูตรในการผลิตที่เหมาะสม 1 สูตรเพื่อเปรียบเทียบอายุการ
เก็บรักษากับสูตรควบคุม  จากนั้นจะน ามาศึกษาอายุการเก็บรักษาโดยตัวอย่างจะถูกเก็บไว้ในถ้วยพลาสติกใสชนิดโพลีโพรพิลี
นภายใต้สภาวะแสงธรรมชาติ อุณหภูมิการเก็บรักษา 26+2 องศาเซลเซียส ตัวอย่างจะสุ่มถูกน ามาตรวจสอบค่าคุณภาพในด้านต่าง 
ๆ ดังนี้ ค่าสี L* a* b* ตามระบบ CIE value (Chroma meter CR-400, Konica Minolta, Konica Minolta Inc., Japan) ค่า
ปริมาณน้ าอิสระ (Water activity, aw) (Pre, AQUALAB,Decagon Device Inc., USA) ค่าปริมาณความช้ืน (AOAC, 2005) ค่า
ปริมาณกรดไทโอบาร์บิทูริก (Thiobarbituric acid-reactive substance, TBA-RS) (สุทัศน์ สุระวัง, 2553)และการประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัสความชอบ 9 ระดับ (9–Point hedonic scaling test) ในด้านสี กลิ่น รสชาติ ความกรอบ และ
ความชอบโดยรวม (เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, 2550) กับผู้บริโภคจ านวน 30 คน ในทุกวันท่ี 0, 3, 6, 9, 12 และ 15 วัน เพื่อหาอายุการ
เก็บรักษาท่ีเหมาะสมโดยใช้เกณฑ์ค่าคะแนนความชอบของผู้บริโภคมากกว่า 5 คะแนน (วิภาวดี ส าแดง, ฑิฆัมพร ไม้เรียง, เบญจมา
ภรณ์ พิมพา, และสมหวัง เล็กจริง, 2558)) 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely randomized design) ในการวิเคราะห์คุณภาพด้านเคมีและ

กายภาพ และวางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ (Randomized complete block design) ในการวิเคราะห์คุณลักษณะ
ทางประสาทสัมผัสผลจากการตรวจประเมินคุณภาพทางด้านต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์จะน ามาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 
Variance) และบ่งบอกความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยการวิเคราะห์ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (P<0.05) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 17 (Chicago, IL) 

 

ผลการวิจัย  
1. การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตเห็ดนางฟ้าทอดกรอบ 
จากการพัฒนาสูตรการผลิตเห็ดทอดกรอบโดยการปรับอัตราส่วนแป้งสาลี ให้เพิ่มขึ้นและการเพิ่มระยะเวลาใน

กระบวนการอบแห้งเพื่อลดความช้ืน ได้มีการวัดค่าคุณภาพต่าง ๆ โดยค่าคุณภาพทางด้านกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์แสดงดัง
ตารางที่ 1 พบว่า อัตราส่วนระหว่างแป้งกับน้ าและระยะเวลาในการอบจะส่งผลต่อค่าสีของผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) โดยค่าสี L* มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยเมื่อเพิ่มสัดส่วนของแป้ง ส่วนค่าสี a* มีค่าที่ใกล้เคียงกันในแต่ละสิ่งทดลอง  และที่
ระยะเวลาในการอบที่ 60 นาที พบว่าสิ่งทดลองมีค่าสี b* ต่ าที่สุดเมื่อเทียบกับระยะเวลาอื่นๆ  เมื่อพิจารณาค่าปริมาณน้ าอิสระ 
(Water activity, aw) และค่าปริมาณความช้ืนพบว่าค่ามีแนวโน้มลดลงเมื่อเพิ่มระยะเวลาในการอบมากขึ้น 
 

ตารางที่ 1  ค่าคุณภาพทางด้านกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์เห็ดทอดกรอบ 
 

สิ่ง 
ทดลอง 

อัตราส่วน 
แป้ง : น้ า 

ระยะเวลา 
ในการอบ 

ค่าสี L* ค่าสี a* ค่าสี b* 
ค่าปริมาณ 

น้ าอิสระ (aw) 
ปริมาณความชื้น 

(ร้อยละ) 
1 0.50 : 1 60 นาที 17.22+0.06d 1.99+0.06c -0.71+0.03b 0.387+0.010f 3.72+0.11e 
2 0.75 : 1 60 นาที 16.77+0.06b 1.91+0.08b -0.69+0.04b 0.372+0.008e 3.67+0.15de 
3 1.00 : 1 60 นาที 16.47+0.05a 1.47+0.05a -0.84+0.08a 0.358+0.006d 3.64+0.14de 
4 0.50 : 1 120 นาที 17.86+0.04g 1.99+0.06c -0.34+0.03c 0.353+0.007cd 3.52+0.04cd 
5 0.75 : 1 120 นาที 17.51+0.06f 1.95+0.06bc -0.35+0.04c 0.347+0.006cd 3.40+0.11bc 
6 1.00 : 1 120 นาที 17.06+0.06c 2.18+0.03d -0.32+0.03c 0.346+0.005cd 3.43+0.08c 
7 0.50 : 1 180 นาที 17.54+0.04f 1.99+0.05c -0.31+0.03c 0.340+0.004bc 3.24+0.06ab 
8 0.75 : 1 180 นาที 17.32+0.02e 1.96+0.05bc -0.29+0.05c 0.327+0.006a 3.26+0.04ab 
9 1.00 : 1 180 นาที 16.75+0.05b 1.90+0.06b -0.28+0.04c 0.329+0.010ab 3.21+0.03a 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย+ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ก ากับด้วยตัวอักษรที่แตกต่างกันในคอลัมน์แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (P<0.05) 
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จากผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าทอดกรอบ (ตารางที่ 2) พบว่าอัตราส่วนระหว่างแป้งกับ
น้ าและระยะเวลาในการอบจะส่งผลต่อค่าความชอบด้านสี รสชาติ ความกรอบ และความชอบโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) โดยพบว่าผู้บริโภคมีความชอบด้านสีและรสชาติต่ าที่สุดเมื่ออบผลิตภัณฑ์นาน 180 นาที ส าหรับค่าความกรอบและ
ความชอบโดยรวมจะมีแนวโน้มในทิศทางเดียวกันคือเมื่อเพิ่มสัดส่วนแป้งและเพิ่มระยะเวลาในการอบท าให้ความชอบมีค่าเพิ่มขึ้น 
ยกเว้นท่ีเวลาการอบ 180 นาที การเพิ่มสัดส่วนแป้งจะท าให้ความชอบมีค่าลดลง ซึ่งเมื่อพิจารณาในภาพรวมจะเห็นได้ว่าสิ่งทดลอง
ที่ผ่านการอบที่ 120 นาทีมีค่าคะแนนความชอบสูงที่สุดและจากการพิจารณาถึงสัดส่วนของแป้งและน้ าพบว่า  การใช้อัตราส่วน
แป้ง : น้ า ที่ระดับ 1:1 จะท าให้ผลิตภัณฑ์ได้รับคะแนนความชอบสูงท่ีสุด จึงเลือกใช้สิ่งทดลองที่ 6 เป็นสูตรและกระบวนการผลิตที่
เหมาะสมส าหรับผลิตภัณฑ์เห็ดทอดกรอบ 
 

ตารางที่ 2 ค่าคะแนนความชอบจากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส (9–Point hedonic scaling test) ในด้านสี กลิ่น 
รสชาติ ความกรอบ ความชอบโดยรวม ของผลิตภัณฑ์เห็ดทอดกรอบจากการประเมินโดยผู้บริโภค (n=30) 

 
สิ่ง 

ทดลอง 
อัตราส่วน 
แป้ง : น้ า 

ระยะเวลา 
ในการอบ 

สี กลิ่นns รสชาติ ความกรอบ 
ความชอบ
โดยรวม 

1  0.50 : 1 60 นาที 8..37+0.61bc 8.27+0.78 8.30+0.49a 6.90+0.31d 6.53+0.57d 
2 0.75 : 1 60 นาที 8.27+0.74c 8.23+0.82 8.17+0.65a 7.10+0.71d 7.17+0.70c 
3 1.00 : 1 60 นาที 7.93+0.78d 8.53+0.57 8.10+0.66a 7.20+0.48d 7.30+0.47c 
4 0.50 : 1 120 นาที 8.67+0.61ab 8.37+0.76 8.20+0.85a 7.35+0.57c 7.90+0.55b 
5 0.75 : 1 120 นาที 8.77+0.50a 8.47+0.63 8.27+0.83a 8.10+0.76b 8.07+0.74b 
6 1.00 : 1 120 นาที 8.73+0.52a 8.50+0.63 8.30+0.75a 8.47+0.57a 8.37+0.49a 
7 0.50 : 1 180 นาที 8.23+0.50c 8.10+0.80 7.40+0.62b 7.10+0.48d 7.13+0.35c 
8 0.75 : 1 180 นาที 8.20+0.61cd 8.37+0.67 7.03+0.18c 5.77+0.73e 6.50+0.51d 
9 1.00 : 1 180 นาที 7.57+0.68e 8.20+0.81 7.17+0.79bc 5.50+0.68e 6.37+0.49d 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย+ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ก ากับด้วยตัวอักษรที่แตกต่างกันในคอลัมน์แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p<0.05),ns แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (P>0.05) 

 
2. การศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าทอดกรอบ 
ในการศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าทอดกรอบนั้นได้เปรียบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์ 2 สูตร คือ 

ผลิตภัณฑ์จากสูตรพื้นฐานและผลิตภัณฑ์จากสูตรที่ผ่านการพัฒนาแล้ว โดยค่าคุณภาพด้านต่าง ๆ ระหว่างกระบวนการเก็บรักษา 
ดังแสดงในตารางที่ 3  พบว่าในด้านค่าสีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยแต่กม็ีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05)  ด้านค่าปริมาณน้ า
อิสระค่าปริมาณความช้ืน และค่า TBA-RS พบว่ามีค่าเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเก็บอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อ
พิจารณาในแต่ละวันท่ีเก็บรักษา ค่าปริมาณน้ าอิสระ ค่าปริมาณความช้ืน และค่า TBA-RS ส่วนใหญ่ของผลิตภัณฑ์สูตรพื้นฐานหรือ
สูตรควบคุมจะสูงกว่าผลิตภัณฑ์จากสูตรที่พัฒนาแล้วอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 

จากผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าทอดกรอบ (ตารางที่ 4) พบว่าค่าคะแนนความชอบใน
ด้านกลิ่น รสชาติ ความกรอบมีค่าลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) แต่ค่าความชอบด้านสีไม่มีความแตกตา่งกัน โดยในวันท่ี 
6 ผลิตภัณฑ์จากสูตรพื้นฐานมีค่าคะแนนความชอบด้านสี กลิ่น รสชาติ ความกรอบ และความชอบโดยรวมอยู่ที่ 8.30 +0.47, 
6.33+0.48, 6.07+0.90, 6.20+0.55 และ 6.37+0.61 คะแนน ตามล าดับ และในวันท่ี 11 ผลิตภัณฑ์จากสตูรที่ผ่านการพัฒนาแล้ว
มีค่าคะแนนความชอบด้านสี กลิ่น รสชาติ ความกรอบ และความชอบโดยรวมอยู่ที่ 8.13+0.51, 6.80+0.55, 5.80+0.81, 
5.77+0.72 และ 5.90+0.71 คะแนน ตามล าดับ 
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ตารางที่ 3 ค่าคุณภาพทางด้านกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์เห็ดทอดกรอบระหว่างการเก็บรักษา 2 ผลิตภัณฑ์คือผลิตภัณฑ์จาก
สูตรพื้นฐานและผลิตภัณฑ์จากสูตรที่ผ่านการพัฒนาแล้ว 

 

ค่า
คุณภาพ 

ตัวอย่าง 
วันที่เก็บรักษา 

0 3 6 9 12 15 

ค่าสี L* 
สูตรพื้นฐาน 17.17+0.07a,X 16.97+0.06b,X 16.69+0.06c,X 16.39+0.05d,X 16.30+0.02e,Y 16.22+0.03f,Y 
สูตรพัฒนา 17.31+0.02a,Y 17.06+0.06b,Y 16.75+0.08c,X 16.47+0.05d,Y 15.75+0.11e,X 15.50+0.07f,X 

ค่าสี a* 
สูตรพื้นฐาน 1.98+0.06c,X 1.90+0.08b,X 1.46+0.05a,X 1.98+0.06c,X 1.94+0.06bc,X 2.17+0.03d,X 
สูตรพัฒนา 1.99+0.05a,X 2.18+0.03b,Y 2.15+0.07b,Y 2.19+0.06b,Y 2.30+0.06c,Y 2.28+0.08c,Y 

ค่าสี b* สูตรพื้นฐาน -0.33+0.04d,X -0.34+0.06d,X -0.46+0.03c,X -0.71+0.03b,X 0.70+0.02b,X -0.84+0.08a,X 
 

ตารางที่ 3   ค่าคุณภาพทางด้านกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์เห็ดทอดกรอบระหว่างการเก็บรักษา 2 ผลิตภัณฑ์คือ  ผลิตภัณฑ์
จากสูตรพื้นฐานและผลิตภัณฑ์จากสูตรที่ผ่านการพัฒนาแล้ว (ต่อ) 

 

ค่า
คุณภาพ 

ตัวอย่าง 
วันที่เก็บรักษา 

0 3 6 9 12 15 
 สูตรพัฒนา -0.32+0.03b,X -0.33+0.03b,X -0.32+0.03b,Y -0.34+0.03b,Y -0.39+0.03a,Y -0.40+0.03a,Y 

ค่าปริมาณ
น้ าอิสระ 

(aw) 

สูตรพื้นฐาน 
0.384 

+0.005a,Y 
0.446 

+0.004b,Y 
0.490 

+0.005c,Y 
0.495 

+0.005c,Y 
0.521 

+0.002d,Y 
0.576 

+0.001e,Y 

สูตรพัฒนา 
0.346 

+0.006a,X 
0.431 

+0.004b,X 
0.434 

+0.003b,X 
0.442 

+0.002bc,X 
0.460 

+0.029c,X 
0.523 

+0.003d,X 
ปริมาณ

ความชื้น(ร้อย
ละ) 

สูตรพื้นฐาน 3.71+0.12a,Y 3.84+0.10ab,X 4.11+0.20b,X 4.73+0.11c,X 5.37+0.36d,Y 6.28+0.70e,Y 

สูตรพัฒนา 
3.38+0.10a,X 3.74+0.13b,X 3.93+0.95b,X 4.33+0.23c,X 4.83+0.21d,X 5.53+0.09e,X 

ค่า TBA-
RS 

(mg 
MDA/kg) 

สูตรพื้นฐาน 0.81+0.03a,X 2.22+0.11b,Y 3.21+0.04c,Y 3.73+0.16d,Y 4.32+0.30e,Y 4.88+0.22f,Y 

สูตรพัฒนา 
0.82+0.04a,X 1.52+0.01b,X 1.88+0.02c,X 2.95+0.08d,X 3.29+0.05e,X 4.32+0.30f,X 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย+ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ก ากับด้วยตัวอักษรที่แตกต่างกันในแถวแนวนอน (a-f) และแนวตั้ง (X-Y) แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (P<0.05) 
 

อภิปรายผล  
จากการพัฒนาสูตรการผลิตเห็ดทอดกรอบโดยการปรับอัตราส่วนแป้งสาลีและระยะเวลาในการอบแห้งเพื่อลดความช้ืน

เห็นได้ว่า ค่าสี L* มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยเมื่อเพิ่มสัดส่วนของแป้ง การเพิ่มสัดส่วนแป้งท าให้ปริมาณแป้งที่เกาะบนผิวเห็ดที่มาก
ขึ้นและท าให้ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ าตาล (Maillard reaction) เกิดได้มากขึ้น ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีสีเข้มขึ้นเล็กน้อย (นิธิยา รัตนา
ปนนท,์ 2549) ในด้านค่าปริมาณน้ าอิสระ (aw) และค่าปริมาณความช้ืนนั้นพบว่าแนวโน้มมีค่าลดลงเมื่อเพิ่มระยะเวลาการอบ การ
เพิ่มระยะเวลาการอบส่งผลต่อปริมาณความช้ืนในอาหารเนื่องมาจากการอบอาหารหลังจากการทอดท าให้เกิดความแตกต่างของ
ความดันไอน้ าระหว่างความชื้นภายในอาหารและน้ ามันที่แห้งซึ่งจะเป็นแรงขับท าให้ไอน้ าที่หลงเหลือภายในช้ินอาหารถูกพาไปกับ
ลมร้อน ท าให้อาหารหลังอบมีค่าปริมาณความช้ืนลดลง (ปสรรถิรกวิน และจุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์, 2553) ส าหรับปริมาณความช้ืน
ของแต่ละสิ่งทดลองมีค่าสอดคล้องกับข้อก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ทอดกกรอบคือความช้ืนต้องต่ า
กว่าร้อยละ 6 (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2554) 
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ตารางที่ 4 ค่าคะแนนความชอบจากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส (9–Point hedonic scaling test) ในด้านสี กลิ่น 
รสชาติ ความกรอบ ความชอบโดยรวม ของผลิตภัณฑ์เห็ดทอดกรอบระหว่างการเก็บรักษา 2 ผลิตภัณฑ์คือผลิตภัณฑ์
จากสูตรพื้นฐานและผลิตภัณฑ์จากสูตรที่ผ่านการพัฒนาแล้วจากการประเมินโดยผู้บริโภค (n=30) 

 

คุณลักษณะทาง
ประสาทสมัผัส 

ตัวอย่าง 
วันที่เก็บรักษา 

0 3 6 9 12 15 
สีns สูตรพื้นฐาน 8.33+0.61 8.20+0.61 8.30+0.47 8.17+0.70 ND ND 

สูตรพัฒนา 8.30+0.53 8.27+0.52 8.00+0.74 7.97+0.49 8.13+0.51 8.03+0.56 
กลิ่น สูตรพื้นฐาน 8.27+0.78a,X 8.03+0.93a,X 6.33+0.48b,Y 4.73+0.74c,Y ND ND 

สูตรพัฒนา 8.57+0.57a,X 8.13+0.82b,X 8.10+0.80b,X 8.07+0.83b,X 6.80+0.55c 4.80+0.71d 
รสชาติ สูตรพื้นฐาน 8.03+0.49a,Y 8.17+0.64a,X 6.07+0.90b,Y 5.03+0.81c,Y ND ND 

สูตรพัฒนา 8.43+0.50a,X 8.20+0.66ab,X 8.00+0.53b,X 7.17+0.79c,X 5.80+0.81d 5.03+0.80e 
ความกรอบ สูตรพื้นฐาน 8.07+0.45a,Y 7.10+0.71b,Y 6.20+0.55c,Y 4.87+0.68d,Y ND ND 
 สูตรพัฒนา 8.44+0.57a,X 8.30+0.47a,X 7.87+0.73b,X 7.10+0.48c,X 5.77+0.72d 5.30+0.84e 
ความชอบ สูตรพื้นฐาน 8.30+0.53a,X 7.17+0.70b,Y 6.37+0.61c,Y 4.80+0.71d,Y ND ND 
โดยรวม สูตรพัฒนา 8.40+0.50a,X 8.33+0.61a,X 7.93+0.64b,X 7.13+0.62c,X 5.90+0.71d 4.83+0.70e 
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย+ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ก ากับด้วยตัวอักษรที่แตกต่างกันในแถวแนวนอน (a-e) และแนวตั้ง (X-Y) แสดงถึงความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (P<0.05),ns แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
(P>0.05), ND (no data)=ไม่ได้ท าการทดสอบทางประสาทสัมผัสเนื่องจากผลิตภัณฑ์สิ้นสุดอายุการเก็บรักษา 
 

ส าหรับผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้านความชอบด้านสี รสชาติ ความกรอบ และความชอบโดยรวม แสดงให้เห็น
ว่าการเพิ่มสัดส่วนของแป้งจะให้คะแนนความชอบเพิ่มขึ้นเนื่องจากการใส่แป้งมากข้ึนจะท าให้แป้งมีความหนืดมากข้ึน ตัวแป้งจะยึด
ตัวเกาะติดกับเห็ดได้ดีขึ้น เมื่อผ่านการทอดเห็ดจะมีความกรอบที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับรายงานของก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์, 
สุทธวัฒน์ เบญจกุล, ธรรมนูญ โปรดปราน, และวิลัสนา โพธิ์ศรี (2553) ที่กล่าวว่าอัตราส่วนของของแข็งและน้ ามีความส าคัญมาก
เพราะส่งผลต่อความหนืดและการยึดเกาะของแป้งชุบทอดแต่การอบที่ระยะเวลานานเกิน 120 นาที จะท าให้ความช้ืนลดลง
ค่อนข้างมาก ส่งผลให้แป้งแข็งตัวมากเกินไปส่งผลให้คะแนนความชอบมีค่าลดลง โดยในสิ่งทดลองที่ 6 ที่ใช้อัตราส่วนแป้ง : น้ า ที่ 
1:1 และอบที่ 120 นาที ผู้บริโภคให้ความชอบทางประสาทสัมผัสสูงที่สุด ซึ่งเป็นตัวอย่างที่มีค่าความชอบด้านความกรอบมากที่สุด
เช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมยุรา เกียรติสุระยานนท์ และ ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม (2559) ที่แสดงให้เห็นว่าสูตรการ
ผลิตเฟร้นฟรายด์มะเขือยาวที่เหมาะสมเป็นสูตรที่ผู้บริโภคให้ค่าคะแนนความชอบด้านความกรอบมากที่สุด และคล้ายคลึงกับผล
ส ารวจของปิยวรรณ ฉ่ ามิ่งขวัญ (2549) ที่รายงานว่าพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอดที่ท าให้
ผลิตภัณฑ์มีความกรอบสูงที่สุด 

ในการศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าทอดกรอบ 2 สูตร คือ ผลิตภัณฑ์จากสูตรพื้นฐานและผลิตภัณฑ์จาก
สูตรที่ผ่านการพัฒนาแล้ว พบว่าค่าสีมีค่าที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ผู้บริโภคไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างได้เมื่อมองด้วยตาเปล่า 
ส าหรับค่าปริมาณน้ าอิสระ (aw) และค่าปริมาณความช้ืนนั้นพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเก็บรกัษาเนื่องจากมีความช้ืน
จากตัวบรรยากาศภายนอกผ่านเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ ท าให้ผลิตภัณฑ์สูญเสียความกรอบสอดคล้องกับค่าคะแนนความชอบด้านความ
กรอบท่ีมีค่าลดลง นอกจากนี้ความชื้นและแสงท่ีส่องผ่านได้ยังเป็นตัวเร่งท าให้ผลิตภัณฑ์เกิดการเสื่อมเสียจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน
และปฏิกิริยาไฮโครไลซิสของไขมัน (นิธิยา รัตนาปนนท์, 2548) ท าให้เกิดกลิ่นเหม็นหืนและส่งผลท าให้ค่าคะแนนความชอบด้าน
กลิ่นลดลง และท าให้ค่า TBA-RS มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยวิภาวดี ส าแดง, ฑิฆัมพร ไม้เรียง, เบญจมาภรณ์ พิมพา, และสมหวัง เล็ก
จริง (2558) กล่าวว่าค่า TBA-RS เป็นหนึ่งในดัชนีในการวัดการเสื่อมคุณภาพของไขมันในอาหาร ค่าTBA-RS ทีม่ากกว่า 3 มิลลิกรัม
มาลอนอัลดีไฮด์ต่อกิโลกรัมตัวอย่าง จะส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้กลิ่นแปลกปลอมทางประสาทสัมผัสต่ออาหารได้ และกรณีที่
ค่า TBA-RS มากกว่า 7 มิลลิกรัมมาลอนอัลดีไฮด์ต่อกิโลกรัมตัวอย่าง แสดงว่าอาหารมีกลิ่นเหม็นหืนและเสื่อมเสียแล้ว จากการ
ประเมินทางด้านประสาทสัมผัสความชอบโดยรวม เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์การให้คะแนนความชอบ โดยค่าคะแนนเท่ากับ 5 
หมายถึงบอกไม่ได้ว่าชอบหรือไม่ชอบซึ่งถือว่าผู้ทดสอบไม่ยอมรับผลิตภัณฑ์ (วิภาวดี ส าแดง, ฑิฆัมพร ไม้เรียง, เบญจมาภรณ์ 
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พิมพา, และสมหวัง เล็กจริง, 2558) ดังนั้น ผลิตภัณฑ์จากสูตรพื้นฐานหรือสูตรควบคุมและผลิตภัณฑ์จากสูตรที่ผ่านการพัฒนาแล้ว
มีอายุการเก็บรักษาเท่ากับ 6 วัน และ 12 วัน ตามล าดับ โดยมีค่าคะแนนความชอบโดยรวมอยู่ที่ 6.37+0.61 และ 5.90+0.71 
คะแนน ตามล าดับ ค่าปริมาณความช้ืนเท่ากับร้อยละ 4.11+0.20 และ 4.83+0.21 ตามล าดับซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ระดับต่ า
กว่าร้อยละ 6 (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2554) 
 
สรุปผลการวิจัย   
 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าทอดกรอบที่เหมาะสม คือ ใช้อัตราส่วนของแป้งสาลีกับน้ าด้วยอัตราส่วน 1:1 โดย
น้ าหนัก ทอดที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส นาน 3 นาที พักให้สะเด็ดน้ ามันหลังจากทอดแล้วน าไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส นาน 120 นาที ผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าทอดกรอบจากสูตรที่ผ่านการพัฒนาแล้วสามารถเก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์ถ้วย
พลาสติกชนิดใสโพลีโพรพิลีนภายใต้สภาวะแสงธรรมชาติ ที่อุณหภูมิ 26+2 องศาเซลเซียส ได้เป็นเวลา 12 วัน โดยที่ผลิตภัณฑ์
ยังคงเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภค (คะแนนความชอบเท่ากับ 5.90+0.71คะแนน จากการประเมินระดับ 9 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการศึกษาและพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ส าหรบัผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าทอดกรอบเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการ
เก็บรักษาท่ีนานมากข้ึนและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง และเพื่อประเมินผล
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง  ในการพัฒนาระบบได้ท าการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา
โดยใช้วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) : Incremental Model เครื่องมือที่ใช้ในการ
พัฒนา มีดังนี้ ภาษาที่ใช้คือ Microsoft Visual Studio 2010 ฐานข้อมูลที่ใช้คือ SQL Server Management Studio 2008 
R2 โดยท าการทดสอบและประเมินผลระบบโดยครูประจ าต าบล และเจ้าหน้าที่ศูนย์ กศน. ที่เข้ารับการฝึกอบรมการใช้งาน
จ านวน 30 ท่าน ผลการประเมินพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.027 ซึ่งผลจากการประเมินความพึงพอใจสามารถสรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                  

ค าส าคัญ : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  การศึกษาต่อเนื่อง  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   

                                                      Abstract 
This research aimed to develop management information system of continuous education and to 

evaluate development management information system of continuous education ,all processes consisted 
of analysis, system designing and, system development, by using the System Development Life Cycle 
(SDLC): Incremental Model. Tools used to develop the following computer language is Microsoft Visual 
Studio 2010, database is SQL Server Management Studio 2008 R2. For system evaluation, used teachers 
and staff to be trained in the use of information system 30 users. The result from teachers and staff were 
at a high level, with a mean of 4.44 and standard deviation of 0.027. The results of the evaluation could 
conclude management information system of continuous education was also at a high level. 

Keywords : management information system, continuous education, non-formal and informal education 
centre  
 
บทน า   
 ในปัจจุบันศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอชุมแสง ได้มีการจัดเก็บข้อมูลของนักเรียนทุก
ระดับช้ันและกลุ่มนักเรียนที่สนใจจะสมัครเรียน ในการสมัครเรียนจะมีการกรอกใบสมัครในรูปแบบฟอร์มกระดาษพร้อม
เอกสารแนบจะมี ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 2 นิ้ว และอื่นๆ ที่แนบมาด้วย ในส่วนของเอกสารจะ
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จัดเก็บในรูปแบบของกระดาษที่เป็นเอกสารการสมัครเรียนจะจัดเก็บในแฟ้มเอกสารแต่ละหลักสูตรในแต่ละปี หลักสูตรจะมี
ด้วยกัน 5 หลักสูตร หลักสูตรจะมีเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามปี พ.ศ. ท่ีจัดท าโครงการ หลักสูตรมีดังนี้ 
 1. หลักสูตรการศึกษาสังคมชีวิต 
 2. หลักสูตรการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 
                3. หลักสูตรการศึกษาทักษะชีวิต 
 4. หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ 
 5. หลักสูตรการศึกษาประเภทกลุม่สนใจ 

แต่ละหลักสูตรจะมีกิจกรรมหลายกิจกรรม และจะจัดขึ้นในแต่ละต าบลของอ าเภอชุมแสง นอกจากเอกสารการ
สมัครเรียนแล้วเจ้าหน้าที่จะต้องท าการประเมินจ านวนนักเรียนที่เลือกเรียนในแต่ละหลักสูตรและกิจกรรม มีจ านวนทั้งหมดกี่
คน ชายกี่คนและหญิงกี่คน จากนั้นก็จะมีการประเมินหาข้อสรุปของนักเรียนที่กรอกใบสมัครและท าการเลือกในใบสมัคร มี
หัวข้อดังนี้  
 - สนใจสมัครเข้าร่วมหลักสูตรระยะสั้น 
 - เอกสารที่แนบมา 
 เพื่อน ามาหาข้อสรุปในการท ารายงานสรปุผลโครงการในแต่ละปี เจ้าหน้าท่ีจะท าการประเมินผลและสรุปผลในแต่ละ
ปีจะใช้การนับหลักสูตรกิจกรรม จ านวนนักเรียนท้ังหมด แยกหญิงชาย และท าการตรวจสอบจ านวนนักเรียนที่สนใจสมัครเข้า
ร่วมหลักสูตรระยะสั้น และเอกสารที่แนบมาจากใบสมัคร จึงท าให้เจ้าหน้าที่อาจได้รับข้อมูลไม่ครบหรือผิดพลาด ข้อมูลตก
หล่นท าให้การท ารายงานสรุปผลโครงการในแต่ละปี  มีความผิดพลาด เอกสารที่จะน ามาสรุปผลเกิดการสูญหายไปจาก
หน่วยงานหรือจ านวนนักเรียนที่มาเรียนจริงกับจ านวนที่นับได้จากใบสมัครไม่ตรงกันก็ต้องท าการตรวจสอบใหม่อีกครั้ง เพื่อให้
ข้อมูลถูกต้อง ทั้งยังมีงานวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลเพื่อลดเวลาการสืบค้นข้อมูลของเครื่องจักร เช่น 
สมเกียรติ อับดุลเลาะ,อรรถกร เก่งพล (2559) ได้กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในบริษัทกรณีศึกษา คือหน่วยงานบริการต้อง
เสียเวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลที่เป็นแบบเอกสาร คู่มือ จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการค้นหาข้อมูลเพื่อสนับสนุนการให้บริการ 
โดยต้องใช้เวลามากในการค้นหาและตัดสินใจ จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการน าข้อมูลมาใช้ จากปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอ าเภอชุมแสง ในด้านการจัดเก็บข้อมูลใบสมคัรและผลการประเมินในการ
เรียนของแต่ละหลักสูตรในแต่ละกิจกรรม จึงน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาให้เป็นระบบสารสนเทศของ
นักเรียน กศน.อ าเภอชุมแสง ที่เจ้าหน้าท่ีสามารถค้นหาข้อมูลนักเรียนได้ด้วยตนเอง เพื่อท่ีจะได้น าข้อมูลมาสรุปผลและท าการ
ประเมินผลลงในรายงานการสรุปโครงการในแต่ละปีได้อย่างรวดเร็วมากกว่าระบบงานเดิมและข้อมูลมี ความถูกต้องมากกว่า
การนับและตรวจสอบจากใบสมัครของนักเรียน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง และเพื่อประเมินระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
 
วิธดี าเนินการวิจัย  
 1. ศึกษาระบบงานและส ารวจความต้องการของผู้ใช้งาน การด าเนินการวิจัยในส่วนนี้ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) ซึ่งได้ส ารวจการด าเนินการในทุกขั้นตอน ด้วยการสนทนาและการสัมภาษณ์กับครูประจ าต าบล 
และเจ้าหน้าที่ศูนย์ กศน. เพื่อให้ทราบถึงสภาพการท างานในปัจจุบัน ว่ามีการท างานเป็นอย่างไร มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง 
นอกจากนี้เนื้อหาในการสนทนาและการสัมภาษณ์ ยังรวมถึงเรื่องความคิดเห็น ความต้องการระบบงาน ที่จะพัฒนาขึ้น และ
ปัจจัยที่ส าคัญที่จะน าไปสู่การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง     
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2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนา
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง       

3. วิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูล การด าเนินงานในปัจจุบันโดยการน าความต้องการที่
ได้มาจากขั้นตอนแรก มาวิเคราะห์ในรายละเอียดเพื่อท าการพัฒนาเป็นแบบจ าลองเชิงตรรกะ (Logical Model) โดยใช้การ
ออกแบบยูสเคสไดอะแกรม (Use case Diagram) (อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์, 2557) แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล 
(Entity Relationship Diagram) (Silberschatz et al., 2006) และท าการออกแบบส่วนเช่ือมประสานกับผู้ ใช้ (User 
Interface) (โอภาส  เอี่ยมสิริวงศ์, 2555)      

4. พัฒนาระบบ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง ได้ก าหนดเครื่องมือในพัฒนาซึ่ ง
ประกอบด้วยส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ดังนี้ (โอภาส  เอี่ยมสิริวงศ,์ 2555)    

4.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)         
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้แบบคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook)                           
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) Intel® Core™ i3-2350M CPU@2.30GHz.    
- หน่วยความจ าหลัก (RAM) 4.00  GB.                               
- หน่วยความจ าส ารอง (Hard Disk)  320 GB.                              
- จอภาพชนิด LCD TFT 14”         
4.2 ซอฟต์แวร์ (Software)                            
- Microsoft Visual Studio 2010         
- SQL Server Management Studio 2008 R2  

 5. ทดสอบ ปรับปรุง และแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ การทดสอบระบบท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อหาข้อผิดพลาดต่างๆ รวมทั้ง
ท าการประมวลความสามารถของระบบเพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงที่พัฒนาขึ้นสามารถรองรับความต้องการของ
ผู้ใช้ในด้านต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน โดยแบ่งขั้นตอนการทดสอบออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ (โอภาส  เอี่ยมสิริวงศ์, 2555) 

- ทดสอบในระหว่างที่ท าการพัฒนาโดยใช้รูปแบบ White Box Testing ซึ่งเป็นการตรวจสอบฟังก์ชันการท างานโปรแกรม
ว่าถูกต้องหรือไม่ โปรแกรมมีข้อผิดพลาดเชิงตรรกะหรือไม่ และมีการออกแบบตรรกะโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยใช้ชุด
ทดสอบเฉพาะส าหรับการทดสอบในเงื่อนไขต่าง ๆ     
 - ทดสอบขั้นสุดท้ายเมื่อท าการพัฒนาเสร็จสิ้นโดยใช้รูปแบบ Black Box Testing เพื่อทดสอบฟังก์ชันการท างานระบบว่า
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพียงใดเมื่อมีการอินพุตข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วจะได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างไร                     
    6. ติดตั้งระบบ ส าหรับการติดตั้งระบบนั้นต้องติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์  ที่มีส่วนประกอบทางด้ าน Hardware 
และ Software ขั้นต่ าดังนี้ (โอภาส  เอี่ยมสิริวงศ์, 2555)      
 6.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)                             
 -   หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) Intel® Core™ i3-2350M CPU@2.30GHz.   
 -   หน่วยความจ าหลัก (RAM) ไม่ต่ ากว่า   4.00 GB.       

-   หน่วยความจ าส ารอง (Hard Disk) ไม่ต่ ากว่า 320 GB.          
 6.2 ซอฟต์แวร์ (Software)         
 -   Microsoft Visual Studio 2010        
 -   SQL Server Management Studio 2008 R2      
 7. การประเมินผลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง ในการประเมินผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) ซึ่งมีการเลือกใช้เครื่องมือในการวิจัย แนวทางการสร้างเครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวม
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ข้อมูล การจัดท าข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ ดังต่อไปนี้      
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย          
การรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินระบบนั้น ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย 
3 ส่วน คือ           

ส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา    
 ส่วนท่ี 2 เป็นข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบซึ่งมุ่งในด้านความสามารถและประสิทธิภาพการ
ท างานของระบบ          
 ส่วนท่ี 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ 
 
ผลการวิจัย            

การออกแบบยูสเคสไดอะแกรม  (Use case Diagram) (อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์ , 2557) แผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram) (Silberschatz et al., 2006) และการออกแบบส่วนเช่ือมประสาน
กับผู้ใช้ (User Interface) (โอภาส  เอี่ยมสิริวงศ์, 2555)  ได้ดังต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 การออกแบบยูสเคสไดอะแกรม (Use case Diagram) 
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ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram) 
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ภาพที่ 3 การออกแบบส่วนเช่ือมประสานกับผู้ใช้ (User Interface) การบันทึกข้อมูลนักศึกษา 

ภาพที่ 4 การออกแบบส่วนเช่ือมประสานกับผู้ใช้ (User Interface) การบันทึกเข้าร่วมหลักสตูร 

ภาพที่ 5 การออกแบบส่วนเช่ือมประสานกับผู้ใช้ (User Interface) การบันทึกข้อมูลเอกสารแนบ 
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ภาพที่ 6 การออกแบบส่วนเช่ือมประสานกับผู้ใช้ (User Interface) รายงานใบสมัครผู้เรียนหลักสตูรระยะสั้น 

ภาพที่ 7 การออกแบบส่วนเช่ือมประสานกับผู้ใช้ (User Interface) รายงานหลักสูตรและกิจกรรม 

ภาพที่ 8 การออกแบบส่วนเช่ือมประสานกับผู้ใช้ (User Interface) รายงานสรุปผลการจัดกจิกรรม 
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ผลจากการวิเคราะห์ข้อมลูการประเมินจากครูประจ าต าบล และเจ้าหน้าท่ีศูนย์ กศน.ที่เข้าร่วมการอบรมการใช้งาน
ระบบสารสนเทศจ านวน 30 คน สรุปได้ดังนี ้
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินจากครปูระจ าต าบล และเจ้าหน้าท่ีศูนย์ กศน. ที่เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( x  = 4.44) 

           รายการประเมิน x  
S.D ระดับความพึงพอใจ 

ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ 
(Functional Requirement Test) 

4.43 0.013 มาก 

ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ 
(Functional Test) 

4.44 0.078 มาก 

ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ  
(Usability Test) 

4.49 0.053 มาก 

ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ 
(Security Test) 

4.40 
 

0.037 
 

มาก 
 

รวม 4.44 0.027 มาก 
ตารางที่ 1 พบว่าผลการประเมินจากครูประจ าต าบลและเจ้าหน้าที่ศูนย์ กศน.ที่เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง  มีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่องในด้าน

ความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( x =4.49) รองลงมาเป็น

ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test)  ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( x =4.44)   ด้าน

การตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( x = 

4.43)  และด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( x

=4.40) ตามล าดับ  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( x  = 
4.44) 

อภิปรายผล           
จากผลการประเมินความพึงพอใจของครูประจ าต าบลและเจ้าหน้าที่ศูนย์ กศน . ที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการการศึกษาต่อเนื่องทุกๆ ด้าน โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( x  = 4.44)  ซึ่งสรุปได้ว่าระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่องศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอชุมแสง อยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุบิน ไชยยะ,ธวัชชัย อร่ามดิลกรัตน์  และพัชรา รับมา (2560) ที่ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบันทึกรายงานการเดินทางไปราชการของบุคลากรในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดล าพูน พบว่าใน
การพัฒนาระบบฯ ท าให้ระบบสารสนเทศของการรายงานผลการเดินทางไปราชการเป็นระบบและชัดเจนมากยิ่งขึ้น และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของเสถียร จันทร์ปลา (2556) ที่ท าการวิจัยเรื่อง ระบบฐานข้อมูลมัลติมีเดียศิลปวัฒนธรรมกรุง
รัตนโกสินทร์ พบว่าผลจากการประเมินคุณภาพของกลุ่มตัวอย่างสามารถสรุปได้ว่า ระบบฐานข้อมูลมัลติมีเดียศิลปวัฒนธรรม
กรุงรัตนโกสินทร์ มีคุณภาพอยู่ในระดับที่ดี และสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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สรุปผลการวิจัย  
จากการประยุกต์ใช้ความรู้และวิทยาการด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อน ามาพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอชุมแสง นั้น 
พบว่าระบบสามารถจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลการสมัครเรียน ข้อมูลใบสมัคร ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูล
วิทยากร ข้อมูลกิจกรรม ข้อมูลการจัดกิจกรรม ข้อมูลต าบล ข้อมูลอ าเภอ ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลหลักสูตร  ข้อมูลสนใจสมัครเข้า
ร่วมหลักสูตรระยะสั้น ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม และสามารถประมวลผลข้อมูลดังกล่าวออกมาเป็นสารสนเทศ ในรูปแบบของ
รายงานต่างๆ ได้แก่ รายงานสรุปการจัดกิจกรรม รายงานรายชื่อผู้ส าเร็จหลักสูตร รายงานใบสมัครเรียน รายงานรายชื่อแต่ละ
หลักสูตร รายงานสรุปข้อมูลการเลือกจากใบสมัคร ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยลดเวลาในการท างานและลด
ขั้นตอนในการท างานต่างๆ ได้  
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เงื่อนไขเพียงพอของการเป็นจุดสมดุลหรือคาบ4ของระบบสมการเชิงผลต่างเชิงเส้นเป็นช่วง 
A SUFFICIENT CONDITION BEING EQUILIBRIUM OR PERIODIC WITH PERIOD 4  

TO A PIECEWISE LINEAR SYSTEM OF DIFFERENCE EQUATIONS 
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บทคัดย่อ 
   ในบทความนี้ศึกษาพฤติกรรมของผลเฉลยของระบบสมการเชิงผลต่างเ ชิงเส้นเป็นช่วง 

1
3

n n n
x x y


    และ 

1
1

n n n
y x y


    โดยเง่ือนไขเริ่มต้น 0 0x   และ     , 3oy    เราส ารวจพฤติกรรมของผลเฉลยพบว่าระบบสมการ

ดังกล่าวมีจุดสมดุลคือ ( 1, 1)   และเราพบเง่ือนไขจ าเป็นที่ท าให้ผลเฉลยเป็นจุดสมดุลหรือเป็นคาบ 4 ในที่สุด และพิสูจน์โดย
สร้างรูปแบบปิดของผลเฉลยที่เกี่ยวเนื่องกับจ านวนนับพร้อมกับใช้หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ในการพิสูจน์ 
 
ค าส าคัญ:  สมการเชิงผลต่าง จดุสมดลุ ผลเฉลยที่เป็นคาบ  
 

Abstract 
 In this article, we study behaviors of solutions to piecewise linear system of difference equations 

1
3

n n n
x x y


    and 

1
1

n n n
y x y


    with initial condition 0 0x   and     , 3oy   . After looking at 

behaviors of solution to the system, we see that the equilibrium point of the system is ( 1, 1)  . We  found 
the necessary conditions that solution of the system is eventually equilibrium point or period 4 cycle. We 
created a closed form of solutions that involve the natural number and prove the results by direct 
computation and mathematical induction.  
  
Keywords : Difference equations, Equilibrium point, Periodic solution  
 
บทน า   

 การศึกษาฟังก์ชันขนมปังขิง (Gingerbreadman map) เป็นสมการเชิงผลต่างที่ผลเฉลยของสมการดังกล่าวมีรูปเหมือน
ขนมปังขิงได้ถูกศึกษาโดย Barnsley M.F. and Others. (1991) และ Devanney, R.L. (1984) ได้แก่สมการในรูป  

    1 1
1, 0,1, 2,

n nn
x x x n

 
    K      (1) 

สมการ (1) สมนัยกับระบบสมการเชิงเส้นเป็นช่วง 

1

1

1
, 0,1, 2,n n n

n n

x x y
n

y x





  








K      (2) 

 ในบทความ Grove E. A. and Others. (2012) ได้กล่าวว่า Gerasimos Ladas และทีมวิจัยได้ท าการศึกษาระบบ
สมการเชิงผลต่างและได้ตั้งให้เป็นปัญหาปลายเปิดโดยวางนัยโดยทั่วไปของระบบสมการ (2) ดังนี ้

671 

mailto:wirottik@live.psru.ac.th


                        รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาตพิิบูลสงครามวิจัย คร้ังที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561  

    1

1

, 0,1, 2,
n n n

n n n

x x ay b
n

y x c y d





  


  





K     (3) 

โดยที่เงื่อนไขเริ่มต้น 
0 0

( , )x y 
2

R  พารามิเตอร์ , ,a b c และ d เป็นจ านวนเตม็ 1, 0  และ 1  มีผู้สนใจศึกษาระบบสมการเชิง
ผลตา่งที่เป็นปัญหาปลายเปิด (3) เช่น Grove E. A. and Others. (2012) และ Tikjha and Others. (2010) ได้ค้นพบพฤติกรรม
วงกว้างของกรณีเฉพาะของปัญหาปลายเปดิ (3) และ จันทิมา แก้วประเสริฐและคณะ (2560) ได้ศึกษาลักษณะ เฉพาะของผลเฉลย
ของระบบสมการเชิงผลต่างเชิงเสน้เป็นช่วง  

1

1

.
3

, 0,1, 2, ..
1

n n n

n n n

x x y
n

y x y





  


  





     (4) 

พบว่าระบบสมการเชิงผลตา่งที่มีเง่ือนไขเริ่มต้น 0 0x   และ  0    0,1y   ผลเฉลยเป็นจุดสมดุลในทีสุ่ด ในบทความนี้ต้องการ
ศึกษาพฤติกรรมของระบบสมการ (4) ต่อจากบทความของ จันทิมา แก้วประเสริฐและคณะ (2560) โดยเปลี่ยนเงื่อนไขเริม่ต้นเป็น 

0
0x   และ  0    , 3y    และท าการส ารวจการเป็นจุดสมดุลและการเป็นคาบในท่ีสุด 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ท าการส ารวจพฤติกรรมของระบบสมการ (4) โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการส ารวจหาพฤติกรรมโดยวิธีการท าซ้ า (iteration) 
และเปลี่ยนค่าเงื่อนไขเริ่มต้น 0 0( ),x y เช่นเดียวกับบทความ จันทิมา แก้วประเสริฐและคณะ (2560) เป็นค่าต่าง ๆ ที่มากพอที่จะ

สามารถคาดเดาพฤติกรรมของผลเฉลยโดยรวมได้ใน 2
R  โดยที่ 0 0x   และ     , 3oy    จากนั้นน าผลจากการส ารวจมา

สร้างข้อความคาดการณ์และท าการพิสูจน์ซึ่งการพิสูจน์จ าเป็นต้องอาศัยบทนิยามใน Grove, E.A. & Ladas, G. (2005) ที่ส าคัญ
ดังต่อไปนี้ 

สมการเชิงผลต่าง (difference  equation) อันดับ 1k   คือ สมการทีส่ามารถเขียนอยู่ในรูป 
  

     1 1 ,0, 1, 2, , ..., ,n n n n k nx f x x x    K   (5) 
 
โดยที่ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องจากเซต 1k

J
  ไปยัง J  ซึ่งเซต J เป็นช่วงบนจ านวนจริงหรือยูเนยีนของช่วงบนจ านวนจริงและ J  

อาจเป็นเซตไมต่่อเนื่อง ผลเฉลย  (solution) ของสมการเชิงผลต่าง (5) คือล าดับ  n n k
x




ซึ่งสอดคล้องกับสมการเชิงผลต่าง (5) 

ส าหรับทุกๆ 0n  เมื่อก าหนดให้เง่ือนไขเร่ิมต้น (initial condition) 01, , ...,k kx x x J     จะได้ว่า 

 

 
1 0 1

2 1 0 1

, , ...,

, , ...,

k

k

x f x x x

x f x x x

 

 





M

 

และได้ว่า n n k
x




 เป็นผลเฉลยของสมการ (5) ส าหรับทุกๆ n k  และส าหรับแต่ละเง่ือนไขเริ่มต้นจะได้ผลเฉลย 

 n n k
x




มีเพียงชุดเดียว ผลเฉลยของสมการเชิงผลต่าง (5) ซึ่งเป็นค่าคงที่ ทุก ๆ n k  ถูกเรียกว่า ผลเฉลยสมดุล 

(equilibrium  solution) ของสมการ (5) ถ้า nx x  เป็นผลเฉลยสมดุล ส าหรับทุก ๆ n k  แล้ว x  จะถูกเรียกว่า จุด

สมดุล (equilibrium  point) ของสมการ (5) ผลเฉลย  n n k
x




ของสมการเชิงผลต่าง (5) จะถูกเรียกว่าเป็น คาบ p (periodic 

with period p ) ถ้ามีจ านวนเต็ม 1p  ซึ่ง   
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    n p nx x   ส าหรับทุกๆ  n k     (6) 

 
เห็นได้ชัดว่าจุดสมดุลเป็นคาบ p ส าหรบัทุก ๆ จ านวนเต็มบวก p เราจะกล่าวว่า ผลเฉลยเป็น ไพรม์พีเรียด p (prime  period p

) ถ้า p  เป็นจ านวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไข (6) ในกรณีนี้เรียก p - อันดับ  1 2, , ...,n n n px x x    
ว่า

เป็น วง p  ( p -cycle) ของสมการ (5) ผลเฉลย   n n k
x




 ของระบบสมการ (5) อาจยังไม่เป็นสมาชิกของวงหรือเป็นไพร์มพี

เรียดตั้งแต่แรกหากท าการท าซ้ าผลเฉลยจนท าให้ผลเฉลยอยู่ในวงหรือผลเฉลยเป็นไพร์มพีเรียด ผลเฉลยดังกล่าวถูกเรียกว่าคาบ p

ในที่สุดนั่นคือมีจ านวนเต็ม N k   ซึ่ง  n n N
x




 เป็นคาบ p ได้แก่ n p nx x     ส าหรับทุก ๆ  n N  

ก าหนดใหส้ญัลักษณ์  ( , ) 0, 3l x y x y    ,

 

2 1 2 1 2 2

2 1 2 1 2

2 1 2 1 2 1
, ,

2 2 2

n n n

n n nn n n
l u a

  

 

     
     และ 

2 22 3n

n
  และ

0 0

1 1

2 2

3 3

,

,

,

,

x y

x y

x y

x y

 
 
 
 
  
 

 หมายถึง วง 4 ของระบบสมการที่ประกอบด้วยจุด  0 0, ,x y  1 1, ,x y  2 2,x y  และ

 3 3,x y  ในระนาบ xy 

ผลการวิจัย  
 จากการแบ่งกรณีพิจารณาเงื่อนไขเริ่มต้นท้ังสี่จตภุาคสามารถหาจุดสมดุลของระบบสมการ (4) คือ  1, 1   และวง 4 

ของระบบสมการ (4) ได้แก่ 1

4

5 , 1

3 , 5

5 , 1

3 , 5

P

  
 

 
 
 
 

 และ 2

4

1 , 3

1 , 1

1 , 1

3 , 1

P

 
 

 
 
 
  

 

บทต้ัง 1 ให้   
1

,n n n
x y




เป็นผลเฉลยของระบบสมการ (4) ถ้ามีจ านวนนับ N ซึ่ง 2 0N Nx y     และ 0Ny   

แล้วผลเฉลย   
1

,n n n N
x y



 
เป็นจุดสมดุล 

การพิสูจน์ ก าหนดให้มีจ านวนนับ N ซึ่ง 2 0N Nx y     และ 0Ny    จะได้ว่า 
 1 3 3 2 3 1N N N N N N Nx x y x y y y               

  1 1 1 2 1 1N N N N N N Ny x y x y y y                

ดังนั้น    1 1, 1, 1N Nx y      เป็นจุดสมดุล                                                                                                                             

บทต้ัง 2 ให้   
1

,n n n
x y




เป็นผลเฉลยระบบสมการ (4) ถ้ามีจ านวนนับ N ซึ่ง 2 0N Nx y   แล้ว ผลเฉลย

  
1

,n n n N
x y



 
 เป็นวง 4 

การพิสูจน์ ก าหนดให้มีจ านวนนับ N ซึ่ง 2 0N Nx y    จะได้ว่า
 1 3 3 2 3 5N N N N N N Nx x y x y y y              

673 



                        รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาตพิิบูลสงครามวิจัย คร้ังที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561  

 
1 1 1 2 1 1N N N N N N Ny x y x y y y              

ดังนั้น     1

1 1 4, 5, 1N Nx y P                                                                                  

ทฤษฎีบท ก าหนดให้   
0

,n n n
x y




เป็นผลเฉลยของสมการ (4) จะได้ว่าผลเฉลยที่มีเงื่อนไขเริม่ต้น  0 0,x y l จะเป็นจุด

สมดลุหรือวง 4 ในที่สุด  
การพิสูจน์ ก าหนดให ้  0 0,x y l  จะได้ว่า 0 0x   และ  0    , 3y    

 
1 0 0 03 0 3x x y y         0 3 0y     

 
1 0 01 0 1oy x y y         0 1 0y    

 2 1 1 0 03 3 1 3x x y y y           02 7y    

 
2 1 1 1 01 3 1 1y x y y y           1   

กรณี 1 ถ้า 
0

7
, 3

2
y

 
   
 

 แล้ว 2 0x   จะได้ว่า 

  3 2 2 03 2 7 1 3x x y y          02 5 0y    

 
3 2 2 01 2 7 1 1y x y y           02 7 0y     

โดยบทตั้ง 1 จะได้ว่า  4 4, ( 1, 1)x y     เป็นจุดสมดุล  

กรณี 2 ถ้า 
0

7
,

2
y

 
   
 

 แล้ว 2 0x   จะได้ว่า 

  3 2 2 03 2 7 1 3x x y y          02 9y    

 3 2 2 01 2 7 1 1y x y y           02 7 0y     

กรณี 2.1 ถ้า 
0

9
,

2
y

 
   
 

 แล้ว 3 0x   โดยบทตั้ง 2 จะได้ว่า   1

4 4 4, ( 5, 1)x y P      

กรณี 2.2 ถ้า 0

9 7
,

2 2
y

 
   
 

 แล้ว 3 0x   จะได้ว่าผลเฉลยของระบบสมการ (4) เป็นจุดสมดุลหรือสมาชิกในวง 4 ในที่สุด 

โดยใช้หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ส าหรับจ านวนเต็ม 1n  ให้ ( )P n  แทนข้อความ 
“ส าหรับ  0 ,n ny l u จะได้ว่า 

 2

4 02 0n

n nx y     
 4 1ny    
 2

4 1 02 2n

n nx y      
 2

4 1 02 0n

n ny y      

ถ้า  0 ,n ny a u แล้ว 4 1 0nx    และจะได้ว่า 
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 4 2 1nx     
 4 2 1ny     

ถ้า  0 ,n ny l a แล้ว 4 1 0nx    และจะได้ว่า 

 2 1

4 2 02 2 5n

n nx y 

     
 4 2 1ny     

ถ้า  0 1,n ny u a แล้ว 4 2 0nx    และจะได้ว่า 

 2 1

4 3 02 2 3 0n

n nx y 

      
 2 1

4 3 02 2 5 0n

n ny y 

      
 4 4 1nx     
 4 4 1ny     

ถ้า  0 1,n ny l u  แล้ว 4 2 0nx    และจะได้ว่า 

 2 1

4 3 02 2 7n

n nx y 

     
 2 1

4 3 02 2 5 0n

n ny y 

      

ถ้า  0 1,n ny l l  แล้ว 4 3 0nx    และจะได้ว่า 

 4 4 5nx     
 4 4 1ny     

ถ้า  0 1 1,n ny l u  แล้ว 4 3 0nx   ” 

โดยที่ 
2 1 2 1 2 2

2 1 2 1

2 1 2 1 2 1
, ,

2 2 2

n n n

n n nn n n
l u a

  

 

     
     และ 2 22 3n

n
   

1. จะแสดงว่า (1)P เป็นจริง เมื่อ 1n  ส าหรับ  
2(1) 1 2(1) 1

0 1 1 2(1) 1 2(1) 1

2 1 2 1 9 7
, , ,

2 2 2 2
y l u

 

 

      
       

  
 แล้ว 

3 02 9 0x y     และ 3 02 7 0y y     
ดังนั้น 
        4(1) 4 3 3 3x x x y    04 13y  2(1)

0 12 0y     

        4(1) 4 3 3 1y x x y    1   

       4(1) 1 5 4 4 3x x x y     04 15y   2(1)

0 12 2y     
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4(1) 1 5 4 4 1y x x y     04 13y  2(1)

0 12 0y     

ถ้ า   
2(1) 2

0 1 1 2(1)

2 1 7 15 7
, , ,

2 2 4 2
y a u

    
       

  
แ ล้ ว  5 04 15 0x y     โ ด ย บ ท ตั้ ง  1  จ ะ ไ ด้ ว่ า 

   6 6, 1, 1x y    เป็นจุดสมดุล 

ถ้า  0 1 1

9 15
, ,

2 4
y l a

 
    

 
แล้ว 5 04 15 0x y     จะได้ว่า 

      
4(1) 2 6 5 5 3x x x y     08 31y   2(1) 1

0 12 2 5y     

      
4(1) 2 6 5 5 1y y x y     1   

ถ้า    
2(2) 1

0 1 1 1 2 1 2(2) 1

2 1 15 31 15
, , , ,

2 4 8 4
y u a u a



 

    
        

  
แล้ว 6 08 31 0x y     จะได้ว่า 

        
4(1) 3 7 6 6 3x x x y     08 29y  2(1) 1

0 12 2 3 0y      

        
4(1) 3 7 6 6 1y x x y     08 31y   2(1) 1

0 12 2 5 0y      

โดยบทตั้ง 1 จะได้ว่า    8 8, 1, 1x y    เป็นจุดสมดลุ 

ถ้า    0 1 1 1 1 2

9 31
, , ,

2 8
y l u l u

 
    

 
แล้ว 6 08 31 0x y      

จะได้ว่า 

       4(1) 3 7 6 6 3x x x y     08 33y   2(1) 1

0 12 2 7y     

      4(1) 3 7 6 6 1y x x y     08 31y   2(1) 1

0 12 2 5 0y      

ถ้า    
2(2) 1

0 1 1 1 1 2 2(2) 1

9 2 1 9 33
, , , ,

2 2 2 8
y l l l l



 

    
        

  
แล้ว 7 08 33 0x y     โดย บทตั้ง 2 จะได้ว่า 

    1

8 8 4, 5, 1x y P      

ถ้า 0 2 2

33 31
( , ) ,

8 8
y l u

 
    

 
 แล้ว 7 08 33 0x y     

จะได้ว่า (1)P  เป็นจริง 

2. ก าหนดให้ ( )P k เป็นจริง จะได้ว่าส าหรับ  
2( 1) 1 2( 1) 1

0 1 1 2( 1) 1 2( 1) 1

2 1 2 1
, ,

2 2

k k

k k k k
y l u

   

     

    
   

 
จะได้ว่า 
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2 1

4 3 02 2 7 0k

k kx y 

     และ 2 1

4 3 02 2 5 0k

k ky y 

      ดังนั้น 

   
4( 1) 4 4 4 3 4 3 3k k k kx x x y        

 2 1

02 2 4 9k

ky     

   2 2 2 2

02 4 2 3 9k ky      

  2 2 2 4

02 2 3k ky     

                  2 2

0 12 0k

ky 

    

  4( 1) 4 4 4 3 4 3 1k k k ky y x y       1   
และได้ว่า    
 4( 1) 1 4 5 4 4 4 4 3k k k kx x x y        2 2

0 12 2k

ky 

    

 
4( 1) 1 4 5 4 4 4 4 1k k k ky y x y        2 2

0 12 0k

ky 

    

ถ้า  
2 4 2 3

0 1 1 2 2 2 1

2 1 2 1
, ,

2 2

k k

k k k k
y a u

 

   

    
  

 
แล้ว 2 2

4 5 0 12 2 0k

k kx y 

      โดยบทตั้ ง  1 จะได้ว่า 

   4 6 4 6, 1, 1k kx y     เป็นจุดสมดุล 

ถ้า  
2 3 2 4

0 1 1 2 1 2 2

2 1 2 1
, ,

2 2

k k

k k k k
y l a

 

   

    
   

 
แล้ว 2 2

4 5 0 12 2 0k

k kx y 

       

 4( 1) 2 4 6 4 5 4 5 3k k k kx x x y        2 3

0 12 2 5k

ky 

    

           
4( 1) 2 4 6 4 5 4 5 1k k k ky y x y        1   

ถ้า    
2 5 2 4

0 1 1 1 2 1 2 3 2 2

2 1 2 1
, , ,

2 2

k k

k k k k k k
y u a u a

 

      

    
   

 
แล้วจะได้ว่า 4 6 0kx    

  4( 1) 3 4 7 4 6 4 6 3k k k kx x x y        2 3

0 12 2 3 0k

ky 

     

           4( 1) 3 4 7 4 6 4 6 1k k k ky y x y        2 3

0 12 2 5 0k

ky 

     

โดยบทตั้ง 1 จะได้ว่า    4 8 4 8, 1, 1k kx y     เป็นจุดสมดลุ 

ถ้า    
2 3 2 5

0 1 1 1 1 2 2 1 2 3

2 1 2 1
, , ,

2 2

k k

k k k k k k
y l u l u

 

      

    
    

 
แล้ว 4 6 0kx    จะได้ว่า 

 4( 1) 3 4 7 4 6 4 6 3k k k kx x x y        2 3

0 12 2 7k

ky 

    

 4( 1) 3 4 7 4 6 4 6 1k k k ky y x y        2 3

0 12 2 5 0k

ky 
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ถ้า    
2 3 2 5

0 1 1 1 1 2 2 1 2 3

2 1 2 1
, , ,

2 2

k k

k k k k k k
y l l l l

 

      

    
    

 
แล้ว 4 7 0kx    โดยบทตั้ง 2 จะได้ว่า 

    1

4 8 4 8 4, 5, 1k kx y P        

ถ้า    
2 5 2 5

0 1 1 1 1 2 2 2 3 2 3

2 1 2 1
, , ,

2 2

k k

k k k k k k
y l u l u

 

       

    
    

 
แล้ว 4 7 0kx    

ดังนั้น ( 1)P k   เป็นจริ ง โดยหลักอุปนัยเ ชิงคณิตศาสตร์จะได้ว่า ( )P n  เป็นจริ งส าหรับทุกๆ 1n สังเกตได้ว่า 
lim lim lim 4n n n
n n n

l u a
  

     เมื่อก าหนดให้เง่ือนไขเริ่มต้น    0 0, 0, 4x y   จะได้ว่าผลเฉลยของระบบสมการ (4) 

การท าซ้ ารอบแรก    1 1, 1, 3x y   เป็นสมาชิกใน 2

4P              
 

อภิปรายผล  
 จากการศึกษาผลเฉลยของระบบสมการ (4) ที่มีเง่ือนไขเริ่มต้นเป็นจุดในแกน y ทางลบที่น้อยกว่า -3 พบว่าผลเฉลยของ
ระบบสมการ (4) มีพฤติกรรมที่แตกต่างจากบทความก่อนหน้าแก้วประเสริฐและคณะ (2560) กล่าวคือในบทความ แก้วประเสริฐ
และคณะ (2560) ผลเฉลยของระบบสมการ (4) เป็นจุดสมดุลในที่สุดแต่พิจารณาจากผลการวิจัยข้างต้นพบว่าผลเฉลยจะเป็นจุด
สมดุลหรือเป็นวง 4 ในที่สุด ทั้งนี้ในกรณีอื่น ๆ เช่นในจตุภาคที่หนึ่งยังไม่ได้มีการศึกษา ผู้วิจัยแนะน าให้เริ่มส ารวจพฤติกรรมของ
ระบบสมการนี้โดยการเปลี่ยนเง่ือนไขเริ่มต้นเป็นจุดอื่นที่อยู่ใน 2

R และสามารถที่จะใช้กระบวนการพิสูจน์ที่ได้พิสูจน์ไว้แล้วใน
บทความนี้เป็นแนวทางในการพิสูจน์พฤติกรรมของผลเฉลยของระบบสมการนี้ต่อไป  
 

สรุปผลการวิจัย   
 จากการศึกษาพฤติกรรมของผลเฉลยของระบบสมการเชิงผลต่างเ ชิงเส้นเป็นช่วง

1
3

n n n
x x y


   และ

1
1

n n n
y x y


   ที่มเีงื่อนไขเริ่มต้น 0 0x   และ     , 3oy    ท าให้ได้ทราบว่าผลเฉลยของระบบสมการเป็นจุดสมดุล

หรือเป็นวง 4 ในที่สุดนั้นข้ึนอยู่กับการเลือกเงื่อนไขเริ่มต้น 0 0
( , )x y  หากท าการเลือกเงื่อนไขเริ่มต้น 0y บนแกน  y ที่น้อยกว่า -4 

ผลเฉลยจะเป็นคาบ 4 และผลเฉลยจะอยู่ในวง 1

4P  ในที่สุดหากท าการเลือกเงื่อนไขเริ่มต้น 0y บนแกน  y ที่ มากกว่า -4 ผลเฉลย
จะเป็นจุดสมดุลในที่สุด หากท าการเลือกเงื่อนไขเริ่มต้นท่ี (-4, 0) ผลเฉลยจะอยู่ในวง 2

4P ในที่สุด 
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แหล่งของคาร์บอนที่ย่อยสลายง่ายจากถ่านชีวภาพและฟางข้าวต่อคุณลักษณะบางประการ 
ของปุ๋ยหมักมูลแพะ 

Different sources of available C from biochar and rice straw 
on some characteristics of goat manure compost 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้ศึกษาอิทธิพลของแหล่งคาร์บอนที่ย่อยสลายได้ง่ายที่ได้จากถ่านชีวภาพและฟางข้าวที่ส่งผลต่อคุณสมบัติทาง
กายภาพและเคมีบางประการระหว่างกระบวนการหมักร่วมกับมูลแพะ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อก (Randomized 
Complete Block Design, RCBD) ประกอบด้วย 4 กรรมวิธีทดลอง ได้แก่ 1) ฟางข้าว + มูลแพะ 2) ถ่าน : ฟางข้าว (0.5 : 1) + มูล
แพะ 3) ถ่าน : ฟางข้าว (1 : 1) + มูลแพะ และ 4) ถ่าน : ฟางข้าว (1.5 : 1) + มูลแพะ ท าการทดลองทั้งหมด 3 ซ้ าการทดลอง ผลจาก
การศึกษาพบว่าไนโตรเจนท้ังหมดเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาของการหมักในทุกกรรมวิธีทดลอง เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่ากรรมวิธีฟางข้าว+
มูลแพะ มีปริมาณไนโตรเจนสูงสุด (10.5 g kg-1, P≤ 0.05) ขณะที่กรรมวิธีฟางข้าว + มูลแพะ ในอัตราส่วน 1 : 1 พบว่ามีอุณหภูมิช่วง 
thermophilic stage นานที่สุด (> 44°C, 14 days) ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนลดลงต่ าสุด (186.25 g kg-1) มีค่า pH เข้าใกล้ความเป็น
กลางมากท่ีสุด (7.96) ช้ีให้เห็นว่าการใส่ถ่านร่วมกับฟางข้าวในอัตรา 1 ต่อ 1 มีความเหมาะสมในการน ามาใช้เป็นส่วนผสมเริ่มต้นในการ
หมักปุ๋ยร่วมกับมูลแพะ 
  
ค าส าคัญ : ถ่านชีวภาพ  ฟางข้าว  มูลแพะ  ปุ๋ยหมัก  อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน 
 

Abstract 
This research determined the effect of different sources of available carbon (C) from biochars (BC) and rice straw 
(RS) coupled with goat manure (GM) and to evaluate physicochemical properties of compost during the 
decomposition process. The experiment was arranged in Randomized Complete Block Design (RCBD) and divided 
into 4 treatments include the following: 1) control (rice straw: RS + goat manure: GM), 2) BC : RS (0.5 : 1) + GM, 3), 
and 4) BC : RS (1.5 : 1) + GM. All treatments were conducted in three replicates. Total N increased slightly in all 
composting piles. Meanwhile, at the end of composting, treatment of RS + GM contained highest total N content 
(10.5 g kg-1, P≤ 0.05). Our results pointed out that compost with an initial C : N ratio of 30 : 1 seeded with 
microbial activator of  BC : RS (1 : 1) + GM showed the longest thermophilic stage (> 44°C, 14 days), the lowest 
organic carbon (186.25 g kg-1), and the pH neutral to reach maturity (7.96), suggesting a suitable initial formula.  
 
Keywords : biochar  rice straw  goat manure  compost  carbon-to-nitrogen ratio 

 
บทน า 
 ถ่านชีวภาพที่เผาด้วยวิธีดั้งเดิมเป็นแหล่งของไอออนธาตุอาหารพืชที่ส าคัญหลายตัว อาทิ Ca2+, Mg2+, และ Na+ เป็นต้น โดย
ไอออนเหล่านี้สามารถถูกปลดปล่อยจากถ่านสู่สารละลายดินที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Major et 
al., 2010; Butnan et al., 2015) งานวิจัยที่ศึกษาการใช้ประโยชน์จากถ่านชีวภาพเพื่อการเกษตรจึงมีเพิ่มสูงขึ้น โดยส่วนใหญ่มุ่งเน้น
เพื่อเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณ์ของดินในแง่การเพิ่มธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (Chan et al., 2008; Gaskin et al., 2010; Hass 
et al., 2012; Herath et al., 2013) อย่างไรก็ตามถ่านชีวภาพยังมีคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
ทางเคมีของวัตถุดิบและสภาวะที่ใช้ในกระบวนการเผา (Antal and Gronli, 2003) ถ่านที่ผลิตภายใต้อุณหภูมิและความดันสูงมักมี
ปริมาณสารที่ระเหยได้ (volatile matter) ต่ า แต่มีปริมาณคาร์บอนเสถียร (fixed C) และเถ้า (ash) ที่สูง ซึ่งแตกต่างจากถ่านที่ผลิต
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ภายใต้อุณหภูมิที่ต่ ากว่าซึ่งจะมีองค์ประกอบข้างต้นในทิศทางที่ตรงกันข้าม (Deenik et al., 2011) การใส่ถ่านที่ผลิตภายใต้สภาวะ
อุณหภูมิต่ าเหล่านี้จึงมีประโยชน์ต่อพืชเนื่องจากส่งผลให้ธาตุอาหารหลักและรองของพืชในดินมีสูงขึ้น (Butnan et al., 2015) และยัง
ช่วยปรับปรุงดินทางด้านกายภาพและเคมี เช่น การสร้างตัวของเม็ดดิน (Brodowski et al., 2005; Brodowski et al., 2006), กักเก็บ
คาร์บอนรูปที่เสถียรไว้ในดิน (Chan et al., 2008; Novak et al., 2009) เป็นต้น ถ่านชีวภาพจึงมีประโยชน์ในการเพิ่มความอุดม
สมบูรณ์และปรับปรุงโครงสร้างดินได้ในเวลาเดียวกัน (Deenik et al., 2011; Gaskin, 2008; Hemmes and Schmidt, 2009) ใน
ประเทศไทยพบว่าถ่านชีวภาพที่ผลิตภายใต้อุณหภูมิต่ า (< 350 C) มักพบในการผลิตโดยวิธีแบบดั้งเดมิ (traditional kiln) (Butnan et 
al., 2016) อาทิเช่น การเผาโดยใช้เตาดินเหนียวปั้น อิฐก่อ หรือดินกลบ เป็นต้น ในกระบวนการผลิตถ่านด้วยวิธีดั้งเดิมอาจก่อให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบหนึ่งจากวิธีการเผาถ่านที่เรียกว่าถ่านกรอบ ซึ่งเป็นส่วนที่เปราะและแตกหักง่ายหลุดออกจากส่วนของถ่านที่ยังคง
ความเป็นช้ิน เป็นผลพลอยได้จากขั้นตอนการร่อนถ่านสุกผ่านตะแกรงคัดแยก ปริมาณของถ่านกรอบที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต
มีจ านวนมากจงึเป็นวัสดุที่มีความเป็นไปได้ในการน ามาใช้เป็นส่วนผสมเริ่มต้นในการผลิตปุ๋ยหมัก เนื่องจากคุณสมบัติทางกายภาพของ
ถ่านที่มีความพรุนสูงเมื่อคลุกเคล้าร่วมกับวัสดุหมักจึงช่วยลดความหนาแน่นของกองปุ๋ย ส่วนคุณสมบัติทางด้านเคมี ได้แก่ ช่วยรักษา
ระดับ pH ให้เหมาะสม เพิ่มธาตุอาหารพืชที่ส าคัญ เช่น Ca Mg และ K เป็นต้น และบทบาทที่ส าคัญด้านชีวภาพ คือ การเป็นที่อยู่อาศัย
และแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ในกองปุ๋ย เนื่องจากมีการศึกษาที่พบว่าถ่านชีวภาพช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวจ าเพาะในการดูดยึดและส่งเสริมการ
เข้าย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ (Trupiano et al., 2017) ถ่านชีวภาพยังช่วยดูดซับก๊าซแอมโมเนีย (NH3) ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการหมัก 
(Camps, 2015) จึงมีส่วนส าคัญในการลดการสูญเสียไนโตรเจนระหว่างกระบวนการหมักปุ๋ยได้ทางหนึ่ง อย่างไรก็ตามการย่อยสลายของ
สารอินทรีย์ระหว่างการหมักนั้นมีความแตกต่างกันซึ่งเกิดจากองค์ประกอบทางเคมีเริ่มต้นท่ีต่างกัน งานวิจัยนีจ้ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
อิทธิพลของอัตราส่วนถ่านชีวภาพต่อฟางข้าวที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของกายภาพ เคมี และชีววิทยา ระหว่างกระบวนการ
หมักปุ๋ย เพื่อให้เข้าใจการท างานของจุลินทรีย์ระหว่างการหมัก เพื่อให้ได้สูตรปุ๋ยเริ่มต้นที่เหมาะสมในการน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
 
วิธีด าเนินงานวิจัย 
 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 
 ถ่านที่ใช้ในการศึกษาผลิตจากไม้ผสม ได้แก่ สะเดา, ประดู่, เต็ง, รัง, กระถินพิมาน, ฉ าฉา, และมะค่าแต้ เป็นต้น ท าการเผาใน
เตาดินปั้นขนาดเฉลี่ย กว้าง x ยาว x ลึก เท่ากับ 3 x 3 x 1.8 เมตร ณ บ้านทัพรั้ง ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ใช้
ระยะเวลาในการเผาถ่านและอบหลังการเผา 42 วัน ท าการคัดแยกถ่านกรอบได้โดยการร่อนผ่านตะแกรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ซม. 
ส าหรับการเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ท าการบดถ่านกรอบและรอ่นผ่านตะแกรงขนาดเส้นผา่นศูนย์กลาง 2 มม. ฟางข้าวที่ใช้ในการ
ทดลองเป็นวัสดุเหลือจากการเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิ น ามาตัดให้มีความยาวเฉลี่ย 3 ซม. มูลแพะได้จากฟาร์มเกษตรของส านักงาน
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ. นครราชสีมา คุณสมบัติบางประการของวัตถุดิบเริ่มต้นที่ใช้ในการศึกษาแสดงใน 
Table1 การทดลองนีป้ระกอบด้วย 4 กรรมวิธีทดลอง ดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 ประกอบด้วยฟางข้าว + มูลแพะ ขณะที่กรรมวิธีที่ 2, 3, และ 
4 ท าการผสมถ่านชีวภาพต่อฟางข้าวในอัตราส่วน 0.5 : 1, 1 : 1, และ 1.5 : 1 (kg : kg dry weight) ร่วมกับมูลแพะ ทุกกรรมวิธี
ค านวณและผสมวัสดุหมักให้ได้อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C : N ratio) เริ่มต้นเท่ากับ 30 : 1 ในปริมาณเริ่มต้น 10 kg ต่อหนึ่ง
หน่วยทดลอง ท าการผสมวัสดุหมักและปรับความช้ืนให้ได้ 60 % โดยนับเป็นวันที่ 0 ภายหลัง 3 ช่ัวโมงของการหมัก และรักษาระดับ
ความช้ืนให้คงที่ตลอดระยะเวลาของการหมัก หยุดปรับความชื้นกองปุ๋ยเมื่ออุณหภูมิอยู่ระยะนิ่ง (curing stage) เป็นเวลา 2 สัปดาห์ขึ้น
ไป และท าการหมักเป็นระยะเวลา 49 วัน โดยอ้างถึงการทดลองของ Kamolmanit and Reungsang (2006) ทุกกรรมวิธีทดลองมีการ
เติมจุลินทรีย์เชื้อเร่ง (ซุปเปอร์ พด.1) ในอัตราการใช้ที่กรมพัฒนาที่ดินก าหนด ประกอบด้วย 3 ซ้ าการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ 
Randomized Complete Block Design (RCBD) โดยจัด Block ให้มีทิศทางขวางทิศทางของแสง รายละเอียดของหน่วยทดลองและ
การวางแผนการทดลองแสดงดัง Table 2 
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 การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ 
 วัดอุณหภูมิของกองปุ๋ยวันเว้นวัน ท าการเก็บตัวอย่างปุ๋ย 5 จุด จากแต่ละหน่วยทดลอง ในวันที่ 0 (3 ช่ัวโมงหลังการหมัก), 3, 5, 
7, 14, 21, 28, 35, 42 และ 49 วันหลังการหมัก เพื่อวิเคราะห์ตัวช้ีวัด ได้แก่ อินทรีย์คาร์บอนที่ออกซิไดซ์ได้ด้วยไดโครเมต โดยวิธี wet 
digestion (Walkley and Black, 1934), ไนโตรเจนทั้งหมด (Total N) โดยวิธี micro kjeldahl, pH (วัสดุหมักต่อน้ าเท่ากับ 1 : 10), 
(ภาณุเดชา และคณะ, 2557), ความช้ืนโดยวิธี gravimetric method ค านวณหาเปอร์เซ็นต์ความชื้นเพื่อใช้ในการค านวณร่วมกับตวัช้ีวัด
อื่นที่อยู่บนฐานน้ าหนักปุ๋ยแห้ง  
 การวิเคราะหข์้อมูลทางสถิติ 
 ข้อมูลจากค่าวิเคราะห์ตัวช้ีวัดต่างๆน ามาวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) และสมการการถดถอย (regression 
equation) โดยโปรแกรม Sigmaplot v.10.0 (SYSTAT software, Inc., Chicago, IL) วิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of 
variance, ANOVA) ตามแผนการทดลองแบบ RCBD เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกรรมวิธีการทดลองโดยใช้วิธี Least 
Significant Difference (LSD) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับปัจจัยโดยวิธี t-test (P ≤ 0.05) และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
(correlation) ระหว่างปัจจัย โดยโปรแกรม Statistix, version 8.0 (Analytical software, 2003) เพื่อใช้ส าหรับการอธิบายผลการ
ทดลองและน าไปสู่การวิเคราะห์ อภิปรายผล และสรุปผลการทดลอง 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 คุณสมบัติเร่ิมต้นบางประการของวัสดุหมัก 
 ถ่านชีวภาพที่ใช้ในการทดลองมีค่า pH = 6.8 ซึ่งมีค่าเป็นกลางจนถึงกรดเล็กน้อย โดยถ่านที่ใช้ในการศึกษานี้เป็นไม้ผสมที่พบได้
ในเขตร้อนซึ่งส่วนใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็ง ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนท่ีออกซิไดส์ได้ด้วยไดโครเมตซึ่งจัดเป็นรูปของคาร์บอนที่ย่อยสลายได้ง่าย
ที่พบในถ่านมีค่าเท่ากับ 100 g kg-1 (Table 1) ซึ่งพบว่ามีค่าต่ ากว่าในรายงานบางการศึกษา อาทิเช่น Dias et al. (2010) ที่รายงานว่า
อินทรีย์คาร์บอนที่ออกซิไดส์ด้วยไดโครเมตในถ่านชีวภาพที่ผลิตจากไม้ยูคาลิปตัสมีค่าเท่ากับ 497.8 g kg-1 อย่างไรก็ตามค่าอัตราส่วน
คาร์บอนต่อไนโตรเจนของคณะผู้วิจัยข้างต้น (C : N ratio = 82.1) และในการศึกษานี ้(C : N ratio = 100) พบว่ามีค่าเริ่มต้นทีใ่กล้เคียง
กัน ฟางข้าวทีใ่ช้ในการทดลองมีค่า pH = 5.9 ซึ่งมีคุณสมบัติค่อนข้างเป็นกรด ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในฟางข้าวทีอ่อกซิไดส์ด้วยไดโคร
เมตมีค่าเท่ากับ 567 g kg-1 ขณะเดียวกัน Puttaso et al. (2011) ได้รายงานว่าฟางข้าวมีปริมาณเซลลูโลสเท่ากับ 507 g kg-1 จึงเป็นที่
น่าสนใจว่าคาร์บอนท่ีย่อยสลายได้ง่ายที่พบในฟางข้าวเกือบทั้งหมดอยู่ในรูปของเซลลูโลส  
 คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีระหว่างกระบวนการหมัก 
 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของปุ๋ยแบ่งได้ 4 ช่วง คือ 1) ช่วงอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยสูงกว่า 20 C ทีเ่กิดขึ้นภายใน 3 
วันของการหมัก (day after composting), 2) ช่วงเวลาที่อุณหภูมิสูงกว่า 44 C (≈ 14 วันหลังการหมัก) (3) ช่วงการลดของอุณหภูมิ 
(≈ 3 วันหลังการหมัก) และ 4) ช่วงอุณหภูมิคงที่ (≈ 21 วันหลังการหมัก) โดยพบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยทุกกรรมวิธีลดต่ าลงจนมีค่าใกล้เคียง
กับอุณหภูมิภายนอกกองปุ๋ยกระทั่งสิ้นสุดการทดลอง (≈ 45 วันหลังการหมัก) กรรมวิธี RS+GM มีค่าอุณหภูมิสูงสุดในช่วงแรก (1-9 วัน
หลังการหมัก) อย่างมีนัยส าคัญแตกต่างทางสถิติ (P ≤ 0.05) (Fig. 1) อุณหภูมิที่สูงในกรรมวิธีดังกล่าวเกิดจากการที่ฟางข้าว ซึ่งมี
คาร์บอนที่ออกซิไดส์ได้ง่าย (567 g kg-1) มีอยู่ในกรรมวิธี RS+GM ในปริมาณสูงสุด คือ 3 kg เมื่อเทียบกับกรรมวิธีอื่น (Table 2) โดย
คาร์บอนประเภทน้ีจัดเป็นส่วนที่ย่อยสลายได้ง่าย (easily decomposable C compounds) (Kamolmanit et al., 2013) ที่ส่งผลให้
จุลินทรีย์สามารถย่อยสลายได้อย่างรวดเร็วเพื่อน ามาใช้เป็นพลังงาน นอกจากนี้ยังพบว่าอุณหภูมิของกองปุ๋ยในกรรมวิธี เดียวกันนี้
สามารถรักษาระดับความร้อนของอุณหภูมิในระยะ thermophilic stage ได้นานสุด คือ 14 วัน เมื่อเทียบกับกรรมวิธีควบคุม (RS+GM) 
คือ 10 วัน ช้ีให้เห็นว่าจุลินทรีย์ในกองปุ๋ยสามารถปรับตัวใช้คาร์บอนส่วนที่ย่อยสลายได้ง่ายที่พบถ่านภายหลังจากส่วนที่พบในฟางข้าว
หมดลง และเป็นที่น่าสนใจว่าอุณหภูมิที่ขึ้นจุดสูงสุดของปุ๋ยที่มีส่วนผสมของถ่านในทุกกรรมวิธีมีค่าต่ ากว่ากรรมวิธีควบคุม (ไม่มีการใส่
ถ่าน) ถึงแม้ว่าในการศึกษานี้พบว่ารูปแบบการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิระหว่างการหมักมีความแตกต่างจากรายงานของ Camps 
(2015) ที่ได้สรุปว่าปุ๋ยหมักท่ีมีส่วนผสมของถ่านน้ันมีอุณหภูมิของช่วง thermophilic stage สูงกว่าและมีช่วงเวลาที่สั้นกว่าปุ๋ยสูตรปกติ
ที่ไม่มีส่วนผสมของถ่าน แต่อย่างไรก็ตามคณะผู้วิจัยพบว่ากรรมวิธี (1BC : 1RS)+GM มีช่วง thermophilic stage ที่ยาวนานกว่า
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กรรมวิธีควบคุมและขณะเดียวกันการลดลงของอุณหภูมิในระยะ curing stage ระหว่าง 2 กรรมวิธีเกิดขึ้นใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณา
ตัวช้ีวัดด้านอุณหภูมิจึงพบว่าปุ๋ยที่มีส่วนผสมของถ่านในอัตราส่วน 1 : 1 จึงมีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้โดยไม่มีความแตกต่างในแง่มุม
ของระยะเวลาของการสิ้นสุดการหมักเมื่อเทียบกับปุ๋ยสูตรปกติ 
 ค่า pH เริ่มต้นของปุ๋ยหมักในทุกกรรมวิธีมีค่าระหว่าง 7.59-7.77 ในวันท่ี 0 (3 ช่ัวโมงหลังการหมัก) และเพิ่มสูงขึ้นในระยะเวลา 
7 วันหลังการหมัก (8.46-8.87) (Fig. 2) การเพิ่มขึ้นของค่า pH ของกองปุ๋ยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของแอมโมเนียมไอออน (NH4

+) 
จากกระบวนการแอมโมนิฟิเคชัน (Huang et al., 2004; Kamolmanit and Reungsang, 2006; Dias et al., 2010) อย่างไรก็ตามใน
การศึกษานี้ยังพบแนวโน้มการลดลงของ pH ภายหลังจาก 14 วันของการหมัก โดยสาเหตุของการลดต่ าลงของ pH ส่วนหนึ่งเกิดจาก
การสูญเสียไนโตรเจนในรูปของแอมโมเนีย (NH3) เมื่อพิจารณาค่าความช้ืนของปุ๋ยหมัก (moisture content) ในช่วง 35 วันแรกของการ
หมักมีค่าอยู่ระหว่าง 62.6-54.5 % และมีแนวโน้มลดลงจนกระทั่งสิ้นสุดการทดลอง (Fig. 3) สาเหตุส าคัญของการลดลงของความช้ืน
อย่างรวดเร็วเนื่องมาจากการหยุดการปรับความช้ืนของกองปุ๋ย กรรมวิธ ีRS+GM มีความชื้นสูงสุดวันท่ี 5, 7, และ 11 ของการหมัก มีค่า
เท่ากับ 60.5, 59.7 และ 55.7 (P≤ 0.05) สอดคล้องกับอุณหภูมิที่สูงสุดในกรรมวิธีดังกล่าวในช่วงเวลาเดียวกันของการหมัก  ค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างความช้ืนกับการหายใจทีเ่ป็นไปในทิศทางเดียวกัน (0.5288, P≤ 0.001) ช้ีให้เห็นว่าระหว่างกระบวนการหมักปุ๋ยนัน้
ส่งผลต่อกิจกรรมของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายและปลดปล่อยออกมาในรูปแบบของการหายใจที่เพ่ิมสูงขึ้น 
 อัตราส่วนต่อไนโตรเจนระหว่างการย่อยสลาย 
 รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงปริมาณอินทรีย์คาร์บอนมีแนวโน้มลดลงตามระยะเวลาการหมักที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามพบว่า
ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนของทุกกรรมวิธีทดลองเพิ่มขึ้นในวันที่ 3 ของการหมัก ในการทดลองนี้พบว่าเปอร์เซ็นต์อินทรีย์คาร์บอนมีค่าสูง
ในช่วง 3 วันแรกของการหมักในแต่ละกรรมวิธี ตามล าดับดังนี้ RS+GM > (0.5BC : 1RS)+GM > (1BC : 1RS)+GM > (1.5BC : 
1RS)+GM มีค่าเท่ากับ 262.25, 244.25, 231.0 และ 206.6 (g kg-1) (P≤ 0.05) (Fig. 4) ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนที่ลดลงตามช่วงเวลาที่
แตกต่างกันในแต่ละกรรมวิธีแสดงให้เห็นว่าจุลินทรีย์มีการเปลี่ยนรูปคาร์บอนอินทรีย์ไปเป็นรูปอนินทรีย์ (C mineralization) โดย
ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนท่ีลดต่ าลงในกรรมวิธีท่ีมีการใส่ถ่านทั้ง 3 กรรมวิธแีสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าถ่านมีความเหมาะสมในการใช้เป็น
ส่วนผสมในการหมักปุ๋ย เนื่องจากสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายสารประกอบอินทรีย์คาร์บอนที่พบในวัสดุหมักได้มากขึ้นใน
ระยะเวลาที่นานขึ้น ขณะเดียวกันไนโตรเจนทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงลดลงในช่วง 0-7 วันแรกของการหมักในทุกกรรมวิธีทดลองที่มี
การใส่ถ่าน ขณะที่กรรมวิธีที่ไม่มีการใส่ถ่านพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของไนโตรเจนอย่างเด่นชัดภายหลัง 21 วันของการหมัก และมีค่าสูงสุด
เมื่อเทียบกับกรรมวิธีอ่ืน (P≤ 0.05) (Fig. 5) การเพิ่มขึ้นของไนโตรเจนในทุกกรรมวิธีมีสาเหตุมาจากการลดลงของสารประกอบอินทรีย์
คาร์บอนในระบบการหมัก ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของความเข้มข้นของไนโตรเจนเมื่อเทียบกับเนื้อสารทั้งหมดดังเห็นได้จาก
ความสัมพันธ์ระหว่างไนโตรเจนที่มีทิศทางตรงข้ามค่า C : N ratio โดย Huang et al. (2004) ได้อภิปรายถึงการเพิ่มขึ้นของไนโตรเจน
ในระบบปุ๋ยหมักอาจมีสาเหตุได้จากการตรึงไนโตรเจนจากบรรยากาศของจุลินทรีย์บางกลุ่ม อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
ไนโตรเจนและการหายใจที่เป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม (-0.5891, P≤ 0.05) ควรมีการศึกษาต่อไปในเชิงลึกถึงรูป (form) ของ
ไนโตรเจนอนินทรีย์ที่เกิดขึ้นในระบบ อาทิ NH4

+ และ NO3
- เป็นต้น ที่มีส่งผลต่อกิจกรรมการหายใจของจุลินทรีย์ เนื่องจากมีรายงาน

การศึกษาพบว่าโครงสร้างของถ่านมีอิทธิพลต่อคุณสมบัติทั้งทางเคมีและกิจกรรมของจุลินทรีย์ (Cheng et al., 2008) ในการศึกษานี้
พบว่าค่า C : N ratio เริ่มต้นของทุกกรรมวิธีทดลองมีค่าอยู่ระหว่าง 29.58-30.57 (Fig. 3C) โดยค่า C : N ในกรรมวิธี RS+GM ลดลงต่ า
ใกล้เคียง 20 ในวันที่ 49 ของการหมัก ซึ่งอาจเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ส่งผลให้กระบวนการย่อยสลายเกิดขึ้นช้าลงถึงแม้ว่า
ปริมาณของอินทรีย์คาร์บอนยังคงมีอยู่สูง (> 200 g kg-1) ในทางกลับกันถึงแม้กรรมวิธีอื่นที่มีการใส่ถ่านพบว่ายังคงมีค่า C : N ratio สูง
กว่า 25 โดยมีค่าระหว่าง 25.8-26.6 ในช่วงท้ายของการหมัก แต่ผลการศึกษาก็แสดงให้เห็นว่าการย่อยสลายในช่วงท้ายที่ค่อนข้างคงที ่
มีสาเหตุเนื่องจากการปรับตัวของจุลินทรีย์ที่ปรับเปลี่ยนมาใช้แหล่งคาร์บอนจากถ่านที่มีความยากต่อการย่อยสลายมากข้ึน  
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สรุปผลการวิจัย 
องค์ประกอบทางเคมีของสารอินทรีย์เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อจุลินทรีย์ในการย่อยสลายระหว่างกระบวนการหมักปุ๋ย ถ่าน

กรอบเป็นผลพลอยได้จากการร่อนถ่านที่มีศักยภาพในการน ามาเป็นวัสดุเริ่มต้นในการหมักปุ๋ย จุลินทรีย์มีการปรับตัวเพื่อใช้คาร์บอนที่
ใช้ได้ง่าย (ออกซิไดซ์ได้ง่าย) จากฟางข้าวมาเป็นถ่าน เมื่อแหล่งคาร์บอนที่ย่อยสลายได้ง่ายนั้นหมดลง การใส่ถ่านร่วมกับฟางข้าวใน
อัตราส่วน 1 ต่อ 1 ช่วยรักษาระดับความร้อนของปุ๋ยได้นานขึ้น อุณหภูมิที่ร้อนของปุ๋ยหมักบ่งช้ีว่าการย่อยสลายยังคงด าเนินต่อได้นาน
ขึ้นโดยไม่เป็นการเพิ่มระยะเวลาของการหมักเมื่อเทียบกับกรรมวิธีปกติที่ไม่มีการใส่ถ่าน เมื่อเปรียบเทียบในแง่ของปริมาณคาร์บอนท่ีเข้า
สู่ระบบพบว่าการใส่ถ่านร่วมกับฟางข้าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายอินทรีย์คาร์บอนได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปุ๋ยหมัก
ที่ไม่มีส่วนผสมของถ่าน การศึกษานี้ยังแสดงให้เห็นเพิ่มเติมว่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกองปุ๋ยสามารถใช้เป็นตัวช้ีวัดส าคัญของความ
สมบูรณ์ของปุ๋ยหมักได้เช่นเดียวกับค่าความเป็นกรด-ด่าง ความช้ืน อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน  
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Table 1 Properties of raw materials for the composting. 

Parameters Biochar Rice straw Goat manure 
Moisture content (% by weight) 28.2 9.6 33.8 
pH (materials : water = 1 : 10) 6.8 5.9 8.06 
Oxidizable organic carbon (g kg-1) 100 567 250 
Total N (g kg-1) 1.0 6.3 15.5 
C : N ratio 100 90 16.13 
 Wet-digestion method with dichromate.  

 
Table 2 Experimental set-up 

No. Treatment 
Raw materials used 

(kg dry weight) C : N ratio at initial 
BC : RS ratio 

(kg : kg) 
BC RS GM 

1 RS + GM - 3.0 7.0 31.0 - 
2 (0.5BC : 1RS)+GM 1.3 2.5 6.2 30.4  0.5 : 1 
3 (1BC : 1RS)+GM 2.2 2.2 5.8 29.6  1 : 1 
4 (1.5BC : 1RS)+GM 2.8 1.8 5.4 29.7  1.5 : 1 

- : no addition. BC : biochar. RS : rice straw. GM : goat manure. represents standard error of the means of three measurements. 

 
Table 3 Correlation coefficients (r) relating between each parameter.  

Parameter 
Correlation coefficients 

C N Temperature pH Moisture C : N ratio 
C  0.2147 0.2289 -0.1433 0.1864 0.5208*** 
N   -0.3294 -0.4408 -0.1319 -0.7030*** 
Temperature    0.5733*** 0.3513 0.5104*** 
pH     0.2293 0.3384 
Moisture      0.2357 
C : N ratio       
*** Significant at the 0.001 probability level. 

 
Table 4 Changes in C, N, and C : N ratio during composting. 

Treatment 
Carbon Nitrogen C : N ratio 

percent 
Initial Final 

Initial Final Initial Final 
RS + GM 262.69 a 218.5 8.49 10.51 a 30.97 20.87 
(0.5BC : 1RS)+GM 250.87 a 215.75 8.25 8.34 b 30.39 25.8 
(1BC : 1RS)+GM 231.64 b 186.25 7.83 6.99 b 29.58 26.63 
(1.5BC : 1RS)+GM 224.78 b 197.0 7.57 7.64 b 29.72 25.8 
p-Value 0.0011 0.233 0.0570 0.0072 0.1663 0.0018 
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F-test ** ns ns ** ns ** 
C.V. (%) 2.59 9.51 4.20 9.46 2.38 4.21 
**p ≤ 0.05; and ns = not significantly different (F-test). Mean within a column followed by the same letter are not significantly different 
at p ≤0.05 (LSD). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 Temporal pattern of temperature during composting. Bars represent standard error of the difference. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 Temporal pattern of pH during composting. Bars represent standard error of the difference. 
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Figure 3 Changes in moisture content during composting. Bars represent standard error of the difference. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 Changes in oxidizable organic carbon during composting. Bars represent standard error of the difference. 
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Figure 5 Changes in total nitrogen during composting. Bars represent standard error of the difference. 
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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการเลี้ยงไก่ลูกผสมพื้นเมืองตะนาวศรีระหว่างการเลี้ยงระบบขังคอก 

และระบบปล่อยอิสระ ต่อสมรรถนะการผลิต ในเขตฟาร์มเลี้ยงสัตว์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ท าการตรวจสอบ
สมมุติฐาน ด้วย group t-test โดยใช้ลูกไก่พื้นเมืองลูกผสมตะนาวศรีอายุ 1 วัน คละเพศ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ซ้ า ซ้ าละ 
12 ตัว รวมจ านวน 96 ตัว กลุ่มที ่1 ก าหนดรูปแบบการเลี้ยงแบบขังตลอด และกลุ่มที่ 2 ก าหนดรูปแบบการเลี้ยงแบบปล่อย
อิสระ ท าการทดลองเป็นเวลา 12 สัปดาห์ ผลการทดลองพบว่า รูปแบบการเลี้ยงแบบขังตลอด มีอัตราการเลี้ยงรอด สูงกว่า
รูปแบบปล่อยอิสระ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ส าหรับรูปแบบการเลี้ยงแบบขังตลอด และรูปแบบการเลี้ยง
แบบปล่อยอิสระ มีต้นทุนค่าอาหารต่อน้ าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น 1 กิโลกรัม ปริมาณอาหารที่กิน, น้ าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น และอัตราการ
แลกเนื้อ ตลอดการทดลองช่วง 0-12 สัปดาห์ แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) ส าหรับคุณภาพซากและคุณภาพ
เนื้อ พบว่า คุณภาพซาก ของการเลี้ยงรูปแบบปล่อยอิสระและการเลี้ยงรูปแบบขังตลอด มีผลท าให้คุณภาพซาก น้ าหนักมีชีวิต 
น้ าหนักซาก เปอรเซ็นตซาก เนื้ออก น่องติดสะโพก ปีกเต็ม โครง ขา แข้ง และไขมันรวม แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P>0.05) โดยเฉพาะคุณภาพเนื้อ พบว่า การเลี้ยงรูปแบบปล่อยอิสระและการเลี้ยงรูปแบบขังตลอด มีลักษณะทางกายภาพ L* 
(Lightness), a* (Redness), b* (Yellowness), ค่าความอุ้มน้ าของเนื้อ ค่าเนื้อสัมผัสของเนื้อไก , Hardness, Springiness, 
Cohesiveness, Chewiness ของเนื้ออกและเนื้อสะโพก แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิต (P>0.05) เช่นเดียวกับ
องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อ โดยค่าความช้ืน, โปรตีน และไขมัน พบว่า เนื้ออกและเนื้อสะโพกแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิต (P>0.05)  

 
ค าส าคั  : รูปแบบ  ไก่พ้ืนเมืองลกูผสมตะนาวศรี  สมรรถนะการผลิต 

 
Abstract 

The objective of studying is to compare the chicken feed condition between the enclosure 
system and free range system of Tanaosree native crossbred chicken in the area of Nakhon Sawan 
Rajabhat University to attain the growth performance with the group T-test by using 1 day all sex 
Tanaosree native crossbred chicken. The samples were divided into 2 groups each group repeated 4 times 
each times including 12 chicken with total 96 chicken. The first group was the enclosure system while the 
second group was the free range system with the period of 12 weeks. The result indicated that increasing 
the Survival rate was found that the enclosure system was higher than the free range system significantly 
(P < 0.05) The difference of Feed Intake, Body Weight Gain, feed conversion ratio between the two groups 
was not significant (P > 0.05) along the 1-12 weeks period. As for the carcass quality and meat quality, the 
result showed that between these two groups had no significant difference (P > 0.05) on carcass quality, 
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live weight, carcass weight, carcass percentage on chicken breast, chicken bone in leg, whole chicken 
wing, skeleton, leg, shin, and over all fat. Especially on the meat quality which found that the physical 
appearance L* (Lightness), a* (Redness), b* (Yellowness) water holding capacity, texture properties: 
Hardness, Springiness, Cohesiveness, Chewiness of breast and thigh had no significant difference (P > 0.05) 
between the two groups. The same result also shown on the meat's chemical composition on moisture, 
protein and fat within the breast and thigh were not difference significantly (P > 0.05)  

Keywords : Model type  Tanaosree native crossbred chicken  growth performance 

 

บทน า 
ไก่พื้นเมืองในประเทศไทย ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีศักยภาพที่น าเข้าสู่ระบบการเลี้ยงแบบปล่อย มีความทนทานต่อโรคสูง 

สามารถปรับตัวได้ดีในการปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติของประเทศไทย (ปภาพันท์, 2554) ไก่พื้นเมืองในทุกภูมิภาคของประเทศ
ไทย โดยทั่วไปถูกเลี้ยงตามสภาพพื้นบ้าน ส าหรับผู้บริโภคภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมบริโภคพันธุ์ไก่พื้นเมือง (ดรุณี และ
คณะ, 2556 ; บัญญัติและคณะ, 2555) แต่ยังขาดการปรับปรุงพันธุ์  วิธีการเลี้ยงการจัดการตลอดจนการให้อาหาร จึงท าให้ไก่
ลูกผสมพื้นเมืองตะนาวศรีมีอัตราการเจริญเติบโตต่ ากว่าไก่กระทงที่ได้รั บ การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเลี้ยงเป็นการค้าในระบบ
อุตสาหกรรมและกึ่งอุตสาหกรรม  แต่อย่างไรก็ตามผู้บริโภคเช่ือว่า เนื้อไก่ลูกผสมพื้นเมืองโดยเฉพาะพันธุ์ ตะนาวศรีมีความ
แน่น (firmness of texture) มีไขมันต่ าและมีรสชาติที่ดีกว่าเนื้อไก่กระทง จึงเป็นผลให้เนื้อไก่พื้นเมืองมีราคาสูงกว่าเนื้อไก่
กระทง (อภิชัย, 2536 ; Ding et al., 1999) ปัจจุบันไก่พื้นเมืองได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นและเป็นที่ยอมรับว่าเป็นเนื้อที่มี
คุณภาพสูง  รสชาติดี  ให้เนื้อแน่นกว่าไก่พันธุ์เนื้อ ปริมาณไขมันต่ ากว่าและปลอดจากสารพิษตกค้างท าให้มีราคาแพงกว่าไก่
เนื้อ (อรุณีพงศ์ และพิทักษ์, 2542) ดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค จึงควรหันมา ให้ความสนใจกับการผลิต
ปศุสัตว์อินทรีย์ เนื่องจากเป็นการผลิตที่ไม่ใช้สารปฏิชีวนะหรือสาร ต้องห้ามใดๆ ในกระบวนการเลี้ยงสัตว์ ป้องกันการ
ปนเปื้อนในระหว่างการแปรรูป รักษาสมดุลของ ระบบนิเวศน์ธรรมชาติ สวัสดิภาพของสัตว์ (animal welfare) เช่น ไม่เลี้ยง
สัตว์ หนาแน่นจนเกินไป และมีพื้นท่ีอย่างเพียงพอส าหรับให้สัตว์ออกก าลังกาย (free-range areas) เป็นต้น (เกรียงไกร, 2543 
; วิศาล และคณะ, 2545) การปรับปรุงสายพันธุ์ของไก่ลูกผสมพื้นเมืองตะนาวศรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยผสมข้าม
พันธุ์กับพันธุ์อ่ืนท่ีมีลักษณะดีกว่าได้เป็นไก่ลูกผสม ที่ได้รับลักษณะดีของจากทั้งพ่อและแม่มารวมกัน วัตถุประสงค์ในการผสม
ข้ามเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้านอัตราการเจริญเติบโตให้ดีขึ้น จึงต้องน าไก่ที่มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีกว่ามา
ผสม โดยใช้น้ าหนักตัวและจ านวนวันในการเลี้ยงเป็นฐานใน การคัดเลือกและเรื่องของลักษณะรูปร่างก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ ส าคัญ
ในการปรับปรุงพันธุ์เพราะว่าเกี่ยวข้องกับความเป็นกล้ามเนื้อ (บัญชร, 2546) โดยพบว่า ไก่พื้นเมืองมีรูปร่าง ลักษณะเล็กกว่า
ไก่สายพันธุ์ต่างประเทศมาก มีโครงสร้างกระดูกที่ท าให้มีลักษณะหน้าอกแหลมจึงท าให้ได้กล้ามเนื้ออกที่เล็ก  ดังนั้นจึงมีการ
ปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นเมืองโดยการผสมข้ามพันธุ์กับไก่พันธุ์อื่นที่มีลักษณะดีกว่าได้เป็นไก่ลูกผสม (สวัสดิ์ และคณะ, 2541 ; 
สมควร, 2542 ; สัญชัยและคณะ, 2546 ; อานนท์, 2542) ไก่พ้ืนเมืองถือว่าเป็นสัตว์ท่ีมีศักยภาพท่ีจะน าเข้ามาสู่ระบบการเลี้ยง
แบบปล่อย (free-range chicken) ทั้งนี้เนื่องจากไก่พื้นเมืองมีความทนทานต่อโรคสูง และสามารถปรับตัวได้ดีในการ ปล่อย
เลี้ยงตามธรรมชาติ และไก่พื้นเมืองยังได้รับความนิยมในการบริโภคมาอย่างต่อเนื่อง เพราะเนื้อไก่พื้นเมืองมีรสชาติที่ดี เนื้อ
แน่น มีปริมาณของไขมันและคอเลสเตอรอลต่ า (สัญชัย และคณะ, 2546 ; ปราโมทย์, 2543 ; อรวรรณ, 2547) จากการศึกษา
ของ วรพล, (2546) พบว่า ไก่พื้นเมืองสามารถทนต่อภาวะเครียด และสามารถควบคุมระดับความเครียดไม่ให้สูงขึ้นจน
ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ โรค และการป้องกันโรค สอดคล้องกับการศึกษาของ Castellini et al.,(2002) การเลี้ยงใน
รูปแบบขัง พบว่า การเลี้ยงไก่ในระบบแบบปล่อย ท าให้ไก่มีพฤติกรรมในการเคลื่อนที่สูง และส่งผลต่อคุณภาพซากที่ดีขึ้น 
นอกจากนี้เนื่องจากบ้านเราตั้งอยู่ในเขตร้อนช้ืนในฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงถึง 36-40 องศาเซลเซียส จากรายงานของ Fanatico 
et al., (2008) พบว่า การเลี้ยงไก่โดยใช้พันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตช้าในระบบปล่อยจะท าให้กระดูกขาของไก่มีความแข็งแรง
เพิ่มขึ้นและตั้งแต่ในอดีตของผู้เลี้ยง (สุทิศา และคณะ, 2555 ; ดรุณีและคณะ, 2551) ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย
ต่างพยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้ และได้มีการก าหนดแผนในการพัฒนาและปรับปรุงการเลี้ยงไก่พื้นเมืองไว้ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม (กนกและคณะ, 2528 ; สุมาลี, 2552) 
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 ดังนั้นการทดลองครั้งนี้จึงมุ่งเน้นเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองลูกผสมตะนาวศรี ระหว่างการเลี้ยง
รูปแบบปล่อยอิสระและการเลี้ยงรูปแบบขังตลอดที่เหมาะสมส าหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงรายย่อยของจังหวัดนครสรรค์ ต่อ
สมรรถนะการผลิต คุณภาพเนื้อ และคุณภาพซาก  
 
วิธดี าเนินการวิจัย 

การเลี้ยงไก่พื้นเมืองลูกผสมตะนาวศรี เปรียบเทียบรูปแบบการเลี้ยง รูปแบบขังตลอด และรูปแบบปล่อยอิสระต่อ
สมรรถนะการเจริญเติบโต และคุณภาพซาก โดยมีอุปกรณ์ และวิธีการทดลองดังต่อไปนี้ 

สัตว์ทดลอง ลูกไก่พื้นเมืองลูกผสมตะนาวศรี  อายุ 1 วัน คละเพศ แยกเป็น 2 ทรีตเมนต์ 4  ซ้ า ซ้ าละ 12 ตัว รวม
จ านวน 96 ตัว 

ทรีตเมนต์ที่ 1 : รูปแบบการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองลูกผสมตะนาวศรีแบบขังคอกตลอด 
ทรีตเมนต์ที่ 2 : รูปแบบการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองลูกผสมตะนาวศรีแบบปล่อยเลี้ยงอิสระ 

อาหารสัตว์ ช่วงอายุ 0-6 สัปดาห์ ผสมอาหาร โปรตีน 18% สูตรค านวณ โดยวิธี เพียร์สันสแควร์ (Pearson’s 
square) ช่วงอายุ 6-12 สัปดาห์ ใหอ้าหารส าเร็จไก่พ้ืนเมืองตามสูตรทางการค้า โปรตีน16 % (ภัทรพงษ,์ 2548) 

การจัดการ และการเตรียมการทดลองจัดให้ไก่พ้ืนเมืองลูกผสมตะนาวศรี ที่มีน้ าหนักตัวใกล้เคียงกัน และเตรียมผสม
อาหารส าหรับไก่พ้ืนเมืองลูกผสมตะนาวศรีโดยในช่วงอายุ 0-6 สัปดาห์ และใช้อาหารส าเร็จไก่พ้ืนเมืองตามสูตรทางการค้าช่วง
อายุ 6-12 สัปดาห์ จากนั้นท าการตรวจสอบวัตถุดิบอาหาร ด้วยชุดตรวจสอบสารอะฟลาทอกซิน (ScreenEZ Aflaoxin ELISA 
Test Kit) ราคาอาหาร16บาท/กิโลกรัมช่วง 0-6 สัปดาห์ ราคาอาหาร 15 บาท/กิโลกรัม ช่วง 6-12 สัปดาห์ : วันที่ 31 
พฤษภาคม 2560 ทีจ่ังหวัดนครสวรรค์ โดยให้อาหาร และน้ า แบบเต็มที่ (ad libitum) ตลอดระยะเวลาการทดลองพร้อมดูแล
จัดการ การท าวัคซีนตามโปรแกรม  

การเก็บข้อมูล และตัวอย่าง โดยบันทึกปริมาณอาหารที่กินได้ทุกสัปดาห์ เพื่อน าไปค านวณหาปริมาณอาหารที่กินได้
ต่อวัน (Daily Feed Intake : DFI) ท าการช่ังน้ าหนักเริ่มต้น และสิ้นสุดการทดลองทุกสัปดาห์ เพื่อน าไปค านวณ น้ าหนักที่
เพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์ (Body Weight Gain : BWG),อัตราการแลกเนื้อ (Feed Conversion Ratio : FCR), ต้นทุนค่าอาหารต่อ
น้ าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น 1 กิโลกรัม (Feed Cost per 1 kg Body Weight Gain) พร้อมศึกษาคุณภาพซากไก่เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลอง ท าการสุ่มไก่ลูกผสมพื้นเมืองตะนาวศรี โดยการสุ่มซ้ าละ 2 ตัว /คอก 2 ตัว น ามาช าแหละซาก ตามวิธีการของ (สุทธิ์
พงศ์ และธีระยุทธ, 2542) โดยบันทึกน้ าหนักไก่มีชีวิต (Live weight) ของไก่ลูกผสมพื้นเมืองตะนาวศรี แต่ละตัว ช่ังน้ าหนัก
ซาก และถอดขน, เอาเลือดออก (Dressed weight, kg) น้ าหนักไก่หลังควักเครื่องในออก (Warm carcass percentage) 
น้ าหนักมีชีวิต ช่ังน้ าหนักภายหลังการถอดขน ช าแหละ ตัดแต่งซากโดย ตัดแยกส่วนหัว เนื้ออก น่องติดสะโพก ปีกเต็ม โครง 
ขา แข้ง ไขมันรวมทั้งหมด ตับ กึน้ หัวใจ ค านวณหา %ซาก ช้ินส่วนคิดเป็น 100% ของซาก โดยเหลือ ตับ หัวใจ และกึ๋น ติด
อยู่ภายในซาก จากนั้นท าการตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีและคุณภาพเนื้อประกอบด้วย การตรวจวัดค่าสีของเนื้อด้วย
เครื่อง HunterFlex (Hunter Associatern Lad, lnc.สหรัฐอเมริกา) และรายงานค่าสีตามระบบ CIE จ าแนกเป็นค่าความ
สว่าง (Lightness, L*) ค่าความแดง (redness, a*) และค่าความเหลือง (yellowness, b*) (สัญชัย, 2555) และการวิเคราะห
ความสามารถในการอุ้มน้ า (Water holding capacity) (Caldara et al., 2013).นอกจากนี้ท าการวิเคราะหเนื้อสัมผัสของ
เนื้อไก โดยวิธี Texture profile analysis  (Caldara et al., 2013). ท าการตรวจวัดเนื้อไกดวยเครื่อง Texture analyzer 
โดยใชหัววัดชนิด Stainless steel cylindrical  No. P/6 วัดตามแนวขวางของเสนใยกลามเนื้อ พร้อมท าการวิเคราะหหา
ปริมาณความช้ืน โดยวิธี Hot air Oven Method (AOAC., 2000) และท าการวิเคราะหหาปริมาณโปรตีนรวม โดยวิธี 
Kjeldahl method (AOAC.,2000) ร่วมกับการวิเคราะหปริมาณไขมัน ด้วย Soxhlet (AOAC, 2000)  

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เปรียบเทียบรูปแบบจากสมรรถนะการผลิตไก่พื้นเมืองลูกผสมตะนาวศรี การ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของแต่ละทรีตเมนต์ ในระบบการเลี้ยงแบบขัง และระบบการเลี้ยงแบบปล่อย ด้วยวิธี group t-test และ
เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยทางสถิติด้วย Duncan’s new multiple range test โดยโปรแกรม Statistical Analysis 
System (SAS) เพื่อวิเคราะห์งานวิจัยทางสัตว์ (SAS, 1999) 
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ผลการวิจัย 
ผลการทดลองรูปแบบการเลี้ยงระบบขังตลอด และรูปแบบการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระ ต่อสมรรถนะการผลิตไก่

พื้นเมืองลูกผสมตะนาวศรี ช่วงอายุ 0-12 สัปดาห์ พบว่า การตรวจผลของวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่น ามาใช้เลี้ยงในการทดลองครั้ง
นี้ ไม่พบปริมาณสารอะฟลาทอกซิลในปริมาณที่จะส่งผลต่อสัตว์ทดลองเมื่อเทียบมาตรฐาน โดยผลการทดลองปรากฏ
ดังต่อไปนี้ 
 

สมรรถนะการผลิต คุณภาพซาก และคุณภาพเนื้อของไก่พื้นเมืองลูกผสมตะนาวศรี  
 การเปรียบเทียบรูปแบบการเลี้ยงต่อสมรรถนะการผลิตของไก่พื้นเมืองลูกผสมตะนาวศรีตลอดการทดลอง (0-12 
สัปดาห์) พบว่า ปริมาณอาหารที่กิน,น้ าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น, อัตราการแลกเนื้อ โดยมีผลการทดลองดังตารางที่ 1 ส าหรับการ
เปรียบเทียบรูปแบบการเลี้ยงต่อคุณภาพซากของไก่พื้นเมืองลูกผสมตะนาวศรีตลอดการทดลอง (0-12 สัปดาห์) มีผลการ
ทดลองดังตารางที่ 2 ส่วนการเปรียบเทียบรูปแบบการเลี้ยงต่อลักษณะคุณภาพเนื้อของไก่พื้นเมืองลูกผสมตะนาวศรีดังแสดง
ตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบรูปแบบการเลี้ยงต่อสมรรถนะการผลิตของไก่พ้ืนเมืองลูกผสมตะนาวศรี  
 

 

 1/ ต้นทุนค่าอาหาร = ช่วงอายุ 0-6 สัปดาห์ ราคาอาหารต่อ กิโลกรัม 16 บาท/กก, ช่วงอายุ 6-12 สัปดาห์ ราคาอาหารต่อ กิโลกรัม 15 บาท/กก 
 

จากตารางที่  1 แสดงการเปรียบเทียบรูปแบบการเลี้ยงต่อต่อสมรรถนะการผลิตตลอดการทดลอง (0 -12 สัปดาห์) 
ของไก่พ้ืนเมืองลูกผสมตะนาวศรี พบว่า การเลี้ยงแบบขังตลอดมีอัตราการเลี้ยงรอด สูงกว่ารูปแบบการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระ 
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ส าหรับรูปแบบการเลี้ยงแบบขังตลอด และรูปแบบการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระ มี
ต้นทุนค่าอาหารต่อน้ าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น 1 กิโลกรัม ปริมาณอาหารที่กิน น้ าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น อัตราการแลกเนื้อ ตลอดการ
ทดลองช่วง 0-12 สัปดาห์ แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) ส าหรับการเปรียบเทียบรูปแบบการเลี้ยงต่อคุณภาพ
ซากของไก่พื้นเมืองลูกผสมตะนาวศรี ระหว่างการเลี้ยงรูปแบบปล่อยอิสระและรูปแบบการเลี้ยงขังตลอด พบว่า มีน้ าหนักมี
ชีวิต น้ าหนักถอนขน น้ าหนักซาก เปอรเซ็นตซาก เนื้ออก น่องติดสะโพก ปีกเต็ม โครง ขา แข้ง และไขมันรวม แตกต่างอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) ดังตารางที่ 2 ส่วนการเปรียบเทียบรูปแบบการเลี้ยงต่อลักษณะคุณภาพเนื้อของไก่พื้นเมือง
ลูกผสมตะนาวศรีด้านลักษณะทางกายภาพของของคุณภาพเนื้ออก และเนื้อสะโพก พบว่า รูปแบบการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระ
และแบบการเลี้ยงแบบขังตลอด มีค่า L* (Lightness) ของเนื้ออกและเนื้อสะโพก, ค่า a* (Redness) ของเนื้ออกและเนื้อ
สะโพก, ค่า b*(Yellowness) ของเนื้ออกและเนื้อสะโพก แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิต (P>0.05) เช่นเดียวกับ ค่า
ความอุ้มน้ าของเนื้ออกและเนื้อสะโพก ส าหรับ ค่าเนื้อสัมผัสของเนื้อไก พบว่า ค่า Hardness เนื้ออกและเนื้อสะโพก, ค่า 
Springiness ส่วนเนื้ออกและเนื้อสะโพก และค่า cohesiveness ของเนื้ออกและเนื้อสะโพก, ค่าchewiness ของเนื้ออกและ
เนื้อสะโพก มีค่าแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) เช่นเดียวกับ ค่าองค์ประกอบทางเคมีของเนื้อ, ค่าความช้ืนของ
เนื้ออกและเนื้อสะโพก, ค่าโปรตีนของเนื้ออกและเนื้อสะโพก และค่าไขมันของเนื้ออกและเนื้อสะโพก พบว่า มีค่าแตกต่างอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิต (P>0.05) ดังแสดงตารางที่ 3 

 
 
 
 

สมรรถนะการผลิต รูปแบบขัง รูปแบบปล่อย P-value 
ปริมาณอาหารที่กิน (กรัม) 
น้ าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น (กรัม) 
อัตราการแลกเนื้อ  
ต้นทุนค่าอาหารต่อน้ าหนักตัว 
ที่เพ่ิมขึ้น 1 กก (บาท/กก.)1/ 
อัตราการเลี้ยงรอด (%) 

4,386.9+20.97 
834.1+35.55 
5.25+3.11 

 
84.64+28.69 

94+23.09 

4,409.3+28.88 
844.08+36.83 

5.22+3.35 
 

83.60+26.88 
86+24.00 

NS 
NS  
NS  
 

NS 
* 
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ตารางที่  2  แสดงการเปรยีบเทียบรูปแบบการเลี้ยงต่อคณุภาพซากของไก่พ้ืนเมืองลูกผสมตะนาวศรี  

¹/น้ าหนักซาก (รวม ตับ, หัวใจ, กระเพาะบด), ²/รวมสันใน, ³/ไขมันรวม (รอบ กึ๋น ล าไส้ และบริเวณช่องท้อง), 
   NS แสดงแตกต่างอยา่งไม่มีนัยส าคัญทางสถิต (P>0.05) 

 
 

ตารางที่  3  แสดงการเปรียบเทียบรูปแบบการเลี้ยงต่อคุณภาพเนื้อของไก่พ้ืนเมืองลูกผสมตะนาวศรี  

 
 
 
 
 
 

คุณภาพซาก      รูปแบบขัง รูปแบบปล่อย P-value 

จ านวนไก่ท่ีฆ่า (ตัว) 
น้ าหนักมีชีวิต (กรัม.) 
น้ าหนักซาก (กรัม.)¹/ 
ซาก (%) 
เนื้ออก (%)²/ 
น่องติดสะโพก (%) 
ปีกเต็ม (%) 
โครง + ขา (%) 
ไขมันรวม (%)³/ 
ตับ (%) 
หัวใจ (%) 
กึ๋น (%) 

8 
1,046 

865.25+37.33 
86.8+5.29 
16.27+1.18 
27.96+1.65 
11.00+0.55 
28.12+3.60 
0.15+0.09 
2.22+0.27 
0.62+0.34 
1.81+0.55 

8 
1,050 

902.75+31.65 
90.37+3.13 
16.75+0.49 
27.02+0.75 
11.07+0.37 
27.92+1.65 
0.14+0.15 
2.10+0.24 
0.59+0.76 
1.70+0.67 

- 
- 

NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 

คุณภาพเนื้อ 
รูปแบบขัง รูปแบบปล่อย  

P-value เนื้ออก เนื้อสะโพก เนื้ออก เนื้อสะโพก 
ลักษณะทางกายภาพ      
      L* (Lightness) 65.27+3.61 64.19+3.61 67.81+4.01 65.98+0.05 NS 
      a* (Redness) 4.60+0.48 4.42+2.08 4.27+0.75 4.74+0.45 NS 
      b* (Yellowness) 13.62+1.76 12.82+4.66 13.83+2.11 13.11+0.36 NS 
ค่าความอุ้มน้ าของเนื้อ 25.62+1.85 24.29+2.72 25.40+2.59 24.66+3.41 NS 
ค่าเนื้อสัมผัสของเนื้อไก (N)    

      Hardness 0.80+0.02 0.76+0.01 0.77+0.01 1.65+0.42 NS 
      Springiness 0.68+0.05 0.84+0.07 0.71+0.05 0.70+0.08 NS 
      cohesiveness 0.46+0.04 0.32+0.02 0.48+0.01 0.71+0.14 NS 
      chewiness 0.25+0.02 0.21+0.03 0.26+0.02 1.01+0.05 NS 
องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อ (%)    

      ความช้ืน 79.12+0.06 78.98+0.07 79.03+0.02 79.17+0.05 NS 
      โปรตีน 23.7+7.87 24.28+0.15 23.2+5.07 24.02+0.09 NS 
      ไขมัน 0.82+0.04 0.73+0.07 0.81+0.02 0.74+0.05 NS 
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อภิปรายผล 
การศึกษารูปแบบการเลี้ยงต่อสมรรถนะการผลิตไก่พื้นเมืองลูกผสมตะนาวศรีของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัด

นครสวรรค์ ผลการทดลองพบว่า ปริมาณอาหารที่กิน ของการเลี้ยงรูปแบบปล่อยและรูปแบบขังตลอด มีปริมาณอาหารที่กินไม่
แตกต่างกัน โดยเฉพาะระยะเล็กไก่ที่เลี้ยงรูปแบบปล่อยไม่ค่อยเดินออกมามากนักจึงมีปริมาณการกินท่ีไม่แตกต่างกันท าให้การ
เจริญเติบโตไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ (ปภาพันท์, 2554) แต่ขัดแย้งกับ Fanatico et al., (2008) ได้กล่าวไว้ว่า ในระบบ
ปล่อย จะมีการกินได้ที่สูงกว่า  และมีอัตราการแลกน้ าหนักตัวด้อยกว่าไก่ที่เลี้ยงในระบบขังที่ไม่มีพื้นที่ปล่อย ส าหรับน้ าหนัก
ตัวที่เพิ่มขึ้น และอัตราการแลกเนื้อ ของการเลี้ยงรูปแบบปล่อยมีผลท าให้น้ าหนักตัวของไก่สูงกว่ารูปแบบขังในช่วง 6-12 
สัปดาห์ เช่นเดียวกับ กฤษฎา และคณะ,(2558) พบว่า ช่วงอายุแรกเกิดถึง 2 สัปดาห์ ไก่จะมีการเจริญเติบโตค่อนข้างช้า  และ
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างไก่ที่ได้รับอาหารที่มีระดับ โปรตีนที่แตกต่างกัน  แต่หลังจากอายุ 2 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง
อายุ 11 สัปดาห์ ไก่จะมีการเจริญเติบโต เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ Fanatico et al. (2008) รายงานว่าไก่จะโตช้าถ้า
เลี้ยงแบบปล่อย เนื่องจากการเลี้ยงแบบปล่อยต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นเพ่ือใช้ในการ ออกก าลังกาย แต่ไม่มีผลท าให้น้ าหนักตัว
แตกต่างกัน ส่งผลให้ไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อยมีอัตราการแลกน้ าหนักตัวด้อยกว่า การเลี้ยงรูปแบบขัง ส าหรับการเลี้ยงรูปแบบขัง
ตลอดในงานทดลองนี้ พบว่า มีน้ าหนักมีชีวิต น้ าหนักถอนขน น้ าหนักซาก เปอรเซ็นตซาก เนื้ออก น่องติดสะโพก ปีกเต็ม 
โครง ขา แข้ง และไขมันรวม ตับ หัวใจ กึ๋น ไม่มีความแตกต่างกัน โดยขัดแย้งกับ Grashorn and Catia (2006) ได้กล่าวว่า 
การเลี้ยงไก่ในระบบปล่อยจะส่งผลให้ลักษณะซากมีสัดส่วนของเนื้ออกสูงกว่าไก่ท่ีเลี้ยงด้วยระบบการเลี้ยงแบบปกติที่ไม่มีพื้นที่
ปล่อย ในขณะที่ Castellini et al. (2002) พบว่า การเลี้ยงไก่ในระบบอิสระมีผลท าให้สดัสว่นของเนื้ออก สูงกว่าการเลี้ยงแบบ
ปกติที่อายุไก่ 56 วัน แต่เมื่อไก่มีอายุ 81 วัน พบว่า การเลี้ยงในระบบอิสระ มีผลท าให้ทั้งสัดส่วนของเนื้ออกและเนื้อขาสูงกว่า
การเลี้ยงในระบบปกติ ส่วนองค์ประกอบทางเคมีของเนื้อของการทดลองนี้ ค่าความช้ืนของ เนื้ออก และเนื้อสะโพก, ค่าโปรตีน 
ของเนื้ออก และเนื้อสะโพก,  ค่าไขมัน เนื้ออก และเนื้อสะโพก ไม่แตกต่างกัน แต่การศึกษาของ  Castellini et al. (2002) 
พบว่า การเพิ่มขึ้นของปริมาณโปรตีนจะมีความสัมพันธ์กับการออกก าลังกาย โดยท าให้มีการสร้างกล้ามเนื้อมากขึ้น และท าให้
มีปริมาณโปรตีน ท่ีเพิ่มสูงขึ้น  และนอกจากน้ียังพบว่า การเพิ่มปริมาณโปรตีนในกล้ามเนื้อจะเกิดจากการเพิ่มระดับโปรตีนใน
อาหาร โดยการเลี้ยงไก่ในระบบปล่อยมีโอกาสได้รับแหล่งโปรตีนเสริมจากระบบการเลี้ยงได้เพิ่มขึ้น และนอกจากนี้ใน
การศึกษาครั้งนี้ได้มีการคาดหวังว่าการเลี้ยงไก่ในระบบปล่อยจะมีส่วนในการช่วยลดการสะสมของไขมันในกล้ามเนื้อ อัน
เนื่องมาจากไก่ ที่เลี้ยงในระบบปล่อยจะได้รับการออกก าลังกายและมีการเผาผลาญแหล่งของพลังงานที่สูงขึ้น  แต่อย่า งไรก็
ตาม ลักษณะทางพันธุกรรมของไก่พ้ืนเมืองเป็นไก่ท่ีโตช้า มีการเก็บสะสมไขมันในเนื้อต่ า ดังนั้นการออกก าลังกายจึงอาจจะไม่
ส่งผลต่อการลดปริมาณของไขมันในเนื้อ เช่นกัน การศึกษาของ Fanatico et al., (2008) แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาในครั้งนี้
ไม่พบความแตกต่างของปริมาณไขมันเช่นเดียวกับ Hill, (1996) ; Wattannachant et al., (2004) แต่ขัดแย้งในค่าความช้ืน
ของเนื้อที่ลดลง อาจจะเกิดขึ้นไดจ้ากระดับของไขมันที่สะสมในเนื้อที่มีจ านวน ลดลง หรือเซลล์ไขมันมีขนาดที่เล็กลง โดย
การศึกษาของ Hill, (1996) พบว่า การเลี้ยงไก่ในระบบปล่อยจะมีผลท าให้วัตถุแห้ง และโปรตีนในเนื้อที่สูงขึ้น สอดคล้องกับ 
จันทร์พร และกันยา (2550) พบว่า เนื้อไก่พื้นเมือง มีปริมาณโปรตีนลดลงโดยกล้ามเนื้อสะโพกจะมีปริมาณไขมัน และความ
นุม่สูงกว่ากล้ามเนื้ออก และพบว่ากล้ามเนื้ออก มีปริมาณโปรตีนสูงกว่ากล้ามเนื้อสะโพกและกล้ามเนื้อน่อง  
 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาการเลี้ยงรูปแบบที่เหมาะสมต่อสมรรถนะการผลิตไก่พื้นเมืองลูกผสมตะนาวศรี ตลอดการทดลอง 12 
สัปดาห์ สามารถสรุปได้ดังนี้ การเลี้ยงรูปแบบขังตลอด มีอัตราการเลี้ยงรอดสูงกว่ารูปแบบการเลี้ยงรูปแบบปล่อย แตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) แต่ปริมาณอาหารที่กิน น้ าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น อัตราการแลกเนื้อ ต้นทุนค่าอาหารต่อน้ าหนัก
ตัวที่เพิ่มขึ้น 1 กก.ต้นทุนค่าอาหารต่อน้ าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น คุณภาพซาก และองค์ประกอบทางเคมีของเนื้อของเนื้ออกและเนื้อ
สะโพก การเลี้ยงรูปแบบปล่อยอิสระ และการเลี้ยงรูปแบบขังตลอด มีค่าความช้ืน, ค่าโปรตีน และค่าไขมัน แตกต่างอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิต (P>0.05) 
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บทคัดย่อ 
        งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมใยอาหารจากเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเช่ือมอบแห้ง ศึกษาการ
ยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมใยอาหารจากเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเช่ือมอบแห้ง โดยการเสริมเปลือกหุ้มเมล็ด
กาแฟเชื่อมอบแห้งในปริมาณร้อยละ 80, 90 และ 100 ของน้ าหนักกล้วยตาก จากนั้นท าการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดย
การประเมินความชอบแบบ 9-Point Hedonic Scale พิจารณาทางด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส 
และความชอบโดยรวม โดยใช้ผู้ทดสอบจ านวน 100 คน พบว่าผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบของผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมเปลือก
หุ้มเมล็ดกาแฟเช่ือมอบแห้ง ร้อยละ 90 มากที่สุด (p ≤ 0.05) จากนั้นศึกษาองค์ประกอบทางเคมี พบว่า มีความช้ืน ร้อยละ 
3.07 เถ้า ร้อยละ 1.22 โปรตีน ร้อยละ 4.70 ไขมัน ร้อยละ 26.76 คาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 64.25 ใยอาหารที่ไม่ละลายน้ า 
0.92 กรัม ต่อ100กรัม พลังงาน 516.64 กิโลแคลอรี่  ต่อ100กรัม และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 59.26 ไมโครโมล โทรล็อก 
(trolox) จากการศึกษาคุณภาพทางกายภาพ พบว่า ผลิตภัณฑ์คุกกี้ มีค่าสี L* a* b* เท่ากับ 46.86, 19.13 และ 12.60 
ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ : คุกกี ้ เปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้ง  ใยอาหาร  การต้านอนุมลูอิสระ  

 
 Abstract 

       This research aimed to develop the dietary fiber supplemented with dried sweet coffee bean’ skin 
cookies, study the consumer’s acceptance of the dietary fiber supplemented with dried sweet coffee 
bean’ skin cookies, to examine chemical composition and physical quality. Dried sweet coffee bean’ skin 
was supplemented in the cookies at three proportions: 80%, 90%, and 100% of banana’s dried weight. 
Then, the sensory test was conducted applying preference evaluation 9-Point Hedonic Scale Test, 
considering from appearance, color, odor, taste, texture, and the overall preference. From 100 testers, 
they gave the highest score of preference to the dietary fiber cookies supplemented with 90% dried 
sweet coffee bean’ skin the most (p ≤ 0.05). The examination on chemical composition illustrated that 
the cookies contained 3.07% of Moist, 1.22% of Cinder, 4.70% of Protein, 26.76% of Fat, 64.25% of 
Carbohydrate, 0.92g./100g. Insoluble fiber, 516.64 Calories/100g., and 59.26 micromol trolox antioxidant 
capacity. The physical quality study revealed that L* a* b* value of the cookies was 46.86, 19.13, and 
12.60 respectively. 
 
Keywords : cookies  dry syrup coffee peel  dietary fiber  antioxidant 
 
บทน า 
        คุกกี้ (Cookies) เป็นขนมอบชนิดเล็ก รูปร่างแบน นิยมรับประทานคู่กับชาและกาแฟ เพื่อเป็นอาหารว่าง ในปัจจุบัน
ลักษณะการด ารงชีวิตในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค ซึ่งหันมานิยมรับประทานอาหารประเภท
สะดวกซื้อ ซึ่งหาซื้อได้ง่ายเพิ่มขึ้น (พรทวี และคณะ, 2557)  คุกกี้เป็นขนมอบที่ท ามาจากแป้งสาลีหรือแป้งสาลีผสมแป้งชนิด
อื่น น้ าตาล ไขมันหรือน้ ามัน นม ไข่ ผงฟู เบกกิ้งโซดา สารแต่งกลิ่นรส เกลือ อาจมีส่วนผสมอื่น เช่น โกโก้ สมุนไพร ผลไม้
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อบแห้ง เป็นต้น ผ่านกระบวนการหยอด หั่น กด ปั้น หรือวิธีอื่น ที่เหมาะสม น าไปอบจนกรอบ (เพลินพิศ และคณะ, 2558) 
คุกกีผ้ลิตจากวัตถุดิบหลักคือ แป้ง เนย และน้ าตาล จึงท าให้คุกกี้มีคุณค่าทางโภชนาการหลัก คือ คาร์โบไฮเดรต และไขมัน แต่
มีใยอาหารน้อย ดังนั้นผู้ท าวิจัยจึงคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้ให้มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มส่วนผสมที่มีใยอาหาร
ลงในผลิตภัณฑ์คุกกี้ ประกอบกับในพ้ืนท่ี อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก มีการผลิตกาแฟเพื่อจ าหน่ายเป็นเมล็ดกาแฟคั่ว 
และในกระบวนการผลิตกาแฟคั่วท าให้มีวัตถุดิบเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตกาแฟสดหลักๆ ได้แก่ เนื้อผลกาแฟ (Coffee 
pulp) ประมาณร้อยละ 55 ของผลสด (Coffee cherry) และเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟ (Hull and husk) ประมาณร้อยละ 29 
ของผลสด (Shahidi และ Naczk, 2008) ซึ่งปัจจุบันเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟดังกล่าวเป็นวัตถุดิบเหลือทิ้งไม่มีการน ามาใช้
ประโยชน์ และมีรายงานว่าเนื้อผลกาแฟเป็นหนึ่งในแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระที่ส าคัญ (ชุติมณฑน์ และคณะ, 2553)  
นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) เป็นสารสีชนิดหนึ่งที่มีมากในเนื้อผลกาแฟ แอนโทไซยานินมี
บทบาทต่อการป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระซึง่ช่วยลดภาวะการเกิดโรคเรือ้รังต่างๆ เช่น โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็ง 
โรคเบาหวาน (Ghiselle et al., 1998) และลดความเสี่ยงท่ีจะท าให้เกิดโรคภาวะข้ออักเสบ โรคหัวใจและหลอดเลือด (Mazza 
และ Miniati, 1993)  ดังนั้นผู้วิจัยจึงคิดน าเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเช่ือมอบแห้งมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์คุกกี้ 
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คุกกีท้ี่มีคุณค่าทางโภชนาการและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบเหลือท้ิงในกระบวนการผลิตกาแฟ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
        การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลของการเสริมเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเช่ือมอบแห้งในผลิตภัณฑ์คุกกี้ โดยการศึกษา
อัตราส่วนเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเช่ือมอบแห้งต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์คุกกี้ ค้นคว้าและทดลองให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการ โดยก าหนดวิธีการด าเนินการทดลองดังนี้ 
        1.การเตรียมเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้ง 
         เตรียมเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟโดยล้างท าความสะอาด พักให้สะเด็ดน้ า เตรียมน้ าเช่ือม (น้ าสะอาด 1 ,700 กรัม น้ าตาล
ทราย 1,000 กรัม) ตั้งไฟจนเดือด น าเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟสดที่เตรียมไว้ 3 ,000 กรัม ใส่ในน้ าเช่ือมที่เตรียมไว้ ปรับไฟอ่อน
เคี่ยวในน้ าเช่ือม 20 นาที ตักขึ้นพักไว้ น าเข้าอบด้วยตู้อบลมร้อนไฟฟ้า ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 4 -5 
ช่ัวโมง จนได้เปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเช่ือมอบแห้ง เก็บตัวอย่างที่ได้ในถุงพลาสติกชนิด โพลิเอทิลิน (Polyethylene: PE) ท าการ
เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิต่ ากว่า 30 องศาเซลเซียส     
        2.การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้ง  
        น าเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเช่ือมอบแห้งไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี  ได้แก่  ความช้ืน เถ้า โปรตีน ไขมัน
คาร์โบไฮเดรต ใยอาหารที่ไม่ละลายน้ า (Insoluble dietary fiber) และพลังงาน ตามวิธีของ AOAC (2016) และทดสอบฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) ตามวิธีของ Perez et al. (2007)  
        3.การคัดเลือกสูตรต้นแบบผลิตภัณฑ์คุกกี้ 
        คัดเลือกผลิตภัณฑ์ต้นแบบคุกก้ี โดยท าตามสูตรต้นแบบ 3 สูตร (สูตรที่ 1 ระริน, 2560) (สูตรที่ 2 ระริน, 2558)   (สูตร
ที่ 3 ระริน, 2560) ทดลองผลิตคุกกี้ตามวิธีการของผลิตภัณฑ์ต้นแบบดังกล่าว จากนั้นน าผลิตภัณฑ์คุกกี้สูตรต้นแบบ 3 สูตร 
ท าการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยใช้วิธีการให้คะแนนความชอบแบบ 9 ระดับ (9-Point Hedonic Scale) โดย
พิจารณาทางด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยใช้ผู้ทดสอบชิมที่ไม่ผ่านการ
ฝึกฝนจ านวน 100 คน ให้คะแนนการยอมรับผลิตภัณฑ์จากค่า 1-9 (1=ไม่ชอบมากที่สุด 9=ชอบมากที่สุด) (Chamber iv 
and wolf, 1996) เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์คุกกี้สูตรต้นแบบท่ีได้รับคะแนนการยอมรับสูงสุด (แสดงดังตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 แสดงส่วนผสมของผลติภัณฑ์คุกกี้สตูรต้นแบบทั้ง 3 สูตร  
          วัตถุดิบ  ผลิตภัณฑ์คุกกีสู้ตรต้นแบบ 
  สูตรที่ 1  

คุกกี้เนยสดเมด็มะม่วงหิมพานต ์
สูตรที่ 2 

คุกกี้เนยสดอินทผลมั 
สูตรที่ 3 

คุกกี้เนยสดกล้วยตาก 
แป้งสาลีตราบัวแดง (กรัม) 600 - 600 
แป้งสาลีอเนกประสงค์ (กรัม) - 630 - 
เนยสดชนดิเค็มหั่นสี่เหลี่ยมเล็ก (กรัม) 450 400 350 
เนยขาว (กรัม) - 50 100 
น้ าตาลไอซิ่ง (กรัม) - 200 250 
ผงฟ ู(กรัม) 8 - 4 
เบกกิ้งโซดา (กรัม) - 1    4  
เกลือป่น (กรัม) 1 4 4 
ไข่ไก่ (ฟอง) 2 1 1 
กล้วยตากหั่นหยาบ (กรัม) - - 250 
น้ าผึ้ง (กรัม) - - 37.6 
วานิลลาชนิดน้ า (กรัม) 6 - 6 
นมผง (กรัม) 1 20 - 
อินทผลัมหั่นสี่เหลี่ยมเล็ก (กรมั) - 250 - 
ลูกเกดหั่นหยาบ (กรัม) - 70 - 
กลิ่นนมเนยครีม (กรมั) - 3 - 
เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบบดหยาบ (กรัม)  500 - - 
น้ าตาลทรายป่น (กรัม) 250 - - 
ที่มา : สูตรที่ 1 จาก คุกกี้โฮมเมด (น. 29), โดย ระริน อุทกะพันธุ์ ปญัจรุ่งโรจน,์ 2560, กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง.  
         สูตรที่ 2 จาก จานอร่อย ขนมอบ (น. 32), โดย ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์, 2558, กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง.   
         สูตรที่ 3 จาก คุกกี้โฮมเมด (น. 43), โดย ระริน อุทกะพันธ์ุ ปัญจรุ่งโรจน์, 2560, กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง. 
        
         4.การศึกษาปริมาณเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้งท่ีเหมาะสมต่อการเสริมในผลิตภัณฑ์คุกกี้  
          ผลิตคุกกี้โดยพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์จากสูตรต้นแบบ โดยการเสริมเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเช่ือมอบแห้งในปริมาณร้อยละ 
80, 90 และ100 (ของน้ าหนักกล้วยตาก) เป็นจ านวน 3 ตัวอย่าง น าผลิตภัณฑ์คุกกี้ทั้ง 3 ตัวอย่าง มาทดสอบคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัส ด้วยวิธีการทดสอบแบบ 9-Point Hedonic Scale พิจารณาทางด้าน ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะ
เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยใช้ผู้ทดสอบชิมทีไ่ม่ผ่านการฝึกฝนจ านวน 100 คน ให้คะแนนการยอมรับผลิตภัณฑ์จาก
ค่า 1-9 (1=ไม่ชอบมากที่สุด 9=ชอบมากที่สุด) (Chamber iv and wolf, 1996) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมใยอาหารจาก
เปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้งที่ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุด จากนั้นท าการตรวจวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
               4.1 องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ความช้ืน เถ้า โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ใยอาหารที่ไม่ละลายน้ า (Insoluble 
dietary fiber) และพลังงาน ตามวิธีของ AOAC (2016) และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH (2,2-diphenyl-1-
picrylhydrazyl) ตามวิธีของ Perez et al. (2007) 
               4.2 คุณภาพทางกายภาพ  
               ค่าสี L* a* b* วัดค่าด้วยเครื่องวัดสี (Color reader CR-10, Japan) รายงานผลเป็นค่าความสว่าง (L*) ค่าความ
เป็นสีแดง-เขียว (a*) และค่าความเป็นสีเหลือง-น้ าเงิน (b*)  
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         5.การวิเคราะห์ทางสถิติ 
          วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้แผนการทดลองแบบ Randomized complete block design; (RCBD) ส าหรับ
ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส และวางแผนการทดสอบแบบ Completely randomized design (CRD) ส าหรับการ
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และคุณภาพทางกายภาพ น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(Analysis of variance, ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Least Significant Difference Test (LSD) 
ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  
 
ผลการวิจัย 
         1.ผลการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้ง 
          จากการเตรียมเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเช่ือมอบแห้ง น าเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเช่ือมอบแห้งที่ได้ไปวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางเคมี ได้แก่ ความช้ืน เถ้า โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ใยอาหารที่ไม่ละลายน้ า (Insoluble dietary fiber) พลังงาน และ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (แสดงดังตารางที่ 2)  
 

ตารางที่ 2 แสดงองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ตา้นอนุมูลอสิระของเปลือกหุ้มเมลด็กาแฟเช่ือมอบแหง้ใน 100 กรัม 

องค์ประกอบทางเคมี ปริมาณ 

ความช้ืน (ร้อยละ) 7.93 ± 0.02 
เถ้า (ร้อยละ) 2.43 ± 0.01 
โปรตีน (ร้อยละ) 2.76 ± 0.04 
ไขมัน (ร้อยละ) 0.51 ± 0.03 
คาร์โบไฮเดรต (ร้อยละ) 86.37 ± 0.02 
ใยอาหารที่ไมล่ะลายน้ า (กรมั) 1.73 ± 0.03 
พลังงาน (กิโลแคลอรี่) 361.11 ± 0.03 
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (ไมโครโมล โทรล็อก (trolox) ) 233.94 ± 0.02 
         
          2.ผลการคัดเลือกสูตรต้นแบบผลิตภัณฑ์คุกกี้ต้นแบบ 
           จากการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยน าผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 สูตร ทดสอบความชอบของผู้ทดสอบชิมจ านวน 100 คน 
พิจารณาในเรื่องของลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม พบว่า คุกกี้สูตรที่ 3 (คุกกี้
เนยสดกล้วยตาก) ได้คะแนนความชอบด้านลักษณะที่ปรากฏและสีมากที่สุด (แสดงดังตารางที่ 3) 
 

ตารางที่ 3 แสดงคะแนนความชอบโดยรวมของผู้บรโิภคที่มตี่อผลิตภัณฑ์คุกกีต้้นแบบ  
คุณลักษณะ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์คุกกี้ต้นแบบ 

 สูตรที่ 1 
คุกกี้เนยสดเมด็มะม่วงหิมพานต ์

สูตรที่ 2 
คุกกี้เนยสดอินทผลมั 

สูตรที่ 3 
คุกกี้เนยสดกล้วยตาก 

ลักษณะที่ปรากฏ 7.37 ± 0.09b 7.41 ± 0.11b 7.75 ± 0.10a 

ส ี 7.18 ± 0.09b 7.23 ± 0.10b 7.63 ± 0.09a 

กลิ่น 7.18 ± 0.10ns 7.32 ± 0.11ns 7.49 ± 0.10ns 

รสชาต ิ 7.13 ± 0.11b 7.42 ± 0.13ab 7.53 ± 0.11a 

ลักษณะเนื้อสัมผสั 7.22 ± 0.10ns 7.45 ± 0.11ns 7.43 ± 0.10ns 

ความชอบโดยรวม 7.33 ± 0.10b 7.61 ± 0.11ab 7.67 ± 0.11a 

หมายเหตุ : *ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการทดสอบ 100 ซ้ า  
               **ตัวอักษรในแนวนอนท่ีแตกต่างกันแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) 
               ***ns แสดงถึงไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p ≤ 0.05) 
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          3.ผลการศึกษาปริมาณเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้งที่เหมาะสมต่อการเสริมในผลิตภัณฑ์คุกกี ้
           จากการผลิตคุกกี้โดยการเสริมเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเช่ือมอบแห้ง ในปริมาณร้อยละ 80, 90 และ 100 (ของน้ าหนัก
กล้วยตาก) เป็นจ านวน 3 ตัวอย่าง น าผลิตภัณฑ์คุกกี้ดังกล่าว มาทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส ด้วยวิธีการทดสอบแบบ 
9-Point Hedonic Scale พิจารณาทางด้าน ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดย
ใช้ผู้ทดสอบทั่วไปจ านวน 100 คน (แสดงดังตารางที่ 4) การเติมเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเช่ือมอบแห้งร้อยละ 90 มีคะแนน
ความชอบของผู้บริโภคมากท่ีสุด 
 

ตารางที่ 4 แสดงคะแนนความชอบโดยรวมของผู้บรโิภคที่มตี่อผลิตภัณฑ์คุกกีเ้สริมเปลือกหุ้มเมลด็กาแฟเชื่อมอบแห้ง 
คุณลักษณะ ผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้ง 

 
เปลือกหุ้มเมลด็กาแฟ 

เชื่อมอบแห้ง ร้อยละ 80 
เปลือกหุ้มเมลด็กาแฟ 

เชื่อมอบแห้ง ร้อยละ 90 

เปลือกหุ้มเมลด็กาแฟ 
เชื่อมอบแห้ง ร้อยละ 100 

ลักษณะที่ปรากฏ 7.55 ± 0.09b 7.87 ± 0.09a 7.46 ± 0.10b 

ส ี 7.38 ± 0.09b 7.73 ± 0.09a 7.21 ± 0.10b 

กลิ่น 7.36 ± 0.09b 7.67 ± 0.07a 7.31 ± 0.10b 

รสชาต ิ 7.39 ± 0.11b 7.96 ± 0.09a 7.45 ± 0.12b 

ลักษณะเนื้อสัมผสั 7.22 ± 0.10b 7.63 ± 0.10a 7.27 ± 0.11b 

ความชอบโดยรวม 7.41 ± 0.10b 7.97 ± 0.10a 7.46 ± 0.10b 

หมายเหตุ : *ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการทดสอบ 100 ซ้ า  
              **ตัวอักษรในแนวนอนท่ีแตกต่างกันแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) 
        3.1  ผลการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี 
              จากการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ความช้ืน เถ้า โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ใยอาหารที่ไม่
ละลายน้ า (Insoluble dietary fiber) พลังงาน และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ของผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟ
เช่ือมอบแห้งร้อยละ 90 (ของน้ าหนักกล้วยตาก) (แสดงดังตารางที่ 5) พบว่าผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเช่ือม
อบแห้งร้อยละ 90 (ของน้ าหนักกล้วยตาก) มีปริมาณใยอาหารที่ไม่ละลายน้ าและฤทธิต์้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ
กับผลิตภัณฑ์คุกกี้ต้นแบบ (p ≤ 0.05) 
ตารางที่ 5 แสดงองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ตา้นอนุมูลอสิระของผลิตภณัฑ์คุกกี้ต้นแบบและผลติภณัฑ์คกุกี้เสรมิเปลือกหุม้   
              เมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้ง ร้อยละ 90 ใน 100 กรัม  

องค์ประกอบทางเคมี คุกกี้ต้นแบบ 

 
คุกกี้เสริมเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อม

อบแห้ง ร้อยละ 90 
 

ความช้ืน (ร้อยละ)* 3.62 3.07 
เถ้า (ร้อยละ)ns 1.23 1.22 

โปรตีน (ร้อยละ)* 4.81 4.70 
ไขมัน (ร้อยละ)* 24.50 26.76 
คาร์โบไฮเดรต (ร้อยละ)* 65.84 64.25 
ใยอาหารที่ไมล่ะลายน้ า (กรมั)* 0.62 0.92 
พลังงาน (กิโลแคลอรี่)* 503.10 516.64 
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (ไมโครโมลโทรล็อก (trolox) )* 0 59.26 
    หมายเหตุ :  *   มีความหมายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
                        ns  ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
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              3.2   ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ 

                     3.2.1 ค่าสี L* a* b*  
                     จากการศึกษาคุณภาพทางด้าน ค่าสี L* a* b* ของผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเช่ือมอบแห้งใน
ปริมาณร้อยละ 80 90 และ 100 พบว่า เมื่อเสริมเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเช่ือมอบแห้งในปริมาณมากขึ้น ค่าความสว่าง L* ลดลง 
ค่าความเป็นสีแดง-เขียว a* เพิ่มขึ้น และค่าความเป็นสีเหลือง-น้ าเงิน b* ลดลง อาจเป็นผลมาจากเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเช่ือม
อบแห้งที่ใช้เสริมลงในผลิตภัณฑ์มีลักษณะเป็นช้ินสีน้ าตาล คล้ายกับสีของกล้วยตาก (แสดงดังตารางที่ 6)  
 
ตารางที่ 6 แสดงค่าสี L* a* b*  ของผลิตภณัฑ์คุกกีเ้สริมเปลือกหุ้มเมลด็กาแฟเช่ือมอบแห้ง ร้อยละ 0 80 90 และ 100  

หมายเหตุ : *ค่าเฉลีย่ ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
              **ตัวอักษรในแนวตั้งเดียวกันท่ีแตกต่างกันแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถติิ (p ≤ 0.05) 
              
อภิปรายผล 

        จากการคัดเลือกสูตรต้นแบบของผลิตภัณฑ์คุกกีจ้ านวน 3 สูตร พบว่าคุกก้ีเนยสดสูตรที่ 3 (คุกกี้เนยสดกล้วยตาก) ได้รับ
คะแนนการยอมรับสูงสุด อยู่ในระดับความชอบปานกลาง อาจเป็นเพราะคุกกี้สูตรที่ 3 มีน้ าผึ้งเป็นส่วนประกอบจึงท าให้คุกกี้มี
กลิ่นหอม และมีเนยขาวเป็นส่วนประกอบที่ท าให้คุกกี้มีลักษณะปรากฏที่ดีคือคุกกี้มีความกรอบร่วน (Bellissimo, 2017) จาก
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเช่ือมอบแห้ง โดยการเสริมเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเช่ือมอบแห้ง ร้อยละ 0 , 
80, 90 และ 100 (ของน้ าหนักกล้วยตาก) จากการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคจ านวน 100 คน พบว่า ผู้บริโภคให้คะแนน
ความชอบผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเช่ือมอบแห้งในปริมาณ ร้อยละ 90 มากที่สุด และจากการทดสอบ
องค์ประกอบทางเคมี พบว่า ผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเช่ือมอบแห้งร้อยละ 90 มีความช้ืน ร้อยละ 3.07 เถ้า 
ร้อยละ 1.22  โปรตีน ร้อยละ 4.70 ไขมัน ร้อยละ 26.76 คาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 64.25 ใยอาหารที่ไม่ละลายน้ า 0.92 กรัม 
ต่อ100กรัม พลังงาน 516.64 กิโลแคลอรี่ ต่อ100กรัม และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 59.26 ไมโครโมล โทรล็อก (trolox) ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์คุกกี้ต้นแบบ พบว่า ผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมใยอาหารจากเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเช่ือมอบแห้ง มีใยอาหาร
ที่ไม่ละลายน้ าและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับรายงานของ ชุติมณฑน์ และคณะ (2553) ได้ท าการศึกษาเรื่อง
ฤทธิ์การต้านออกซิเดช่ันของส่วนต่างๆ ของผลกาแฟอาราบิก้าและกากกาแฟ จากการทดสอบพบว่าเนื้อกาแฟเป็นส่วนของผล
กาแฟที่มีสารส าคัญที่มีฤทธิ์การต้านออกซิเดช่ันอยู่ในปริมาณสูง นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) 
เป็นสารสีชนิดหนึ่งที่มีมากในเนื้อผลกาแฟ แอนโทไซยานินมีบทบาทต่อการป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระซึ่งช่วยลดภาวะการเกิด
โรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน (Ghiselle et al., 1998) 
 

สรุปผลการวิจัย 

           การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเช่ือมอบแห้ง โดยการเสริมเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเช่ือมอบแห้ง 
ร้อยละ 0, 80, 90 และ 100 (ของน้ าหนักกล้วยตาก) จากการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคจ านวน 100 คน พบว่า ผู้บริโภค
ให้คะแนนความชอบผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเช่ือมอบแห้งในปริมาณ ร้อยละ 90 มากที่สุด และจากการ
ทดสอบองค์ประกอบทางเคมี พบว่า ผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเช่ือมอบแห้งร้อยละ 90 มี ความช้ืน ร้อยละ 
3.07 เถ้า ร้อยละ 1.22 โปรตีน ร้อยละ 4.70 ไขมัน ร้อยละ 26.76 คาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 64.25  ใยอาหารที่ไม่ละลายน้ า 

ปริมาณเปลือกหุ้มเมล็ด
กาแฟเชื่อมอบแห้ง 

L* a* b* 

สูตรต้นแบบ 57.61 ± 0.06 16.12 ± 0.07 14.98 ± 0.12  
ปริมาณร้อยละ 80 50.04 ± 0.09 16.61 ± 0.09 8.34 ± 0.07 

ปริมาณร้อยละ 90 46.86 ± 0.07 19.13 ± 0.01 12.60 ± 0.10  
ปริมาณร้อยละ 100 44.53 ± 0.08 18.51 ± 0.07 11.72 ± 0.13 

703 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

0.92 กรัม ต่อ100กรัม พลังงาน 516.64 กิโลแคลอรี่ ต่อ100กรัม และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 59.26 ไมโครโมล โทรล็อก 
(trolox) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์คุกกี้ต้นแบบ พบว่า ผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมใยอาหารจากเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเช่ือม
อบแห้ง มีใยอาหารที่ไม่ละลายน้ าและฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น 
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ผศ.ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ     มหาวิทยาลัยพะเยา 
ผศ.ดร.สุภาพร ดอกไม้ทอง    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.รัชนี มุขแจ้ง     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.จุฑามณี สามัคคีนิชย์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.พลดา เดชพลมาตย์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.วัลลภัช สุขสวสัดิ์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
รศ.ดร.เนาวรัตน์ พลายน้อย    มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผศ.ดร.ภคพร วัฒนด ารงค์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.รดี ธนารักษ์      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รศ.ดร.อุทัยวรรณ ภู่เทศ     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ดร.ศิรัตน์ สนชัย      มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.เกศินี ประทุมสุวรรณ     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
รศ.ดร.สุภาพร  คงศิริรัตน์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.โสภา มะสึนาริ     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.แคทรียา อังทองก าเนิด    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
รศ.ดร.เพชรสุดา ภูมิพันธุ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
รศ.ดร.นงเยาว์ อุทุมพร     มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
รศ.ดร.เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผศ.ดร.สุดจิต ครุจิต      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ศ.ดร.กิจการ พรหมมา     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.อภิพงษ์ พุฒค า     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผศ.ดร.อรสา เตติวัฒน์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 



รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

     

ดร.ภัทรพร ตัสโต      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ผศ.ดร.จันทนา กาญจน์กมล    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผศ.ดร.อนุพันธ์ กงบังเกิด     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.พัชรี ครูขยัน      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผศ.ดร.กมัปนาท ปิยะธ ารงชัย    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.ปิยนันท์ บุญพยัคฆ์     มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ดร.สุรเดช จิตประไพกุลศาล    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รศ.ดร.วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ดร.สายฝน วิบูลรังสรรค์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ปัทมา สุพรรณกุล     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.ส าราญ มีแจ้ง     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.ดนุลดา  จามจุรี     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผศ.ดร.เอ้ือมพร หลินเจริญ    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.สุวรรณี ทองรอด     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์    มหาวิทยาลัยพะเยา 
ผศ.ดร.ช านาญ ปาณาวงษ์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.สุวิทย์ กิระวิทยา     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.สหณัฐ เพชรศรี     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รศ.ดร.ธีรพร กงบังเกิด     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.มนตรี มาลีวงศ ์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.นุตา ศุภคต     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผศ.ดร.นิติพงศ์ จิตรีโภชน์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ประทุมา ฤทธิ์โพธิ์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.โรชินี อุปรา      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 
ผศ.ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ดร.บุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง    มหาวิทยาลัยพะเยา 
ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน     มหาวิทยาลัยพะเยา 
รศ.ดร.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ผศ ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร    มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผศ.ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์    มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผศ.สุพรรณี  อินทรแ์ก้ว     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ดร.นิสาพร วัฒนศัพท์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.จิรภาส จงจิตวิมล     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.ฐิติพร เจาะจง     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ดร.พงพันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.วิโรจน ์ติ๊กจ๊ะ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
รศ.ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ผศ.ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.โชติ  บดีรัฐ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ า     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ศิริสุภา  เอมหยวก     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ไพโรจน์ เยียระยง     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.กุลวดี ปิ่นวัฒนะ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.ยุวดี ตรงต่อกิจ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.จิตศิริน ก้อนคง     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.สุขสมาน  สังโยคะ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ฉัตรธง     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.รพิพรรณ จันทร์มะณี    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.วิจิตรา  จ าลองราษฎร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.บัญชา ศรีสมบัติ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.พัชรา วงศ์แสงเทียน     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ผศ.ดร.จักรกฤช ศรีละออ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.อลงกรณ์ เมืองไหว     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.สุพัตรา บดีรัฐ      มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
รศ.ดร.สุขแก้ว ค าสอน     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.วาสินี มีเครือเอ่ียม     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.ทวีศักดิ์  ขันยศ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.สมเกียรติ ติดชัย     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
รศ.ดร.ยุพร ริมชลการ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.สุภาวดี แหยมคง     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.อนงค์ ศรีโสภา     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ณัฏฐินี ดีแท้     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.นววรรณ ทองมี     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.กาญจนา ธนนพคุณ    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร. กิตติพงษ์ สุวรรณราช    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.สุชาดา เจียพงษ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผศ.ดร.ผ่องลักษณ์ จิตต์การุญ    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
อ.สุภาวดี น้อยน้ าใส     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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