คำนำ

รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561 เป็นการรวบรวม
ผลงานวิจัยที่นาเสนอทั้งในรูปแบบบรรยายและการนาเสนอแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย
ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 จานวนทั้งหมด 379
ผลงาน โดยแบ่งออกเป็นผลงานวิจั ยที่นาเสนอในรูปแบบบรรยาย จานวน 144 ผลงาน และรูปแบบโปสเตอร์ จานวน 235
ผลงาน มีผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดทารวมบทความฉบับสมบูรณ์ มีการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญใน
แต่ละด้าน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับฯฉบับนี้เป็นบทความฉบับสมบูรณ์ในกลุ่มด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รวมทั้งสิ้น 149 ผลงาน โดยแบ่งออกเป็นผลงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

จานวน 125 ผลงาน
จานวน 24 ผลงาน

คณะกรรมการดาเนินงานฝ่ายประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัย ขอขอบคุณผู้บริหาร กองบรรณาธิการ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงขอขอบคุณผู้นาเสนอผลงานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดทารายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งนี้สาเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัย

คณะผู้จัดทา

สารบัญ
หน้า
ระบบสืบค้นสาเหตุปญ
ั หาอาการเสียระบบช่วงล่างรถยนต์เบื้องต้นโดยใช้เทคนิคออนโทโลยี
เทพนที โพธิ์จันทร์ สมชาย เล็กเจริญ....................................................................................................
การพัฒนาสูตรน้้าเคลือบโดยใช้ดินเขตอ้าเภอบางระก้า จังหวัดพิษณุโลก โดโลไมต์และเฟลสปาร์ ส้าหรับ
ผลิตผลิตภัณฑ์สโตนแวร์
วิมล ทองดอนกลิ้ง...................................................................................................................................
การพัฒนาแอนิเมชันสื่ออินโฟกราฟิกโดยใช้เทคนิคสื่อเสมือนจริงบนสมาร์ทโฟน เรื่อง แหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดนครสวรรค์
ธนวัฒน์ ถาวรกูล สุรพงษ์ วิริยะ นวรัตน์ กฤชรัตนศักดิ์………………………………………………………………
ประสิทธิภาพระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด กรณีศึกษา :
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
วิรัช กาฬภักดี…………………………………………………………………………………………………………………………
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ้าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
เยาวเรศ กาฬภักดี เกศริน สิงห์ลอ กิ่งกาญจน์ แก้วเนย……………….……………………………………………
การเปรียบเทียบวิธีการตรวจหา Microfilaria ในแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า โดยวิธี modified Knott’s
concentration และ capillary tube technique
นเรศ พูลอนันต์ นิสารัตน์ พูลอนันต์……………………………….………………………………………………………….
การศึกษาความรอบรู้ทางสุขภาพและความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ้าวัน
ของผู้สูงอายุ ต้าบลน้้าหมัน อ้าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
สุนทรีย์ จรทอง นูรอีมาน เส็งสะ นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ กิ่งแก้ว ส้ารวยรื่น……………………………………
ผลของรูปแบบการพัฒนาระบบบริหารการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุของโรงพยาบาลวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก
วรรณพร บุญดา………………………………………………………………………………………………………………………
ผลการด้าเนินงานการควบคุมความดันโลหิตของผู้เป็นโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต้าบลหนองพระ อ้าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
กีรติ กิจธีระวุฒิวงษ์ สมภาส สงวนวงศ์วิจิตร อรณิต สงวนวงศ์วิจิตร วลัยพร พงษ์มณี ปิยรัตน์ ชูมี
อวินนท์ บัวประชุม..................................................................................................................................
การบ่งชี้อันตรายและการประเมินความเสีย่ งแผนกถอดชั่งอัด โรงงานยางแท่ง จังหวัดพิษณุโลก
ธัญลักษณ์ น้อยผล เพิ่มศิริ นิติมานพ ปิยพัทธ์ เลี่ยมสุข......................................................................
การศึกษาปริมาณการปลดปล่อยก๊าซภายในห้องผูโ้ ดยสารรถยนต์
รัตนวดี ทองบัวบาน ทิพวรรณ มณีท่าโพธิ์ ขวัญหทัย ยิ้มละมัย รัตนาพร ภูมิศรีแก้ว........................
ผลของการสอนสุขศึกษาต่อความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
โรงเรียนบ้านพลายชุมพล
เยาวลักษณ์ ทาทอง รัชนีกร ดีอ่้า จีระศักดิ์ ทัพผา ยุวดี ตรงต่อกิจ…………….……………………………..
ความคาดหวังของบุคลากรสาธารณสุขต่อบทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบล กรณีศึกษา: จังหวัดพิษณุโลก
ณิชา สุริยากานนท์ วรวรรณ บุญโญ…………………………………………………………………………………………
ความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬาฟุตบอลที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบัน
การพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42
ทินกร บุญปัน สุดยอด ชมสะห้าย ศิริพร สัตยานุรักษ์………………………….………………………………….
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เสาวณีย์ ค้าแสง ธนากร ชายน้อย พิชัยณรงค์ กรองแก้ว.......................................................................
ประสิทธิผลของโปรแกรมการอบรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองต่อความรู้ เจตคติ และทักษะ
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ดันโลหิตสูงและเบาหวาน
ศุภวรรน ยอดโปร่ง ชิณกรณ์ แดนกาไสย สุภิญญา สุขรอด ภาวิณี วิพัชครุฑ…………………….……..
ผลของการใช้นวัตกรรม “ตวงเกลือ มัน ตาล ตวงตาล มัน เกลือ” ต่อการควบคุมระดับความดันโลหิต และ
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การวิเคราะห์การใช้พลังงานในกระบวนการสกัดน้้ามันจากสาหร่ายขนาดเล็ก
ยสินทินี เอมหยวก.................................................................................................................................
การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมเครื่องเรือนจากเชือกไนล่อน
สมชาย บุญพิทักษ์..................................................................................................................................
การประยุกต์ใช้ระบบคลัชส่งก้าลังในระบบปั๊มน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อตรง
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการสืบค้นสาเหตุปัญหาอาการเสียระบบช่วงล่างรถยนต์และสร้างองค์
ความรู้ด้วยเทคนิคออนโทโลยี และ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการใช้งานระบบการ สืบค้น
สาเหตุปัญหาอาการเสียระบบช่วงล่างรถยนต์ การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้โปรแกรม โฮโซ อีดิเตอร์ นามาใช้สืบค้นข้อมูลเชิงความหมาย
จากการประเมินผลลัพธ์ ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการใช้ระบบการสืบค้นสาเหตุปัญหาอาการเสีย
ระบบช่วงล่างรถยนต์โดยใช้สถิติทดสอบ Mann-Whitney U Test พบว่า ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของพนักงานทั่วไปและ
พนักงานหัวหน้างานไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 และทดสอบด้วยสถิติ Kruskal-Wallis Test พบว่า ผลรวมความ
พึงพอใจทุกด้าน พบว่าไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณา ผลรวมความพึงพอใจทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก
(x̅ = 4.32, S.D. = 0.34) ซึ่งสามารถสรุป ได้ว่าระบบสืบค้นสาเหตุปัญหาอาการเสียระบบช่วงล่า งรถยนต์ใ ช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างความพึงใจระดับดีมากกับผู้ใช้ระบบที่มีประสบการณ์การทางานหรือสถานะการทางานที่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : ออนโทโลยี การสืบค้นข้อมูลเชิงความหมาย ระบบช่วงล่างรถยนต์ 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
บทนา
ในปัจจุบันพื้นผิวจราจรจะขรุขระและไม่ราบเรียบเสมอไป ดังนั้นรถยนต์โดยทั่วไปจึงต้องมีระบบรองรับน้าหนักไว้
เชื่อมต่ออยู่ระหว่างตัวถังกับล้อ เพื่อทาหน้าที่ลดอาการสั่นสะเทือน การกระแทก และอาการส่ายที่เกิดขึ้นจากพื้นผิวจราจรซึ่ง
จะทาให้สมรรถนะในการขับขี่มั่นคง หรือนอกจากนั้นอาจส่งผลให้ผู้ขับขี่รถยนต์ไม่สามารถขับได้เต็ม ประสิทธิภาพจนเกิด
อุบัติเหตุ ที่สืบเนื่องมาจากการทางานของระบบช่วงล่างรถยนต์ เช่น ระบบรองรับน้าหนัก เบรก ล้อ และยางที่ผิดปกติ จาก
สาเหตุที่เกิดขึ้น (ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ, 2560) ผู้ขับขี่รถยนต์และช่างซ่อมจะไม่สามารถรู้ถึงปัญหาต่าง ๆ ว่าเกิดขึ้นใน
ระบบใด ของระบบเครื่องช่วงล่างรถยนต์ ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทราบสาเหตุของปัญหา
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เบื้องต้นที่เกิดขึ้นโดยใช้ระยะเวลาอันสั้น แต่เนื่องจากสาเหตุของปัญหาอาการเสียช่วงล่างรถยนต์มีความหลากหลาย จึง
จาเป็นต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล
จากปัญหาข้างต้นที่ได้กล่าวมา ผู้วิจัยได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบการสืบค้น สาเหตุปัญหาอาการเสียระบบช่วงล่าง
รถยนต์เบื้องต้นโดยใช้เทคนิคออนโทโลยี เพื่อให้ผู้ใช้เครื่องมือ ในการสืบค้นสาเหตุปัญหาอาการเสีย ได้ลดระยะเวลาในการ
สืบค้นปัญหาที่เกิดขึ้น ที่จากเดิมจะใช้เวลานาน จากการวิจัยนี้ได้รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ และ
รวบรวมเอกสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยใช้รูปแบบออนโทโลยีเฉพาะด้านเพื่อนามาใช้ในการสืบค้นอาการเสียที่
เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุแท้จริงจากสิ่งใด
วิธดี าเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนากระบวนการออกแบบและพัฒนาฐานความรู้ออนโทโลยี ของระบบการสืบค้นสาเหตุปัญหาอาการเสีย
ระบบช่วงล่างรถยนต์และสร้างองค์ความรู้ด้วยเทคนิคออนโทโลยี
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ของระบบการสืบค้นสาเหตุปัญหาอาการเสียระบบช่วง
ล่างรถยนต์
การดาเนินงานการวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนการออกแบบและกระบวนการพัฒนาฐานความรู้ออนโทโลยีและขั้ นตอนการ
จัดการองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญจนเข้าสู่กระบวนการเทคนิคออนโทโลยีและผลการวิจัย (กัลยา ใจรักษ์, 2559) ในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ขั้นตอนดาเนินการวิจัย
จากภาพที่ 1 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัยมีดังนี้
1. การเตรียมฐานข้อมูลความรู้ของระบบ (Data Collection)
การเตรียมฐานข้อมูลโดยใช้หลักการจากระบบผู้เชี่ยวชาญ (Data Collection) ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารและใช้วิธีการดึงความรู้ (Knowledge Acquisition) จากผู้เชี่ยวชาญในด้านรถยนต์ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดข้อมูล
และสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้เริ่มจากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นเช่น อาการเสียที่พบได้บ่อยกับระบบช่วงล่างรถยนต์
สาเหตุที่เกิดขึ้นจากส่วนประกอบระบบช่วงล่างและวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้อต้น
2. การออกแบบและพัฒนาออนโทโลยี (Ontology Design and Development)
การออกแบบและพัฒนาออนโทโลยี เป็นการนาองค์ความรู้ที่ได้จากการ ดึงความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ มาออกแบบออน
โทโลยีโดย ประกอบไปด้วยดังนี้ แนวคิด (Concepts) คลาสหลัก (Super-class) ตัวแทนข้อมูล(Instances) จึงได้มาสร้างเป็น
กฎความสัมพันธ์ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของข้อมูลที่เป็นรูปแบบลาดับชั้น (Soner Karas, 2012) จากการออกแบบภาพรวมของ
ออนโทโลยี ส าเหตุ อ าการเสี ย ช่ ว งล่ า งรถยนต์ ในแต่ ล ะคลาสหลั ก ประกอบไปด้ ว ยคลาสย่ อ ย (Subclass) เพื่ อ อธิ บ าย
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รายละเอียดของคลาสนั้น ๆ คุณสมบัติ (Properties) ประกอบด้วยคุณสมบัติที่เป็นตัวกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างคลาส
(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) คาศัพท์อาการเสียระบบช่วงล่างรถยนต์มีการกาหนดความหมายไว้แล้ว
3. การจับคู่ออนโทโลยีกับฐานข้อมูล (Mapping Ontology to Database)
ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการจับคู่ ออนโทโลยีกับฐานข้อมูลที่สร้างขึ้น เพื่อให้การเชื่อ มโยงและสัมพันธ์กับข้อมูล
สาเหตุอาการเสียระบบช่วงล่างรถยนต์ เนื่องจากขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลโดยใช้สปาร์เคิล (SPARQL) สามารถสืบค้นภาษาไทย
ได้ ผู้วิจัยจึงใช้ระบบจัดการโปรแกรมประยุกต์ฐานความรูอ้ อนโทโลยี (Ontology Application Management Framework)
ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยเนคเทค (Marut Buranarach, 2016) (National Electronics and Computer Technology :
NECTEC) ที่สามารถจับคู่คลาส (Class) กับ พร็อพเพอร์ตี้ (Property)ที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 จะช่วยลดความซับซ้อนในการ
พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นของเทคโนโลยีเชิงความหมายและออนโทโลยี ผู้ใช้งานสามารถนาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 นาเข้า
ฐานข้ อ มู ล (Database) และน าเข้ า ออนโทโลยี ส ร้ า งขึ้น (Domain Ontology) และการก าหนดการตั้ งค่ าที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(Configuration) และเข้าถึงข้อมูลผ่านแม่แบบโปรแกรมประยุกต์ (Application Template) โดยผู้ใช้ไม่จาเป็นต้องมีทักษะใน
การเขียนโปรแกรม (ชารินนี พรหมภักดี มารุต บูรณรัช และ จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล, 2558)
4. การสืบค้นอาการเสียระบบช่วงล่างรถยนต์ (Searching Concept : Suspension Automotive Diagnosis)
ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลอาการเสียระบบช่วงล่างรถยนต์ผู้วิจัยได้ใช้ภาษาสปาร์เคิล (SPARQL) และอาดีเอฟ (RDF)
เป็นภาษาที่ใ ช้ในการสืบค้นข้อมูลจากออนโทโลยี เนื่องจากงานวิจัยนี้ต้องมีการนาความรู้เฉพาะทางของผู้เชี่ยวชาญมาให้
ความรู้สาเหตุปัญหาอาการเสียระบบช่วงล่างรถยนต์จึงจาเป็นต้องสร้างให้อยู่ในรูปแบบกฎ (IF-THEN Rule) (กัลยา ใจรักษ์,
2559) เพื่อให้นาไปใช้ในการหาสาเหตุของอาการเสียระบบช่วงล่างรถยนต์
5. การประเมินผล (Evaluation)
ในขั้นตอนนี้เป็นการนาผลลัพธ์ที่เป็นผลกระทบอาการเสียกับคาแนะนาวิธีการแก้ไขมาทาการทดสอบระบบโดยใช้วิธี
Black Box Testing (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ , 2555) โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 3 ด้านได้แก่ ด้านการทางานตามความ
ต้องการของ ผู้ใช้งาน (Functional Requirement Test) ด้านการทางานตามฟังก์ชั่นงานของระบบ (Function Test) และ
ด้านความง่ายในการใช้งานระบบ (Usability Test) โดยทดสอบจากเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายช่างเทคนิคซ่อมบารุง ศูนย์บริการ
รถยนต์ที่มีประสบการณ์โดยมากกว่า 10-20 ปีขึ้นไป ทางด้านการซ่อมบารุงดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านซ่อมบารุง
รถยนต์ ในเครือวี กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ จานวน 20 ท่าน จากปัญหาอาการเสียระบบช่วงล่างรถยนต์เบื้องต้น 50 รายการ ผู้วิจัย
ได้ทาสถิติในการหาค่าความพึงพอใจการใช้งานระบบ ในครั้งนี้ โดยใช้สถิตินอนพาราเมตริก (Nonparametric) คือสถิติ
ทดสอบแมนน์-วิทท์นีย์ ยูเทส ( Mann-Whitney U Test) (เกตุวดี จังวัฒนกุล, 2557) และ ครัสคาลและวัลลิส (KruskalWallis Test) (สุชาดา เพ็ชรขาวเขียว, 2555) ทีเ่ ป็นสถิติที่ใช้ในการทดสอบว่ากลุ่มตัวอย่างนั้นมีการทดสอบของค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจการใช้ระบบแตกต่างกันหรือไม่ โดยวัดจากประสบการณ์ทางาน ระดับการศึกษาและ สถานะการทางานของพนักงาน
ทั่วไปและพนักงานหัวหน้างานของผู้ทาการประเมิน การวัดความพึงใจใช้เทคนิคของลิเคิร์ท (Likert technique) หรือ
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (บุรินทร์ รุจจนพันธุ์, 2010) ดังรายละเอียดตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียด ออบเจ็กต์พร็อพเพอร์ตี้คลาสปัญหาอาการเสียรถยนต์
ระดับเกณฑ์
รายละเอียด
4.21 – 5.00
ประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับดีมาก
3.41 – 4.20
ประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับดี
2.61 – 3.40
ประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับปานกลาง
1.81 – 2.60
ประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับน้อยหรือพอใช้
1.00 – 1.80
ประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับควรปรับปรุง
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ผลการวิจัย
1. ภาพออนโทโลยีโดเมนสาเหตุปัญหาอาการเสียระบบช่วงล่างรถยนต์
จากการออกแบบและพัฒนาออนโทโลยี ที่ นาองค์ความรู้ที่ได้จากการ ดึงความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ มาสร้างเป็นกฎ
ความสัมพันธ์ขององค์ความรู้และใช้เครื่องมือโฮโซ ออนโทโลยี อีดิเตอร์ ออกแบบตามกฎความสัมพันธ์ที่ได้รับ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ภาพรวมออนโทโลยีสาเหตุปัญหาอาการเสียระบบช่วงล่างรถยนต์
จากภาพที่ 2 เป็นการออกแบบภาพรวมของออนโทโลยี สาเหตุปัญหาอาการเสียระบบช่วงล่างรถยนต์ จะแบ่ ง
ออกเป็นคลาสหลัก 5 คลาสได้แก่ ปัญหาอาการเสีย รถยนต์ (suspension) ชิ้นส่วนช่วงล่างรถยนต์ (pasts) อาการเสี ย
(car_breakdown) ตาแหน่งช่วงล่างรถยนต์ (position) และ สถานะผลกระทบ (effect_status) สามารถอธิบายรายละเอียด
คลาส ตารางที่ 2 ออบเจ็กต์พร็อพเพอร์ตี้คลาส และ ตารางที่ 3 พร็อพเพอร์ตี้ประเภทข้อมูลคลาสปัญหาอาการเสียรถยนต์
ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียด ออบเจ็กต์พร็อพเพอร์ตี้คลาสปัญหาอาการเสียรถยนต์
ลาดับ
ออบเจ็กต์พร็อพเพอร์ตี้
รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างคลาสปัญหาอาการเสียรถยนต์
1
has_car_breakdown
คลาส อาการเสียช่วงล่างรถยนต์
2
has_parts
คลาส ชิ้นส่วนช่วงล่างรถยนต์
3
has_position
คลาส ตาแหน่งช่วงล่างรถยนต์
4
has_effect_status
คลาส สถานะผลกระทบระบบช่วงล่างรถยนต์
ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดพร็อพเพอร์ตี้ประเภทข้อมูลคลาสปัญหาอาการเสียรถยนต์
ลาดับ
พร็อพเพอร์ตี้ประเภทข้อมูล
ชนิดข้อมูล
รายละเอียด
1
suspension
String
ชื่ออาการเสียรถยนต์
2
car_breakdown
String
รายละเอียดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับรถยนต์
3
pasts
String
ชื่อชิ้นส่วนระบบช่วงล่างรถยนต์
4
position
String
ตาแหน่งช่วงล่างรถยนต์
5
effect
String
ผลกระทบ
6
speed
integer
สถานะความเร็วปัจจุบัน
7
solution
String
รายละเอียดวิธีแก้ไขเบื้องต้น
8
effect_status
String
สถานะผลกระทบระบบช่วงล่างรถยนต์
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2. ผลลัพธ์การจับคู่ออนโทโลยีกับฐานข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาออนโทโลยีสาเหตุอาการเสียช่วงล่างรถยนต์จับคู่ กับฐานข้อมูลออนโทโลยีสาเหตุอาการเสียระบบช่วงล่าง
รถยนต์ และเป็นข้อมูลให้สอดคล้องกับโครงสร้างของออนโทโลยีที่ พัฒนาขึ้น โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ฐานความรู้ออนโทโลยี
ผลลัพธ์รายการความสัมพันธ์ของคลาสกับฐานข้อมูลที่ผู้ใช้กาหนด ดังภาพที่ 3 ตัวอย่างผลลัพธ์การจับคู่คลาสออนโทโลยีกับชื่อ
ตารางบนฐานข้อมูล ดังภาพที่ 4 และ ตัวอย่างผลลัพธ์ความสัมพันธ์ของตัวแทนข้อมูลกับฐานข้อมูล ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 3 รายการความสัมพันธ์ของคลาสกับฐานข้อมูลที่ผู้ใช้กาหนด

ภาพที่ 4 ตัวอย่างการจับคู่คลาสออนโทโลยีกับชื่อตารางบนฐานข้อมูล
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ภาพที่ 5 ตัวอย่างความสัมพันธ์ของตัวแทนข้อมูลกับฐานข้อมูล (ตาแหน่งช่วงล่างรถยนต์)
3. ผลการสืบค้นข้อมูลออนโทโลยีสาเหตุอาการเสียระบบช่วงล่างรถยนต์
การสืบค้นข้อมูลสาเหตุอาการเสียระบบช่วงล่างรถยนต์สืบค้นโดยใช้คลาสหลักทั้งหมดห้าคลาสเป็นตัวกาหนดกฎเช่น
การสืบค้นปัญหาอาการเสียช่วงล่างโดยใช้รูปแบบไวยากรณ์ของ สปาร์เคิล ในการสืบค้นดังภาพที่ 6
SELECT ? effect_status ?speed
WHERE { suspension: effect_status? effect_status;
suspension: speed >= ?speed }
ภาพที่ 6 ตัวอย่าง รูปแบบไวยากรณ์ของ สปาร์เคิล
ซึ่งสามารถอธิบายคาสั่งได้คือ ต้องการเลือกสถานะผลกระทบที่เกิดขึ้น (effect_status) และสถานะความเร็ว ณ
ขนาดที่เกิดขึ้นจาก ออนโทโลยี ชื่อ Suspension โดยเลือกจาก พร็อพเพอร์ตี้ คือ ผลกระทบ (effect_status) และ สถานะ
ความเร็ว (Speed) โดยที่ ? effect_status? effect_status ก็เปรียบเสมือนตัวแปรที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมารองรับผลลัพธ์

ภาพที่ 7 ผลลัพธ์การสืบค้นข้อมูล
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4. ผลลัพธ์การประเมินผล (Evaluation)
จากการวิจัยความพึงพอใจระบบการสืบค้นสาเหตุปัญหาอาการเสียช่วงล่างรถยนต์โดยใช้เทคนิคออนโทโลยี ซึ่งได้
เก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายช่างเทคนิคซ่อมบารุง ศูนย์บริการรถยนต์โดยข้อมูลจากแบบสอบถามประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน
ส่วนที่ 2 แบบประเมินความพึ่งพอใจประกอบด้วย 3 ด้าน
ด้านที่ 1 ด้านการทางานตามความต้องการของผู้ใช้งาน (Functional Requirement Test)
ด้านที่ 2 ด้านการทางานตามฟังก์ชั่นงานของระบบ(Functional Test)
ด้านที่ 3 ด้านความง่ายในการใช้งานระบบ (Usability Test)
การประเมินผลความพึงพอใจโดยใช้สถิติทดสอบแมนน์-วิทท์นีย์ ยูเทส ( Mann-Whitney U Test) และ ครัสคาล
และวัลลิส (Kruskal-Wallis Test) เพราะ กลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก และ การแจกแจงข้อมูลไม่เป็นแบบปกติ (Non-normal
Distribution)
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของประสบการณ์การทางานในแต่ละด้านและผลความพึงพอใจทุกด้าน
Test Statistics
Chi-Square
df
Asymp. Sig.
1. ด้านการทางานตามความต้องการของผู้ใช้งาน
2.96
3
.40
2. ด้านการทางานตามฟังก์ชั่นงานของระบบ
1.9
3
.59
3. ด้านความง่ายในการใช้งานระบบ
4.79
3
.19
ผลรวมความพึงพอใจทุกด้าน
2.76
3
.43
จากตารางที่ 4 ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า
ด้านการทางานตามความต้องการของผู้ใช้งาน ส่วนมุมมองข้อมูลประสบการณ์การทางานของพนักงานฝ่ายซ่อม
บารุงศูนย์บริการรถยนต์ แบบสอบถามในด้านการทางานตามความต้องการของผู้ใช้งานไม่แตกต่างอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.05 (p > 0.05)
ด้านการทางานตามฟังก์ชั่นงานของระบบ ส่วนมุมมองข้อมูลประสบการณ์การทางานของพนักงานฝ่ายซ่อมบารุง
ศูนย์บริการรถยนต์ ในด้านการทางานตามฟังก์ชั่นงานของระบบไม่แตกต่างอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05 (p > 0.05)
ด้านความง่ายในการใช้งานระบบ ส่วนมุมมองข้อมูลประสบการณ์การทางานของพนักงานฝ่ายซ่อมบารุงศูนย์บริการ
รถยนต์ ในด้านความง่ายในการใช้งานระบบไม่แตกต่างอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 (p > 0.05)
ผลรวมความพึงพอใจทุกด้าน ส่วนมุมมองข้อมูลประสบการณ์การทางานของพนักงานฝ่ายซ่อมบารุงศูนย์บริการ
รถยนต์ จากผลรวมในทุกด้านไม่แตกต่างอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 (p > 0.05)
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับการศึกษาในแต่ละด้านความพึงพอใจและผลความพึงพอใจทุกด้าน
ด้านความพึงพอใจ
1. ด้านการทางานตามความต้องการของผู้ใช้งาน
2. ด้านการทางานตามฟังก์ชั่นงานของระบบ
3. ด้านความง่ายในการใช้งานระบบ
ผลความพึงพอใจทุกด้าน

Chi-Square
1.57
.54
1.06
.62

df
3
3
3
3

Asymp. Sig.
.67
.91
.79
.89

จากตารางที่ 5 ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า
ด้านการทางานตามความต้องการของผู้ใช้งาน ส่วนมุมมองระดับการศึกษาของพนักงานฝ่ายซ่อมบารุงศูนย์บริการ
รถยนต์ ในด้านการทางานตามความต้องการของผู้ใช้งานไม่แตกต่างอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 (p > 0.05)
ด้านการทางานตามฟังก์ชั่นงานของระบบ ส่วนมุมมองระดับการศึกษาของพนักงานฝ่ายซ่อมบารุงศูนย์บริการ
รถยนต์ ในด้านการทางานตามฟังก์ชั่นงานของระบบไม่แตกต่างอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 (p > 0.05)
ด้านความง่ายในการใช้งานระบบ ส่วนมุมมองระดับการศึกษาของพนักงานฝ่ายซ่อมบารุงศูนย์บริการรถยนต์ ในด้าน
ด้านความง่ายในการใช้งานระบบไม่แตกต่างอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 (p > 0.05)
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ผลรวมความพึงพอใจทุกส่วนมุมมองระดับการศึกษาของพนักงานฝ่ายซ่อมบารุงศูนย์บริการรถยนต์จากผลรวมในทุก
ด้านไม่แตกต่างอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 (p > 0.05)
ตารางที่ 6 แสดงเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยภาพรวมของความพึงพอใจต่อระบบการสืบค้นสาเหตุปัญหาอาการ
เสียระบบช่วงล่างรถยนต์
กลุ่มตัวอย่าง
N
Mean Rank
Z
Asymp. Sig.(2-Tailed)
พนักงานทั่วไป
15
11.07
-0.74
.46
พนักงานหัวหน้างาน
5
8.80
รวม
20
จากตารางที่ 6 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์โดยใช้ สถิติ Mann-Whitney U test พบว่า ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ
พนักงานทั่วไปและพนักงานหัวหน้างานมีความแตกต่างอย่างทีน่ ัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 (.46> 0.05)
ตารางที่ 7 ระดับความพึงพอใจ ของระบบการสืบค้นสาเหตุปัญหาอาการเสียระบบช่วงล่างรถยนต์
x̅
ด้านความพึงพอใจ
SD
1. ด้านการทางานตามความต้องการของผู้ใช้งาน
4.15
.54
2. ด้านการทางานตามฟังก์ชั่นงานของระบบ
4.25
.46
3. ด้านความง่ายในการใช้งานระบบ
4.57
.30
ผลความพึงพอใจทุกด้าน
4.32
.34

แปลผล
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 7 ผลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์โดยใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย
พิจารณาความพึ่งพอใจด้านการทางานตามความต้องการของผู้ใช้งาน อยู่ในระดับดี (x̅ = 4.15, SD = 0.54) ด้านการ
ทางานตามฟังก์ชั่นงานของระบบอยู่ในระดับดีมาก (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
จากการนาองค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์มาพัฒนาเป็นออนโทโลยี ได้แบ่งออกเป็นคลาสหลัก 5 คลาสได้แก่ ปัญหาอาการ
เสียรถยนต์ (suspension) ชิ้นส่วนช่วงล่างรถยนต์ (pasts) อาการเสีย(car_breakdown) ตาแหน่งช่วงล่างรถยนต์ (position)
และ สถานะผลกระทบ (effect_status) และนาไปออกแบบด้วยเครื่องมือโฮโซ ออนโทโลยี อีดิเตอร์ ตามกฎความสัมพันธ์
และทาการจัดการจับคู่ออนโทโลยี ด้วยโปรแกรมประยุกต์ฐานความรู้ออนโทโลยี (OAM) ผลลัพธ์จากงานวิจัยนี้สามารถเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ที่มีความประสงค์จะพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลปัญหาอาการเสียระบบช่วงล่างรถยนต์ และสามารถนาออนโทโลยี
ที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้ซ้า (Reusable) สาหรับผลการทางานของระบบยังให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง แม่นยาประมาณ 98% เมื่อโปรแกรม
สมบูรณ์แล้วจึงได้นามาวัดความพึงพอใจของการใช้ระบบแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการทางานตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน ด้านการทางานตามฟังก์ชั่นงานของระบบ และด้านความง่ายในการใช้งานระบบ และได้ทาสถิติ Mann-Whitney U
Test และ Kruskal-Wallis Test มาประเมินความพึงพอใจพบว่า ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้าน
ความพึงพอใจด้านการทางานตามความต้องการของผู้ใช้งาน อยู่ในระดับดี (x̅ = 4.15, S.D. = 0.54) ด้านการทางานตาม
ฟังก์ชั่นงานของระบบอยู่ในระดับดีมาก (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
ประสบการณ์การทางานหรือสถานะการทางานที่แตกต่างกัน จากข้อมูลที่ได้จากคาแนะนาที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาพัฒนาใน
ส่ว นของการเขี ยนกฎที่ นามาใช้ใ นการสื บค้ นข้ อ มูล ของระบบยังมี ความคลาดเคลื่ อ น ทาให้ ก ารอนุ ม านกฎที่ไ ด้ รับ ยังไม่
ครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งาน อาจจะต้องมีการเก็บข้อมูลในส่วนของข้อมูลและความหลากหลายของอาการ
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เสียระบบช่วงล่างรถยนต์มาเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้แนะนาข้อมูล และนาไปพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนของกฎใน
ระบบให้มีจานวนมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบต่อไป
สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการสืบค้นสาเหตุปัญหาอาการเสียระบบช่วงล่างรถยนต์ และสร้างองค์
ความรู้ด้วยเทคนิคออนโทโลยี และ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ของระบบการสืบค้นสาเหตุ
ปัญหาอาการเสียระบบช่วงล่างรถยนต์ เมื่อทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการใช้ระบบโดยใช้สถิติทดสอบ
The Mann-Whitney U Test และ Kruskal-Wallis Test จาก ความพึงพอใจระบบการสืบค้นสาเหตุปัญหาอาการเสียช่วง
ล่างรถยนต์โดยใช้เทคนิคออนโทโลยี ซึ่งเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายช่างเทคนิคซ่อมบารุง ศูนย์บริการรถยนต์ พบว่าไม่
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสรุปผลความพึงพอใจทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก (x̅ = 4.57, S.D. = 0.34)
จากผลการวิจัยสามารถนาฐานความรู้ออนโทโลยีที่พัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค
การทาเหมืองข้อมูลหรือเทคนิคอื่น ๆ เพื่อเป็นประโยชน์การสืบค้นข้อมูลอาการเสียของระบบช่วงล่างรถยนต์ได้ในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรังสิตที่มอบทุนสนับสนุนงานวิจัยในครั้งนี้ ขอบคุณอาจารย์ผศ.ดร. สมชาย เล็กเจริญที่
ได้ให้ความรู้ ช่วยเหลือและให้แนวคิดตลอดจนคาแนะนาในการปรับปรุงแก้ไขจนสาเร็จลุล่วง และขอบคุณทีมผู้เชี่ยวชาญ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการวิจัยและพัฒนาน้าเคลือบโดยใช้ดินเขตอาเภอบางระกามีเพื่อหาสูตร
ส่วนผสมที่เหมาะสมสาหรับผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ จากดินเขตอาเภอบางระกา 11 ตาบล เพื่อศึกษาลักษณะของเคลือบที่ใช้ดิน
เขตอาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก เป็นส่วนผสมโดยเผาที่ อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียสในบรรยากาศออกซิเดชันและ
บรรยากาศรีดักชัน โดยการทดลองนี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบเจาะจงโดยใช้ตารางสามเหลี่ยมด้านเท่าได้สูตร
ส่วนผสมของน้าเคลือบทั้งหมด 396 สูตรส่วนผสม ตามอัตราส่วนที่ได้จากการสุ่มนั้นนามาทดลองและทดสอบตาม
กระบวนการทดลอง ปรากฏลักษณะของเคลือบภายหลังการเผาดังนี้ โดยระดับความมันของเคลือบ ความสมบูรณ์ของเคลือบ
สีของเคลือบ ความมันแวววาวของเคลือบพบว่าน้าเคลือบที่เผาในบรรยากาศออกซิเดชันมีลักษณะมันแวววาว มีลักษณะกึ่งมัน
กึ่งด้านและมีลักษณะด้านและมีลักษณะไม่สุกตัวน้าเคลือบที่เผาในบรรยากาศรีดักชัน มีลักษณะกึ่งมันกึ่งด้าน มีลักษณะด้าน
ความสมบูรณ์ของเคลือบ พบว่ามีตาหนิที่เกิดขึ้นกับเคลือบคือ รูเข็ม การรานและเคลือบแยกตัวออกจากกัน เกิดขึ้น รูเข็ม เป็น
ลักษณะที่เป็นรูเล็กๆที่เกิดขึ้นบนผิวเคลือบ มีสาเหตุมาจากเนื้อดินมีความพรุนตัวมากมีสารซัลเฟตอยู่ในเนื้อดินหรือการสันดาป
ของสิ่งเจือปนในดิน สีที่ได้ส่วนใหญ่จะมีลักษณะโทนสีเหลืองอมเขียวโดยได้จากในการเผาบรรยากาศออกซิเดชันมากกว่า
อภิปรายผล การศึกษาน้าเคลือบที่ใช้ในกระบวนการผลิตชิ้นงานในกระบวนการผลิตเพื่อการพัฒนาวัตถุดิบมีความสาคัญอยู่ที่
การนาไปใช้งานจะต้องรู้ถึงลักษณะคุณสมบัติเฉพาะขอบเขตและข้อจากัดของเครื่องปั้นดินเผาก่อนนาไปใช้ต้องคานึงถึงหน้าที่
และวัตถุประสงค์ของการนาไปใช้เนื่องจากผลิตภัณฑ์เครื่ องปั้นดินเผามีหลากหลายรูป แบบและลักษณะมีหน้าที่ต่างกั น
เพราะฉะนั้นการนาไปใช้ย่อมต่างกันไปด้วยจากการทาการทดลองและพัฒนาวัตถุดิบขึ้นมานั้นมีความเหมาะสมกับการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาเป็นอย่างยิ่ง
ค้าส้าคัญ : การพัฒนาสูตรน้าเคลือบ,ดินเขตอาเภอบางระกา
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 การเคลือบผลิตภัณฑ์นับได้ว่าเป็นสิ่งสาคัญอย่างหนึ่ง
ของเซรามิกส์เพื่อต้องการเน้นพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ให้มีลักษณะโดดเด่นและยังเป็นการเพิ่มคุณค่าในตัวของผลิตภัณฑ์อีกด้วย
น้าเคลือบคือของผสมซึ่งประกอบด้วยวัตถุดิบต่าง ๆ อันเป็นส่วนผสมที่จะทาให้เกิดเคลือบหลังจากการเผากระจายลอยตัวอยู่
ในน้า อาจจะมีออกไซด์ของโลหะผสมลงไปด้วยเพื่อทาให้เกิดสีและทึบในเคลือบเมื่อเผาส่วนผสมของน้าเคลือบถึงอุณหภูมิที่
ทาให้เคลือบหลอมละลายแล้วน้าเคลือบจะรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันมีลักษณะเหมือนแก้วบางๆ ฉาบติดอยู่กับผิ วผลิตภัณฑ์
(ปรีดา พิมพ์ขาวดา,2535)
เคลื อ บเป็ น วั ส ดุ เ หมื อ นแก้ ว ฉาบบางๆ บนผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ซรามิ ก ส์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งเกิ ด ขึ้ น โดยกา รที่ ส่ ว นผสมของ
สารประกอบซิลิเกตหลอมเหลวและยึดติดแน่ นบนเซรามิกส์ (ปรีดา พิมพ์ขาวขา,2535) เคลือบ (Glaze) หมายถึง วัสดุชนิด
หนึ่งที่มีลักษณะคล้ายแก้วฉาบอยู่บนผิวผลิตภัณฑ์เซรามิกส์หนาประมาณ 0.1 – 0.3 มิลลิเมตร (Budnikov,1964) ซึ่งวัสดุชนิด
นี้เป็นสารประกอบที่ได้จากการนาวัตถุดบิ ธรรมชาติและเคมีภัณฑ์เซรามิกส์ประเภทออกไซด์ของสารต่างๆ มาบดผสมให้เข้ากัน
ในสัดส่วนที่เหมาะสมมาเคลือบผิวผลิตภัณฑ์เซรามิกส์และเผาให้เคลือบหลอมละลายเป็นเนื้อเดียว (โกมล รักษ์วงศ์,2531)
จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทดลองใช้ดินอาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก เป็นส่วนผสมหลักของน้า
เคลือบเนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายสะดวก ประหยัด มีวัตถุดิบจานวนมากอยู่ในดิน อาเภอบางระกา และยังปริมาณ เหล็ก
ออกไซด์ ( Iron Oxide ) ปะปนอยู่ในดินซึ่งเหล็กออกไซด์แนวโน้มที่จะทาให้เกิดสีแก่เคลือบได้ เพียงนาวัตถุดิบมากรองเอา
สิ่งเจือปนออกเท่านั้น ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงเติมส่วนผสมซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติเป็นฟลักซ์ ( Flux ) ในการทดลองคือ
โซดาเฟลด์สปาร์ ( Soda Feldspar ) และโดโลไมต์ ( Dolomite ) เพื่อต้องการปรับอุณหภูมิของเคลือบให้ได้ที่อุณหภูมิ
1,200 องศาเซลเซียส ดินอาเภอบางระกา มีเหล็กออกไซด์ปะปนอยู่คุณสมบัติเป็นตัวช่วยหลอมละลาย ฟลักซ์ ( Flux ) ผู้วิจัย
จึงสนใจที่จะนาดินอาเภอบางระกา มาผสมเป็นวัตถุดิบในการทาเคลือบและเผาเคลือบที่ อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส ซึ่ง
ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถเป็นข้อมูลและประโยชน์สาหรับผู้ที่จะศึกษาด้านเคลือบจากดินต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจกรรม
ของกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา และเกิดคุณค่าต่อผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา รวมทั้งเป็นการสร้างรายได้ และเส ริม
อาชีพแก่คนในท้องถิ่น ผู้วิจัย จึงมีแนวทางที่จะสร้างส่วนผสมของน้าเคลือบที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ซึ่งยังไม่เคยมีการทาการ
ทดลองมาก่อนและมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการพัฒนาน้าเคลือบให้มีคุณภาพลดการสูญเสียในการผลิต ซึ่งการ
พัฒนาน้าเคลือบในครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อให้ได้เนื้อดินปั้นที่มีคุณภาพและเหมาะสมสาหรับการผลิตผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผา โดยใช้วัตถุดิบหลักในท้องถิ่นอาเภอบางระกา ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงแก่ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาในท้องถิ่น
อีกด้วย
วิธีการด้าเนินงานวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยั มีวิธีการดาเนินการวิจัย ตามขั้นตอนดังนี้
1.1 เตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในการทดลอง โดยนาวัตถุดิบทุกชนิดมาอบให้แห้งสนิทที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส
1.2 นาส่วนผสมของน้าเคลือบที่ได้จากการสุ่ม โดยตารางสามเหลี่ยมด้านเท่าจานวน 396 สูตรส่วนผสม มาชั่งโดย
เครื่องชั่งระบบดิจิตอล สูตรเนื้อดินปั้นละ 500 กรัม
1.3 บดส่วนผสมของแต่ละสูตรโดยใช้โกร่งบด เป็นเวลา 20 นาที
1.4 นาน้าเคลือบที่ได้มาชุบเคลือบชิ้นทดลอง ขนาดความกว้าง 5 เซนติเมตร หนา 1 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร
โดยพิมพ์กดชิ้นทดลอง ตัวอย่างละ 4 ชิ้นทดลองดังภาพที่ 1
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1.5 เตรียมชิ้นทดลองที่ทาการชุบเคลือบโดยเผาชิ้นทดลองที่ 900 องศาเซลเซียส
1.6 นาชิ้นทดลองที่เตรียมไว้มาทาความสะอาดและชุบเคลือบเป็นเวลา 3 วินาที ทั้ง 4 ชิ้น
1.7 นาชิ้นทดลองเผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส บรรยากาศออกซิเดชันและรีดักชัน ด้วยเตาแก๊สชนิดทางเดิน
ลมร้อนลง
1.8 นาชิ้นทดลองที่ผ่านการเผาทดสอบมาวิเคราะห์หลังเผา
1.9 นาข้อมูลที่ได้จาก ข้อ 1.6 และ 1.8 มาวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ผลการทดลองเผาเคลือบโดยใช้ดิน 11 ตาบล โซดาเฟลด์สปาร์และโดโลไมต์ เผาที่อุณหภูมิ 1,200
องศาเซลเซียส ในบรรยากาศออกซิเดชัน (Oxidation Firing) สรุปได้ดังนี้
1.ระดับความมันแวววาว
ระดับความมันของเคลือบ OF
5
4
3
2
1
0
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

หมายเหตุ
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ภาพที่ 1 แสดงระดับความมันแวววาวของน้าเคลือบโดยใช้ดินตาบลพันเสา โซดาเฟลด์สปาร์และ
โดโลไมต์ เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศออกซิเดชัน (Oxidation Firing)
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ระดับความมันของเคลือบ RF
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ตาบล6

เคลือบไม่ถึงจุดสุกตัว = 4

ภาพที่ 2 แสดงระดับความมันแวววาวของน้าเคลือบโดยใช้ดินตาบลพันเสา โซดาเฟลด์สปาร์และ
โดโลไมต์ เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศรีดักชัน (Reduction Firing)
2.ความสมบูรณ์ของเคลือบ
ความสมบูรณ์ของเคลือบ OF
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ตาบล6

เคลือบสมบูรณ์ = 0 เคลือบเกิดรูเข็ม = 1 เคลือบราน = 2 เคลือบแตกร่อนตามริมขอบ = 3
เคลือบร่อนออกจากเนื้อดิน = 4 เคลือบแยกตัวจากกัน = 5 เคลือบด้านไม่ตรงกับความเป็นจริง = 6
เคลือบไหลตัวมาก = 7
ภาพที่ 3 แสดงความสมบูรณ์ของน้าเคลือบโดยใช้ดินตาบลพันเสา โซดาเฟลด์สปาร์และโดโลไมต์
เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศออกซิเดชัน (Oxidation Firing)
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หมายเหตุ

เคลือบสมบูรณ์ = 0 เคลือบเกิดรูเข็ม = 1 เคลือบราน = 2 เคลือบแตกร่อนตามริมขอบ = 3
เคลือบร่อนออกจากเนื้อดิน = 4 เคลือบแยกตัวจากกัน = 5 เคลือบด้านไม่ตรงกับความเป็นจริง = 6
เคลือบไหลตัวมาก = 7
ภาพที่ 4 แสดงความสมบูรณ์ของน้าเคลือบโดยใช้ดินตาบลพันเสา โซดาเฟลด์สปาร์และโดโลไมต์
เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศรีดักชัน (Reduction Firing)

3.สีของเคลือบ
สีของเคลือบหลังเผา OF
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ครีม = 2
ครีมอมเขียว = 7
เหลือง = 12
ส้มอมเขียว = 17
เขียวอมเหลือง = 22
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น้าตาลอมเขียว = 29

ภาพที่ 5 แสดงสีของน้าเคลือบโดยใช้ดินตาบลพันเสา โซดาเฟลด์สปาร์และโดโลไมต์ เผาที่อุณหภูมิ
1,200 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศออกซิเดชัน (Oxidation Firing)
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สีของเคลือบหลังเผา RF
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เทาอ่อน = 10
เหลืองอมเขียว = 15
เขียวอ่อน = 20
เขียวอมน้าตาล = 25
น้าตาลเข้ม = 30

ขาว = 1
ครีมอมส้ม = 6
เทาอมเหลือง = 11
ส้ม = 16
เขียวอมเทา = 21
น้าตาล = 26

ครีม = 2
ครีมอมเขียว = 7
เหลือง = 12
ส้มอมเขียว = 17
เขียวอมเหลือง = 22
น้าตาลอ่อน = 27

ตาบล6

ครีมอมขาว = 3
เทา = 8
เหลืองครีม = 13
เขียว = 18
เขียวเข้ม = 23
น้าตาลอมเหลือง = 28

ครีมอมเทา = 4
เทาเข้ม = 9
เหลืองอมน้าตาล = 14
เขียวอมขาว = 19
เขียวอมส้ม = 24
น้าตาลอมเขียว = 29

ภาพที่ 6 แสดงสีของน้าเคลือบโดยใช้ดินตาบลพันเสา โซดาเฟลด์สปาร์และโดโลไมต์ เผาที่อุณหภูมิ
1,200 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศรีดักชัน (Reduction Firing)
สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ผลการทดลองเคลือบโดยใช้ดิน 11 ตาบล โซดาเฟลด์สปาร์และโดโลไมต์ เผาที่อุณหภูมิ 1,230
องศาเซลเซียส ในบรรยากาศรีดักชัน (reduction Firing) สรุปได้ดังนี้
จากผลการทดลองเผาเคลือบโดยใช้ดินเขตอาเภอบางระกา 11 ตาบล โซดาเฟลด์สปาร์และโดโลไมต์ เผาที่อุณหภูมิ
1,200 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศออกซิเดชัน (Oxidation Firing) ระดับความมันแวววาว เคลือบดินเขตอาเภอบางระกาทั้ง
11 ตาบล ที่มีลักษณะความมันแวววาวโดยมีส่วนผสมของดินอยู่ ในช่วงร้อยละ 10 - 90 เคลือบดินเขตอาเภอบางระกาทั้ง 11
ตาบล ความสมบูรณ์ของเคลือบโดยมีสว่ นผสมของดินอยู่ในช่วงร้อยละ 10 – 70 เคลือบที่มีลักษณะสีน้าตาลเข้มโดยมีส่วนผสม
ของดินอยู่ในช่วงร้อยละ 10 – 40 เคลือบที่มีลักษณะสีน้าตาลอมโดยมีส่วนผสมของดินอยู่ในช่วงร้อยละ 10 – 40 เคลือบที่มี
ลักษณะสีเหลืองอมครีมโดยมีส่วนผสมของดินอยู่ในช่วงร้อยละ 10 – 40 เคลือบที่มีลักษณะสีเหลืองอมเขียวโดยมีสว่ นผสมของ
ดินอยู่ในช่วงร้อยละ 10 – 40 เคลือบที่มีลักษณะสีครีมโดยมีส่วนผสมของดินอยู่ในช่วงร้อยละ 10 – 40 จากการศึกษาและ
ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและน้าเคลือบที่ใช้ในกระบวนการผลิตชิ้นงานเพื่อลดความเสียหายจากกระบวนการลิต จานวน 24
ครั้ง ทุก 15 วัน เพื่อควบคุมวัตถุดิบน้าดินให้มีคุณภาพคงที่และได้ผลิตภัณฑ์ที่มคี ุณภาพ ลดความเสียหายจากกระบวนการผลิต
และเนื่องจากน้าเคลือบสั่งสาเร็จจากโรงงานไม่มีผลวิเคราะห์ทางเคมีจึงไม่ามารถทาการวิเคราะห์ได้จึงใช้วิธีสัมภาษณ์กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา “บางแก้วเซรามิค ” และสังเกตุผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตอยู่ในกระบวนการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาความส าคั ญ อยู่ ที่ ก ารน าไปใช้ ง านจะต้ อ งรู้ ถึ ง ลั ก ษณะคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะ ขอบเขตและข้ อ จ ากั ด ใน
เครื่องปั้นดินเผาไปใช้ก่อนด้วยเหตุนี้การนาเครื่องปั้นดินเผาไปใช้ต้องคานึงถึงหน้าที่และวัตถุประสงค์ของการนาไปใช้เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผามีหลากหลายรูปแบบและแต่ละรูปแบบหรือลักษณะมีหน้าที่ต่างกันเพราะฉะนั้นการนาไปใช้ย่อม
ต่างกันไปด้วย สุดท้ายผลิตภัณฑ์นั้นก็ไม่มีประโยชน์ จากการทาการทดลองและพัฒนาขึ้นมานั้นมีความเหมาะสมกับการผลิต
เซรามิกส์เป็นอย่างยิ่ง
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อภิปรายผล
อภิปรายผลการทดลองเคลือบของดินต้าบลบางระก้าหลังการเผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส
อภิปรายผล 1
1. ทั้ง 11 ตาบลมีลักษณะของเคลือบดังนี้ ความมันแวววาวของเคลือบจะสังเกตได้จากการมองดูที่ผิวของเคลือบโดย
ที่ผิวของเคลือบจะมีลักษณะมันแวววาวจากการวิเคราะห์พบว่าน้าเคลือบที่เผาในบรรยากาศออกซิเดชันมีลักษณะมันแวววาว
มีลักษณะกึ่งมันกึ่งด้าน มีลักษณะด้านและมีลักษณะไม่สุกตัว น้าเคลือบที่เผาในบรรยากาศรีดักชัน มีลักษณะกึ่งมันกึ่งด้านและ
มีลักษณะด้าน
2. ความสมบูรณ์ของเคลือบจะสังเกตได้จากตาหนิที่มองเห็นเคลือบทั้ง 2 บรรยากาศจะมีความสมบูรณ์เหมือนๆกัน
แต่บรรยากาศแบบออกซิเดชันจะมีความสมบูรณ์แบบด้าน มากกว่ากว่าแบบบรรยากาศรีดักชั น จากผลวิเคราะห์พบว่ามี
ตาหนิที่เกิดขึ้นกับเคลือบคือ รูเข็ม การราน และเคลือบแยกตัวออกจากกัน เกิดขึ้น รูเข็มเป็นลักษณะที่เป็นรูเล็กๆที่เกิดขึ้นบน
ผิวเคลือบ อาจมีสาเหตุมาจากเนื้อดินมีความพรุนตัวมากมีสาซัลเฟตอยู่ในเนื้อดินหรือการสันดาปของสิ่งเจือปนในดิน การราน
เกิดจากการที่น้าเคลือบ กับเนื้อดินปั้นหดไม่เท่ากัน ครอวลิ่ง ที่เคลือบแยกตัวออกจากกันคล้ายกษณะการแยกตัวออกจากกัน
ของเคลือบ เป็นปรากฏการณ์ที่เคลือบแยกตัวออกจากกันคล้ายกับว่าหนีทาให้เกิดช่องว่างไม่มีเคลือบติดผิวผลิตภัณฑ์ และสี
ของเคลือบภายหลังการเผา ในการเผาทั้ง 2 บรรยากาศ
3. อภิปรายผล 1 สีที่ได้ส่วนใหญ่จะมีลักษณะโทนสีเหลืองอมเขียวโดยจะได้จากในการเผาบรรยากาศออกซิเดชัน
มากกว่า อภิปรายผล 2 สีของเคลือบภายหลังการเผา ในการเผาทั้ง 2 บรรยากาศสีที่ได้สว่ นใหญ่จะมีลักษณะโทนสีครีมโดยจะ
ได้จากในการเผาบรรยากาศรีดักชัน มากกว่า อภิปรายผล 3 สีของเคลือบภายหลังการเผา ในการเผาทั้ง 2 บรรยากาศสีที่ได้
ส่วนใหญ่จะมีลักษณะโทนสีเหลืองอมเขียวโดยจะได้จากในการเผาบรรยากาศออกซิเดชันมากกว่า อภิปรายผล 4 สีของเคลือบ
ภายหลั งการเผา ในการเผาทั้ง 2 บรรยากาศสีที่ ได้ส่ว นใหญ่จ ะมีลัก ษณะโทนสีครี มโดยจะได้จ ากในการเผาบรรยากาศ
ออกซิเดชันมากกว่า อภิปรายผล 5 สีของเคลือบภายหลังการเผา ในการเผาทั้ง 2 บรรยากาศสีที่ได้ส่วนใหญ่จะมีลักษณะโทน
สีครีมโดยจะได้จากในการเผาบรรยากาศรีดักชัน มากกว่า อภิปรายผล 6 สีของเคลือบภายหลั งการเผา 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 โดยจะได้จากในการเผาบรรยากาศรีดักชั่นมากกว่าบรรยากาศออกซิเดชัน อภิปรายผล 11 สีของเคลือบภายหลังการ
เผา ในการเผาทั้ง 2 บรรยากาศสีที่ได้ส่วนใหญ่จะมีลักษณะโทนสีเขียวมากกว่า โดยจะได้จากในการเผาบรรยากาศรีดักชัน
มากกว่าบรรยากาศออกซิเดชัน
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะในการนาวิจัยไปใช้
1.1 การนาผลการทดลองไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาควรมีการทดลองใหม่อีกครั้งเนื่องจากวัตถุดิบที่
ใช้อาจมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันกับวัตถุดิบ ที่ผู้วิจัยใช้ ในการทดลองซึ่งจะทาให้ผลที่ได้ไม่ตรงตามที่ต้องการ
1.2 น้าเคลือบที่ใช้ในการทดลองควรมีการชั่งตวงส่วนผสมที่แม่นยาเพื่อผลของเคลือบที่คงที่และมีการทดลองทุกครั้ง
ก่อนการผลิตในปริมาณมากๆ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมี การน าดิ น ทั้ ง 11 ตัว อย่ า งของอ าเภอบางระกาไปหาผลวิเ คราะห์ ท างเคมี เพื่ อ ให้ ผ ลการวิ จัย มี ความ
น่าเชื่อถือในทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น
2.2 ควรศึกษาวัตถุดิบท้องถิ่นเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา เช่น ดินพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้เกิดความ
หลากหลายในด้านการนาวัตถุดิบมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดความหลากหลายในการนาไปใช้
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กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ที่ให้โอกาสและได้รับ
ทุนจากสนับสนุนการวิจัยจาก สานักงานบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2559ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ไม่สามารถเอ่ย
นามได้ที่ได้เห็นความสาคัญของการวิจัยในครั้งนี้และขอขอบพรระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ต้นสังกัดของผู้วิจัย
ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอขอบพระคุณ สาขาวิชาเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฎบูลสงคราม ที่ให้ความอนุเคราะห์เครื่องมือและสถานที่ที่ใช้ในการทดลอง ขอขอบพระคุณเพื่อนร่วมงานที่เป็นกาลังใจเป็น
อย่างดี มาตลอดให้คาแนะนาในด้า นต่างๆ เกี่ยวกับการวิจัยท าให้ผลการวิจั ยมีความสมบู รณ์มากยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุ ณ
ครอบครัวของผู้วิจัยและทุกท่านที่ผู้วิจัย ไม่สามารถกล่าวนามได้ทั้งหมดที่อยู่เบื้องหลังในความสาเร็จที่ได้ให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนและให้กาลังใจตลอดจนทาให้การทาวิจัยนี้สาเร็จด้วยดี ความดีทั้งหมดของวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่คุณพ่อ นาย
มอนและคุณแม่นางสายัณห์ ทองดอนกลิ้ง ครู อาจารย์ อันเป็นที่รักและเคารพอย่างสูงสุด ผู้มีพระคุณทุกท่าน ตลอดจนผู้ที่
เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนแก่ผู้วิจัยด้วยดีตลอดมา ขอน้อมคารวะแด่ผู้เขียนตาราวิชาการที่ได้ศึกษาค้นคว้าและใช้อ้างอิงทุก
ท่าน
เอกสารอ้างอิง
โกมล รักษ์วงศ์.(2535). การท้าเนือดินปั้นสโตนแวร์ส้าหรับการขึนรูปด้วยวิธีหล่อ.กรุงเทพฯ :อุตสาหกรรมศิลป์ วิทยาลัยครู
พระนคร.
_______ . (2538). งานวิจัยเตาเผาและเครื่องปั้นดินเผาเตาเผาแม่น้าน้อยเพื่อสืบสารและอนุรักษ์ศิลปวัตถุ โบราณของ
จังหวัดสิงห์บุรี. กรุงเทพฯ :สถาบันราชภัฏพระนคร.
ปรีดา พิมพ์ขาวขา.(2530). เคลือบเซรามิกส์. กรุงเทพฯ :อักษรเจริญทัศน์.
_______ . (2535).เซรามิกส์. พิมพ์ครังที่ 3. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
_______ . (2538). วัตถุทนไฟ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไพจิตร อิ่งศิริวัฒน์.(2541). รวมสูตรเคลือบเซรามิกส์. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
อายุวัฒน์ สว่างผล.(2541). วัตถุดิบที่ใช้แพร่หลายในงานเซรามิกส์. กาแพงเพชร : สถาบันราชภัฏ- กาแพงเพชร.
อัศวิน นิลเต่า.(2556). โรงงานบางแก้วเซรามิค/ข้อมูล ณ วันที่ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
Budnikov.(1999). Chinese Glazes: Their Origins, Chemistry, and Recreation.University of
Pennsylvania Press.

17

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

การพัฒนาแอนิเมชันสื่ออินโฟกราฟิกโดยใช้เทคนิคสื่อเสมือนจริงบนสมาร์ทโฟน เรื่อง
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์
DEVELOPMENT OF INFOGRAPHICS MEDIA ANIMATION USING VIRTUAL MEDIA
TECHNIQUES ON THE SMARTPHONE FOR TOURISM IN NAKHON SAWAN
ธนวัฒน์ ถาวรกูล* สุรพงษ์ วิริยะ และ นวรัตน์ กฤชรัตนศักดิ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นครสวรรค์
*
corresponding author e-mail : thanawat.jayjay@gmail.com
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ได้นาเสนอการพัฒนาเทคโนโลยีการท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์ ใช้การวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถาม
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการท่องเที่ยวโดยใช้สื่อเสมือนจริง และเพื่อช่วยส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการ
ให้ความรู้ผ่านสื่อเสมือนจริงของสถานที่ท่องเที่ยว โดยการทาเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) เก็บไว้ใน Device
Database ที่มีบนสมาร์ทโฟนมาใช้ในการแสดงแอนิเมชั่นสื่ออินโฟกราฟิก พร้อมทั้งยังให้ความรู้ของสถานที่ท่องเที่ยวนั้น โดย
ผลการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ( x =3.86, S.D.=0.27) และประเมินความพึงพอใจจากกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ใช้งานอยู่ในระดับดีมาก
คาสาคัญ : 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
บทนา
นครสวรรค์เป็นจังหวัดที่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ ดังปรากฏหลักฐานแหล่งโบราณคดี
หลายแห่ง เช่น แหล่งโบราณคดีบ้านใหม่ชัยมงคล ตาบลสร้างทอง อาเภอตาคลี นับเป็นเครื่องยืนยันแหล่งทากิน แหล่งอาหาร
ที่อุดมสมบูรณ์แหล่งหนึ่งในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างในสมัยสุโขทัยและอยุธยา นครสวรรค์จัดเป็นเมืองหน้าด่านและจุดพักทัพที่
สาคัญในการทาศึกสงครามทั้งกับพม่าและหัวเมืองฝ่ายเหนือ นอกจากนั้นยังเป็นย่านการค้าแลกเปลี่ยนสินค้ากันระหว่างภาค
กลางกับภาคเหนือ ที่ขนส่งมาทางเรือ ผ่านแม่น้าปิง วัง ยม และน่าน ที่ไหลมารวมกัน เป็นต้น จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ. 2559) และร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ. 2561 – 2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 2
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรม ธรรมชาติ และสุขภาพ กลยุทธ์ที่ 1 การพั ฒ นาและยกระดับ แหล่งท่องเที่ยวเชิง
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วัฒนธรรมและธรรมชาติ ได้เห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มรายได้จาก
การท่องเที่ยวให้กับจังหวัด
จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ซึ่งคนต่างจังหวัดที่มาเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์อาจจะ
ยังไม่รู้จักสถานที่ท่องเที่ยว ทางผู้จัดทาได้มองว่าเป็นปัญหาหนึ่งที่ควรได้รับการแก้ไข จึงได้มีแนวคิดในการที่จะเสริมการ
ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยใช้เทคนิคสื่อ
เสมือนจริง ทางผู้จัดทาจึงได้มีแนวคิดจัดทาแอนิเมชันสื่ออินโฟกราฟิกโดยใช้เทคนิคสื่อเสมือนจริงบนสมาร์ทโฟน เรื่อง แหล่ง
ท่องเที่ ยวจังหวัดนครสวรรค์ เพื่ อเป็นการแนะน าสถานที่ ท่องเที่ ยว และข้อ มูลคร่าว ๆ ของสถานที่ นั้น ๆ เพื่อ เป็ นข้อมู ล
เบื้องต้นให้ผู้ให้แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย และการที่แหล่งท่องเที่ยวจะเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวได้นั้น จึงนาเทคโนโลยีสามารถเข้า
ไปมีบทบาทในการนาเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) เพื่อเพิ่มความสนใจในการท่องเที่ยวอีกด้วย
กรอบแนวคิดการวิจัย
แหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดนครสวรรค์

สื่ออินโฟกราฟิก

อุปกรณ์สมาร์ทโฟน

ฐานข้ อมูล มาคเกอร์

วิเคราะห์ภาพ
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

ฐานข้ อมูล สือ่ อินโฟฯ

ประมวลผล/
แสดงผล

วิธดี าเนินการวิจัย
การกาหนดความต้องการของแอนิเมชันสื่ออินโฟกราฟิกโดยใช้เทคนิคสื่อเสมือนจริงบนสมาร์ทโฟน เรื่อง แหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์
1. ผู้ใช้งาน คือ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยว ของจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ผู้ที่มาท่องเที่ยวได้รั บรู้
ถึงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ในรูปแบบแอนิเมชันสื่อเสมือนจริง
2. ผู้ออกแบบสื่อมัลติมีเดีย คือ ผู้พัฒนาระบบสามารถพัฒนาสื่อเสมือนจริงเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทาความเข้าใจ
เนื้อหาของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ที่นาเสนอได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อ
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ในการพัฒนาแอนิเมชันสื่ออินโฟกราฟิกของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเทคนิคเออาร์โค๊ด (Development of
Infographics for Nakhon Sawan Tourist Attraction by Using AR Code)โดยมีขั้นตอนดังนี้
1 เขียนเนื้อเรื่อง (Story)
2 เขียนบทภาพ (Storyboard)
3 นาแอนิเมชันสื่ออินโฟกราฟิกของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ เข้าเทคนิค AR Code
เขียนเนื้อเรื่อง (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
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อ้างอิงจากหนังสือคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวทั่งหมด 15 ที่ ท่องเที่ยว 15 อาเภอในจังหวัด
นครสวรรค์ โดยมีสถานที่ท่องเที่ยว ดังนี้ 1) อาเภอเมืองฯ วัดคีรีวงศ์ 2) อาเภอบรรพตพิสัย เขาหน่อ เขาแก้ว 3) อาเภอชุมแสง
วัดเกยไชยเหนือ 4) อาเภออาเภอชุมตาบง ทุ่งหินเทิน 5) อาเภอลาดยาว วัดลาดยาว 6) อาเภอแม่เปิน น้าตกแม่กะสี 7)
อาเภอแม่วงก์ แก่งเกาะใหญ่-ลานนกยูง 8) อาเภอหนองบัว วัดหนองกลับ 9) อาเภอไพศาลี น้าตกซับสมบูรณ์ 10) อาเภอ
พยุหะคีรี วัดพระปรางค์เหลือง 11) อาเภอท่าตะโก วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธ์ 12) อาเภอเก้าเลี้ยว วัดเขาดินใต้ 13) อาเภอตากฟ้า
ทุ่งทานตะวัน 14) อาเภอโกรกพระ วัดบางมะฝ่อ 15) อาเภอตาคลี พิพิธภัณฑ์วัดจันเสน
2. พัฒนาสื่อแอนิเมชัน สถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครสวรรค์
3. ระยะเวลาของแอนิเมชันสื่ออินโฟกราฟิกของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ สถานที่ท่องเที่ยวละ 20 – 40
วินาที
4. แอนิเมชันสื่อเสมือนจริง ประกอบด้วยภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงบรรยาย และเสียงประกอบ
5. มีขนาดภาพ 1280 x 720 พิกเซล (16:9)
เขียนบทภาพ (Storyboard)
การทาสตอรี่บอร์ดเป็นการสร้างตารางขึ้นมาเพื่อร่างภาพลงไปตามลาดับเหตุการณ์ขั้นตอนของเรื่องตั้งแต่ต้นจน
จบซึ่งหากมีข้อที่ต้องแก้ไขใด ๆ เกิดขึ้นก็สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้การทาสตอรี่บอร์ดจะเป็นตัวกาหนดในการทางานอื่น ๆ
ไปด้วยเช่นเสียงพากย์เสียงดนตรีเสียงประกอบอื่น ๆ จึงเป็นการร่างภาพพร้อมกั บระบุรายละเอียดที่จาเป็นต้องทาลงไปตาม
ตัวอย่าง
ตารางที่ 1 การทาสตอรี่บอร์ด
ลาดับ
1

รูปภาพ

รายละเอียด
ขนาดภาพ: Long Shot
มุมกล้อง: Eye Level
เชื่อมภาพ: Wipe
Sound: Cinematic Inspirational Music
Instrumental
บทบรรยาย: วัดคีรีวงศ์
ขนาดภาพ: Long Shot
มุมกล้อง: Eye Level
เชื่อมภาพ: Wipe
Sound: Cinematic Inspirational Music
Instrumental
บทบรรยาย: เมื่ อ เดิ น ทางถึ ง องค์ พ ระเจดี ย์ จ ะ
สามารถชมทัศนียภาพของตัวเมืองนครสวรรค์
ขนาดภาพ: Long Shot
มุมกล้อง: Eye Level
เชื่อมภาพ: Wipe
Sound: Cinematic Inspirational Music
Instrumental
บทบรรยาย: พระจุฬามณีเจดีย์ เป็นองค์เจดีย์ขนาด
ใหญ่ มีทั้งหมดสี่ชั้น

2

3
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การพัฒนาและทดสอบ
เมื่อศึกษาและออกแบบสื่อแอนิเมชันสื่ออินโฟกราฟิกของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ จากแผ่นผับที่สานักงาน
การท่องเที่ยวและการกีฬา ได้นามาพัฒนา ดังนี้
เนื้อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครสวรรค์
เมื่อเปิดจะเข้าสู่แอนิเมชันสื่ออินโฟกราฟิกโดยใช้เทคนิคสื่อเสมือนจริงบนสมาร์ทโฟน เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
นครสวรรค์ซึ่งมีตัวอย่างเนื้อหา ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เนื้อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครสวรรค์
ลาดับ
รูปภาพ
1

รายละเอียด
ขนาดภาพ: Long Shot
มุมกล้อง: Eye Level
เชื่อมภาพ: Wipe
Sound: Cinematic Inspirational Music
Instrumental
บทบรรยาย: วัดคีรีวงศ์
ขนาดภาพ: Long Shot
มุมกล้อง: Eye Level
เชื่อมภาพ: Wipe
Sound: Cinematic Inspirational Music
Instrumental
บทบรรยาย: เมื่อเดินทางถึงองค์พระเจดีย์จะ
สามารถชมทัศนียภาพของตัวเมืองนครสวรรค์
ได้
ขนาดภาพ: Long Shot
มุมกล้อง: Eye Level
เชื่อมภาพ: Wipe
Sound: Cinematic Inspirational Music
Instrumental
บทบรรยาย: พระจุฬามณีเจดีย์ เป็นองค์เจดีย์
ขนาดใหญ่ มีทั้งหมดสี่ชั้น

2

3
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ภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างขั้นตอนการนาเข้าโปรแกรมยูนิต้ี เพื่อสร้าง AR Code
การทดสอบแอนิเมชัน
ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบสื่อหลังจากสร้างสื่อเสร็จสิ้นได้ทดสอบการทางานของการสแกนมาร์คเกอร์ และการแสดงผล
ทั้งภาพและเสียงบรรยายด้วยตัวผูว้ ิจัย และผู้เชี่ยวชาญ เมื่อพบข้อผิดพลาดจะนามาปรับปรุงแก้ไขจนแน่ใจได้ว่าสื่อนีไ้ ม่เกิด
ข้อผิดพลาดและได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 3 ภาพแสดงแผ่นพับมาคเกอร์
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ภาพที่ 4 ภาพแสดงตัวอย่างการแสกนมาคเกอร์เพื่อเล่นแอนิเมชั้น
ผลการวิจัย
จากการพัฒนาแอนิเมชันสื่ออินโฟกราฟิกโดยใช้เทคนิคสื่อเสมือนจริงบนสมาร์ทโฟน เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
นครสวรรค์ นั้นทางผู้วิจัยได้นาสือ่ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญได้ทาการประเมินคุณภาพของสื่อ จานวน 3 ท่าน ดังแสดงผลในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินคุณภาพของสื่ออินโฟกราฟิกโดยใช้เทคนิคสื่อเสมือนจริงบนสมาร์ทโฟน
รายการประเมิน
S.D.
ระดับคุณภาพ
x
1. ด้านเนื้อหาและการนาเสนอ
3.92
0.14
ดี
2. ด้านภาพและเสียง
4.00
0.29
ดี
3. ด้านเทคนิคที่ใช้งาน
3.67
0.38
ดี
ค่าเฉลี่ยรวม
3.86
0.27
ดี
ผลการประเมิน แอนิเมชันสื่ออินโฟกราฟิกโดยใช้เทคนิคสื่อเสมือนจริงบนสมาร์ทโฟน เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
นครสวรรค์โดยผู้เชี่ยวชาญ โดยแยกประเมินคุณภาพเป็นด้านทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาและการนาเสนอ พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.92 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี ด้านภาพและเสียงพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี ด้าน
เทคนิคพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.67 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี และภาพรวมของทั้ง 3 ด้านมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.86 ระดับคุณภาพ
อยู่ในระดับดี
ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้งานจานวน 80 คน ที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิกโดยใช้เทคนิคสื่อ
เสมือนจริงบนสมาร์ทโฟน เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของสื่อเสมือนจริง 3 มิติของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวจานวน 80 คน
ความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย

ค่า S.D.

ระดับความพึงพอใจ

1. ด้านเนื้อหา
1.1)
1.2)
1.3)
1.4)

มีความครอบคลุมสถานที่ทอ่ งเที่ยวและแหล่งสาคัญ
มีความเข้าใจง่าย
มีความถูกต้อง
ระยะเวลามีความเหมาะสมกับเนื้อหา

4.6375
4.85
4.9
4.575

0.637255
0.357071
0.3
0.627993

มาก
มาก
มาก
มาก

4.775
4.8875
4.925
4.7875

0.473682
0.315981
0.263391
0.517053

มาก
มาก
มาก
มาก

4.8875
4.8625
4.5625
4.9625

0.353332
0.344374
0.496078
0.189984

มาก
มาก
มาก
มาก

4.9625

0.189984

มาก

2. ด้านกราฟฟิกและแอนิเมชั่น
2.1) กราฟิกมีความทันสมัย
2.2) จังหวะการสับเปลี่ยนภาพและฉาก
2.3) สีสันมีความเหมาะสมกับงาน
2.4) ระยะเวลาของสื่อมีความเหมาะสมกับเนื้อหา
3. ด้านเสียงบรรยาย
3.1)
3.2)
3.3)
3.4)

จังหวะในการพูดบรรยาย
ใช้น้าเสียงเข้าใจง่าย
ด้านเสียงรบกวน
ความกระชับในการใช้คาพูด

4. ความพึงพอใจในภาพรวม

ผลการวิจัยพบว่าประชาชนผู้มาเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์โดยผ่านทางสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์
จานวน 80 คน จากกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจสื่อทั้งหมด 4 ด้านอยู่ในระดับ ดีมากและดี โดยมีหัวข้อที่ประเมินคือ 1. ด้าน
เนื้อหา มีความครอบคลุมสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งสาคัญ มีค่าเฉลี่ย 4.6375 ส่วนเบี่ยงเบน 0.637255 ระดับความพึงพอใจ
มากที่ สุด มี เนื้อหาเข้าใจง่าย มี ค่าเฉลี่ย 4.85ส่ วนเบี่ ยงเบน 0.357071 ระดับ ความพึงพอใจ มากที่สุ ด มีค วามถูกต้ อง มี
ค่าเฉลี่ย 4.9ส่วนเบี่ยงเบน 0.3 ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด ระยะเวลามีความเหมาะสมกับเนื้อหา ค่าเฉลี่ย 4.575 ส่วน
เบี่ยงเบน 0.627993 ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 2. ด้านกราฟฟิกและแอนิ เมชั่น กราฟิกมีความทันสมัย ค่าเฉลี่ย 4.775
ส่วนเบี่ยงเบน 0.473682 ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด จังหวะการสับเปลี่ยนภาพและฉาก ค่าเฉลี่ย 4.7875 ส่วนเบี่ยงเบน
0.315981 ระดั บความพึ งพอใจ มากที่สุ ด ระยะเวลาของสื่ อมีค วามเหมาะสมกับ เนื้อ หา ค่ าเฉลี่ ย 4.7875 ส่วนเบี่ ยงเบน
0.517053 ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 3. ด้านเสียงบรรยาย จังหวะในการพูดบรรยายค่าเฉลี่ย 4.8875 ส่วนเบี่ยงเบน
0.353332 ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด ใช้น้าเสียงเข้าใจง่ายค่าเฉลี่ย 4.8625 ส่วนเบี่ยงเบน 0.344374 ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด ด้านเสียงรบกวนค่าเฉลี่ย 4.5625 ส่วนเบี่ยงเบน 0.496078 ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด ความกระชับในการใช้
คาพูดค่าเฉลี่ย 4.9625ส่วนเบี่ยงเบน 0.189984 ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 4. ความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.9625
ส่วนเบี่ยงเบน 0.189984 ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
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อภิปรายผลการวิจัย
การพั ฒ นาแอนิ เมชัน สื่ออิน โฟกราฟิ ก โดยใช้เทคนิ คสื่อเสมื อนจริงบนสมาร์ท โฟน เรื่อง แหล่งท่อ งเที่ย วจั งหวัด
นครสวรรค์ เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ให้กับจังหวัด นครสวรรค์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัด
นครสวรรค์ว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนบ้าง อีกทั้งยังสอดแทรกวัฒนธรรมความเป็นอยู่ รวมถึงภูมิปัญญาต่าง ๆ และวิถีชีวิตของ
คนในจังหวัดนครสวรรค์ และนาเสนอในรูปแบบเทคนิคเออาร์โค๊ด เป็นสื่อมัลติมีเดียอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ที่สนใจที่จะ
ศึกษาเข้าใจมากขึ้นซึ่งได้ใช้หลักการของการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียได้แก่ขั้ นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) ขั้นตอนการ
ผลิต (Production) และขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) ซึ่งผู้วิจัยได้คานึงถึงองค์ประกอบศิลป์ในการสร้างและ
ถ่ายทอดโมเดลออกมาให้มีความน่าสนใจ ในส่วนของวัตถุประสงค์การ เพื่อการพัฒนาแอนิเมชันสื่ออินโฟกราฟิกของแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์โดยใช้เทคนิคสื่อเสมือนจริง และเพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้เทคนิคสื่อ
เสมือนจริงโดยถ่ายทอดความรู้การท่องเที่ยวผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) ให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจ
ได้รู้ถึงเรื่องราวและสถานที่นั้นในอีกมุมมองหนึ่ง
สรุปผลการวิจัย
ทางผู้จัดทาได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ข้อ คือ 1) เพื่อการพัฒนาแอนิเมชันสื่ออินโฟกราฟิกของแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดนครสวรรค์โดยใช้เทคนิคสื่อเสมือนจริง 2) เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้เทคนิคสื่อเสมือนจริง
การใช้ประโยชน์งานวิจัย ที่กาหนดโดย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แบ่งเป็น 4 ประเด็น ดังนี้
1.การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ ได้ใช้ประโยชน์ในด้านนี้คือทางสานักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้นา
แอนิเมชันสื่ออินโฟกราฟิกโดยใช้เทคนิคสื่อเสมือนจริงบนสมาร์ทโฟน เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ไปเผยแพร่ให้กับ
นักท่องเที่ยวแล้วนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ
2.การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
3.การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน/สังคมได้ใช้ประโยชน์ในด้านนี้คือ หลังจากที่การสารวจความพึงพอใจเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็มีการเชิญผู้วิจัยให้ไปให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสื่อ แก่ชุมชน
4.การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ในเชิงพานิช
ข้อเสนอแนะ
การพั ฒ นาแอนิ เมชัน สื่ออิน โฟกราฟิ ก โดยใช้เทคนิ คสื่อเสมื อนจริงบนสมาร์ท โฟน เรื่อง แหล่งท่อ งเที่ย วจั งหวัด
นครสวรรค์ ผู้พัฒนาควรปรึกษา และขอคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งด้านเนื้อหา และเทคนิคการผลิต เพื่อทาให้สื่ออินโฟ
กราฟิกในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว ที่ผลิตออกมามีประสิทธิภาพ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณข้าราชการบุคลากรของสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ ทุกท่านที่คอยให้คาปรึกษาที่ดี
และคอยแนะน าในการทาโครงการฉบั บ นี้ให้ มีค วามสมบู รณ์ มีขั้น ตอนในการท าที่ ถูกต้ อง รวมถึงคาแนะนาในการแก้ไข
ข้อผิดพลาด และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
เอกสารอ้างอิง
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อาร์โค้ดที่พัฒนาขึ้น สามารถบริหารจัดการข้อมูลวารสารวิชาการ และสามารถบริการข้อมูลดังกล่าวบนระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน
ทางคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงวารสารได้ทางคิว อาร์โค้ด และทางเว็บเพจสาหรับสืบค้น ซึ่ง
สามารถสืบค้นได้ 4 รูปแบบได้แก่ 1) สืบค้นตามปีและสาขาของวารสาร 2) สืบค้นตามตัวอักษร 3) สืบค้นตามคาสาคัญ และ
4) สืบค้นขั้นสูง และผลการประเมินประสิทธิภาพระบบจากผู้ใช้งานจานวน 40 คน โดยใช้แบบสอบถาม พบว่าค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 4.57 จากคะแนนเต็ม 5 แสดงว่าระบบสืบค้นวารสารวิชาการที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ : 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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บทนา
วารสารเป็นทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนึ่งที่ สาคัญ ของห้องสมุด เพราะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้
ความคิด เสนอความเคลื่อนไหวและพั ฒ นาการของวิทยาการสาขาต่างๆ ที่ ได้จากการค้ นคว้า วิจัย รวมทั้ งให้ข้อมูลสถิติ
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลผลิตและบริการ วารสารเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีการจัดพิมพ์ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทาให้สามารถ
นาเสนอเรื่องราวความก้าวหน้าต่างๆ ได้รวดเร็วกว่าหนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ จึงมีแนวโน้มในการผลิต และมีจัดเก็บในห้องสมุด
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงก่อให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บและการเข้าถึงของผู้ใช้บริการ จากการศึกษาของ จารุวรรณ ไกรเทพ
เรื่องการบริหารงานและบริการด้านวารสารของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทยพบว่า ห้องสมุดมีปัญหาที่สาคัญประการ
หนึ่งคือ สถานที่จัดเก็บวารสารคับแคบและชั้นวางวารสารไม่เพียงพอ นอกจากปัญหาด้านสถานที่แล้วปัญหาใหญ่เกี่ยวกับตัว
วารสารเองที่ห้องสมุดเกือบทุกแห่งประสบอยู่แ ละแก้ปัญหาได้ยากนั้นก็คือ ปัญหาวารสารถูกฉีกขาด วารสารสูญหาย และ
ห้องสมุดได้รับวารสารไม่ครบถ้วน โดยมีปัญหาตามมาอีกคือ ในการรวมวารสารเพื่อเย็บเล่มในตอนปลายปี หากวารสารไม่ครบ
ก็ต้องซื้อหามาทดแทน ซึ่งวารสารบางรายการก็อาจขาดตลาดหาซื้อไม่ได้อีกแล้ว นอกจากนี้ปัญหาในการเย็บเล่มวารสารสาร
ยังก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ได้แก่ ความไม่สะดวกในการใช้งาน กล่าวคือวารสารเย็บเล่มที่หนาเกินไปทาให้ไม่สะดวกในการเปิด
อ่าน และทาสาเนา เพราะจะไม่สามารถสาเนาข้อมูลในส่วนที่ใกล้สันวารสารได้ อีกทั้งยังต้องรอให้ผู้ใช้รายอื่นที่กาลังใช้ได้ใช้ให้
เสร็จก่อน รวมไปถึงการสืบค้นวารสาร ผู้ใช้จะเข้าถึงวารสารได้ยาก (จารุวรรณ ไกรเทพ, 2518)
โค้ดสองมิติ (2D Barcode) เป็นนวัตกรรมใหม่ของบาร์โค้ด ที่มีลักษณะเป็นบาร์โค้ดสองมิติ (2D Barcode) เป็นการ
จัดเก็บข้อมูลแบบสองมิติทาให้มีความจุในการจัดเก็บข้อมูลมากกว่าระบบเดิมหนึ่งมิติ (1D Barcode) ถือเป็นแนวทางหนึ่งที่จะ
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในระบบธุรกิจที่มีความหลากหลาย เช่น ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจรถยนต์ ธุรกิจอาหาร ธุรกิจการ
ส่งออก ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจการสื่อสาร รวมไปถึงการทาธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต ทาให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดต้นทุน
ลดความผิดพลาด ประหยัดเวลา ลดปริมาณทรัพยากรบุคคล และยังช่วยลดปัญหาการปลอมแปลง และการเข้าถึงข้อมูลของ
บุคคลได้อีกด้วย ซึ่งส่งผลให้เกิดการดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าต่อการลงทุน (จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา, 2557)
ดั งนั้ น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก ารวารสารวิ ช าการของห้ อ งสมุ ด และเพื่ อแก่ ปั ญ หาดั งกล่ า วข้ า งต้ น
ผู้ วิ จั ย จึ งมี แ นวคิ ด ที่ จ ะพั ฒ นาระบบสื บ ค้ น บทความวารสาร โดยการประยุ ก ต์ ใ ช้ เทคโนโลยี คิ ว อาร์ โค้ ด ในรู ป แบบเว็ บ
แอปพลิ เคชั น ขึ้ น เพื่ อ ขยายช่ อ งทางในการให้ บ ริ ก ารทรั พ ยากรสารสนเทศประเภทวารสารของห้ อ งสมุ ด และศึ ก ษา
ประสิทธิภาพระบบตามความคิดเห็นของผู้ใช้งานเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาระบบให้ถูกต้อง แม่นยา ครอบคลุม
สมบูรณ์ ทันสมัย สอดคล้องเหมาะสม และตรงกับสภาพปัจจุบัน อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการวารสารวิชาการ
ของห้องสมุดต่อไป
วิธดี าเนินการวิจัย
สมมุติฐานการวิจัย
ระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด
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ประเมินประสิทธิภาพระบบ
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 ระยะการนาไปใช้ (implementation phase)
1.5 ระยะการบารุงรักษา (Maintenance Phase)
2. กรอบแนวคิดในการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการโดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี คิ ว อาร์โค้ ด ผู้ วิ จัย ได้ ด าเนิ น การตามแนวคิ ด ของ (พิ ชญ์ สิ นี พุ ท ธิท วี ศ รี , 2548) ที่ ได้ ส ร้างแบบประเมิ น ระบบ
สารสนเทศเพื่อประเมินระบบสนับสนุนผู้ตรวจบทความออนไลน์ ไว้ 5 ด้านได้แก่
2.1 ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test)
2.2 ด้านการทางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test)
2.3 ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test)
2.4 ด้านการประมวลผลของระบบ (Performance test)
2.5 ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test)
ขอบเขตงานวิจัย
การวิจัยประสิทธิภาพระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดกรณีศึกษา :
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ครอบคลุมประเด็นดังนี้
1. พัฒนาระบบสาหรับใช้ในการบริหารจัดการวารสารวิชาการ ในรูปแบบ Web Application
2. พัฒนาระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ผ่าน Web Application และ
คิวอาร์โค้ด
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3. ประเมินประสิทธิภาพระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ตามความ
คิดเห็นของผู้ใช้งาน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชาการที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ศึกษาการดาเนินงานการบริหารจัดการ และการให้บริการวารสารวิชาการ ประชากรที่ใช้ได้แก่ บรรณารักษ์
และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จานวน 4 คน
ส่วนที่ 2 การประเมินระบบ ประชากรที่ใช้ได้แก่ ผู้ใช้งานระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการ จานวน 40 คน
วิธีการ
โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR Code” นี้
เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied research) โดยผู้วิจัยได้แบ่งการดาเนินการวิจัยออกเป็น 3 ส่วนประกอบด้วยกันคือ
ส่วนที่ 1 ศึกษาการดาเนินงานการบริหารจัดการและการให้บริการวารสารวิชาการของห้องสมุด
การดาเนินการวิจัยในส่วนแรกนั้นผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
แบบไม่มีโครงสร้าง (Non-Structure Interview or Unstructured Interview)กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งได้แก่ บรรณารักษ์ และ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด เพื่อศึกษาข้อมูลการดาเนินงานการบริหารจัดการ และการให้บริการวารสารวิชาการของห้องสมุด และ
ขั้นตอนการดาเนินงานต่างๆ รวมถึงสภาพแวดล้อม อุปสรรค และปัญหาในการดาเนินงาน นอกจากนี้ยังได้รวบรวมความ
ต้องการต่างๆ ในระบบสืบค้นที่จะพัฒนาขึ้น
ส่วนที่ 2 พัฒนาระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการ
การด าเนิ น การวิ จั ย ในส่ ว นที่ ส องนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ใช้ รู ป แบบการวิ จั ย เชิ ง ประยุ ก ต์ (Applied research) ซึ่ งเป็ น การ
ประยุกต์ใช้ความรู้และวิทยาการด้านการจัดการฐานข้อมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยี คิวอาร์โค้ด เพื่อพัฒนา
ระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการ ในรูปแบบ Web Application โดยใช้โปรแกรม PHP ในการพัฒนา และใช้โปรแกรม
MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล
ส่วนที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการที่พัฒนาขึ้น
หลังจากที่ได้พัฒนาระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เสร็จสิ้นตามที่ได้
วิเคราะห์ แ ละออกแบบไว้ เรี ย บร้อ ยแล้ ว ต่ อ มาผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การติ ด ตั้ งระบบเพื่ อ ให้ ผู้ ใช้ งานใช้ งานจริ ง และประเมิ น
ประสิทธิภาพระบบสืบค้นวารสารวิชาการที่พัฒนาขึ้นโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มผู้ใช้งานจานวน 40 คน
เพื่อทราบถึงการพัฒนาระบบที่เหมาะสมสาหรับการใช้งาน สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้จากการสารวจความคิดเห็นนั้น
กระทาโดยวิธีบรรยาย (Descriptive Analysis) โดยจะบรรยายสรุป ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test) ด้านการทางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test)
ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) การประเมินระบบด้านการประมวลผลของระบบ (Performance Test)
และด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test)
ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาระบบ
จากการวิเคราะห์ระบบงานเดิมและความต้องการในระบบงานใหม่ของผู้ใช้แล้ว ผู้วิจัยได้ทาการออกแบบการทางาน
ของระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR Code ซึ่งเป็นระบบใหม่โดยแสดงเป็นแผนภาพ
กระแสข้อมูลระบบดังรูปที่ 2 และผังโครงสร้างระบบรูปที่ 3
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แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram Level 0)
-

D1
-

Log File

1.0
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D3

Log File

QR Code
D4
2.0

D5

D6

3.0

D7

-

D8

-

4.0
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ภาพที่ 2 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram Level 0)
ผังโครงสร้างระบบ (Structure Chart)

ภาพที่ 3 ผังโครงสร้างระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการ
2. การประเมินประสิทธิภาพระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการฯ
หลังจากที่ได้พัฒนาระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์ โค้ดเสร็จสิ้น
ตามที่ได้วิเคราะห์และออกแบบไว้เรียบร้อยแล้ว ต่อมาผู้วิจัยได้ดาเนินการติดตั้งระบบเพื่อให้ใช้งานจริง และได้ทาการ
ประเมินผลการใช้งานระบบจากผู้ใช้งานจานวน 40 คน เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบสืบค้นวารสารวิชาการที่พัฒนาขึ้น
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โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) และได้บรรยายสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มี
ต่อสืบค้นบทความวารสารวิชาการโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด พบว่า
ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการโดยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test)
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
ความหมาย
S.D.
x
ความสามารถของระบบในการนาเสนอข้อมูล
4.78
0.44
มากที่สุด
ความสามารถของระบบในการเชือ่ มโยงเมนู
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 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการโดยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ด้านการทางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test)
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
ความหมาย
S.D.
x
ความถูกต้องของระบบในการแสดงผลข้อมูล
4.67
0.50
มากที่สุด
ความถูกต้องของระบบในการสืบค้นข้อมูล
4.67
0.78
มากที่สุด
ความถูกต้องของระบบในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล
4.56
0.73
มากที่สุด
ความถูกต้องของระบบในการจัดเก็บข้อมูล
4.78
0.44
มากที่สุด
ความถูกต้องของระบบในการออกรายงาน
4.67
0.50
มากที่สุด
ความถูกต้องในการทางานของระบบในภาพรวม
4.56
1.01
มากที่สุด
เฉลี่ย
4.65
0.66
มากที่สุด
ตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการโดยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test)
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
ความหมาย
S.D.
x
ความง่ายในการใช้งานระบบ
4.00
0.71
มาก
ความชัดเจนของข้อความที่แสดงผล
4.33
0.71
มาก
ความเหมาะสมของการใช้สีโดยภาพรวม
4.44
0.53
มาก
ความเหมาะสมของข้อมูลที่นาเสนอ
4.44
0.73
มาก
ปุ่มและคาอธิบายมีความง่ายต่อความเข้าใจ
4.33
0.71
มาก
เฉลี่ย
4.31
0.68
มาก
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ตารางที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการโดยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ด้านการประมวลผลของระบบ (Performance test)
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
ความหมาย
S.D.
x
ความเร็วในการทางานของโปรแกรมในภาพรวม
4.44
0.73
มาก
ความเร็วในการประมวลผลด้านการค้นหา
5.00
0.00
มากที่สุด
ความเร็วในการนาเสนอข้อมูล
4.56
0.53
มากที่สุด
ความเร็วในการแสดงผลจากการเชื่อมโยง
4.67
0.50
มากที่สุด
ความเร็วในการบันทึก แก้ไข ลบ รายการข้อมูล
4.67
0.50
มากที่สุด
เฉลี่ย
4.67
0.45
มากที่สุด
ตารางที่ 5 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการโดยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test)
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
ความหมาย
S.D.
x
ความซับซ้อนในการยืนยันตัวตน
4.56
0.53
มากที่สุด
การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง
4.78
0.67
มากที่สุด
เฉลี่ย
4.67
0.60
มากที่สุด
อภิปรายผล
จากผลการพัฒนา “ระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ” มีประเด็น
สาคัญ ดังนี้ ผลการพัฒนาระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการ พบว่าสามารถพัฒนาระบบที่สามารถบริหารจัดการข้อมูล
วารสารวิชาการ ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลกลุ่มวารสาร ข้อมูลสาขาวารสาร ข้อมูลวารสาร ข้อมูลบทความ และสามารถบริการ
ข้อมูลดังกล่าวบนระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านทางคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนได้ โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงวารสารได้ 2 ทาง
คือ ทางคิวอาร์โค้ด และทางเว็บเพจสาหรับสืบค้น โดยผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นวารสารได้ 4 รูปแบบได้แก่ 1) สืบค้นตามปี
และสาขาของวารสาร 2) สืบค้นตามตัวอักษร 3) สืบค้นตามคาสาคัญ 4) สืบค้นขั้นสูง และสามารถดาวน์โหลดบทความ
วิชาการที่ ต้ อ งการในรูป แบบไฟล์ เอกสาร PDF ได้ ซึ่ งสอดคล้อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของวีร ากร พงศ์ พ นิ ต านนท์ (2557) ที่
ทาการศึกษาเรื่อง “การออกแบบและพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมทางไซเบอร์” ผลการศึกษาพบว่า ระบบที่
พัฒนาขึ้นสามารถจัดการข้อมูลข่าว คลิปข่าว จัดการข้อมูลสมาชิก รวมถึงแก้ไข ยืนยัน ยกเลิก หรือลบข่าวออกจากระบบ และ
สืบค้นข้อมูลข่าวสารอาชญากรรมที่ต้องการ ข้อมูลและฟังก์ชั่นต่างๆ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่าง
ดี
ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด
พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.57) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ สุรัตน์ ทองหรี่ (2556) ที่ทาการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการค้นหาและจัดการบทความวิชาการ
และบทความวิจัย กรณีศึกษาวารสารวิชาการคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ” ผลการศึกษาพบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้น
ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
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สรุปผลการวิจัย
จากการความรู้และวิทยาการด้านการจัดการฐานข้อมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยี QR Code เพื่อ
พัฒนาระบบสืบค้นบทความวารสารวิชาการนั้น สามารถพัฒนาระบบที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลวารสารวิชาการ และ
สามารถบริการข้อมูลดังกล่าวบนระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านทางคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้
สะดวก และรวดเร็วในการบริหารจัดการบทความวารสารวิชาการ การจัดเก็บข้อมูลมีความเป็นระเบียบ และผู้ใช้บริการ
สามารถใช้งานระบบสืบค้นบทความวารสารที่พัฒนาขึ้นได้ทุกสถานที่ที่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมงโดยใช้เวลาใน
การสืบค้นบทความวารสารเฉลี่ยอยู่ที่ 30 วินาที จากเดิมที่ผู้ใช้บริการจะต้องมาใช้บริการในห้องสมุด และในเวลาทาการ
เท่านั้น และใช้เวลาในการสืบค้นบทความวารสารเฉลี่ยอยู่ที่ 15 นาที
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ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง และเพื่อประเมินผล
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง ในการพัฒนาระบบได้ทาการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา
โดยใช้วงจรการพั ฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) : Incremental Model เครื่องมือที่ใช้ในการ
พัฒนา มีดังนี้ ภาษาที่ใช้คือ Microsoft Visual Studio 2010 ฐานข้อมูลที่ใช้คือ SQL Server Management Studio 2008
R2 โดยทาการทดสอบและประเมินผลระบบโดยครูประจาตาบล และเจ้าหน้าที่ศูนย์ กศน. ที่เข้ารับการฝึกอบรมการใช้งาน
จานวน 30 ท่าน ผลการประเมินพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.027 ซึ่งผลจากการประเมิน ความพึงพอใจสามารถสรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : 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
บทนา
ในปัจจุบันศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอชุมแสง ได้มีการจัดเก็บข้อมูลของนักเรียนทุก
ระดับชั้นและกลุ่มนักเรียนที่สนใจจะสมัครเรียน ในการสมัครเรียนจะมีการกรอกใบสมัครในรูปแบบฟอร์มกระดาษพร้อม
เอกสารแนบจะมี สาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 2 นิ้ว และอื่นๆ ที่แนบมาด้วย ในส่วนของเอกสารจะ
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จัดเก็บในรูปแบบของกระดาษที่เป็นเอกสารการสมัครเรียนจะจัดเก็บในแฟ้มเอกสารแต่ละหลักสูตรในแต่ละปี หลักสูตรจะมี
ด้วยกัน 5 หลักสูตร หลักสูตรจะมีเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามปี พ.ศ. ที่จัดทาโครงการ หลักสูตรมีดังนี้
1. หลักสูตรการศึกษาสังคมชีวิต
2. หลักสูตรการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
3. หลักสูตรการศึกษาทักษะชีวิต
4. หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
5. หลักสูตรการศึกษาประเภทกลุม่ สนใจ
แต่ละหลักสูตรจะมีกิจกรรมหลายกิจกรรม และจะจัดขึ้นในแต่ละตาบลของอาเภอชุมแสง นอกจากเอกสารการ
สมัครเรียนแล้วเจ้าหน้าที่จะต้องทาการประเมินจานวนนักเรียนที่เลือกเรียนในแต่ละหลักสูตรและกิจกรรม มีจานวนทั้งหมดกี่
คน ชายกี่คนและหญิงกี่คน จากนั้นก็จะมีการประเมินหาข้อสรุปของนักเรียนที่กรอกใบสมัครและทาการเลือกในใบสมัคร มี
หัวข้อดังนี้
- สนใจสมัครเข้าร่วมหลักสูตรระยะสั้น
- เอกสารที่แนบมา
เพื่อนามาหาข้อสรุปในการทารายงานสรุปผลโครงการในแต่ละปี เจ้าหน้าที่จะทาการประเมินผลและสรุปผลในแต่ละ
ปีจะใช้การนับหลักสูตรกิจกรรม จานวนนักเรียนทั้งหมด แยกหญิงชาย และทาการตรวจสอบจานวนนักเรียนที่สนใจสมัครเข้า
ร่วมหลักสูตรระยะสั้น และเอกสารที่แนบมาจากใบสมัคร จึงทาให้เจ้าหน้าที่อาจได้รับข้อมูลไม่ครบหรือผิดพลาด ข้อมูลตก
หล่นทาให้การทารายงานสรุปผลโครงการในแต่ละปี มีความผิดพลาด เอกสารที่จะนามาสรุปผลเกิดการสูญ หายไปจาก
หน่วยงานหรือจานวนนักเรียนที่มาเรียนจริงกับจานวนที่นับได้จากใบสมัครไม่ตรงกันก็ต้องทาการตรวจสอบใหม่อีกครั้ง เพื่อให้
ข้อมูลถูกต้อง ทั้งยังมีงานวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลเพื่อลดเวลาการสืบค้นข้อมูลของเครื่องจักร เช่น
สมเกียรติ อับ ดุลเลาะ,อรรถกร เก่งพล (2559) ได้กล่าวว่า ปัญ หาที่เกิดขึ้นในบริษั ท กรณี ศึกษา คือหน่วยงานบริการต้ อง
เสียเวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลที่เป็นแบบเอกสาร คู่มือ จึงทาให้เกิดความล่าช้าในการค้นหาข้อมูลเพื่อสนับสนุนการให้บริการ
โดยต้องใช้เวลามากในการค้นหาและตัดสินใจ จึงทาให้เกิ ดความล่าช้าในการนาข้อมูลมาใช้ จากปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอชุมแสง ในด้านการจัดเก็บข้อมูลใบสมัครและผลการประเมินในการ
เรียนของแต่ละหลักสูตรในแต่ละกิจกรรม จึงนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาให้เป็นระบบสารสนเทศของ
นักเรียน กศน.อาเภอชุมแสง ที่เจ้าหน้าที่สามารถค้นหาข้อมูลนักเรียนได้ด้วยตนเอง เพื่อที่จะได้นาข้อมูลมาสรุปผลและทาการ
ประเมินผลลงในรายงานการสรุปโครงการในแต่ละปีได้อย่างรวดเร็วมากกว่าระบบงานเดิมและข้อมูลมี ความถูกต้องมากกว่า
การนับและตรวจสอบจากใบสมัครของนักเรียน
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง และเพื่อประเมินระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
วิธดี าเนินการวิจัย
1. ศึกษาระบบงานและสารวจความต้องการของผู้ใช้งาน การดาเนินการวิจัยในส่วนนี้ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิง
สารวจ (Survey Research) ซึ่งได้สารวจการดาเนินการในทุกขั้นตอน ด้วยการสนทนาและการสัมภาษณ์กับ ครูประจาตาบล
และเจ้าหน้าที่ศูนย์ กศน. เพื่อให้ทราบถึงสภาพการทางานในปัจจุบัน ว่ามีการทางานเป็นอย่างไร มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง
นอกจากนี้เนื้อหาในการสนทนาและการสัมภาษณ์ ยังรวมถึงเรื่องความคิดเห็น ความต้องการระบบงาน ที่จะพัฒนาขึ้น และ
ปัจจัยที่สาคัญที่จะนาไปสู่การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง
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2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนา
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง
3. วิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยทาการวิเคราะห์ข้อมูล การดาเนินงานในปัจจุบันโดยการนาความต้องการที่
ได้มาจากขั้นตอนแรก มาวิเคราะห์ในรายละเอียดเพื่อทาการพัฒนาเป็นแบบจาลองเชิงตรรกะ (Logical Model) โดยใช้การ
ออกแบบยูสเคสไดอะแกรม (Use case Diagram) (อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์, 2557) แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล
(Entity Relationship Diagram) (Silberschatz et al., 2006) และท าการออกแบบส่ ว นเชื่ อ มประสานกั บ ผู้ ใ ช้ (User
Interface) (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2555)
4. พัฒนาระบบ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง ได้ ก าหนดเครื่ อ งมื อ ในพั ฒ นาซึ่ ง
ประกอบด้วยส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ดังนี้ (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2555)
4.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้แบบคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook)
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) Intel® Core™ i3-2350M CPU@2.30GHz.
- หน่วยความจาหลัก (RAM) 4.00 GB.
- หน่วยความจาสารอง (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 การทดสอบระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อหาข้อผิดพลาดต่างๆ รวมทั้ง
ทาการประมวลความสามารถของระบบเพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงที่พัฒนาขึ้นสามารถรองรับความต้องการของ
ผู้ใช้ในด้านต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน โดยแบ่งขั้นตอนการทดสอบออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2555)
- ทดสอบในระหว่างที่ทาการพัฒนาโดยใช้รูปแบบ White Box Testing ซึ่งเป็นการตรวจสอบฟังก์ชันการทางานโปรแกรม
ว่าถูกต้องหรือไม่ โปรแกรมมีข้อผิดพลาดเชิงตรรกะหรือไม่ และมีการออกแบบตรรกะโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยใช้ชุด
ทดสอบเฉพาะสาหรับการทดสอบในเงื่อนไขต่าง ๆ
- ทดสอบขั้นสุดท้ายเมื่อทาการพัฒนาเสร็จสิ้นโดยใช้รูปแบบ Black Box Testing เพื่อทดสอบฟังก์ชันการทางานระบบว่า
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพียงใดเมื่อมีการอินพุตข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วจะได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างไร
6. ติดตั้งระบบ สาหรับการติดตั้งระบบนั้นต้องติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีส่วนประกอบทางด้าน Hardware
และ Software ขั้นต่าดังนี้ (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2555)
6.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) Intel® Core™ i3-2350M CPU@2.30GHz.
- หน่วยความจาหลัก (RAM) ไม่ต่ากว่า 4.00 GB.
- หน่วยความจาสารอง (Hard Disk) ไม่ต่ากว่า 320 GB.
6.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
- Microsoft Visual Studio 2010
- SQL Server Management Studio 2008 R2
7. การประเมินผลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง ในการประเมินผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิง
สารวจ (Survey Research) ซึ่งมีการเลือกใช้เครื่องมือในการวิจัย แนวทางการสร้างเครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวม
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ข้อมูล การจัดทาข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ ดังต่อไปนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินระบบนั้น ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย
3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อระบบซึ่งมุ่งในด้านความสามารถและประสิทธิภาพการ
ทางานของระบบ
ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ
ผลการวิจัย
การออกแบบยู ส เคสไดอะแกรม (Use case Diagram) (อั ษ ฎาพร ทรั พ ย์ ส มบู ร ณ์ , 2557) แผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram) (Silberschatz et al., 2006) และการออกแบบส่วนเชื่อมประสาน
กับผู้ใช้ (User Interface) (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2555) ได้ดังต่อไปนี้
Login
Manage
Student
Manage Register
Manage Course

Admin

Manage
Teacher
Manage
Participants
Manage
Activity

Report Student
Report List
student
Report
Selection
Report Activity

ภาพที่ 1 การออกแบบยูสเคสไดอะแกรม (Use case Diagram)
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TB_teacher

TB_lecturer

PK ID_ teacher

PK ID_lt

Kn_te
Fname_dt
Lname_dt
Position_dt
Addness_dt
Phone_dt
email_dt
Birthday_dt
Career_dt

TB_subdistric1
PK ID_ subdistric
Name_subdt

TB_province
PK ID_pv
Name_ pv

TB_activities

TB_course

PK ID_atvt

PK ID_course

Name_ atvt
Trainingtime
Formmodel

Name_course

TB_students
PK ID_cardstu
Sex_sut
Kn_stu
Fname_stu
Lname_stu
DayHBD
MonthsHBD
yearHBD
Age_stu
Nationalit_stu
Religion_stu
Career_stu
Income_month_stu
Education_high_stu
F_schools_stu
F_province_stu
Flname_father_stu
Career_f_stu
Flname_mom_stu
Career_m_stu
House_number_stu
Swine_stu
Road_nameh_stu
Post_office
tel_Phon
Abilly
Message_stu
Name_ip
Date

TB_create_event
PK ID_Create-event
Day_ Activities
T- Activities
budgets
Week_A_cre
Year_A_cre

TB_add_activity
PK ID_join_Activties
TB_registration

School_record

PK ID_reg

TB_evidence_attached
PK ID_ ea
Home_ea
Cardstu_ea
Image_ea
Name_ea
Name_ea1
Nameimage_ea
Nameimage_ea1
Nameimage_ea2
Nameimage_ea3

TB_district
PK ID_ district
Name_ district

ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram)
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interesting_activities1
PK ID_ia
Diploma_ia
Name_dip
Education_ia
Name_Educ
Career_ia
Freetime_ia
Parttme_mainjob
Pnide_ia
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ภาพที่ 3 การออกแบบส่วนเชื่อมประสานกับผู้ใช้ (User Interface) การบันทึกข้อมูลนักศึกษา

ภาพที่ 4 การออกแบบส่วนเชื่อมประสานกับผู้ใช้ (User Interface) การบันทึกเข้าร่วมหลักสูตร

ภาพที่ 5 การออกแบบส่วนเชื่อมประสานกับผู้ใช้ (User Interface) การบันทึกข้อมูลเอกสารแนบ
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ภาพที่ 6 การออกแบบส่วนเชื่อมประสานกับผู้ใช้ (User Interface) รายงานใบสมัครผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น

ภาพที่ 7 การออกแบบส่วนเชื่อมประสานกับผู้ใช้ (User Interface) รายงานหลักสูตรและกิจกรรม

ภาพที่ 8 การออกแบบส่วนเชื่อมประสานกับผู้ใช้ (User Interface) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม

41

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินจากครูประจาตาบล และเจ้าหน้าที่ศูนย์ กศน.ที่เข้าร่วมการอบรมการใช้งาน
ระบบสารสนเทศจานวน 30 คน สรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินจากครูประจาตาบล และเจ้าหน้าที่ศูนย์ กศน. ที่เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( x = 4.44)
รายการประเมิน

x

S.D

ระดับความพึงพอใจ

ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ
4.43
0.013
มาก
(Functional Requirement Test)
ด้านการทางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ
4.44
0.078
มาก
(Functional Test)
ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ
4.49
0.053
มาก
(Usability Test)
ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ
4.40
0.037
มาก
(Security Test)
รวม
4.44
0.027
มาก
ตารางที่ 1 พบว่าผลการประเมินจากครูประจาตาบลและเจ้าหน้าที่ศูนย์ กศน.ที่เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง มีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่องในด้าน
ความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( x =4.49) รองลงมาเป็น
ด้านการทางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( x =4.44) ด้าน
การตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( x =
4.43) และด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึ งพอใจมาก ( x
=4.40) ตามลาดับ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( x =
4.44)
อภิปรายผล
จากผลการประเมินความพึงพอใจของครูประจาตาบลและเจ้าหน้าที่ศูนย์ กศน. ที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการการศึกษาต่อเนื่องทุกๆ ด้าน โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( x = 4.44) ซึ่งสรุปได้ว่าระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่องศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอชุมแสง อยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุบิน ไชยยะ,ธวัชชัย อร่ามดิลกรัตน์ และพัชรา รับมา (2560) ที่ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบันทึกรายงานการเดินทางไปราชการของบุคลากรในสังกัดสานักงาน กศน.จังหวัดลาพูน พบว่าใน
การพัฒนาระบบฯ ทาให้ระบบสารสนเทศของการรายงานผลการเดินทางไปราชการเป็นระบบและชัดเจนมากยิ่งขึ้น และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของเสถียร จันทร์ปลา (2556) ที่ทาการวิจัยเรื่อง ระบบฐานข้อมูลมัลติมีเดียศิลปวัฒนธรรมกรุง
รัตนโกสินทร์ พบว่าผลจากการประเมินคุณภาพของกลุ่มตัวอย่างสามารถสรุปได้ว่า ระบบฐานข้อมูลมัลติมีเดียศิลปวัฒนธรรม
กรุงรัตนโกสินทร์ มีคุณภาพอยู่ในระดับที่ดี และสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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สรุปผลการวิจัย
จากการประยุกต์ใช้ความรู้และวิทยาการด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนามาพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอชุมแสง นั้น
พบว่าระบบสามารถจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลการสมัครเรียน ข้อมูลใบสมัคร ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูล
วิทยากร ข้อมูลกิจกรรม ข้อมูลการจัดกิจกรรม ข้อมูลตาบล ข้อมูลอาเภอ ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลสนใจสมั ครเข้า
ร่วมหลักสูตรระยะสั้น ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม และสามารถประมวลผลข้อมูลดังกล่าวออกมาเป็นสารสนเทศ ในรูปแบบของ
รายงานต่างๆ ได้แก่ รายงานสรุปการจัดกิจกรรม รายงานรายชื่อผู้สาเร็จหลักสูตร รายงานใบสมัครเรียน รายงานรายชื่อแต่ละ
หลักสูตร รายงานสรุปข้อมูลการเลือกจากใบสมัคร ทาให้การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยลดเวลาในการทางานและลด
ขั้นตอนในการทางานต่างๆ 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
นเรศ พูลอนันต* และ นิสารัตน พูลอนันต
กลุมงานเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ นครสวรรค
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บทคัดยอ
การอพยพของแรงงานจากประเทศเพื่อนบานเขามาสูประเทศไทยอันเนื่องจากความตองการแรงงานที่มีราคาถูกของ
นายจาง มีความเสี่ยงตอการแพรกระจายของโรคติดตอมากมาย โดยเฉพาะโรคเทาชาง ซึ่งเปนโรคที่มีสําคัญทางสาธารณสุข
ของประเทศไทย โรคนี้ เกิ ด จากเชื้ อ หนอนพยาธิ โรคเท า ช า งที่ สํ า คั ญ คื อ Wuchereria bancrofti และ Brugia malayi
หนอนพยาธิโรคเทาชางตัวเต็มวัยหลังการผสมพันธุ เพศเมียจะออกลูกเปนไมโครฟลาเรียจํานวนมาก และจะมียุงเปนพาหะนํา
โรคไปแพรเชื้อตอ ผูติดเชื้อสวนใหญมักไมแสดงอาการ จึงเปนการยากที่จะคนหาผูติดเชื้อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีที่ใชในการตรวจหาไมโครฟลาเรีย (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 ใหผลการตรวจวิเคราะหที่ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เปอรเซ็นตการตรวจพบเชื้อไมโครฟลาเรียในเลือดจากแรงงานตางดาวสัญชาติพมาพบรอยละ 100
โดยที่วิธี 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
ในปจจุบันมีปญหาการอพยพของแรงงานจากประเทศเพื่อนบานหลั่งไหลเขามาสูประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากความ
ตองการแรงงานที่มีราคาถูกของนายจาง นอกเหนือจากผลประโยชนทางแรงงานที่นายจางผูวาจางไดรับแลว สิ่งที่มีผลเสียก็
คือ กอใหเกิดภาระทางเศรษฐกิจของประเทศ ปญหาอาชญากรรม รวมทั้งเปนแหลงแพรโรคเขาสูประเทศไทย เนื่องจาก
แรงงานทีเ่ ดินทางเขามาสวนใหญ มีฐานะยากจน มีการดูแลสุขภาพไมดี มีความเปนอยูที่แออัด สาธารณูปโภคไมเพียงพอ จึงมี
ความเสี่ยงตอการเปนโรคติดตอมากมาย ดังเชน ไขมาลาเรีย โรคเทาชาง วัณโรค เอดส ซิฟลิส และอื่นๆ (ชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล
และคณะ, 2549)
โรคเทาชางเปนโรคติดตอที่มียุงเปนพาหะนําโรค ผูติดเชื้อสวนใหญมักไมแสดงอาการ จึงเปนการยากที่จะคนหาผูติด
เชื้อและใหการรักษาเบื้องตน ดังนั้นการแพรกระจายของเชื้อกอโรคเทาชางยังคงจัดเปนปญหาที่สําคัญทางสาธารณสุขของ
หลายประเทศในแถบเขตรอนทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย โรคนี้เกิดจากเชื้อหนอนพยาธิโรคเทาชางที่สําคัญคือ Wuchereria
bancrofti และ Brugia malayi โดยที่หนอนพยาธิโรคเทาชางทั้งสองชนิดจะมีลักษณะพิเศษ คือออกลูกเปนเอ็มบริโอที่
สามารถเคลื่อนไหวได เรียกวา ไมโครฟลาเรีย ซึ่งทางองคการอนามัยโลกไดกําหนดใหโรคเทาชางเปนโรคที่ควรถูกกําจัดใหหมด
ไปภายในปพ.ศ.2563 โดยประเทศไทยเองไดมีโครงการกําจัดเมื่อ 5 ปที่ผานมา ในปจจุบันทางองคการอนามัยโลกแนะนําใหใช
ยาไดเอท ธิลคารบามาซีน ซิเทรท (Diethylcarmazine citrate; DEC) ขนาด 6 มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม โดยให
เพียงครั้งเดียวตอปสําหรับการรักษาหมู (mass treatment) ในพื้นที่ที่เปนแหลงโรคชุกชุม เพื่อทําลายไมโครฟลาเรียและ
หนอนพยาธิโรคเทาชาง (ศิรญา ไชยะกุลและคณะ. 2548)
ปจจุบันไดมีวิธีการตรวจวินิจฉัยเพื่อหาเชื้อกอโรคเทาชางหลายวิธี เชน การตรวจหาสารพันธุกรรมของพยาธิดวย
เทคนิค real-time PCR ซึ่งเปนวิธีที่ดีที่สุดตอนนี้ (Fink DL et al,.2011) การตรวจหาระดับแอนติเจนในซีรั่มของผูปวยดวย
เทคนิ ค ELISA หรื อ Immunochromatographic test (El-Moamly AA.2012) ถึ ง แม วิ ธี ดั ง กล า วนี้ จ ะมี ค วามไวและ
ความจําเพาะสูง แตมีราคาแพงและตองการเครื่องมือเฉพาะ ดังนั้นหองปฏิบัติการพยาธิวิทยาจึงนิยมตรวจคัด กรองโรค
เทาชางโดยตรวจหาการเคลื่อนที่ของไมโครฟลาเรียภายใตกลองจุลทรรศนจากเลือดสด (wet mount preparation) หรือการ
ตรวจจากฟลมเลือดหนา (thick blood film) มากกวา แตดวยวิธีดังกลาวนี้มีโอกาสตรวจพบเชื้อไดยากเนื่องจากใชแคหยด
เลือดปริมาณนอย (สุรางค นุชประยูร.2550) ตอมาไดมีการศึกษาพัฒนาวิธีการตางๆ เพื่อใหการตรวจไมโครฟลาเรียพบเชื้อได
มากขึ้น โดยใชตัวอยางเลือดที่มีปริมาตรมากขึ้นและทําใหเขมขนขึ้น เชน วิธี modified Knott’s concentration (รุงนภา
ปานกลา และคณะ.2556) สามารถเพิ่มโอกาสในการตรวจพบเชื้อไมโครฟลาเรียไดมาก แตมีหลายขั้นตอนและใชเวลานาน
(BinoSundar ST, Ravindran R. 2010) ผูวิจัย จึงทดลองนํ าวิธี capillary tube technique ซึ่งเป นวิธีที่ ใชเลือดปริมาตร
นอย แตเขมขน และมีความรวดเร็วมาใช (Collins, JD. 1971) เพื่อรองรับการตรวจที่มีปริมาณงานมาก ๆ ในแตละวัน ดังนั้น
การศึ ก ษานี้ มี วัต ถุ ป ระสงค เพื่ อ เปรีย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพของวิธี ที่ ใช ในการตรวจหาไมโครฟล าเรี ย ในเลือ ด ระหว างวิ ธี
modified Knott’s concentration และ capillary tube technique จากแรงงานตางดาวสัญ ชาติพมา จํานวน 31,541
ตัวอยาง ที่มาขอรับการตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จ.นครสวรรค เพื่อขึ้นทะเบียนหรือตอทะเบียนแรงงาน
ตางดาว ตั้งแตเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร
ผูมารับบริการตรวจสุขภาพ ที่เจาะเลือดตรวจหาเชื้อ Microfilaria ณ โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จ.นครสวรรค
กลุมตัวอยาง
ผูมารับบริการที่เปนแรงงานตางดาว ที่มารับการตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จ.นครสวรรค เพื่อ
ขึ้นทะเบียนหรือตอทะเบียนแรงงานตางดาว ตั้งแตเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. เครื่องปน microhematocrit
เครื่อ งมื อชนิ ด นี้ ใช สําหรับ ป น เลื อดเพื่ อ การตรวจหาไมโครฟล าเรีย ด วยวิ ธี capillary tube technique ซึ่ งเป น
เครื่องมือที่ใชปนเลือดในหลอด capillary tube ดวยอัตราเร็ว 15,000 รอบ/นาที เปนเวลา 3 นาที เพื่อใหเกิดเปนรอยตอ
ระหวางชั้นของพลาสมากับชั้นของเม็ดเลือดที่เรียกวา buffy coat
2. เครื่องปนเลือด
เครื่องมือชนิดนี้ใชสําหรับปนเลือดเพื่อการตรวจหาไมโครฟลาเรียดวยวิธี modified Knott’s concentration ซึ่ง
เปนเครื่องที่ใชสําหรับปนเหวี่ยงตกตะกอน ดวยอัตราเร็ว 3,000 รอบ/นาที เปนเวลา 5 นาที เพื่อใหตะกอนตกลงสูกนหลอด
การเก็บขอมูล
1. ตัวอยางเลือดที่ใชในการศึกษา
ตัวอยางเลือดปริมาตร 2 มิลลิลิตรจากกลุมตัวอยาง หลังรับประทานยา Diethylcarbamazine citrate 30-45 นาที
เลือดดังกลาวจะใสสารกันเลือดแข็งที่มี ethylene diaminetetraacetic acid (EDTA) เปนสารกันเลือดแข็ง จํานวนเลือด
ทั้งหมด 31,541 ตัวอยาง ตัวอยางเลือดทั้งหมดเปนตัวอยางที่เหลือจากการตรวจประจําวั นของกลุมงานเทคนิคการแพทย
โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จ.นครสวรรค
2. การตรวจหาไมโครฟลาเรียดวยวิธี modified Knott’s concentration
ดูดสารละลาย 2% formaline ในน้ํากลั่นปริมาตร 9 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลองขนาด 15 มิลลิลิตร จากนั้นดูด
ตัวอยางเลือดปริมาตร 1 มิลลิลิตร ลงไปและเขยาใหเขากันโดยการคว่ําหงาย สลับไปมา และตั้งทิง้ ไวเปนเวลา 5 นาทีเพื่อทํา
ใหเม็ดเลือดแดงแตก จากนั้นนําหลอดทดลองไปปนที่ความเร็ว 3,000 รอบ/นาที เปนเวลา 5 นาที เมื่อครบเวลาเทสวนใสทิ้ง
คว่ําหลอดทดลองและซับปากหลอดใหแหง จากนั้นเติมสียอมที่มีสวนผสมของ Methylene blue รอยละ 0.1 ละลายในน้ํา
กลั่น ลงบนตะกอนในหลอดทดลอง 1 หยดหรือประมาณ 60 ไมโครลิตร ผสมใหเขากันแลวจึงดูดตะกอนทั้งหมดมาหยดลงบน
microscopic slide ป ด ทั บ ด ว ย cover glass (Cringoli G et al., 2001) แล ว จึ งนํ าไปตรวจหาไมโครฟล าเรี ย ด วยกลอ ง
จุลทรรศนกําลังขยายต่ํา เพื่อเก็บขอมูลจํานวนตัวอยางที่พบเชื้อและไมพบเชื้อ
3. การตรวจหาไมโครฟลาเรียดวยวิธี capillary tube technique
ตัวอยางเลือดจะถูกเขยาใหเปนเนื้อเดียวกันโดยการคว่ํา-หงาย สลับไปมา เพื่อใหมีการกระจายตัวของไมโครฟลาเรีย
อยางทั่วถึง ดูดเลือดใสใน capillary tube และอุดดินน้ํามันดานใดดานหนึ่ง นําไปปนดวยเครื่อง microhematocrit นาน 3
นาที จากนั้นนําหลอด capillary tube วางบนกระจกสไลด (Collins, JD. 1971) และทําการตรวจหาไมโครฟลาเรียภายใต
กลองจุลทรรศนกําลังขยายต่ํา โดยการสังเกตการเคลื่อนที่บริเวณรอยตอของการแยกชั้นระหวางเม็ดเลือดกับซีรั่ม (buffy
coat) เพื่อเก็บขอมูลจํานวนตัวอยางที่พบเชื้อและไมพบเชื้อ
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะห ขอมูล จํานวนตัวอยางที่พ บเชื้อและไมพ บเชื้อ ที่ได จากการตรวจดวยวิธีทั้ งสอง นํา จํานวนที่ได ม า
เปรียบเทียบความแตกตางกันดวยสถิติ Chi-Square โดยใชโปรแกรมทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และวิเคราะห
หาเปอรเซ็นตของการตรวจพบไมโครพิลาเรียดวยสถิติรอยละ
ผลการวิจัย
ตัวอยางเลือดที่ใชในการศึกษานีเ้ ปนเลือดทีเ่ ก็บจากแรงงานตางดาวสัญชาติพมาทีเ่ ขามารับบริการตรวจคัดกรองการ
ติดเชื้อพยาธิโรคเทาชาง ณ โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จ.นครสวรรค โดยเลือกตัวอยางเลือดจากผูรับบริการทั้งหมด
จํานวน 31,541 ตัวอยาง ประกอบดวยตัวอยางเลือดจากแรงงานเพศหญิง 11,570 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 36.7 และแรงงาน
เพศชายจํานวน 19,971 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 63.3 เมื่อนําตัวอยางเลือดทั้งหมดมาทําการตรวจหาไมโครฟลาเรียดวยวิธี

46

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

modified Knott’s concentration และวิธี capillary tube technique พบวาตัวอยางจากเลือดทัง้ หมดทีใ่ หผลบวกดวยวิธี
modified Knott’s concentration เมื่อนํามาตรวจด วยวิธี capillary tube technique ใหผลบวกเชน เดียวกัน โดยที่วิธี
modified Knott’s concentration ใช เลื อ ดปริ ม าตร 1 มิ ล ลิ ลิ ต ร เวลาทดสอบ 10 นาที ในขณะที่ วิ ธี capillary tube
technique ใชเลือดปริมาตร 0.06 มิลลิลิตร เวลาทดสอบ 3 นาที ใหผลการตรวจพบเชื้อไมโครฟลาเรียรอยละ 100 (ตารางที่
1) และเมื่อทําการเปรียบเทียบผลการตรวจของวิธี modified Knott’s concentration กับวิธี capillary tube technique
พบวาใหผลการตรวจวิเคราะหที่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 2 และ 3 ) โดยพบวาวิธี capillary tube
technique มีความไวในการตรวจวิเคราะห (Sensitivity) และความจําเพาะ (Specificity)รอยละ 100 (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 1 ผลการตรวจหาไมโครฟลาเรียดวยวิธี modified Knott’s concentration และวิธี capillary tube technique
ในตัวอยางเลือดแรงงานตางดาวสัญชาติพมา
วิธี modified Knott’s
วิธี capillary
concentration
tube technique
(Cringoli G et al., 2001)
(Collins, JD. 1971)
ปริมาตรเลือดที่ใช
1 มิลลิลิตร
0.06 มิลลิลติ ร
ระยะเวลาทดสอบ
10 นาที
3 นาที
ตัวอยางทีต่ รวจพบไมโครฟลาเรีย ตอตัวอยางที่มีเชื้อทั้งหมด
4/4
4/4
% การตรวจพบไมโครพิลาเรียในตัวอยางที่มีเชื้อทั้งหมด
100
100
ตารางที่ 2 การใชวิธี capillary tube technique ตรวจหาไมโครฟลาเรียเปรียบเทียบกับวิธีเดิมคือวิธี modified Knott’s
concentration
วิธี modified Knott’s concentration
วิธี capillary tube technique
พบเชื้อไมโครฟลาเรีย
ไมพบเชื้อไมโครฟลาเรีย
Positive
4
0
Negative
0
31,537
ตารางที่ 3 การวิเคราะหสถิติ Chi-Square เปรียบเทียบความแตกตางของวิธี capillary tube technique กับวิธี modified
Knott’s concentration
Value
df
Asymp. Sig. (2-sided)
a
Pearson Chi-Square
.000
1
P-value =1.000
a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.00.
ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพของวิธี capillary tube technique ในการตรวจหาไมโครฟลาเรียจากตัวอยางเลือดแรงงานตางดาว
สัญชาติพมา เมื่อเทียบกับวิธี modified Knott’s concentration
Sensitivity
Specificity
PPV
NPV
Efficiency
วิธี
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
capillary tube technique
100
100
100
100
100
หมายเหตุ

Sensitivity หมายถึง ความสามารถของวิธีที่ใชทดสอบที่สามารถใหผลบวกในคนที่เปนโรคไดอยางถูกตอง
Specificity หมายถึง ความสามารถของวิธีที่ใชทดสอบที่สามารถใหผลลบในคนที่ไมเปนโรคไดอยางถูกตอง
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PPV (Positive Predictive value) หมายถึง คาที่แสดงถึงความนาจะเปนของคนซึ่งใหผลการตรวจเปนบวกจะปวยเปนโรคจริงมีเทาไร
NPV (Negative Predictive value) หมายถึง คาที่แสดงถึงความนาจะเปนของคนซึ่งใหผลการตรวจเปนลบจะไมปวยเปนโรคจริงเทาไร
Efficiency หมายถึง ประสิทธิภาพที่สามารถทําใหเกิดผลสําเร็จในการตรวจวิเคราะห

อภิปรายผล
กอนหนานี้วิธี capillary tube technique มีความนิยมใชนอยในหองปฏิบัติการพยาธิวิทยา เนื่องจากไมสามารถแยก
ชนิ ด ของหนอนก อ โรคเท า ช า งได ว า เป น Wuchereria bancrofti หรื อ Brugia malayi (สุ ร างค นุ ช ประยู ร .2550) แต
หลังจากคณะรัฐมนตรีลงมติเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 ใหแรงงานตางดาวไปรายงานตัว ณ ศูนยบริการจดทะเบียน
แรงงานตางดาวแบบเบ็ดเสร็จในจังหวัดที่กําหนดทั่วประเทศ เพื่อจัดทําทะเบียนประวัติขอรับบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติ
ไทย ขอรับใบอนุญาตทํางาน โดยแรงงานตางดาวดังกลาวจะตองมีการตรวจสุขภาพ เพื่อตรวจหา microfilaria ทุกราย ทําให
หองปฏิบัติการพยาธิวิทยานิยมใชวิธี capillary tube technique มากขึ้นเนื่องจากสะดวกในการตรวจคัดกรองแรงงานตาง
ดาววาพบเชื้อกอโรคเทาชางหรือไม (รุงนภา ปานกลา.2556) ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทําการวิจัยครั้งนี้ขึ้นและพบวาจากผลการ
ตรวจหาไมโครฟ ล าเรี ย จากเลื อ ดแรงงานต า งด า วสั ญ ชาติ พ ม าจํ า นวน 31,541 คน พบว าทุ ก ตั วอย างที่ ให ผ ลลบจากวิ ธี
capillary tube technique จะใหผลลบกับวิธี modified Knott’s concentration ดวย ดังนั้นจึงไมมีผลลบปลอม (False
negative) เกิดขึ้นกับวิธี capillary tube technique ซึ่งคิดเปนอัตราการตรวจพบไมโครฟลาเรียรอยละ 100 ผลที่ไดแสดงให
เห็นวาวิธี capillary tube technique มีความไวในการตรวจพบไมโครฟลาเรียในเลือดไดดีเหมือนกับวิธี modified Knott’s
concentration ที่ มี ค วามไวสู ง ดั ง แสดงในงานวิ จั ย ของ Ralwins SC และคณะ(Rawlins SC et al,. 1994) ที่ พ บว า วิ ธี
modified Knott’s concentration มีความไวในการตรวจหาไมโครฟลาเรียของพยาธิ Wuchereria bancrofti ในเลือดของ
ผูปวยโรคเทาชาง การที่วิธี capillary tube technique มีความไวสูงเนื่องจากเลือดที่อยูใน capillary tube จะถูกนําไปปน
ดวยเครื่อง microhematocrit นาน 3 นาที เชื้อที่อยูดานบน Buffy coat จะตกลงมารวมกันบริเวณ Buffy coat จากแรงปน
ของเครื่อง เปนการเพิ่มความเขมขนใหมากขึ้น โอกาสในการพบเชื้อจึงมากขึ้นดวยและดวยวิธี capillary tube technique ใช
เลือดเพียง 0.06 มิลลิลิตร และใชเวลาแค 3 นาที ทําใหประหยัดไดทั้งเลือดและเวลาที่ใชในการตรวจซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ Ahad N. (Ahad N.1962) ที่ศึกษาในประเทศพมา ที่ใชเพียงเลือดที่เจาะจากปลายนิ้วในการตรวจคัดกรองไมโครฟลาเรีย
ดังนั้นจากการศึกษาในครั้งนี้จะเห็นไดวา วิธี capillary tube technique เปนวิธีทสี่ ะดวก สามารถทําไดในหองปฏิบัติการทั่ว
ๆ ไปและยังเหมาะสมกับหองปฏิบัติการทีม่ ีปริมาณงานในการตรวจวิเคราะหสูงในแตละวัน
สรุปผลการวิจัย
วิ ธี modified Knott’s concentration และ วิ ธี capillary tube technique ให ผ ลการตรวจวิ เ คราะห ที่ ไ ม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เปอรเซ็นตการตรวจพบเชื้อไมโครฟลาเรียในเลือดจากแรงงานตางดาวสัญชาติพมา พบ
รอยละ 100 โดยที่วิธี capillary tube technique ใชปริมาตรเลือดและเวลาในการตรวจนอยกวาวิธี modified Knott’s
concentration
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผูอํานวยการโรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จังหวัดนครสวรรค ที่อนุญาตใหทําการวิจัยในครั้งนี้ และ
ขอขอบคุณหัวหนากลุมงานเทคนิคการแพทย ที่อนุเคราะหสถานที่ปฏิบัติงานการวิจัยใหสําเร็จดวยดี
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บทคัดยอ
การวิ จั ย เชิ ง พรรณนามี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ศึ ก ษาความรอบรู ท างสุ ข ภาพของผู สู ง อายุ ตํ า บลน้ํ า หมั น อํ า เภอ
ทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ ศึกษาความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ ตําบลน้ําหมัน อําเภอทาปลา
จังหวัดอุตรดิตถ กลุมตัวอยางคือผูสูงอายุ ตําบลน้ําหมัน อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 326 คน ทําการเลือกกลุม
ตัวอยางโดยใชการสุมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชประกอบดวยแบบทดสอบความรู แบบสอบถามความรอบรูทางสุขภาพ
และใชดัชนี บารเธล ADL วัดความสามารถในการประกอบกิจวัต รประจําวัน ของผูสูงอายุ วิเคราะห ขอมูล โดยใชสถิติ เชิ ง
พรรณนา ไดแก ความถี่ 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
ทางสุ ข ภาพ ( ̅ =8.65, S.D. =1.35) การเข า ถึ ง ข อ มู ล ทางสุ ข ภาพ ( ̅ =41.63, S.D. =10.81) การสื่ อ สารทางสุ ข ภาพ
( ̅ =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
ความรอบรูทางสุขภาพแกผูสูงอายุในตําบลน้ําหมัน 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
ในปจจุบันสถานการณการเพิ่มของประชากรสูงวัยมีแนวโนมที่สูงขึ้นเปนปรากฏการณ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเกือบทุก
ประเทศ จากรายงานขององคการอนามัยโลก พบวาโครงสรางประชากรผูสูงวัยทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และ
คาดวาจะสูงขึ้นถึงรอย ละ 17.2 ในป ค.ศ. 2025 ในประเทศไทยมีแนวโนมประชากรสูงวัยที่เพิ่มตามคาดการณขององคการ
อนามัยโลก โดยพบวามีจํานวนผูสูงวัยทั้งสิ้น 7,537,000 คน คิดเปนรอยละ 11.8 ของประชากร ซึ่งคาดวาในป 2563 จํานวน
ผูสูงวัยจะเพิ่มขึ้นเปน 11 ลานคน หรือรอยละ 17 ของประชากรทั้งประเทศ (WHO, 2009) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ
ประชากรแบบนี้ ทํ าให ป ระเทศไทยกาวเขาสู “สังคมสู งอายุ ” คื อประชากรที่ มีอ ายุ 60 ป ขึ้ นไปมากกวารอยละ 10 ของ
ประชากรทั้งหมด เปนผลมาจากปจจัยที่สําคัญ 2 ประการ คือ คนไทยนิยมมีบุตรนอยลงจากการวางแผนครอบครัวที่ดีทําให
เด็กที่เกิดใหมมีจํานวนนอยลงเรื่อยๆ และการพัฒนาดานการแพทยและการสาธารณสุขในชวงระยะเวลากวาสามสิบปที่ผานมา
ทําใหคนไทยมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น (นงนุช แยมวงค, 2557)
จากสถานการณดังกลาว จะมีผลทําใหเกิดปญหาความรุนแรงตามมาที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต การดูแลประชากร
ผูสูงอายุจะกลายเปนภาระสําคัญทั้งภาครัฐและสาธารณสุข เนื่องจากวาวัยสูงอายุเปนวัยที่มีการเปลี่ ยนแปลงทางรางกาย
จิตใจ และสังคม โดยคุณลักษณะผูสูงอายุทั่วไปแบงเปน 3 กลุม คือ ผูสูงอายุวัยตน (อายุ 60-69 ป) อยูในกลุมติดสังคมเปน
ชวงอายุที่สามารถชวยเหลือตนเองได ยังสามารถชวยเหลือผูอื่นได และยังสรางประโยชนแกสังคม ผูสูงอายุวัยกลาง (อายุ 7079 ป) อยูในกลุมติดบานเปนชวงที่สุขภาพโดยรวมคอนขางดี แมจะเริ่มออนแอหรือมีความเจ็บปวยมารบกวนการดําเนิน
ชีวิตประจําวันไปบาง และกลุมวัยปลาย (80 ปขึ้นไป) เริ่มมีความเจ็บปวยบอยขึ้น มีการเสื่อมสภาพของอวัยวะตางๆ ปรากฏ
ชัดขึ้นผูสูงอายุบางทานอาจทุพพลภาพ ดังนั้นจึงตองการการชวยเหลือ และการดูแลจากผูอื่นในการดํารงชีวิต ตองพึ่งพิงผูอื่น
มาก (นงนุช แยมวงค, 2557) ซึ่งความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน (Activity of Daily Living) เปนสมรรถนะ
พื้นฐานของผูสูงอายุในการดูแลพึ่งพาตนเอง ไดแก การกิน, การนั่ง, การยืน,การเดิน และการทําสุขอนามัยสวนบุคคล ที่เปน
เครื่องชี้วัดเบื้องตนของภาวะสุขภาพ และภาวะพึ่งพาของผูสูงอายุ (โสภิณ แสงออนและคณะ, 2550) การที่ผูสูงอายุไมสามารถ
ที่จะประกอบกิจวัตรประจําวันไดมีผลตอคุณภาพชีวิตได
ความรอบรูทางสุขภาพ (Health literacy) เปนทักษะทางสังคมที่กําหนดแรงจูงใจและความสามารถเฉพาะบุคคลใน
การเขาถึง ทําความเขาใจ และใชขอมูลเพื่อใหเกิดสุขภาพที่ดี รวมทั้งการพัฒ นาความรู และทําความเขาใจในบริบทดาน
สุขภาพ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อกอใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมดวยตนเอง (Nutbeam D.; 2000,
2008 อางใน ขวัญเมือง แกวดําเกิง และคณะ, 2554) จําแนกความฉลาดทางสุขภาพเปน 3 ระดับ คือ ระดับ 1 ความฉลาด
ทางสุ ข ภาพขั้ น พื้ น ฐาน ระดั บ 2 ความฉลาดทางสุ ข ภาพขั้ น การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ และระดั บ 3 ความฉลาดทางสุ ข ภาพขั้ น
วิจารณญาณ ซึ่งความฉลาดทางสุขภาพขั้นพื้นฐานต่ําจะมีผลตอคุณภาพชีวิต สิ่งที่ทําใหเกิดคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่ดีมาจาก
ความสามารถในการดูแลตนเองในชีวิตประจําวันผูสูงอายุ (ขวัญเมือง แกวดําเกิงและคณะ ,2554) ผลการวิจัยพบวากลุมที่มี
ความรอบรูทางสุขภาพต่ํา คือวัยสูงอายุมากกวาวัยอื่นๆ ( Kobayashi LC, 2015)
จากขอมูลพบวา จังหวัดอุตรดิตถเปนจังหวัดที่มีอัตราผูสูงอายุเปนลําดับตนๆของประเทศไทยอยูในลําดับที่ 10 และ
มีการคาดการณวาในป 2563-2573 จะเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอด (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสํานักงาน
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ปลั ด กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงมนุ ษ ย , 2557) ผู วิ จั ย ทํ าการศึ ก ษาเรื่ อ งความรอบรู ท างของสุ ข ภาพซึ่ ง
ประกอบดวยทักษะ 6 ดาน และความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ ศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
ผูสูงอายุ และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความรอบรูสุขภาพ ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาความรอบรูทางสุขภาพที่
เกี่ยวกับความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน และความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ ตําบล
น้ําหมัน อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ เพื่อใชเปนการวางแผนงานไดในอนาคต
วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความรอบรู ท างสุ ข ภาพที่ เกี่ ย วกั บ ความสามารถในการประกอบกิ จ วั ต รประจํ า วั น ของผู สู ง อายุ
ตําบลน้ําหมัน อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ
2. เพื่อศึกษาความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันของผู สูงอายุ ตําบลน้ําหมัน อําเภอทาปลา จังหวัด
อุตรดิตถ
วิธีการดําเนินการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามที่สรางขึ้นตามวัตถุประสงคของผูวิจัย โดยจัดเนื้อหาใหครอบคลุมขอมูลที่ตองการ ซึ่ง
แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส โรคประจําตัว
สวนที่ 2 ความรอบรูทางสุขภาพ ใชตามกรอบแนวคิดของ ดอน นัทบีม ประกอบดวยองคประกอบ 6 ดาน
ดานที่ 1 ความรู ความเขาใจทางสุขภาพที่เกี่ยวกับความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน
ดานที่ 2 การเขาถึงขอมูลและบริการทางสุขภาพที่เกี่ยวกับความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจําวัน
ดานที่ 3 การสื่อสารทางสุขภาพที่เกี่ยวกับความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน
ดานที่ 4 การจัดการตนเองทางสุขภาพที่เกี่ยวกับความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน
ดานที่ 5 การรูเทาทันสื่อทางสุขภาพที่เกี่ยวกับความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน
ดานที่ 6 การตัดสินใจทางสุขภาพที่เกี่ยวกับความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน
สวนที่ 3 แบบสอบถามวัดความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ
2. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ตรวจสอบความเที่ยงตรงของขอมูล (Validity) ตรวจสอบความถูกตอง ความตรงของเนื้อหา ความเหมาะสมของ
ภาษาที่ใช โดยการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน มีคา IOC เทากับ 0.6 – 1
2. การหาความเชื่อมั่น (Reliability) นําแบบสอบถามที่ผานการหาคาความเที่ยงของเนื้อหาที่แกไขปรับปรุงแลวไป
ทดลองใช (Try Out) กับกลุมที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน มีคาเทากับ 0.7
วิ เคราะห ค วามเที่ ย งของแบบทดสอบความรู เกี่ ย วกั บ การประกอบกิ จ วั ต รประจํ า วั น โดยใช สู ต ร KR20 ของ
คูเดอร-ริชารดสัน (Kuder - Richardson) มีคาเทากับ 0.8
วิ เคราะห ค วามเที่ ย งของแบบสอบถาม โดยหาค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) มีคาเทากับ 0.7 – 0.9
3. การหาความยากงาย (Difficulty index) แบบทดสอบความรูทางสุขภาพมีคาความยากงายอยูในชวงตั้งแต 0.2 0.7
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการทําวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเปนลําดับขั้นตอนดังนี้
1. ผูวิจั ยขอความอนุ เคราะห ข อมู ล โรงพยาบาลส งเสริม สุ ขภาพตํ าบลน้ํ าหมั น อําเภอท าปลา จั งหวัด อุต รดิ ต ถ
เกี่ยวกับผูสูงอายุ
2. ผูวิจัยพบกลุมตัวอยาง แนะนําตัว และใหขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัย
3. ทําการเก็บแบบสอบถาม เพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูล
สถิ ติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใชในการวิเคราะห ขอ มู ล ทั่ วไปของกลุ ม ตั วอย างโดยใชส ถิ ติ ความถี่
(Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจัย
1.ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
เพศ พบวาผูสูงอายุ ตําบลน้ําหมัน อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ มีเพศชาย คิดเปนรอยละ 39 และเพศหญิง คิด
เปนรอยละ 60.4 มีคาเฉลี่ย เทากับ 1.61 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.49
อายุ พบวาผูสูงอายุ ตําบลน้ําหมัน 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 ตําบลน้ําหมัน อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ มีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 72.3
สถานภาพหมาย, หยา, แยกกันอยู คิดเปนรอยละ 20.1 และสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 7.0 ตามลําดับ มีคาเฉลี่ยเทากับ
2.13 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.51
ระดั บ การศึ ก ษา พบวา ผู สู งอายุ ตํ าบลน้ํ า หมั น อํ าเภอท าปลา จั งหวัด อุ ต รดิ ต ถ ส ว นใหญ จ บการศึ ก ษาระดั บ
ประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 94.5 อื่นๆ 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 ตําบลน้ําหมัน อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ สวนใหญประกอบอาชีพ ทํานา, ทําสวน, ทําไร,
เลี้ยงสัตว คิดเปนรอยละ 46.6 ไมมีงานทํา, วางงาน คิดเปนรอยละ 23.2 ทํางานบาน, แมบาน, พอบาน คิดเปนรอยละ 15.2
รับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 5.8 คาขาย, ธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 5.2 อื่นๆ คิดเปนรอยละ 2.4 และขาราชการบํานาญ คิด
เปนรอยละ 0.6 ตามลําดับ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.10 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 2.25
โรคประจํ า ตั ว พบว า ผู สู ง อายุ ตํ า บลน้ํ า หมั น อํ า เภอท า ปลา จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ ส ว นใหญ ไ ม มี โ รคประจํ า ตั ว
คิดเปนรอยละ 38.4 โรคความดันโลหิตสูง คิดเปนรอยละ 27.7 มี 2 โรคขึ้นไป คิดเปนรอยละ 16.5 โรคอื่นๆ คิดเปนรอยละ
11.6 เบาหวาน คิด เปน รอยละ 2.1 หั วใจและหลอดเลือ ด คิด เปน รอยละ 1.8 และไขมั นในเลือดสูง คิ ดเป นรอยละ 1.2
ตามลําดับ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.97 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 2.16
ความรอบรูทางสุขภาพโดยรวมของผูสูงอายุ ตําบลน้ําหมัน อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ อยูในระดับปานกลาง
( ̅ =212.01, S.D. =50.28)
ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ ตําบลน้ําหมัน อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถอยูในกลุม
ติดสังคม คือสามารถชวยเหลือตนเองได ( ̅ =19.11, S.D. = 2.04)
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2. ผลการวิเคราะหความรูทางสุขภาพเกี่ยวกับความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละ ความรอบรูทางสุขภาพของผูสูงอายุตําบลน้ําหมัน อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ รายขอ
(n=326)
จํานวน (รอยละ)

ความรอบรูทางสุขภาพ
ดานความรู และความเขาใจทางสุขภาพ
1. ความสามารถในการประกอบกิ จวัตรประจําวัน หมายถึ ง สมรรถนะพื้ น ฐานของ
ผูสูงอายุในการดู แลพึ่ งพาตนเอง ได แก การกิน , การนั่ง,การยื น, การเดิน และการทํ า
สุขอนามัยสวนบุคคล
2. อาการปสสาวะเล็ดเปนสัญญาณบงบอกถึงความหยอนยานของกลามเนื้ออุงเชิงกราน
3. ใน 1 วัน ควรอาบน้ําวันละ 2 ครั้ง คือเวลาเชาและเย็น เปนประจําทุกวัน ใชหรือไม
4. คนเราทุกคนตองปสสาวะทุกวัน วันละ 4-6 ครั้ง ถาไมปสสาวะเลย 1 วัน ถือวาตก
อยูในภาวะอันตราย ตองไปพบแพทยโดยดวน
5. อาหารมื้อเชาเปนมื้อที่สําคัญที่สุด และควรเปนมื้อที่มีคุณคาครบทั้ง 5 หมูในปริมาณ
ที่เหมาะสม
6. การสวมใสเสื้อผาที่เหมาะกับอากาศรอนควรสวมเสือ้ ผาที่หนาใหความอบอุนเพียงพอ
7. การเดินขึ้นลงบันได ชวยรักษากําลังขาใหแข็งแรงได แตถามีปญหาการทรงตัว ควร
เลี่ยงการขึ้นลงบันไดตามลําพัง
8. ผูที่ไมชอบรับประทานผักและผลไม หรือดื่มน้ํานอยเกินไปมักมีอาการทองผูก ใช
หรือไม
ดานความรู และความเขาใจทางสุขภาพ
9. การถายเปนน้ํา มีอาการแสบ อุจจาระเปนสีเขมจัด หรือออนจัด มีกลิ่นเหม็นมาก มี
มูกเลือด หรือเลือดสดๆ ปน หรือถายบอยมากกวา 4 ครั้งใน 1 วัน ถือวาเปนลักษณะของ
อุจจาระที่ปกติ
10. ปริมาณปสสาวะตอวันที่ปกติ คือ 1,200 - 1,500 ซีซี ใชหรือไม
11. การเคลื่อนไหวที่ชาลง มือสั่น เดินเซ การเดินและทรงตัวไดไมมั่นคง ทําใหหกลม
และเดินลําบากเปนอาการที่เกิดขึ้นไดในวัยผูสูงอายุหรือไม
12. การเคลื่อนไหวในการทํางานบ าน งานอาชีพ เชน ทํางานบ าน ทําสวน ทํานา ขี่
จักรยาน หรือเดินไปทํางานจนรูสึกเหนื่อยกําลังดีสะสมอยางนอยวันละ 1 ชั่วโมง สัปดาห
ละ 5 วัน เปนสิ่งที่ดีตอสุขภาพรางกายของเรา
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ถูก

ผิด

281
(86.2)

45
(13.8)

279
(85.6)
295
(90.5)
289
(88.7)
177
(54.3)
293
(89.9)
209
(64.1)
229
(70.2)

47
(13.8)
31
(9.5)
37
(11.3)
149
(45.7)
33
(10.1)
117
(35.9)
97
(29.8)

295
(90.5)

31
(9.5)

80
(24.5)
295
(90.5)
97
(29.8)

246
(75.5)
31
(9.5)
229
(70.2)
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ความรอบรูทางสุขภาพ
การเขาถึงขอมูล และบริการสุขภาพ
1. เมื่ อ ท านต อ งการทราบข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความสามารถในการ
ประกอบกิจวัตรประจําวัน เชน ความสามารถในการทานอาหารที่ดี
ทานสามารถเลือกแหลงขอมูล ไดบอยครั้งแคไหน
2. เมื่อทานตองการขอมูลเกี่ยวกับความสามารถในการประกอบ
กิจวัตรประจําวัน เชน การชวยเหลือตนเองในการเขาหองน้ํา ทาน
สามารถคนหาขอมูลที่ถูกตองทันสมัยได
3. เมื่อท านต องการรูข อมูล เรื่อ งความสามารถในการประกอบ
กิจวัตรประจําวันที่ดีดวยตนเอง ทานมีการตรวจสอบแหลงขอมูล จน
เชื่อวาขอมูลดังกลาวมีความนาเชื่อถือ
4. เมื่อทานตองการขอมูลในการดูแลตนเองใหดีขึ้น เชน การทาน
อาหาร การลางหนา แปรงฟน การสวมใสเสื้อผา ทานสามารถคนหา
จากแหลงขอมูลไดหลายๆชองทาง บอยครั้งแคไหน
5. ท า นมี แ หล ง ข อ มู ล อย า งเพี ย งพอ สํ า หรั บ การสื บ ค น ข อ มู ล
เกี่ยวกับความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน เชน การเขา
หองน้ํา การอาบน้ํา การทานอาหาร การขึ้น-ลงบันได เปนตน
6. เมื่อทานมีปญหาเรื่องความสามารถในการกลั้นปสสาวะหรือ
กลั้นอุจจาระ ทานจะรีบไปพบแพทยเพื่อปรึกษาทันที
7. ท า นได รั บ ข อ มู ล จากเจ า หน า ที่ ส าธารณ สุ ข เกี่ ย วกั บ
ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน บอยครั้งแคไหน
8. เมื่อทานตองการทราบขอมูลหรือเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน ทานสามารถคนหา
หรือเขารวมไดบอยครั้งแคไหน
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เปน
ประจํา

ความถี่ในการปฏิบัติ
จํานวน (รอยละ)
บอย บาง นานๆ ไมเคย
ครั้ง ครั้ง
ครั้ง ปฏิบัติ

65
(19.9)

81
55
78
(24.8) (16.9) (23.9)

47
(14.4)

53
(16.3)

87
56
50
(26.7) (17.2) (15.3)

80
(24.5)

41
(12.6)

111
63
69
(34.0) (19.3) (21.2)

41
(12.6)

68
(20.9)

91
78
51
(27.9) (23.9) (15.6)

38
(11.7)

48
(14.7)

99
125
(30.4) (38.3)

26
(8.0)

28
(8.6)

74
(22.7)
28
(8.6)
31
(9.5)

55
74
51
(16.9) (22.7) (15.6)
139 119
26
(42.6) (36.5) (8.0)
105 105
29
(32.2) (32.2) (8.9)

72
(22.1)
14
(4.3)
56
(17.2)
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ความรอบรูทางสุขภาพ
การเขาถึงขอมูล และบริการสุขภาพ
9. ท า นหมั่ น ตรวจสอบความสามารถในการประกอบกิ จ วั ต ร
ประจําวันของทาน บอยครั้งแคไหน
10. ทานทราบ และเขารวมกิจกรรมที่หนวยงานสาธารณสุขจัดขึ้น
เชน การดูแลชวยเหลือตนเองในการทานอาหาร การลุก-นั่งจากเตียง
นอน การสวมใสเสื้อผา บอยครั้งแคไหน
11. ทานสอบถามขอมูลที่เกี่ยวกับความสามารถในการประกอบ
กิ จ วั ต รประจํ า วั น กั บ อาสาสมั ค รสาธารณ สุ ข หรื อ เจ า หน า ที่
สาธารณสุขบอยครั้งแคไหน
12. หากมีพอคามาเรขายยา หรืออาหารเสริม ที่บอกสรรพคุณเกิน
จริง เชน ทานแลวหายปวดเมื่อยทันที ทานที่เดินไมไดเมื่อทานแลวจะ
สามารถเดินได ทานจะตรวจสอบขอมูลสินคาใหแนใจกอน ไมหลงเชื่อ
ซื้อทันที
13. ทานสามารถเลือกแหลงขอมูลความ
สามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันได รูวิธีการคนหาขอมูลได
ถูกตอง และสามารถนําขอมูลมาแนะนําใหกับเพื่อนบานได บอยครั้ง
แคไหน
การสื่อสารทางสุขภาพ
1. ทานใหคําแนะนํา หรือใหคําปรึกษาเรื่องความสามารถในการ
ประกอบกิจวัตรประจําวัน เชน การรับประทานอาหาร การลางหนา
แปรงฟน อาบน้ําดวยตัวเอง ฯลฯ ใหกับ ครอบครัว หรือเพื่อนบาน
บอยครั้งแคไหน
2. เมื่อทานอานขอมูลเกี่ยวกับความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจําวัน ทานอานแลวเกิดความเขาใจ และสามารถอธิบายใหกับคน
รอบขาง เพื่อนบาน หรือคนในครอบครัวฟงได
3. ท าน พู ด ชั ก ชวน ให บุ ค ค ลอื่ น ย อม รั บ ข อ มู ลที่ เกี่ ยวกั บ
ความสามารถในการชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันที่ถูกตอง
บอยครั้งแคไหน
4. ทานตรวจสอบขอมูลทางสุขภาพที่เกี่ยวกับการชวยเหลือตนเอง
ในกิจวัตรประจําวันบอยครั้งแคไหน
5. ท านพู ด คุย กับ เพื่ อ นบ าน หรือคนในครอบครัว เกี่ ยวกับ เรื่อ ง
ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน เชน ทานไมสามารถ
ทานอาหารได เอง ท า นมี ก ารเคลื่ อ นไหวของร า งกายไม ส ะดวก
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เปน
ประจํา

ความถี่ในการปฏิบัติ
จํานวน (รอยละ)
บอย บาง นานๆ ไมเคย
ครั้ง ครั้ง ครั้ง ปฏิบัติ

69
(21.2)
51
(15.6)

137
81
(42.0) (24.8)
87 103
(36.7) (31.6)

33
(10.1)

121
93
38
41
(37.1) (28.5) (11.7) (12.6)

148
(45.4)

41
40
38
59
(12.6) (12.3) (11.7) (18.1)

26
(8.0)

59
92
76
73
(18.1) (28.2) (23.3) (22.4)

54
(16.6)

65
90
54
63
(19.9) (27.6) (16.6) (19.30

16
(4.9)

71 116
55
68
(21.8) (35.6) (16.9) (20.9)

11
(3.4)

65 127
69
54
(19.9) (39.0) (21.2) (16.6)

36
(11.0)
33
(10.1)

90 120
49
31
(27.6) (36.8) (15.0) (9.5)
57
71
69
96
(17.5) (21.8) (21.2) (29.4)

24
(7.4)
31
(9.5)

15
(4.6)
54
(16.6)
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บอยครั้งแคไหน
6. ท านสามารถสรุ ป เนื้ อ หา เรื่อ งความสามารถในการประกอบ 95
69
51
40
71
กิจวัตรประจําวัน เชน การติดกระดุมเสื้อดวยตนเอง การอาบน้ําดวย (29.1) (21.2) (15.6) (12.3) (21.8)
ตนเอง การลุกขึ้นจากที่นอน โดยไมตองพึ่งพาคนอื่นใหผูอื่นฟงอยาง
งายๆ และเกิดความเขาใจ บอยครั้งแคไหน
การสื่อสารทางสุขภาพ
7. ทานคนควา หาความรูเกี่ยวกับการดูแลชวยเหลือตนเองในแตละ 71
85
66
61
43
วัน เชน การออกกําลังกาย เพื่อชวยในการเคลื่อนไหวของแขนขา การ (21.8) (26.1) (20.2) (18.7) (13.2)
รักษาความสะอาดของรางกายไดดวยตนเอง เปนตน บอยครั้งแคไหน
8. ท า นสามารถนํ าข อ มู ล ความสามารถในการประกอบกิ จ วั ต ร 65
102
95
43
21
ประจํ า วั น มาปฏิ บั ติ เพื่ อ ช ว ยให ท า นสามารถดู แ ลตนเอง หรื อ ทํ า (19.9) (31.3) (29.1) (13.2) (6.4)
กิจกรรมที่เปนกิจวัตรประจําวันของทานใหดียิ่งขึ้น
9. ทานติดตามรับฟงขาวสารดานสุขภาพจากแหลงตางๆ อยูเสมอ 55
104 110
37
20
เพื่อนํามาปฏิบัติตามใหเกิดประสิทธิภาพการในชวยเหลือตนเองใน (16.9) (31.9) (33.7) (11.3) (6.1)
การทํากิจวัตรประจําวันใหดีขึ้น
10. ทานสามารถแนะนําเพื่อนบานมารวมปฏิบัติตามขอมูลสุขภาพ 16
60
87
72
91
ที่ทานไดคนความา เพื่อนําไปสูสุขภาพที่ดีดวยกัน เชน จัดกิจกรรม (4.9) (18.4) (26.7) (22.1) (21.9)
เดิ น รอบๆชุม ชน การออกกํ าลั งกายบริห ารกลามเนื้ อ แขนขา ฯลฯ
บอยครั้งแคไหน
11. ท านพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ เพื่ อ นบ านเกี่ ย วกั บ 27
91 112
81
15
ความสามารถในการประกอบกิ จ วั ต รประจํ า วั น เพื่ อ ให ส ามารถ (8.3) (27.9) (34.3) (24.8) (4.6)
ชวยเหลือดูแลตนเองที่ดีขึ้น
12. เมื่อมีคนมาสอบถาม หรือปรึกษาในเรื่องความสามารถในการ 31
109 123
46
17
ประกอบกิจวัตรประจําวัน ทานสามารถตอบคําถามใหเขาเขาใจได (9.5) (33.4) (37.7) (14.1) (5.2)
บอยครั้งแคไหน
13. ท านสามารถอธิบ ายวิ ธีก ารดู แ ลตนเอง ช วยเหลื อ ตนเองใน 65
99
96
53
13
กิจวัตรประจําวัน เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีได บอยครั้งแคไหน
(19.9) (30.4) (29.4) (16.3) (4.0)
การจัดการตนเองทางสุขภาพ
1. ท า นหมั่ น สั งเกตสุ ข ภาพ และความสามารถในการประกอบ 144
108
56
13
5
กิจวัตรประจําวันของทาน เชน ทานสามารถเขาหองน้ําเองไดทุกครั้ง (44.2) (33.1) (17.2) (4.0) (1.5)
หรือไม ทานสามารถรับประทานอาหารเองไดหรือไม ฯลฯ บอยครั้ง
แคไหน
2. ทานประเมิน และทบทวนการชวยเหลือตนเองในแตละวัน ถา 70
105
68
49
34
พบวาทานชวยเหลือตนเองไดนอยลง เชน ทานไมสามารถกลั้นการ (21.5) (32.2) (20.9) (15.0) (10.4)
ถายอุ จจาระ ป สสาวะได ท านจะมี วิธีการจัด การที่ ทํ าให ปญ หานั้ น
ลดลงดวยวิธีที่ดีตอสุขภาพของทาน
3. ทานวางแผนการดําเนินชีวิตในวัยสูงอายุ ใหสามารถปรับตัวกับ 80
111
80
47
8
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การเปลี่ ยนแปลงของรางกายที่ มี ค วามเสื่ อ มถอย และมี ผ ลต อ การ
ชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวัน บอยครั้งแคไหน
4. ทานปรับปรุงตนเอง และสภาพแวดลอมใหกับตนเอง เพื่อใหมี
ความสะดวกตอการชวยเหลือตนเองใหสําเร็จได บอยครั้งแคไหน
5. ทานมีการทบทวนสิ่งที่จะตองทําในกิจวัตรประจําวันทุกครั้ง ทุก
วัน เชน วันนี้ทานอาบน้ําหรือยัง(ดวยตนเอง) หรือมีคนอื่นอาบน้ําให
ทานหรือยัง ฯลฯ กอนลงมือทําจริง บอยครั้งแคไหน
การจัดการตนเองทางสุขภาพ
6. ท านเห็ น เพื่ อ นบ านไม ส ามารถช ว ยเหลื อ ตนเองตนเองได (ติ ด
เตี ย ง) ท า นจึ ง เข า ไปให คํ า แนะนํ า ให กั บ เพื่ อ นบ า นเพื่ อ ไม ใ ห ก าร
ชวยเหลือตัวเองแยลง บอยครั้งแคไหน
7. ทานมีกระบวนการดูแลตนเองใหมีความสามารถในการชวยเหลือ
ตนเองอยูเสมอๆ เชน หมั่นออกกําลังกายแขนขา หลีกเลี่ยงพฤติกรรม
การไดรับบาดเจ็บ หรือพลัดตกหกลม
8. ทานวางแผนใหกับตนเองในการทํากิจวัตรประจําวันตางๆ โดย
ตัวทานเองเสมอ เชน ทานรับประทานอาหารเอง อาบน้ําเอง สวมใส
เสื้อผาดวยตนเอง เพื่อไมใหเกิดการหลงลืม และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ในแตละวัน บอยครั้งแคไหน
9. ท านจั ดสรรเวลาในการดู แลตนเอง ให เวลากั บ ตนเองในเรื่อ ง
ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันที่ทําเปนประจํา เพื่อ
ทําใหทานสามารถประกอบกิจวัตรประจําวันไดดียิ่งขึ้น บอยครั้งแค
ไหน
10. เมื่อทานมีกิจกรรมที่ทําใหรอน เหงื่อออก หรือเปรอะเปอนมาก
ทานจะรีบอาบน้ําทันที
ดวยตัวของทานเอง เพื่อความสะอาดของรางกาย บอยครั้งแคไหน
11. ทานเขารวมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพกับเพื่อนบานเสมอๆ และ
ชวยกันดูแลกันและกัน
ในเรื่องการชวยเหลื อตนเองเพื่ อการประกอบกิจ วัตรประจําวัน ที่ ดี
บอยครั้งแคไหน
12. เมื่อทานมีปญหาเกี่ยวกับการชวยเหลือตนเอง เชน ไมสามารถ
ลุ ก นั่ งได ด วยตนเองท านจะรีบ ไปพบแพทย ทั น ที ไม ป ล อ ยทิ้ งไว ให
อาการแยลง บอยครั้งแคไหน
การรูเทาทันสื่อ และสารสนเทศ
1. เมื่ อท านสนใจสิ น คาที่ โฆษณาผานสื่อ ตางๆ เช น อาหารเสริม
ฯลฯ ทานตองหาขอมูลเพิ่มเติมจากหลายแหลง เพื่อตรวจสอบความ
นาเชื่อถือของสินคากอนตัดสินใจซื้อ บอยครั้งแคไหน
2. กอนเขารวมกิจกรรม หรือกอนยอมรับ

58

(24.5)

(34.0) (24.5) (14.4)

76
(23.3)
85
(26.1)

113
90
37
10
(34.7) (27.6) (11.3) (3.1)
85
58
21
77
(26.1) (17.8) (6.4) (23.6)

30
(9.2)

66
61
63
106
(20.2) (18.7) (19.3) (32.5)

75
(23.0)

90
88
39
34
(27.6) (27.0) (12.0) (10.4)

149
(45.7)

84
44
34
(25.8) (13.5) (10.4)

15
(4.6)

139
(42.6)

91
48
(21.9) (14.7)

18
(5.5)

29
(8.9)

160
(49.1)

69
42
34
(20.9) (12.9) (10.4)

22
(6.7)

55
(16.9)

66
70
71
64
(20.2) (21.5) (21.8) (19.6)

104
(31.9)

68
57
33
64
(10.9) (17.5) (10.1) (19.6)

117
(35.9)

73
49
(22.4) (15.0)

103

86

50

(2.5)

31
(9.5)

56
(17.2)

20
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ขอมูล/สินคา ทานไดวิเคราะหขอดี ขอเสีย
เพื่อประเมินเนื้อหา โดยไมเชื่อหรือปฏิบัติตามทันที บอยครั้งแคไหน
3. ทานมีการใชเหตุผล หรือมีการวิเคราะหขอดี ขอเสีย เพื่อเลือก
รับขอมูลจากสื่อตางๆ เพื่อใหมีการปฏิบัติถูกตองตามหลักในการดูแล
ชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวัน บอยครั้งแคไหน
4. ท านเข าร วมกิ จ กรรมที่ เกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพในด า นการช วยเหลื อ
ตนเอง มีการวิเคราะห ประเมินเนื้อหาเกี่ยวกับการชวยเหลือตนเอง
โดยไมเชื่อทันที บอยครั้งแคไหน
การรูเทาทันสื่อ และสารสนเทศ
5. ทานวิเคราะห ผลดี ผลเสีย ของขอมูลใหละเอียดถี่ถวนกอนที่จะ
เชื่อ และลงมือทําตามขอมูลนั้น บอยครั้งแคไหน
6. ทานมีการตรวจสอบเนื้อหาบนสื่อจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือได
เชน ขอมูลที่อางอิงกระทรวงสาธารณสุข กอนนํามาปฏิบัติและแนะนํา
ตอเพื่อนบาน บอยครั้งแคไหน
7. ทานไมหลงเชื่อโฆษณาทางสุขภาพ เชน ยาที่สรรพคุณเกินจริง
ทานแลวทําใหเดินได ทานจะตรวจสอบใหแนใจกอนถึงจะเลือกซื้อ
หรือทําตาม
8. เมื่อทานสนใจโฆษณาผลิตภัณฑยา เชน ยาชนิดนี้ทานแลวทําให
สามารถเดินได ทานตองหาขอมูลจากหลายแหลงเพื่อตรวจสอบความ
นาเชื่อถือกอนตัดสินใจซื้อ
9. เมื่อทานตองการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับการชวยเหลือตนเองในแต
ละดาน ทานจะแสวงหาขอมูล เขาถึงขอมูลขาวสาร เขาถึงสื่อที่มีความ
หลากหลายและมีความนาเชื่อถือ
10. ทานเคยซื้อสินคาสุขภาพจากสื่อโฆษณา เชน ยาที่ทานแลวจะ
ชวยใหหายปวดขา เดินไดปกติ อาหารเสริมที่ทานแลวโรครายจะหาย
ทันที โดยไมไดตรวจสอบขอมูลใหดีกอน บอยครั้งแคไหน
11. ทานจะปรึกษาแพทยหรือเจาหนาที่ สาธารณสุขกอนที่จะซื้อ
ผลิตภัณฑ (รถเข็น, ไมค้ําพยุงที่ชวยในการเดิน) จากสื่อแหลงจากๆ
เชน รายการทีวี วิทยุ อินเทอรเน็ต
การตัดสินใจทางสุขภาพ
1. ท า นตั ด สิ น ใจเลื อ กวิ ธี ที่ เ หมาะสมในการค น หาข อ มู ล ด า น
ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน บอยครั้งแคไหน
2. ท านคํานึงถึงผลดีที่จะไดรับมากกวาผลเสีย ท านจึงลงมื อเรียนรู
สืบคนขอมูลความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน บอยครั้ง
แคไหน
3. เมื่ อ ท า นมี อ าการเจ็ บ ป ว ย ท า นตั ด สิ น ใจไปรั บ การรั ก ษาที่
โรงพยาบาลทันที ไมซื้อยามาทานเอง บอยครั้งแคไหน

59

(31.6)

(26.4) (15.3)

(6.1)

(20.6)

77
(23.6)

97
68
33
51
(29.8) (20.9) (10.1) (15.6)

39
(12.0)

91
79
70
47
(27.9) (24.2) (21.5) (14.4)

47
(14.4)
37
(11.3)

83
83
68
44
(25.5) (25.5) (20.9) (13.5)
78 105
64
42
(23.9) (32.2) (19.6) (12.9)

56
(17.2)

68 102
56
44
(20.9) (31.3) (17.2) (13.5)

143
(43.9)

31
66
(9.5) (20.2)

31
(9.5)

55
(16.9)

128
(39.3)

50
61
(15.3) (18.7)

27
(8.3)

60
(18.4)

75
(23.0)

61
86
66
38
(18.7) (26.4) (20.2) (11.7)

90
(27.6)

49
53
63
71
(15.0) (16.3) (19.3) (21.8)

57
(17.5)
60
(18.4)

83
73
70
43
(25.5) (22.4) (21.5) (13.2)
86 102
41
37
(26.4) (31.3) (12.6) (11.3)

94
(28.8)

66
82
35
49
(20.2) (25.2) (10.7) (15.0)
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4. เมื่อทานไมสามารถชวยเหลือตนเองได ทานเลือกที่จะเรียกให
บุ ค คลอื่ น มาช ว ยเหลื อ ท า นทั น ที หรื อ หาวิ ธี ช ว ยเหลื อ ตนเองให ได
บอยครั้งแคไหน
5. เมื่อมีบุคคลมาแนะนําใหทานใชสมุนไพรรักษาทุกโรค เชน โรค
อั ม พฤต อั ม พาติ กลั้ น การถ า ยอุ จ จาระไม ได ฯลฯ ท านเลื อ กที่ จ ะ
ปฏิเสธ บอยครั้งแคไหน
6. เมื่อทานพบคนที่มีปญหาในการชวยเหลือตนเองได ทานสามารถ
ชวยหรือใหคําแนะนําใหไปปรึกษากับหมอหรือเจาหนาที่สาธารณสุข
ได บอยครั้งแคไหน
การตัดสินใจทางสุขภาพ
7. ทานตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมในการใหทานชวยเหลือตนเอง
ในการประกอบกิจวัตรประจําวันที่ดีขึ้น เชน การออกกําลังกายอยาง
สม่ําเสมอ บอยครั้งแคไหน
8. ทานตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมในการชวยใหมีความสามารถใน
การชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันที่ดีขึ้นกับเพื่อนบานของทาน
บอยครั้งแคไหน
9. เมื่อทางหนวยงานสาธารณสุขจัดกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับการ
ชวยเหลือตนเองในการประกอบกิจวัตรประจําวัน เชนจัดกิจกรรมการ
ออกกําลังกายปองกันภาวะทุพลภาพ ทานตัดสินใจเขารวมโดยทันที
บอยครั้งแคไหน
10. การเห็ น เพื่ อ นบ านหรือ คนรูจั ก เริ่ ม ที่ จ ะช ว ยเหลื อ ตนเองได
นอยลง เปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหทานหันมาสนใจดูแลตนเอง และดูแล
สุขภาพของตนเอง
11. การที่ มี เจ า หน า ที่ ส าธารณสุ ข มาแนะนํ า การปฏิ บั ติ ต นให มี
สุขภาพดีปองกันภาวะทุพลภาพ ทานตัดสินใจปฏิบัติตาม เพราะเชื่อ
วาสามารถชวยใหชวยเหลือตนเองในการทํากิจวัตรประจําวันของทาน
ดีขึ้น
12. เมื่อเจาหนาที่มาเยี่ยมที่บาน มาประเมินความสามารถในการ
ช ว ยเหลื อ ตนเองในการประกอบกิ จ วั ต รประจํ า วั น ท า นตั ด สิ น ใจ
ยินยอมใหเจาหนาที่เขามาทํากิจกรรมเหลานั้น
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72
(22.1)

54
56
66
78
(16.6) (17.2) (20.2) (23.9)

87
(36.7)

54
76
39
70
(16.6) (23.3) (12.0) (21.5)

37
(11.3)

66 113
43
67
(20.2) (34.7) (13.2) (20.6)

57
(17.5)

87
97
51
34
(26.7) (29.8) (15.6) (10.4)

39
(12.0)

83 111
45
48
(25.5) (34.0) (13.8) (14.7)

41
(12.6)

76
95
61
53
(23.3) (29.1) (18.7) (16.3)

62
(19.0)

101
82
41
40
(31.0) (25.2) (12.6) (12.3)

86
(26.1)

98
94
38
(30.1) (28.8) (11.7)

48
(14.7)

85
81
49
63
(26.1) (24.8) (15.0) (19.3)

11
(3.4)
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ตารางที่ 2 จํานวน และรอยละความรอบรูทางสุขภาพที่เกี่ยวกับความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ
ตําบลน้ําหมัน อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ รายดาน (n=326)
ความรอบรูทางสุขภาพ
จํานวน
รอยละ
1. ความรู ความเขาใจทางสุขภาพ
ระดับความรูนอย
43
13.2
ระดับความรูปานกลาง
228
69.9
ระดับความรูมาก
55
16.9
2. การเขาถึงขอมูลและบริการทางสุขภาพ
ระดับดีมาก
20
6.1
ระดับดี
120
36.8
ระดับปานกลาง
98
30.1
ระดับพอใช
74
22.7
ระดับนอย
14
4.3
3. การสื่อสารทางสุขภาพ
ระดับดีมาก
9
2.8
ระดับดี
112
34.4
ระดับปานกลาง
102
31.3
ระดับพอใช
81
34.4
ระดับนอย
22
2.8
4. การจัดการตนเองทางสุขภาพ
ระดับดีมาก
12
3.7
ระดับดี
137
42.0
ระดับปานกลาง
101
31.1
ระดับพอใช
47
14.4
ระดับนอย
26
8.0
5. การรูเทาทันสื่อทางสุขภาพ
ระดับดีมาก
67
20.6
ระดับดี
125
38.3
ระดับปานกลาง
74
22.7
ระดับพอใช
52
16
ระดับนอย
8
2.5
6. การตัดสินใจทางสุขภาพ
ระดับดีมาก
5
1.5
ระดับดี
91
27.9
ระดับปานกลาง
122
37.4
ระดับพอใช
57
17.5
ระดับนอย
48
14.7
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จากตารางที่ 2 พบวา ผูสูงอายุมีความรอบรูทางสุขภาพจําแนกรายดาน ดังนี้ 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
ตารางที่ 3 ค าเฉลี่ ย และการแป ล ผล ความรอบ รู ท างสุ ข ภ าพ ของผู สู ง อายุ ตํ า บ ลน้ํ าห มั น อํ า เภ อท าป ล า
จังหวัดอุตรดิตถ
ความรอบรูทางสุขภาพ
S.D.
แปลผล
ความรู ความเขาใจทางสุขภาพ
8.65
1.35
ปานกลาง
การเขาถึงขอมูลและบริการทางสุขภาพ
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
จากตารางที่ 3 ความรอบรูทางสุขภาพของผูสูงอายุตําบลน้ําหมัน 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) การจั ด การตนเองทางสุ ข ภ าพ ( ̅ =42.10, S.D. =10.89) การรู เ ท าทั นสื่ อ ทางสุ ข ภาพ ( ̅ =38.39,
S.D. =12.09) การตัดสินใจทางสุขภาพ ( ̅ =41.39, S.D. =12.07)
3. ผลการวิเคราะหความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ ตําบลน้ําหมัน อําเภอทาปลา
จังหวั ดอุต รดิต ถ โดยใช แบบวัดความสามารถในการประกอบกิจวัต รประจํ าวันประยุก ตจ าก ดัช นีบ ารเธล เอดี แอล
(Barthel ADL index)
ตารางที่ 4 จํ า นวน และร อ ยละความสามารถในการประกอบกิ จ วั ต รประจํ า วั น ของผู สู ง อายุ ตํ า บลน้ํ า หมั น
อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ (n=326)
คะแนนรวม ADL
จํานวน
รอยละ
แปลผล
0 – 4 คะแนน
1
.3
กลุมติดเตียง
5 – 11 คะแนน
1
.3
กลุมติดบาน
12 คะแนนขึ้นไป
324
99.4
กลุมติดสังคม
จากตารางที่ 4 ผูสูงอายุสวนใหญอยูในกลุมติดสังคม คิดเปนรอยละ 99.4 กลุมติดบาน คิดเปนรอยละ 0.3 และกลุม
ติดเตียง คิดเปนรอยละ 0.3 ตามลําดับ
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ตารางที่ 5 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ ตําบลน้ําหมัน
อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ
S.D.
แปลผล
คะแนนรวม ADL
19.11
2.04
กลุมติดสังคม
จากตารางที่ 5 ผูสูงอายุสวนใหญอยูในกลุมติดสังคม ( ̅ =19.11, S.D. = 2.04)

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาความรอบรูทางสุขภาพและความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ ตําบลน้ําหมัน
อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ สรุปผลการวิจัยได ดังนี้
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
การศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา คิ ด เป น ร อ ยละ 94.5 อื่ น ๆ คิ ด เป น ร อ ยละ 1.8 มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น คิ ด เป น ร อ ยละ 1.2
มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ 0.6 สูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 0.6 อนุปริญญาหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 0.3
และปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 0.3 ตามลําดับ
อภิปรายผล
จากการศึกษาความรอบรูทางสุขภาพของผูสูงอายุตําบลน้ําหมัน อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ สามารถอภิปราย
ตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังนี้
ความรอบรูทางสุขภาพ ไดแก ดานความรู ความเขาใจทางสุขภาพ ดานการเขาถึงขอมูลและบริการทางสุขภาพ ดาน
การสื่อสารทางสุขภาพ ดานการจัดการตนเองทางสุขภาพ ดานการรูเทาทันสื่อทางสุขภาพ และดานการตั ดสินใจทางสุขภาพ
ของผูสูงอายุตําบลน้ําหมัน อยูในระดับปานกลาง
ความรู ความเขาใจทางสุขภาพ สวนใหญผูสูงอายุ ตําบลน้ําหมัน จบศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด มีอายุอยู
ในชวง 60-69 ปขึ้นไป ซึ่งอาจเปนสิ่งที่ทําใหผูสูงอายุไมสามารถมีความรู ความเขาใจทางสุขภาพไดดี ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ
แสงเดือน กิ่งแกว และนุสรา ประเสริฐศรี (2558) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางความฉลาดทางสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพของผูสูงอายุที่เปนโรคเรื้อรังหลายโรค ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความฉลาดทางสุขภาพในระดับปานกลาง
อธิบายไดวา การศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยางเกือบทั้งหมดจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา และมากกวาครึ่งมีอายุมากกวา 65
ปขึ้นไป ซึ่งอาจเปนขอจํากัดของความสามารถในการอานและเขาใจขอมูลทางสุขภาพ รวมทั้งการแสวงหาขอมูล และพิจารณา
การตัดสินใจเลือกใชขอมูลเพื่อดูแลสุขภาพ
การเขาถึงขอมูลและบริการทางสุขภาพ การสื่อสารทางสุขภาพและการรูเทาทันสื่อ ในเรื่องการเขาถึงขอมูลและ
บริการทางสุขภาพ พบวา ขอมูลที่ผูสูงอายุเขาถึงยังคงเปนขอมูลที่ไดรับจาก อสม. เปนสวนใหญ ซึ่งอาจขาดความถูกตองของ
ขอมูล และการเขาถึงขอมูลและบริการทางสุขภาพเปนไปในลักษณะที่เปนผูรับการกระทํามากกวา จึงสงผลทําใหความรอบรู
ทางสุขภาพในทักษะดังกลาวมีไมมากนัก ในเรื่องการสื่อสารทางสุขภาพและการรูเทาทันสื่อ โดยพบวากระบวนการของการ
สื่อสารมีความสัมพันธกับการรูเทาทันสื่ออยางมาก เมื่อพิจารณากระบวนการสื่อสารในปจจุบัน พบวา ยังคงเนนบทบาทของ
อสม. ที่เปนผูสื่อสารหลัก ซึ่งอาจจะจะขาดการวิเคราะหและทบทวนอยางถูกตอง เหมาะสม และประโยชนของสื่อ ประกอบ
กับกระแสของการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เทคโนโลยีมีความกาวหนา และการรุกเราของสื่อทางสุขภาพในรูปแบบใหมๆ จึงมีผล
ทําใหสองทักษะดังกลาวมีมากนัก สอดคลองกับงานวิจัยของ เบญจมาศ สุรมิตรไมตรี (2556) ที่ศึกษาความฉลาดทางสุขภาพ
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Health Literacy และสถานการณการดําเนินงานสรางเสริมความฉลาดทางสุขภาพของคนไทยเพื่อรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน พบวา ความฉลาดทางสุขภาพดานการเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพตามหลักพฤติกรรม 3 อ 2 ส ของประชาชนที่
เปนกลุมตัวอยาง ความฉลาดทางสุขภาพในดานทักษะการสื่อสาร เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพตามหลักพฤติกรรม 3 อ 2
ส ของประชาชนที่เปนกลุมตัวอยาง และความฉลาดทางสุขภาพในดานการรูเทาทันสื่อ เพื่อเสริมสรางพฤติ กรรมสุขภาพตาม
หลักพฤติกรรมสุขภาพตามหลักพฤติกรรม 3อ2ส ของประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางอยูในระดับปานกลางเปนสวนใหญ
การจัดการตนเองทางสุขภาพ ผูสูงอายุสวนใหญมีความกังกลในเรื่อง ปากทอง หรือรายไดในครอบครัวมากกวาเรื่อง
สุขภาพ และพบวาผูสูงอายุสวนใหญในตําบลน้ําหมัน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อาณัติ วรรณ
ศรี ที่กลาววาผูสูงอายุ ยังขาดทักษะความรู และความเขาใจดานสุขภาพที่จะจัดการประเด็นสุขภาพดังกลาว เชน เรื่องอาหาร
การกิน การออกกําลังกาย สาเหตุเนื่องจากกลุมที่ศึกษาสวนใหญประกอบอาชีพจึงสงผลตอการจัดการตนเองดานสุขภาพ
การตัดสินใจทางสุขภาพ ผูสูงอายุสวนใหญจบระดับการศึกษาประถมศึกษาเปนสวนใหญ ซึ่งอาจเปนขอจํากัดในการ
ตัดสินใจเลือกทางสุขภาพ อีกทั้งผูสูงอายุบางสวนหลงเชื่อคําโฆษณาของสื่อตางๆ ที่ชักชวน เชื้อเชิญใหซื้อผลิตภัณฑตางๆ มี
การอางอิงถึงคนที่ใชผลิตภัณ ฑแลวอาการดีขึ้น หรือตัดสินใจซื้อจากการบอกตอจากผูที่ใชแลวเห็นผล โดยไมมีการศึกษา
ผลิตภัณฑหรือสื่อนั้นๆเทาที่ควร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วาทินี บุญชะลักษี และคณะที่อธิบายไววา ระดับการศึกษา
อาจจะเปนขอจํากัดของความสามารถในการอานและเขาใจขอมูลทางสุขภาพ รวมทั้งการแสวงหาขอมูลและการพิจารณา
ตัดสินใจเลือกใชขอมูลทางสุขภาพ
ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ ตําบลน้ําหมัน อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ พบวา
สวนใหญชวยเหลือตนเองไดดี โดยอยูในกลุมติดสังคม อาจเนื่องมาจากผูสูงอายุตําบลน้ําหมัน มีอายุเฉลี่ยอยูที่ 60-69 ป ซึ่ง
เปนชวงอายุที่รางกายยังมีความแข็งแรงสามารถชวยเหลือตนเองไดตามปกติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญเรือง ขาวนวล,
ปุญญพัฒน ไชยเมล, พลภัทร ทรงศิริ (2555) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตและความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ
ตําบลแหลมโตนด อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาพบวาความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันพบวา ผูสูงอายุ
สวนใหญสามารถชวยเหลือตนเองไดตามปกติ (99.5%) และการศึกษาของ นงนุช แยมวงษ (2557) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตและ
ความสามารถในการทํ า กิ จ วั ต รประจํ าวั น ของผู สู งอายุ ที่ ม ารั บ บริ ก ารในโรงพยาบาลศู น ย ก ารแพทย ส มเด็ จ พระเทพฯ
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุอยูในระดับดีคิดเปนรอยละ 86.12
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
เปนขอมูลพื้นฐานใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของในเรื่องความรอบรูทางสุขภาพของผูสูงอายุ กอนการจัดทําโครงการ
หรือกิจกรรมที่จะใหคําแนะนําขอมูลทางสุขภาพ โดยใชเนื้อหาที่เขาใจงาย ไมใชคําศัพทที่เขาใจยาก อธิบายใหสั้นและชัดเจน
หรืออาจใชสื่ อ การสอนประกอบการอธิบ าย เช น สาธิต การปฏิ บั ติ ใช ภ าพ วิดี โอ เพื่ อ ให ผู สู งอายุ สามารถปฏิ บั ติกิ จ วัต ร
ประจําวันไดอยางถูกตอง
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. มีการศึกษาปจจัยอื่นๆที่เกี่ยวของกับความรอบรูทางสุขภาพเพื่อใชในการพัฒนาระบบสุขภาพตอไป
2. มีการศึกษาเรื่องโปรแกรมเกี่ยวกับความรอบรูท างสุขภาพและความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ คณาจารยจากสาขาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ที่ไดใหคําแนะนํา คําปรึกษา และตรวจสอบงานวิจัยในการทําวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลน้ําหมัน สําหรับขอมูลในการทําวิจัย และขอขอบคุณผูสูงอายุ ตําบลน้ําหมัน อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ ทุกทานที่ได
ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม และใหการชวยเหลือการดําเนินการศึกษาในพื้นที่เปนอยางดี

64

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

เอกสารอางอิง
ขวัญเมือง แกวดําเกิง และนฤมล ตรีเพชรศรีอุไร. (2554). ความฉลาดดานสุขภาพ. กรุงเทพฯ:
โรงพิมพนิวธรรมดาการพิมพ (ประเทศไทย) จํากัด.
นงนุช แยมวงษ. (2557). คุณภาพชีวิตและความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุที่มารับบริการใน
โรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ. วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต. คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
บุญเรือง ขาวนวล ปุญญพัฒน ไชยเมล และ พลภัทร ทรงศิริ. (2555). คุณภาพชีวิตและความสามารถในการประกอบ
กิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ ตําบลแหลมโตนด อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง. วารสารสาธารณสุขศาสตร.
42(1): 55-65.
เบญจมาศ สุรมิตรไมตรี. (2556). การศึกษาความฉลาดทางสุขภาพ Health Literacy และสถานการณการดําเนินงาน
สรางเสริมความฉลาดทางสุขภาพของคนไทยเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน. เขาถึงไดจาก:
http/www.mfa.go.th/dvifa/content/.pdf. (วันที่คนขอมูล 8 ตุลาคม 2560).
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย. (2557).
ประชากรผูสูงอายุ ปจจุบนั และอนาคต. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : อาคาร ซีพี ทาวเวอร.
แสงเดือน กิ่งแกว และนุสรา ประเสริฐศรี. (2558). ความสัมพันธระหวางความฉลาดทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของ
ผูสูงอายุทเี่ ปนโรคเรื้อรังหลายโรค. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข. 25(3): 43-45.
โสภิณ แสงออน และพรทิพย ลาธรรม. (2550). ความสัมพันธระหวางภาวะสุขภาพในครอบครัวความวาเหวและภาวะ
ซึมเศราในผูสูงอายุ. วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต). บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล.
Kobayashi LC, Smith SG, O’Conor R, Curtis LM, Park D, Von Wagner C, et al. (2015). The role of cognitive
function in the relationship between age and health literacy: a cross-sectional analysis of older
adults in Chicago, USA. BMJ Open. 2015. 5(4): e007222.
WHO. (2009). 50 facts: Global health situation and trends 1955-2025 Retrieved October, 9, 2017, from
http://www.who.int/whr/1998/media_centre/50facts/en/.

65

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

ผลของรูปแบบการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ของโรงพยาบาลวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก
RESULTS OF AN EMERGENCY MEDICAL SERVICES SYSTEMS DEVELOPMENT MODEL AT THE
SCENE OF WANGTHONG HOSPITAL IN PHITSANULOK PROVINCE
วรรณพร บุญดา1 และ พงศพิษณุ บุญดา
1
โรงพยาบาลวังทอง 2วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก
corresponding author e-mail : snow2470cc@gmail.com
บทคัดยอ
การบริหารจัดการและการจัดระบบบริการของระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุนับวามีความสําคัญตอ
ความอยูรอดและคุณภาพชีวิตของผูเจ็บปวยฉุกเฉินอยางตอเนื่องเปนกระบวนการ จึงมีความสําคัญที่ตองไดรับการประเมินผล
และวิเคราะหสถานการณระบบบริการที่ดําเนินการอยูเพื่อทราบปญหาและอุปสรรคและหาแนวทางแกไขปญหาเพื่อพัฒนา
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุด
เกิดเหตุ ของโรงพยาบาลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยนํากรอบแนวคิดรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศอเมริกา (Malcolm
Baldrige National Quality Award: MBNQA) ประยุกตเปนแนวทางในการพัฒนาระบบ รวมทั้งวิเคราะหประสิทธิภาพของ
ระบบงานดวยเทคนิค Why-Why Analysis Critical-to-Quality และ Service Quality Model การศึกษาในครั้งนี้ เปนการ
วิจั ยและพั ฒ นาประกอบด วย 4 ขั้นตอน กลุ มตั วอยางที่ใช ในการวิจั ยเปน ประชาชนผูไดรับ การบาดเจ็ บที่ รับ การบริก าร
การแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ในเขตอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ชวงเดือนกันยายน 2560 – มกราคม 2561 เครื่องมือที่
ใชในการวิจัยไดแก แผนการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ แบบวัดและประเมินประสิทธิภาพ และสอบถามความ
พึงพอใจ ตอระบบที่พัฒนา 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) ประเมินสถานการณเพื่อออก
ปฏิบัติงาน 4) รายงานศูนยสั่งการ 5) ทีม ALS ออกปฏิบัติงาน 6)ทีม FR และอื่นๆ ออกปฏิบัติงาน 7) ประเมินสถานการณที่
เกิดเหตุ และแจงกลับขอความชวยเหลือ 8) ปฐมพยาบาล และเคลื่อนยายผูบาดเจ็บตามระดับความรุนแรง และ 9) รายงาน
สถานการณมายังหองฉุกเฉิน ผลการตรวจสอบคุณภาพของระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ โดยผูทรงคุณวุฒิ
พบวา ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ที่พั ฒ นาขึ้น มีคุณ ภาพอยูในระดับดี ผลการทดลองใช ระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ พบวา ทีมบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ใหบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
9 ขั้นตอน หลังการทดลองสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทีมบริการการแพทยฉุกเฉิน และภาคีเครือขาย
มีความพึงพอใจตอระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น อยูในระดับมาก จึงสามารถสรุปได
อยางมั่นใจไดวาขั้นตอนการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุนี้ มีความเหมาะสมและสามารถนํามาใชได
ประสบความสําเร็จ รูปแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใชกับหนวยบริการอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการตอไป
คําสําคัญ : ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ รางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศอเมริกา
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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
การเกิด อุบั ติเหตุ แตละครั้งทํ าใหเกิด การสู ญ เสียทั้ งชี วิต และทรัพ ยสิน ต อมาการให บริการการแพทยฉุ กเฉินได
ครอบคลุมการเจ็บปวยฉุกเฉินอื่นๆ และ การชวยเหลือเบื้องตน ณ จุดเกิดเหตุ และการสงตอ นับเปนขั้นตอนที่สําคัญ ถาหาก
วิธีการที่ไมถูกตองไมเหมาะสม ผูปวยอาจถึงแกชีวิตกอนมาถึงโรงพยาบาลได หรือไดรับความพิการและ บาดเจ็บมากขึ้น เปน
การทําอันตรายซ้ําเติมตอผูป วย หากมีความลาชา ผูเจ็บปวยฉุกเฉินจะเสีย โอกาสในการอยูก บั การชวยเหลือเบือ้ งตนที่ถูกตองมี
ประสิทธิภาพและนําสงโรงพยาบาลอยางรวดเร็ว ถูกตองตามหลักวิชาการ หากไดรับการรักษาภายใน 24 ชัว่ โมงหลังเกิดเหตุ
พบวามีอัตรารอยละ 30 แตถาไดรับการรักษาหลัง 4 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ หากไมไดรับการรักษา จะมีอัตราการตายถึงรอยละ
90 (อดิศักดิ์ ผลิตผลผลิต, กิ่งแกว อุดมชัย และ จิราวรรณ กลอมเมฆ, 2544) ใน พ.ศ. 2551 ไดมีการจัดตั้งสถาบันการแพทย

67

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

ฉุกเฉินแหงชาติขึ้น มาเพื่อ เป นหน วยงานรับ ผิดชอบการบริหารจัดการในระดั บประเทศ โดยทํา การประสานหน วยงานที่
เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉิน แตทั้งนี้ก็ยังประสบปญหาใน
การบริห ารจั ด การ เนื่ อ งจากหน ว ยงานต า งๆ มองวา งานการแพทย ฉุ ก เฉิ น เป น งานที่ ใหม แ ละไม มี รู ป แบบที่ ชั ด เจน ซึ่ ง
โรงพยาบาลวังทอง ก็เปนหนวยงานหนึ่งที่ยังตองมีการพัฒนารูปแบบการแพทยฉุกเฉิน ใหมีความชัดเจน และเปนระบบมาก
ขึ้น เนื่องจากพบวา ขอมูลอุบัติเหตุจราจร 5 ป (2555-2559) ที่ผานมา ผูที่ไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตสวนใหญมีสาเหตุมาจาก
การขับขี่รถจักรยานยนตเปนอันดับที่ 1 รถกระบะอับดับที่ 2 และ รถเกงอันดับ 3 ตามลําดับ และไมปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันการสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย เมาแลวขับขี่รถ และงวงแลวขับ ขับรถเร็วเกินกวาที่กฎหมายกําหนด และแซง
ทางโคงในที่คับขัน ทั้งนี้ ยังพบวา ประชาชนทั่วไปยังไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (สรุปผลงานโรงพยาบาลวังทองประจําป 2559,
2559) จากสาเหตุการเจ็บปวยฉุกเฉินที่กลาวมาขางตน กิจกรรมการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ที่ทุกหนวยงาน
ตองดําเนินการ ประกอบดวย 6 ขั้นตอน 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) โดยทีข่ ั้นตอนการพบ
เหตุ (Detection) หรือการดูแลกอนถึงโรงพยาบาล (Pre-hospital care) เปนขั้นตอนแรกที่มีความสําคัญ และนับวาเป น
“golden hour” ซึ่งเปนเวลาที่มีคามากที่สุดที่จะทําใหผูเจ็บปวยฉุกเฉินรอดชีวิตหรือรอดจากความพิการ ดังนั้นการรับผูปวย
ณ จุดเกิดเหตุหรือเมื่อรับ แจงเหตุ การนํ าสงของรถหน วยฉุกเฉินซึ่งเปนการดูแลกอนถึงโรงพยาบาลและระบบบริการใน
โรงพยาบาล ( hospital care) ณ ห อ งบริ ก ารฉุ ก เฉิ น (Emergency Room) รวมทั้ งการประเมิ น ความรู ข องบุ ค ลากรที่
ปฏิบัติงานการบริหารจัดการและการจัดระบบบริการ ซึ่งนับวามีความสําคัญตอความอยูรอดและคุณภาพชีวิตของผูเจ็บปวย
ฉุกเฉินอยางตอเนื่องเปนกระบวนการ
ในการนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ของโรงพยาบาลวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก ขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการปฏิรูประบบบริการสุขภาพตอไปโดยใชแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวของดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและหลักการในการพัฒนารูปแบบ นักการศึกษาไดอธิบายถึงองคประกอบ
ของรูปแบบได 4 องคประกอบดังนี้ ฮัสเซน และ โพสเล็ทเวท (Husen and Postlethwaite, 1994: 3865; ทิศนา แขมมณี,
2550: 220) 1) รูป แบบสามารถนํ าไปสู การทํานายผลที่ตามมา สามารถทดสอบ/ สังเกตได 2) มี ความสัมพั นธเชิงสาเหตุ
อธิบายปรากฏการณเรื่องนั้น/ ปรากฏกลไกลเชิงสาเหตุที่ กําลังศึกษาและอธิบายเรื่องที่กําลังศึกษา 3) รูปแบบชวยจินตนาการ
สรางความคิดรวบยอด ความสัมพันธของสิ่งที่กําลังศึกษา/ ชวยสืบเสาะความรู 4) รูปแบบมีความสัมพันธเชิงโครงสราง
มากกวาความสัมพันธเชิงเชื่อมโยง
2.
แนวคิดการกําหนดองคประกอบรูปแบบ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาและการทําความเขาใจเกี่ยวกับการจัด
องคการและการบริหารจัดการ ( The Model of Organization and Management) ไดใชแนวคิดของ บราวน และ
โมเบริกส Brown and Moberg (1980) ซึ่งไดสังเคราะหรูปแบบขึ้นมาจากแนวคิดเชิงระบบ (Systems Approach) กับ
หลักการบริหารตามสถานการณ (Contingency Approach) และ องคประกอบตามรูปแบบของ Brown และ Moberg
ประกอบดวย สภาพแวดลอม (Environment) เทคโนโลยี (Technology) โครงสราง (Structure) กระบวนการจัดการ
(Management Process) และการตัดสิน ใจสั่งการ(Decision making) ซึ่งสอดคลองกับ กรอบแนวคิดรางวัลคุณ ภาพ
แห ง ชาติ ข องประเทศอเมริ ก า (Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA) ส ว นประเภทของรู ป แบบ
นักวิชาการดานตางๆ ก็ไดจัดแบงประเภทตางกัน ออกไปสําหรับรูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตรนั้น (Keeves, 1988:
561-565) ไดแ บง ออกเป น 4 ประเภท คือ รูปแบบที่ ใช การอุป มาอุป มั ยเที ยบเคียงปรากฏการณ (Analogue Model)
รูปแบบที่ใชภาษาเป นสื่อในการบรรยายหรืออธิบ าย ปรากฏการณ ที่ศึกษาดวยภาษาแผนภูมิ หรือรูป ภาพ (Semantic
Model) รูปแบบที่ใชสมการทางคณิตศาสตรเปนสื่อในการแสดง ความสัมพันธของตัวแปรตางๆ (Mathematical Model)
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และ รูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิคที่เรียกวา Path Analysis และ หลักการสราง Semantic Model โดยการนําเอาตัวแปร
ตางๆ มาสัมพันธกันเชิงเหตุและผลที่เกิดขึ้น (Causal Model) ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใช Semantic Model เพื่อใหเห็น
โครงสรางทางความคิด องคประกอบ และความสัมพันธขององคประกอบของปรากฏการณนนั้ ๆ
3.
กรอ บ แ น วคิ ด รางวั ล คุ ณ ภ าพ แ ห งชาติ ข อ งป ระเท ศ อ เม ริ ก า (Malcolm Baldrige National
QualityAward: MBNQA) ถูกนํามาใชเพื่อประเมินองคการตาง ๆ และมอบรางวัล ซึ่งเปนรางวัลคุณภาพแหงชาติในลักษณะ
เกี่ยวกับรางวัลเดมมิ่งของประเทศญี่ปุน กอตั้งโดยสภา Congress ในป 1987 โดยตั้งชื่อรางวัลเพื่อเปนเกียรติใหกับเลขาธิการ
กระทรวงพาณิชย Mr. Malcolm Baldrige ซึ่งเปนผูสนับสนุนการจัดการที่มีคุณภาพวาเปนกุญแจสําคัญที่จะนําพาประเทศ
ไปสู ค วามเจริ ญ รุ ง เรื อ งและความแข็ ง แกร ง ที่ ยั่ ง ยื น ดู แ ลควบคุ ม โดย The U.S. Commerce Department’s National
Institute of Standards and Technology (NIST) โดยรั ฐ บาลของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าได ต ราเป น กฎหมาย เมื่ อ
วันที่ 20 สิงหาคม ค.ศ.1987 เพื่อมอบใหแกองคการที่ประสบความสําเร็จดียิ่งตามเกณฑตาง ๆ ที่ไดกําหนดไวในแตละ
ป (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 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 เปนเทคนิคการวิเคราะหหาปจจัยที่
เป นตน เหตุใหเกิดปรากฏการณ อยาง เปน ระบบ มีขั้นตอน การวิเคราะหแบบ Why-Why Analysis เริ่มจากการกําหนด
ปรากฏการณที่ ตองการวิเคราะห แลวพิจารณาวาอะไรเปนปจจัยหรือสาเหตุที่ทําใหเกิดปรากฏการณนั้น โดยการตั้ง คําถาม
วา “ทําไม” สมมุติวาผลการพิจารณาทําใหไดปจจัยหรือสาเหตุ 2 ขอ คือ 1 และ 2 แลวจึงทําการพิจารณาตอไปอีกวา อะไร
เปนปจจัยหรือสาเหตุที่ทําใหเกิด 1 และ 2 โดยการตั้งคําถามวา “ทําไม”
3.2. หลักการวิเคราะห Critical to Quality (CTQ) คือจุดวิกฤตตอคุณภาพ ซึ่งหมายถึง วิธีการ
ปฏิบัติงานที่มีผลโดยตรงตอความตองการของลูกคา โดยการทํา CTQ นั้น จะเริ่มตนที่วาลูกคาตองการอะไร ตองการเมื่อไร
ตองการแบบไหน ใหเรากําหนดเปนมาตรฐานความตองการของลูกคาไว ทุกครั้งที่ทําพลาดจากมาตรฐานที่ลูกคาตองการ จะ
นับเปน 1 defectซึ่งถาเราลด defect นั้นลงได ก็จะมีโอกาสเขาถึงความตองการของลูกคาไดมากขึ้น ชวยเพิ่มความพึงพอใจ
ของลูกคาที่มีตอสินคาและบริการของเราไดในที่สุด
3.3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ( 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) ได ทํ าบทความเชิงสํ ารวจ (Survey paper) เกี่ย วกั บ
คุณภาพในการบริการไวโดยไดสรุปรวบรวมและ เปรียบเทียบแบบจําลอง 19โมเดลที่เกี่ยวกับคุณภาพในการบริการ 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 สําหรับแบบจําลองที่ เปนที่นิยมในการประเมินคุณภาพ
การบริ ก าร ได แ ก แบบจํ า ลองTechnical and Functional quality model และ Gap model ซึ่ ง Gap Model หรื อ
SERVQUAL (Service quality) โดย Parasuraman et al (Parasuraman, A., Zeithaml,V.A., and Berry, L.L., 1985) จะ
ขึ้นกับสองสวนที่แตกตางกันคือความคาดหวังของลูกคา (Customer expectation) และการรับรูที่ลูกคาไดรับ (Customer
perception) (Parasuraman, A., Zeithaml,V.A., and Berry, L.L., 1985) โดยความคาดหวังของลูกคาคือความตองการ
ของลูกคาที่รูสึกวาควร จะไดรับจากผูใหบริการสวนการที่ลูกคาไดรับรูหมายถึง การประเมินหรือตัดสินผูใหบริการจากการรับรู
ของผูรับบริการ (Lim, P.C. and Tang, N.K.H., 2000) ดังนั้นหากองคกรทราบถึงความคาดหวังในการไดรับบริการของลูกคา
วาคืออะไร ก็จะสามารถออกแบบการบริการใหตรงกับความตองการหรือมหวังของลูกคาได (Pizam, A., 2005) คุณภาพการ
บริการนั้นขึ้นอยูกับการรับรูตอบริการที่จัดใหวาสามารถตอบสนองความตองการและความคาดหวังไดมากนอยเพียงใด ซึ่ง
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คุณภาพบริการจะมีคาสูงขึ้นหรือต่ําลง ขึ้นกับวาผูรับรูบริการประเมินการรับรูบริการที่ไดรับจริงวาตรงกับความคาดหวังหรือไม
(Zeithaml,V.A., Parasuraman, A., and Berry, L.L., 1990) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความคาดหวังของผูรับบริการที่จะทําใหมี
ความคาดหวังแตกตางกันออกไปในแตละบุคคล สําหรับการวัดคุณภาพของระบบบริการสุขภาพแตเดิมจะวัดคุณภาพจาก
ใบอนุญาตประกอบกิจการและการรับรองคุณภาพจากสถาบันรับรอง ตอมาไดมีการพัฒนาแบบประเมินคุณภาพการบริการที่
เรี ย กว า SERVQUAL ขึ้ น เพื่ อ ประเมิ น ความคาดหวั ง ในบริ ก ารและการรั บ รู ข องผู รั บ บริ ก ารต อ บริ ก ารที่ ไ ด รั บ รู จ ริ ง
(Parasuraman, A., Zeithaml,V.A., and Berry, L.L., 1988) ถ า คะแนนการรั บ รู ม ากกว า หรื อ เท า กั น ในคุ ณ ภาพบริ ก าร
หมายถึงผูรับบริการมีความพึงพอใจ แตถาคะแนนการรับรูนอยกวาคุณภาพบริการจะหมายถึงผูรับบริการไมพึงพอใจในบริการ
ที่ ได รั บ ดั ง ที่ ก ล าวข า งต น เนื่ อ งจากผู ป ว ยส ว นใหญ ไม ส ามารถประเมิ น คุ ณ ภาพในเชิ ง เทคนิ ค ได จึ งไม เหมาะสมที่ จ ะใช
แบบจํ า ลอง Technical and functional quality ในการประเมิ น คุ ณ ภาพการบริ ก าร นอกจากนี้ โ รงพยาบาลยั ง เป น
หนวยงานที่ผูใหบริการมีปฏิสัมพันธกับผูรับบริการมาก จึงมีความเหมาะสมที่จะใชแบบจําลอง SERVQUAL
4. แนวคิดเกี่ยวกับระบบบริการแพทยฉุกเฉิน ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน (EMS System) หมายถึง
ระบบที่มีการจัดวางอยางเปนระเบียบ (Organized) ครอบคลุม (Integrated) เปนไปเพื่อใหความชวยเหลือภาวะเรงดวนทาง
การแพทยสําหรับบุคคลแตละคน เพื่อเขาถึง (Assess) และเขาสู (Enter) ระบบการใหการดูแลสุขภาพในเวลาอันรวดเร็ว
(ศูนยกูชีพนเรนทร, 2554) แนวคิดการจัดระบบบริการการแพทยฉุกเฉินในปจจุบันมาจาก การพยายามจะตอสูกับ ความ
สูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร จากสถิติของการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด พบวา อุบัติเหตุที่เกิดจากการ ขนสงพบมากที่สุด และเปน
ปญหาที่สุดสําคัญของประเทศไทย การเสียชีวิตของผูบาดเจ็บสวนใหญเกิดขึ้นกอนถึงโรงพยาบาล แต ในประเทศพัฒนาที่แลว
การเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ สามารถปองกัน ได 15-20% (สุรเชษฐ สถิตนิรามัย, 2549 :32)
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานและแนวทางการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ของ
โรงพยาบาลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2. เพื่อสรางและตรวจคุณภาพของระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ของโรงพยาบาลวัง
ทอง จังหวัดพิษณุโลก
3. เพื่อทดลองใชและศึกษาผลการใชระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ของโรงพยาบาลวัง
ทอง จังหวัดพิษณุโลก ที่พัฒนาขึ้น
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ของโรงพยาบาลวัง
ทอง จังหวัดพิษณุโลกของทีมบริการการแพทยฉุกเฉิน และภาคีเครือขาย
วิธีวิจัยดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ ดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ประกอบดวย 4
ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน และแนวทางในการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
ขั้นตอนที่ 2 สรางและตรวจสอบคุณภาพระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ขั้นตอนที่ 3 ขั้นทดลองและศึกษาผล
การใชระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ที่พัฒนาขึ้น และขั้นตอนที่ 4 ขั้นการประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใช
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุโดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน และแนวคิดในการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ใน
ขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดแบงการดําเนินการออกเปน 2 สวน โดยสวนที่ 1 เปนการประเมินระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิด
เหตุ สวนที่ 2 เปนการศึกษาแนวคิดในการระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
สวนที่ 1 การประเมินระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ เปนการประเมิน
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ประสิ ท ธิ ภ าพระบบงานด ว ยเทคนิ ค คุ ณ ภาพ คื อ MBNQA คื อ Why-Why Analysis Critical-to-Quality และ Service
Quality Model จากบุคลากรของโรงพยาบาลวังทอง จังหวัดพิษณุโลกที่เกี่ยวของ จํานวน 15 คน โดยเทคนิคการจัดสนทนา
กลุม (Focus Group Discussion) และใชแบบบันทึกการประชุมกลุมในการประเมิน
สวนที่ 2 ศึกษาแนวคิด ในการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ โดยศึกษาคนควาจาก
เอกสารตํารา รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการ และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ จากฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต
ขั้นตอนที่ 2 สรางและตรวจสอบคุณภาพระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ในขั้นตอนนี้
ผูวิจัย ได แบ งการดํ าเนิ นการเป น 2 ส วน คือ สว นที่ 1 สรางระบบบริก ารการแพทยฉุ กเฉิ น ณ จุ ดเกิ ดเหตุ สวนที่ 2 การ
ตรวจสอบระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
สวนที่ 1 สรางระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
ขั้นที่ 1 นําขอมูลจากขั้นตอนที่ 1 มายกรางระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ โดยนําขอมูลที่
ไดมาวิเคราะหเพื่อกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการสรางระบบ กําหนดองคประกอบของระบบ และสรางความสัมพันธของ
ขอมูล แลวจึงเขียนรายละเอียดของแตละองคประกอบใหสมบูรณ จนไดระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ฉบับราง
ขั้นที่ 2 จัดทําเอกสารประกอบระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ไดแก คูม ือการใชระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ และแผนการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ตามรูปแบบที่พัฒนา จํานวน 1
แผน
สวนที่ 2 การตรวจสอบระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
ขั้นที่ 1 ตรวจสอบคุณภาพระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ โดยพิจารณาความเหมาะสมของ
องคประกอบของระบบ และเอกสารประกอบระบบ โดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 15 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ไดแก แบบประเมินระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม แบบประเมินคูมือการใช
ระบบ และแบบประเมินแผนการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ โดยมีรายละเอียดของระบบดังนี้ คือ ความเปนมา
ของระบบแนวคิดที่ใชเปนพื้นฐานในการพัฒ นาระบบ การกําหนดองคประกอบของระบบ องคประกอบของระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ประกอบดวย 9 องคประกอบ คือ 1) รับแจงเหตุ 2) สอบถามรายละเอียดขอมูล 3) ประเมิน
สถานการณเพื่อออกปฏิบัติงาน 4) รายงานศูนยสั่งการ 5) ทีม ALS ออกปฏิบัติงาน 6)ทีม FR และอื่นๆ ออกปฏิบัติงาน 7)
ประเมินสถานการณที่เกิดเหตุ 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
ขั้นที่ 2 การทดลองนํารองเพื่อศึกษาความเปนไปได โดยนําแผนการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิด
เหตุ ที่เขียนขึ้นจํานวน 1 แผน ไปทดลองใชกับทีมบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ และอาสาสมัครผูแสดงบทบาทการ
บาดเจ็บ ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อตรวจสอบความเปนไปไดในการนําไปใชจริง โดยการจัดการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุด
เกิดเหตุตามลําดับขั้นตอนตามระบบที่พัฒนาขึ้น ระหวางทําการทดลองนํารอง ผูวิจัยทําการบันทึกสภาพการจัดการบริการ
การแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ จากแบบบันทึกสภาพ พบวา ในขณะดําเนินกิจกรรมการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิด
เหตุ ทีมบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ และอาสาสมัครผูแสดงบทบาทการบาดเจ็บ ใหความสนใจในการบริการ
การแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ซึ่งเปนการจําลองสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นปจจุบัน และใกลเคียงเหตุการณจริง รวมทั้งวัสดุ
อุปกรณ และเครื่องการใหบริการตางๆเปนอยางดี
ขั้นที่ 3 แกไขปรับปรุงรูปแบบ คูมือการใชรูปแบบ และแผนการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
ตามผลการประเมินและจากขอเสนอแนะในสวนที่เปนปลายเปดของแบบประเมินที่ผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอ
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นทดลองและศึกษาผลการใชรูปแบบการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิด
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เหตุที่พัฒนา ในการทดลองใชและศึกษาผลการใช รูปแบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ มีวัตถุประสงคเพื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ หลังการการพัฒนา
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุตามรูปแบบที่พัฒนา กับเกณฑ
กลุมตัวอยาง เปนประชาชนผูไดรับการบาดเจ็บทีม่ ีคุณสมบัติในการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุด
เกิดเหตุ ในเขตพื้นที่อําเภอวังทอง ระหวางเดือน กันยายน 2560 - มกราคม 2561 มีแบบแผนการวิจัยเปนแบบกลุมเดียว
ทดสอบหลังการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ กับเกณฑ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีแผนการใหบริการการแพทย
ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ตามรูปแบบที่พัฒนา จํานวน 1 แผน และแบบวัดและประเมินประสิทธิภาพของระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ โดยดําเนินการดังนี้
1) กอนดําเนินการจัดการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ทําการประเมินประสิทธิภาพ
ระบบงานดวยเทคนิคคุณภาพ MBNQA ดวยแบบประเมินประสิทธิภาพระบบงานดวยเทคนิคคุณภาพ MBNQA คือ WhyWhy Analysis Critical-to-Quality และ Service Quality Model
2) ดําเนินการจัดการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ โดยใชแผนการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ
จุดเกิดเหตุ ตามกระบวนการของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ซึ่งมี 9 องคประกอบ คือ 1) รับแจงเหตุ 2) สอบถามรายละเอียดขอมูล
3) ประเมินสถานการณ เพื่อออกปฏิบัติงาน 4) รายงานศูนยสั่งการ 5) ทีม ALS ออกปฏิบัติงาน 6) ทีม FR และอื่นๆ ออก
ปฏิบัติงาน 7) ประเมินสถานการณที่เกิดเหตุ และแจงกลับขอความชวยเหลือ 8) ปฐมพยาบาล และเคลื่อนยายผูบาดเจ็บตาม
ระดับความรุนแรง และ 9) รายงานสถานการณมายังหองฉุกเฉิน และทําการประเมินในระหวางดําเนินการจัดการบริการ
การแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุผูวิจัยบันทึกสภาพการจัดการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ดวยแบบบันทึกสภาพ
การจัดการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ โดยมีระยะเวลาในการทดลองการจัดการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุด
เกิดเหตุ 3 ชั่วโมง
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) จากนั้นวิเคราะหเนื้อหาที่
ไดจากการบันทึกสภาพการจัดการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุและสรางขอสรุป
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินความพึงพอใจของทีมบริการการแพทยฉุกเฉิน และภาคีเครือขาย ที่มีตอการจัดการ
บริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น โดยเปนการประเมินโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจหลังจาก
เสร็จสิ้นการจัดการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน ซึ่งประกอบดวย
1.1. การประเมินการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ โดยอิงตามหมวดของ MBNQA เปน
พื้นฐานสําคัญในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายในองคกร ซึ่งระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ของโรงพยาบาลวัง
ทองมีโอกาสในการปรับปรุงในดานการนําองคกร มุงเนนผูปวยฉุกเฉิน และการจัดกระบวนการ ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
ณ จุดเกิดเหตุ
1.2 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ของ
โรงพยาบาลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ประกอบดวย 6 ขั้นตอน ไดแก 1)
การพบเหตุ (Detection) 2) การแจ ง เหตุ ข อความช ว ยเหลื อ (Reporting) 3) การออกปฏิ บั ติ ก ารของหน ว ยปฏิ บั ติ ก าร
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(Response) 4) การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (On scene care) 5) การลําเลียงขนยายและการดูแลระหวางนําสง
(Care in transit) และ 6) การนําสง (Sending patients) โดยมีรายละเอียดขั้นตอนยอยสวนของการพบเหตุ (Detection)
ดังนี้ คือ 1) รับแจงเหตุ 2) สอบถามรายละเอียดขอมูล 3) ประเมินสถานการณเพื่อออกปฏิบัติงาน 4) รายงานศูนยสั่งการ 5)
ที ม ALS ออกปฏิ บั ติ งาน 6)ที ม FR และอื่ น ๆ ออกปฏิ บั ติ งาน 7) ประเมิ น สถานการณ ที่ เกิ ด เหตุ และแจ งกลั บ ขอความ
ชวยเหลือ 8) ปฐมพยาบาล และเคลื่อนยายผูบาดเจ็บตามระดับความรุนแรง และ 9) รายงานสถานการณมายังหองฉุกเฉิน
2. ผลการสรางและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุปรากฏผล
ดังนี้
2.1. ผลการสรางรูปแบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุยึดตามหลักการของ ฮัสเซน
และ โพสเล็ทเวท (Husen and Postlethwaite, 1994: 3865; ทิศนา แขมมณี, 2550: 220) โดยผสานแนวคิดรางวัลคุณภาพ
แหงชาติของประเทศอเมริกา (Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA) แนวคิดการจัดองคการและการ
บริ ห ารจั ด การ (The Model of Organization and Management) เทคนิ ค คุ ณ ภาพ Why-Why Analysis, Critical-toQuality, Service Quality Model และแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับระบบบริการแพทยฉุกเฉิน มาเปนกรอบ
ในการพัฒนา ภายในองคประกอบของกระบวนการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุมี 9 ขัน้ ดังภาพที่ 2
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พัฒนารูปแบบ (Husen and Postlethwaite,
1994: 3865; ทิศนา แขมมณี, 2550: 220)

1.
2.

สามารถทดสอบ / สังเกตได้
มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ อธิบายปรากฏการณ์

3.

รู ปแบบช่ วยจินตนาการสร้างความคิดรวบยอด

4.

รู ปแบบมีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างมากกว่า

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

กรอบแนวคิดรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศ
อเมริ กา (Malcolm Baldrige National Quality
Award: MBNQA)

รู ปแบบการพัฒนาระบบบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น ณ จุดเกิด
เหตุ ของโรงพยาบาลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
องค์ ประกอบขอบรู ปแบบฯ
1. การนําองค์กร
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
3. การมุ่งเน้นผูป้ ่ วยฉุกเฉิ น
4. การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้
5. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

6. การจัดการกระบวนการ (9
) ในการพบเหตุ
1) รับแจ้งเหตุ
2) สอบถามรายละเอียดข้อมูล
3)
4)
5) ทีม ALS ออกปฏิบตั ิงาน
6) ทีม FR
ออกปฏิบตั ิงาน
7) ประเมินสถานการณ์
และแจ้งกลับ
ขอความช่วยเหลือ
8)
ระดับความรุ นแรง และ
9) รายงานสถานการณ์มายังห้องฉุกเฉิ น

เทคนิคคุณภาพ Why-Why Analysis, Critical-

to-Quality, Service Quality Model

7.

แนวทางของกระทรวงสาธารณสุ ข
บริ การแพทย์ฉุกเฉิ น

การวัดและประเมินผล
 แบบประเมินมาตรฐานการบริ การการแพทย์
ฉุกเฉิ น ณ จุดเกิด โดยเทคนิคคุณภาพ WhyWhy Analysis, Critical-to-Quality, Service
Quality Model

ภาพที่ 2 ภาพแสดงความสัมพันธของแนวคิด และองคประกอบของรูปแบบการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุด
เกิดเหตุ ของโรงพยาบาลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

74

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561
รับแจ้งเหตุ
สอบถามข้อมูล
อาการ จํานวนผูป้ ่ วย

ประเมินสถานการณ์
ไม่ฉุกเฉิ น
ฉุกเฉิ น

แจ้งเหตุผลการไม่จดั บริ การ
และแนะนําตามปัญหา

ออกปฏิบตั ิการ
ถึงจุดเกิดเหตุประเมินสถานการณ์
ให้การดูแลผูป้ ่ วย
ณ จุดเกิดเหตุ
รายงานสถานการณ์

ไม่ใช่
จําหน่าย

ผูป้ ่ วยจําเป็ นต้องรับ
การรักษาใน รพ.
ใช่
ประสานส่งต่อ รพ.

ให้การดูแลระหว่างนําส่ง

นําส่งผูป้ ่ วยไป รพ.ปลายทาง

สรุ ปรายงาน
การออกปฏิบตั ิการ / เตรี ยม
ความพร้อมของรถพยาบาล

ภาพที่ 3 ภาพแสดงรายละเอียด 9 ขั้นตอนการใหบริการของรูปแบบการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
ของโรงพยาบาลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
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2.2. ผลการตรวจสอบคุณภาพ โดยผูทรงคุณวุฒิ พบวารูปแบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุด
เกิดเหตุมีคุณภาพ อยูในระดับมาก และผลการทดลองใชเพื่อศึกษาความเปนไปไดของการนํารูปแบบที่พัฒนาไปทดลองใช
พบวา กิจกรรมตามกระบวนการจัดการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ของรูปแบบเปนขั้นตอนที่สามารถดําเนินการ
จัดบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุไดอยางตอเนื่อง
3. ผลการทดลองใชรูปแบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุที่พัฒนา
3.1. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบดวยเทคนิคคุณภาพ MBNQA หลังการทดลองกับ
เกณฑ แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบดวยเทคนิคคุณภาพ MBNQA ภายหลังการบริการการแพทย
ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
การทดสอบ
n เกณฑ (%)
S.D
t
Sig.
X
1. EMS response
82
100
130.27
34.49
7.947**
.001
time < 8 นาที
**p< .01
ตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา ประสิทธิภาพของ EMS response time < 8 นาที ภายหลังการบริการการแพทย
ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ( X = 130.27) สูงกวาเกณฑการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (100) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
การใหการดูแลที่เหมาะสมตามแนวทาง 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 ไดตามมาตรฐานที่กําหนด
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของทีมบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ และประชาชนผูไดรับ
การบาดเจ็บ ที่มีตอการจัดการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ตามรูปแบบ พบวา ทีมบริการการแพทย และภาคี
เครือขาย มีความพึงพอใจตอการจัดการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับมาก ( X =
4.89)
อภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะหขอมูลจากการทดลองใชรูปแบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุที่
พัฒ นาขึ้ น พบวาที มบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุด เกิด เหตุ และประชาชนผูได รับ การบาดเจ็บ ที่มีต อการจัดการบริการ
การแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ที่เปนกลุมตัวอยาง ตามรูปแบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุนี้ สามารถทําให
ประสิทธิภาพระบบงานดวยเทคนิคคุณภาพ MBNQA ภายหลังการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ สูงกวาเกณฑ แสดง
วา รูปแบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุนี้ มีประสิทธิภาพในการใหการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
ของโรงพยาบาลวังทอง จังหวัดพิษ ณุ โลก เพิ่มขึ้น ซึ่งเปน ไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ทั้งนี้เปน เพราะ รูป แบบการบริการ
การแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุดังกลาว สรางขึ้นโดยมีหลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาความรู ความเขาใจ ในการ
ใหบริการการแพทยฉุกเฉิน ซึ่งเปนกระบวนการในการจัดการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุที่เปนระบบ และมีการจัด
องคประกอบของรูปแบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุทั้งหมด อย างมีระบบสอดคลองสัมพันธกัน ซึ่งบุคลากร
สาธารณสุขสวนใหญ เห็นพรองกันวา การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ที่จะชวยใหมีประสิทธิภาพนั้น
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ควรจะตองเปนการพัฒนาที่มีการจัดการระบบที่ดี โดยมีทฤษฎี หลักการ และแนวคิดเปนพื้นฐานในการจัดบริการการแพทย
ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
2. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบงาน ภายหลังการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุด เกิดเหตุ ตาม
รูปแบบที่พัฒ นาขึ้น พบวา ทีมบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ สามารถทําใหประสิทธิภ าพระบบงานดวยเทคนิค
คุณภาพ MBNQA ภายหลังการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ในดาน EMS response time < 8 นาที สูงกวาเกณฑ
การบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการใหการดูแลที่เหมาะสมตามแนวทาง
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 ไดตามมาตรฐานที่
กําหนด
3. รูปแบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุที่พัฒนาขึ้น ผูวิจัยยึดหลักการพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาระบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุตามแนวคิด ฮัสเซน และ โพสเล็ทเวท (Husen and Postlethwaite,
1994: 3865; ทิ ศ นา แขมมณี , 2550: 220) มี อ งค ป ระกอบต า งๆ ครอบคลุ ม ครบถ ว นตามรูป แบบการพั ฒ นาที่ ดี และมี
ประสิทธิภาพผานการตรวจสอบโดยผูท รงคุณวุฒิและการทดลองใช (Tryout) ซึ่งไดแก ไดแก 1) การนําองคกร 2) การวางแผน
เชิงกลยุทธ 3) การมุงเนนผูปวยฉุกเฉิน 4) การวัดการวิเคราะหและการจัดการความรู 5) การมุงเนนทรัพยากรบุคคล และ 6)
การจัด การกระบวนการ องค ป ระกอบเหล านี้ ถู ก จัด ไวอ ยางเป น ระบบและสอดคลอ ง ส งเสริ ม ซึ่งกั น และกั น โดยมี การ
ผสมผสานหลักการ แนวคิดที่เกี่ยวของกับ
การพั ฒ นาระบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ที่ เนน ผูรับบริการเป นศูนยกลาง และคํานึงถึง
ประโยชนของผูรับบริการเป นสําคัญ โดยผสานแนวคิดรางวัลคุณ ภาพแหงชาติของประเทศอเมริกา (Malcolm Baldrige
National Quality Award: MBNQA) แนวคิดการจัดองคการและการบริหารจัดการ (The Model of Organization and
Management) เทคนิ ค คุ ณ ภาพ Why-Why Analysis, Critical-to-Quality, Service Quality Model และแนวทางของ
กระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับระบบบริการแพทยฉุกเฉิน มาเปนกรอบในการพัฒนา เพื่อชวยใหระบบการบริการการแพทย
ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ของโรงพยาบาลวังทอง จังหวัดพิษณุโลกมีประสิทธิภาพในการใหการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิด
เหตุ การที่รูปแบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ มีลักษณะเชนนี้ เปนเพราะผูวิจัยใชแนวคิดเชิงระบบ (System
approach) ซึ่งมีหลักการวา การจัดองคประกอบตางๆ ในระบบ หรือ ในรูปแบบตองสอดคลองสัมพันธกัน เพื่อกอใหเกิดผล
ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
นอกจากนี้ ผูทรงคุณวุฒิดานการแพทย พยาบาล และทางดานสาธารณสุข ที่ผูวิจัยนํารูปแบบการบริการ
การแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุที่พัฒนาไปเสนอ เพื่อใหพิจารณาตรวจสอบคุณภาพ ไดประเมินในประเด็นเกี่ยวกับความ
ครอบคลุมขององคประกอบตางๆ ในรูปแบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ รวมทั้ งกระบวนการของรูปแบบ ซึ่ง
ผลการประเมินพบวา รูปแบบมีคุณภาพอยูในระดับดี และผูวิจัยยังไดนําไปทดลองนํารอง เพื่อศึกษาความเปนไปไดในเชิง
ปฏิบัติการ และทําการแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ ดังนั้น รูปแบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิด
เหตุที่พัฒนาขึน้ จึงมีประสิทธิภาพในการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ เปนอยางดี
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของทีมบริการการแพทยฉุกเฉิน และภาคีเครือขายที่มีตอการจัดการ
บริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ตามรูปแบบที่พัฒ นาขึ้นอยูในระดับมาก ที่เปนดังนี้ อาจเปนเพราะการจัดบริการ
การแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุตามกระบวนการของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นชวยใหทีมบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
ไดรับการกระตุน และการเตรียมพรอมดานตางๆ ของความรูในการปฏิบัติงาน เปนการสรางความสนใจ และสรางความ
เชื่อมโยงระหวางความรูเดิม กับ ความรูใหม ซึ่งจะชวยพัฒ นาทักษะ ในการเรียนรูใหสูงขึ้น รวมทั้งการเตรียมความพรอม
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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) ประเมินสถานการณเพื่อออกปฏิบัติงาน 4) รายงานศูนยสั่งการ 5) ทีม ALS
ออกปฏิบัติงานภายใน 5-10 นาที 6) ทีม FR, อาสมัครฯ มูลนิธิ อบต. เทศบาล ออกปฏิบัติงานภายใน 5-10 นาที 7) ถึงที่เกิด
เหตุ ประเมินสถานการณ และแจงกลับขอความชวยเหลือ 8) ปฐมพยาบาล และเคลื่อนยายผูบาดเจ็บตามระดับความรุนแรง
และ 9) รายงานสถานการณมายังหองฉุกเฉิน
1.2. ผลการตรวจคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ พบวา รูปแบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิด
เหตุ มีคุณภาพอยูในระดับดี และผลการทดลองใชรูปแบบนํารองเพื่อความเปนไปไดของการนํารูปแบบที่พัฒนาไปทดลองใช
พบวา กิจกรรมตามกระบวนการการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ของรูปแบบเปนขั้นตอนที่สามารถดําเนินการ
จัดการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุไดอยางตอเนื่อง
2. ผลการทดลองใชรูปแบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุที่พัฒนา
2.1. ผลการทดลองใชรูปแบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุที่พัฒนาขึ้น พบวา
ประสิทธิภาพระบบงานดวยเทคนิคคุณภาพ MBNQA ภายหลังการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ สูงกวาเกณฑ อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.2. ผลการประเมินความพึงพอใจของทีมบริการการแพทยฉุกเฉิน และภาคีเครือขายที่มีตอการ
จัดการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุตามรูปแบบพบวา มีความพึงพอใจตอการจัดการการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ
จุดเกิดเหตุตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยดังกลาวขางตนผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการนําระบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุไปใช
เนื่องจากผลการนําระบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ปรากฏผลเปนที่นาพอใจวาสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุได จึงนับวาเปนระบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิด
เหตุ อีกรูปแบบหนึ่งที่เปนทางเลือกใหโรงพยาบาลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และบุคลากรสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานใน
การใหบริการทางการแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ และสามารถนําไปประยุกตและปรับใชไดตามสภาพและความเหมาะสมของ
บริบทของหนวยบริการทางสุขภาพอื่นๆ ได
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดขอคนพบที่นาสนใจระหวางทําการวิจัย จึงขอใหขอเสนอแนะเพื่อทําการศึกษาและวิจัยใน
ครั้งต อ ไป คื อ ควรมี ก ารพั ฒ นาระบบการบริก ารการแพทย ฉุ ก เฉิ น ณ จุ ด เกิ ด เหตุ ในหน วยบริก ารระดั บ ตติ ย ภู มิ เช น
โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย หนวยบริการระดับปฐมภูมิ เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล ดานแบบ
แผนการวิจัย (Research design) ผูวิจัยมีความสนใจการออกแบบการวิจัยเปนแบบ two group มี control group ในการ
วิจัยครั้งตอไปได
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บทคัดยอ
การวิจัย ครั้งนี้ เป น งานวิจั ย แบบ Retrospective cohort study มี วัต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ประเมิ น ผลการดํ าเนิ น งาน
ควบคุมความดันโลหิตของผูเปนโรคความดันโลหิตสูง ประชากรคือผูเปนโรคความดันโลหิตสูงที่มารับ บริการที่โรงพยาบาล
ส งเสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลหนองพระ ในช ว งเดื อ นมกราคมถึ งธั น วาคม พ .ศ . 2559 เก็ บ ข อ มู ล จากโปรแกรม (HOSxP) ของ
โรงพยาบาล วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางจํานวน 404 คน ซึ่งมีผูเปนโรคความดัน
โลหิตสูงที่สามารถควบคุมความดันโลหิตใหอยูในชวงปกติไดจํานวน 249 คน คิดเปนรอยละ 61.63 โดยระดับความดันโลหิต
ซิสโตลิกลดลงจํานวน 176 คนคิดเปนรอยละ 43.56 และระดับความดันไดแอสโตลิกลดลงจํานวน 163 คนคิดเปนรอยละ
40.35 การศึกษานี้แสดงใหเห็นวาผลการดําเนินงานการควบคุมความดันโลหิตของทีมสหวิชาชีพประกอบดวย 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
โรคความดันโลหิตสูงเปนโรคที่เปนปญหาสาธารณสุขของทุกประเทศเนื่องจากรายงานขององคการอนามัยโลกพบวา
ผูที่เปนความดันโลหิตสูงมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นถึงพันลานคนและมีผูที่มีภาวะแทรกซอนจากโรคความดันโลหิตสูงทั่วโลกเสียชีวิต
เกาแสนสี่หมื่นคนตอป โดยรอยละ 45 เสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือดและรอยละ 51 เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง
(World Health Organization, 2013) สําหรับประเทศไทยพบอัตราปวยของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงในประเทศไทยเพิ่ม
จํานวนขึ้นจาก 1,025.44 คนตอแสนประชากรในปพ.ศ. 2550 เปน 1,561.42 คนตอแสนประชากรในปพ.ศ. 2557 และมี
อัตราตายเพิ่มสูงขึ้นจาก 3.64 คนตอแสนประชากรในปพ.ศ. 2550 เปน 10.95 คนตอแสนประชากรในปพ.ศ. 2557 โดยเกิด
จากพันธุกรรม พฤติกรรมการบริโภค ภาวะน้ําหนักเกิน รวมถึงการเขาถึงระบบบริการสุขภาพ (กลุมยุทธศาสตรและแผนงาน
สํานักโรคไมติดตอ, 2559) โดยโรคความดันโลหิตสูงเปนปจจัยเสี่ยงหลักของโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองที่เปนสาเหตุของ
การเสียชีวิตและพิการ (ประเสริฐ อัสสันตชัย, 2554) และเปนสาเหตุการตายทั่วโลกสูงถึง 7.5 ลานคน คิดเปนรอยละ 12.8
ของสาเหตุการตายทั้งหมด
ป จ จุ บั น มี แ นวทางในการรั ก ษาผู ป ว ยโรคความดั น โลหิ ต สู ง ตามมาตรฐานของ 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 ลดน้ําหนัก ออกกําลัง
กาย ลดการดื่มแอลกอฮอล และ 2) การรักษาโดยวิธีการใชยาลดความดันโลหิตกลุมตางๆ อยางเหมาะสม ซึ่งมีเปาหมายใน
การลดระดับความดันโลหิตใหใกลเคียงกับคาปกติมากที่สุด ดังนั้นแพทยและบุคลากรทางการแพทยจึงควรใหคําแนะนําในเรื่อง
ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแกผูปวยโรคความดันโลหิตสูงรวมกับการรับประทานยาอยางสม่ําเสมอ
จากขอมูลผูเปนโรคความดันโลหิตสูงที่มารับยาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองพระ ระหวางเดือนมกราคม
ถึงธันวาคม พ.ศ. 2559 มีจํานวน 404 ราย ผลการดําเนินงานที่ผานมาพบวาผูปวยสวนใหญมีปญหาเรื่องการรับประทานยา
ทั้งการรับประทานยาที่ไมสม่ําเสมอ การลืมรับประทานยา การหยุดรับประทานยาเอง และการรับประทานยาทีไ่ มถูกตองตาม
แผนการรักษาของแพทย ทําใหพบยาเหลืออยูเปนจํานวนมาก จากการเยี่ยมบานของเจาหนาพบวายาที่พบเปนยาที่ยังไม
หมดอายุและยังพบปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานยาไมตอเนื่องในผูปวยความดันโลหิตสูงที่มารับบริการ ซึ่งอาจจะ
ทํ าให ผู ป วยมี โอกาสเกิ ด ภาวะแทรกซอ นที่ รุน แรงตามมา โดยที มสหวิช าชีพ ประกอบดวยแพทย เภสัช กร พยาบาลจาก
โรงพยาบาลวังทอง และพยาบาล นักวิชาการสาธารณสุขจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองพระไดดําเนินการดูแล
รักษาผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ทั้งการใหบริการในเชิงรับที่โรงพยาบาลวังทอง โดยมีการจัดตั้งคลินิกเฉพาะสําหรับผูปวยโรค
ความดันโลหิตสูงใหบริการเปนประจําสัปดาหละ 1 ครั้ง และมีการหมุนเวียนบุคลากรทางการแพทย เพื่อมาใหความรูเรื่องโรค
การปฏิบัติตัว รวมไปถึงการดูแลเรื่องการใชยาของผูปวยอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ในสวนของการใหบริการในเชิงรุกทางทีม
สุขภาพของโรงพยาบาลวังทองไดมีการออกไปปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อใหบริการและคนหาผูปวย โดยมีการจัดหนวยบริการ
เคลื่อนที่และการออกเยี่ยมบานผูปวยในเขตตําบลหนองพระ
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาผลการดําเนินงานการควบคุมความดันโลหิตของผูเปนโรคความดันโลหิตสูงที่มารับ
บริการที่โรงพยาบาลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานใหกับทีมสุขภาพที่เกี่ยวของ ใชในการ
วางแผนในการจัดการกับปจจัยที่มีผลตอการควบคุมความดันโลหิตและสงเสริมใหผูปวยโรคความดันโลหิตสูงสามารถดูแล
สุขภาพและควบคุมความดันโลหิตไดดีขึ้น ลดการเกิดภาวะแทรกซอนตางๆ ที่ตามมา
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยแบบ Retrospective cohort study โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการดําเนินงานใน
การควบคุมความดันโลหิตของผูเปนโรคความดันโลหิตสูง ประชากรที่ศึกษาคือผูเปนโรคความดันโลหิตสูงที่เขารับการรักษาที่
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โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองพระ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 404 คนโดยเก็บรวบรวมขอมูลการรักษา
ระหวางเดือนมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2559 จากโปรแกรม HOSxP
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลไดแกสวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลประกอบดวยเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส อาชีพ ระยะเวลาการรักษา โรคประจําตัวอื่นๆ สวนที่ 2 แบบบันทึกสัญญาณชีพประกอบดวยความดันโลหิต ชีพจร
อุณหภูมิรางกาย อัตราการหายใจ ซึ่งผานการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยผูทรงคุณวุฒิไดแกนักวิชาการที่มีประการณ
ในการทําวิจัยเกี่ยวกับผูที่เปนโรคความดันโลหิตสูงจํานวน 2 ทานและพยาบาลวิชาชีพในคลินิกผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
จํานวน 1 ทาน รวม 3 ทาน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาไดคาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity index) เทากับ
0.83 การวิเคราะหขอมูลประกอบดวยสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) โดยการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อประเมินผลการดําเนินงานการควบคุมความดันโลหิตของผูที่เปนโรคความดันโลหิตสูง
การวิจัยนี้ผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
ภายใตเอกสารรับรองเลขที่ 1/2559 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยเก็บขอมูลจากขอมูลในโปรแกรม HOSxP ซึ่งผูวิจัยจะไม
เก็บขอมูลที่สามารถระบุตัวตนของผูเปนโรคความดันโลหิตสูงเชน เลขที่บัตรประจําตัวผูปวย ชื่อ นามสกุล ที่อยู และขอมูล
อื่นๆ ที่สามารถระบุตัวตนของผูเปนโรคได ขอมูลทั้งหมดที่ไดจะเก็บไวเปนความลับไมเปดเผยและใชไดเฉพาะผูวิจัยเทานั้น
ชวงดําเนินการขอมูลถูกเก็บไวในตูที่สามารถล็อคไดในหองทํางาน คอมพิวเตอรของผูวิจัยกําหนดรหัสผานในการเขาถึงขอมูล
ไดเพียงผูเดียว การวิเคราะหขอมูลและนําเสนอขอมูลเปนภาพรวมไมเฉพาะเจาะจงหนวยงานใดหรืออางอิงถึงกลุมตัวอยางของ
ผูใหขอมูล เมื่อสิ้นสุดการวิจัยและไดรับการตีพิมพขอมูลที่เก็บไวผูวิจัยจะทําลายทั้งหมด
ผลการวิจัย
กลุมตัวอยางจํานวน 404 คน เพศหญิ งรอยละ 60.89 มีอายุระหวาง 60-69 ป รอยละ 32.40 (Mean = 62.28,
S.D. = 11.23) การศึกษาระดับประถมศึกษารอยละ 47.77 สถานภาพสมรสรอยละ 75.25 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ
รับจางมากที่สุดรอยละ 86.63 ระยะเวลาการเขารับการรักษาโรคความดันโลหิตสูงนอยกวา 2 ปรอยละ 56.19 มีโรคประจําตัว
รวมกับการปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงรอยละ 36.87 โดยโรครวมที่พบสวนใหญเปนโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูงและ
โรคหัวใจตามลําดับ ซึ่งมีผูเปนโรคความดันโลหิตสูงที่สามารถควบคุมความดันโลหิตใหอยูในชวงปกติไดคือ ความดันโลหิตซิส
โตลิกนอยกวา 140 มิลลิเมตรปรอทและความดันโลหิตไดแอสโตลิกนอยกวา 90 มิลลิเมตรปรอทจํานวน 249 คน คิดเปนรอย
ละ 61.63 นอกจากนั้นยังพบวามีกลุมที่มีระดับความดันโลหิตซิสโตลิกลดลงจํานวน 176 คนและระดับความดันไดแอสโตลิ
กลดลงจํานวน 163 คน ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของระดับความดัน Systolic blood pressure และ Diastolic blood pressure
กลุม

ลดลง

คงที่

เพิ่มขึ้น

ระดับความดันโลหิต
มากกวา 30 mmHg
มากกวา 20 ถึง 30 mmHg
มากกวา 10 ถึง 20 mmHg
มากกวา 0 ถึง 10 mmHg
รวม
คาความดันโลหิตไมเปลี่ยนแปลง
มากกวา 0 ถึง 10 mmHg
มากกวา 10 ถึง 20 mmHg
มากกวา 20 ถึง 30 mmHg
มากกวา 30 mmHg
รวม

ความดันโลหิตซิสโตลิก
จํานวน (คน)
4
11
50
111
176
118
84
21
3
2
110
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ความดันโลหิตไดแอสโตลิก
รอยละ
2.27
6.25
28.41
63.07
100.00
100.00
76.36
19.09
2.73
1.82
100.00

จํานวน (คน)
2
6
26
129
163
118
106
16
1
0
123

รอยละ
1.23
3.68
15.95
79.14
100.00
100.00
86.18
13.01
0.81
0.00
100.00
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อภิปรายผล
การประเมินผลการดําเนินงานการควบคุมความดันโลหิตของผูเปนโรคความดันโลหิตสูง พบวาผูเปนโรคความดัน
โลหิตสูงที่สามารถควบคุมความดันโลหิตใหอยูในชวงปกติไดจํานวน 249 คน คิดเปนรอยละ 61.63 ซึ่งมีผูที่มีระดับความดัน
โลหิตซิสโตลิกลดลงจํานวน 176 คนคิดเปนรอยละ 43.56 และระดับความดันโลหิตไดแอสโตลิกลดลงจํานวน 163 คนคิดเปน
รอยละ 40.35 สอดคลองกับการศึกษาของเนาวรัตน จันทานนทและคณะ (2554) พบวาการดูแลตนเองโดยการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตทําใหมีผลตอการควบคุมระดับความดันโลหิตในหญิงดีกวาเพศชายและสอดคลองกับการศึกษาใน
ผูปวยที่รับการรักษาความดันโลหิตสูงในกลุมเพศหญิงจะสามารถควบคุมความดันไดดีกวาชายเนื่องจากมีความรูและสามารถ
ปฏิบัติตัวในขณะปวยเปนความดันโลหิตสูงเชนการรับประทานยาอยางสม่ําเสมอ (Mweene, Banda, Andrews, Mweene,
& Lakhi, 2010) และสอดคลองกับการศึกษาของ Khayyat และคณะ (2017) ที่พบวาหากตองการใหผูปวยสามารถควบคุม
ความดันโลหิตไดดีควรใหความรูในเรื่องการรับประทานยาอยางตอเนื่อง การควบคุมอาหารและการออกกําลังกาย
ผลการศึกษานี้สอดคลองกับแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไปที่เสนอแนวทางการควบคุม
ระดับความดันโลหิตซิสโตลิสและไดแอสโตลิสโดยการใหความรูเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูปวยไดแกการลดน้ําหนักตัวที่
ลดลง 1 กิโลกรมจะสามารถลดระดับความดันโลหิตซิสโตลิสไดเฉลี่ย 1 mmHg และโดยรวมหากน้ําหนักตัวลดลง 10 กิโลกรัม
จะสามารถลดระดับความดันไดแอสโตลิสลงไดเฉลี่ย 5-20 mmHg และนั้นยังแนะนําใหผูปวยควบคุมอาหารจํากัดโซเดียมให
นอยกวา 2,300 มิลลิกรัม จะทําใหความดันโลหิตซิสโตลิสลดลงเฉลี่ย 2-8 mmHg นอกจากนั้นการใหผูปวยออกกําลังกายแบบ
แอโรบิกอยางสม่ําเสมอจะทําใหความดันโลหิตซิสโตลิสลดลงเฉลี่ย 4 mmHg (สมาคมความดันโลหิตสูงแหงประเทศไทย,
2558)
สรุปผลการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น แบบ Retrospective cohort study ประชากรคื อ ผู เป น โรคความดั น โลหิ ต สู ง ที่ ม ารั บ ยาที่
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองพระจํานวน 404 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการดําเนินงานการควบคุม
ความดั น โลหิ ต ของผู เป น โรคความดั น โลหิ ต สู ง โดยผู ที่ เป น โรคความดั น โลหิ ต สูงทุ ก คนได รับ การดู แ ลโดยที ม สหวิ ช าชี พ
ประกอบดวยแพทย เภสัชกร พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุขจากโรงพยาบาลวังทองและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
หนองพระ ทั้งการให บริการเชิงรับ ที่โรงพยาบาลวังทอง โดยมีการจัดตั้งคลินิกเฉพาะสําหรับ ผูปวยโรคความดัน โลหิตสู ง
ใหบริการเปนประจําสัปดาหละ 1 ครั้ง และมีการหมุนเวียนบุคลากรทางการแพทย เพื่อมาใหความรูเรื่องโรค การปฏิบัติตัว
รวมไปถึงการดูแลเรื่องการใชยาของผูปวยอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ในสวนของการใหบริการในเชิงรุกทางทีมสหวิชาชีพไดมี
การออกไปปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อใหบริการและคนหาผูปวย โดยมีการจัดหนวยบริการเคลื่อนที่และการออกเยี่ยมบานผูปวยใน
เขตตําบลหนองพระ พรอมทั้งการใหความรูเรื่องโรค การปฏิบัติตัวเปนโรค การรับประทานยาสม่ําเสมอ การออกเยี่ยมบาน
โดยผลการประเมินการดําเนินงานพบวามีผูเปนโรคความดันโลหิตสูงที่สามารถควบคุมความดันโลหิตใหอยูในชวงปกติไดคือ
ความดันโลหิตซิสโตลิกนอยกวา 140 มิลลิเมตรปรอทและความดันโลหิตไดแอสโตลิกนอยกวา 90 มิลลิเมตรปรอทจํานวน 249
คน คิดเปนรอยละ 61.63 ระดับความดันโลหิตซิสโตลิกลดลงจํานวน 176 คนคิดเปนรอยละ 43.56 และระดับความดันได
แอสโตลิกลดลงจํานวน 163 คนคิดเปนรอยละ 40.35
กิตติกรรมประกาศ
ขอบคุณวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชในการใหทุนสนับสนุนการศึกษาครั้งนี้
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การบงชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยงแผนกถอดชั่งอัดโรงงานยางแทง จังหวัดพิษณุโลก
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บทคัดยอ
การวิจัยการบงชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยงแผนก ถอด ชั่ง อัด โรงงานยางแทงจังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค
เพื่อบงชี้อันตรายการประเมินความเสี่ยง และหาแนวทางควบคุมความเสี่ยง แผนก ถอด ชั่ง อัด ของโรงงานยางแทงจังหวัดพิษณุโลก
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึก ษา คือ แผนก ถอด ชั่ง อัด กะ A ทั้ งหมดจํานวน 32 คน วิเคราะห ขอมูลดวยการหาคาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการศึกษาพบวา ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของแผนกถอดชั่งอัด โรงงานยางแทงจังหวัดพิษณุโลก แบงเปน 3 งาน มี
ดังนี้ งานถอดยางออกจากเกะยางมีความเสี่ยงที่ยอมรั บได (x̄ = 2.00 , S.D. = 0.00 ) ทุกกิจกรรม แนวทางการควบคุมความเสี่ยงคือ
ตองมีการตรวจสอบการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลสม่ําเสมอและจัดทําปายเตือนระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้น งานชั่งยางงานชั่ง
ยางมีความเสี่ยงปานกลาง (x̄ = 3.00 , S.D. = 0.00) ทุกกิจกรรม แนวทางควบคุมความเสี่ยงคือ อบรมเรื่องการใชมีดผายางและอุปกรณ
ปองกันสวนบุคคล ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานและตรวจสอบการใชอุปกรณปองกันสวนบุคคลอยางสม่ําเสมอ งานอัดยาง มีความ
เสี่ยงปานกลางและเล็กนอย (x̄ = 2.33 , S.D. = 1.15) ความเสี่ยงปานกลาง 2 กิจกรรมและเล็กนอย 1 กิจกรรมแนวทางควบคุมความ
เสี่ยงคืออบรมเรื่องความปลอดภัยในการใชเครื่องอัดยางและตรวจสอบการทํางานของพนักงานอัดยางใหปฏิบัติอยางถูกตองและความ
เสี่ยงในภาพรวมทั้ง 3 งานของแผนกถอด ชั่ง อัด (x̄ = 2.33 , S.D. = 0.71)
คําสําคัญ : การบงชีอันตราย ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง
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
ป จ จุ บั น พบว า อุ บั ติ เหตุ ที่ เกิ ด จากการทํ างานมี อั ต ราที่ สู งขึ้ น จากสถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เหตุ แ ละอุ บั ติ ภั ย ในโรงงาน
อุตสาหกรรม ป พ.ศ.2558 มีการเกิดอุบัติเหตุจํานวน 105 ครั้งแบงเปนประเภทอุบัติเหตุดังนี้ อัคคีภัยจํานวน 81 ครั้ง การ
ระเบิดจํานวน 7ครั้ง สารเคมีรั่วไหลจํานวน 7 ครั้งและอุบัติเหตุอื่นๆจํานวน 10 ครั้ง (กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2558) ฉะนั้น
ผูป ระกอบการหรือเจาของโรงงานอุตสาหกรรมควรมี นโยบายที่ชั ดเจนในการลดอุ บั ติเหตุที่ เกิดจากการทํางานในสถาน
ประกอบการ จึงควรศึกษาการประเมินความเสี่ยงและการจัดทําแผนงานบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2543 เพื่อใหผูประกอบกิจการ
โรงงาน ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน จัดทํารายงานการวิเคราะหความเสี่ยงจาก
อัน ตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน โดยตองทําการศึกษา วิเคราะห และทบทวนการดําเนินงานเพื่ อชี้บ ง
อันตราย ประเมินความเสี่ยง และจัดทําแผนงานการจัดการความเสี่ยง (กรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2543) อยางถูกตอง
ตอไป
โรงงานยางแทงจังหวัดพิษณุโลกเปนโรงงานสงออกยางแทงที่ประกอบดวย แผนกถอด ชั่ง อัด แผนกอาชีวอนามัย
และความปลอดภั ย แผนกสิ่ งแวดล อ ม แผนกตรวจสอบคุ ณ ภาพ แผนกบุ ค คล แผนกบอยเลอร และแผนกโลจิ ส ติ ก ส
ปพุทธศักราช 2559 ทางโรงงานสํารวจการเกิดอุบัติเหตุแตละแผนก พบวาแผนกถอด ชั่ง อัด เกิดอุบัติจํานวน 4 ครั้งซึ่งมาก
ที่สุดเมื่อเทียบกับแผนกงานอื่น ผูวิจัย จึงสนใจศึกษาการบงชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยงของแผนก ถอด ชั่ง อัด
โรงงานยางแทงจังหวัดพิษณุโลก เพื่อหาความเสี่ยงที่เกิดและแนวทางการควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในแผนกถอดชั่งอัด
ตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชาการที่ศึกษาไดแก แผนกถอดชั่งอัด โรงงานยางแทงจังหวัดพิษณุโลกแบงเปน 3 กะ โดยมีเวลาปฏิบัติงานแต
ละดังนี้ กะA 06.00 -8.00 น. กะB 14.00 – 22.00 น. และกะ 22.00 – 0.60 น. ซึ่งพนังงานจะสลับกะกันสัปดาหละ 1 ครั้ง
พนักมีทั้งหมดจํานวน 96 คน
กลุมตัวอยางไดแก แผนก ถอด ชั่ง อัด โรงงานยางแทงจังหวัดพิษณุโลก กะ A ทั้งหมดจํานวน 32 คน แบงเปนงาน
ถอดยาง 14 คน งานชั่งยาง 14 คน และงานอัดยาง 4 คน (เขาปฏิบัติงานตั้งแต เวลา 06.00 – 14.00 น.) ดวยวิธกี ารสุมแบบ
เจาะจง เลือกกะ A เนื่องจากทางโรงงานยางแทงจังหวัดพิษณุโลกสะดวกใหเขาไปเก็บขอมูลในชวงเวลาชวงกลางวัน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบตรวจสอบและแบบสังเกตการณการทํางานสําหรับเปนเครื่องมือในการบงชี้
อันตราย ซึ่งผูวิจัยพัฒนาขึ้นมาจากการศึกษาคนควาขอมูล ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของและแบบประเมินความเสี่ยงที่อางอิง
เกณฑจากระเบียบกรมโรงงงานอุตสาหกรรมวาดวยหลักเกณฑ การบงชี้อันตรายการประเมินความเสี่ยงและการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง พ.ศ.2543 เพื่อนํามาจัดลําดับความเสี่ยง
ตารางที่ 1 เกณฑในการจัดลําดับความเสี่ยง
ความรุนแรง
โอกาสเกิด

ความรุนแรงของอันตราย
ความรุนแรงนอย

ความรุนแรงปานกลาง

ความรุนแรงมาก

โอกาสเกิดนอย

ความเสี่ยงเล็กนอย (1)

ความเสี่ยงที่ยอมรับได (2)

ความเสี่ยงปานกลาง (3)

โอกาสเกิดปานกลาง

ความเสี่ยงที่ยอมรับได (2)

โอกาสเกิดมาก

ความเสี่ยงปานกลาง (3)

ความเสี่ยงปานกลาง (3)
ความเสี่ยงสูง (4)
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ความเสี่ยงสูง (4)
ความเสี่ยงที่ยอมรับไมได (5)
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การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ติดตอขออนุญาตเจาของโรงงานยางแทงจังหวัดพิษณุโลกเพื่อขออนุญาตสังเกตการณและเก็บขอมูลในการทําวิจัย
2. ศึกษาขอมูล และสถิติการเกิดอุบัติเหตุของโรงงานยางแทงจังหวัดพิษณุโลก
3. ศึกษาขอมูล ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของและพัฒนาแบบตรวจสอบและสังเกตการณทํางานในแผนก ถอด ชั่ง อัด
โรงงานยางแทง จังหวัดพิษณุโลก
4. เก็บขอมูลดวยตนเองจากผูปฏิบัติงานและผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานโดยใชแบบตรวจสอบและแบบสังเกตการ
ทํางานที่พัฒนาขึ้น จากนั้นนํามาประเมินคะแนนตามหลักเกณฑและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood of Occurrence) และ
ระดับความรุนแรงของอันตราย
5. นําแบบประเมินความเสี่ยงไปตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนก ถอด ชั่ง อัด และประเมินความเสี่ยง
6. สรุปผลการประเมินความเสี่ยง
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหแบบตรวจสอบและสังเกตการณแผนกถอดชั่ง อัด ดวยการนํามาประเมินคะแนนตามหลักเกณฑและ
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood of Occurrence)
2.นําคาโอกาสที่จะเกิดอันตรายมาจัดระดับความรุนแรงของอันตราย
3.จัดลําดับความเสี่ยงพิจารณาโดยนําผลลัพธของระดับโอกาสคูณกับความรุนแรงที่มผี ลกระทบกับตัวบุคคล
และนําผลลัพธไปเทียบกับระดับความเสี่ยงโดยใชเกณฑจากระเบียบกรมโรงงงานอุตสาหกรรมวาดวยหลักเกณฑการบงชี้
อันตรายการประเมินความเสีย่ งและการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2543 และนําระดับความเสีย่ งมาหาคาเฉลี่ย( x̄ )
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัย
ตารางที่ 2 ผลการชี้บงอันตรายประเมินความเสี่ยงและแนวทางแกไข
กิจกรรม
ความเสี่ยง/อันตราย
ระดับ
พนักงาน
ความเสี่ยง
1.ถอดยาง 1.ถาดึงยางออกจากเกะยาง เกะ
ความเสี่ยง
ออกจาก
ยางอาจจะหลนมาทับได
ที่ยอมรับได
เกะยาง
2.ถาตะขอเกี่ยวยางขึ้นจากเกะเกิด
ความเสี่ยง
หลุดอาจทําใหตะขอที่เกี่ยวยางมา
ที่ยอมรับได
โดนกับพนักงานได
3.ถาดึงยางออกจากเกะยาง ดวย
ความเสี่ยง
ความแรงเกะยางอาจเลื่อนมาทับ
ที่ยอมรับได
เทาพนักงานได
4.ถาพนักงานดึงยางดวยความแรง
ความเสี่ยง
แลวตะขอที่เกี่ยวยางเกิดหลุดอาจ
ที่ยอมรับได
ทําใหพนักงานหงายหลังได
2.งาน
1.พนักงานชั่งยางใชมีดในการตัด
ความเสี่ยง
ชั่งยาง
ยางอาจลื่นทําใหมีดที่จะตัดยางมา
ปานกลาง
โดนมือพนักงาน
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แนวทางแกไข
ตองมีการตรวจสอบการใชอุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคลสม่ําเสมอและจัดทําปายเตือนระวัง
อันตรายที่จะเกิดขึ้น (ผูอบรม จป.วิชาชีพ )
ตองมีการตรวจสอบการใชอุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคลสม่ําเสมอและจัดทําปายเตือนระวัง
อันตรายที่จะเกิดขึ้น(ผูอบรม จป.วิชาชีพ )
ตองมีการตรวจสอบการใชอุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคลสม่ําเสมอและจัดทําปายเตือนระวัง
อันตรายที่จะเกิดขึ้น(ผูอบรม จป.วิชาชีพ )
ตองมีการตรวจสอบการใชอุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคลสม่ําเสมอและจัดทําปายเตือนระวัง
อันตรายที่จะเกิดขึ้น (ผูอบรม จป.วิชาชีพ )
อบรมเรื่องการใชมดี ผายางและอุปกรณปองกันสวน
บุคคล ติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิงานและ
ตรวจสอบการใช อุปกรณปองกันสวนบุคคลอยาง
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3.งาน
อัดยาง

2.ถาพนักงานวางมีดไมถูกที่อาจ
ทําใหมือพนักงานปดไปโดนมีดได

ความเสีย่ ง
ปานกลาง

1.ถาพนักงานนํายางลงแทงอัด
แลวยางเกิดติดทําใหพนักงานตอง
เอามือลงไปดึงยางที่ติดออกอาจ
ทําใหเครื่องอัดหนีบอัดมือได
2.ถาพนักงานอัดยางเสร็จพนักงาน
ตองทาน้ํามันพืชเพื่อไมใหติดกับที่
อัด ทําใหพนักงานตองลวงมือลง
ไปอาจทําใหที่แทนอัดยางลงมาอัด
กับมือได
3.ถาพนักงานใชน้ํามันพืชเพื่อให
ยางไมตดิ กับที่อัด น้ํามันพืชที่ใช
อาจหกลงพื้นอาจทําใหพนักงาน
เกิดลื่นได

ความเสีย่ ง
ปานกลาง

สม่ําเสมอ (ผูอบรม หัวหนาแผนกถอด ชั่ง อัด )
อบรมเรื่องการใชมดี ผายางและอุปกรณปองกันสวน
บุคคล ติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิงานและ
ตรวจสอบการใช อุปกรณปองกันสวนบุคคลอยาง
สม่ําเสมอ(ผูอบรม หัวหนาแผนกถอด ชั่ง อัด )
อบรมเรื่องความปลอดภัยในการใชเครื่องอัดยางและ
ตรวจสอบการทํางานของพนักงานอัดยางใหปฏิบตั ิ
อยางถูกตอง (ผูอบรม หัวหนาแผนกถอด ชั่ง อัด )

ความเสี่ยง
ปานกลาง

อบรมเรื่องความปลอดภัยในการใชเครื่องอัดยางและ
ตรวจสอบการทํางานของพนักงานอัดยางใหปฏิบตั ิ
อยางถูกตอง (ผูอบรม หัวหนาแผนกถอด ชั่ง อัด )

เล็กนอย

-

สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาการบงชี้อันตราย การประเมินความเสี่ยงอุบัติเหตุและแนวทางในการควบคุมความเสี่ยง ของแผนกถอดชั่ง
อัด โรงงานยางแท ง จังหวัดพิ ษณุ โลก พบวา ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของแผนกถอดชั่งอัด โรงงานยางแท ง จังหวัดพิ ษณุ โลก
แบงเปน 3 กิจกรรมการทํางานไดแก
1.1 งานถอดยางออกจากเกะยาง มีความเสี่ยงดังนี้ 1) ถาดึงยางออกจากเกะยาง เกะยางอาจจะหลนมา
ทับ 2) ถาตะขอเกี่ยวยางขึ้นจากเกะเกิดหลุดอาจทําใหตะขอที่เกี่ยวยางมาโดนพนักงาน 3) ถาดึงยางออกจากเกะยางดวย
ความแรงเกะยางอาจเลื่อนมาทับเทาพนักงาน 4) ถาพนักงานดึงยางดวยความแรงแลวตะขอที่เกี่ยวยางเกิด หลุดอาจทําให
พนักงานหงายหลังทั้ง 4 งานมีความเสี่ยงความเสี่ยงอยูที่ระดับที่ยอมรับได (x̄ = 2.00 , S.D. = 0.00 )
1.2 งานชั่งยาง มีความเสี่ยงดังนี้ 1) พนักงานชั่งยางใชมีดในการตัดยางอาจลื่นทําใหมีดที่จะตัดยางมาโดน
มือพนั กงาน 2) ถาพนักงานวางมีดไมถูกที่อ าจทําใหมือพนักงานปดไปโดนมีดทั้ง 2 งานมีความเสี่ยงอยูที่ระดับปานกลาง
(x̄ = 3.00 , S.D. = 0.00) เปนระดับที่จะตองพยายามที่จะลดความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงขอจํากัดดานทรัพยากร
1.3 งานอัดยาง มีความเสี่ยงดังนี้ 1) ถาพนักงานนํายางลงแทงอัดแลวยางเกิดติดทําใหพนักงานตองเอามือลงไป
ดึงยางที่ติดออกอาจทําใหเครื่องอัดหนีบอัดมือ 2) เมื่อพนักงานอัดยางเสร็จพนักงานตองทําความสะอาดแบบอัดยางดวยน้ํามัน
พืชเพื่อไมใหยางติดกับแบบอัดจึงทําใหพนักงานตองลวงมือลงไปอาจทําใหที่แทนอัดยางลงมาอัดกับมือ ซึ่ง 2 งานนี้มีความ
เสี่ยงอยูที่ระดับปานกลาง จะตองพยายามที่จะลดความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงขอจํากัดดานทรัพยากร 3) เมื่อพนักงานอัดยาง
เสร็จก็ทําการลางแบบอัดยากเพื่อใหใหยางติด น้ํามันพืชที่ใชลางถังอาจหกลงพื้นอาจทําใหพนักงานเกิดลื่นได มีความเสี่ยงอยูที่
ระดับเล็กนอย ความเสี่ยงของงานอัดยาง (x̄ = 2.33 , S.D. = 1.15)
ความเสี่ยงในภาพรวมทั้ง 3 งานของแผนกถอด ชั่ง อัด (x̄ = 2.33 , S.D. = 0.71)
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อภิปรายผล
การศึกษาการบงชี้อันตรายการประเมินความเสี่ยงและแนวทางควบคุมความเสี่ยงแผนกถอดชั่งอัด โรงงานยาง
แทง จังหวัดพิษณุโลก พบวา ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแบงออกเปน 3 งานไดแกงานถอดยางออกจากเกะยาง งานชั่งยาง และ งาน
อัดยาง
1. ผลการบงชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยง งานถอดยางออกจากเกะยาง มีความเสี่ยงคือ ถาดึงยางออก
จากเกะยาง เกะยางอาจจะหลนมาทับได ถาตะขอเกี่ยวยางขึ้นจากเกะเกิดหลุดอาจทําใหตะขอที่เกี่ยวยางมาโดนกับพนักงาน
ได ถาดึงยางออกจากเกะยางดวยความแรงเกะยางอาจเลื่อนมาทับเทาพนักงานได และถาพนักงานดึงยางดวยความแรงแลว
ตะขอที่เกี่ยวยางเกิดหลุดอาจทําใหพนักงานหงายหลังได มีความเสี่ยงอยูที่ระดับที่ยอมรับได ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ
ลักษณี ย บุ ญ ขาว และ คณะ (2559) การประเมิ นความเสี่ยงดานอาชีวอนามัยและความปลอดภั ยในโรงเตาเผาอิฐมอญ
ประเด็นที่พบวาเมื่อประเมินความเสี่ยงในโรงงานพบวาความเสี่ยงสูงในสภาพพื้นที่การทํางานและขั้นตอนการทํางานเกือบทุก
ขั้นตอนคือ ทาทางการยกเคลื่อนยายไมถูกตองและคนงานไมสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลซึ่งผลจากการที่มีความ
เสี่ยงสูงทางโรงงานจะตองเรงจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน เพื่อลดความเสี่ยงใน
การทํางานและสงเสริมใหเกิดความปลอดภัยในการทํางานมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยของพนักงานและมีสภาพแวดลอมที่ดีใน
การทํางาน แตงานถอดยางออกจากเกะยางมีความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได จึงแคเสนอแนวทางในการการตรวจสอบการ
ใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลสม่ําเสมอและจัดทําปายเตือนระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้น โดยมีเจาหนาที่ความปลอดภัยใน
การทํางานระดับวิชาชีพมาอบรมใหตวามรู
2. ผลการบงชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยง งานชั่งยาง มีความเสี่ยงคือ ถาพนักงานชั่งยางใชมีดในการตัดยาง
อาจลื่นทําใหมีดที่จะตัดยางมาโดนมือพนักงาน และ ถาพนักงานวางมีดไมถูกที่อ าจทําใหมือพนักงานปดไปโดนมีดไดมีความ
เสี่ยงอยูที่ระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ วิทยา ชาญชัย และคณะ(2556) โปรแกรมการเรียนรูแบบสวนรวมเพื่อ
สงเสริมความปลอดภัยในการทํางานของคนงาน กองโรงงานชางกล กรงเทพมหานคร โปรแกรมสงเสริมความปลอดภัยในการ
ทํางานของคนงานนี้อาจนําไปประยุกตใชในสถานประกอบการที่มีการทํางานเกี่ยวของกับอุปกรณปองกันความปลอดภัยเพื่อ
สงเสริมใหคนงานมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและเปนการปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได โดยสามารถนําความรูเกี่ยวกับโปรแกรม
การเรียนรูแบบมีสวนรวมเพื่อสงเสริมความปลอดภัยมาใชในงานชั่งไดเพื่อใหคนงานมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการปองกัน
อันตรายที่จะเกิดจากอุบัติเหตุจากการทํางาน
3. ผลการบงชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยง งานอัดยาง มีความเสี่ยงคือ ถาพนักงานใชน้ํามันพืชเพื่อใหยาง
ไมติดกับที่อัด น้ํามันพืชที่ใชอาจหกลงพื้นอาจทําใหพนักงานเกิดลื่นไดมีความเสี่ยงอยูที่เล็กนอย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด ของ
สุรีวัลย ใจกล า (2557) พฤติก รรมความปลอดภั ยในการทํ า งานของพนั ก งาน บริษั ท เอสอีไออิน เตอรคอนเนคส โปรดัก ส
(ประเทศไทย) จํากัด พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน เมื่อแจกแจงเปนรายดานพบวา ดานการปฏิบัติงานโดยรวมอยูใน
ระดับดี ดานการใชเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณโดยรวมอยูในระดับดี ดานสภาพแวดลอมโดยรวมอยูในระดับพอใช และ
ดานการจัดการโดยรวมอยูในระดับดี ถาพนักงานนํายางลงแทงอัดแลวยางเกิดติดทําใหพนักงานตองเอามือลงไปดึงยางที่ติด
ออกอาจทําใหเครื่องอัดหนีบอัดมือได มีความเสี่ยงอยูที่ระดับปานกลาง และ ถาพนักงานอัดยางเสร็จพนักงานตองทาน้ํามัน
พืชเพื่อไมใหติดกับที่อัด ทําใหพนักงานตองลวงมือลงไปอาจทําใหที่แทนอัดยางลงมาอัดกับมือได มีความเสี่ยงอยูที่ระดับปาน
กลาง งานอัดยาง สวนใหญ มีระดับความเสี่ยงอยูที่ปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัย ของ วิทยา ชาญชัย และ คณะ (2556)
โปรแกรมการเรียนรูแบบสวนรวมเพื่อสงเสริมความปลอดภัยในการทํางานของคนงาน กองโรงงานชางกล กรงเทพมหานคร
โปรแกรมสงเสริมความปลอดภัยในการทํางานของคนงานนี้อาจนําไปประยุกตใชในสถานประกอบการที่มีการทํางานเกี่ยวของ
กับอุปกรณปองกันความปลอดภัยเพื่อสงเสริมใหคนงานมีพฤติกรรมที่ เหมาะสมและเปนการปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได
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การศึกษาปริมาณการปลดปลอยกาซภายในหองผูโดยสารรถยนต
A STUDY GAS EMISSION IN THE PASSENGER COMPARTMENT
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บทคัดยอ
จากการวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยแบบกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณการปลดปลอยกาซภายในหองผูโดยสาร
รถยนตขณะติดเครือ่ งยนตเดินเบา และเพื่อเปรียบเทียบปริมาณกาซภายในหองผูโดยสารรถยนตขณะติดเครื่องยนตเดินเบากับ
ค า มาตรฐานของ OSHA ซึ่ ง ทํ า การจํ า ลองในรถยนต ส ว นบุ ค คลจํ า นวนที่ นั่ งไม เกิ น 7 ที่ นั่ ง จํ า นวน 3 คั น ใช เชื้ อ เพลิ ง
3 ประเภท คือ 1. แกสปโตเลี่ยมเหลว 2.แกสปโตเลี่ยมเหลวพรอมแกสโซลีน และ3.แกสโซลีน โดยใชแบบฟอรมบันทึกตัวอยาง
สิ่งแวดลอมดานความรอนและกาซ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตรในการเก็บปริมาณกาซ ผลการศึกษาพบวา หลังจากทําการ
ทดลองหาปริมาณกาซภายในหองผูโดยสารรถยนตขณะติดเครื่องยนตเดินเบา โดยใชรถยนตที่มีเชื้อเพลิง 3 ประเภท ใชเวลา
เก็ บ 1 ชั่ ว โมง แล ว นํ า มาเปรี ย บเที ย บกั บ มาตรฐานของ OSHA พบว า เชื้ อ เพลิ ง แก ส ป โ ตเลี ย มเหลวมี ค า เฉลี่ ย ก า ซ
คาร บ อนไดออกไซด 710.5 ppm ค า เฉลี่ ย ก า ซออกซิ เจน 19.5 % ค า เฉลี่ ย ก า ซโพรเพน 70.2 ppm และไม พ บก า ซ
คารบอนมอนอกไซด เชื้อเพลิงแกสโซลีนพรอมแกสปโตเลียมเหลวมีคาเฉลี่ยกาซคารบอนไดอกไซด 461.3 ppm คาเฉลี่ย
ออกซิเจน 19.7 % ไมพบกาซคารบอนมอนอกไซดและกาซโพรเพน เชื้อเพลิงแกสโซลีนมีคาเฉลี่ยกาซคารบอนไดอกไซด
445.1 ppm คาเฉลี่ยกาซออกซิเจน 19.7 % ไมพบกาซคารบอนมอนอกไซดและกาซโพรเพน เมื่อเทียบคาเฉลี่ยกับมาตรฐาน
ของ OSHA เชื้อเพลิงทั้ง 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
ไอเสียเปนสิ่งที่ เกิดจากการเผาไหมของไอดีคือ น้ํ ามันและอากาศ เชื้อเพลิงแตละชนิ ดจะปลอยไอเสียออกมาไม
เหมือนกัน เชน เชื้อเพลิงแกสโซลีน จะพบกาซคารบอนมอนนอกไซด (CO) และคารบอนไดออกไซด (CO2 )ไฮโดรคารบอน
(Hydrocarbon) ไนตริคออกไซด (NO2 ) และไนโตรเจนออกไซด (NO4 ) พวกอัลดิไฮด ( Aldehyde )ซัลเฟอรไดออกไซด
(Sulfurdioxide)และเขม า และเชื้อ เพลิงแก ส ป โตเลี่ ย มเหลว จะพบก าซคารบ อนมอนอกไซด (CO) ก าซไฮโดรคารบ อน
(Hydrocarbon) กาซโพรเพน (C3H8 ) คารบอนไดออกไซด (CO2 )และ ออกไซดของไนโตรเจน ( วนิดา ทองชวย,2557 ) และ
เชื้อเพลิงแกสโซลีนกับแกสปโตเลี่ยมเหลว จะพบ ไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon) NOx กาซคารบอนมอนนอกไซด (CO)
คารบอนไดออกไซด (CO2) (ไกรสร บุญเปรี่ยม,จินดา เจริญพรพาณิชย,2552) สารเหลานี้จะผสมรวมกันจนเปนรูปแบบของ
กาซที่จะออกมาตามแรงดันของกระบอกสูบ และผานมายังทอรวมไอเสียและระบายออกผานทางทอและผานการกรองอีกครั้ง
ที่สวนของปลายทอ ออกสูบริเวณรอบๆรถ ถารถไมไดมีการเคลือ่ นที่ไอเสียที่ถูกปลอดปลอยออกมาบริเวณรอบๆรถจะไหลกลับ
เขาสูระบบไหลเวียนอากาศ เนื่องจากระบบทํ าความเย็นของรถยนตจะใชวิธีดูดอากาศจากภายนอกเขาสูภายใน การติด
เครื่องยนตเปดแอรและนอนหลับในรถเปนระยะเวลานานสงผลเกิดการเสียชีวิตได ซึ่งสาเหตุสวนใหญเกิดจากการขาดอากาศ
หายใจแลวเสียชีวิต ผลของการออกแบบรถยนตลักษณะของหองโดยสารภายในถูกตัดขาดจากอากาศภายนอก ทําใหพื้นที่ใน
รถยนตมีปริมาณของออกซิเจนคอนขางจํากัดหรืออาจจะจะเกิดจากลูกยางบางตัวที่ซีลไวเกิดมีรูรั่วจึงมีโอกาสที่ไอเสียจาก
ภายนอกจะเขาไปได ซึ่งการไดรับสัมผัสสารพิษในความเขมขนทีไ่ มมากแตใชเวลานาน รางกายจะสะสมกาซที่มาการควันทอไอ
เสียในปริมาณที่สูงขึ้นบางรายอาจเกิดการเสียชีวิตแบบเฉียบพลัน ( อนุชา เศรษฐเสถียร, 2558) และอีกสาเหตุหนึ่งคือภาวะ
ของฮีตสโตรก (Heat stroke) หรือโรคลมแดด เพราะไดรับความรอนเกิน ซึ่งในเวลาที่รถยนตจอดอยูกลางแดด (จักรวาล บุญ
หวาน, 2557)
การผลิตอุตสาหกรรมรถยนตทุกสถานประกอบจะตองมี โครงสรางของมาตรฐาน ISO ในการวางแผนและจัดการ
บริหารออกแบบเพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือกับลูกคาแตการอายุใชงานและการดัดแปลงรถยนตของแตละบุคคลมีผลตอคุณภาพ
ของรถ เชนอายุการใชงาน การตรวจสอบคุณภาพรถประจําป องคกร Occupational Safety and Health Administration
(OSHA) เปนอีก หนวยงานที่กําหนดคามาตรฐานของระดับสารเคมีในบรรยากาศที่ไมกอใหเกิดผลกระทบที่ไมพึงประสงคตอ
สุขภาพซึ่งลักษณะหองโดยสารรถยนตมีลักษณะเปนที่อับอากาศมีทางเขา-ออกจํากัดและมีการระบายอากาศไมเพียงพอที่จะทํา
ใหอากาศภายในอยูในสภาพถูกสุขลักษณะและปลอดภัย การจอดรถโดยติดเครื่องยนตและเปดแอร ถือไดวาเปนสิ่งอันตรายที่ทํา
ใหเสียชีวิตไดอยางเฉียบพลัน จากสาเหตุขางตน ผูวิจัยสนใจที่จึงศึกษาปริมาณการปลดปลอยกาซภายในหองผูโดยสารรถยนต
ขณะติดเครื่องยนตเดินเบา และเพื่อเปรียบเทียบปริมาณกาซภายในหองผูโดยสารรถยนตขณะติดเครื่องยนตเดินเบากับคา
มาตรฐานของOSHA
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Study) เปนการศึกษาปริมาณการปลดปลอยกาซ
ภายในหองผูโดยสารรถยนตขณะติดเครื่องยนตเดินเบา และเพื่อเปรียบเทียบปริมาณกาซภายในหองผูโดยสารรถยนตขณะติด
เครื่องยนตเดินเบากับคามาตรฐานของOSHA
ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ ไดแก กรณีศึกษารถยนตจํานวน 3 คัน ดังนี้
1. รถยนตสวนบุคคลที่ใชเชื้อเพลิงที่เปนแกสปโตเลี่ยมเหลว จํานวน 1 คัน
2. รถยนตสวนบุคคลที่ใชเชื้อเพลิงที่เปนแกสโซลีนพรอมแกสปโตเลี่ยมเหลว(LPG)แกสโซลีน (เบนซีน) จํานวน 1 คัน
3. รถยนตสวนบุคคลที่ใชเชื้อเพลิงที่เปนแกสโซลีน จํานวน 1 คัน
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เกณฑเลือกดังนี้ 1)รถยนตสวนบุคคล ที่นั่งไมเกิน 7 คน 2)กําลังเครือ่ งยนต 1600 cc 3)มีประตูรถยนตจํานวน 4 ประตู4)
อายุการใชงานมากกวา 7 ป ขึ้นไป
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 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 งวั 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
เครื่องมือตามมาตรฐานที่กําหนด
การเก็บรวมรวมขอมูล
1. ทําการประชุมและวางแผน
2. เตรียมรถยนตสวนบุคคลที่มีที่นั่งไมเกิน 7 ที่นั่ง จํานวน 3 คัน
3. ทําการเตรียมอุป กรณ ที่ ใชในการวัด ได แก เครื่องวิเคราะหกาซในอากาศ จํานวน 1 ตัว เครื่อ งวัดดัชนี ความรอ น
จํานวน 2 ตัว เครื่องตรวจวัดอากาศ จํานวน 1 ตัว เครื่องวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร จํานวน 1 ตัว เครื่องวัดความดัน
บรรยากาศ จํานวน 1 ตัว
4. ทําการตรวจวัด เก็บปริมาณกาซภายในหองผูโดยสารรถยนตขณะติดเครื่องยนตเดินเบา รถยนตทั้ง 3 คัน ดังนี้
4.1 นํารถยนตแตละคันทําการติดเครื่องยนตเดินเบามาจอดไวโดยทําการเอนเบาะขางหนาทั้ง 2 เบาะไปขางหลัง
4.2 นําเครื่องมือ ทั้งหมด 4 ตัว ไดแก เครื่องวิเคราะหกาซในอากาศ จํานวน 1 ตัว เครื่องวัดดัชนีความรอน จํานวน
1 ตัว เครื่องตรวจวัดอากาศ จํานวน 1 ตัว เครื่องวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร จํานวน 1 ตัว นําไปวางไวตรงกึ่งกลางตรง
เกียรรถยนตคันที่ 1แลวทําการปดประตูรถยนตทั้งหมด และนําเครื่องวัดดัชนีความรอน จํานวน 1 ตัวทําการติดตั้งพรอมขา
กลองใหเรียบรอย เครื่องวัดความดันบรรยากาศ จํานวน 1 ตัว ทําการติดตั้งพรอมขากลองใหเรียบรอย นําเครื่องมือทั้ง 2 ตัว
ทําการตั้งไวขางรถยนต ขางใดก็ได ขางหนึ่ง
5. เริ่มทําการเก็บผล โดยทําการติดเครื่องยนตเดินเบาไวจํานวน 1 ชั่วโมง ทําการเก็บผลอุปกรณทั้งหมด ทุกๆ 5 นาทีรวม
ผลจํานวนการเก็บทั้งหมด 13 ครั้ง ทําการทดลองทีละ 1 คัน เชื้อเพลิงแกสปโตเลี่ยมเหลวเก็บในชวงเวลา 11.10 - 12.10 น.
เชื้อเพลิงแกสปโตเลีย่ มเหลวพรอมแกสโซลีนเก็บในชวงเวลา 13.45 - 14.40 น.เชื้อเพลิงแกสโซลีนเก็บในชวงเวลา 15.00 16.00 น.
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลความดันบรรยากาศ ความเร็วลม ความชื้น อุณหภูมิภายนอกและภายใน ใชการหาคาเฉลี่ย
2. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณของกาซที่เก็บมาไดในรถแตละคัน
3. การวิเคราะหปริมาณกาซเปรียบเทียบกับมาตรฐานของ OSHA
4. วิเคราะหขอมูลเปนคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

93

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

ผลการวิจัย
การศึกษาปริมาณกาซภายในหองผูโดยสารรถยนตครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณกาซภายในหองผูโดยสาร
รถยนตขณะติดเครื่องยนตเดินเบาและเปรียบเทียบกับมาตรฐานของ OSHA จํานวนประชากรตัวอยาง รถยนต 3 คัน โดยการ
นําเสนอขอมูลเปน 2 สวนดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงปริมาณกาซในรถยนตคันที่ 1 ใชเชื้อเพลิงแกสปโตเลี่ยมเหลว
ปริมาณ
กาซ
CO*
CO2*
C3H8*
O2**

1
0
724
0
19.6

2
0
686
15
19.6

3
0
689
29
19.5

4
0
705
39
19.6

5
0
706
53
19.6

6
0
717
62
19.6

จํานวนที่เก็บ (ครั้ง)
7
8
9
0
0
0
707 726 722
78
87
94
19.7 19.6 19.5

10
0
714
101
19.4

11
0
722
111
19.4

12
0
703
117
19.5

13
0
716
126
19.4

x
0
710.5
70.2
19.5

S.D.
0.0
12.8
40.7
0.1

หมายเหตุ ในชวงเวลา 11.10 - 12.10 ตรงกึ่งกลางหองผูโดยสาร มีความชื้นภายใน เฉลี่ย 31.46 เปอรเซ็น มีความชื้นภายนอก
เฉลี่ย 32.77 เปอรเซ็น มีอุณหภูมเิ ฉลี่ย 37.95 องศาเซลเซียส ความเร็วลมเฉลี่ย 2.5 เมตร/วินาที ความดันบรรยากาศ เฉลี่ย 753
มิลลิเมตรของปรอท ขณะติดเครื่องยนตเดินเบา
*
หมายถึง มีหนวยเปนหนึ่งสวนในลานสวน (ppm)
**
หมายถึง มีหนวยเปนเปอรเซ็น(%)
จากตารางที่ 1 พบวา รถยนตที่ใชเชื้อเพลิงแกสปโตเลียมเหลว ขณะที่ติดเครื่องยนตเดินเบา เปนเวลา 1 ชั่วโมง จะ
พบค าเฉลี่ ยก าซคารบ อนไดอกไซด 710.5 มีส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 12.8 ค าเฉลี่ย ก าซโพรเพน 70.2 มี ส วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน 40.7 คาเฉลี่ยกาซออกซิเจน 19.5 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.1 และไมพบกาซคารบอนมอนอกไซด
ตารางที่ 2 แสดงปริมาณกาซในรถยนตคันที่ในรถยนตคันที่ 2 ใชเชื้อเพลิงแกสปโตเลีย่ มเหลวพรอมแกสโซลีน
ปริมาณ
กาซ
CO*
CO2 *
C3H8 *
O2**

1
0
525
0
19.8

2
0
467
0
19.8

3
0
464
0
19.7

4
0
445
0
19.7

5
0
442
0
19.7

6
0
431
0
19.7

จํานวนที่เก็บ (ครั้ง)
7
8
9
0
0
0
437 431 429
0
0
0
19.7 19.7 19.7

10
0
431
0
19.7

11
0
428
0
19.7

12
0
424
0
19.7

13
x
0
0
643 461.3
0
0
19.7 19.7

S.D.
0
61.0
0
0.0

หมายเหตุ ในชวงเวลา 13.45 - 14.45 ตรงกึ่งกลางหองผูโดยสาร มีความชื้นภายใน เฉลี่ย 27.35 เปอรเซ็น ความชื้น
ภายนอกเฉลีย่ 41.54 เปอรเซ็น มีอุณหภูมเิ ฉลีย่ 29 องศาเซลเซียส ความเร็วลมเฉลี่ย 2.5 เมตร/วินาที ความดันบรรยากาศ
เฉลี่ย 753 มิลลิเมตรของปรอท ขณะติดเครื่องยนตเดินเบา
*
หมายถึง มีหนวยเปนหนึ่งสวนในลานสวน (ppm)
**
หมายถึง มีหนวยเปนเปอรเซ็น(%)
จากตารางที่ 2 พบวา รถยนตที่ใชเชื้อเพลิงแกสโซลีนพรอมแกสปโตเลียมเหลวขณะที่ติดเครื่องยนตเดินเบา เปน
เวลา 1 ชั่วโมง จะพบคาเฉลี่ยกาซคารบอนไดอกไซด 461.3 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 61.0 คาเฉลี่ยออกซิเจน 19.7 มีสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0 ไมพบกาซคารบอนมอนอกไซดและกาซโพรเพน
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ตารางที่ 3 แสดงปริมาณกาซ ในรถยนตคันที่ 3 ใชเชื้อเพลิงแกสโซลีน
ปริมาณ
กาซ
CO*
CO2*
C3H8*
O2**

1
0
525
0
19.7

2
0
467
0
19.7

3
0
464
0
19.7

4
0
445
0
19.7

5
0
442
0
19.7

6
0
431
0
19.7

จํานวนที่เก็บ (ครั้ง)
7
8
9
0
0
0
437 431 429
0
0
0
19.7 19.7 19.7

10
0
431
0
19.7

11
0
428
0
19.7

12
0
424
0
19.7

13
x
0
0
432 445.1
0
0
19.7 19.7

S.D.
0
27.5
0
0.0

หมายเหตุ ในชวงเวลา 15.00 - 16.00 ตรงกึ่งกลางหองผูโดยสาร มีความชื้นภายในเฉลี่ย 26.57 เปอรเซนต ความชื้น
ภายนอกเฉลีย่ 43.23 เปอรเซ็น มีอุณหภูมิเฉลี่ย 36.75 องศาเซลเซียส ความเร็วลมเฉลี่ย 2.5 เมตร/วินาที ความดัน
บรรยากาศเฉลีย่ 753 มิลลิเมตรของปรอท ขณะติดเครื่องยนตเดินเบา
*
หมายถึง มีหนวยเปนหนึ่งสวนในลานสวน (ppm)
**
หมายถึง มีหนวยเปนเปอรเซ็น(%)
จากตารางที่ 3 พบวา รถยนตที่ใชเชื้อเพลิงแกสโซลีน ขณะที่ติดเครื่องยนตเดินเบา เป นเวลา 1 ชั่วโมง จะพบ
คาเฉลี่ย กาซคารบอนไดอกไซด 445.1 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 27.5 คาเฉลี่ยกาซออกซิเจน 19.7 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0 ไมพบกาซคารบอนมอนอกไซดและกาซโพรเพน
ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณกาซ ของรถยนตทั้ง 3 เชื้อเพลิง
คาเฉลี่ยปริมาณกาซ
ปริมาณ
คามาตรฐาน
เชื้อเพลิงแกสปโตเลีย่ มเหลว
กาซ
OSHA
เชื้อเพลิงแกสปโตเลีย่ มเหลว
เชื้อเพลิงแกสโซลีน
พรอมแกสโซลีน
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
จากตารางที่ 4 ปริ ม าณก า ซคาร บ อนมอนนอกไซด (CO) ตามมาตรฐานของ OSHA เท า กั บ 50 ppm เมื่ อ
เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของรถยนตทั้งหมด 3 คัน พบวา ไมเกินคามาตรฐาน ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ตาม
มาตรฐานของ OSHA เทากับ1000 ppm เมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของรถยนตทั้ง 3 พบวาไมเกินมาตรฐาน ปริ ม าณ ก า ซ
โพรเพน (C3H8) ตามมาตรฐานของ OSHA เทากับ1000 ppm เมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของรถยนตทั้งหมด 3 คัน พบวาไม
เกินมาตรฐาน ปริมาณกาซออกซิเจน (O2)ตามมาตรฐานของ OSHA เทากับ19.5-23.5 % เมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของ
รถยนตทั้งหมด 3 คัน พบวา ไมเกินมาตรฐาน
อภิปรายผล
การศึกษาปริมาณการปลดปลอยกาซภายในหองผูโดยสารรถยนตขณะติดเครื่องยนตเดินเบา พบวา รถยนตที่ใช
เชื้อเพลิงแกสโซลีนพรอมแกสปโตเลี่ยมเหลว จะปลอยกาซ คารบอนไดออกไซด และกาซโพรเพนที่ปลอยออกมาจากไอเสีย
รถยนต ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ อิทธิพล พออามาตย (2557) ไดศึกษาเรื่องการประเมินปริมาณการปลดปลอยกาซจาก
รถยนตดัดแปลงในกรุงเทพมหานคร พบวา ดานมลพิษพบวารถยนตดัดแปลงที่ใชมันเบนซินกับ LPG ปลอยสารมลพิษสูงกวา
การใชน้ํามันเบนซินเพียงชนิดเดียว ไดแก ไนโตรเจนออกไซค (NOx) (1.17 เทา) และกาซโพรเพน (C3H8) 70 เทา ยกเวนกาซ
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คารบอนมอนนอกไซด(CO) และกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ที่ปลอยนอยกวา และยังสอดคลองกับ ไกรสร บุญเปรี่ยม
,จินดา เจริญพรพาณิชย ( 2552 ) ไดศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนตดีเซลและเบนซินที่ใชเชื้อเพลิงกาซปโตรเลียมเหลวและ
กาซธรรมชาติอัด พบวา การนําเชื้อเพลิงกาซไดแก LPG และ CNG มาใชในเครื่องยนตดีเซลและเครื่องยนตเบนซิน เครื่องยนต
เบนซินจะใชเชื้อเพลิงLPG, CNG และนํ้ามันเบนซิน91 โดยเปรียบเทียบสมรรถนะที่ไดกับเครื่องยนตเดิม พบวาเครื่องยนต
เบนซิ น กํ าลั งสู งสุ ด เมื่ อ ใช เชื้อ เพลิ ง LPG และ CNG จะตํ่ ากวาการใช น้ํ ามั น เบนซิ น ประมาณ 9% มลพิ ษ จากไอเสี ย ของ
ไฮโดรคารบอน(HC), กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) และไนโตรเจนออกไซค (NOx) ตํ่ากวา สวนอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
เมื่อใช LPG จะตํ่ากวาประมาณ 5% และเมื่อใช CNG จะมีคาใกลเคียงกับการใชน้ํามันเบนซิน และยังสอดคลองกับ วนิดา
ทองชวย (2557) ไดศึกษาเรื่องมลพิษจากการใชพลังงานทางเลือก LPGประกอบดวยกาซบิวทีน(C2H8) เปนสวนใหญ และCNG
มี องค ป ระกอบหลั ก เป น มี เทน (CH4) เป น ต น และเมื่ อ เปรีย บเที ยบกั บ ค ามาตรฐานของOSHA โดยเก็ บ ตั ว อย างภายใน
ระยะเวลา 1ชั่วโมง พบวาปริมาณกาซของรถยนตทั้ง 3 เชื้อเพลิง ไมเกินคามาตรฐาน แตอยางไรก็ตามการศึกษาในครั้งนี้ทํา
การทดลองในระยะสั้น การติดเครื่องยนตเปดแอรนอนหลับเปนเวลานานยังเปนสิ่งที่อันตรายถึงชีวิตจะเห็นไดวาผลการศึกษา
กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ในเชื้อเพลิงแกสปโตเลี่ยมเหลว เชื้อเพลิงแกสปโตเลี่ยมเหลวพรอมแกสโซลีน เชื้อเพลิงแกสโซ
ลีน มีคาเปลี่ยนแปลงขึ้นและลงที่แตกตางกันออกไป ซึ่งเปนกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ที่สงตอรางกายจะทําให ชีพจรเร็ว
หัวใจเตนเร็ว กดสมอง หมดสติ และอาจเสียชีวิตไดอาการพิ ษจากแกสคารบอนไดออกไซดนี้ มักจะพบรวมกับ ภาวะขาด
ออกซิเจน (Hypoxia) และกาซโพรเพน (C3H8) ในเชื้อเพลิงแกสปโตเลี่ยมเหลว มีคาที่มีแนวโนมสูงขึ้น ซึ่งเปนกาซอันตรายใน
กลุมแกสสําลัก (Asphyxiant) สามารถแทนที่ออกซิเจนในอากาศ (Oxygen -displacing gas) ทําใหเกิดภาวะออกซิเจนใน
อากาศต่ํา (Minimal oxygen content) ทําใหรางกายเกิดภาวะขาดออกซิเจน (Hypoxia) ซึ่งทําใหหมดสติและเสียชีวิตได
(นวนตา มวงนอยเจริญ และนลินี ศรีพวง ,(2553) สิ่งที่จะสงผลทําใหปริมาณกาซแตกตางกันออกไปอาจขึ้นอยูความชื้น
ภายใน ความชื้นภายนอก อุณหภูมิ ความเร็วลม
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาปริมาณการปลดปลอยกาซภายในหองผูโดยสารรถยนตขณะติดเครื่องยนตเดินเบาโดยเปรียบเทียบปริมาณ
กาซภายในหองผูโดยสารรถยนตขณะติดเครื่องยนตเดินเบากับคามาตรฐานของOSHA ใชเชื้อเพลิงเปน 3 ประเภท แกสปโต
เลี่ยมเหลว แกสปโตเลี่ยมเหลวพรอมแกสโซลีน แกสโซลีน ใชเวลา 1 ชั่วโมง แลวนํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานของ OSHA
เชื้อเพลิงแกสปโตเลียมเหลว พบกาซคารบอนไดออกไซด กาซออกซิเจน กาซโพรเพน แตไมพบกาซคารบอนมอนอกไซด
เชื้ อ เพลิ ง แก ส โซลี น พร อ มแก ส ป โ ตเลี ย มเหลว พบก า ซคาร บ อนไดอกไซด ก า ซออกซิ เ จน 19.7 แต ไ ม พ บก า ซ
คาร บ อนมอนอกไซด แ ละก า ซโพรเพน เชื้ อ เพลิ ง แก ส โซลี น พบก า ซคาร บ อนไดอกไซด ก า ซออกซิ เจน แต ไม พ บก า ซ
คารบอนมอนอกไซดและกาซโพรเพน ซึ่งเชื้อเพลิงทั้ง 3 ประเภทมีคาปริมาณ กาซคารบอนไดออกไซด กาซโพรเพน ไมเกิน
มาตรฐานของOSHA
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงดวยความกรุณาและความชวยเหลือหนวยงานสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัด
พิษณุโลก ที่คอยสนับสนุนใหนํารถยนตสวนบุคคลของบุคลากรมาเขารวมในการทําวิจัยครั้งนี้ ทําใหวิจัยสําเร็จเปนอยางดี
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ผลของการสอนสุขศึกษาตอความรูในการปองกันโรคไขเลือดออก
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 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
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการสอนสุขศึกษาตอความรูในการปองกันโรคไขเลือดออกของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนบานพลายชุมพล อ. เมือง จ. พิษณุโลก กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
โรงเรี ย นบ า นพลายชุ ม พล จํ า นวน 30 คน โดยได จ ากการสุ ม ตั ว อย างแบบมี ร ะบบ (Systematic Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช ไดแก แบบสอบถามความรูในการปองกันไขเลือดออก สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistic) ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก Paired Sample t-test ผลการวิจัยพบวา ผลของการสอนสุขศึกษาตอ
ความรูในการปองกันโรคไขเลือดออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนบานพลายชุมพล อ. เมือง จ. พิษณุโลก ทํา
ใหนักเรียนในกลุมทดลองหลังไดรับการสอนสุขศึกษามีความรูในการปองกันโรคไขเลือดออกเพิ่มขึ้นกวากอนการทดลอง อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 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 สัดสวนอาชีพที่พบผูปวยสูงสุดคือ 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 แตยังไรก็ตามควรตระหนักถึงปญหาและเฝาระวังปองกันการระบาดเพิ่มขึ้นอีก
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 อั ต ราป ว ย 66.77 ต อ ประชากรแสนในตํ า บลพลายชุ ม พล อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โลกซึ่ ง เป น พื้ น ที่
ที่โรคไขเลือดออกยังเปนปญหาหนึ่งที่สําคัญ 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
จากปญหาการระบาดของโรคไขเลือดออกที่พบมากที่สุด คือ เด็กนักเรียน และโรงเรียนเปนชุมชนหนึ่งที่เปนศูนย
รวมของนักเรียนจํานวนมาก ซึ่งจะเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพ บทบาทหนาที่ที่สําคัญของโรงเรียน คือ การจัดกิจกรรมทั้งใน
เวลาเรียนและนอกเวลาเรียน คือ กิจกรรมการสอนสุขศึกษาในโรงเรียน การใหสุขศึกษาสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตอง
แนะนําแนวทางการปฏิบัติที่ถูกตองและมุงเนนใหนักเรียนเกิดการตะหนัก เพื่อจะดูแลและสงเสริมสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัวไมใหเปนโรคไขเลือดออก ดังนั้นผูวิจัยจึงไดจัดการสอนสุขศึกษากับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 โดยใชการ
จัดการเรียนการสอนความรูในการปองกันโรคไขเลือดออก ประกอบไปดวย 4 กิจกรรม ไดแก 1) การจัดการเรียนรูโดยใช
เทคนิคจิกซอว โดยแบงออกเปนตามฐาน สอนเกี่ยวกับความรูเรื่องโรคไขเลือดออก สาเหตุของการเกิดโรคและการติดตอ
อาการและอาการแสดง และการป อ งกั น 2) การจั ด การเรีย นรูแ บบรวมมื อ จั ด ให ผู เรี ยนได รวมมื อ และช วยเหลื อ กั น ใน
การเรียนรูมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 3) การจัดการเรียนรูแบบสาธิต การกําจัดแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย และชมวีดี
ทัศนเรื่องโรคไขเลือดออก 4) การจัดการเรียนรูโดยใชเกม ตอบปญหาชิงรางวัล การจัดการเรียนการสอนแตกตางจากสิ่งที่
โรงเรียนทําคือ การแบงกลุมนักเรียนออกเปน 4 กลุม เพื่อจะไดใหความรูกับนักเรียนไดอยางทั่วถึง และไดนําวงจรชีวิตตัวเปนๆ
ของยุงลายไปใหนักเรียนไดศึกษา สรางแรงจูงใจใหกับนักเรียนไดเกิดขอคิดเห็นหรือเห็นเกิดขอซักถามได ซึ่งทางโรงเรียนจะ
สอนโดยวิธีการบรรยายแบบทั้งชั้นเรียน นักเรียนอาจจะไมเขาใจ แตไมกลาซักถามและผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษาผลของ
การสอนสุขศึกษาตอความรูในการปองกันโรคไขเลือดออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนบานพลายชุมพล
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบคาคะแนนความรู ในการปองกันโรคไขเลือดออก กอนและหลังการทดลอง
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้งนี้ เป น การวิ จั ย แบบกึ่ งทดลอง (Quasi - expertimental) แบบกลุ ม เดี ย วสอบก อ นหลั ง (The One - Group
Pretest – posttest design) ดังแบบแผนการวิจัยดังนี้
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O1
กลุมทดลอง

O2
X1 , X2 , X3 , X4

X 1, X3 , X4

1 Wk

2 Wk

ภาพที่ 2 แบบแผนการทดลอง
X1, X2, X3, X4 หมายถึง การสอนสุขศึกษาตอความรูในการปองกันโรไขเลือดออก
O1
หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการสอนสุขศึกษา
O2
หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลหลังการสอนสุขศึกษา
ประชากร
ประชากร คื อ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก าป ที่ 4–6 ป ก ารศึ ก ษา 2560 โรงเรี ย นบ า นพลายชุ ม พล จ.พิ ษ ณุ โลก
จํานวน 50 คน
กลุมตัวอยาง
กลุ ม ตั ว อย าง คื อ นั ก เรีย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4–6โรงเรี ย นบ านพลายชุ ม พล ที่ กํ า ลั งศึ ก ษาในภาคเรีย นที่ 2
ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน คิงเจอร (Kerlinger 1986 : 119) เสนอวา การวิจัยเชิงทดลองควรใชกลุมตัวอยางกลุมละ
30 คนขึ้นไปจึงถือวาเพียงพอ โดยการสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling)จากกเลขลําดับรายชื่อของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนบานพลายชุมพล โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากสูตร I =
เมื่อ

I
=
ชวงของกลุมตัวอยาง (Sampling Interval)
N
=
จํานวนประชากร
n
=
จํานวนกลุมตัวอยาง
นําประชากรและกลุมตัวอยางมาหาชวงการสุม และนําคาระยะหางมากําหนดการสุมตัวอยางโดยใหลําดับที่ 2 หางจาก
ลําดับที่ 1 จํานวน 2 หนวย นับลําดับตอๆไป ผูวิจัยจะดําเนินการสุมในทํานองเดียวกันจนไดกลุมตัวอยางครบ
เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลของการศึกษาคนควาครั้งนี้ คือแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของนักเรียน จํานวน 3 ขอ ไดแก เพศ อายุ และระดับการศึกษาของนักเรียน
สวนที่ 2 แบบทดสอบความรูในการปองกันโรคไขเลือดออก จํานวน 20 ขอ
แบบทดสอบความรูในการปองกันโรคไขเลือดออก จํานวน 20 ขอ มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ ตอบถูกให 1 คะแนน ตอบ
ผิด ให 0 คะแนน รวมคะแนนเต็ ม 20 คะแนน หาค าเฉลี่ ย (xˉ) ส วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (SD) ของความรูในการป อ งกั น
โรคไขเลือดออก จากการตรวจสอบไดคา IOC 1 คะแนน, คาสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟาแบบสอบถามไดคา Crobach’ s
Alpha 0.769, คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.20-0.733 และมีคาความยากงาย ระหวาง 0.2-0.8
การจัดกลุมจําแนกระดับ
ผูวิจัยนําคะแนนความรูมาจัดกลุมจําแนกระดับตามเกณฑของ (Bloom, 1971) ดังนี้
รอยละ 80 ขึ้นไป (จํานวน 16-20 คะแนน) หมายถึง ระดับดี
รอยละ 60-79 (จํานวน 10-15 คะแนน) หมายถึง ระดับปานกลาง
ต่ํากวารอยละ
(จํานวน 0-9 คะแนน)
หมายถึง ระดับต่ํา
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การเก็บรวบรวมขอมูล
สัปดาหที่ 1 ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคของโครงการวิจัย ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยพรอมเก็บขอมูลกอนการสอนสุข
ศึกษาของกลุมทดลอง และเริ่มดําเนินกิจกรรมการสอนสุขศึกษา 4 กิจกรรม ดังตอไปนี้ 1.การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค
แบบจิกซอว โดยแบงออกเปนตามฐาน สอนเกี่ยวกับความรูเรื่องโรคไขเลือดออก สาเหตุของการเกิดโรคและการติดตอ อาการ
และอาการแสดง และการปองกัน 2.การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ จัดใหผูเรียนไดรวมมือและชวยเหลือกันในการเรียนรูมีการ
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น 3.การจั ด การเรี ย นรู แ บบสาธิ ต การกํ า จั ด แหล งเพาะพั น ธุ ลู ก นํ้ า ยุ งลาย และชมวี ดี ทั ศ น เรื่ อ ง
โรคไขเลือดออก 4.การจัดการเรียนรูโดยใชเกม ตอบปญหาชิงรางวัล ใชเวลา 2 ชั่วโมง
สัปดาหที่ 2 ดําเนินกิจกรรมการสอนสุขศึกษา และทบทวนความรูเดิม ดังตอไปนี้ 1.การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค
จิกซอว โดยแบงออกเปนตามฐาน สอนเกี่ยวกับความรูเรื่องโรคไขเลือดออก สาเหตุของการเกิดโรคและการติดตอ อาการและ
อาการแสดง การรักษา และการปองกัน 2.การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ จัดใหผูเรียนไดรวมมือและชวยเหลือกันในการเรียนรู
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 3.การจัดการเรียนรูแบบสาธิต การกําจัดแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย และชมวีดีทัศนเรื่อง
โรคไขเลือดออก 4.การจัดการเรียนรูโดยใชเกม ตอบปญ หาชิงรางวัล และเก็บขอมูลหลังการสอนสุศึกษาในกลุมทดลอง
ใชเวลา 1 ½ ชั่วโมง
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
1. สถิติที่ใช
1.1 วิเคราะห ขอมู ลทั่ วไปดวยค าสถิติ รอยละ ค าเฉลี่ย และสวนเบี่ย งเบนมาตรฐานโดยใชโปรแกรมคอมพิ วเตอร
สําเร็จรูป
1.2 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน ดวยการทดสอบคาที (Paired Sample t-test) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป
ผลการวิจัย
สวนที่ 1 ศึกษาขอมูลทั่วไป
ขอมูลทั่วไปพบวา นักเรียนกลุมทดลองสวนใหญ เพศชายมีจานวนมากกวาเพศหญิง โดยคิดเปนเพศชายรอยละ
56.7 เพศหญิงรอยละ 43.3นักเรียนกลุมทดลองมีอายุ 10 ป คิดเปนรอยละ 33.3 อายุของประชากรที่นอยที่สุด คือ 9 ป อายุ
ของประชากรที่ ม ากที่ สุ ด คือ 13 ป และส วนใหญ กํ าลังศึ กษาชั้ น ประถมศึก ษาป ที่ 4 คิ ด เป น รอยละ 43.3 รองลงมาคื อ
กําลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 6 คิดเปนรอยละ 40
ส ว นที่ 2 จํ า นวนและร อ ยละข อ คํ า ตอบถู ก -ผิ ด ของความรู ในการป อ งกั น โรคไขเลื อ ดออก ก อ นและหลั ง การทดลอง
ของนักเรียน
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละคําตอบถูกของความรูในการปองกันโรคไขเลือดออกของกลุมทดลอง (n=30)
กอนเรียน
ตอบถูก
จํานวน
รอยละ
(คน)

คําถาม
ยุงลายเปนพาหะนําโรคไขเลือดออก
โรคไขเลือดออกเกิดไดกับทุกคนโดยเฉพาะเด็ก
โรคไขเลือดออก มีอาการคลายไขหวัด มีไขสูงนาน 2-7 วัน
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หลังเรียน
ตอบถูก
จํานวน
รอยละ
(คน)

30

100

30

100

17

56.7

30

100

26

86.7

29

96.7
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คลื่นไส อาเจียน เบื่ออาหาร อาจมีผื่นแดงขึ้นตามตัว
ยุงลายออกหากินตอนกลางวัน
นอนกางมุง เปนการปองกัน
โรคไขเลือดออกอยางหนึ่ง
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

18

60

28

93.3

25

83.3

29

96.7

22

73.3

27

90

ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละคําตอบถูกของความรูในการปองกันโรคไขเลือดออกของกลุมทดลอง (n=30) (ตอ)

คําถาม
นักเรียนสามารถใชสมุนไพรเพื่อไลยุงลาย เชน ตะไครหอม
ยุงสามารถบินจากบานที่เปน
โรคไขเลือดออก ไปยังบานใกลเคียงไกลถึง 50-100 เมตร
โรคไขเลือดออกมักเกิดในฤดูรอน
ยุงชอบวางไขในน้ํานิ่ง ใส ในภาชนะทุกชนิด
การกํ าจั ด แหล งเพาะพั น ธุ ยุ งลาย สามารถช ว ยป อ งกั น โรค
ไขเลือดออก
การเจริญเติบโตของยุงพาหะนํา
โรคไขเลือดออกแบงเปน 4 ระยะ
เรียงตามลําดับ คือ ไข ตัวโมง ลูกน้ํา ตัวยุง
ผูปวยที่เปนโรคไขเลือดออกสามารถรับประทานยาแอสไพริน
ได
การทําลายแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลายเปนการปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก
การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
ที่ไดผล ทุกคนควรรวมมือกําจัดลูกน้ําและยุงพาหะ
การเปลี่ยนน้ําทุก 7 วัน เปนการปองกันไมใหยุงลายวางไข ใน
แจกันดอกไม
การใส ท รายเคลื อ บสารที่ มี ฟ อส เช น ทรายอะเบทเป น วิ ธี
ทําลายลูกน้ํายุงลายเชื้อไขเลือดออกได
เมื่อนักเรียนปวยเปนไขเลือดออกควรจะออกกําลังกายมากๆ
โรคไขเลือดออก มีอาการ 3 ระยะ คือ ไขสู งภาวะช็อค และ
ระยะฟนตัว
การสวมใสเสื้อผาที่มิดชิดปองกันไมใหยุงกัดได
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กอนเรียน
ตอบถูก
จํานวน
รอยละ
(คน)
26
86.7

หลังเรียน
ตอบถูก
จํานวน
รอยละ
(คน)
29
96.7

17

56.7

28

93.3

13
25

43.3
83.3

29
28

96.7
93.3

24

80

30

100

20

66.7

27

90

12

40

28

93.3

22

73.3

30

100

21

70

30

100

19

63.3

27

90

18

60

29

96.7

12

40

25

83.3

24

80

29

96.7

17

56.7

28

93.3
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จากการวิเคราะหจํานวนและรอยละคําตอบถูกของความรูในการปองกันโรคไขเลือดออกของกลุมทดลอง ที่ไดรับการสอน
สุขศึกษาตอความรูในการปองกันโรคไขเลือดออก พบวา จํานวนและรอยละคําตอบถูกหลังเรียนเพิ่มขึ้นกวากอนเรียน
ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละคําตอบผิดของความรูในการปองกันโรคไขเลือดออกของกลุมทดลอง (n=30)

คําถาม
ยุงลายเปนพาหะนําโรคไขเลือดออก
โรคไขเลือดออกเกิดไดกับทุกคน โดยเฉพาะเด็ก
โรคไขเลือดออก มีอาการคลายไขหวัด มีไขสูงนาน 2-7 วัน คลื่นไส
อาเจียน เบื่ออาหาร อาจมีผื่นแดงขึ้นตามตัว
ยุงลายออกหากินตอนกลางวัน
นอนกางมุง เปนการปองกัน
โรคไขเลือดออกอยางหนึ่ง
เมื่อปวยเปนโรคไขเลือดออกแลวจะ
ไมเปนซ้าํ อีก
นักเรียนสามารถใชสมุนไพรเพื่อไลยุงลาย เชน ตะไครหอม
ยุงสามารถบินจากบานที่เปน
โรคไขเลือดออก ไปยังบานใกลเคียงไกลถึง 50-100 เมตร
โรคไขเลือดออกมักเกิดในฤดูรอน
ยุงชอบวางไขในน้ํานิ่ง ใส ในภาชนะ
ทุกชนิด
การกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลายสามารถชวยปองกันโรคไขเลือดออก
การเจริญเติบโตของยุงพาหะนําโรคไขเลือดออกแบงเปน 4 ระยะเรียง
ตามลําดับ คือ ไข ตัวโมง ลูกน้ํา ตัวยุง
ผูปวยที่เปนโรคไขเลือดออกสามารถรับประทานยาแอสไพรินได
การทําลายแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลายเปนการปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก
การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
ที่ไดผล ทุกคนควรรวมมือกําจัดลูกน้ําและยุงพาหะ
การเปลี่ยนน้ําทุก 7 วัน เปนการปองกันไมใหยุงลายวางไข ในแจกัน
ดอกไม
การใสทรายเคลือบสารที่มีฟอส เชน ทรายอะเบทเปนวิธีทําลายลูกน้ํา
ยุงลายเชื้อไขเลือดออกได
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กอนเรียน
ตอบผิด
จํานวน
รอยละ
(คน)
13
43.3

หลังเรียน
ตอบผิด
จํานวน
รอยละ
(คน)
-

4

13.3

1

3.3

12

40

2

6.7

5

16.7

1

3.3

8

26.7

3

10

4

13.3

1

3.3

13

43.3

2

6.7

17

56.7

1

3.3

5

16.7

2

6.7

6

20

-

-

10

33.3

3

10

18

60

2

6.7

8

26.7

-

-

9

30

-

-

11

36.7

3

10

12

40

1

3.3

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละคําตอบผิดของความรูในการปองกันโรคไขเลือดออกของกลุมทดลอง (n=30) (ตอ)
กอนเรียน
ตอบผิด
จํานวน
รอยละ
(คน)

คําถาม
เมื่อนักเรียนปวยเปนไขเลือดออกควรจะออกกําลังกายมากๆ
โรคไขเลือดออก มีอาการ 3 ระยะ คือ ไขสูง, ภาวะช็อค และระยะ
ฟนตัว
การสวมใสเสื้อผาที่มดิ ชิดปองกันไมใหยุงกัดได

หลังเรียน
ตอบผิด
จํานวน
รอยละ
(คน)

18

60

5

16.7

6

20

1

3.3

13

43.3

2

6.7

จากการวิเคราะหจํานวนและรอยละคําตอบผิดของความรูในการปองกันโรคไขเลือดออกของกลุมทดลอง ที่ไดรับการสอน
สุขศึกษาตอความรูในการปองกันโรคไขเลือดออก พบวา จํานวนและรอยละคําตอบผิดหลังเรียนต่ํากวากอนเรียน
ส ว นที่ 3 ผลเปรี ย บเที ย บค า เฉลี่ ย ของคะแนนความรู ในการป อ งกั น โรคไข เลื อ ดออก ก อ นและหลั ง การทดลองของ
กลุมนักเรียน
ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบกอนและหลังการสอนสุขศึกษาตอความรูในการปองกันโรคไขเลือดออก
กอนการ
หลังการ
Difference
t
and
95%
CI
ทดลอง
ทดลอง
Mean N

กลุม
ทด
ลอง

-5.400 30

ˉx

SD

ˉx

13.60

2.143

19.00

SD

Lower

1.17
-6.359
4

P

Upper
-4.441

-11.519

0.00

*p<.05
จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความรูในการปองกันโรคไขเลือดออก พบวา คาเฉลี่ยของคะแนน
ความรูในการปองกันโรคไขเลือดออกของนักเรียนที่ไดรับการสอนสุขศึกษาตอความรูในการปองกันโรคไขเลือดออกหลัง
การทดลองเพิ่มขึ้นกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยคาเฉลี่ยของคะแนนความรูในการปองกันโรคไขเลือดออก
กอนการทดลองเทากับ 13.60 คะแนน คือมีคะแนนความรูในการปองกันโรคไขเลือดออกในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยคะแนน
หลังการทดลองเทากับ 19.00 คะแนน คือมีคะแนนความรูในการปองกันโรคไขเลือดออกในระดับดี ผลการวิเคราะหขอมูล
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยปรากฏดังตารางที่ 3
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สวนที่ 4 ผลระดับความรูในการปองกันโรคไขเลือดออกกอนและหลังเรียน
ตารางที่ 6 แสดงระดับความรูในการปองกันโรคไขเลือดออกกอนเรียน
คะแนน
มีความรูระดับดี (16-20 คะแนน)
มีความรูร ะดับปานกลาง (10-15 คะแนน)
มีความรูร ะดับต่ํา (0-9 คะแนน)
รวม

กลุมตัวอยาง (N = 30)
จํานวน (คน)
5
24
1
30

รอยละ
16.7
80.0
3.3
100

จากตารางที่ 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
ตารางที่ 7 แสดงระดับความรูในการปองกันโรคไขเลือดออกหลังเรียน
คะแนน
มีความรูระดับดี (16-20 คะแนน)
มีความรูร ะดับปานกลาง (10-15 คะแนน)
มีความรูร ะดับต่ํา (0-9 คะแนน)
รวม

กลุมตัวอยาง (N = 30)
จํานวน (คน)
รอยละ
30
100.0
30
100

จากตารางที่ 5 พบว า หลั ง เรี ย นเด็ ก กลุ ม ทดลองมี ร ะดั บ ความรู ใ นการป อ งกั น โรคไข เลื อ ดออก อยู ใ นระดั บ ดี
จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 100
สรุปผลการวิจัย
ขอมูลทั่วไปพบวา นักเรียนกลุมทดลองสวนใหญ เปนเพศชายรอยละ 56.7 สวนใหญมีอายุ 10 ป รอยละ 33.3 และสวน
ใหญกําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4คิดเปนรอยละ 43.3 และมีความรูในการปองกันโรไขเลือดออก อยูในระดับดี ผลคาเฉลีย่
19.00 คะแนน
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความรูในการปองกันโรคไขเลือดออก กอนและหลังการทดลองของนักเรียน พบวา
หลังการการทดลองเพิ่มขึ้นกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
การศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของการสอนสุขศึกษาตอความรูในการปองกันโรคไขเลือดออก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
4-6 โรงเรียนบานพลายชุมพล อ. เมือง จ. พิษณุโลก ผูศึกษาอภิปรายผลการศึกษาตามสมมุติฐาน ดังนี้
ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการสอนสุขศึกษานักเรียนมีความรูในการปองกันโรคไขเลือดออกสูงกวากอนการทดลอง
เปนไปตามสมมุติฐานขอที่ 1 สามารถอธิบายไดวา การไดรับการสอนสุขศึกษาตอความรูในการปองกันโรคไขเลือดออก ทําให
นัก เรียนมี ค วามรูในการป องกั น โรคไขเลื อดออกเพิ่ มมากขึ้น ซึ่งสอดคลอ งกั บ งานวิจั ยของ องค อ ร ประจัน เขตต (2557)
ไดศึกษาความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ของนักเรียนโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผล
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วิทยา อ.บานนา จ.นครนายก วิธีการวิจัยเปนแบบสํารวจ (exploratory research) เก็บขอมูลในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายชั้นปที่ 4-6 โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา ต.เขาเพิ่ม อ.บานนา จ.นครนายก เลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง
ตามเกณฑที่กําหนด จํานวน 120 ราย ผลการวิจัย พบวา ระดับความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
อยูในระดับปานกลางทั้งหมด คิดเปนรอยละ 63.33, 82.50 และ 53.33 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ นิตยา
เจียมจิตต (2542) ไดศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาที่มีตอพฤติกรรมการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในสังกัดการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม กลุมตัวอยางจํานวน 80 คน เปนการวิจัยแบบ
กึ่งทดลองสองกลุม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติการทดสอบคาที่ และ ANCOVA ผลการศึกษาหลังการทดลองพบวา กลุม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ย ความรูเจตคติและการปฏิบัติเพื่อการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกสูงกวาการทดลอง มีเจตคติตอ
การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ไมแตกตางจากนักเรียนที่ไมไดรับโปรแกรมสุขศึกษา นักเรียนที่ไดรับโปรแกรมสุข
ศึกษามีการปฏิบัติเรื่องการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกดีกวานักเรียนที่ไมไดรับโปรแกรมสุขศึกษา และยังสอดคลองกับ
การศึกษาของ ธนัชชา นทีมหาคุณและจินตนา สรายุทธพิทักษ (2558) ไดศึกษาผลของโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียนที่มีตอการ
ปองกันโรคไขเลือดออกของนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนวิชูทิศ ผลการวิจัยพบวา 1) คาเฉลี่ยของคะแนนการปฏิบัติที่มีตอ
การปองกันโรคไขเลือดออกของนักเรียนกลุมทดลองหลังไดรับการจัดโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียนเพิ่มขึ้นกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) คาเฉลี่ยของคะแนนการปฏิบัติที่มีตอการปองกันโรคไขเลือดออกของนักเรียนกลุม
ทดลองหลังไดรับการจัดโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน หลังการทดลองเพิ่มขึ้นมากกวาของนักเรียนกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยแสดงวาโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียนที่มีตอการปองกันโรคไขเลือดออกสงผลตอการปองกัน
โรคไขเลือดออกของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ดังนั้น จึงสรุปไดวาผลของการสอนสุขศึกษาตอความรูในการปองกันโรคไขเลือดออกของ นั กเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4-6 โรงเรียนบานพลายชุมพล ที่ผูวิจัยสรางขึ้นและใชในการวิจัยครั้งนี้ ประสบผลสําเร็จ มีผลทําใหนักเรียนมี ความรูและ
การปฏิบัติในการปองกัน ควบคุมโรคไขเลือดออก เพิ่มมากขึ้นกวากอนการสอนสุขศึกษา อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ผลการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้สามารถใชเปนแนวทางในการใหความรูในการปองกันโรคไขเลือดออกกับเยาวชนตอไป
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ในการศึ ก ษาครั้ ง ต อ ไปควรทํ า การศึ ก ษา โดยเพิ่ ม ระยะเวลาให ม ากขึ้ น เพื่ อ ให เกิ ด ความรู ความเข า ใจ และ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนอยางตอเนื่องและยั่งยืน
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ขอขอบคุณ อาจารยทองเริ่ม คงกระจาง ผูรักษาการแทนผูอํานวยการโรงเรียนบานพลายชุมพลและคณะครูที่อํานวย
ความสะดวกแกนักวิจัยดําเนินกิจกรรมกับนักเรียนกลุมเปาหมาย และเก็บขอมูลไดอยางครบถวนสมบูรณ
เอกสารอางอิง
กลุ ม เฝ า ระวั ง โรคและพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ สํ า นั ก โรคติ ด ต อ นํ า โดยแมลง กรมควบคุ ม โรค. (2560). สถานการณ
โรคไขเลือดออก. เขาถึงไดจาก: http://www.thaivbd.org/n/dengues/view/651. (วันที่คนขอมูล: 11/10/2560).
ทิศนา แขมมณี. (2553). ศาสตรการสอนคือความรูเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ. กรุงเทพมหานคร.
สํานักพิทพฺแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ทิศนา แขมมณี. (2553). ทฤษฎีการสอน. เขาถึงไดจาก: https://sites.google.com/site/tappycycon/thvsti/
thvsdi-kar-sxn. (วันที่คนขอมูล: 10/11/60)

106

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

ธนั ชชา น ที ม ห าคุ ณ . (2556). ผ ล ข อ งโป รแ ก รม สุ ข ภ าพ ใน โรงเรี ย น ที่ มี ต อ ก ารป อ งกั น โรค ไข เลื อ ดอ อ ก
ของนั ก เรี ย น ป ระถมศึ ก ษ า. วิ ท ยานิ พน ธ ค รุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต. ห ลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
นิตยา เจียมจิตต. (2542). ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาที่มีตอพฤติกรรมการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในสังกัดการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม.
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก. (2560). อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกตอประชากรแสนคน. (2560).
เขาถึงไดจาก:https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=formated/
format_2.php&cat_id=7f9ab56b0f39fd053143ecc4f05354fc&id=d4034b79ce2c889f3318a624543a47
40. (วันที่คนขอมูล: 11/10/2560).
องค อ ร ประจั น เขตต . (2557). ความรู ทั ศ นคติ และการปฏิ บั ติ ต นในการป อ งกั น และควบคุ ม โรคไข เลื อ ดออก
ของนักเรียนโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา อ.บานนา จ.นครนายก. วิทยาลัยกองทัพบก.

107

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

ความคาดหวังของบุคลากรสาธารณสุขตอบทบาทหนาที่ของเจาพนักงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล กรณีศึกษา : จังหวัดพิษณุโลก
EXPECTATION OF PUBLIC HEALTH PERSONNEL ON THE ROLE OF PHARMACY
TECHNICIANS WORKING IN SUB-DISTRICT HEALTH PROMOTING HOSPITALS, A CASE
STUDY : PHITSANULOK PROVINCE
ณิชา สุริยากานนท* และ วรวรรณ บุญโญ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก
*
corresponding author e-mail : suri.nicha@gmail.com
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคาดหวังของบุคลากรสาธารณสุขตอบทบาทหนาที่ของเจาพนักงานเภสัชกรรม และ
ความตองการเจาพนักงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดพิษณุโลก การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยใช
แบบสอบถามชนิดตอบดวยตนเอง ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตํา บล จังหวัดพิษณุโลก
จํานวน 120 คน ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมของความคาดหวังตอบทบาทหนาที่ของเจาพนักงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล จะตองมีความสามารถในดานการสงเสริมสุขภาพ ดานความรูและทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ และดานอื่น ๆ อยูใน
ระดับเห็นดวย (คะแนนเฉลี่ย 3.8, 4.3 และ 3.7 ตามลําดับ) ความตองการเจาพนักงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
พบวา ในปจจุบันตองการ แหงละ 1 คน มีจํานวน 60 แหง (รอยละ 83.33) โดยแบงเปน ความตองการในอนาคตที่ตองการเพิ่มขึ้นปละ
1 คน มีจํานวน 29 แหง (รอยละ 40.27) และตองการจํานวนเทาเดิม โดยใหมีเพียงแหงละ 1 คน มีจํานวน 31 แหง (รอยละ 43.06)
ในขณะที่โรงพยาบาลสงเสริมตําบลที่ไมตองการใหมีเจาพนักงาน เภสัชกรรมประจําอยูที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 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 selfanswer 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
ไทยที่ผานมากอใหเกิดกระแสการปฏิรูปในดานตางๆ ไดแก การปฏิรูประบบราชการ การปฏิรูปการปกครองสวนทองถิ่น และ
การปฏิรูประบบสุขภาพ แนวคิดการปฏิรูปดังกลาวสงผลตอโครงสรางและนโยบายในภาครัฐเปนอยางมาก จากการปฏิรูป
ระบบสุขภาพของประเทศไทยทําใหรูปแบบการบริการทางสาธารณสุขมีการเปลี่ยนแปลงในแนวทางที่เนนการควบคุมและ
ปองกันโรคเปนหลัก มุงจัดการกับปจจัยเสี่ยงที่เปนตนเหตุของปญ หาสุขภาพ 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) เพื่อเปน
ทัพหนาของกระทรวงสาธารณสุขในการใหบริการดานสุขภาพแกประชาชนในตําบล หมูบาน และชุมชน เนนบริการสุขภาพ
เชิงรุกใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดอยางทั่วถึงและเทาเทียม รวมทั้งใหประชาชนและผูรับบริการไดมีสวนรวมในการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง เปนตน
จากกรอบอัตรากําลังและจัดสรรตําแหนงเพื่อบรรจุเปนขาราชการป พ.ศ. 2558 พบวาสายบริการในบริการปฐมภูมิ
ควรมีเจาพนักงานเภสัชกรรม 7,189 คน แตมีผูปฏิบัติงานจริงเพียง 5,039 คน ขาดไป 1,250 คน จากขอมูลดังกลาวบุคลากร
ทางการสาธาณสุขในประเทศไทยยังคงมีความขาดแคลน (กระทรวงสาธารณสุข, 2558) และในปจจุบันพบวาสถานการณ
กําลังคนของเจาพนักงานเภสัชกรรมเมื่อเทียบกับอัตราการจางงานและการคํานวนอัตรากําลังตามกรอบการจัดสรรบุคลากร
ทางการแพทยดวยภูมิศาสตรสารสนเทศ (GIS) และตามกรอบอัตราชั่วโมงเทียบเทาพนักงานประจํายังมีความตองการมากและ
ความขาดแคลนจะรุนแรงมากขึ้นหากนําเอาภาระงานที่แทจริงมาเปนกรอบในการพิจารณา (กฤษดา แสวงดี, 2560)
เนื่องจากความตองการบุคลากรที่เพิ่มขึ้นจากจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น การใชบริ การสาธารณสุขที่เพิ่มขึ้น และ
แนวโนมจํานวนผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้น สงผลใหจํานวนผูปวยโรคเรื้อรัง และโรคเกิดใหมมีเพิ่มขึ้นตามลําดับ นอกจากปญหาดาน
กําลังคนแลว ปญหาดานการกระจายตัวของบุคลากรที่ไมเหมาะสมและขาดความสมดุลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพยังคงเปน
ปญหาที่สําคัญของระบบสุขภาพ โดยเฉพาะการเคลื่อนยายของบุคลากรภาครัฐสูภาคเอกชนและชนบทสูเมือง เกิดสมองไหล
จากภาคสาธารณะไปสูภาคเอกชนที่มีรายไดสูงมีจํานวนมากขึ้น เปนตน จากปญหาความขาดแคลนกําลังคนดานสุขภาพ รัฐได
กําหนดนโยบายและวางแผนดานระบบสุขภาพและกําลังคนในแผนพัฒนาสุขภาพ ฉบับที่ 12 (2560-2564) สรุปไดวา รัฐตอง
ผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพใหมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับสถานการณ การเปลี่ยนแปลง เนนใหมีการการ
กระจายกําลังคนใหเกิดความเปนธรรมและทั่วถึง รวมถึงกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดนโยบายเรื่องการเรงรัดพัฒนากําลังคน
ดานสุขภาพ โดยมุงเนนใหทําการศึกษาความตองการกําลังคนสายสนับสนุนดานสุขภาพ ไดแก เจาพนักงานเภสัชกรรม เจา
พนักงานทันตาภิบาล และเจาหนาที่สาธารณสุข เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงกันระหวางการวางแผนกําลังคนกับการผลิตและการ
บริหารงานบุคลากรใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการพัฒนาสาธารณสุขระยะยาว (แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ, 2559)
“เจาพนักงานเภสัชกรรม” จัดเปนหนึ่งในอาชีพที่เกี่ยวของกับกําลังคนดานสุขภาพ ซึ่งเปนบุคลากรระดับผูช วยที่ศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญา บุคลากรกลุมนี้กระทรวงสาธารณสุขผลิตโดยผานทางวิทยาลัย การสาธารณสุขสิรินธร สังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก เพื่อใหบริการแกสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขในสวนภูมิภาคที่มีความขาดแคลน ซึ่งแบง
ภาระงานตามความสามารถทางวิชาการและบทบาทวิชาชีพไดเปน 2 ประเภท คือ งานที่เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติไดเอง
โดยมิตองตรวจสอบจากเภสัชกร และงานที่เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติภายใตความเห็นชอบหรือภายใตการควบคุมของ
เภสัชกร โดยครอบคลุมลักษณะการทํางานทั้ง 6 ดาน คือ งานบริการเภสัชกรรม ไดแก การเตรียมยา การจายยาตามใบสั่งยา
งานผลิต ยา งานบริห ารเวชภัณ ฑ ไดแก การจัดซื้อ จัดหายา การเก็บรักษายา การเบิ กจายยา การควบคุม กํ ากับ บริห าร
เวชภัณ ฑ ของสถานบริการระดับรอง งานเภสัชสาธารณสุข ไดแก การดําเนินงานตามที่กฎหมายกําหนด จัดทําทะเบี ยน
ใบอนุญาต การเฝาระวังดานการคุมครองผูบริโภค งานวิชาการ ไดแก การจัดทําสารสนเทศดานเภสัชกรรม การใหการศึกษา
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และจัดอบรม และงานสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน ไดแก การสนับยาแกกองทุนยา การนิเทศกองทุนยา และการเผยแพร
ความรูเรื่องยาและสมุนไพร (สภาเภสัชกรรม, 2557) ตั้งแตในอดีตผานมาจนถึงปจจุบันยังไมมีการศึกษาถึงความตองการ
กําลังคน และบทบาทหนาที่ของเจาพนักงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลสง เสริมสุขภาพตําบลที่ชัดเจน มีเพียงภาพรวมกวางๆ
สําหรับเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรในดานการกําหนดอัตรากําลังคนของเจาหนาที่ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
เทานั้น ผูวิจัยในฐานะที่เปนเภสัชกรและเปนอาจารยผูสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร สาขา
เทคนิคเภสัชกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการสนับ สนุน
และสงเสริมบทบาทหนาที่ดังกลาวของบัณฑิตเจาพนักงานเภสัชกรรม จึงมีความสนใจศึกษาในประเด็นความคาดหวังของ
บุคลากรสาธารณสุขตอบทบาทหนาที่ของเจาพนักงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และความตองการเจา
พนักงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ทั้งนี้ขอมูลที่ไดจากบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลจะทําใหทราบถึงบทบาทหนาที่ของเจาพนักงานเภสัชกรรมที่จําเปนเพื่อสามารถดําเนินงานใหมีประสิ ทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงคของการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศไทย และเพื่อเปนแนวทางในการวางแผน พัฒนาการศึกษา
รวมทั้งใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการวางแผนกําลังคนดานเจาพนักงานเภสัชกรรมในอนาคต
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Study) ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ผูอํานวยการโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 120 คน
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
แบบสอบถามชนิดตอบดวยตนเอง ผานการตรวจสอบความถูกตองเที่ยงตรงจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อให
ขอคําถามมีความเหมาะสมและสมบูรณ โดยเนื้อหาแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและหนวยงาน
สวนที่ 2 ความคาดหวังตอบทบาทหนาที่ของเจาพนักงานเภสัชกรรมในหนวยงาน ประกอบดวยประเด็นหลัก 3 ดาน
คือ บทบาทหนาที่ที่พึงประสงคดานการสงเสริมสุขภาพ บทบาทหนาที่ที่พึงประสงคดานความรูและทักษะการปฏิบัติงานทาง
วิชาชีพ และบทบาทหนาที่ที่พึงประสงคดานอื่นๆ โดยแบงคําตอบเปน 5 ระดับตามมาตราสวนการประเมินคา (Rating Scale)
ของ Likert ไดแก ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ไมเห็นดวย ไมแนใจ เห็นดวย และเห็นดวยอยางยิง่
สวนที่ 3 ความตองการเจาพนักงานเภสัชกรรมของหนวยงานทั้งในปจจุบันและอนาคต
วิธีการวิเคราะหขอมูล
เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและหนวยงาน ขอมูลดาน
ความคาดหวังตอบทบาทหนาที่ของเจาพนักงานเภสัชกรรม และขอมูลความตองการเจาพนักงานงานเภสัชกรรม ดวยสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ในรูปของความถี่รอยละ ในการบรรยายลักษณะกลุมตัวอยาง อธิบายขอมูลในแตละขอ
ยอยของบทบาทหนาที่ของเจาพนักงานเภสัชกรรม และความตองการเจาพนักงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร
ผลการวิจัย
การวิเคราะหขอมูลสําหรับการศึกษา เรื่อง ความคาดหวังของบุคลากรสาธารณสุขตอบทบาทหนาที่ของเจาพนักงาน
เภสัชกรรมในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล กรณีศึกษา: จังหวัดพิษณุโลก โดยเก็บขอมูลตางๆ จากผูอํานวยการของทุก
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 120 แหง และไดรับการตอบกลับมาจํานวน 72 แหง คิดเปน
รอยละ 60 ของจํานวนแบบสอบถามทั้งหมด แลวนํามาทําการวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดย
นําเสนอผลการวิเคราะหเปน 3 สวน ตามลําดับ ดังนี้
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1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 72 คน สวนใหญเปนเพศชาย แบงตามสายอาชีพ สวนใหญเปนนักวิชาการ
แบงตามอายุ สวนใหญอยูในชวงอายุ 40 ถึง 50 ป และแบงตามระดับการศึกษา สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ดัง
แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม

จํานวน (รอยละ)

1. ตําแหนงสายงาน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ผูรักษาการแทนผูอํานวยการ/ ผูไดรับมอบหมายใหตอบแบบสอบถาม
2. เพศ
ชาย
หญิง
3. ตําแหนงสายอาชีพ
นักวิชาการ
เจาพนักงานสาธารณสุข
พยาบาล
4. อายุ
นอยกวา 30 ป
30 – 40 ป
40 – 50 ป
50 – 60 ป
5. ระดับการศึกษา
ระดับอนุปริญญา
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท

54 (75)
18 (25)
50 (69.44)
22 (30.56)
48 (66.67)
18 (25)
6 (8.33)
6 (8.33)
20 (27.78)
24 (33.33)
22 (30.56)
4 (5.56)
50 (69.44)
18 (25)

2. ความคาดหวังตอบทบาทหนาที่ของเจาพนักงานเภสัชกรรมในหนวยงาน
2.1 ดานการสงเสริมสุขภาพ
ความคาดหวังตอบทบาทหนาที่ของเจาพนักงานเภสัชกรรมดานการสงเสริมสุขภาพในภาพรวม อยูในระดับ เห็นดวย
ที่เจาพนักงานเภสัชกรรมจะตองมีความสามารถในดานการสงเสริมสุขภาพ โดยแบงเปนความสามารถที่พึงประสงคในลักษณะ
ตางๆ 6 ลักษณะ ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความคาดหวังตอบทบาทหนาที่ของเจาพนักงานเภสัชกรรมดานการสงเสริมสุขภาพ
ระดับความคาดหวังตอ
คาเฉลี่ย
ความสามารถที่พึงประสงค
บทบาทหนาที่ของ
(สวนเบี่ยงเบน
เจาพนักงานเภสัชกรรม
มาตรฐาน)
1. เจาพนักงานเภสัชกรรมมีความสามารถในการวิเคราะหปจจัยตางๆ ใน
เห็นดวย
3.9 (0.7)
ชุมชนที่เกี่ยวของกับสุขภาพเพื่อนําไปสูการสงเสริมสุขภาพไดอยางเหมาะสม
2. เจาพนักงานเภสัชกรรมมีความสามารถในการวางแผนและดําเนินงาน
ติดตามและประเมินผล โครงการสงเสริมสุขภาพบนพื้นฐานขององคความรู
เห็นดวย
3.9 (0.7)
ทางวิชาการรวมกับสภาพความเปนจริงทางสังคมของชุมชน
3. เจาพนักงานเภสัชกรรมมีความสามารถในการสื่อสารใหประชาชนในชุมชน
รวมถึงผูมารับบริการ รับรู เขาใจและปฏิบตั ิตนเพื่อดูแลสุขภาพไดอยาง
เห็นดวย
4.1 (0.5)
เหมาะสม
4. เจาพนักงานเภสัชกรรมมีความสามารถในการเพิ่มศักยภาพที่มีอยูของ
บุคคล ครอบครัวและชุมชนใหดูแลสุขภาพของตนเองโดยผานกระบวนการ
เห็นดวย
3.9 (0.7)
กระตุนใหชุมชนมีสวนรวมในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพ
5. เจาพนักงานเภสัชกรรมมีทักษะในการประเมินภาวะเสีย่ ง วินิจฉัย คัดกรอง
ไมแนใจ
3.5 (0.9)
ผูปวยที่มีความเสีย่ งตอการเกิดโรคและสงตอผูปวยไดอยางเหมาะสม
6. เจาพนักงานเภสัชกรรมมีทักษะในการติดตามผูป วยระดับบุคคลและ
เห็นดวย
3.8 (0.7)
ครอบครัวเพื่อการปรับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม
7. ภาพรวมดานการสงเสริมสุขภาพ
เห็นดวย
3.8 (0.7)
2.2 ดานความรูและทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
ความคาดหวังตอบทบาทหนาที่ของเจาพนักงานเภสัชกรรมดานความรูและทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพใน
ภาพรวม อยูในระดับ เห็นดวยที่เจาพนักงานเภสัชกรรมจะตองมีความสามารถในดานความรูและทักษะการปฏิบัติงานทาง
วิชาชีพ โดยแบงเปนความสามารถที่พึงประสงคในลักษณะตางๆ 7 ลักษณะ ดังแสดงในตารางที่ 3

112

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความคาดหวังตอบทบาทหนาที่ของเจาพนักงานเภสัชกรรมดานความรูและทักษะการปฏิบัติงาน
ทางวิชาชีพ
ระดับความคาดหวังตอ
คาเฉลี่ย
ความสามารถที่พึงประสงค
บทบาทหนาที่ของ
(สวนเบี่ยงเบน
เจาพนักงานเภสัชกรรม
มาตรฐาน)
1. เจาพนักงานเภสัชกรรมสามารถเขียนฉลากยา ฉลากชวย และจัดยาตาม
ใบสั่งยา ตลอดจนสงมอบยาแกผูปว ยพรอมทั้งใหคําแนะนําวิธีการใชยาที่
เห็นดวยอยางยิ่ง
4.6 (0.5)
ถูกตอง
2. เจาพนักงานเภสัชกรรมสามารถทําบัญชีรับ-จายเวชภัณฑ จัดทํารายงาน
เห็นดวย
4.5 (0.5)
และรวบรวมสถิติรายงานที่เกี่ยวของกับงานบริหารเวชภัณฑได
3. เจาพนักงานเภสัชกรรมมีความรูและทักษะในงานตรวจสอบ เฝาระวัง
เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ เชน สถานพยาบาล รานขาย
เห็นดวย
4.4 (0.7)
ของชํา มินิมารท รานเสริมสวย และตลาดสด เปนตน
4. เจาพนักงานเภสัชกรรมมีความรูและทักษะในงานตรวจสอบ เฝาระวัง
เกี่ยวกับขอความโฆษณาหลอกลวง หรือทําใหผูบริโภคเขาใจผิดที่โฆษณา
เห็นดวย
4.4 (0.6)
ผานสื่อตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ ปายโฆษณา และ
อินเตอรเน็ต เปนตน
5. เจาพนักงานเภสัชกรรมสามารถจัดทําขอมูลเกีย่ วกับแหลงวัตถุดบิ
สมุนไพร ตํารับยาสมุนไพรและยาแผนโบราณ เพื่อเปนขอมูลสําหรับแพทย
เห็นดวย
4.3 (0.7)
แผนไทยและแพทยทางเลือกเพื่อใหบริการกับบุคลากรสาธารณสุข และ
ผูรับบริการที่สนใจ
6. เจาพนักงานเภสัชกรรมสามารถผลิตและปรุงยาพื้นฐาน ตามใบสัง่ ยาได
เห็นดวย
3.8 (0.9)
7. เจาพนักงานเภสัชกรรมสามารถจัดทําสื่อ ขอมูลสารสนเทศ สื่อการศึกษา
และจัดทําโครงการฝกอบรม สําหรับใหความรูในรูปแบบตางๆ แกประชาชน
เห็นดวย
4.2 (0.6)
ในชุมชนได
8. ภาพรวมดานความรูและทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
เห็นดวย
4.3 (0.6)
2.3 ดานอื่นๆ
ความคาดหวังตอบทบาทหนาที่ของเจาพนักงานเภสัชกรรมดานอื่นๆ ทั้งในภาพรวม และแบงตามความสามารถที่พึง
ประสงคใน 3 ลักษณะ อยูในระดับเห็นดวย ดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลการประเมินความคาดหวังตอบทบาทหนาที่ของเจาพนักงานเภสัชกรรมดานอื่นๆ
ระดับความคาดหวังตอ
คาเฉลี่ย
ความสามารถที่พึงประสงค
บทบาทหนาที่ของ
(สวนเบี่ยงเบน
เจาพนักงานเภสัชกรรม
มาตรฐาน)
1. เจาพนักงานเภสัชกรรมสามารถจัดทําแผนพัฒนาสาธารณสุขรวมถึงการ
เห็นดวย
3.8 (0.6)
ประเมินผลการดําเนินงานได
2. เจาพนักงานเภสัชกรรมสามารถเก็บขอมูลเพื่อการทําวิจยั และการ
เห็นดวย
3.9 (0.6)
วิเคราะหเพื่อการเผยแพรทางวิชาการได
3. เจาพนักงานเภสัชกรรมสามารถใหการปฐมพยาบาลเบื้องตนได
เห็นดวย
3.6 (0.7)
4. ภาพรวมดานอื่นๆ
เห็นดวย
3.7 (0.6)
3. ความตองการเจาพนักงานเภสัชกรรมของหนวยงาน
ความตองการเจาพนักงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล แบงเปนความตองการเจาพนักงานเภสัช
กรรมในปจจุบัน ความตองการในอนาคต และไมมีความตองการเจาพนักงานเภสัชกรรม ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ความตองการเจาพนักงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ความตองการเจาพนักงานเภสัชกรรม
ความตองการในปจจุบัน (แหงละ 1 คน)
แนวโนมความตองการในอนาคต
- ตองการเพิ่มขึ้นปละ 1 คน
- ตองการเทาเดิม (มีเจาพนักงานเภสัชกรรม เพียงแหงละ 1 คน)
ไมมีความตองการเจาพนักงานเภสัชกรรม

จํานวน (รอยละ)
60 (83.33)
29 (40.27)
31 (43.06)
12 (16.67)

อภิปรายผล
ความคาดหวังตอบทบาทหน าที่ของเจาพนั กงานเภสัชกรรมดานการสงเสริม สุขภาพสอดคลองกับนโยบายการ
ดําเนินงานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล คือ ดานการดําเนินงานเชิงรุก โดยมุงเขาหาประชาชนและชุมชนเพื่อสราง
สุขภาพและจัดการปจจัยเสี่ยงที่เปนตนเหตุของปญหาสุขภาพ โดยเจาพนักงานเภสัชกรรมมีบทบาทหนาที่ในการวิเคราะห
ปจจัยและประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคในชุมชนที่เกี่ยวของกับสุขภาพ ดานการบริการอยางตอเนื่อง โดยมุงใหคําปรึกษา
และสงตอผูปวยในกรณีฉุกเฉินไดตลอดเวลา โดยเจาพนักงานเภสัชกรรมมีบทบาทหนาที่ในการคัดกรองผูปวยที่มีความเสี่ยงตอ
การเกิดโรคและสามารถใหการปฐมพยาบาลเบื้องตนไดกอนสงตอผูปวย และติดตามผูปวยระดับบุคคลและครอบครัวเพื่อชวย
ปรับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพใหถูกตอง ดานความเชื่อมโยงและการมีสวนรวม โดยมุงใหเกิดการมีสวนรวมอยางเขมแข็งใน
การดําเนินงานของประชาชน ชุมชน และสถานบริการสุขภาพในระดับอื่น โดยเจาพนักงานเภสัชกรรมมีบทบาทหนาที่ในการ
สื่อสารใหประชาชนในชุมชนสามารถรับรู เขาใจ และปฏิบัติตนเพื่อดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวไดอยางเหมาะสมผาน
กระบวนการมีสวนรวมในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพ เชน รวมวางแผนและดําเนินงานโครงการสงเสริมสุ ขภาพบนพื้นฐาน
องคความรูทางวิชาการใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของชุมชน
ความคาดหวังต อ บทบาทหน าที่ ข องเจ าพนั กงานเภสั ช กรรมด า นความรู และทั ก ษะการปฏิ บั ติ งานทางวิ ช าชี พ
สอดคลองกับสมรรถนะของเจาพนักงานเภสัชกรรมที่สภาเภสัชกรรมกําหนด (สภาเภสัชกรรม, 2557) ทั้งหมด 5 งาน ไดแก
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งานบริการเภสัชกรรมเกี่ยวกับการเขียนฉลากยาฉลากชวย การจัดยาตามใบสั่งยา และการสงมอบยาแกผูปวยพรอมคําแนะนํา
และวิธีการใชยาที่ถูกตอง งานบริห ารเวชภัณ ฑเกี่ยวกับการทําบัญ ชีรับ -จาย จัดทํารายงานและรวบรวมสถิติรายงานของ
เวชภัณฑ งานเภสัชสาธารณสุขเกี่ยวกับงานตรวจสอบเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพ บริการสุขภาพ และโฆษณาตางๆ งานเภสัช
กรรมปฐมภูมิเกีย่ วกับการจัดทําขอมูลแหลงวัตถุดิบสมุนไพร ตํารับยาสมุนไพรและยาแผนโบราณ เพื่อเปนขอมูลสําหรับแพทย
แผนไทยและแพทยทางเลือก งานผลิตเกี่ยวกับการผลิตและปรุงยาพื้นฐานตามใบสั่งยา และงานบริการเภสัชสาธารณสุข
เกี่ ย วกั บ การจั ด ทํ า สื่ อ การศึ ก ษา การจั ด ทํ า โครงการฝ ก อบรมสํ าหรับ ให ค วามรูในรู ป แบบต า งๆ แก ป ระชาชนในชุ ม ชน
ตามลําดับ
ความตองการเจาพนักงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สวนใหญตองการใหมีเจาพนักงานเภสัช
กรรมประจํ าแห งละ 1 คน ซึ่ งสอดคล อ งกั บ นโยบายการดํ าเนิ น งานของโรงพยาบาลส งเสริม สุ ขภาพตํ าบล กํา หนดให มี
บุคคลากรใหบริการ ประกอบดวย แพทย ทันตแพทย พยาบาล และเจาหนาที่สาธารณสุข ประกอบดวย เจาพนักงานเภสัช
กรรม เจาพนั ก งานทั น ตาภิ บ าล เจาพนั ก งานสาธารณสุ ข ตํ าแหน งละ 1 คน (สํ านั กนโยบายและยุ ท ธศาสตร สํานั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2554) เพื่อใหบริการดานสุขภาพแกประชาชนในตําบล หมูบ าน และชุมชน เนนบริการสุขภาพเชิงรุก
ใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดอยางทั่วถึงและเทาเทียม และสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาพของแผนพัฒนา
สุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) (แผนพัฒ นาสุขภาพแหงชาติ, 2559) ทั้ง 4 ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรที่ 1 เรงการ
เสริมสรางสุขภาพคนไทยเชิงรุก โดยการพัฒนาระบบการสงเสริมสุขภาพ ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เสริมสรางความ
เขมแข็งของระบบการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสขุ ภาพและบริการสุขภาพ และพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน สอดคลอง
กับความสามารถที่พึงประสงคตอบทบาทหนาที่ของเจาพนักงานเภสัชกรรม ในดานบทบาทหนาที่ในการวิเคราะหปจจัยตางๆ
ในชุมชนที่เกี่ยวของกับสุขภาพเพื่อนําไปสูการสงเสริมสุขภาพทีเหมาะสม การเพิ่มศักยภาพที่มีอยูของบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชนใหดูแลสุขภาพของตนเองโดยผานกระบวนการกระตุนใหชุมชนมีสวนรวมในการปฏิบัติ ตนเกี่ยวกับสุขภาพ และการ
ประเมินภาวะเสี่ยง วินิจฉัย คัดกรองผูปวยที่มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคและสงตอผูปวยไดอยางเหมาะสม ยุทธศาสตรที่ 2 สราง
ความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ําในระบบบริการสุขภาพ โดยการสรางและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิใหครอบคลุมเพื่อเพิ่ม
ความเปนธรรมในการเขาถึงบริการและคุณภาพในการดูแลประชาชนสอดคลองกับความสามารถที่พึงประสงคตอบทบาท
หนาที่ของเจาพนักงานเภสัชกรรม ในดานบทบาทหนาที่ในการวางแผนดําเนินงาน ติดตามและประเมินผล โครงการสงเสริม
สุขภาพบนพื้นฐานขององคความรูทางวิชาการรวมกับสภาพความเปนจริงทางสังคมของชุมชน และการสื่อสารใหประชาชนใน
ชุมชนรวมถึงผูมารับบริการ รับรู เขาใจและปฏิบัติตนเพื่อดูแลสุขภาพไดอยางเหมาะสมเทาเทียมกัน ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนา
และสรางกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพใหเกิดความเพียงพอในแตละพื้นที่ มีบุคลากรดาน
สุขภาพที่ดูแลประชาชนในสัดสวนที่เหมาะสม ลดปญหาการขาดแคลนกําลังคนดานสุขภาพในชนบท ซึ่งสอดคลองกับผลของ
ความตองการเจาพนักงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ซึ่งสวนใหญตองการใหมีเจาพนักงานเภสัชกรรม
ประจําแหงละ 1 คน และยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาและสรางความเขมแข็งในการอภิบาลระบบสุขภาพ โดยการพัฒนาระบบยา
เวชภัณฑและเทคโนโลยีทางการแพทยใหประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงระบบบริการสุขภาพที่ไดมาตรฐานอันสอดคลองกับ
ความสามารถที่พึงประสงคตอบทบาทหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาสาธารณสุข รวมถึงการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผน และการเก็บขอมูลเพื่อการทําวิจัยและเผยแพรทางวิชาการของเจาพนักงานเภสัชกรรม
สรุปผลการวิจัย
ความคาดหวังของบุคลากรสาธารณสุขตอบทบาทหนาที่ของเจาพนักงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล กรณีศึกษา: จังหวัดพิษณุโลก พบวา ในภาพรวมของความคาดหวังตอบทบาทหนาที่ของเจาพนักงานเภสัชกรรมใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล อยูในระดับเห็นดวยที่เจาพนักงานเภสัชกรรมจะตองมีความสามารถในดานตางๆ เชน ดาน
การสงเสริมสุขภาพ ดานความรูและทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ และดานอื่นๆ เปนตน ความตองการเจาพนักงานเภสัช
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กรรมในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล พบวา ในปจจุบันตองการ แหงละ 1 คน คิดเปนรอยละ 83.33 โดยแบงเปน ความ
ตองการในอนาคตทีต่ องการเพิ่มขึ้นปละ 1 คน คิดเปนรอยละ 40.27 และตองการจํานวนเทาเดิม โดยใหมีเพียงแหงละ 1 คน
คิดเปนรอยละ 43.06 ในขณะที่โรงพยาบาลสงเสริมตําบลที่ไมตองการใหมีเจาพนักงานเภสัชกรรมประจําอยูที่โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล คิดเปนรอยละ 16.67
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การวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงคเพื่อศึกษาระดับของความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาฟุตบอลที่เขารวมการแขงขันกีฬา
สถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42 และเปรียบเทียบระดับความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาฟุตบอลที่เขารวม
การแขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42 จําแนกตามรอบการแขงขันและประสบการณในการเลนกีฬาฟุตบอล
กลุมตัวอยางเปนนักกีฬาฟุตบอลที่เขารวมการแขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทย “พลศึกษาเกมส” ครั้งที่ 42 ระหวาง
วันที่ 1-10 กันยายน 2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 17 ทีมเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีของ Krejcie & Morgan ไดจํานวนกลุม
ตัวอยาง 191 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเปนแบบทดสอบความวิตกกังวลตามสถานการณฉบับปรับปรุงใหม
(Revised Competitive Sport Anxiety Inventory–2 (CSAI – 2R) (Cox; Martens; & Russell. 2003) จํ า นวน 17 ข อ แปลเป น
ภาษาไทยโดย ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์ ประกอบดวย ความวิตกกังวลตามสถานการณ 3 ดาน คือ ความวิตกกังวลทางกาย (Somatic
anxiety) ความวิ ต กกั ง วลทางจิ ต (Cognitive anxiety) และความเชื่ อ มั่ น ในตนเอง (Self confidence) ทํ า การวิ เคราะห ข อ มู ล
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของคะแนนความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาฟุตบอลจําแนกตามรอบของการแขงขัน
รอบแรก รอบสอง รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ และประสบการณในการเลนกีฬาฟุตบอล โดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One – way analysis of variance) ทดสอบความแตกตางความแปรปรวนระหวางคาเฉลี่ ยของรอบของการแขงขันโดย
วิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’ test) กําหนดความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบวา ระดับความวิตกกังวลทางกาย รอบ
แรก รอบสอง รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในรอบชิงชนะเลิศ คาเฉลี่ยเทากับ
31.64 และในรอบรองชนะเลิศ มีคาเฉลี่ยเทากับ 28.17 ความวิตกกังวลทางจิต พบวา ในรอบชิงชนะเลิศ คาเฉลี่ยเทากับ 35.00 และ
รอบรองชนะเลิศ คาเฉลี่ยเทากับ 31.75 และความเชื่อมั่นในตนเอง พบวา ในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ มีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักกีฬามีระดับความวิตกกังวลตามสถานการณเชื่อมั่นในตนเองสูง ในรอบชิงชนะเลิศ คาเฉลี่ย
เทากับ 34.45 และรอบรองชนะเลิศ คาเฉลี่ยเทากับ 33.75 จําแนกตามประสบการณในการเลนกีฬาฟุตบอล พบวา นักกีฬาฟุตบอลที่มี
ประสบการณในการเลนกีฬาฟุตบอลที่ตางกันมีความวิตกกังวลตามสถานการณดานความวิตกกังวลทางกาย ความวิตกกังวลทางจิต และ
ความเชื่อมั่นในตนเองไมแตกตางกัน
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 Selfconfidence anxiety in high level in the final with the average of 3 4.45 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
การแขงขันกีฬาพลศึกษาเกมสในปจจุบันกําลังเปนที่นิยมและไดรับความสนใจจากผูชมเปนอยางมาก เนื่องจากใน
การแขงขันทีม่ ีนักกีฬามีความสามารถมากมายเขารวมการแขงขันไมวาจะในระดับทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ กีฬาแหงชาติรวมถึง
นั ก กี ฬ าดาวรุ ง ทํ า ให ก ารแข งขั น กี ฬ าพลศึ ก ษาเกมส เต็ ม ไปด ว ยการแข ง ขั น กั น สู ง เพื่ อ ความเป น เลิ ศ ทางการด า นกี ฬ า
(เชวงพจน ครองธานิ น ทร , 2549) การแขงขั น กีฬ าประเภทต างๆ นั ก กีฬ าย อ มมี ค วามเครีย ดและความวิต กกั งวลกั บ ผล
การแขงขันกีฬาเดี่ยวและประเภททีม เชน กีฬาฟุตบอลเปนกีฬาประเภททีมที่มีผูเลนหลายคนและรูปแบบการเลนที่แตกตาง
กัน แตละคนมีประสบการณเลนที่ผานมาแตกตางกันกันออกไป อาจจะกอใหเกิดความวิตกกังวลเฉพาะตัวสูงเมื่อไดรับสิ่งเราที่
ทําใหเกิดความไมพึงพอใจ ซึ่งระดับความวิตกกังวลลักษณะเฉพาะสถานการณที่มีอยูจะเปนตั วเสริมหรือไปประกอบความ
วิตกกังวลลักษณะเฉพาะสถานการณ ใหมีความรุนแรง และมีระยะเวลาการเกิดนานมากกวาในบุคคลที่มีความวิตกกังวล
เฉพาะตัวระดับต่ํากวาและบุคคลที่เกิดความวิตกกังวลลักษณะสถานการณบอยครั้ง อาจจะสงผลใหบุคคลนั้นมีความวิตกกังวล
ลักษณะเฉพาะตัวในระดับสูงขึ้น สอดคลองกับ มาเตนส (Martens, 1977) กลาววา ความวิตกกังวลมีรากฐานมาจากแรง
กระตุ น ที่ มี ส าเหตุ แ ละก อ ให เกิ ด การแปลความหมายหรือ การรับ รู วาจะมี ก ารข ม ขูแ ละอั น ตรายแก ตั วเอง ทํ าให ร างกาย
ตอบสนองความกังวลลักษณะเฉพาะสถานการณ (A-State) และกีฬาประเภทตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการแขงขันในนัดสําคัญ
นักกีฬาจะเกิดความเครียดและความวิตกกังวลจากประสบการณที่ผานมาอาจเปนผลลบตอการแสดงความสามารถทางกีฬา
แตถาความวิตกกังวลนอย ผลลบนอยความวิตกกังวลมากก็มีผลลบมากเชนกัน การวัดความวิตกกังวลมีการวัดทางกาย เชน
การวัดอัตราการเตนของหัวใจ การวัดความวิตกกังวลในนักกีฬามักอาศัยการสังเกตจากการแสดงออกทางพฤติกรรมและ
การใช แ บบทดสอบในป จ จุ บั น นิ ย มใช อ ยู 2 ชนิ ด คื อ แบบทดสอบวั ด ความวิ ต กกั ง วลอั น เป น ลั ก ษณะนิ สั ย (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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ซึ่งในกีฬาฟุตบอลเปนเกมกีฬาที่ยิ่งใหญเปนที่นิยมทั้งผูเลนและผูชมเห็นไดวามีการแขงขันฟุตบอลทุกวัน มีผูชมในสนามและ
สื่อสารมวลชนจํานวนมหาศาลเพราะเกมสการเลนที่สนุกสนาน ตื่นเตนเราใจ ผูเลนแตละคน แตละทีมตางพัฒนารูปแบบ
เทคนิคและวิธีการเลนใหเหมาะสมกับยุคสมัยมาโดยลําดับ ฟุตบอลเปนกีฬาที่เต็มไปดวยมนตเสนห สรางความตื่นเตนเราใจใน
ระหวางการแขงขัน การใชกลยุทธวิธีการชิงไหวชิงพริบทั้งระหวางผูเลนและผูฝกสอนเพื่อนํามาซึ่งชัยชนะในเกมการแขงขัน
ตามกฎกติกา ฟุตบอลจึงเปนกีฬาที่สงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ ฝกระเบียบวินัย นักกีฬาอาจจะเกิดความวิตกกังวลหลาย
ด าน เช น การยอมรับ ของเพื่ อ นรว มที ม เกี ย รติ ย ศ ชื่ อ เสี ย ง มี ท างเดิ น ในชี วิ ต ที่ ม ากขึ้ น บางคนได รั บ ทุ น การศึ ก ษาจาก
สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง ตลอดจนเปนอาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวเองไดในปจจุบัน (อุทัย สงวนพงศ, 2550) ซึ่งในการแขงขัน
กีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทย กีฬาฟุตบอลนับวาเปนกีฬามหาชนที่แตละทีมใหความสนใจและเขารวมการแขงขัน
จํานวนมากและเปนกีฬาที่ตองสงเขารวมการแขงขันทุกวิทยาเขต ในแตละทีมมีนักกีฬาที่ไดพัฒนามาจากในระดับเยาวชน
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เขามาทําการแขงขัน นักกีฬาบางคนผานการเปนทีมชาติและอยูในสังกัดทีมบอลลีก ซึ่งใน
การแขงขันกีฬาพลศึกษาเกมส จึงเปนแมทตแหงศักดิ์ศรีเพื่อชิงความเปนเจาเหรียญทอง
จากเหตุผลขางตนผูวิจัย เปนนักกีฬาฟุตบอลไดเขารวมการแขงขัน มีความรูสึกวิตกกังวล กอนการแขงขันและมี
ประสบการณที่มีความวิตกกังวลตอผลการแขงขันเปนอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งการที่ทีมสามารถเขาในรอบการแขงขันรอบ
ลึกๆ ความวิตกกังวลมักจะเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ความวิตกกังวลของนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันในแตละรอบจะมีความวิตกกังวล
แตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสถานการณของนักกีฬาฟุตบอลที่เขารวมการแขงขันกี ฬาสถาบันการพล
ศึกษาแหงประเทศไทยครั้งที่ 42 เพื่อทราบผลของระดับความวิตกกังวลตามสถานการณของนั กกีฬาฟุตบอล เพื่อประโยชน
สําหรับผูฝกสอนและนักกีฬาในการแขงขันในโอกาสตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึก ษาระดั บ ของความวิต กกั งวลตามสถานการณ ข องนั ก กี ฬ าฟุ ต บอลที่ เข ารวมการแขงขั น กีฬ าสถาบั น
การพลศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับของความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาฟุตบอลที่เขารวมการแขงขันกีฬ าสถาบัน
การพลศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42 จําแนกตามรอบของการแขงขัน และประสบการณในการเลนกีฬาฟุตบอล
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาฟุตบอลที่เขารวมการแขงขันกีฬาสถาบัน
การพลศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42 ระหวางวันที่ 1-10 กันยายน 2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ผูวิจัยไดดําเนินการตาม
ขั้นตอนการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักกีฬาฟุตบอลที่เขารวมการแขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศ
ไทย ครั้งที่ 42 ระหวางวันที่ 1-10 กันยายน 2560 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 17 ทีม ทีมละ 22 คน รวมทั้งสิ้น 374 คน
กลุมตัวอยาง เปนนักกีฬ าฟุตบอลที่เขารวมการแขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
ระหวางวันที่ 1-10 กันยายน 2560 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 17 ทีม ทีมละ 22 คน รวมทั้งสิ้น 374 คน โดยทําการสุม
กําหนดขนาดกลุม ตัวอยางของ Krejcie & Morgan (1970) ได ขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 191 คน โดยแบงรอบของการ
แขงขันและเก็บขอมูลตามกลุมตัวอยาง ดังนี้
รอบแรก ประกอบดวยสถาบันการพลศึกษาจํานวน 17 วิทยาเขต วิทยาเขตที่สงนักกีฬาเขารวมแขงขัน ดังนี้
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 วิทยาเขตที่สงนักกีฬาเขารวมแขงขัน ดังนี้
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 วิทยาเขตที่สงนักกีฬาเขารวมแขงขัน ดังนี้
1. วิทยาเขต เพชรบูรณ 2. สุวิทยาเขต พรรณบุรี
3. วิทยาเขต กรุงเทพฯ
4. วิทยาเขต ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ ประกอบดวยสถาบันการพลศึกษาจํานวน 2 วิทยาเขต วิทยาเขตที่สงนักกีฬาเขารวมแขงขัน ดังนี้
1. วิทยาเขต เพชรบูรณ
2. วิทยาเขต สุพรรณบุรี
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 เครื่องมือที่ ใช ในการวิจัยเป นแบบทดสอบความวิตกกังวลตามสถานการณ ฉบั บ ปรับปรุงใหม (Revised
Competitive Sport Anxiety Inventory – 2 (CSAI – 2R)(Cox; Martens; & Russell. 2003) แปลเป น ภาษาไทยโดย
ดร.พิ ชิ ต เมื อ งนาโพธิ์ ประกอบด ว ย ความวิ ต กกั ง วลทางกาย ความวิ ต กกั ง วลทางจิ ต และความเชื่ อ มั่ น ในตนเอง
ทั้งหมดมี 17 ขอ ซึ่งแบบทดสอบแบงออกได 2 สวน ดังนี้
1. ขอมูลสวนตัวของนักกีฬา
2. แบบทดสอบความวิตกกังวลตามสถานการณ ทั้งหมดมี 17 ขอ แบงออกไดดังนี้
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 ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self – Confidence) 3,7,10,13,16 = 5 ขอ
การคิดคะแนน: ใหเอาคะแนนของแตละขอในแตละดานบวกกันและนําผลที่ไดมาหารดวยจํานวนขอทั้งหมดใน
แตละดาน และคูณดวย 10 จะไดผลออกมาเปนคะแนนของความเชื่อมั่นจะอยูที่ 10 - 40 ซึ่งเกณฑของคะแนน ดังนี้
(คะแนนที่ไดแตละขอบวกกัน)
X10
จํานวนขอทั้งหมด
ระดับความวิตกกังวลตามสถานการณของซีเอสเอไอทูอาร (CSAI –2R) แบงรายละเอียดดังนี้
คะแนน 10-19 ระดับความวิตกกังวลต่ํา
คะแนน 20-30 ระดับความวิตกกังวลปานกลาง
คะแนน 31-40 ระดับความวิตกกังวลสูง
2.2 ผู วิ จั ย นํ า แบบทดสอบความวิ ต กกั ง วลตามสถานการณ ฉ บั บ ปรั บ ปรุ ง ใหม หาความความน า เชื่ อ ถื อ ได
(Reliability) โดยนําแบบสอบถามไปทดสอบ (Try-Out) กับกลุมตัวอยางที่ใกลเคียงกับกลุมตัวจริงที่ ซึ่งเปนนักกีฬาฟุตบอล
สังกัดสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม จํานวน 30 คน แลวนํามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% โดยใชวิธีหา คาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธี Cronbach’s Alpha Method กําหนดระดับ
ความนาเชื่อถือคําถามตองได Alpha ไมต่ํากวา .7 โดยใชแบบทดสอบความวิตกกังวลตามสถานการณ (CSAI–2R) ของ ค็อกซ
มารเตนส และและรัสเซล ประกอบดวย ความวิตกกังวลทางกาย ความวิตกกังวลทางจิต และความเชื่อมั่นในตนเอง ทั้งหมดมี
17 ขอ ไดคาความเชื่อมั่นเฉลี่ยรวมเทากับ .89
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับแบบสอบถาม และรายละเอียดเพื่อความเขาใจ
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2. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม เพื่อขอความอนุเคราะหถึงผู ฝกสอน
กีฬาฟุตบอลและนักกีฬาฟุตบอลกีฬา “พลศึกษาเกมส” ครั้งที่ 42 ระหวางวันที่ 1-10 กันยายน 2560 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่อขออนุญาตและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวบขอมูล
3. เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามดวยตนเอง เก็บกอนการแขงขัน 2 ชั่วโมง
4. ทําการรวบรวมแบบสอบถามที่ไดมาดวนตนเอง
5. วิเคราะหความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถามเพื่อนําไปดําเนินการวิเคราะหตอไป
4. การวิเคราะหขอมูล
1. หาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของคะแนนความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาฟุตบอล
ที่เขารวมการแขงขั นกีฬ าสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42 ระหวางวันที่ 1-10 กันยายน 2560 ที่จังหวัด
สุพรรณบุรี ทั้ง 3 ดาน คือ ความวิตกกังวลทางกาย (Somatic anxiety) ความวิตกกังวลทางจิต (Cognitive anxiety) และ
ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self confidence)
2. เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของคะแนนความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาฟุตบอลที่เขา
รวมการแขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42 ระหวางวันที่ 1-10 กันยายน 2560 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
จําแนกตามรอบของการแขงขัน และประสบการณในการเลนกีฬาฟุตบอล โดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว
(One – way analysis of variance) ทดสอบความแตกตางจากการวิเคราะหความแปรปรวนระหวางคาเฉลี่ยของรอบของ
การแขงขัน โดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’ test) กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลวิเคราะหคาเฉลี่ยระดับความวิตกกังวลตามสถานการณดานความวิตกกังวลทางกาย ความวิตกกังวลทางจิต
และความเชื่อมั่นในตนเอง ของนักกีฬาฟุตบอลชายที่เขารวมการแขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทยครั้งที่ 42
ทุกรอบของการแขงขัน พบวา เมื่อแบงตามเกณฑของ ซีเอสเอไอทูอาร (CSAI – 2R) รอบแรก รอบสอง รอบรองชนะเลิศ และ
รอบชิงชนะเลิศ และนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑของระดับความวิตกกังวลตามสถานการณ ดังตารางตอไปนี้
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความวิตกกังวลตามสถานการณดานความวิตกกังวลทางกาย
ความวิตกกังวลทางจิต และความเชื่อมั่นในตนเองของนักกีฬาฟุตบอลที่เขารวมการแขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 42 ในทุกรอบของการแขงขัน
ความวิตกกังวลตามสถานการณ
รอบการแขงขัน
รางกาย
ทางจิต
ความเชื่อมั่นตนเอง
ระดับ
ระดับ
ระดับ
xˉ ± S.D.
xˉ ± S.D.
xˉ ± S.D.
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
จากตารางที่ 1 ระดับความวิตกกังวลทั้ง 3 ดาน พบวาในรอบชิงชนะเลิศ คาเฉลี่ยเทากับ 31.64 และในรอบรอง
ชนะเลิศ มีคาเฉลี่ยเทากับ 28.17 ความวิตกกังวลทางจิต พบวา ในรอบชิงชนะเลิศ คาเฉลี่ยเทากับ 35.00 และรอบรอง
ชนะเลิศ คาเฉลี่ ยเทากับ 31.75 และความเชื่อมั่นในตนเอง พบวา ในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ ในรอบชิง
ชนะเลิศ คาเฉลี่ยเทากับ 34.45 และรอบรองชนะเลิศ คาเฉลี่ยเทากับ 33.75
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแปรปรวนของคาเฉลี่ยของคะแนนความวิตกกังวลตามสถานการณ
ดานความวิตกกังวลทางกายของนักกีฬาฟุตบอลที่เขารวมการแขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42
จําแนกตามรอบของการแขงขัน ไดแก รอบแรก รอบสอง รอบรองชนะเลิศ 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
จากตารางที่ 2 พบวารอบแรก รอบสอง รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความวิตกกังวลตามสถานการณ ดานความวิตกกังวลทางกายของ
นักกีฬาฟุตบอลที่เขารวมการแขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42 โดยวิธกี ารของเชฟเฟ
ความแตกตางระหวางรอบของการแขงขัน
รอบของการแขงขัน
รอบแรก
รอบสอง
รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
20.73
21.20
28.17
31.64
xˉ
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*)
จากตารางที่ 3 พบวา ในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และเมื่อทดสอบความแตกตางตามสถานการณดานความวิตกกังวลทางกาย พบวา นักกีฬาฟุตบอลชายมีระดับความวิตกกังวล
ตามสถานการณดานความวิตกกังวลทางกายสูง ในรอบชิงชนะเลิศ คาเฉลี่ยเทากับ 31.64
ตารางที่ 4 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของคะแนนความวิตกกังวลตามสถานการณ ดานความวิตกกังวลทาง
จิตใจ ของนักกีฬาฟุตบอล ที่เขารวมการแขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 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
จากตารางที่ 4 พบวารอบแรก รอบสอง รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
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ตารางที่ 5 ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความวิตกกังวลตามสถานการณ ดานความวิตกกังวลทางจิตของ
นักกีฬาฟุตบอลที่เขารวมการแขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42 โดยวิธีการของเชฟเฟ
ความแตกตางระหวางรอบของการแขงขัน
รอบของการแขงขัน
รอบแรก
รอบสอง
รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
22.58
26.73
31.75
35.00
xˉ
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*)
จากตารางที่ 5 พบวาในรอบสอง รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และเมื่อทดสอบความแตกตางตามสถานการณดานความวิตกกังวลทางจิตนักกีฬาฟุตบอลชายมีระดับความวิตก
กังวลตามสถานการณดานความวิตกกังวลทางจิตสูง ในรอบรองชนะเลิศ คาเฉลี่ยเทากับ 31.75 และรอบชิงชนะเลิศ คาเฉลี่ย
เทากับ 35.00 และมีระดับความวิตกกังวลตามสถานการณดานความวิตกกังวลทางจิต ปานกลาง ในรอบสอง คาเฉลี่ยเทากับ
26.73
ตารางที่ 6 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของคะแนนความวิตกกังวลตามสถานการณดานความเชื่อมั่นในตนเอง
ของนั ก กี ฬ าฟุ ต บอล ที่ เข า ร ว มการแข งขั น กี ฬ าสถาบั น การพลศึ ก ษาแห งประเทศไทย ครั้ง ที่ 42 จํ า แนกตามรอบของ
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
จากตารางที่ 6 พบวา รอบแรก รอบสอง รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
ตารางที่ 7 ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความวิตกกังวลตามสถานการณดานความเชื่อมั่นในตนเอง ของ
นักกีฬาฟุตบอลที่เขารวมการแขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42 โดยวิธีการของเชฟเฟ
ความแตกตางระหวางรอบของการแขงขัน
รอบของการแขงขัน
รอบแรก
รอบสอง
รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
24.30
24.90
33.75
34.45
xˉ
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*)
จากตารางที่ 7 พบวา ในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ในรอบชิงชนะเลิศ คาเฉลี่ยเทากับ 34.45 ในรอบรองชนะเลิศ คาเฉลี่ยเทากับ 33.75 พบวา ระหวางรอบแรกกับรอบสอง
และรอบรองชนะเลิศกับรอบชิงชนะเลิศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผล
1. ศึกษาระดับของความวิตกกังวลตามสถานการณ ของนักกีฬาฟุตบอลที่เขารวมการแขงขันกีฬาสถาบันการพล
ศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42 เพื่อเปรียบเทียบระดับความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาฟุตบอลที่เขารวมการ
แขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42 “พลศึกษาเกมส” ระหวางวันที่ 1-10 กันยายน 2560 จําแนกตาม
รอบของการแขงขัน ไดแก รอบแรก รอบสอง รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
1.1 ความวิตกกังวลทางกาย พบวา นักกีฬาฟุตบอลที่เขารวมการแขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 42 ในรอบแรกรอบสอง รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยพบวา ความวิตกกังวลตามสถานการณดานความวิตกกังวลทางกายของนักกีฬาฟุตบอลในรอบแรกกับรอบสอง
ไมแตกตางทางสถิติ สวนความวิตกกังวลตามสถานการณดานความวิตกกังวลทางกายในนักฟุตบอลชาย พบวา ในรอบรอง
ชนะเลิศ และรอบชิ งชนะเลิศ มี ความแตกต างอยางมีนั ย สําคั ญ ทางสถิ ติที่ ระดั บ .05 และเมื่อ ทดสอบความแตกต างตาม
สถานการณดานความวิตกกังวลทางกาย นักกีฬาฟุตบอลชายมีระดับความวิตกกังวลตามสถานการณดานความวิตกกังวลทาง
กายสูง ในรอบชิงชนะเลิศ คาเฉลี่ยเทากับ 31.64 และมีระดับความวิตกกังวลตามสถานการณดานความวิตกกังวลทางกายปาน
กลาง ในรอบรองชนะเลิศ คาเฉลี่ยเทากับ 28.17 แสดงใหเห็นวานักกีฬาฟุตบอลจะมีความวิตกกังวลทางกายในระดับปาน
กลางตั้งแตรอบแรกและรอบสอง (สมบัติ กาญจนกิจ และสมหญิง จันทรไทย, 2542 อางถึงใน Hanin, 1970) อธิบายขยาย
ความคิดตอจากทฤษฎีอักษรยูคว่ํา (In verted – U Theory) ซึ่งใชทฤษฎีโซนของพลังงานที่เหมาะสม (Zone of Optimal
Functioning) อธิบ ายวานั กกี ฬาชั้น เยี่ยมแตละคนมีระดั บความวิต กกังวลในโซนที่ เหมาะสมไม เท าเที ยมกันในการแสดง
ความสามารถสูงสุด และถานักกีฬามีความวิตกกังวลออกนอกโซนเขาจะแสดงความสามารถต่ํากวาปกติ โดยระดับของความ
เหมาะสมของความวิตกกังวลไมจําเปนตองตกอยูในจุดกลางเสมอไปแตสามารถเลื่อนไดตามความเหมาะสมของนักกีฬาแตละ
คน อาจมีระดับความวิตกกังวลที่เหมาะสมอยูในชวงต่ํา บางคนอาจมีระดับความวิตกกังวลอยูในโซนกลาง หรือโซนสูงก็ได
ฉะนั้นผูฝกสอนควรชวยนักกีฬาคนหาโซนของพลังงานที่มีความเหมาะสม และระดับความวิตกกังวลไมไดเปนจุดแตเปนทาง
ยาว ดังนั้นผูฝกสอนควรชวยนักกีฬาคนหาโซนของพลังงานที่เหมาะสมจะไดพัฒนาศักยภาพสูงสุดของนักกีฬาเทาที่พึ่งกระทํา
ได การจะหาโซนของพลังงานที่เหมาะสมไดนั้น ผูฝกสอนตองรูระดับความวิตกกังวลของนักกีฬาคนนั้นๆ เสียกอน นักกีฬา
ฟุตบอลมีความวตกกงวลทางกายสูงขึ้น แนนอนวารอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศเปนรอบที่มีความกดดันเปนตัวแปร
สําคัญอยางมาก นักกีฬากลัววาจะทําไดไมดี กลัวทําใหคนอื่นผิดหวังในการแขงขัน
1.2 ความวิตกกังวลทางจิต ผลการวิเคราะหความวิตกกังวลตามสถานการณดานความวิตกกังวลทางจิต
ของนักกีฬาฟุตบอลที่เขารวมการแขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42 ในรอบแรก รอบสอง รอบรอง
ชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รอบชิงชนะเลิศ คาเฉลี่ยเทากับ 35.00 และมี
ระดับความวิตกกังวลตามสถานการณดานความวิตกกังวลทางจิต ปานกลาง ในรอบสอง คาเฉลี่ยเทากับ 26.73 เมื่อทําการ
ทดสอบความแตกตางดวยวิธีการของเชฟเฟพบวานักกีฬาฟุตบอลมีความวิตกกังวลตามสถานการณดานความวิตกกังวลทางจิต
ระดับปานกลางและ มีความวิตกกังวลตามสถานการณดานความวิตกกังวลทางจิตในระดับสูง ระหวางรอบสอง และรอบรอง
ชนะเลิศกับรอบชิงชนะเลิศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งนักกีฬาตองมีการจัดการความเครียดทางการ
กีฬาตองมีกระบวนการที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดหรือจิตใจและพฤติกรรมของนักกีฬา นักกีฬาตองพยายาม
จัดการกับสิ่งที่เขามารบกวนทั้งจากภายในและภายนอก สามารถแบ งประเภทการจัดการความเครียดทางการกีฬาได สอง
ประการคือ ประการแรกการจัดการความเครียดที่มุงปญหา เปนความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงหรือจัดการกับปญหาที่เปน
สาเหตุใหเกิดความเครียด โดยมีวิธีจัดการ เชน การสังเกตพฤติกรรมที่ตอบสนองตอปญหาที่เกิดขึ้นการตรวจสอบการตึ ง
เปาหมายของนักกีฬาเพื่อทราบวานักกีฬามีแนวคิดตอปญหาอยางไร และประการที่สอง การจัดการความเครียดที่มุงอารมณ
เปนความพยายามที่จะจัดการกับการตอบสนองทางอารมณ ที่เปนผลมาจากปญหาที่ทําใหเกิดความเครียดในแตละบุคคล
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ประกอบดวย การตึงสมาธิและการผอนคลาย โดยพยายามใหมีการเปลี่ยนแปลงเปาหมายหรือวัตถุประสงคของสถานการณ
(แตตองไมใชปญ
 หาหรือสภาพแวดลอมทีเ่ กิดขึน้ จริง) นักกีฬาฟุตบอลที่เลนเปนทีมตองมีการจัดการความเครียดทีม่ ุงปญหาจะ
นําไปใชเมื่อตองอยูใ นสถานการณทมี่ ีการยอมใหเกิดการเปลีย่ นแปลงได สวนการจัดการความเครียดทีม่ ุงอารมณจะมีประโยชน
อยางมากเมื่อนําไปใชกับสถานการณที่ไมยอมใหเกิดการเปลี่ยนแปลง สอดคลองกับ สันติ สิทธิจันดา (2556: 11) กลาววา
ฟุตบอลนอกจากจะใหประโยชนแกบุคคลทั่วไปในดานสุขภาพรางกาย จิตใจ ทัศนคติ สังคมและสติปญญาแลว ยังมีประโยชน
ที่เปนผลพลอยไดนอกเหนือจากที่ กลาวมาแลว เชน การมีงานทํา ชื่อเสียง เกียรติยศ เงินเดือน เงินจากผูใหการสนับสนุน ซึ่ง
นับวาเปน สิ่งสําคัญ กับตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และยังสอดคลองกับ (พิชิต ภู ติจันทร, 2457 อางถึงใน
วินวงศ วองสันตติวานิช. 2556) กลาววาบุคคลที่มีสมรรถภาพทางกายที่ดีสามารถทําใหตนเองไดรับประโยชนหลายดานไมวา
จะเปนดานรางกายที่สมบูรณแข็งแรง รวมถึงสุขภาพจิตที่ดี สามารถเผชิญกับสถานการณที่สรางความกดดันทางอารมณไดดี
ปรับตัวเขากับผูอื่นไดดี มีความสดชื่น ราเริงแลว ยังชวยสรางความมั่นคงในการดําเนินชีวิตครอบครัวและสงผลตอการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติที่สามารถดําเนินกาวหนาไปไดดวยดี
1.3 ความเชื่อมั่นในตนเอง ของนักกีฬาฟุตบอลที่เขารวมการแขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศ
ไทย ครั้งที่ 42 จําแนกตามรอบของการแขงขัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเพื่อใหทราบวารอบของ
การแขงขันรอบใดมีความแตกตางกัน จึงทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย โดยวิธีการของเชฟเฟ พบวาในรอบรอง
ชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนความวิตกกังวลตามสถานการณดาน
ความเชื่อมั่นในตนเอง ของนักกีฬาฟุตบอล ในรอบแรกกับรอบสอง ไมแตกตางทางสถิติ และในสวนของรอบรองชนะเลิศและ
รอบชิงชนะเลิศ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อทดสอบความแตกตางตามสถานการณดานความ
เชื่อมั่นในตนเอง พบวา นักกีฬาฟุตบอลชายมีระดับความวิตกกังวลตามสถานการณดานความเชื่อมั่นในตนเองสูง ในรอบชิง
ชนะเลิศ คาเฉลี่ยเทากับ 34.45 และมีระดับความวิตกกังวลตามสถานการณดานความเชื่อมั่นในตนเองสูง ในรอบรองชนะเลิศ
คาเฉลี่ยเทากับ 33.75 สามารถอธิบายไดวานักกีฬาฟุตบอลชายที่เขารวมการแขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 42 ทดสอบความแตกตางดวยวิธีการของเชฟเฟ พบวานักกีฬาฟุตบอลชาย มีความวิตกกังวลตามสถานการณดานความ
เชื่อมั่นในตนเองสูง ระหวางรอบของการแขงขัน ซึ่งพบวา ระหวางรอบแรกกับรอบสอง และรอบรองชนะเลิศกับรอบชิง
ชนะเลิศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวา ความเชื่อมั่นในตนเองจะกระตุนใหเกิดอารมณ
ทางบวก นักกีฬาฟุตบอลของสถาบันการพลศึกษา มีการฝกซอมและแขงขันอยูตลอดเวลาจึงทําใหเกิดความคาดหวังและมี
ความเชื่อมั่นในตนเองในระดับที่สูง ซึ่งเปนผลดีตอทีม นักกีฬาจะสามารถรักษาระดับความสงบและสามารถผอนคลายตนเอง
ภายใตสถานการณกดดันไดมากขึ้น สภาวะของรางกายและจิตใจจะกระตุนให เกิดการตัดสินใจซึ่งจะสงผลใหนักกีฬามีจิตใจ
หนักแนน มั่นใจ แมผลการแขงขันจะไมเปนไปตามที่คาดหวังไวก็ตาม สอดคลองกับ ศิลปชัย สุวรรณธาดา (2533) กลาววา
ความวิตกกังวลเปนสวนหนึ่งที่ทําเกิดความเครียดกอนการแขงขัน ระหวางการแขงขัน และภายหลังการแขงขัน ซึ่งอาจทําให
แสดงพฤติกรรมที่ผิดปกติ เชน ประหมา ตื่นเตน เปนสาเหตุของการขาดสมาธิในการแขงขัน สวนภายหลังการแขงขันความ
วิตกกังวลและความเครียดสามารถสงผลกระทบไปยังการแขงขันครั้งตอไปดวย แสดงใหเห็นวา นักกีฬาฟุตบอลที่เขารวมการ
แขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทยครั้งที่ 42 เมื่อนักกีฬาไดผานเขารอบการแขงขันรอบรองชนะเลิศ ที่ลึกขึ้น
จนถึงรอบชิงชนะเลิศนั้นจะมีความเชื่อมั่นในตนเองในระดับที่สูงขึ้นกวารอบแรกกับรอบสอง เนื่องจากกลุมตัวอยางที่เปน
นักกีฬาฟุตบอลสวนใหญ มีประสบการณในการฝกซอมและเรียนที่สถาบันการพลศึกษา เชนเดียวกัน จึงมีเรื่องของความมี
ศักดิ์ศรีในตนเอง ความคาดหวังของทีม ผูบริหารและกองเชียร เพื่อจะไดเขารอบไปชิงชนะเลิศ เพื่อไดสิทธิ์เปนตัวแทนในการ
เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย “ราชมงคลธัญบุรีเกมส ครั้งที่ 45” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ซึ่งเมื่อทําการแขงขันในรอบชิงชนะเลิศทุกคนในทีมก็ตองคาดหวังชัยชนะทั้งของตนเองและเพื่อนรวมทีมดวย
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2. เปรียบเทียบระดับของความวิตกกังวลตามสถานการณของนักกีฬาฟุตบอลที่เขารวมการแขงขันกีฬาสถาบันการ
พลศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 42 จําแนกตามรอบของการแขงขัน และประสบการณในการเลนกีฬาฟุตบอล นักกีฬาสวน
ใหญ มี ประสบการณ ในการเลนกี ฬาฟุ ตบอลมีประสบการณ 1 – 3 ป จํานวน 114 คน คิด เป นรอยละ 59.70 รองลงมามี
ประสบการเลนฟุตบอลมากกวา 3 ป จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 33.50 และมีประสบการณนอยกวา 3 ป จํานวน 13 คน
คิดเปนรอยละ 6.80 พบวาความวิตกกังวลดานรางกาย จิตใจ และความเชื่อมั่นในตนเอง ไมแตกตางกัน เนื่องมาจากนักกีฬา
ฟุตบอลสวนใหญมีประสบการณในการเลนและการแขงขัน รวมถึงประสบการณในการฝกซอม วิธีการฝกซอมทีใกลเคียงกัน
ตลอดจนสิ่งแวดลอมในสภาพการเก็บตัวของนักกีฬาที่เหมือนกัน ทําใหนักกีฬาเกิดความคุนเคยกับสภาพการแขงขันและรู
พื้นฐานความสามารถของคูตอสู ตลอดจนมีทักษะที่ใกลเคียงกัน สอดคลองกับ ชนะชัย วัฒนไชย (2536) ทําการวิจัยดาน
ความสัมพันธและเปรียบเทียบความวิตกกังวลตามสถานการณ และเฉพาะบุคคลของนักกรีฑาที่เขาแขงขันในปรีซีเกมสกลุม
ตัวอยางเปนนักกรีฑาตัวแทนทีมชาติจํานวน 32 คน เปนกลุมที่มีประสบการณในการแขงขัน 1- 5 ป จํานวน 15 คน และกลุม
ทีม่ ีประสบการณในการแขงขันมากกวา 5 ป ขึน้ ไป จํานวน 17 คน ผลการเปรียบเทียบความวิตกกังวลตามสถานการณอนั เปน
ลักษณะนิสัยของนักกรีฑาตัวแทนทีมชาติที่มีประสบการณในการแขงขันตางกันระหวาง 1–5 ป กับมาก็กวา 5 ป ขึ้นไป ไม
แตกตางกัน
สรุปผลการวิจัย
ความวิตกกังวลตามสถานการณเปนสวนหนึ่งที่ทําเกิดความเครียดกอนการแขงขัน ระหวางการแขงขัน และภายหลัง
การแขงขัน ซึ่งอาจทําใหแสดงพฤติกรรมที่ผิดปกติ เชน ประหมา ตื่นเตน เปนสาเหตุของการขาดสมาธิในการแขงขัน สวน
ภายหลังการแขงขันความวิตกกังวลและความเครียดสามารถสงผลกระทบไปยัง การแขงขันครั้งตอไปดวย แสดงใหเห็นวา
นักกีฬาฟุตบอลที่เขารวมการแขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทยครัง้ ที่ 42 เมื่อนักกีฬาไดผานเขารอบการแขงขัน
รอบรองชนะเลิ ศ ที่ ลึ ก ขึ้น จนถึงรอบชิ งชนะเลิ ศ นั้ น จะมี ความเชื่ อ มั่น ในตนเองในระดับ ที่ สู งขึ้ น กวารอบแรกกับ รอบสอง
เนื่ อ งจากกลุ ม ตั ว อย า งที่ เป น นั ก กี ฬ าฟุ ต บอลส ว นใหญ มี ป ระสบการณ ในการฝ ก ซ อ มและเรีย นที่ ส ถาบั น การพลศึ ก ษา
เชนเดียวกัน จึงมีเรื่องของความมีศักดิ์ศรีในตนเอง ความคาดหวังของทีม ผูบริห ารและกองเชียร เพื่ อจะไดเขารอบไปชิง
ชนะเลิศ เพื่อไดสิทธิ์เปนตัวแทนในการเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย “ราชมงคลธัญบุรีเกมส ครั้งที่
45” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเมื่อทําการแขงขันในรอบชิงชนะเลิศทุกคนในทีมก็ตองคาดหวังชัยชนะทั้ง
ของตนเองและเพื่อนรวมทีม
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ควรจะศึกษาวิธีการสรางความเชื่อมั่นในตนเองใหกับนักกีฬาสมัครเลนควบคูไปพรอมกับ
และควรศึกษาความสัมพันธระดับความวิตกกังวลตามสถานการณใหเหมาะสมกับบุคคลที่มารวมตัวกันเลนกีฬาฟุตบอลมาจาก
พื้นฐานทักษะทีแ่ ตกตางกันอาจจะมีผลกระทบตอการเลนฟุตบอลและความวิตกตกังวลที่สงผลตอทีม
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพอนามัยสิ่งแวดลอมของครัวเรือน จํานวนประชากร
25,528 ครัวเรือน กําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตาราง ทาโร ยามาเน ไดขนาดตัวอยาง 400 ครัวเรือน ทําการสุมตัวอยาง
ครัวเรือนหลายขั้นตอน ศึกษาในชวงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2560 โดยใชแบบประเมินสุขลักษณะบานสะอาด อนามัยดี ชีวี
รวมเปนสุข ทําการประเมินตามเกณฑสุขลักษณะอนามัยสิ่งแวดลอม 9 ดาน คือ ลักษณะของบานและบริเวณโดยรอบ,หองน้ํา
หองสวม,หองนอน,หองครัวและอาหาร,น้ําอุปโภค บริโภค, การจั ดการมูลฝอย, การจัดการน้ําเสียครัวเรือน,การควบคุมสัตว
และแมลงพาหะนําโรค และการจัดเก็บสารเคมีอุปกรณเครื่องใชและความปลอดภัย พบวา ครัวเรือนที่อยูอาศัยมีสุขลักษณะที่
ดีในการจัดเก็บสารเคมี อุปกรณ เครื่องใชและความปลอดภัย มากที่สุด คิดเปนรอยละ 91.35 รองลงมาคือ คุณ ภาพและ
ปริมาณน้ําบริโภค อุปโภค คิดเปนรอยละ 90.05 นอยที่สุดคือการจัดการมูลฝอยของครัวเรือนคิดเปนรอยละ 64.79 และมี
สภาพอนามัยสิ่งแวดลอมของครัวเรือนมีสุขลักษณะที่ดีโดยรวม(เฉลี่ย) รอยละ 81.44
คําสําคัญ : เกณฑการประเมินสุขลักษณะ อนามัยสิ่งแวดลอม ครัวเรือนที่อยูอาศัย
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
ดวยการสาธารณสุขไดพัฒนามาจนถึงแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับที่ 12 ใหสอดคลองตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่12 (2560- 2564) และไดมีแผนพัฒนายุทธศาสตรดานสาธารณสุขระยะยาว 20 ป โดยมียุทธศาสตรที่1
เรงการเสริมสรางสุขภาพคนไทยเชิงรุก ที่มีวัตถุประสงคสรางความเขมแข็งบุคคล ชุมชน องคกร ภาคีเครือขาย ใหมีศักยภาพ
ดูแลตนเอง ชุมชนและมีสวนรวมในการสรางและจัดการสุขภาพ โดยมีมาตรการ/แนวทางการพัฒนาระบบเพื่อจัดการกับปจจัย
ที่กําหนดสุขภาพ โดยพัฒนาและยกระดับมาตรฐานดานอนามัยสิ่งแวดลอม (คณะกรรมการอํานวยการจัดทําแผนพัฒนา
สุข ภาพแห งชาติ ฉ บั บ ที่ 12, 2559) ขณะที่ ก รมอนามั ย ได มี ก ารดํ าเนิ น งานเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ แผนยุท ธศาสตรอ นามั ย
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งมีเปาหมายหลัก คือลดการเจ็บปวยเนื่องจากปจจัยดานสิ่งแวดลอม
ประกอบกับนโยบายยุทธศาสตรเมืองไทย เมืองสะอาด (Clean Cities) มุงสงเสริมและรวมใจ ทําเมืองไทยใหสะอาด โดยเนน
การจัดการสวมสาธารณะและสิ่งปฏิกูล อาหารสะอาด คุณภาพน้ํา ดื่มไดมาตรฐาน และการจัดการมูลฝอยในชุมชน สํานัก
อนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย จึงไดกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงาน การพัฒนา ปรับปรุงบาน หรือการจัดการที่พัก
อาศัย ใหสะอาด ถูกสุขลักษณะ ตามหลักสุขาภิบาลสิง่ แวดลอมพื้นฐาน มีการปรับปรุงพฤติกรรมอนามัยสวนบุคคล รวมทั้งการ
มีสวนรวมในการพัฒนาหมูบาน/ชุมชน ตามโครงการบานสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ ซึ่งกําหนดใหมีจํานวนหลังคาเรือนใน
หมูบาน/ชุมชน ผานเกณฑประเมิน ตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป ในชุมชน/หมูบานที่มีศักยภาพของทุกจังหวัด เมื่อสิ้นสุดแผน
ยุทธศาสตรนี้ แตในแผนพัฒนาอนามั ยสิ่งแวดลอมในป พ.ศ. 2559 กําหนดใหรอยละ 100 ของครัวเรือนเขาถึงน้ําบริโภค
อุปโภคอยางเพียงพอ สวนขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการไม
นอยกวารอยละ 50 (สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2555)
คุณภาพสิ่งแวดลอมหรือสภาพสุขลักษณะของอนามัยสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธโดยตรงกับคุณภาพชีวิต จากแนวคิดที่วา
การมีน้ําดื่มสะอาด อาหารสะอาด อากาศบริสุทธิ์ สถานที่อยูอาศัยที่สะอาดปลอดภัย มีผลตอสุขภาพที่ดีของมนุษย ซึ่งไมเพียง
ทําใหปราศจากโรคภัยไขเจ็บเพียงอยางเดียว การทําใหบรรลุวัตถุประสงคในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมของสาธารณชน
ทัง้ ในเรื่องคุณคาในระบบนิเวศ ยอมกอใหเกิดผลดีทั้งสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย ความเปนอยูที่ดี และความสะดวกสบาย
(พัฒนา มูลพฤกษ, 2550)
แตจากการสืบคนงานวิจัยที่ผานมาไมพบวามีการวิจัยเรื่องสภาพสุขลักษณะของอนามัยสิ่งแวดลอมของครัวเรือนในอําเภอ
วังทองมากอน ดังนั้นวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งตั้งอยูในเขตบริการสุขภาพอําเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก จึงเห็นควรที่จะไดศึกษาถึงระดับสภาพสุขลักษณะของอนามัยสิ่งแวดลอมของครัวเรือนในชุมชนอําเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก ป2560.ไวเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาระดับสภาพสุขลักษณะอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาสุข
สภาวะของชุมชนในเขต เพื่อที่จะไดนําไปใชเปนเกณฑ/มาตรฐานและเปาหมายงานดานนี้ทั้งมีสวนรวมพัฒนาบริการสุขภาพ
ตลอดจนติดตาม ประเมิน สนับสนุน กิจกรรมสุขภาพและการรวมพัฒนาสุขภาวะประชาชน ชุมชนในทองถิ่นใหกาวสูไทย
แลนด 4.0 สืบไป
งานวิจัยนี้มีจึงวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพอนามัยสิ่งแวดลอมของครัวเรือน ชุมชนในอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใชศึก ษา คื อครัวเรือ นในอําเภอวังทอง จํ านวน 25,528 ครัวเรือ น ขนาดตัวอยาง กําหนดโดยใช ตาราง
สําเร็จรูป ของทาโร ยามาเน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ไดขนาดตัวอยาง 397 ครัวเรือน ผูวิจัยทําการเพิ่มตัวอยางอีก 3
ครัวเรือน จึงรวมเปนกลุมตัวอยาง 400 ครัวเรือน ทําการสุมครัวเรือนแบบหลายขั้นตอน โดยจับสลากมา 4 ตําบล คือตําบลดิน
ทอง หนองพระ ชัยนาม และตําบลวังทอง และจับฉลากมาตําบลละ1 หมูบาน ได 4 หมูบานคือ บานคลองตาคง บานสะเดา
เหนือ บ านท าโปรง และบานวังตาพรม กําหนดขนาดตั วอยางเจาะจงหมูบ านละ 100 ครัวเรือน แลวทําการสุมตั วอยาง
ครัวเรือนในแตละหมูบานแบบบังเอิญ โดยผูใหขอมูลแตละครัวเรือนคือหัวหนาครัวเรือนหรือบุคคลอื่นที่สามารถใหขอมูลได
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบประเมินสุขลักษณะบานสะอาด อนามัยดี ชีวีรวมเปนสุข ดัดแปลงจากเครื่องมือสํารวจ
ประเมินโครงการบานสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ ของกรมอนามัย การประเมินตามเครื่องมือซึ่งมี รายละเอียดของเกณฑการ
ประเมินสุขลักษณะอนามัยสิ่งแวดลอม แบงออกเปน 9 ดาน ดังนี้ 1) ลักษณะของบานและบริเวณโดยรอบ 2) หองน้ํา หอง
สวม 3) หองนอน 4) หองครัวและอาหาร 5) น้ําอุปโภค บริโภค 6) การจัดการมูลฝอย7) การจัดการน้ําเสียครัวเรือน 8) การ
ควบคุมสัตวและแมลงพาหะนําโรค และ 9) การจัดเก็บสารเคมี อุปกรณเครื่องใชและความปลอดภัย รวมทั้งสิ้น 32 ขอ โดยแต
ละขอจะประกอบดวยขอคําถาม 1-4 ประเด็น (สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2557)
เกณฑการประเมินในแตละขอ คือ ผาน และ ไมผาน โดย ผานเกณฑ หมายถึง ในขอนั้น ผานประเด็นทุกประเด็น และ
ไมผานเกณฑ หมายถึง มีผลการประเมินในขอนั้น –ไมผานประเด็นใดประเด็นหนึ่ง หรือทุกประเด็นในขอนั้น
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ทําการอบรมพนักงานเก็บรวบรวมขอมูล โดยการตรวจประเมินและสัมภาษณตามแบบฯใน
ชวงเวลา 1 ตุลาคม– 30 พฤศจิกายน 256
วิธีวิเคราะหขอมูลโดยสรางและลงรหัสขอมูล นําขอมูลเขาและทําการวิเคราะหขอมูล โดยหาคาความถี่ หาคารอยละ หา
คาการกระจายขอมูลดวยคากลาง เปนคาเฉลี่ย
ผลการวิจัย
พบวา สุขลักษณะบาน/ครัวเรือนผานเกณฑประเมินสภาพอนามัยสิง่ แวดลอมดานตางๆดังนี้
1. ดานลักษณะของบานและบริเวณโดยรอบ
ตารางที่ 1 รอยละสุขลักษณะตัวบานและบริเวณโดยรอบผาน/ไมผา นการประเมิน
1. ลักษณะตัวบานและบริเวณโดยรอบ
ผาน%
1.1 ตัวบานไมเสี่ยงตออุบัติเหตุอันตรายและสิ่งรบกวนจาก ควัน กลิ่น แสง เสียง 77.3
1.2 ตัวบานอยูในสภาพดีมั่นคงแข็งแรง
88.0
1.3 บริเวณโดยรอบบาน สะอาด รมรื่น และ ไมมีน้ําทวมขัง
67.5
1.4 ภายในบานสะอาดเปนระเบียบ จัดเปนสัดสวน และทําความสะอาด
65.7
สม่ําเสมอ
1.5 ภายในบานมีการระบายอากาศดี และมีแสงสวางเพียงพอ
89.3
1.6 กรณีมีการเลี้ยงสัตว พื้นที่เลีย้ งสัตวสะอาด แยกเปนสัดสวน และทําความ 66.0
สะอาดอยางสม่ําเสมอ

ไมผา น%
22.70
11.98
32.50
34.27
10.7
34.0

คาเฉลี่ยดานสุขลักษณะตัวบานและบริเวณโดยรอบ
75.65
24.35
จากตารางที่1 ดานลักษณะของบานและบริเวณโดยรอบ พบวา ดานภายในบานมีการระบายอากาศดี และมีแสงสวาง
เพียงพอมากที่สุด รองลงไปคือสภาพตัวบานอยูในสภาพดีมั่นคงแข็งแรง ขณะที่สภาพภายในบานสะอาดเปนระเบียบ จัดเปน
สัดสวนและทําความสะอาดเสมอ ผานนอยที่สุด คือรอยละ 89.3 88.0 และ 65.7 ตามลําดับ ขณะที่มีคาเฉลี่ยดานตัวบานและ
บริเวณโดยรอบ ผานรอยละ 75.65

130

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

2. ดานหองนอน
ตารางที่ 2 รอยละสุขลักษณะหองนอนผาน/ไมผานการประเมิน
2.หองนอน
ผาน% ไมผา น%
2.1หองนอนสะอาด เปนระเบียบ ทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ
81.3
18.7
2.2หองนอนใหความสงบ เปนสัดสวนไมถูกรบกวน มีพื้นที่พอเหมาะกับจํานวน
89.4
10.6
สมาชิก
2.3 หองนอนมีมุงลวดหรือมีมุงที่มจี ํานวนเพียงพอกับผูพักอาศัยสามารถปองกัน
92.2
7.8
ยุงและแมลงตางๆ
คาเฉลี่ยดานหองนอน
87.66
12.34
จากตารางที่2 สุขลักษณะหองนอน พบวา หองนอนมีมุงลวด หรือมีมุงที่มีจํานวนเพียงพอกับผูพักอาศัย สามารถปองกันยุง
และแมลงตางๆ ผานมากที่สุด รองลงไปคือ หองนอนใหความสงบ เปนสัดสวนไมถูกรบกวนมีพื้นที่พอเหมาะกับจํานวนสมาชิก
นอยที่สุดคือ หองนอนสะอาดเปนระเบียบทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ ผานรอยละ 92.2 89.4 และ 81.3 ตามลําดับ
ขณะที่มีคาเฉลี่ยดานหองนอนผานรอยละ 87.66
3. ดานหองครัวและอาหาร
ตารางที่ 3 รอยละของสุขลักษณะดานหองครัวและอาหารผาน/ไมผา นการประเมิน
3.หองครัวและอาหาร
3.1บริเวณหองครัวหรือบริเวณที่ใชปรุงอาหาร(ทําครัว) แยกเปนสัดสวน และมี
การจัดวางวัสดุฯ
3.2การเตรียม ปรุง ประกอบอาหาร ตองสูงจากพื้น อยางนอย 60 เซนติเมตร
3.3อาหารสดเชน ปลา ไข ผักสด ผลไม ตองลางใหสะอาดกอนปรุง ประกอบ
อาหาร หรือรับประทาน
3.4กินและอาหารปรุงสุกแลว มีภาชนะปกปด หรือเก็บในตูกับขาวหรือตูเย็นเก็บ
อาหารที่ปรุง
3.5มีการใชสารปรุงแตงอาหารในปริมาณ พอเหมาะ และ อาหารกระปอง ที่
ถูกตอง ปลอดภัย
3.6 ใชภาชนะ อุปกรณ ทําจากวัสดุที่ปลอดภัย ใสอาหารที่เหมาะสม
3.7การลางภาชนะอุปกรณจนสะอาด และจัดเก็บที่ถูกตอง
คาเฉลี่ยดานครัวและอาหาร

ผาน%
75.3

ไมผา น%
24.7

82.9
97.0

17.1
3.0

91.1

8.9

97.4

2.6

91.1
74.1
86.98

8.9
25.9
13.02

จากตาราง ที่ 3 สุขลักษณะสภาพหองครัวและอาหาร พบวา มีการใชสารปรุงแตงอาหารในปริมาณพอเหมาะ และอาหาร
กระปอง ที่ถูกตอง ผานมากที่สุด รองลงไปคือ อาหารสด เชน เนื้อสัตว ปลา ไข ผักสด ผลไมตองลางใหสะอาด กอนปรุง
ประกอบอาหาร หรือรับประทาน มีการลางภาชนะอุปกรณจานสะอาดและจัดเก็บที่ถูกตอง ผาน นอยที่สุดคือ ผานรอยละ
97.4 97.0 และ 74.1 ตามลําดับ ขณะที่มีคาเฉลี่ยดานหองครัวและอาหาร ผานรอยละ 86.98
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4. ดานน้ําอุปโภค บริโภค
ตารางที่ 4 รอยละดานน้ําอุปโภค บริโภคผาน/ไมผานการประเมิน
4. น้ําอุปโภค-บริโภค

ผาน%

ไมผา น%

4.1 มีน้ําอุปโภค บริโภค ที่สะอาด เพียงพอตลอดป

88.4

11.6

4.2 ภาชนะเก็บกักน้ําบริโภค สะอาด มีฝาปด และรักษาความสะอาดอยาง
สม่ําเสมอ

91.7

7.8

คาเฉลี่ยดานน้ําอุปโภค บริโภค

90.05

9.95

จากตารางที่ 4 ดานน้ําอุปโภค บริโภค พบวา ภาชนะเก็บกักน้ําบริโภค สะอาด มีฝาปด และรักษาความสะอาดอยาง
สม่ําเสมอ ผานมากที่สดุ รอยละ 91.7 และสภาพมีน้ําอุปโภค บริโภค ที่สะอาด เพียงพอตลอดป ผานรอยละ 88.4 ขณะที่มี
คาเฉลี่ยดานน้ําอุปโภค บริโภค ผานรอยละ 90.05
5. ดานหองน้ํา หองสวม
ตารางที่ 5 รอยละดานหองน้ํา-หองสวมผาน/ไมผานการประเมิน
5. สภาพหองน้ํา-หองสวม

ผาน%

ไมผา น%

87.8

12.2

5.2น้ําใชในหองน้ํา หองสวม สะอาด เพียงพอ และไมพบลูกน้ํายุง ภาชนะเก็บกัก 83.4
น้ํา ขันตักน้ํา สะอาดฯ

16.6

5.3หองน้ํา หองสวม มีการระบายอากาศดี และมีแสงสวางเพียงพอ

90.6

9.4

5.4 ประตู ที่จับเปด-ปด ที่ล็อคดานใน/กลอนประตู อยูในสภาพดี ใชงานได

93.5

6.5

5.5 บริเวณที่ตั้งหองน้ํา หองสวม ตั้งอยูในทิศทางที่แสงแดดสองถึง ตองไมอยูที่
ลับตาฯ

92.5

7.5

คาเฉลี่ยดานหองน้ํา-หองสวม

89.54

10.46

5.1ตัวเรือนสวม อยูในสภาพดี สภาพทอระบายสิ่งปฏิกลู ถังเก็บกัก ไมรั่วแตก
หรือชํารุด ฯ

จากตารางที่ 5 ดานหองน้ํา หองสวม พบวา ที่จับเปด-ปดประตู ที่ลอ็ คดานใน/กลอนประตูอยูในสภาพดี ใชงานได ผาน
มากที่สุด รองลงไปคือ บริเวณที่ตงั้ หองน้ํา หองสวม ตั้งอยูในทิศทางที่แสงแดดสองถึง ตองไมอยูทลี่ ับตา/เปลี่ยว นอยที่สุดคือ
น้ําใชในหองน้ํา หองสวม สะอาด เพียงพอ และไมพบลูกน้ํายุง ภาชนะเก็บกักน้ํา ขันตักน้ําสะอาด อยูในสภาพดี ใชงานได ผาน
รอยละ 93.5 92.5และ 83.4 ตามลําดับ ขณะที่มีคา เฉลีย่ ดานหองน้ํา-หองสวม ผานรอยละ 89.54
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6. ดานการจัดการมูลฝอย
ตารางที่ 6 รอยละดานการจัดการขยะมูลฝอยผาน/ไมผานการประเมิน
6.การจัดการขยะมูลฝอย

ผาน%

ไมผา น%

6.1 มีการคัดแยก และรวบรวมมูลฝอย

68.9

31.1

6.2 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่นําไปหมัก/เลี้ยงสัตวตอ งมีฝาปด
มิดชิดภาชนะรองรับฯ

66.7

33.4

6.3 ขยะมีการรอเก็บ การขนหรือนําไปดําเนินการ นําไปกําจัด และไมมมี ูลฝอย
ตกคางภายในครัวเรือน

58.8

41.2

คาเฉลี่ยดานการจัดการมูลฝอย

64.79

35.21

จากตารางที่ 6 ดานการจัดการมูลฝอย พบวา มีการคัดแยก และรวบรวม มูลฝอย ผานมากที่สุด รองลงไปคือภาชนะ
รองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่นําไปหมัก/เลี้ยงสัตวตองมีฝาปดมิดชิดภาชนะรองรับขยะทุกชนิดมีสภาพภาชนะไมสกปรก
และมีพอตอปริมาณมูลฝอย และขยะมีการรอเก็บ การขนหรือนําไปดําเนินการ นําไปกําจัดและไมมีมูลฝอยตกคางภายใน
ครัวเรือน นอยที่สุดคือ ผานรอยละ 68.9 66.7และ 58.8 ตามลําดับ ขณะที่มีคาเฉลี่ยดานการจัดการมูลฝอย ผานรอยละ
64.79
7. ดานการจัดการน้ําเสียครัวเรือน
ตารางที่ 7 รอยละดานการจัดการน้ําเสียครัวเรือนผาน/ไมผานการประเมิน
7. สภาพการจัดการน้ําเสีย
7.1 มีการจัดการน้าํ เสียจากครัวเรือน กอนปลอยออกสูสิ่งแวดลอม

ผาน%
59.7

ไมผา น%
40.3

7.2 บริเวณ/พื้นดินโดยรอบบานแหง ไมมีน้ําเสียขัง
78.0
22.0
คาเฉลี่ยดานการจัดการน้ําเสียครัวเรือน
68.85
31.15
จากตารางที่ 7 ดานการจัดการน้ําเสียครัวเรือนผาน/ไมผานการประเมินพบวา บริเวณ/พื้นดินโดยรอบบานแหง ไมมีน้ําเสีย
ขัง ผาน รอยละ 78.0และมีการจัดการน้ําเสียจากครัวเรือนกอนปลอยออกสูสิ่งแวดลอม ผาน รอยละ 59.7 ขณะที่มีคาเฉลี่ย
ดานการจัดการน้ําเสียครัวเรือน รอยละ 68.85
8. ดานการควบคุมสัตวและแมลงพาหนะนําโรค
ตารางที่ 8 รอยละดานการควบคุมแมลงและสัตวนําโรค ผาน/ไมผานการประเมิน
8. การควบคุมสัตวและแมลงพาหนะนําโรค
8.1 ไมมีน้ําขังในภาชนะตางๆ ที่อาจเปนแหลงเพาะพันธุยุง ไมพบแหลงเพาะ
ขยายพันธุฯ
8.2 ไมปลอยใหมีแมลงและ สัตวนาํ โรครบกวน มีการควบคุมกําจัดหนู แมลงวัน
แมลงสาป
คาเฉลี่ยดานการควบคุมแมลงและสัตวนําโรค
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จากตารางที่ 8 ดานการควบคุมแมลงและสัตวนําโรค พบวา ไมปลอยใหมีแมลงและสัตวนําโรครบกวน มีการควบคุมกําจัด
หนู แมลงวัน แมลงสาป ผาน รอยละ 81.9 และ ไมมีน้ําขังในภาชนะตางๆ ที่อาจเปนแหลงเพาะพันธุยุง ไมพบแหลงเพาะ
ขยายพันธุหรือที่อยูของหนู แมลงวัน แมลงสาป ผาน รอยละ 74.3 ขณะที่มีคาเฉลี่ยดานการควบคุมแมลงและสัตวนําโรค รอย
ละ 78.12
9. ดานการจัดเก็บสารเคมี อุปกรณเครื่องใชและความปลอดภัย
ตารางที่ 9 รอยละดานการจัดเก็บสารเคมี อุปกรณเครื่องใชและความปลอดภัย ผาน/ไมผานการประเมิน
9. การจัดเก็บสารเคมี อุปกรณเครือ่ งใชและความปลอดภัย
ผาน%
ไมผา น%
9.1 จัดเก็บสารเคมีที่เปนอันตรายใหมิดชิด แยกเปนสัดสวน พนมือเด็กและ
ปลอดภัยดี

89.3

10.7

9.2 มีอุปกรณ สิ่งของเครื่องใชที่ปลอดภัยดี โดยจัดเก็บ บํารุงรักษา และตรวจสอบ
ความปลอดภัยฯ

93.4

6.6

คาเฉลี่ยดานการจัดเก็บสารเคมี อุปกรณเครื่องใชและความปลอดภัย

91.35

8.65

จากตารางที่ 9 ดานการจัดเก็บสารเคมี อุปกรณเครื่องใชและความปลอดภัย พบวา มีอุปกรณ สิ่งของเครื่องใชที่ปลอดภัยดี
โดยจัดเก็บ บํารุงรักษา และตรวจสอบความปลอดภัยของสายไฟ ปลั๊กไฟ และอุปกรณไฟฟาทุกชนิดใหอยูในสภาพดีปลอดภัย
ผานมากที่สดุ 93.4 และ สารเคมีที่เปนอันตราย จัดเก็บใหมดิ ชิด แยกเปนสัดสวน พนมือเด็กและปลอดภัย ผาน คิดเปนรอยละ
89.3 ขณะที่มีคา เฉลีย่ ดานการจัดเก็บสารเคมี อุปกรณเครื่องใชและความปลอดภัยรอยละ 91.35
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10. สุขลักษณะอนามัยสิ่งแวดลอมของครัวเรือนผานเกณฑประเมินรายดานตางๆและโดยรวมมีดังนี้
ตารางที่ 10 คาเฉลี่ยสภาพอนามัยสิ่งแวดลอมของ ครัวเรือนทุกดานโดยรวมที่ผาน/ไมผานการประเมิน(รอยละ)
สุขลักษณะอนามัยสิ่งแวดลอมของครัวเรือนดานตางๆ
คาเฉลี่ยผาน คาเฉลี่ย
(%)
ไมผา น(%)
ตัวบานและบริเวณโดยรอบ
75.65
24.35
หองนอน
87.66
12.34
ครัวและอาหาร
86.98
13.02
น้ําอุปโภค บริโภค
90.05
9.95
หองน้ํา-หองสวม

89.54

10.46

การจัดการมูลฝอย

64.79

35.21

การจัดการน้ําเสียครัวเรือน
การควบคุมแมลงและสัตวนําโรค
การจัดเก็บสารเคมี อุปกรณเครื่องใชและความปลอดภัย

68.85
78.12
91.35

31.15
21.88
8.65

คาเฉลี่ยอนามัยสิ่งแวดลอมโดยรวมทุกดานของครัวเรือน

81.44

18.56

จากตารางที่ 10 คาเฉลี่ยสภาพอนามัยสิ่งแวดลอมของครัวเรือนดานตางๆ พบวา ดานการจัดเก็บสารเคมี อุปกรณ
เครื่องใชและความปลอดภัย ผานการประเมินสุขลักษณะมากที่สุด รองลงไปคือ ดานน้ําอุปโภค บริโภค และนอยที่สุดคือ ดาน
การจัดการมูลฝอย มีคาเฉลี่ย(รอยละ) 91.35 90.05 และ 64.79 ตามลําดับ ขณะที่พบวามีคาเฉลี่ยสภาพอนามัยสิ่งแวดลอม
โดยรวมทุกดานของครัวเรือน รอยละ 81.44
อภิปรายผล
จากสภาพสุขลักษณะอนามัยสิ่งแวดลอมของครัวเรือน โดยรวม พบวา รอยละ 81.44 และไมผานเกณฑ รอยละ 18.56
แสดงให เห็ น วา มี สภาพที่ กลั บ กลายมาเป น สิ่งคุ ก คามสุ ขภาพตอ ผู อยู อ าศัย ทั้ งนี้ เพราะ คุณ ภาพสิ่ งแวดลอ มหรือ สภาพ
สุขลักษณะของอนามัยสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธโดยตรงกับคุณภาพชีวิต จากแนวคิดที่วาการมีน้ําดื่มสะอาด อาหารสะอาด
อากาศบริสุทธิ์ สถานที่อยูอาศัยที่สะอาดปลอดภัย มีผลตอสุขภาพที่ดีของมนุษย ซึ่งไมเพียงทําใหปราศจากโรคภัยไขเจ็บเพียง
อยางเดียว การทําใหบรรลุวัตถุประสงคในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมของสาธารณชน ทั้งในเรื่องคุณคาในระบบนิเวศ ยอม
กอใหเกิดผลดีทั้งสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย ความเปนอยูที่ดี และความสะดวกสบาย (พัฒนา มูลพฤกษ, 2550)
เมื่ อ พิ จ ารณารายด า น พบว า ด า นการจั ด ขยะมู ล ฝอย คื อ ผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น น อ ยที่ สุ ด ร อ ยละ 64.79 ซึ่ ง
สภาพแวดลอมดานขยะมูลฝอยนี้ สามารถสงผลเสียตอสุขภาพของคน จึงควรไดรับการแกไข อยางไรก็ตามเมื่อเทียบกับเกณฑ
ในแผนพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2555) ที่ระบุวา ควรมี
กําหนดใหขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการไมนอยกวารอยละ
50 ก็ถือไดวาผานเกณฑ
เมื่อพิจารณาดาน การจัดเก็บสารเคมี อุปกรณ เครื่องใช และความปลอดภัยพบวา ผานเกณฑ มากที่สุด คือรอยละ
91.35 แสดงใหเห็นวา ครัวเรือนนาจะมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของอันตรายจากสารเคมี อุปกรณ เครื่องใชจึงทํา
การจัดเก็บไวไดอยางถูกสุขลักษณะ ซึ่งนับวาเปนผลดีตอ ภาวะสุขภาพ แตอยางไรก็ตาม ก็ยังมีครัวเรือนที่ยังไมผานเกณฑดานนี้
อีกรอยละ 8.65 ซึ่งควรไดรับการปรับปรุงแกไขการจัดเก็บสารเคมี อุปกรณ เครื่องใช ใหมีความปลอดภัยตอไป
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การศึกษาครั้งนี้เปนการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบเพื่อศึกษา รูปแบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังและการสนับสนุนการ
จัดการตนเอง โดยคัดเลือกงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ ซึ่งเปนรายงานวิจัยที่ทําในประเทศไทยและตางประเทศตั้งแต พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ.
2557ประมาณ 10 ปที่ผานมา พบวากลุมโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน แนวคิดการสนับสนุนการจัดการตนเอง และการใช
รูปแบบการดูแลผูปวย ไดรับการสนับสนุนในประเทศที่พัฒนาแลวหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา ประเทศไทยเริ่ม
สนใจตั้งแตมีการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ จากการทบทวนวรรณกรรมพบงานวิจัยในเมืองไทย ที่ทําเกี่ยวกับการจัดการและการ
สนับสนุนการจัดการตนเอง สวนใหญจ ะเปนการศึก ษาของนิสิต นักศึกษาและอาจารยในมหาวิทยาลัย แตยังไมพบวามีการนําการ
จัดการและการสนับสนุนการจัดการตนเองรวมทั้งรูปแบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง ไปใชในระบบบริการการดูแลเพื่อพัฒนาคุณ ภาพ
จากหลักฐานเชิงประจักษชี้ใหเห็นวาในการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังถาจะใหไดผลลัพธที่ดีจะตองมีการใชองคประกอบในรูปแบบการดูแล
ผูปวยโรคเรื้อรัง มากกวาหนึ่งองคประกอบ ผลการวิจัยพบวาโดยสวนใหญเปนไปในทิศทางบวกแมวาการวิจัยบางเรื่องผลลัพธยังไม
ชัดเจนแตพบกระบวนการดูแลดีขึ้น ขอเสนอแนะควรมีการนํางานวิจัยตางๆ ที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมไปพิจารณาใชเพื่อปรับปรุง
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
การเจ็บปวยเรื้อรังเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของโลกและประเทศไทยไดแก โรคเรื้องรัง เชนโรคความดันโลหิต
สูง โรคเบาหวาน เปนตน การเจ็บปวยเรื้อรังมีผลกระทบตอกระบวนการพัฒนาของบุคคลที่เกิดขึ้นอยางถาวรไมสามารถรักษา
ใหหายขาดไดทําใหการดําเนินชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิมสังคมครอบครัวตองรับภาระดูแลผูปวยสงผลใหการดําเนินชีวิตของสมาชิก
ในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปถาการดูแลผูปวยใชเวลายาวนานจะสูญเสียทรัพยากรบุคคลและเศรษฐกิจผูบริหารระบบบริการ
สุขภาพในประเทศไทยจึงตองพิจารณาการใหบริการผูปวยกลุมโรคเรื้อรังมากขึ้นเพราะจะมีหนวยงานที่รับผิดชอบการดูแลโรค
เรื้อรังจึงเกิดขึ้นและมีการประกาศใชพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ในป พ.ศ. 2545 ระบบหลักประกันสุขภาพ
จึงมีการพัฒนาตั้งแต ปพ.ศ. 2548 จนถึงปจจุบัน เพื่อจัดการใหมีระบบการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพทั้งประเทศ และให
ประชาชนชาวไทยมีสิทธิไดรับการบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานดวยกันทุกคน. การมีระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติขึ้น
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบสาธารณสุขไทยหลายประการ (สุรจิต สุนทรธรรม และคณะ,2555) การใชรูปแบบการ
บริหารการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง (Chronic Care Model: CCM) ที่พัฒนามาจากการวิจัยของวากเนอร (Wagner,1998;7(3),
2001;20(6) เนนการดูแลแบบองครวมที่เชื่อมโยงหนวยบริการที่มีการดูแลที่มีมาตรฐานตั้งแตโรงพยาบาลถึงชุมชนเนนการ
ทํางานอยางมีสวนรวมของทุกภาคสวนเพื่อใหเกิดผลลัพธทางสุขภาพที่ดีโรคเรื้อรังที่สําคัญตอภาวะสุขภาพของประชากรใน
ประเทศไทย เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ความตองการของผูปวยโรคเรื้อรังมีมากและมีผูปวยจํานวนไมนอยที่
ไดรับการดูแลและการรักษาไมถูกตองนําไปสูความสูญเสียดานเศรษฐกิจและสังคมมากมาย (ชูชัย ศรชํานิ และสรกิจ ภาคีชีพ,
2550) จึงจําเปนที่เราตองมีการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังอยางถูกตองใหเหมาะกับสภาพผูรับบริการที่เพิ่มขึ้นทุกป
และมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการดูแลผูปวยเรื้อรังที่เนนการเชื่อมโยงระบบการดูแลที่ตอเนื่องระหวาง บาน ชุมชน และ
โรงพยาบาลในระดับตางๆ ตลอดจนระบบคัดกรองที่ดีจะชวยติดตามผูที่ภาวะเสี่ยงตอโรคจะตองทําใหครอบคลุมประชากร
เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงการบริการผูปวย ซึ่งการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานนี้จะ
สอดคลองกับแผนการพัฒนาการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังของกระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
รู ป แบบการดู แ ลผู ป ว ยโรคเรื้ อ รั ง (chronic care model) และการสนั บ สนุ น การจั ด การตนเอง (self-management
support) มีการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหไดรูปแบบบริการที่เหมาะสมกับผูปวยโรคเรื้อรังประเทศไทยมีผูปวยเรื้อรังเปน
จํานวนมาก และพยายามแก ไขป ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ในรูป แบบต างๆ รวมทั้ งมี การจัด ทํ าแผนยุท ธศาสตร ที่ เกี่ย วกั บ ที่ จ ะป อ ง
ภาวะแทรกซอน ที่จะเกิดจากโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน แตยังไมมีการรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษเพื่อศึกษา
สภาพการณและแนวโนมในปจจุบันเพื่อที่จะนําขอมูลดังกลาวมาชวยในการวางแผนเชิงนโยบาย ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทบทวน
วรรณกรรมอยางเปนระบบเพื่อใหไดขอสรุปในการนํา chronic care model และ self-management support มาใชในการ
ดูแลผูปวยกลุมโรคเรื้อรังโดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานในประเทศไทย
วิธีดําเนินการวิจัย
วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อ
(1) ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบเกี่ยวกับการใช Chronic care model ในผูปวยโรคความดันโลหิต
สูงและเบาหวานในประเทศตางๆ
(2) ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบเกี่ยวกับ Self-management support ในผูปวยโรคความดันโลหิต
สูงและเบาหวานในประเทศตางๆ
(3) วิเคราะหและสรุปแนวคิดการพัฒนา chronic care model และ self-management support ของผูปวยโรค
ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน เปนขอมูลในการพัฒนาการระบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังตอไป
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ศึกษาสืบคนและวิเคราะห โดยการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ ที่เกี่ยวกับการ
จัดการตนเองสําหรับผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและผูโรคเบาหวานชนิดที่ 2
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1. วิธีการสืบคนหลักฐานเชิงประจักษ
1.1 กรอบการสืบคนงานวิจัย
ผูศึ ก ษาใช ก รอบการสื บ ค น “PICO”(PICO Framework (DiCenso, 2005) ) เป น กรอบการสื บ ค น เลื อ ก
หลักฐานจากงานวิจัยเพื่อเปนแนวทางในการสืบคนหลักฐานเชิงประจักษโดยครอบคลุมประเด็นและเนื้อหามีความเกี่ยวของกับ
chronic care model และการสนับสนุนการจัดการตนเองของผูปวยผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและผูโรคเบาหวานชนิดที่ 2
1.2 คําสําคัญที่ใชสืบคน Chronic Care Model, Self Management Support.
1.3 ฐานขอมูล/ แหลงที่ใชในการสืบคน
1.3.1 สืบคนหลักฐานเชิงประจักษจากฐานขอมูลอิเลกโทรนิกสดังนี้
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) จากตําราวิทยานิพนธสารนิพนธที่เกี่ยวของจาก
มหาวิทยาลัย วารสารในสาขาที่เกี่ยวของที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรองในระดับชาติและระดับนานาชาติ
1.4 เกณฑการคัดเขาของหลักฐานเชิงประจักษ
1.4.1 หลักฐานเชิงประจักษที่นํามาใชประเมินตาม Melnyk BM, Fineout-Overholt E.( Melnyk,2011)
1.4.2 หลักฐานเชิงประจักษที่ใชไดรับการตีพิมพเผยแพรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตั้งแตปค.ศ. 2004–
2014 และมี peer-reviewed
1.4.3 เป น หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ ที่ ศึ ก ษาในกลุ ม ผู ป ว ยโรคเรื้ อ รั ง มี อ ายุ ตั้ ง แต 18 ป ขึ้ น ไปเช น ผู ป ว ย
hypertension, Diabetes
1.4.4 เปนหลักฐานเชิงประจักษที่เกี่ยวของกับ chronic care model และself-management support
1.5 เกณฑในการคัดเลือกหลักฐานเชิงประจักษที่ไดจากการสืบคนทั้งหมดนํามาคัดเลือกดังนี้
เริ่มคัดเลือกหลักฐานเชิงประจักษจากการอานชื่อเรื่องและบทคัดยอคัดเลือกหลักฐานเชิงประจักษตามเกณฑ
ในประเด็นที่เกี่ยวของเมื่อบทคัดยอตรงตามเกณฑที่กําหนดไวจึงอานรายละเอียดโดย reviewer 2 ทานเพื่อตรวจสอบยืนยัน
และคัดเลือกหลักฐานเชิงประจักษที่ตรงตามวัตถุประสงคการศึกษามากที่สุด
1.5.1 เกณฑในการคัดเลือกหลักฐานเชิงประจักษออก
ก. วรรณกรรมที่มีเฉพาะบทคัดยอ
ข. วรรณกรรมที่ศึกษาในผูปวยเด็ก
ค. วรรณกรรมที่ศึกษาในสัตวทดลอง
ง. วรรณกรรมที่ศึกษาในผูปวยขณะตั้งครรภ
2. วิธีการที่ใชในการประเมินคุณภาพและระดับของหลักฐานเชิงประจักษกรอบการศึกษาของ DiCenso A, Guyatt
G, Ciliska D. ในป 2005 มี 3 ประการคือ
(1) ผลการศึกษามีความตรงหรือไม
(2) ผลการศึกษาเปนอยางไร
(3) ผลการศึกษาสามารถนําไปประยุกตใชไดหรือไม
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ผลการวิจัย
จากการสืบคนขอมูลในผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานเพื่อทําการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ
สรุปการใชรูปแบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังและการสนับสนุนการดูแลตนเองและการจัดการดูตนเองในผูปวยโรค
ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน ดังนี้
1. การใชรูปแบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังและการสนับสนุนการดูแลตนเองและการจัดการดูตนเองในผูปวย
ความดันโลหิตสูง
ผลการสืบคนทั้งหมดไดหลักฐานเชิงประจักษไดงานวิจัยตามเกณฑที่กําหนดจํานวน 43 เรื่องทั้งหมด Meta-analysis
1 เรื่อง Systematic review 3 เรื่อง RCT 21 เรื่องการวิจัยเชิงทดลอง 5 เรื่องงานวิจัยกึ่งทดลอง 8 เรื่องงานวิจัยเชิงคุณภาพ
2 เรื่ อ ง งาน วิ จั ย Descriptive study 1 เรื่ อ งการ Review 2 เรื่ อ งแบ งเป น Self-management 34 เรื่ อ ง Selfmanagement support 2 เรื่อง ไมพบเรื่อง Chronic care model และพบงานวิจัยดานปจจัยที่เกี่ยวของ 7 เรื่อง พบวา
1) มี ก ารบู ร ณาการที่ ส อดคล อ งกั บ Wagner's Chronic Care Model ซึ่ งเป น องค ป ระกอบพื้ น ฐานสํ าหรับ การ
ปรับปรุงการดูแลระบบสุขภาพชุมชนองคกรและการปฏิบัติและในระดับของผูปวยโดยมีใชการวัดความดันโลหิตที่บานเปน
เปาหมายและใหการดูแลผูปวยเปนทีมมีการใหความรูแกผูปวยและการสนับสนุนการจัดการตนเองของผูปวยโดยมีการนํา
รูปแบบการดูแลผูปวยเรื้อรังมาใชในการดูแลผูปวยความดันโลหิตสูงใน 5 ประเด็นหลักคือ (1) ระบบขององคกรในการดูแล
สุขภาพ (2)ออกแบบสงตอผูปวยใหม (3)สนับสนุนการตัดสินใจ (4)ระบบการใหขอมูลทางคลินิก (5)สนับสนุนการจัดการตนเอง
2) การออกแบบระบบบริการที่ดีนอกจากการใหการดูแลรักษาแลวเพื่อใหเกิดความยั่งยืนในการจัดการตนเองในการ
ควบคุมความดันโลหิตควรมีการรวมการจัดการศึกษาในการจัดการตนเองโดยการใหกิจกรรมการทดลองเกี่ยวกับความดัน
โลหิตผานสื่อทางไกลเพื่อดูผลการใหการความรูเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมการจัดการเกี่ยวกับยาตอการควบคุมความดันโลหิต
สวนใหญตองยึดหลักที่สําคัญคือตองมีการใหความรูตางๆการตัง้ เปาหมายรวมกันการฝกทักษะการติดตามคาความดันแตการใช
สื่อทางไกลจะชวยใหมีการเขาถึงบริการที่ดีกวาโปรแกรมทางไกลเชนการใชโทรศัพทอัตโนมัติรวมกับการวัดคาความดันโลหิตที่
บานจะชวยพัฒ นาการควบคุมคาความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวในผูปวยการออกแบบบริการโดยมีการติดตามเยี่ยมโดย
โทรศัพทหรือมีการสอนทางโทรศัพทและมีการกระตุนเตือนการมีเปาหมายรวมกันเปนสิ่งสําคัญในการควบคุมความดันโลหิตมี
การเสริมเทคนิคแรงจูงใจการสนับสนุนทางสังคมการสื่อสารระหวางผูปวยและเจาหนาที่สุขภาพหลักที่สําคัญคือเรื่องของ
พฤติกรรมสุขภาพการจัดการเรื่องการวัดความดันดวยตนเองจะเปนขอมูล สะทอนกลับทําใหคาความดันลดลงเนื่องจากชวย
เปนตัวสะทอนพฤติกรรมการจัดการตนเองทางสุขภาพและยังเปนตัวชวยในการปรับพฤติกรรมดวยจะทําใหมีการควบคุมความ
ดันโลหิตที่ดีการใชยาลดความดันโลหิตโดยการใหคําแนะนําในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใชสื่อทางไกลทําใหสามารถพูดคุย
ทําเห็นหนาในการพูดคุยมีการเตือนและยังสามารถใหสมาชิกในครอบครัวขามีสวนรวมในการดูแลไดนอกจากนั้นยังมีเรื่องการ
เรียนการสอนผานเว็บ ไซต การจัด การเรียนการสอนโดยผานสื่อทางไกล เชน web-based self-management program
Thetelemonitoring and self-management การเรียนทางไกลจะเปนสวนที่สามารถชวยทําใหเพิ่มความรูและมีแนวโนมใน
การดูแลที่ดีการจัดระบบที่ดีจะทําใหสามารถมีการบันทึกและมีการรายงานผลคาความดันโลหิตและสามารถควบคุมคาความ
ดันโลหิตไดดีเพราะขณะนี้มีเทคโนโลยีที่สามารถใชการสื่อสาร ทางโทรศัพทอัตโนมัติไดนํามาใชใหขอ มูลในการควบคุมติดตาม
คาความดันโลหิต
3) เปาหมายในการพัฒนาเชิงระบบนอกเหนือจากการใหความรูการจัดการตนเองกับผูปวยแลวยังตองเกี่ยวของกับ
การพัฒนาบุคลากรเพราะการใหความรูกับบุคลากรผูทําการรักษาและวิชาชีพดานสุขภาพเชนแพทยพยาบาลหรือเภสัชกรทํา
ใหสงผลตอแนวโนมการควบคุมความดันโลหิตที่ดีขึ้นโดยจะตองใหการพัฒนาบุคลากรดังตอไปนี้
(1) การใหความรูเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(2) สื่อสารใหผูปวยรับรูถึงความสามารถของตนเองและเห็นดวยกับเปาหมายที่วางไว
(3) ชักจูงใหผูปวยเห็นความจําเปนมีความกังวลกับคุณภาพชีวิต
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(4) มีทีมสุขภาพใหความชวยเหลือผูปวย
(5) การรักษาเพื่อลดปจจัยเสี่ยง
(6) ประสบการณการเรียนรูมีความแตกตางในแตละบุคคลในดานความตั้งใจในการรับรูการไดรับคําแนะนําอยาง
เปนกันเองการไดรับความรูคุณคาความตองการและผลที่จะเกิดขึ้นกับตนเองการแนะนําใหเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตงายๆ
และเปนไปไดจะประสบความสําเร็จในการอบรมที่จะชวยกระตุนผูปวยแกปญหาตั้งเปาหมายรวมกันการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(7) เทคนิคการใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลโดยมุงเนนการใหคําปรึกษาที่ปรับใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูปวยแตละคน
4) การจัด การตนเองดานควบคุม ความดันโลหิ ตจะต องทํ าให ผูป วยมี ความรูเพิ่ มขึ้น และการใหความรูแกผูป วย
มีแนวโนมในการควบคุมความดันโลหิตไดนอกจากนั้นการใหความรูนั้นจะตองทําตามความตองการของผูปวยความรูควร
ออกแบบใหเหมาะกับแตละบุคคล
5) โปรแกรมการปรับพฤติกรรมควรมีการสงเสริมการรับรูสมรรถนะของตนเองมีการใหความรูและทักษะในการ
ควบคุมอาหารและความดันโลหิตโดยเนนการปรับพฤติกรรมดังนี้
(1) พฤติกรรมการบริโภคอาหารชวยกันคัดเลือกและวิเคราะหอาหารที่ควรบริโภคเสนอตัวแบบผูปวยโรคความ
ดันโลหิตสูงที่ควบคุมน้ําหนักและระดับความดันโลหิตไดดีมาเลาประสบการณเรื่องการบริโภคอาหารสื่อสารชักจูงใจโดยการให
ความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงแลการบริโภคอาหารรวมทั้งตอบปญหาหรือซักถามแจกคูมือพฤติกรรมสุขภาพตนเองและ
แนะนําวิธีการลงบันทึกมีการประเมินสภาวะทางสรีระกลุมทดลองโดยการชั่งน้ําหนักวัดความดันโลหิตและดัชนีมวลกาย
(2) พฤติกรรมการจัดการกับความเครียดการลดการสูบบุหรี่การลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลสงเสริมสภาวะ
ทางอารมณของกลุมโดยการฝกสมาธิในระดับตนเสนอตัวแบบผูปวยที่เปนโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได
สื่อสารพูดชักจูง
(3) พฤติกรรมการออกกําลังกายการรับประทานยา
6) การจัดการรายกรณีโดยเภสัชกรสามารถทําใหระดับความดันโลหิตดีขึ้นและมีการกระตุนเตือนดวยการติดตาม
เยี่ยมบาน
7) โปรแกรมมีการใหความรูฝกทักษะรวมกับการเนนการจัดการควบคุมความดันโลหิตโดยการติดตามเยี่ยมพบวา
นอกจากการจัดโปรแกรมการจัดการดูแลตนเองจะมีความสําคัญแลวการมีการติดตามเปาหมายที่ตั้งไวและมีการใหคําปรึกษา
เปนระยะๆจะทําใหนําไปสูเปาหมายการลดความดันโลหิตได
8) การสรางโปรแกรมการจัดการตนเองสวนใหญมีการใชทฤษฎีการเพิ่มสมรรถนะในตนเองโดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ทักษะความเชี่ยวชาญ (skill mastery) การไดรับความรูจากประสบการณการเพิ่มความมั่นใจและมีทักษะ
การจัดการดูแลตนเองเกี่ยวกับโรคมากเพียงใด
(2) การสังเกต (observation learning) ทักษะการจัดการตนเองที่ไดเรียนรูจากผูอื่นที่มีปญหาเหมือนกันและ
ประสบความสําเร็จจากการจัดการกับปญหา
(3) จากสังคมและการชักชวน (Social and Verbal persuasion) กิจกรรมที่สนับสนุนผูปวยใหเกิดความมั่นใจ
ในการจัดการโรคดวยสมาชิกของกลุม
(4) การเรียนรูในการแปลความหมาย (reinterpretation of symptoms) ผูปวยเรียนรูกิจกรรมเพื่อลดความ
กดดันดานรางกายและจิตใจโดยการเรียนรูทักษะใหม
2. การใชรูปแบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังและการสนับสนุนการดูแลตนเองและการจัดการดูตนเองในผูปวย
เบาหวาน ชนิดที่ 2
ผลการสืบคนทั้งหมดไดหลักฐานเชิงประจักษไดงานวิจัยตามเกณฑที่กําหนดจํานวน 97 เรื่อง งานวิจัยที่ผานเกณฑ
แบงตามระดับงานวิจัยไดดังนี้ Meta-analysis 1 เรื่อง Syste matic review 9 เรื่อง RCT 36 เรื่อง Quasi experimental
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19 เรื่ อ ง Experimental 5 เรื่ อ ง Prospective study 4 เรื่ อ ง Descriptive study 14 เรื่ อ ง Qualitative study 4 เรื่ อ ง
Review 5 เรื่ อ ง แบ ง เป น Self-management 47 เรื่ อ ง Self-management support 28 เรื่ อ ง Chronic care model
13 เรื่อง ปจจัยที่เกี่ยวของ 9 เรื่อง พบวา มีหลายปจจัยที่มีผลตอการจัดการตนเองเชนสิ่งแวดลอมมีผลกระทบทางอารมณและ
เกี่ยวกับการจัดการตนเองในโรคเบาหวานปจจัยสนับสนุนการจัดการโรค ไดแก การสื่อสารมีแนวปฏิบัติในการดูแลตนเองการ
ไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวการมีสมรรถนะแหงตนการไดรับการพัฒนาในดานสมรรถนะแหงตนฯลฯ ปจจัยที่ขัดขวาง
การสนับสนุนการจัดการโรคไดแกการไมยอมรับวาเปนโรคการหมดหวังการไมรูสึกวามีอาการการไดรับยามากเกินไปน้ําหนัก
ลดการไมไดรับดูแลจากสมาชิก ในครอบครัว นอกจากนั้นยัง มีงานวิจัยที่ ใชรูป แบบการดูแลเรื้อรังภายใตบริการชุมชนที่
ออกแบบโดยการใชรูปแบบการดูแลเรื้อรังทําใหเห็นการทํางานที่เชื่อมโยงกัน ในแตละองคประกอบเพื่อนําไปสูผลลัพธทาง
คลินิกและพฤติกรรมที่ดีขึ้นสําหรับผูปวยโรคเบาหวานโดยในองคประกอบที่ควรเปนพื้นฐาน คือการสนับสนุนการตัดสินใจ
ขอมูลทางคลินิกการสนับสนุนองคกรและองคประกอบที่ตองปรับใหเขากับผูปวยในแตละคน คือการสนับสนุนการจัดการ
ตนเองและการออกแบบบริการการสงมอบการดูแลและตองปรับใหเขากับปญหาของผูปวยในแตละครั้งดวย ซึ่งการใชรูปแบบ
การดูแลผูปวยโรคเรื้อรังมาเปนแนวคิดจะทําใหเกิดการออกแบบโปรแกรมที่เปนหลายมิติหรือมีหลายแงมุมพบวารูปแบบการ
ดูแลเรื้อรังเปนรูปแบบที่มีประสิทธิภาพที่จะชวยพัฒนาการดูแลผานการทํางานเปนทีมเพื่อปรับปรุงผลลัพธและมีแนวโนมที่ดี
ในการนํารูปแบบการดูแลเรื้อรังไปใชแมจะมีผลทางลบและทางบวกแต ก็พบวามีการพัฒนากระบวนการพัฒนาปรับปรุงการ
ดูแลจะวัดไดทันทีหลังจากการสอนตอมาในการติ ดตามระยะยาวบางการศึกษาจึงจะเห็นตัวกลางในการเปลี่ยนแปลงของ
ผลลั พ ธ ตั ว กลาง เช น HbA 1c และระดั บ low-density lipoprotein (LDL) รู ป แบบการผู ป ว ยดู แ ลเรื้ อ รั ง ทํ า ให มี ก าร
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนจากระบบในปจจุบันของเราเปนกรอบการดูแลที่มีหลายแงมุมเพื่อสงมอบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
ไมไดสงมอบในการแยกแตละองคประกอบโดยรูปแบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังจะตองทํางานรวมกันเปนองคประกอบซึ่งมี
ความสําคัญตอความสําเร็จการนํารูปแบบการดูแลตนเองไปใช ไดจะตองการพัฒ นาและนําแนวทางของวิทยาการดานการ
ออกแบบระบบการสงมอบการดูแลการพัฒนาและการดําเนินการของโปรแกรมการศึกษาที่มีเรื่องการสนับสนุนการจัดการ
ตนเองการปรับเปลี่ยนองคกรจะเปนไปไดตองมีการตั้งกลุมขับเคลื่อนที่จะสงมอบบริการใหกับผูปวยอุปสรรคตางๆควรได รับ
การแกไขปองกันเชนการขาดขอมูลที่มีคุณภาพที่ดีและควรมีการสนับสนุนการใชเทคโนโลยีเพื่อการจัดสงมอบบริการโดย
องคประกอบโดยรูปแบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังจะตองทํางานรวมกันซึ่งมีความสําคัญตอความสําเร็จดังนั้นการใชเทคโนโลยี
เพื่อทําใหเกิดความเชื่อมโยงการทํางานแตละองคประกอบจึงเปนเรื่อง ที่ควรสนับสนุนการมีสวนรวมในการดูแลของผูปวยมีสี่
ระยะที่จะทําใหผูปวยเปนผูจัดการของสุขภาพของตัวเองไดบุคคลากรที่จัดบริการการดูแลผูปวยจึงมีสวนสําคัญ
ทฤษฎี พื้ น ฐานที่ ใช ในในการทํ าโปรแกรมการจั ด การตนเองมี ห ลายทฤษฎี ได แ ก Trantheoretical Model of
Change , Ecological framework, Precede-Proceed conceptual framework และ Social support model, Selfefficacy, Transtheorethecal (stage of change) Motivational interviewing Cognitive behavior therapy แตพบวา
ทฤษฎีที่มีผูใชจํานวนมาก ไดแกทฤษฎีการสงเสริมสมรรถนะในตนเองของแบนดูรา (self-efficacy) เนื้อหาสวนใหญจะมุงเนน
ไปที่พฤติกรรมการจัดการตนเองที่มีความจําเปนสําหรับภาวะสุขภาพที่ดีขึ้นและคุณภาพชีวิตที่มากขึ้นสมาคมผูใหความรูดาน
เบาหวาน (AADE) มีการใชเทคนิคตางๆเชนในการสรางแรงจูงใจการแกไขปญหาบางโปรแกรมมีการใชการจัดการความเครียด
การใชการสนับสนุนทางสังคมเพื่อใหผูปวยสามารถจัดการปญหาไดดวยตนเองจะเนนพฤติกรรมการดูแลตนเอง 7 ประการ
ไดแกการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพการมีกิจกรรมการตรวจสอบและติดตามการรับประทานยาการแกปญหาการจัดการ
กับปญหาสุขภาพและการลดความเสี่ยงการสนับสนุนการจัดการตนเองสามารถใชในรูปแบบที่หลากหลายมีการใชกลยุทธ
ใหมๆ ในการสนับสนุนการดูแลผูปวยโรคเบาหวานและมีความจําเปนที่ตองการเพิ่มการสนับสนุนการใชโปรแกรมที่ใชชุมชน
เปนฐานการสนับสนุนการจัดการทางโทรศัพทและโปรแกรมที่ ใชการติดตอสื่อสารที่ใชเทคโนโลยี เชน อินเตอรเนต โทรศัพท
อัตโนมัติ ยังสามารถใชการสนับสนุนจากจิตอาสา นาจะเปนรูปแบบหนึ่งของการสนับสนุนการจัดการตนเองของผูปวยเรื้อรังที่
สามารถนํามาใชไดโปรแกรมการจัดการตนเองในโรคเบาหวาน ตองทําแบบมีการปฏิสัมพันธตอเนื่องซึ่งตองเกี่ยวของกับผูปวย
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โรคเบาหวานและหรือผูดูแลหรือคนในครอบครัว การใหสอนกิจกรรมการดูแลตนเองมีจุดมุงหมายเพื่อใหบรรลุภาวะสุขภาพ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและลดความจําเปนในการดูแลสุขภาพรวมทั้งคาใชจาย การสรางโปรแกรมการจัดการตนเอง สามารถ
ดําเนินการในรูปแบบ 5A ในการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน ดังนี้
1) ประเมิน (Assess) การประเมินพฤติกรรมความเชื่อและแรงจูงใจของผูปวยผูปวยทั้งปจจัยที่สรางแรงจูงใจในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูปวยรวมทั้งความเชื่อและแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
2) การใหคําแนะนํา (Advice) ความผิดปกติทั้งหมดจะมีการแชรรวมกันกับผูปวยและใหขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพสวน
บุคคลความเสี่ยงและประโยชนของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
3) การตกลงตั้งเปาหมายรวมกัน (Agree) ตามความสนใจของผูปวยมีการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหวางผูปวยและผู
ใหบริการในการดูแลสุขภาพในสถานการณจริงโดยเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4) ชวยเหลือ (Assist) ชวยใหผานอุปสรรคและพัฒนาการปฏิบัติตามกลยุทธการที่สอดคลองกับปญหาของผูปวยโดย
ใชเทคนิคการแกปญหาและใหการสนับสนุนดานสังคมและสิ่งแวดลอมรวมทั้งมีการระบุแผนในการติดตามเชนการเยี่ยมการ
ติดตามทางโทรศัพท
5) การจัดการ (Arrange) ผูปวยทุกคนจะไดรับการติดตามดวยการโทรศัพทและ / หรือมีการเยี่ยมตามความจําเปน
และใหการสนับสนุนในระหวางตลอดติดตามจากการศึกษาพบวาการจัดการสุขภาพตนเองรูปแบบการดูแลความเจ็บปวย
เรื้อรังมุงเนนการดูแลผูปวยและครอบครัวและการมีสวนรวมในการดูแลตนเองของผูปวยซึ่งเปนแนวคิดสําคัญในรูปแบบการ
ดูแลผูปวยโรคเรื้อรังทําใหเกิดผลลัพธไปในทางบวกมากขึ้นการวัดผลลัพธมีทั้งการวัดผลลัพธทางสุขภาพในระยะสั้นที่เกี่ยวของ
กับโรคเบาหวานไดแกดั ชนีม วลกายน้ํ าหนั กระดับไขมันระดับ น้ําตาลในเลื อดผลลั พธระยะกลางได แกการออกกําลังกาย
พฤติกรรมการดูแลตนเอง พฤติกรรมการรับประทานอาหาร การใชบริการทางสุขภาพ ความเชื่อมั่นในตนเอง การสนับสนุน
ทางสังคม ความรูเรื่องโรคเบาหวาน ความเชื่อดานสุขภาพ ประเมินคาการศึกษาที่ใหแกผูปวยและ การจัดการตนเองของ
ผูปวย ผลลัพธระยะยาว ไดแกพฤติกรรมการจัดการตนเองการปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตนอกจากนี้ยังมีการประเมินผล
ลัพธเชิงคุณภาพ เชนความรูสึกตอการไดรับการสนับสนุนจากการไดรับขอมูลสําหรับการปฏิบัติการแกปญหาที่พบทักษะที่
จํา เป น สํ าหรั บ การจั ด การตนเองเป น ต น ส ว นการวัด ผลลั พ ธในประเทศไทยที่ นิ ย มกั น ได แ ก ระดั บ น้ํ าตาลในเลื อ ดระดั บ
ฮีโมโกลบินเอวันซีพฤติกรรมการควบคุมโรคและการจัดการตนเองและคุณภาพชีวิต
สรุปการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบเกี่ยวกับการจัดการตนเองสําหรับ ผูปวยกลุมโรคเรื้อรัง
โรคความดันโลหิตสูง และเบาหวาน โดยคัดเลือกงานวิจัยเชิงที่ไดรับการตีพิมพ ซึ่งเปนรายงานวิจัยที่ทําในประเทศไทยและ
ตางประเทศตั้งแตพ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2004 ถึง มีนาคม 2014) สรุปผลการสืบคนไดดังนี้
1. การใชรูปแบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังและการสนับสนุนการดูแลตนเองในผูปวยความดันโลหิตสูง ผลการสืบคน
ทั้งหมดไดหลักฐานเชิงประจักษไดงานวิจัยตามเกณฑที่กําหนดจํานวน 43 เรื่อง งานวิจัยที่ผานเกณฑแบงตามระดับงานวิจัยได
ดังนี้ Meta-analysis 1 เรื่อ ง Systematic review 3 เรื่อง RCT 21 เรื่อง การวิจัย เชิงทดลอง 5 เรื่อ ง งานวิจั ยกึ่ งทดลอง
8 เรื่ อ ง งานวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ 2 เรื่ อ ง งานวิ จั ย Descriptive study 1 เรื่ อ ง การ Review 2 เรื่ อ ง แบ ง เป น Selfmanagement 34 เรื่อ ง Self-management support 2 เรื่อ ง ไม พ บเรื่ อ ง Chronic care model และพบงานวิ จั ย ด า น
ปจจัยที่เกี่ยวของ 7 เรื่อง ผลลัพธของการปฏิบัติในการจัดการตนเองในผูปวยที่มีภาวะความดันโลหิตสูง การสงเสริมการ
สนับสนุนการจัดการตนเองการวิจัยทุกการศึกษามุงไปที่การควบคุมความดันโลหิต จากโปรแกรมการปรับพฤติกรรมและการ
สงเสริมการรับประทานยา การสงเสริมการวัดความดันโลหิตดวยตนเอง ผลลัพธที่วัดมีหลายอยาง เชน ควบคุมความดันโลหิต
โดยดูคาความดันโลหิต โดยสรุปจากงานวิจัยแสดงใหเห็นถึงประสิทธิผลของโปรแกรมที่จะชวยลดความดันโลหิตไดจะตอง
ประกอบดวยโปรแกรมการใหความรูที่เฉพาะ การสนับสนุนการติดตามประเมินผลการเยี่ยมที่บาน การติดตามทางโทรศัพท
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เพื่อเปนการกระตุนเตือน และการติดตามวัดความดันโลหิตโดยเจาหนาที่ นอกจากนั้นผูปวยที่มีความดันโลหิตสูงการที่จะ
ควบคุมความดันโลหิตได ตองมีความรูในการปฏิบัติตัวไดรับคําแนะนําการดูแลตนเองเกี่ยวกับอันตรายจากความดันโลหิตสูง
ผลขางเคียงจากการใชยาลดความดันโลหิต การรับประทานอาหาร ลดเกลือ การควบคุมน้ําหนัก การออกกําลังกาย งดการสูบ
บุหรี่และดื่มแอลกอฮอล การสนับสนุนจากสังคม และสัมพันธภาพระหวางผูปวยกับทีมสุขภาพโดยผูปวยจะไดรับคําแนะนํา
ทางโทรศัพท มีการติดตามและประเมินจากเจาหนาที่ เรื่องของคาความดันโลหิต
2. การใช รูป แบบการดู แลผู ป วยโรคเรื้อ รังและการสนั บ สนุ น การดู แ ลตนเองและการจั ดการดู ตนเองในผูป ว ย
โรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ผลการสืบคนทั้งหมดไดหลักฐานเชิงประจักษไดงานวิจัยตามเกณฑที่กําหนดจํานวน 97 เรื่องงานวิจัย
ที่ ผ า นเกณฑ แ บ ง ตามระดั บ งานวิ จั ย ได ดั ง นี้ Meta-analysis 1 เรื่ อ ง Systematic review 9 เรื่ อ ง RCT 36 เรื่ อ งQuasi
experimental 19 เรื่ อ ง Experimental 5 เรื่อ ง Prospective study 4 เรื่ อ ง Descriptive study 14 เรื่ อ ง Qualitative
study 4 เรื่อง Review 5 เรื่อง แบงเปน Self-management 47 เรื่อง Self-management support 28 เรื่อง Chronic
care model 13 เรื่อง ปจจัยที่เกี่ยวของ 9 เรื่อง การจัดการสุขภาพตนเอง รูปแบบการดูแลความเจ็บปวยโรคเรื้อรัง มุงเนน
การดูแลผูปวยและครอบครัวและการมีสวนรวมในการดูแลตนเองของผูปวยซึ่งเปนแนวคิดสําคัญในรูปแบบการดูแลผูปวยโรค
เรื้อ รัง ทํ า ให เกิ ด ผลลั พ ธ ไปในทางบวกมากขึ้ น การวั ด ผลลั พ ธมี ทั้ งการวัด ผลลั พ ธท างสุ ข ภาพในระยะสั้ น ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ
โรคเบาหวาน ไดแกดัชนี มวลกาย น้ําหนัก ระดับไขมัน ระดับน้ําตาลในเลือดผลลัพธระยะกลางไดแก การออกกําลังกาย
พฤติกรรมการดูแลตนเอง พฤติกรรมการรับประทานอาหาร การใชบริการทางสุขภาพ ความเชื่อมั่นในตนเองการสนับสนุนทาง
สังคม ความรูเรื่องโรคเบาหวาน ความเชื่อดานสุขภาพ ประเมินคาการศึกษาที่ใหแกผูปวย และการจัดการตนเองของผูปวย
ผลลัพธระยะยาวไดแก พฤติกรรมการจัดการตนเอง การปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตนอกจากนี้ยังมีการประเมินผลลัพธเชิง
คุณภาพ เชน ความรูสึกตอการไดรับการสนับสนุนจาก การไดรับขอมูลสําหรับการปฏิบัติการแกปญหาที่พบ ทักษะที่จําเปน
สําหรับการจัดการตนเอง เปนตนสวนการวัดผลลัพธในประเทศไทยที่นิยมกันไดแก ระดับน้ําตาลในเลือด ระดับฮีโมโกลบินเอ
วันซีพฤติกรรมการควบคุมโรคและการจัดการตนเอง และคุณภาพชีวิต
อภิปรายผลการวิจัย
จากหลักฐานเชิงประจักษ พบวาการจัดการตนเองโดยเฉพาะในกลุมผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและผูปวยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 สวนใหญผูปวยไมไดมภี าวะคุกคามตอสุขภาพ และผลกระทบตอตัวผูปวยที่ชัดเจนจึงตองใชสังคมชุมชนเขามาชวยใน
การสรางความตระหนักการใชการจัดการตนเอง ยังเห็นไมชัดแตจากการทบทวนวรรณกรรมพบวางานวิจัยที่เกิดขึ้นมีมากขึ้น
โดยเฉพาะในผูปวยเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่เปนปญหาระดับโลกและระดับชาติที่ตองมีการดูแลระยะยาวและตองการกําลังใจและ
การสนับสนุนระยะยาวเพราะหากผูปวยละเลย การก็จะนําไปสูภาวะแทรกซอนในอวัยวะอื่นๆ อยางไรการใชรูปแบบการดูแล
ตนเองก็ไดรับการสนับสนุนในประเทศที่พัฒนาแลวหลายประเทศเชน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา จุดมุงหมายของการใช
CCM เปนการดูแลผูปวยในชีวิตประจําวันสําหรับผูปวยที่มีโรคเรื้อรังจะถูกออกแบบมาเพื่อใหบรรลุเปาหมายจากการทํางาน
เปนทีมรวมกันใหมีประสิทธิภาพเพราะจะมีการวางแผนในการทํางาน ทําใหเกิดปฏิสัมพันธตอกันมีการสนับสนุนการจัดการ
ตนเองดวยการใชทรัพยากรชุมชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการบูรณาการ การตัดสินใจรวมกันมีการลงทะเบียนผูปวย และมี
การสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ องคประกอบเหลานี้ถูกออกแบบมาเพื่อทํางานรวมกันเพื่อเสริมสรางความเปน
หุนสวนทางสุขภาพรวมกันเพื่อทําใหเกิดผลลัพธทางสุขภาพที่ดีจากหลักฐานเชิงประจักษชี้ใหเห็นวาในการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง
ถาจะใหไดผลลัพธที่ดีจะตองมีการใชองคประกอบใน chronic care model มากกวาหนึ่งองคประกอบ ผลลัพธจากการใช
รูปแบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังการจัดการตนเองการสนับสนุนการจัดการตนเองเปนไปในทิศทางบวก แมวาการวิจัยบางเรื่อง
ผลลัพธยังไมชัดเจนแตพบกระบวนการดูแลดีขึ้นองคประกอบที่สําคัญของรูปแบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังคือ มีการใชหลักฐาน
เชิงประจักษในการรักษา มีการฝกอบรมการจัดการตนเอง และมีการสนับสนุน มีการวัดและใหขอเสนอแนะยอนกลับ อยางไร
ก็ตามการดําเนินการแตละองคประกอบ มีความสําคัญในการจัดการตนเอง เพื่อการมุงเนนกับการกระทําที่เฉพาะเจาะจง
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ภายในเวลาอันสั้นในระยะเวลาที่กําหนดผูปวยจะไดรับการประเมินซ้ําและติดตาม การฝกจะมีการออกแบบการเรียนการสอน
เปนกลุมเพื่อกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มทักษะการแกปญหา โดยผูปวยมีสวนในการตัดสินใจและการรักษาการ
กําหนดเปาหมายวัตถุประสงคโดยบุคลากรจะชวยอํานวยความสะดวกในเพิ่มการรับรูความสามารถของตนเอง การนําไปสู
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยกิจกรรมนี้จะไดรับการออกแบบใหมและปรับใหเขากับปญหาของผูปวยในแตละครั้ง รูปแบบการ
ดูแลผูปวยโรคเรื้อรังที่จะตอบการเปลี่ยนแปลงปญหาดานสุขภาพที่เปนที่ยอมรับในการเปนกรอบแนวคิดที่ใชเพื่อการทํางาน
แบบความรวมมือ เปนการทํางานเพื่อการปรับปรุงตนเองดานผลลัพธ นอกจากนั้น การสนับสนุนการจัดการตนเองมีการใช
เทคโนโลยีตางๆ เขามาสนับสนุนเพื่อใหเกิดการจัดการตนเอง ที่ยั่งยืนอาจมีการใชเทคโนโลยีเพื่อการจัดสงมอบบริการเพื่อเพิ่ม
คุณภาพการดูแลที่กําลังจะกลายเปนความสําคัญสําหรับระบบสุขภาพในผูปวยโรคเรื้อรังอยางไรก็ตามการมักมีการใหบริการ
โดยการผานรูปแบบการสอนการจัดการตนเองในคลินิกและมีการดูแลตอเนื่องเขาสูชุมชนที่เปนการดูแลระดับปฐมภูมิทําให
เกิดการดูแลที่ตอเนื่องเพื่อที่จะปรับปรุงผลลัพธและลดคาใชจายที่เกี่ยวของกับโรคเรื้อรังมีหลายประเทศที่ทําการวิจัยและนํา
Self-management support ซึ่งเปนองคประกอบหนึ่งของ chronic care model ไปใชไดแก Congo, Cambodia, and
Philippine จีน ฮองกง สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เบลเยี่ยม คามารูน แอฟริกาใต ยูกานดาสําหรับประเทศไทยไดมีการ
ฝ ก อบรมแกนนํ า ซึ่ ง ส ว นใหญ เป น ญาติ แ ละอาสาสมั ค รประจํ า หมู บ า น (อสม.) เพื่ อ เป น การเสริ ม พลั ง อํ า นาจให ผู ป ว ย
ประสบการณการตั้งเปาหมายการจัดการดวยตนเองใหกับผูปวย นอกจากนั้นในปจจุบันประเทศไทยไดสงเสริมเจาหนาที่
สาธารณสุข หลายสาขาวิชาชีพ(ทีมหมอครอบครัว) เขามาใหการดูแลและมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพประชาชนในระบบ
บริการสุขภาพระดับอําเภอ อยางไรก็ตามการออกแบบโปรแกรมคงตองคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลและวัฒนธรรมความ
หลากหลายของระบบสนับสนุนความพึงพอใจซึ่งเปนไปตามบริบทของแตละสําหรับในประเทศไทยไมไดมีการจัดโปรแกรมการ
จัดการตนเองอย างจริงจั งเหมือ นต างประเทศ งานวิจั ยซึ่งสวนใหญ เป นวิท ยานิ พ นธของนิ สิต นัก ศึกษา และยังไมได นํ า
ผลการวิจัยลงไปใชในเชิงระบบอยางจริงจัง แตนักวิชาการได มองเห็นความสําคัญของการสนับสนุนจัดการตนเองโรคเรื้อรัง
อยางเปนระบบมากขึ้นโดย สรุปสาระสําคัญของงานวิจัยทําใหแนวโนมการพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นการนํา
โปรแกรมการจัดการตนเองไปใชใหมีประสิทธิภาพ และไดผลดียิ่งผูดําเนินโปรแกรมควรมีความรูความเขาใจในเนื้อหารูปแบบ
การสงเสริมสมรรถนะแหงตนและการสนับสนุนทางสังคม และมีความรูและความชํานาญในกลุมโรคเปน ผูปฏิบัติทางคลินิก
โดยตรงสามารถประสานทํางานเปนทีมมีการใชเครือขายระบบสงตอที่มีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะ
1 สงเสริมกระบวนการบริหารจัดการการดูแลและบูรณการระบบการดูแลสุขภาพขององคกร
1.1 มีการประยุกตแนวคิดเรื่องรูปแบบการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 เขาสูการ
ปฏิบัติที่มากขึ้น
1.2 บูรณาการการดูแลผูปวยกับงานประจําที่ทําอยู โดยการติดตอประสานงานกับพยาบาลชุมชนในการวาง
แผนการดูแล การเยี่ยมบานผูปวย โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่สามารถดูแลตนเองได ดวยการวัดความ
ดันโลหิตไดดวยตนเองของผูปวย โดยผานการอบรมและมีการติดตามโดยใชการสื่อสารหรือเทคโนโลยีทางไกลเพื่อ เปนการ
ประเมินความกาวหนาในการควบคุมความดันโลหิตของผูปวยมีการใหคําแนะนําในการปฏิบัติตัว มีการประเมินคาความดัน
โลหิตอยางตอเนื่อง และการใหความรูในการสังเกตอาการที่ผิดปกติ มีการปรับเปลี่ยนการรับประทานยาเพื่อลดความรุนแรงที่
อาจเกิดขึ้นภายใตการดูแลของแพทยเจาของไขและอาจมีการเพิ่มเติมวิธีการจากการที่พยาบาลชุมชนเดินทางไปเยี่ยมบาน
เปนการใชอินเตอรเน็ตในการติดตอสื่อสารกับผูปวยเปนการลดคาใชจายในการเดินทาง ลดระยะเวลา เพิ่มความสะดวกสบาย
และสามารถใหคําแนะนําในการปฏิบัติตัว เรื่อง ยา ผลขางเคียงของยา การรับประทานอาหาร ความรูเกี่ยวกับโรคความดัน
โลหิตสูง เพื่อลดความรุนแรงของโรคที่อาจเกิดขึ้นและสงเสริมการดูแลผูปวยใหเหมาะสมกับ
1.1.3 ควรส งเสริมกระบวนการจัด การตนเองของชุมชนให เป น กลไกที่ สําคัญ ในการสงเสริมและพัฒ นา
สุขภาพในชุมชนเพื่อใหเกิดความยั่งยืน เจาหนาที่สาธารณสุขควรมีบทบาทเปน วิทยากรการเรียนรูและรวมเรียนรูกับชุมชน ใน
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การสงเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และออกกําลังกายที่สอดคลองกับวัฒนธรรมชุมชนในกลุมสตรีแมบาน
และผูสูงอายุ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค เชน โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2
1.1.4 จัดระบบการใหคําปรึกษาอยางตอเนื่อง เชน การติดตามเยี่ยม การใหคําปรึกษา ผานสื่อเทคโนโลยี
ตางๆ การตั้งเปาหมายและการสอนทางโทรศัพทสามารถชวยลดความดันโลหิตไดเนื่องจากความดันโลหิตสูงเปนโรคเรื้อรัง
ที่ตองไดรับการดูแลตลอดเวลาซึ่งผูปวยอาจเกิดความเบื่อหนายหรือมีความตระหนักตอสุขภาพลดนอยลง จึงตองการแรง
กระตุนหรือกําลังใจเปนระยะ ฉะนั้นการติดตามดูแลผูปวยเหลานี้จนกระทั่งเขามีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่เหมาะสมแลว
จึงคอยลดการติดตามลง ซึ่งสามารถควบคุมความดันโลหิตใหกับผูปวยทุกคนได และสามารถปรับใชกับสภาพสังคมไทยอยาง
เหมาะสม
1.2 สงเสริมการวางแนวทางจัดทําโปรแกรมการจัดการโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 จะทํา
ใหไดโปรแกรมที่มีความเฉพาะเจาะจงกับผูปวยและพื้นที่มากขึ้นโดยมีการทํากลุมวางแผนในการรับทราบปญหาจัดทําเนื้อหา
และมีการนําไปทดลองใช ผูปวยมีความพึงพอใจในการเขารวมโปรแกรมปรับรูปแบบการดูแลการจัดการตนเองใหเหมาะสมกับ
ผูปวยแตละบุคคลซึ่งตองศึกษาขอมูลพื้นฐานของบุคคลในชุมชนตางๆ เพื่อจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูปวยใน
การควบคุมความดันโลหิตการออกแบบ รูปแบบการดูแลรักษาแบบการจัดการดูแลตนเองที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของไทย
โดยจะตองมีการนําปจจัยตางที่เกี่ยวของเขามาประมวล เพื่อทําใหโปรแกรมการจัดการตนเองสามารถแกไขปญหาโรคความดัน
โลหิตสูงและโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ไดอยางมีประสิทธิผล เพื่อสงเสริมการดูแลสุขภาพของคนไทยใหดีขึ้นจัดโปรแกรมการ
จัดการตนเองเพื่อการเฝาระวังการเกิดความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โดยจะตองมีโปรแกรมการจัดการ
ตนเองดานการใหการสงเสริมสนับสนุนดานความรูดานตางๆ ในการจัดการตนเอง โดยเฉพาะการลดปจจัยเสี่ยงตางๆ เชน การ
รับประทานเกลือ การรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ํา และการติดตามคาความดันโลหิตคาน้ําตาลในเลือด มีการฝกทักษะให
ผูปวยเปนผูนําในการวัดความดันโลหิตสูงดวยตนเองที่บานและสนับสนุนการซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตราคาถูกใหกับผูปวยที่
สอดคลอ งกับ การปรับ วิธีการการจัดการตนเองด านพฤติ กรรมสุ ขภาพ เพื่อ ควบคุม ระดับ ความดันโลหิตให อยูในเกณฑ ที่
เหมาะสม นําไปสูการชะลอการเกิดภาวะแทรก ซอนที่อาจเกิดขึ้นได นอกจากนั้นควรสงเสริมกระบวนการจัดการตนเองของ
ชุมชนใหเปนกลไกที่สําคัญในการสงเสริมและพั ฒนาสุขภาพในชุมชนเพื่อใหเกิดความยั่งยืนในการสงเสริมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และ ออกกําลังกายที่สอดคลองกับวัฒนธรรมชุมชนในกลุมสตรีแมบานและผูสูงอายุ เพื่อลดความ
เสี่ยงของการเกิดโรค เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ควรมีการทําวิจัยทดลองแบบสุมขนาดที่ใหญขึ้นและมี
การผสานการใชโปรแกรมการจัดการตนเองลงสูระบบการปฏิบัติงานโดยแทจริงและควรมีการผสานลงสูการปฏิบัติ
1.3 มีนโยบายสงเสริมการบูรณาการการติดตามและการประเมินความดันโลหิตและโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 เขาสู
งานบริการการดูแลผูปวย
1.3.1 ควรจัดใหมีกลยุทธในการสงเสริมการจัดการตนเองโดยการปรับพฤติกรรมการการจัดการตนเองของ
โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 โดยการนําผลมาประยุกตใชตองคํานึงถึงวัฒนธรรมและแรงสนับสนุนทาง
สังคมที่แตกตางกันของแตละครอบครัวซึ่งมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเอง
1.3.2 ใช เทคนิ ค การส ง เสริ ม สร า งแรงจู ง ใจโดยการออกแบบโปรแกรมที่ ให ผู ป ว ยมี ส ว นร ว มผ า นทาง
เวบไซตทําใหเกิดปฏิสัมพันธ ในประยุกตใชเปนแนวทางในการดูแลโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 โดยทีม
สุขภาพและผูปวยตองใหความรวมมือในการกําหนดเปาหมายรวมกันในการควบคุมความดันโลหิต และน้ําตาลในเลือด ซึ่งมี
กิจกรรมการดูแลตนเองอยางตอเนือ่ งทั้งในดานการควบคุมอาหารการออกกําลังกาย การใชยาอยางถูกตอง และการงดสูบบุหรี่
การเก็บขอมูลตางๆของตนเอง หรือขอสงสัย เพื่อสอบถามทีมสุขภาพเมื่อมาตรวจตามนัด หรือเมื่อทีมสุขภาพมาเยี่ยมบาน
ในกรณีที่มีอาการผิดปกติก็สงเขารับการรักษาในโรงพยาบาล นอกจากการมีสวนรวมในการดูแลตนเองแลว การมีสัมพันธภาพ
ที่ดีระหวางแพทย ทีมสุขภาพในชุมขนและผูปวย ความสามารถในการใชเทคโนโลยีของผูปวยจะทําใหการดูแลมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
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1.3.3 ควรมีการนําการวิจัยที่เกี่ยวของกับสมรรถนะในตนเองซึ่งเปนตัวแปรกลางไปทําวิจัยเพิ่มเพื่อวัดพฤติกรรมการ
จัดการตนเอง และมุงไปสูผลลัพธทางคลินิก เชน ระดับความดันโลหิต ระดับโคเลสเตอรอล น้ําตาลในเลือด และภาวะเสี่ยงตอการเกิด
โรคหัวใจ
1.4 สงเสริมการสนับสนุนการจัดการตนเองมาใชในรูปแบบที่หลากหลายมีการใชกลยุทธใหมๆ ในการสนับสนุนการดูแล
โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 และมีความจําเปนที่ตองการเพิ่มการสนับสนุนทาง community-based programs,
telephone-based programs,การสนับสนุนการจัดการตนเองโดยการใชจิตอาสา นาจะเปนรูปแบบหนึ่งของการสนับสนุนการจัดการ
ตนเองของผูปวยเรื้อรังที่สามารถนํามากําหนดเปนรูปแบบที่นํามาทดลองใชได
1.5 สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาพัฒนาโปรแกรมการสอนการจัดการตนเองที่สามารถบูรณาการไปกับระบบการดูแลและ
สรางความเขมแข็งเชื่อมตอระหวางโรงพยาบาล ชุมชนและบาน
1.6 สรางระบบสนับสนุนการจัดการตนเองโดยใชจิตอาสาที่อยูในพื้นที่ ควบคูไปกับการสรางความเขมแข็งเชิงระบบของ
การใหบริการทางสุขภาพเพื่อใหเกิดความยั่งยืนและมีการติตามผลอยางเปนรูปธรรม
1.7 นโยบายสงเสริมการบริการเชิงรุกที่เนนการบริการนอกกําแพงโรงพยาบาล โดยทํารวมกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลรวมกับบูรณาการไปกับระบบการเงินการคลัง เชน การจายคาตอบแทน การสนับสนุนบริการตางๆ ตามงานที่เกิดขึ้น ก็จะสามารถ
ทําใหเห็นกลุมเปาหมายผูปวยที่ตองทําการเฝาระวังไดดีขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ รองศาสตราจารย ดร. วิม ลรั ต น ภู วราวุฒิ พ านิ ช คณะพยาบาลศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เป น หั ว หน า
โครงการวิจัย ทําใหงานวิจัย สําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยการไดรับการสนับสนุน ความชวยเหลือจากผูรวมงานวิจัย จากสถาบันตางๆ ที่
รวมกันทํางานและใหขอเสนอแนะ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ที่ใหการสนับสนุนเงินทุนวิจัยทําใหนักวิจัยจากสถาบันตางๆ มี
โอกาสทํางานวิจัยรวมกันอยางสรางสรรคเพื่อที่จะนําความรูจากงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน ตอการพัฒนาระบบสาธารณสุขดานการ
ดูแลผูปวยโรคเรื้อรังของประเทศตอไป
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การสังเคราะหสถานการณการระบาดยาเสพติดในจังหวัดอุตรดิตถ
SYNTHESIS OF DRUGS SPREADING SITUATION IN UTTARADIT PROVINCE
ศรัณยู เรือนจันทร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ อุตรดิตถ
*
corresponding author e-mail : drsruanjan@hotmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยเอกสารครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหคุณลักษณะของผูตองคดียาเสพติดในจังหวัดอุตรดิตถ โดยศึกษา
ขอมูลแบบยอนหลังจากขอมูลบุคคลที่ตองคดียาเสพติดของศาลจังหวัดอุตรดิตถ ตั้งแต ป พ.ศ. 2555 ถึง ป พ.ศ. 2557 ขอมูล
ที่ไดนํามาวิเคราะหเนื้อหา สรุปความตามประเด็นสําคัญ และใชสถิติพรรณนาดวยวิธีการแจกแจงคาความถี่ รอยละ และ
นําเสนอขอมูล ในรูป แผนภูมิ ผลการศึกษาพบวา การกระทํ าความผิ ดเกี่ ยวกั บคดี เสพเมทแอมเฟตามีน และ มีเมทแอม
เฟตามีนไวในครอบครองเพื่อจําหนายและจําหนาย หรือพยายามจําหนายหรือ มีไวจําหนายมีแนวโนมสูงขึ้นจากรอยละ 0.98
เปนรอยละ 1.66 และรอยละ 3.15 และกระทําความผิดเกี่ยวกับการเปนผูขับขี่ที่เสพเมทแอมเฟตามีน รอยละ 31.08, 28.61
และ 40.37 และเปนผูขับขี่ที่เสพเมทแอมเฟตามีนรวมกับมีเมทแอมเฟตามีนไวในครอบครองจากรอยละ 7.74 เปนรอยละ
9.19 และรอยละ 9.63 ตามลําดับ การแพรระบาดของยาเสพติดอยูในชวงอายุวัยแรงงาน คือ ชวงอายุ 20 – 34 ป และ
ประกอบอาชีพรับจาง พื้นที่การแพรระบาดคือ เขตอําเภอเมืองอุตรดิตถ และ อําเภอลับแล
คําสําคัญ : การสังเคราะห สถานการณ การระบาดยาเสพติด
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 มีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้น จากสถิติป พ.ศ.2547,
2550 และ 2555 มีผูเขารับ การฟ น ฟู สมรรถภาพผูติด ยาเสพติ ด จํานวน 17,982 ,48,895 และ 176,066 คน ตามลําดั บ
ในจํ า นวนผู เข า รั บ การฟ น ฟู ฯ ดั งกล าว เป น ผู ที่ มี อ ายุ ต่ํ า กว า 18 ป ถึ ง รอ ยละ 10 (กรมคุ ม ประพฤติ , 2558) นอกจากนี้
สถานการณการแพรระบาดยาเสพติด พบวา ยาเสพติดที่ใชมากอันดับ 1 คือ ยาบา รอยละ 86 รองลงมาคือ กัญชา รอยละ 4
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ยาไอซ รอยละ 3.6 และกระทอม รอยละ 2.7 โดยผูเขาบําบัดรักษานั้น พบวา รอยละ 44.7 เปนกลุมเยาวชนที่มีอายุระหวาง
15-24 ป มีสัดสวนไมเปลี่ยนแปลงจากชวงกอนหนานี้ และกลุมอายุที่นอยกวา 15 ป มีสัดสวนลดลงจากรอยละ 1.3 เปนรอย
ละ 0.8 ผูเขารับการบําบัดรักษาในกลุ มอาชีพตางๆ นั้น อาชีพหลักที่ผู เขารับการบําบัดรักษายังคงเป นกลุมอาชีพรับจาง
วางงาน และเกษตรกรคิดเปนรอยละ 46.6, 17.1 และ 12.2 ตามลําดับ โดยกลุมอาชีพรับจางมีสัดสวนเพิ่มขึ้น จากรอยละ
45.4 เปนรอยละ 46.6 อาชีพวางงานมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเล็กนอย จากรอยละ 16.7 เปนรอยละ 17.1 สวนกลุมอาชีพเกษตรกรมี
สัดสวนลดลง จากรอยละ 15.5 เปนรอยละ 12.2 ในกลุมนักเรียน/นักศึกษา พบวามีสัดสวนลดลง จากรอยละ 7.6 เปนรอยละ
6.8 ส ว นใหญ ในกลุ ม นี้ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาในชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น ถึ ง ร อ ยละ 47.8 รองลงมาคื อ ระดั บ ชั้ น ระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษา รอยละ 19.8 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 16.2 ตัวยาที่นักเรียน/นักศึกษานิยมใชมากที่สุดยังคง
เปนยาบา โดยมีสัดส วนเพิ่มขึ้นจากรอยละ75.2 เปนรอยละ 78.8 รองลงมาคือ กัญชา มีสัดสวนลดลงเล็กน อยจากรอยละ
11.5 เปนรอยละ 10.1 และไอซ มีสัดสวนเพิ่มขึ้นเชนกัน จากรอยละ 3.2 เปนรอยละ 3.4 ขณะที่เฮโรอีน และฝน มีสัดสวนไม
ตางจากชวงที่ผานมาอยูที่รอยละ 0.2 (กระทรวงสาธารณสุข, 2557) และพบวาสถิติประเภทคดีที่เขาสูการพิจารณาสูงสุด 5
อันดับแรกของศาลเยาวชนและครอบครัว ระบุวา เด็กและเยาวชนถูกจับดวยคดียาเสพติดเปนสัดสวนมากที่สุด สําหรับคดียา
เสพติดนั้นมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จาก 8,480 คดี ในป 2551 เปน 13,834 คดี ในป 2555 (สํานักอํานวยการประจํา
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง, 2556) นอกจากนี้ ยังปรากฏวา ศาลไทยมีแนวโนมในการพิจารณาพิพากษาลงโทษจําคุก
จําเลยในคดียาเสพติดมากเปนอันดับหนึ่งอีกดวย (สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย และคณะ, 2554)
จากการดําเนินงานที่ผานมารัฐบาลไดกําหนดแผนงานการสรางภูมคิ ุมกันและปองกันยาเสพติด ซึ่งถือเปนการปองกัน
เด็กและเยาวชนกลุมเสีย่ งและตัดการเพิ่มขึ้นของผูเสพรายใหม โดยใหมีการจัดทําขอตกลงรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อดําเนินงานโครงการปองกันยาเสพติด และจังหวัดอุตรดิตถ เปนจังหวัดหนึ่งที่ไดดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในทุก
ภาคสวน โดยมุงเนนการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดซึ่งถือเปนการปองกันเด็กและเยาวชนกลุมเสี่ยงและตัดการ
เพิ่มขึ้นของผูเสพรายใหม และไดจัดทําขอตกลงรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินงานโครงการปองกันยาเสพติด
แตการกระทําความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด ในป 2555 -2557 พบวา สถานการณ ที่มีแนวโนมสูงขึ้น คือ กระทําความผิด
เกี่ยวกับเสพเมทแอมเฟตามีน และ มีเมทแอมเฟตามีนไวในครอบครองเพื่อจําหนายและจําหนาย พยายามจําหนาย หรือ
จําหนาย มีอัตราสูงขึ้น จากรอยละ 0.98 เปน 1.66 และ 3.15 ตามลําดับ การกระทําความผิดเกี่ยวกับเปนผูขับขี่ที่เสพเมท
แอมเฟตามีน จากรอยละ 31.08 เปน 28.61 และ 40.37 ตามลําดับ และการกระทําความผิดเกี่ยวกับเปนผูขับขี่ที่เสพเมท
แอมเฟตามีน และ มีเมทแอมเฟตามีนไวในครอบครอง (ไมเกิน 15 เม็ด) จากรอยละ 7.74 เปน 9.19 และ 9.63 ตามลําดับ
สอดคลองกับสถานการณยาเสพติดที่พบวาไดหวนกลับมาและมีความรุนแรงมากขึ้น ผูคายาเสพติดที่ถูกจับกุมดําเนินคดีอยูใน
เรือนจํายังคงมีพฤติการณความเคลื่อนไหวติดตอสั่งการคายาเสพติดจากเรือนจํา นักคายาเสพติดรายเกาบางสวนกลับมา
เคลื่อนไหวใหม นักคาระดับขายสงและรายยอยแพรกระจายตามหมูบานและชุมชน สวนผูเสพพัฒนาตัวขึ้นเปนนักคารายยอย
ตามชุมชนตางๆ การจับกุมคดียาเสพติดเพิ่มขึ้น ดังจะเห็นไดจากสถิติผูตองขังคดียาเสพติดทั่วประเทศมีจํานวนถึง 218,278
คน หรือรอยละ 70 จากผูตองขังทั้งหมด จํานวน 311,826 คน (กรมราชทัณ ฑ. 2559) ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองศึกษา
สถานการณการระบาดยาเสพติด โดยเฉพาะในจังหวัดอุตรดิตถที่ยังไมพบการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการวิเคราะหคุณลักษณะ
ของผูตองคดียาเสพติด ซึ่งจะเปนประโยชนในการหาแนวทางการแกไขปญหายาเสพติดตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษานี้เปนการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เครื่องมือที่ใชวิจัยเปนเอกสารรายงานสถิติคดี โดย
วิเคราะหจากคดียาเสพติดของจังหวัดอุตรดิตถ ดวยวิธีการวิเคราะหขอมูล สังเคราะหขอมูล หาขอสรุป และขอสังเกต ของผูถูก
ดําเนินคดียาเสพติดที่อยูในความรับผิดชอบของศาลจังหวัดอุตรดิตถ ตั้งแต ป พ.ศ. 2555 ถึง ป พ.ศ. 2557 โดยผูวิจัยไดทํา
หนังสือชี้แจงวัตถุประสงคในการวิจัยและไดรับอนุญาตจากผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัด โดยเนนการศึกษาคุณลักษณะสวน
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บุคคลของผูถูกดําเนินคดียาเสพติด ประเภทของยาเสพติด ประเภทของกระบวนการดําเนินคดี บทลงโทษเกี่ยวกับคดียาเสพ
ติด และลักษณะอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งขอมูลที่ศึกษานี้ไดถูกจัดเก็บเปนความลับและนําเสนอในลักษณะเปนภาพรวมเทานั้น โดย
ขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) ใชสถิติพรรณนาดวยวิธีการแจกแจงคาความถี่ และรอยละ
ผลการวิจัย
1. สถานการณ เกี่ ย วกั บ คดี ย าเสพติ ด ในป 2555 -2557 พบว า มี ผู ต อ งคดี ย าเสพติ ด (เมทแอมเฟตามี น )
จํานวน 917, 1,143 และ 537 คน ตามลําดับ ประเภทการกระทําความผิดที่มีแนวโนมสูงขึ้นคือ เสพและมีเมทแอมเฟตามีนไว
ในครอบครองเพื่อจําหนาย (ตั้งแต 100 เม็ดขึ้นไป) มีสัดสวนสูงขึ้น จากรอยละ 2.73 เปนรอยละ 4.46 และรอยละ 4.07
เสพและมีเมทแอมเฟตามีนไวในครอบครองเพื่อจําหนายและจําหนายหรือพยายามจําหนาย จากรอยละ 0.98 เปนรอยละ
1.66 และรอยละ 3.15 เปนผูขับขี่ที่เสพเมทแอมเฟตามีน รอยละ 31.08, 28.61 และ 40.37 และเปนผูขับขี่ที่เสพเมทแอม
เฟตามีน และมี เมทแอมเฟตามี นไวในครอบครอง (ไมเกิน 15 เม็ด ) จากรอยละ 7.74 เป นรอยละ 9.19 และรอยละ 9.63
ตามลําดับ
2. ผูกระทําความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีนและฐานมีเมทแอมเฟตามีนไวในครอบครองเพื่อจําหนาย ตั้งแต
100 เม็ด ขึ้นไป พบผูกระทําความผิดมีอาชีพรับจางมากที่สุด คิดเปนรอยละ 68.00, 60.78 และ 77.27 รองลงมา ไดแก ผูที่ไม
ทํางาน คิดเปนรอยละ 8.00, 19.61 และ 13.64 ตามลําดับ มีอายุระหวาง 30 - 34 ป มากที่สุด 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. ผูกระทําความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีนและฐานมีเมทแอมเฟตามีนไวในครอบครองเพื่อจําหนายและ
จําหนายหรือพยามยามจําหนาย พบผูกระทําความผิดมีอาชีพรับจางมากที่สุด คิดเปนรอยละ 60.00, 63.16 และ 58.82
ตามลําดับ และพบวาในป 2557 พบผูกระทําความผิดมีอาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 11.76 ซึ่งในป 2555 และ
2556 ไมพบผูกระทําความผิดในอาชีพนี้ ผูกระทําความผิดมีอายุระหวาง 15 – 19 ป มากที่สุด 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. ผูกระทําความผิดฐานเปนผูขับขีท่ เี่ สพเมทแอมเฟตามีน พบผูกระทําความผิดมีอาชีพรับจางมากที่สุด คิดเปน
รอย 72.98, 69.11 และ 76.15 และพบในกลุมอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 4.91, 5.81 และ 3.67 ตามลําดับ
ผูกระทําความผิดมีอายุระหวาง 20 - 24 ปมากที่สุด 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. ผูกระทําความผิดฐานเปนผูขับขี่ที่เสพเมทแอมเฟตามีนและมีเมทแอมเฟตามีนไวในครอบครอง (ไมเกิน 15
เม็ด) พบผูกระทําความผิดมีอาชีพรับจางมากที่สุด คิดเปนรอยละ 71.83, 24.77 และ 76.92 และพบวาเปนผูที่ไมทํางาน คิด
เปนรอยละ 9.86, 2.45 และ 5.77 ตามลําดับ และพบผูกระทําความผิดอายุระหวาง 30 - 34 ป มีแนวโนมสูงขึ้น
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แผนภูมิที่ 1 รอยละผูตองคดียาเสพติด (เมทแอมเฟตามีน) ความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีนและฐานมีเมทแอมเฟตามีนไวใน
ครอบครองเพื่อจําหนาย (มีเมทแอมเฟตามีนไวในครอบครอง ตั้งแต 100 เม็ด ขึ้นไป) จําแนกตามอาชีพ ในป 2555 – 2557

แผนภูมิที่ 2 รอยละผูตองคดียาเสพติด (เมทแอมเฟตามีน) ความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีนและฐานมีเมทแอมเฟตามีนไวใน
ครอบครองเพื่อจําหนาย (มีเมทแอมเฟตามีนไวในครอบครอง ตั้งแต 100 เม็ด ขึ้นไป) จําแนกตามกลุม อาชีพ ใน
ป 2555 – 2557
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แผนภูมิที่ 3 รอยละผูตองคดียาเสพติด (เมทแอมเฟตามีน) ฐานความผิดเสพเมทแอมเฟตามีนและฐานมีเมทแอมเฟตามีนไวใน
ครอบครองเพื่อจําหนายและจําหนายหรือพยามยามจําหนาย จําแนกตามอาชีพ ในป 2555 – 2557

แผนภูมิที่ 4 รอยละผูตองคดียาเสพติด (เมทแอมเฟตามีน) ฐานความผิดเสพเมทแอมเฟตามีนและฐานมีเมทแอมเฟตามีนไวใน
ครอบครองเพื่อจําหนายและจําหนายหรือพยามยามจําหนาย จําแนกตามกลุมอายุในป 2555 – 2557
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จําแนกตามอาชีพ ในป 2555- 2557

แผนภูมิที่ 5 รอยละผูตองคดียาเสพติด (เมทแอมเฟตามีน) ฐานความผิดเปนผูขับขี่เสพเมทแอมเฟตามีน จําแนกตามอาชีพ
ในป 2555 – 2557

แผนภูมิที่ 6 รอยละผูตองคดียาเสพติด (เมทแอมเฟตามีน) ฐานความผิดเปนผูขับขี่เสพเมทแอมเฟตามีน จําแนกตามกลุมอายุ
ในป 2555 – 2557
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แผนภูมิที่ 7 รอยละผูตองคดียาเสพติด (เมทแอมเฟตามีน) ฐานความผิดเปนผูขับขี่เสพเมทแอมเฟตามีนและฐานมี
เมทแอมเฟตามีนไวในครอบครอง ไมเกิน 15 เม็ด จําแนกตามอาชีพ ในป 2555 – 2557

แผนภูมิที่ 8 รอยละผูตองคดียาเสพติด (เมทแอมเฟตามีน) ฐานความผิดเปนผูขับขี่เสพเมทแอมเฟตามีนและฐานมี
เมทแอมเฟตามีนไวในครอบครอง ไมเกิน 15 เม็ด จําแนกกลุมอายุ ในป 2555 – 2557
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6. สถานการณการมีเมทแอมเฟตามีนไวในครอบครองเพื่อจําหนายและจําหนาย หรือมีเมทแอมเฟตามีนไวพยายาม
จําหนายหรือมีไวจําหนาย พบวา อาชีพของผูกระทําความผิด พบมากที่ สุดในชวง 3 ป ไดแก อาชีพ รับ จาง คือ รอยละ
62.50 , 57.15 และ 30.00 ตามลําดับ โดยมีขอสังเกตวา ผูไมมีงานทํา พบสูงขึ้น ในชวง 3 ป คือจากรอยละ 4.17 เปน 7.14
และ 20.00 ตามลําดับ ภูมิลําเนาของผูกระทําความผิด พบมากที่สุด ไดแก อําเภอเมืองอุตรดิตถ รองลงมาไดแก อําเภอลับแล
และ อําเภอพิชัย สวนสถานที่กระทําผิด พบมากที่สุดในพื้นที่ อําเภอเมืองอุตรดิตถ รองลงมาไดแก อําเภอลับแล และ อําเภอ
ทาปลา ตามลําดับ
อภิปรายผล
จากขอคนพบที่ไดจากการวิจัย สามารถนํามาอภิปรายผลได ดังนี้
1. สถานการณ ของการกระทํ าความผิ ดเกี่ย วกั บ คดีย าเสพติ ด พบวา มี แนวโนม สูงขึ้น คื อ การกระทํ าความผิ ด
เกี่ยวกับคดีเสพเมทแอมเฟตามีน และ มีเมทแอมเฟตามีนไวในครอบครองเพื่อจําหนายและจําหนาย หรือพยายามจําหนาย
หรือมีไวจําหนายมีแนวโนมสูงขึ้นจากรอยละ 0.98 เปนรอยละ 1.66 และรอยละ 3.15 และกระทําความผิดเกี่ยวกับการเปนผู
ขับขี่ที่เสพเมทแอมเฟตามีน รอยละ 31.08, 28.61 และ 40.37 และเปนผูขับขี่ที่เสพเมทแอมเฟตามีนรวมกับมีเมทแอมเฟตา
มีนไวในครอบครองจากรอยละ 7.74 เปนรอยละ 9.19 และรอยละ 9.63 ตามลําดับ อธิบายไดวา รูปแบบของกระบวนการคา
ยาเสพติดมีความเปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงแผนยุทธศาสตรและนโยบายที่ถูกออกแบบมาไมตรงตอตนเหตุของปญหาหรือไม
ตรงกับความตองการเทาที่ควร กลาวคือ จึงทําใหสถานการณของการกระทําความผิดยาเสพติดยังแพรระบาดอยู (อรพิน
กลิ่นพยูร อํานาจ พิพัฒนพิทยาสกุล และ มาลี จิรวัฒนานนท, 2553) รวมไปถึงความออนแอของสถาบันครอบครัวเปน
ปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดการแพรระบาดของยาเสพติด โดยพบวาปจจัยดานครอบครัวที่สงผลตอการใชยาเสพติดในระดับสูง คือ
บุคคลในครอบครัวใชสารเสพติด และรองลงมา ไดแก พอ แม ทะเลาะกันบอยครั้ง และการลงโทษที่รุนแรง รวมทั้งปจจัยดาน
สังคมเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในชุมชนที่หาซื้อยาเสพติดไดงาย มีสถานที่เสพยา และมีการเสพยาเสพติดในชุมชน เปนปจจัย
สงผลตอการใชยาเสพติด (รอซีดะห มะสะแม, 2554)
2. การแพรระบาดของยาเสพติดทั้งจําหนาย หรือเสพยาเสพติด ในกลุมอาชีพ คาขายและกลุมผูวางงาน พบวา
สถานการณมีแนวโนมสูงขึ้น อาจเปนเพราะวา ประสบปญหากับภาวะเศรษฐกิจ งานลดนอยลง ทําใหเกิดความเครียด จึงหัน
เหจากเปนผูเสพยามาเปนผูคายาเสพติดในที่สุด เนื่องอยากไดเงิน และรายไดดี (รุง ใจดี, ยุภาพร ยุภาศ และภักดี โพธิ์สิงห.
2560) นอกจากนี้ ประเทศไทยเปนเปาหมายหนึ่งที่ใชเปนฐานทางการคา เนื่องจากประเทศไทยมีปจจัยที่เอื้อในหลายๆ ดาน
ไดแก สามารถหายาเสพติดไดงาย เปนศูนยกลางคมนาคม หาคนลําเลียงไดงายรวมทั้งคาครองชีพไมแพง จากเหตุผลดังกลาว
ทําใหยาเสพติดยังคงแพรระบาดอยูทั้งจําหนาย หรือเสพยาเสพติด (สํานักงานคณะกรรมกรรมการปองกันและปราบปรามยา
เสพติด. 2554)
3. การแพรระบาดของยาเสพติ ด อยูในช วงอายุวั ยแรงงาน คื อ ช วงอายุ 20 – 34 ป ซึ่ งเป น วัย ที่ เป น กํ าลั งและ
ทรัพยากรบุคคลที่สําคัญตอการพัฒนาในจังหวัดและประเทศ สาเหตุที่เกิดขึ้น เปนไปไดวาสภาพแวดลอมที่อยูในชุมชนที่มีการ
แพรระบาดของยาเสพติด สามารถที่จะหาซื้อยาเสพติดมาเสพไดงาย หรือ พอ แม ญาติ คนใกลชิด ติดยาเสพติดอยูแลวสงผล
ใหปลูกฝงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมตั้งแตวัยเด็ก และจะมีสวนชวยสงเสริมใหกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไดงายเมื่อโตขึ้น
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาที่พบวาพฤติกรรมการกระทําผิดที่เกี่ยวของกับการใชสารเสพติดของเยาวชนมีแนวโนมสูงขึ้นและมี
โอกาสกระทําผิดซ้ํา(อุษณีย พึ่งปาน และ จิตรลดา อารียสันติชัย, 2553) หมายความวา เมื่อโตเปนผูใหญ เยาวชนเหลานั้นยังมี
โอกาสกระทําผิดขึ้นไดหากมีเหตุปจจัยที่จูงใจใหกระทําผิด ดังนั้น การแพรระบาดของยาเสพติดอยูในชวงอายุวัยแรงงาน คือ
ชวงอายุ 20 – 34 ป อาจมีผลมาจากเปนบุคคลที่เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดในชวงเยาวชนก็เปนได (ศราวุธ บุญญานุสนธิ์.
2556)
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สรุปผลการวิจัย
สถานการณของการกระทําความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด (เมทแอมเฟตามีน) เกี่ยวกับเสพเมทแอมเฟตามีน และ มี
เมทแอมเฟตามีนไวในครอบครองเพื่อจําหนายและจําหนาย หรือ พยายามจําหนาย หรือ มีไวจําหนายมีแนวโนมสูงขึ้น รวมไป
ถึงกระทําความผิดเกี่ยวกับการเปนผูขับขี่ที่เสพเมทแอมเฟตามีน และเปนผูขับขี่ที่เสพเมทแอมเฟตามีน พรอมกับมีเมทแอมเฟ
ตามีนไวในครอบครองดวย การแพรระบาดของยาเสพติดอยูในชวงอายุวัยแรงงาน คือ ชวงอายุ 20 – 34 ป ซึ่งเปนวัยที่เปน
กําลังและทรัพยากรบุคคลที่สําคัญตอการพัฒนาในจังหวัดและประเทศ จึงตองปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสรางเสริมอาชีพที่ไม
ผิดกฎหมาย โดยตองใหขอมูลและสรางชองทางหรือโอกาสตั้งแตตน คือ กอนจบมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ หรือ ปวช. และ กอนจบมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ ปวส. และ ผูที่กําลังจะจบปริญญาตรี เพื่อไมถูกชักชวนใหกระทํา
ความผิดจากการหลงเชื่อ หรือ การหารายไดที่ไมถูกกฎหมาย อีกทั้งพื้นที่และสถานที่เฝาระวังการแพรระบาดของยาเสพติดที่
ตองกวดขันเปนพิเศษคือ เขตอําเภอเมืองอุตรดิตถ และเขตรอยตอ ไดแก อําเภอลับแล แตทั้งนี้ ควรเฝาระวังพื้นที่รอบนอก
ไดแก อําเภอพิชัย อําเภอทาปลา และอําเภออื่น ๆ ที่ ใกลเขตรอยตอกับตางจังหวัดที่มีความเสี่ยงตอการระบาดของยาเสพติด
จากภายนอกจังหวัด ผูวิจัยมีความเห็นวา สาเหตุของการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด สวนใหญ เริ่มจากการเสพ เมื่อรูจัก
กลุมคนในวงการยาเสพติดมากขึ้น จึงเริ่มเปนผูจําหนายรายยอย เพื่อนําเงินกําไรที่ได มาเสพตอไป และขยายวงกวางขึ้น
กลายเปนเอเยนตหรือผูจําหนายรายใหญ เนื่องจากเห็นวาการจําหนายยาเสพติดเปนงานที่ไมลําบาก และมีรายไดดี ดังนั้น
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการปองกันปราบปรามยาเสพติด ควรมุงเนนแกปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดไปที่กลุมผูมี
พฤติกรรมเสพยาเสพติดอยางจริงจังเขมขน เพื่อแกปญหาไดอยางยั่งยืน
กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบพระคุณคณะผูพิพากษาและเจาหนาที่ประจําศาลจังหวัดอุตรดิตถที่ใหความอนุเคราะหขอ มูลที่เปน
ประโยชนสําหรับการศึกษาเพื่อเปนประโยชนในหาแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
จังหวัดอุตรดิตถ
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การฝกพลัยโอเมตริกดวยเมดิซินบอลและการฝกเวทเทรนนิ่งที่สงผลตอความเร็วในการพายเรือในนักกีฬาเรือมังกร
ชายของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการฝกพลัยโอเมตริกดวยเมดิซินบอลและการฝก
เวทเทรนนิ่งตอความเร็วในการพายเรือมังกรกอนฝกและหลังฝกสัปดาหที่ 8 ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม เพื่อเปรียบเทียบ
ความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและกลามเนื้อลําตัว ที่สงผลตอความเร็วในหารพายเรือมังกร ระหวางกลุมควบคุมและกลุม
ทดลอง ภายหลังการฝก 8 สัปดาห กลุมตัวอยางเปนนักกีฬาเรือพาย ประเภทเรือมังกรระยะ 200 เมตร ทําการสุมกลุม
ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง ไดจํานวน 20 คน ที่มีอายุระหวาง 18-22 ป (เปนนักกีฬาเรือพายที่มีประสบการณแขงขันเรือพาย
อยางนอย 1-2 ป) แบงออกเปน 2 กลุมๆ ละ 10 คนกลุมทดลองที่ 1 ฝกพลัยโอเมตริกดวยเมดิซินบอลและกลุมทดลองที่ 2 ฝก
แบบใชเวทเทรนนิ่ง กลุมควบคุมและกลุมทดลอง เขารับการฝกโปรแกรมความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและกลามเนื้อลําตัว
เปนเวลา 8 สัปดาหๆ ละ 3 วัน กลุมทดลองไดรับการฝกพลัยโอเมตริกดวยเมดิซินบอลและกลุมควบคุมไดรับการฝกดวยเวทเท
รนนิ่งตอความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและลําตัว ที่สงผลตอความเร็วในการพายเรือมังกรระยะ 200 เมตร ทําการเก็บขอมูล
กอนและหลังการฝก 8 สัปดาห และนํามาวิเคราะหทางสถิติ โดยใชสถิติ Nonparametric Two-Independent-Samples
Test ของ Mann-Whitney U กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ผลการศึกษาพบวา ภายหลังการฝก 8 สัปดาห ทั้งกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมมีความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและลําตัวดีขึ้น แตไมมีความแตกตางกันระหวางกลุม พบวากลุมที่
ฝกพลัยโอเมตริกดวยเมดิซนิ บอลมีความเร็วในการพายเรือมังกรดีขึ้นจาก 47.293.25 วินาที เปน 42.952.67 วินาทีอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอธิบายผลการฝกไดวาโปรแกรมการฝกแบบพลัยโอเมตริกดวยเมดิซินบอลรวมกับ
โปรแกรมการฝกเวทเทรนนิ่งในการพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและลําตัวรวมกับการฝกรวมกับโปรแกรมพายเรือ
ปกติสามารถเพิ่มความสามารถในการพายเรือมงกรระยะ 200 เมตรไดดีขั้น ดังนั้น จึงสามารถนํารูปแบบการฝกทั้งสองนี้ไปใช
สําหรับการฝกเพื่อพัฒนาทักษะดานความเร็วในการพายเรือได
คําสําคัญ : การฝกพลัยโอเมตริกดวยเมดิซินบอล การฝกเวทเทรนนิ่ง 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
นักกีฬาเรือพายที่จะประสบความสําเร็จไดนั้นตองอาศัยสมรรถภาพรางกาย (physical fitness) ที่ดี โดยสมรรถภาพ
รางกายของนักกีฬาเรือพายทุกประเภทรวมถึงเรือมังกรนักกีฬาตองมีความทนทาน(endurance) ซึ่งถือเปนสิ่งที่สําคัญมากและ
ยังตองมีความแข็งแรง (strength) กําลัง (power) ความยืดหยุน (flexibility) และความสามารถที่จะพายเรือใหไดแรงที่ มาก
ที่สุดขณะทําการแขงขันซึ่งถือเปนสิ่งที่สําคัญ สอดคลองกับ (Wood, 2001) กลาววา การแสดงทาทางที่ตองใชในการพายเรือ
คือ ดึงไมพายไปขางหลังอยางรวดเร็วซึ่งเปนทาทางที่ตองใชความแข็งแรงของลําตัวและรยางคแขน เนื่องจากการพายเรือตอง
ใช ก ารงอ เหยี ย ดและบิ ด ลํ า ตั ว (trunk flexion, extension and rotation) ซ้ํ า ๆ รวมไปถึ งการบิ ด หมุ น ของข อ ไหล ด ว ย
การพายเรื อ ต อ งใช ค วามอดทน (Endurance) ความแข็ ง แรง (Strenght) พลั ง (Power) ความเร็ ว (Speed) ซึ่ ง เป น
องค ป ระกอบสํ าคั ญ ในการพายเรื อมั งกร ผูฝก สอนในหลายๆ ประเทศรวมถึงนั กกีฬ าเรือมั งกรทีม ชาติไทยไดนํ า รูปแบบ
โปรแกรมฝกพลัยโอเมตริกและเวทเทรนนิ่ง เขามาชวยในการเพิ่มกําลังความแข็งแรงและความรวดเร็วในการพายเรือมังกร
รูปแบบการฝกแบบพลัยโอเมตริก (Plyometrics) เปนการฝกหัดในการเชื่อมความแข็งแรงกับความเร็วในการเคลื่อนไหวทําให
เกิดประเภทของการเคลื่อนไหวแบบรวดเร็ว Chu and Plummer (1984) รายงานวาพลัยโอเมตริก “อาจรวมถึงการฝกหัด
หรือการออกกําลังกายแบบใดๆ ก็ไดที่ใชปฏิกิริยาแบบยืด–เหยียด (stretch reflex) เพื่อผลิตแรงปฏิกิริยาหรือแรงโตตอบ
อยา งรวดเร็ว เชน เดี ย วกั บ การออกกํ าลั งกายหรือ การฝ ก ที่ มี จุ ด มุ งหมายในการเชื่ อ มความแข็ งแรงกั บ ความเร็ วในการ
เคลื่อนไหวเพื่อใหไดกําลัง
สวนรูปแบบการฝกกลามเนื้อดวยการฝกโดยใชน้ําหนักหรือเวทเทรนนิ่ง (Weight training) เปนการฝกเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพความสามารถของกลามเนื้อการทํางานในการออกกําลังกายเปนการฝกโดยใชน้ําหนักหรือเพิ่มน้ําหนักจากการฝก
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ด ว ยมื อ เปล า เช น การเล น โดยใช ดั ม เบลล บาร เบลล หรื อ เครื่ อ งมื อ รวมน้ํ า หนั ก อื่ น ๆ (Multiple Weight Machines)
สอดคลองกับ (ไพศาล จันทรพิทักษ, 2555) ไดกลาววาการสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อโดยอาศัยแรงตานหรือเวทเทรนนิ่ง
(Weight training) นั้น เปนรูปแบบการฝกซอมโดยใชน้ําหนักเพื่อกอใหเกิดความแข็งแรงของกลามเนื้อที่ตองอาศัยอุปกรณ
เชน ดัมเบลล บารเบลลล สวิงเบลล หรือจากน้ําหนักตัวของผูฝกซอมเพื่อเปนการเพิ่มแรงตานและฝกการทํางานของกลามเนื้อ
ในสวนที่เลน ใหเกิดความแข็งแรงซึ่งมีความจําเปนตอนักกีฬาที่ตองอาศัยความแข็งแรงของกลามเนื้อในการฝกในรูปแบบอื่น
ดวย สอดคลองกับ Jack (2001) กลาววา ในการฝกพลัยโอเมตริกนั้นจะตองมีพื้นฐานความแข็งแรงเพื่อที่จะพัฒนาแรงระเบิด
โดยใชระยะเวลา 20 นาที เปนอยางนอย เพราะจะตองพัฒนาในเรื่องของกลามเนื้อหดตัว กลามเนื้อเหยียดตัว และความ
แข็งแรงของการเคลื่อนไหวอยางคงที่การฝกจะตองใชระยะเวลา 1-3 เดือน การฝกเพื่อใหรางกายมีความแข็งแรงจึงเป น
พื้ น ฐานในการเคลื่ อ นไหวของกี ฬ าทุ ก ชนิ ด ในการพั ฒ นาแรงระเบิ ด สามารถแบ งวิ ธีก ารฝ ก ด วยน้ํ าหนั ก (exercise with
weights) การฝกดวยการกระโดด การฝกดวยลักษณะวิธีการขวางหรือตีแรงๆ (hit (shock) method) และการฝกเฉพาะ
อุปกรณ (specialized equipment) ซึ่งการฝกโดยอาศัยแรงตานหรือเวทเทรนนิ่ง (Weight training) ที่ใชกลามเนื้อแขนใน
การฝกนั้น ยังชวยใหกลามเนื้อแกนกลางลําตัวและกระดูกสันหลังมีความแข็งแรง ถือวาเปนจุดของการเริ่มตนของการควบคุม
การเคลื่อนไหว (Handzel, 2003) โดยกลุมกลามเนื้อที่เปนเปาหมายของการออกกําลังกายนี้ เปนกลุมกลามเนื้อแกนกลาง
ลําตัวไดแก Transversus abdominis (TrA), Lumbar multifidus (LM), Paraspinal, Abdominal, Diaphragmatic และ
Pelvic floor (Standaert, Weinstein, & Rumpeltes, 2008) ซึ่งการออกกําลังกายกลามเนื้อแกนกลางนั้นไมเพียงแตจะมี
ประโยชน ในเรื่ อ งการเคลื่ อ นไหวของการทํ า กิ จ วั ต รประจํ า วั น แต ยั งมี ห น า ที่ ในเรื่ อ งของสมรรถนะร า งกาย (physical
performance), กําลัง (power), ความมั่นคง (stability) และการประสานสัมพันธ (coordination) ของรางกายและชวยลด
การบาดเจ็บในนักกีฬาไดอีกดวย (Handzel, 2003) ซึ่งสอดคลองกับ (Singapore Sports Council, 2013) ไดศึกษาเรื่องของ
เทคนิคความปลอดภัยที่สําคัญในการพายเรือ พบวา ความสามารถในการวายน้ํา การปองกันตนเอง อุปกรณตางๆ รวมไปถึง
สภาพอากาศและน้ํ า ซึ่งในการป องกัน การบาดเจ็ บ ทางด านรางกายนั้ น จะตอ งมีก ารใช ทั กษะที่ เน น ไปที่ ก ลามเนื้ อลํ าตั ว
(หลังสวนลาง) กลามเนื้อขอไหลและแขนรวมถึงเทคนิคการหายใจขณะทําการฝกซอมและแขงขัน
ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาและเปรียบเทียบผลของการฝกพลัยโอเมตริกดวยเมดิซินบอลและการฝกเวทเทรนนิ่งที่สงผลตอ
ความเร็ วในการพายเรือ ในนั ก กี ฬ าเรือ มั งกรชาย ของสถาบั น การพลศึ ก ษา วิท ยาเขตเชี ย งใหม โดยมี วัต ถุป ระสงค เพื่ อ
เปรีย บเที ยบความสามารถในการพายเรือก อน และหลังการฝก 8 สั ป ดาห เพื่ อ ที่ จะใชเป น แนวทางในการจัด โปรแกรม
การฝกซอมเรือมังกรของผูฝกสอนกีฬาเรือพายประเภทอื่นตอไป
วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาผลของการฝกพลัยโอเมตริกดวยเมดิซินบอลและการฝกเวทเทรนนิ่งที่สงผลตอความเร็วในการพายเรือ
มังกรนักกีฬาชายสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม กอนฝกและหลังฝกสัปดาหที่ 8 ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
2. เพื่อเปรียบเทียบความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและกลามเนื้อลําตัวที่สงผลตอความเร็วในการพายเรือมังกร
ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง ภายหลังการฝก 8 สัปดาห
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย
กลุ ม ประชากรที่ ใช ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ เป น นั ก กี ฬ าเรื อ พายประเภทเรื อ มั งกรระยะ 200 เมตร รวม 20 คน
ทําการเลือกแบบเจาะจงเลือก (Selective sampling) จํานวน 20 คน ที่มีอายุระหวาง 18-22 ป (เปนนักกีฬาเรือพายที่มี
ประสบการณแขงขันเรือพายอยางนอย 1-2 ป) โดยนํามาแบงออกเปน 2 กลุม กลุมละ 10 คน โดยกําหนดให กลุมทดลองทํา
การฝกโปรแกรมพลัยโอเมตริกดวยเมดิซินบอลรวมกับการพายเรือมังกรระยะ 200 เมตร และกลุมควบคุมทําการฝกโปรแกรม
แบบใชเวทเทรนนิ่งรวมกับการพายเรือมังกรระยะ 200 เมตร
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ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ แบงเปนดังนี้
1.1 โปรแกรมการฝกพลัยโอเมตริกดวยเมดิซินบอลรวมกับการพายเรือมังกรระยะ 200 เมตร
1.2 โปรแกรมการฝกแบบใชเวทเทรนนิ่งรวมกับการพายเรือมังกรระยะ 200 เมตร
2. ตัวแปรตาม คือ ความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและกลามเนื้อลําตัวตอความเร็วในการพายเรือมังกรวัด
งานระยะ 200 เมตร
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. ผูวิจัยสรางโปรแกรมการฝกพลัยโอเมตริกดวยเมดิซินบอลและการฝกแบบใชเวทเทรนนิ่ง นําเครื่องมือไปทําการ
วิจัยทดลอง (pilot study) ในนักศึกษาซึ่งเปนนักกีฬาเรือพายที่ไมไดเขารับการฝกในครั้งนี้ โดยกําหนดเกณฑ การคัดเขา
ประกอบดวยคุณสมบัติดังนี้ คือ
1) เป น นั ก กี ฬ าเรื อ พายชายที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าเรื อ พายในป ก ารศึ ก ษา 1/2559 สถาบั น
การพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม
2) ไมเคยมีบาดเจ็บรุนแรงของกลามเนื้อบริเวณกลามเนื้อแขนและกลามเนื้อลําตัวจนหยุดพักการฝกซอม
พายเรือ ในระยะเวลา 3 เดือน กอนเขารวมการศึกษา
3) ไมเคยผาตัดบริเวณแขน หลังและหนาทองในระยะเวลา 3 เดือนกอนเขารวมการศึกษา
4) ไมมีประวัติกระดูกแขนและสันหลังหัก
5) ไมมีโรคประจําตัว เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
เกณฑการคัดออก
1) มีอาการปวดกลามเนื้ อบริเวณกลามเนื้อแขนและกลามเนื้ อลําตัว และหลั งทั้งเฉียบพลัน และเรื้อรัง
(ทราบสาเหตุและไมทราบสาเหตุ) ที่สงผลกระทบ ตอการทํากิจวัตรประจําวัน
2) มีอาการออนแรงของกลามเนื้อ การรับรูความรูสึกบกพรอง
3) กลุมทดลองไดรับการบาดเจ็บอยางรุนแรงระหวางการทดสอบหรือมีความประสงคออกจากการทดลอง
2. หลังจากนั้นผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมทดลอง (pilot study) จํานวน 10 คน เพื่อตรวจสอบเครื่องมือโดย
พิจารณาสถิติที่ไดจากการพายเรือมังกรระยะ 200 เมตร เพื่อหาคาสถิติเวลาที่ดีที่สุดมาเรียงอันดับจากมากสุดไปหานอยสุด
เพื่อทําการศึกษาความนาเชื่อถือของการจับเวลาในการพายเรือ ซึ่งมีคาความนาเชื่อถือของการจับเวลาในการพายเรือจากผู
ทดสอบการจับเวลาทั้ง 3 คน ไปหาคาความนาเชื่อถือระหวางผูวัด (interrater-interposition reliability) โดยผูทดสอบจับ
เวลาแตละคน ดูภาพวิดีโอเดิม จับเวลาซ้ํา 2 รอบ โดยแตละรอบหางกัน 1 วัน เพื่อหาความนาเชื่อถือภายในผูวัด (intrarater
reliability) (ณัฐวรรธน สมอคํา, 2558) หลังจากนั้นบันทึกขอมูลสถิตินําผลมาวิเคราะหความนาเชื่อถือโดยใชสถิติ Intraclass Correlation Coefficient (ICC) จาก 3 ตําแหนงคือบนบกบริเวณจุดเริม่ ตน,ในเรือและบนบกบริเวณปลายเสนชัย มีคา
Intra-class correlation coefficient ( ICC) มากกวา 0.9 ทุกตําแหนง แตคาที่มากที่สุดคือผูจับเวลาในเรือ (ICC = 0.935)
ดั ง นั้ น การศึ ก ษานี้ จึ ง ใช ผู จั บ เวลานั่ ง ในเรื อ และความน า เชื่ อ ถื อ ของการจั บ เวลาในการพายเรื อ มี ค า ความน า เชื่ อ ถื อ
ICC > 0.9
3. กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจงเลือก (Selective sampling) จํานวน 20
คน ที่มีอายุระหวาง 18-22 ป (เปนนักกีฬาเรือพายที่มีประสบการณแขงขันเรือพายอยางนอย 1-2 ป) ดําเนินการเลือกกลุม
ทดลองเปนอาสาสมัครเปนนักกีฬาเรือพายประเภทเรือมังกรที่กําลังศึกษาอยูระดับปริญญาตรีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
เชี ย งใหม (เป น นั ก กี ฬ าเรือ พายที่ มี ป ระสบการณ แ ข ง เรื อ พายอย า งน อ ย1-2 ป ) จํ า นวน 20 คน ใช วิ ธี ก ารเจาะจงเลื อ ก
(Selective sampling) ทําการทดสอบหาคาสถิติเวลาการพายเรือมังกรระยะ 200 เมตร เวลาที่ดีที่สุดมาเรียงอันดับจากมาก
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สุดไปหานอยสุด โดยแบงออกเปน 2 กลุมๆ ละ 10 คน คือกลุมทดลองและกลุมควบคุม ใหกลุมฝกเขาทดสอบความเร็วในการ
พายเรือมังกรระยะ 200 เมตร ที่ละคน (Pre–Test) เพื่อหาระดับความเร็วในการพายเรือมังกร
4. นําเวลาผลทางสถิติที่ไดจากการพายเรือมังกรระยะ 200 เมตร ของผูเขารับการทดสอบมาเรียงอันดับจากมากสุด
ไปหานอยสุดและทําการสุมแบบซิกแซกเพื่อแบ งกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุมเทาๆ กันทําการทดสอบความเร็วในการพาย
เรือมังกร 200 เมตร ของนักกีฬาหลังจากนั้นทําการฝกแบบแรงตานเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและลําตัวเฉพาะ
กลุม ทดลองการฝกซ อมในกลุม ตัวอยางทั้ ง 2 กลุม ฝก สัป ดาห ละ 3 วัน โดยทํ าการฝ ก ในวัน จัน ทร พุ ธ และวัน ศุกรเวลา
16.00-18.00 น. เปนเวลา 8 สัปดาห
4. ทดสอบความเร็วในการพายเรือในนักกีฬาเรือ มังกร ระยะทาง 200 เมตร (Post – Test) ของกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมกอนและหลังการฝก 8 สัปดาห
5. ทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิตแิ ละสรุปผลการทดลอง
เกณฑการคัดเขา
1. เป น นั ก กี ฬ าเรื อ พายชาย ประเภทเรื อ มั ง กร ที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาอยู ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ส ถาบั น การพลศึ ก ษา
วิทยาเขตเชียงใหม (เปนนักกีฬาเรือพายที่มีประสบการณแขงขันเรือพายอยางนอย 1-2 ป)
2. ไมเคยมีบาดเจ็บรุนแรงของกลามเนื้อบริเวณลําตัวจนหยุดพักการฝกซอมพายเรือในระยะเวลา 3 เดือน กอน
เขารวมการศึกษาและไมมีโรคประจําตัว เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
เครื่องมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1. โปรแกรมการฝกพลัยโอเมตริกดวยเมดิซินบอลเปนการฝกโดยกําหนดทาฝกกลามเนื้อแขนและกลามเนื้อลําตัว
อก หลัง และไหล ประกอบดวยทาฝกดังนี้
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. โปรแกรมการฝกแบบใชเวทเทรนนิ่งเปนการฝกโดยกําหนดทาฝกกลามเนื้อแขนและกลามเนื้อลําตัว อก หลัง
และไหล ประกอบดวยทาฝกดังนี้
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 นักกีฬาที่เขารับการฝกทั้ง 2 โปรแกรมฯ ตองปฏิบัติตนกอนและหลังการฝกดังนี้
1. กอนฝกทุกครั้งตองอบอุนรางกาย10-15 นาที
2. ในระหวางการฝกทุกทาแลวนั้น นักกีฬาตองพักระหวางเซท 2 นาที พักระหวางสถานี 5 นาที
3. หลังการฝกโปรแกรมแลวนั้นนักกีฬาตองทําการ Cool down 10-15 นาที
3.นาฬิกาจับเวลายี่หอ Casio
4. เรือมังกรและเครื่องพายเรือมังกรวัดงาน
5. Medicin ball น้ําหนัก 2,4,5,6,8 และ 10 กิโลกรัม
6. อุปกรณเวทเทรนนิ่งน้ําหนัก 2,4,5,6,8 และ 10 กิโลกรัม
7. เครืองมือ (Hand-Grip Dynamometer) วัดความแข็งแรงของกลามเนื้อแขน
8. ทดสอบความแข็งแรงของกลุมกลามเนื้อขาและกลามเนื้อลําตัว (Back And Legdynamometer)
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9. แบบบันทึกขอมูลโปรแกรมการฝกพลัยโอเมตริกดวยเมดิซินบอลและการฝกเวทเทรนนิ่ง
ขั้นตอนการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
1.การทดสอบคุณ ภาพเครื่องมือในการจับเวลาในการพายเรื อ ทําการทดสอบความสามารถในการพายเรือใหผู
ทดสอบพายเดี่ยว ระยะ 200 เมตร จับเวลาโดยผูจับเวลานั่งในเรือใชเรือ 10 ฝพาย พายทีละคน ใชนายทายคนเดิมจับเวลา
2.การทดสอบวัดความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนดวยเครืองมือ (Hand-Grip Dynamometer) วิธีการทดสอบ
2.1 จัดระดับที่จับของเครื่องมือใหเหมาะสมกับมือของผูถูกวัด
2.2 ผูเขารับการทดสอบ ปลอยแขนตามสบายขางลําตัว
2.3 ใชมือขางที่ถนัด กําที่จับของ (Hand Grip Dynamometer) หามแนบลําตัว
2.4 ออกแรงกํามือใหแรงที่สุดทําการทดสอบ 2 ครั้ง ใชคาที่มากบันทึกผลการวัดเปนกิโลกรัมนําผลที่ไดมาหาร
ดวยน้ําหนักตัวของผูเขารับการทดสอบ
3. ทดสอบความทนทานของกลามเนื้อลําตัว(Back And Legdynamometer)
3.1 ผูเขารับการทดสอบยืนบนที่วางเทาของเครื่องมือ
3.2 ยอเขาลงและแยกขาเล็กนอย โดยใหหลังและแขนตรง
3.3 จับที่ดึงในทาคว่ํามือ เหนือระหวางเขาทั้งสอง จัดสายใหพอเหมาะ
3.4 ออกแรงเหยียดขาใหเต็มที่ ทําการทดสอบ 2 ครั้ง ใชคาที่มาก
3.5 บันทึกผลการวัดเปนกิโลกรัมนําผลที่ไดมาหารดวยน้ําหนักตัวของผูเขารับการทดสอบ
การวิเคราะหขอมูล
1. ขอมูลทั่วไป คํานวณคาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของอายุ น้ําหนัก
สวนสูง ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
2. เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมกอนและหลังการทดสอบความแข็งแรงของกลามเนื้อแขน
และลําตัวและเวลาที่ใชในการพายเรือมังกรของนักกีฬาภายหลังการฝก 8 สัปดาหระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยใช
การวิเคราะหสถิติ Nonparametric Two-Independent-Samples Test ของ Mann-Whitney U กําหนดระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ .05
ผลการวิจัย
1. ผลการวิจั ยพบวานั ก กีฬ าเรือ พายมี อายุ น้ํ าหนั ก ส วนสู ง ของกลุม ควบคุม มี คาเฉลี่ย ของอายุ 19 ± 0.52 ป
น้ําหนักเฉลี่ย 69.80±3.39 กิโลกรัม และสวนสูงเฉลี่ย 170.40±2.84 เซนติเมตร กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยอายุ 19.7±0.46 ป
น้ําหนักเฉลี่ย 69.10±2.99 กิโลกรัม และสวนสูงเฉลี่ย 170.90±1.59 เซนติเมตร โดยใชการทดสอบความแตกตางระหวางกลุม
t – test โดยการทดสอบที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบวาทั้ง 2 กลุมไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
2. การทดสอบความแตกต างระหวางกลุม โดยใชเครืองมือ (Hand-Grip Dynamometer) วัดความแข็งแรงของ
กลามเนื้อแขนและเครื่องมือ (Back and Legdynamometer) เพื่อวัดความทนทานของกลามเนื้อลําตัว ของกลุมควบคุม กอน
ฝกพบวา แรงบี บมือมี คาเฉลี่ ยเท ากับ 42.50±2.27 กก/กก. แรงเหยียดขามี คาเฉลี่ยเทากับ 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 ทั้ง 2 กลุมไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตราฐานผลการทดสอบความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและลําตัวที่สงผลตอ
ความเร็วในการพายเรือมังกร (ระยะ 200 เมตร) กอนการฝก ของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
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กอนการฝก

กลุมควบคุม
ˉx
42.50

กลุมทดลอง
S.D.
2.27

ˉx
41.90

S.D.
2.84

p-value

1.แรงบีบมือ (กก./กก.)
0.609
2.ความทนทานกลามเนื้อลําตัว
201.70
12.88
201.70
12.88
0.906
(วินาที)
3.ความเร็วในการพายเรือ
47.90
3.48
47.29
3.24
0.690
มังกร (ระยะ200 เมตร)
จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและลําตัวของกลุมควบคุมและกลุมทดลองกอนฝก
พบวา แรงบีบมือ (ความแข็งแรงของกลามเนื้อแขน) และแรงเหยียดขา (ความแข็งแรงของลําตัว) และความเร็วในการพายเรือ
มังกร (ระยะ 200 เมตร) กอนการฝกของทั้ง 2 กลุมไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตราฐานผลการทดสอบความแข็งแรงของกลามเนื้อ
แขนและลําตัวที่สงผลตอความเร็วในการพายเรือมังกร (ระยะ 200 เมตร) ของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
ภายหลังการฝก 8 สัปดาห
หลังการฝก 8 สัปดาห
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง
p-value
S.D.
S.D.
ˉx
ˉx
1.แรงบีบมือ (กก./กก.)
44.00
2.90
45.60
5.21
0.408
2.ความทนทานกลามเนื้อ
207.00
7.81
209.90
7.77
0.416
ลําตัว (วินาที)
3.ความเร็วในการพายเรือ
46.18
3.91
42.95
2.67
*0.045
มังกร (ระยะ200 เมตร)
* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p-value < 0.05
จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและลําตัวของกลุมควบคุมและกลุมทดลองภายหลัง
การฝก 8 สัปดาห พบวา แรงบีบมือ (ความแข็งแรงของกลามเนื้อแขน) และแรงเหยียดขา (ความแข็งแรงของลําตัว) ของทั้ง 2
กลุมไมมีความแตกตางกันทางสถิติ สวนภายหลังการฝก 8 สัปดาห ความเร็วในการพายเรือมังกร (ระยะ 200 เมตร) แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
ผลการวิเคราะหขอมูล การฝกพลัยโอเมตริกดวยเมดิซินบอลและการฝกเวทเทรนนิ่งที่สงผลตอความเร็วในการพาย
เรือมังกรนักกีฬาชายสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม กอนฝกและหลังฝกสัปดาหที่ 8 ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
และเปรียบเทียบความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและกลามเนื้อลําตัว ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง ภายหลังการฝก 8
สัปดาห ผลการวิจัยพบวา กลุมที่ฝกพลัยโอเมตริกดวยเมดิซินบอลสามารถพัฒนาความเร็วในการพายเรือมังกรดีขึ้นจากกอน
ฝกสามารถทําสถิติไดเทากับ 47.293.25 วินาที และภายหลังการฝกโปรแกรมเปนระยะเวลา 8 สัปดาหสามารถทําสถิติตไดดี
ขึ้นเปน 42.952.67 วินาทีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอธิบายไดวา โปรแกรมการฝกพลัยโอเมตริกดวย
เมดิซินบอลรวมกับการพายเรือมังกรและโปรแกรมการฝกแบบใชเวทเทรนนิ่งรวมกับการพายเรือมังกรระยะ 200 เมตร ชวย
พัฒาสมรรถภาพความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและความแข็งแรงของลําตัวดีขึ้นทั้งสองโปรแกรมแตไมมีความแตกตางกัน
ทางสถิติแตภายหลังการฝกเปนระยะเวลา 8 สัปดาห ทั้งกลุมควบคุมและกลุมทดลอง ไดฝกความเร็วในการพายเรือมังกร 200
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เมตร ที่ใชแรงตานในการพายเรือมังกรระยะ 200 เมตร ผลการวิจัยพบวากลุมทดลองภายหลังการฝกแบบมีแรงตานในการ
พายเรือ มีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงใหเห็นวาโปรแกรมฝกแบบแรงตานเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ของกล า มเนื้ อ แขนและลํ า ตั ว ที่ มี ต อ ความเร็ ว ในการพายเรื อ มั ง กรในนั ก กี ฬ าเรื อ มั ง กรนั ก กี ฬ าชายสถาบั น
การพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม ที่ทําการฝกเปนระยะเวลา 8 สัปดาห ๆ ละ 3 วัน (วันจันทร พุธ และศุกร) นั้นสามารถพัฒนา
ความเร็วในการพายเรือมั งกรกลุ ม นี้ได เนื่ องจากโปรแกรมที่ ใช ฝกนั้ น เป น โปรแรกมเพื่ อพั ฒ นาความแข็ งแรงสู งสุด ของ
กลามเนื้อ นอกจากจะเกี่ยวของกับความสัมพันธ ของการฝกกลามเนื้อและการพัฒนาการสั่งการจากระบบประสาทสวนกลาง
(central nervous system/ CNS) ยั ง รวมถึ ง การทํ า งานประสานกั น ของระบบประสาทและกล า มเนื้ อ (muscle coordination) และการระดม (recruit) ใชกลามเนื้ออยางพรอมเพรียงกัน (synchronization) ซึ่งจะเกิดขึ้นไดจากการที่
CNS ถูกกระตุนในระบบสูงสุดเทานั้น ซึ่งในการพายเรือมังกรนักกีฬาตองออกแรงสูงสุดทุกครั้งที่มีการพายโดยตองมีการบิด
หมุนลําตัว ซึ่งการบิดลําตัวจะบิดอยูในแนวแกนลําตัวพรอมกับมีการขยับขาเพื่อชวยในการทรงตัวบนเรือและชวยในการบิด
ลําตัวใหมีป ระสิท ธิภ าพไดแรงมากขึ้น (ณั ฐกุล แบงทิศ , 2559) ดังนั้น นักกีฬ าเรือมังกร จึงตองอาศัยความแข็งแรงของ
กลามเนื้อลําตัวสวนบน เปนสวนสําคัญ ซึ่งกลามเนื้อแขนและลําตัวสวนบนบริเวณแกนกลางลําตัวที่มีการทํางานขณะรางกาย
มีการเคลื่อนไหว และเปลี่ยนทิศทางคือกลามเนื้ อท องสวนบน (upper abdominal) กลามเนื้อหนาทองสวนลาง (lower
abdominal) และกลามเนื้อหลังสวนลาง (lower back) กลามเนื้อหนาทองดานขาง (internal and external – obliques)
จะควบคุมการเคลื่อนไหวในทิศตรง กลามเนื้อหลังสวนบน (upper back) ควบคุมการเคลื่อนไหวแบบหมุมลําตัว กลามเนื้อ
หน าท อ งด านข าง (side lift obliques) ใช ในการเคลื่อ นไหวรางกายเปลี่ ย นทิ ศทางได ทั้ งซายและขวา (Hedrick, 2000;
Handzel. 2003)
เนื่องจากการฝกแบบพลัยโอเมตริกชวยใหรางกายเคลื่อนไหวไปกับความตานทานในการฝก ซึ่งมีลักษณะเฉพาะเริ่ม
จากกลามเนื้อจะตองมีการยืดตัวออกอยางรวดเร็ว โดยใชการหดตัวแบบยืดยาวออก (Eccentric contraction) ตอจากนั้น
จะตองมีการหดตัวกลับอยางรวดเร็ว (Concentric contraction) เพื่อใหบังเกิดแรงสูงสุดในชวงระยะเวลาสั้นๆ (Explosive
power) การฝกพลัยโอเมตริก เปนการฝกระบบประสาทและกลามเนื้อที่มีบทบาทสําคัญตอการปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวให
สามารถตอบสนองการยืดกลามเนื้อไดอยางรวดเร็ว เพื่อใหกลามเนื้อสามารถหดตัวสั้นเขาไดเร็วและเกิดแรงหดตัวสูงสุด และ
เปนการพัฒนาแรงระเบิด (Explosive strength) และกําลัง (Power) ใหกับนักกีฬาหลายหลายประเภท (เจริญ กระบวนรัตน,
2545) เชนเดียวกับนักกีฬาเรือมังกรที่ตองอาศัยการเคลื่อนไหวที่เปนพลัยโอเมตริกในนักกีฬาเรือพายตองทําการเคลื่อนไหว
สวนของแขน ขา ลําตัว อยางรวดเร็วเพื่อสรางความสามารถที่จะพายเรือใหไดแรงที่มากที่สุดขณะทําการแขงขัน ซึ่งก็ถือเปนสิ่ง
ที่สําคัญเชนเดียวกัน สอดคลองกับ (Wood, 2001) กลาววา ทาทางที่ตองใชในการพาย คือ ดึงพายไปขางหลังอยางรวดเร็ว ซึ่ง
เปนทาทางที่ตองใชความแข็งแรงของลําตัวและรยางคแขน เนื่องจากการพายเรือตองใชการงอ เหยียดและบิดลําตัว (trunk
flexion, extension and rotation) ซ้ําๆ รวมไปถึงการใชการบิ ดหมุนของขอไหลอีกดวย สอดคลองกับ ณั ฐกุล แบงทิ ศ
(2559) ทําการวิจัยเรื่องการฝกแบบแรงตานเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและลําตัวตอความเร็วในการพายเรือคยัค
เพื่อศึกษาคาแรงกลามเนื้อแขนและคาแรงกลามเนื้อลําตัวกอนและหลังการฝกของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง ภายหลังการ
ฝกแบบแรงตาน 8 สัปดาห กลุมตัวอยางเปนนักกีฬาเรือพายเยาวชน ประเภทเรือคยัค จังหวัดเชียงใหม เพศชายอายุ 16-21
ป จํานวน 20 คน ผลการศึกษาพบวา ภายหลังการฝก 8 สัปดาห ทั้งสองกลุมมีความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและลําตัวดีขนึ้
แตไมมีความแตกตางกันระหวางกลุม กลุมทดลองมีความเร็วในการพายเรือดีขึ้นจาก 2.140.06 วินาที เปน 2.050.06
วินาที อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุปคือโปรแกรมการฝกแบบแรงตานรวมกับโปรแกรมการฝกความแข็งแรง
ปกติสามารถเพิ่มความสามารถในการพายเรือระยะ 500 เมตรไดดีขั้น การพัฒนาอุปกรณตานสําหรับการการฝกความแข็งแรง
จะเสริมศักยภาพความเร็วในการพายเรือไดเปนอยางดี
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สรุปผลการวิจยั
สรุปผลการวิจัยสามารถอธิบายไดวา โปรแกรมการฝกพลัยโอเมตริกดวยเมดิซินบอลรวมกับการพายเรือมังกรและ
โปรแกรมการฝกแบบใชเวทเทรนนิ่งรวมกับการพายเรือมังกรระยะ 200 เมตร สามารถพัฒนาความแข็งแรงของแขนและ
ลําตัวได และโปรแกรมการฝกพลัยโอเมตริกดวยเมดิซินบอลสงผลตอความเร็วในการพายเรือมังกรดีขึ้นจากกอนฝกสามารถทํา
สถิติไดเทากับ 47.293.25 วินาที และภายหลังการฝกโปรแกรมเปนระยะเวลา 8 สัปดาหสามารถทําสถิติตไดดีขึ้น เป น
42.952.67 วินาทีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอธิบายผลการฝกไดวาโปรแกรมการฝกแบบพลัยโอเมตริก
ดวยเมดิซินบอลรวมกับโปรแกรมการฝกเวทเทรนนิ่งในการพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและลําตัวรวมกับการฝก
รวมกับโปรแกรมพายเรือปกติสามารถเพิ่มความสามารถในการพายเรือมงกรระยะ 200 เมตรไดดีขั้น ดังนั้น จึงสามารถนํา
รูปแบบการฝกทั้งสองนี้ไปใชสําหรับการฝกเพื่อพัฒนาทักษะดานความเร็วในการพายเรือได
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับมวลกลามเนื้อที่สงผลตอโปรแกรมในการฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อดวยแรงตานใน
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การศึกษาครั้งนี้ เปนการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการตรวจเตานมดวยตนเองตอความรู
เจตคติ และทักษะการตรวจเตานมดวยตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เจาะจงเลือกศึกษาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
กลุมตัวอยาง ไดแก อสม.จํานวน 120 คน วิธีการดําเนินการวิจัย ไดจัดให อสม.เขารวมโปรแกรมการตรวจเตานมดวยตนเอง
ใหความรูเรื่องโรคมะเร็งเตานม และการตรวจเตานมดวยตนเอง และจัดทํากระบวนการกลุม เพื่อเสริมสรางเจตคติที่ดีตอการ
ตรวจเตานมดวยตนเอง สอนทักษะการตรวจเตานมดวยตนเอง และมีการติดตามเยี่ยมบาน ทุก 1 เดือน เครื่องมือที่ใชใน
การศึกษา ประกอบดวย แบบสอบถามความรู เจตคติ และทักษะในการตรวจเตานมดวยตนเอง ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ผลการศึกษา พบวา คาคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการตรวจเตานมดวยตนเองของ อสม. กอนและหลังการอบรม ภาพรวม
หลังการอบรมสูงกวากอนการอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
คําสําคัญ : อาสาสมัครสาธารณสุข 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) เปนมะเร็งที่พบมากที่สุดในสตรีทั่วโลก และมีการคาดวาในป พ.ศ. 2554 จะมีผูหญิง
เสี ย ชี วิ ต ประมาณ 508,000 คน สาเหตุ จ ากเป น มะเร็ งเต า นม (Global Health Estimates, WHO 2013) สถานการณ
ของประเทศไทย พบว า มะเร็ งเต า นม มี อุ บั ติ ก ารณ สู ง เป น อั น ดั บ หนึ่ งในสตรี ไทย อั ต รา 28.6 ต อ แสนประชากร (วิชั ย

168

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

เอกพลากร, 2559) สอดคลองกับรายงานของเขตสุขภาพที่ 2 ป พ.ศ. 2557 พบ ผูปวยมะเร็งรายใหมปละ 5,000 -7,000 ราย
อันดับ 1 คือ มะเร็งเตานม จะเห็นไดวา แนวโนมอุบัติการณมะเร็งเตานมในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยางมาก อัตราการรอดชีวิตต่ํา
พบวา มีสาเหตุมาจากการขาดการตรวจหามะเร็งในระยะเริ่มตน ทําใหตรวจพบมะเร็งเตานมในระยะทายๆ สงผลใหการรักษา
ไม ห ายจึงเป น สาเหตุ ข องการตาย (WHO, 2017) การตรวจคั ด กรองมะเร็งเต านม เพื่ อค น พบสิ่งผิ ด ปกติ ในระยะเริ่ม ต น
จึงมีความสําคัญ อยางยิ่งตอการหายของโรค การตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม เปนการตรวจคนหามะเร็งเตานมในระยะเริ่มแรก
ใหกับผูที่ยังไมมีอาการของโรค หรือ precancerous lesion เพื่อวินิจฉัยและรักษาตั้งแตระยะเริ่มตนของโรค ทําใหลดอัตรา
การตายจากโรคมะเร็งได วิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมมีอยู 3 วิธี คือ 1) การตรวจเตานมดวยตนเอง 2) การตรวจเตานม
โดยแพทยหรือบุคลากรทางการแพทยที่ไดรับการฝกอบรม และ 3) ตรวจดวยการถายภาพรังสี (Mammography) โดยจําแนก
เปนการตรวจในประชากร 2 กลุม คือ การตรวจในประชากรจํานวนมาก (Mass screening) แบงตามอายุ และการตรวจ
คัดกรองที่เปนแบบการคัดกรองในประชากรทั่วไป (volunteer screening) (ภรณี เหลาอิทธิ และนภา ปริญ ญานิติกูล ,
2559) ซึ่งการตรวจเตานมดวยตนเอง สามารถชวยคนหาความผิดปกติในระยะเริ่มแรกในสตรีกลุมเสี่ยงได และพบวา รอยละ
80-90 ของผูปวย จะมีการตรวจพบกอนที่เตานมดวยตนเอง แลวจึงเขารับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมกอนการรักษาการตรวจ
เตานมดวยตนเอง จึงเปนการเพิ่มอัตราการตรวจชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัย และพบเนื้องอกที่ไมใชมะเร็ง การสงเสริมการตรวจ
เตานมดวยตนเองจึงมีสวนสําคัญ ในการกระตุนใหผูหญิ งมีความตระหนักใสใจเฝาระวังความผิดปกติที่อาจพบจากเตานม
เพิ่มมากขึ้น (Thomas D.,et al., 2002) ในปจจุบันการคลํากอนมะเร็งดวยตนเอง (self-breast examination) เปนวิธีการ
ที่เหมาะสมสําหรับการตรวจหามะเร็งเตานมในระยะแรก เนื่องจากเปนวิธีการที่งายและประหยัด ซึ่งการตรวจเตานมดวย
ตนเอง ถาดําเนินการอยางถูกวิธี จะสามารถตรวจพบกอนที่ เตานมที่มีขนาดเล็กได ซึ่งเปนประโยชนในการคัดกรองคนหา
มะเร็งเตานมในระยะเริ่มแรกไดอยางมีประสิทธิภาพ
กระทรวงสาธารณสุข ไดใหความสําคัญกับการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม โดยในปงบประมาณ 2556 ไดกําหนด
เปาหมายใหสตรีอายุ 30-70 ป มีการตรวจเตานมดวยตนเองไมนอยกวา รอยละ 80 และมีความพยายามในการจัดการอบรม
ใหสตรี หรือแมแตอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) สามารถตรวจเตานมดวยตนเอง ดวยวิธีการตางๆ ไดแก การสอนความรู
ส ง เสริ ม ทั ศ นคติ การพั ฒ นาทั ก ษะโดยการใช หุ น จํ า ลองของเต า นม (breast model) เสริ ม ทั ก ษะการตรวจเต า นม
ใหมีความถูกตองแมนยํามากขึ้น การสงเสริมประชาชนสามารถตรวจเตานมดวยตนเองไดอยางถูกตองจึงมีความสําคัญ ซึ่งการ
ใหความรูและฝกทักษะการตรวจเตานม ผาน อสม.ซึ่งเปนมีบทบาทในการเปนกลไกในการเชื่อมตอระหวางภาคประชาชน
กับภาครัฐ ชวยใหเกิดความสําเร็จสําเร็จของงาน โดยการเขารับการอบรมใหมีความรู ความเขาใจ ดานการทํางานเพื่อดูแล
สุขภาพอนามัย ใหการบริการดานสาธารณสุขครอบคลุมทั้งการสงเสริมสุขภาพ การรักษาและฟนฟูสุขภาพ มีการทํางาน
ทั้งโดยอิสระและรวมมือกับเจาหนาที่ สาธารณสุข สามารถถายทอดความรูใหแกเพื่ อนบาน เพื่ อ แกไขปญ หาสาธารณสุ ข
ในชุมชนของตนเอง (พีระพล ศิริไพบูลย, 2553, หนา 32) โปรแกรมการพัฒนาความรู เจตคติ และทักษะการตรวจเตานม
ดวยตนเอง ดังกลาวไดนําแนวคิดของการฝกอบรม (ชาญ สวัสดิ์สาลี, 2550) กระบวนการพัฒนาประกอบดวย การจัดกิจกรรม
อบรมที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ โดยใหความรูเรื่อง มะเร็งเตานมและการตรวจเตานมดวยตนเอง จัดทํากระบวนการกลุม
เพื่ อสอนสรางแรงจูงใจ เพื่ อเสริม เจตคติ ที่ ดี ตอ การตรวจเต านมด วยตนเอง และสอนทั ก ษะการตรวจเตานมด วยตนเอง
สาธิตและสาธิตยอนกลับ เปนรายบุคคล กับ หุน และตรวจจริงกับกลุมเพื่ อน อสม. การพั ฒนาดังกลาว สงเสริมให อสม.
มีความรู เจตคติ และทักษะการตรวจเตานมดวยตนเองไดอยางถูกวิธี มีความถูกตองแมนยํา สามารถเปนแบบอยางสามารถ
แนะนําการตรวจเตานมดวยตนเองที่ถูกวิธีใหกับประชาชนทั่ วไป เพื่อใหเกิดความตระหนักในการดูแลตนเองในการปองกัน
มะเร็งเตานมมากขึ้น
การจัด โปรแกรม ดังกลาว ดํ าเนิ นการในป การศึกษา 2559 ซึ่งภาควิชาการพยาบาลอนามั ยชุมชน รับผิ ดชอบ
การจัดการเรียนการสอนวิชา พย.1425 การรักษาพยาบาลเบื้องตน จํานวน 2 หนวยกิต 2 (2-0-4) ใหกับนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณ ฑิต ชั้นปที่ 4 ซึ่งในการเรียนการสอนบทที่ 4 เรื่อง การคัดกรองการชวยเหลือรักษาพยาบาลเบื้องตน
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และการสงตอผูปวยเด็ก วัยรุน วัยผูใหญ และวัยผูสูงอายุที่มีปญหาที่เกี่ยวกับดานอายุรกรรมตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
จึงไดจัดบูรณาการการสอนกับการบริการวิชาการ ใหสอดคลองตามวัตถุ ประสงคของการจัดการเรียนการสอนที่ตองการ
ให นัก ศึ กษามี ความรู ความเขาใจ เกี่ย วกับ การประเมิ น สุข ภาพ เพื่ อการวินิจ ฉัย แยกโรค การคั ดกรองผู มีป ญ หาสุข ภาพ
การสงตอ และการใหคําแนะนํา โดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดโปรแกรมอบรมการพัฒนาความรู เจตคติ และทักษะ
การตรวจเตานมดวยตนเอง ใหกับอาสาสมัครสาธารณสุข อันเปนการสงเสริมประสบการณจริง พัฒนาทักษะการตรวจคัดกรอง
มะเร็งเตานม การพิจารณาสงตอ และใหคําแนะนําแกผูรับบริการ ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิผล
ของโปรแกรมการอบรมการตรวจเต า นมด ว ยตนเองที่ มี ต อ ความรู เจตคติ และทั ก ษะการตรวจเต า นมด ว ยตนเอง
ของอาสาสมัครสาธารณสุข
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป น วิ จั ย แบบกึ่ ง ทดลอง (one-group pre-post-test design) ผู วิ จั ย คั ด เลื อ กพื้ น ที่ ที่ ศึ ก ษา
โดยเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป น พื้น ที่ ที่มี สถานการณ ป ญ หามะเร็งเตานมมากที่ สุด ไดแก อํ าเภอเมือ ง
จั งหวัด พิ ษ ณุ โลก ประชากร คื อ อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข จั งหวัด พิ ษ ณุ โลก จํ า นวน 17,954 คน และกลุ ม ตั ว อย า ง คื อ
อาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก ผูวิจัยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) ในการเลือก
กลุมตัวอยางในกลุมตัวอยางเปนอาสาสมัครสาธารณสุขในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
พลายชุมพล และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานรองยุงขาว จํานวน 120 คน ดวยการโดยกําหนดคุณสมบัติ ดังนี้
1) สามารถสื่อสารได และ2) ยินดีเขารวมโครงการ
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย แบบสอบถามความรู เจตคติ และทักษะในการตรวจเตานมดวยตนเอง
ของอาสาสมัครสาธารณสุข มี 4 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป สวนที่ 2 แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับมะเร็งเตานม และการ
ตรวจเตานมดวยตนเอง เปนแบบทดสอบที่ผูจัยสรางขึ้นจากทบทวนวรรณกรรม เป นแบบถูกผิด มี 10 ขอ ตอบถูกได 1
คะแนน ตอบผิด ได 0 คะแนน สวนที่ 3 แบบสอบถามเจตคติที่มีตอการตรวจเตานมดวยตนเอง เปนแบบทดสอบที่ผู วิจัย
สรางขึ้นจากทบทวนวรรณกรรม จํานวน 10 ขอ เปนแบบประเมินคา 5 ระดับ คาคะแนนจาก 1-5 คะแนน และสวนที่ 4 แบบ
สั ง เกตการณ ก ารตรวจเต า นมด ว ยตนเอง พั ฒ นาขึ้ น ตามแนวทางการตรวจเต า นมด ว ยตนเองของมู ล นิ ธิ ถั น ยรั ก ษ
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จํานวน 15 ขอ คะแนนเต็ม 30 คะแนน (คาคะแนนปฏิบัติถูกตองได
2 คะแนน ปฏิบัติถูกตองบางสวนได 1 คะแนน ปฏิบัติไมถูกตอง ได 0 คะแนน)
การตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ประกอบด ว ย 1) ตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ในด านความตรงตามเนื้ อ หา
(Content Validity) โดยผูเชี่ยวชาญ 3 คน วิเคราะหดวยดัชนี IOC. (Index of Item Objective Congruence) ผานการ
ตรวจสอบทุ ก ชุ ด 2) ตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ส ว นที่ ป ระเมิ น สมรรถนะด า นความรู ด า นเจตคติ และด า นทั ก ษะ
ในดานความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (Reliability) โดยนําไปทดลองใช (TRY OUT) กับ อสม. จํานวน 30 คน วิเคราะหคาความเชื่อมัน่
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 ดังนี้
1) ระยะเตรี ย มการ ผู วิ จั ย ดํ า เนิ น การประสานงานชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค แ ละวิ ธี ก ารดํ า เนิ น การกั บ ผู อํ า นวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ พยาบาลวิชาชีพ เพื่อประสานความรวมมือ อธิบายขั้นตอนการวิจัยและการพิทักษสิทธิ์ของ
กลุมตัวอยาง
2) ระยะดําเนินการ
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2.1) ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลโดยใหกลุม ตัวอยาง ตอบแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล แบบสอบ ถามความรู
เกี่ยวกับมะเร็งเตานม และการตรวจเตานมดวยตนเอง แบบสอบถามเจตคติที่มีตอการตรวจเตานมดวยตนเองและแบบ
ประเมิน ทักษะการตรวจเตานมดวยตนเอง กอนเริ่มการอบรมพัฒนา อสม. 2 สัปดาห
2.2) ดําเนินการทดลองในกลุมทดลอง โดยจัดกิจกรรมอบรมที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ โดยใหความรู เรื่อง
โรคมะเร็งเตานม และการตรวจเตานมดวยตนเอง และจัดทํากระบวนการกลุม เพื่อเสริมสรางแรงจูงใจ เพื่อเสริมสรางเจตคติ
ที่ดีตอการตรวจเตานมดวยตนเอง และสอนทักษะการตรวจเตานมดวยตนเอง สาธิตและสาธิตยอนกลับ เปนรายบุคคล กับหุน
และฝกตรวจจริงกับกลุม เพื่อนอสม. ใชเวลา 1 วัน โดยใหนักศึกษาพยาบาลรวมสังเกตการณและรวมเรียนรูกระบวนการสอน
ทักษะการตรวจเตานมรวมกับอาจารยประจํากลุม
2.3) ผูวิจัยติดตามประเมินทักษะการตรวจเตานมดวยตนเอง ระหวางฝกอบรม และติดตามเยี่ยมบาน ทุก 1 เดือน
จํานวน 3 ครั้ง เพื่อเปนการประเมินทักษะการตรวจเตานมดวยตนเอง
3) ระยะติดตามประเมินผล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใหกลุมตัวอยาง ตอบแบบสอบถามขอมูลสวนบุ คคล แบบสอบถาม
ความรูเกี่ยวกับมะเร็งเตานม และการตรวจเตานมดวยตนเอง แบบสอบถามเจตคติที่มีตอการตรวจเตานมดวยตนเอง หลังการ
อบรมพัฒนา อสม. 3 เดือน
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการอบรมการตรวจเตานมดวยตนเองตอความรู เจตคติ และทักษะ การตรวจ
เตานมดวยตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุขในจังหวัดพิษณุโลก ประกอบดวยตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของ อสม.และตอนที่ 2
ประสิทธิผลของโปรแกรมการอบรมการตรวจเตานมดวยตนเองที่มีตอ ความรู เจตคติ และทักษะการตรวจเตานมดวยตนเอง
ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของ 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.สวนมากมีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานใน
ตําแหนง อสม.มากกวา 5 ปขึ้นไป จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 68.58 และผานการอบรมการตรวจเตานมดวยตนเอง
จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 87.08
ตอนที่ 2 ประสิทธิผลของโปรแกรมการอบรมการตรวจเตานมดวยตนเองที่มีตอความรู เจตคติ และทักษะการ
ตรวจเต า นมด ว ยตนเอง ของอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข พบว า ความสามารถในการตรวจเต านมด วยตนเองของอสม.
ในภาพรวม ประกอบด วย ด านความรู ด า นทั ก ษะ และด านทั ศ นคติ ก อ นเข า รว มโปรแกรมโดยการนํ าผลการประเมิ น
มาแบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับสูง (รอยละ 80 ขึ้นไป) 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 ดังนี้
ตารางที่ 1 ระดับความสามารถในการตรวจเตานมดวยตนเองของ อสม. ภาพรวม กอนและหลังการอบรม (n = 120)
การทดสอบ
จํานวน
รอยละ
กอนการอบรม
ระดับสูง (รอยละ 80 ขึ้นไป)
1
0.83
ระดับปานกลาง (รอยละ 60 -79)
97
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 ขึ้นไป)
63
52.50
ระดับปานกลาง (รอยละ 60 -79)
57
47.50
ระดับต่ํา (นอยกวารอยละ 60)
0
0
Mean = 71.83 ± 4.57 คะแนน, S.D.= 4.57, Median = 72 คะแนน, Min = 58 คะแนน,Max = 82 คะแนน

ตารางที่ 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) โดยเมื่ อเปรียบเทียบระหวางคะแนนเฉลี่ย
สมรรถนะก อนและหลังเขารวมโปรแกรม พบวา คาคะแนนเฉลี่ย ความสามารถในการตรวจเตานมดวยตนเองของอสม.
ในภาพรวมหลังการอบรมสูงกวากอนการอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 (p-value = .000)
ตารางที่ 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 เมื่อเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ย ความสามารถในการตรวจเตานมดวยตนเองของอสม.ดานความรู
ดานเจตคติ และดานทักษะกอนและหลังการอบรม พบวา หลังการอบรมคาเฉลี่ย ดานความรู ดานเจตคติ และดานทักษะ
สูงกวากอนการอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p-value = .000)
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อภิปรายผล
ผลการวิจัย พบวา คาคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการตรวจเตานมดวยตนเองของอสม. ในภาพรวมหลังการอบรม
สูงกวากอนการอบรม อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ.05 (p-value = .000) ตามสมมติฐานของการวิจัย คาเฉลี่ยของ
ความรู เจตคติ และทักษะการตรวจเตานมดวยตนเอง ของอาสาสมัครสาธารณสุขกอนและหลัง การเขารวมโปรแกรมการ
อบรมการตรวจเตานมดวยตนเอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ.05 กลาวไดวา การเปลี่ยนแปลงความรูเปนผลมาจาก
การที่ อสม.เขารวมกิจกรรมตามโปรแกรมการอบรมการตรวจเตานมดวยตนเอง โดยมีการจัดกิจกรรมใหความรู ประกอบดวย
การจัดกิจกรรมอบรม ที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ โดยใหความรูเรื่อง มะเร็งเตานม และการตรวจเตานมดวยตนเอง และ
จัดทํากระบวนการกลุมเพื่อสอนสรางแรงจูงใจเพื่อเสริมเจตคตที่ ดี ตอการตรวจเตานมดวยตนเอง และสอนทักษะการตรวจ
เต า นม ด ว ยตนเองสาธิ ต และสาธิ ต ย อ นกลั บ เป น รายบุ ค คล กั บ หุ น และตรวจจริ งกั บ กลุ ม เพื่ อ นอสม. ใช เวลา 1 วั น
เปนกิจกรรม การบรรยาย กระบวนการกลุม การใชการสาธิต การฝก ปฏิบัติการตรวจเตานมดวยตนเองกับเพื่อน อสม.และ
นักศึกษาพยาบาล ทําใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกอใหเกิดความ เขาใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมาซึ่ง พบวา
เมื่ อ อสม.ได รั บ ความรู แ ละข อ มู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ มะเร็ ง เต า นมจะทํ า ให ส ตรี มี ก ารตรวจเต า นมด ว ยตนเอง
(Nahcivan & Secgini, 2007) สอดคลองกับการศึกษาของ เรวดีเพชรศิราสัณห และ นัยนา หนูนิล (2553) วนิดา ทองดีนอก
(2550) และแววตา สุริยันต (2551) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสงเสริมการตรวจเตานมดวยตนเอง สําหรับสตรีวัยผูใหญ
พบวา แกนนําสตรีที่เขารวมโปรแกรมสงเสริมการตรวจเตานมดวยตนเองมีการรับรูประโยชน การรับรูอุปสรรค และการปฏิบัติ
ตัวในการตรวจเตานมที่ถูกตองสูงกวา กอนทดลองและสูงกวากลุมควบคุมเชนเดียวกัน รวมถึงคาคะแนนเฉลี่ยของการรับรู
สมรรถนะตนเองในการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีในกลุมทดลองเพิ่มขึ้น และสูงกวากลุมควบคุม ซึ่งเปนสิ่งกระตุน
ภายในที่ใหสตรีกระทําพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเอง อยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ ผลการวิจัยดังกลาวยังสอดคลองกับ
งานวิจัยที่ ผานมา (จิรวรรณ กมลชัย , 2540; ฉวีวรรณ พลเสน, 2541; ปริญ ญา ทุ นคํา , 2540) ที่พ บวาระดับ คะแนนและ
คะแนนเฉลี่ยของการรับรูสมรรถนะ ตนเองในการตรวจเตานมดวยตนเองเพิ่มขึ้นมากที่สุด
สรุปผลการวิจัย
ประสิ ทธิผลของโปรแกรมการอบรมการตรวจเตานมด วยตนเองที่มี ตอ ความรู เจตคติ และทัก ษะการตรวจเตานม
ด ว ยตนเองของอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข เกิ ด จากการสรา งความตระหนั ก และแรงจู งใจให ส ตรีต รวจเต า นมด ว ยตนเอง
ผานกระบวนการจัดกิจกรรมอบรมที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ โดยใหความรู เรื่องโรคมะเร็งเตานม และการตรวจเตานม
ดวยตนเอง และจัดทํากระบวนการกลุม เพื่อเสริมสรางแรงจูงใจ เพื่อเสริมสรางเจตคติที่ดีตอการตรวจเตานมดวยตนเอง และ
สอนทักษะการตรวจ เตานมดวยตนเอง สาธิตและสาธิตยอนกลับ ติดตามประเมินทักษะการตรวจเตานมดวยตนเอง ระหวาง
ฝกอบรม และติดตามเยี่ยมบาน ทุก 1 เดือน จํานวน 3 ครั้ง เพื่อเปนการประเมินทักษะการตรวจเตานมดวยตนเอง สงผลให
สตรีที่เขารวมโปรแกรมไดรับรูประโยชนของ การตรวจเตานมดวยตนเอง รวมกับการใหคําปรึกษารายกลุม การพบปะพูดคุย
ในกลุมยอยของกลุมสตรีกับนักศึกษาพยาบาล ทําใหมีการแลกเปลี่ยน ประสบการณ เกี่ยวกับปญหาอุปสรรคในการตรวจ
เตานมดวยตนเอง รวมกันคนหาแนวทางแกไขปญหา ทําใหสตรีมีการรับรูอุปสรรคในตรวจเตานมดวยตนเองลดลงในที่สุด
สตรีสามารถตรวจเตานมไดอยางสม่ําเสมอ จากเหตุผลดังกลาว ทําใหสตรีมี ความรูเกี่ยวกับโรคมะเร็งเตานม และทักษะ
การตรวจเตานมดวยตนเองเพิ่มขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดยอ
การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดการตนเองดานพฤติกรรมการบริโภคของผูปวยเบาหวานที่
อาศัยในเขตกึ่งเมือง ผูรวมวิจัยเปนผูปวยเบาหวานที่อาศัยอยูนอกเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่
ไดรับการวินิจฉัยเบาหวานตั้งแต 5 ปขึ้นไป เลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก แบบกึ่ง
โครงสรางระหวางเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2559 วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา 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
ควบคุมน้ําตาล ผลการวิจัยครั้งนี้จะทําใหพยาบาลและบุคลากรทางดานสาธารณสุข ไดรับขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการ
ตนเองดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งจะเปนประโยชนในการนําไปวางแผนกล
ยุทธหรือจัดทําโครงการการจัดการตนเองเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนและสงเสริมสุขภาวะของผูปวยโรคเบาหวานตอไป
คําสําคัญ: การจัดการตนเอง โรคเบาหวานชนิดที่ 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
โรคเบาหวานโรคเปนโรคไมติดตอเรื้อรังทีเ่ ปนปญหาสุขภาพที่สําคัญในปจจุบัน องคการอนามัยโลกรายงานในปพ.ศ.
2558 วามี ผูเสี ยชีวิตจากโรคเบาหวานถึง 1.6 ลาน ซึ่งเป น สาเหตุ การตายอั นดั บที่ 6 ใน 10 อัน ดับ แรกทั่วโลก (World
Health Organization [WHO], 2017) จากภาวการณเปลี่ยนแปลงของโลก ทําใหรูปแบบการเกิดโรคในประเทศไทยเปลี่ยน
จากโรคติดเชื้อเปนโรคไมติดตอเรื้อรัง และซึ่งในชวง 10 ปที่ผานมา โรคไมติดตอของคนไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวานโรคมะเร็ง และโรคไตวาย สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวง
สาธารณสุขวิเคราะหสาเหตุการตายของคนไทยจากขอมูลการตายในฐานขอมูลทะเบียนราษฎรกระทรวงมหาดไทยพบวา
โรคเบาหวานที่เปนหนึ่งในสาเหตุการตายที่สําคัญรองจากโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด และอุบัติเหตุ จากการ
สํารวจสุขภาพประชากรไทยในปพ.ศ. 2557 พบวา มีอัตราความชุกดวยโรคเบาหวานในผูหญิงรอยละ 9.8 ซึ่งสูงกวาผูชายรอย
ละ 7.9 และสัดสวนของผูเปนเบาหวานที่สามารถควบคุมน้ําตาลในเลือดไดตามเกณฑ (FPG<130มก./ดล.) ลดลงจากรอยละ
30.6 ในป พ.ศ. 2552 เปนรอยละ 23.5 ในป พ.ศ. 2557 (คณะกรรมการอํานวยการจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่
12, 2560)
จากขอ มู ล สาเหตุก ารป ว ยของผู ป วยนอกในเขตสุ ข ภาพที่ 2 จังหวัด พิ ษ ณุ โลกพบอั ต ราป วยดว ยโรคต อ มไรท อ
โภชนาการและเมตะบอลิ สั ม มากที่ สุ ด (62,475 ต อ แสนประชากร) ส ว นสาเหตุ ก ารป ว ยของผู ป ว ยใน ที่ ม ารับ บริ ก ารที่
โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 2 เปนโรคที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน เชน โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง พบอัตราปวยที่พบมากที่สุดที่จังหวัดอุตรดิตถ 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
อัตราความชุกเพิ่มขึ้ นเปน 7.0 ตอแสนประชากร และอัต ราการตายเพิ่มขึ้ นเปน 15.5 ตอแสนประชากร จากขอมูลของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พบวาในปงบประมาณ 2560 ผูปวยนอกโรคเบาหวานเพียงรอยละ 51.23 ที่สามารถ
การควบคุมโรคเบาหวานตามเกณฑ ในจํานวนผูปวยเบาหวานทั้งหมดที่มารับบริการในศูนยสงเสริมสุขภาพและโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพระดับตําบล เขต 2 (สํานักงานเขตสุขภาพที่ 2, 2560) และจากผลการวิจัยพบวาผูปวยโรคเบาหวานในจังหวัด
พิษณุโลกกลุมอายุ 46-65 ป ไมสามารถควบคุมระดับความรุนแรงของโรคไดดี เมื่อเทียบกับกลุมผูปวยวัยอื่น (สิรีวัฒน อา
ยุวัฒน อภิเชษฐ พูลทรัพย และนิดา มีทิพย, 2560)
ผูปวยโรคเบาหวานที่ไมสามารถดูแลตนเองไดดีและควบคุมระดับน้ําตาลไมไดอาจทําใหเกิดโรคแทรกซอนหลายอยาง
ตามมา เชน โรคไต โรคหัวใจ โรคตา โรคระบบประสาท โรคเทา หรือโรคแทรกซอนอื่น ๆ เปนตน7 นอกจากนี้ การที่ประเทศ
ไทยมีอัตราปวยและอัตราตายที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ทําใหรัฐตองสูญเสียงบประมาณคาใชจายในการรักษาเพิ่มขึ้นตามไปดวย ทํา
ให เกิด การสูญ เสี ยทางเศรษฐกิ จโดยรวม (สถาบั น วิจัย และประเมิน เทคโนโลยี ท างการแพทย , 2556) จากการวิเคราะห
สถานการณของสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค คาดวาถาคนไทยดูแลตนเองไดดี จะสามารถปองกันตนเองไมใหเกิดโรคไม
ติดตอเรื้อรังและจะชวยลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจไดถึงรอยละ 10 – 20 (คณะกรรมการอํานวยการจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพ
แหงชาติ ฉบับที่ 12, 2560)
การควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังในปจจุบัน ของประเทศไทย ไดมีการนําแนวคิดของการจัดการตนเองมาใชอยาง
แพรหลาย การจัดการตนเองเนนการคิด การตัดสินใจในการจัดการการใชชีวิตรวมกับโรคไมติดตอเรื้อรัง การจัดการอาการ
ทางคลินิก การรักษา การเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตและสิ่งแวดลอม การจัดการความเครียด และการสนับสนุนจากครอบครัว
ชุมชน และบุคลากรทางการแพทย ซึ่งกระบวนการจัดการตนเองของผูปวยเบาหวาน เปนกระบวนการที่ไมสามารถแยกเปน
ระยะของการจัดการตนเองของโรคไมติดตอเรื้อรังอื่น ๆ เนื่องจากสภาวะของโรค กิจกรรมที่ควรปฏิบัติ และทั กษะที่จําเปน
ของโรคเบาหวานมีความแตกตาง จึงทําใหการจัดการตนเองของโรคเบาหวานแตกตางจากโรคอื่น คือ กอนเขาสูระยะยอมตาม
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บุคคลจะเกิดความสงสัยในอาการผิดปกติของตนเอง และคาดเดาการเกิดโรคไดลวงหนา การวินิจฉัยโรคจากแพทยเปนการ
ยืนยันและเปนจุดเริ่มตนของระยะแรกของการจัดการตนเอง การยอมตามคือการทําความเขาใจเกี่ยวกับโรค การรักษา และ
การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต การแสวงหาขอมูลและแหลงสนับสนุนในการจัดการตนเอง จนถึงการแสวงหาการจัดการในรูปแบบ
ของตนเอง (Turning point) จากนั้นจะเขาสูระยะการคนหารูปแบบการจัดการตนเองที่เหมาะสมในการควบคุมเบาหวานของ
ตน ระยะคนพบ เปนระยะที่ผูปวยยอมรับการใชชีวิตรวมกับโรคเบาหวาน ความสําเร็จของการจัดการตนเองขึ้นอยูกับบุคลากร
ทางการแพทยในการชวยใหผูปวยจัดการกับปญหาอุปสรรค สามารถตัดสินใจในการดูแลตนเองได และปจจัยสําคัญขึ้นอยูกับ
ตัวผูปวยเอง (วิมลรัตน บุญเสถียร, 2557) จากสถานการณดังกลาวขางตน ยังไมมีผูศึกษาเกี่ยวกับการจัดการตนเองดานการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของผูปวยเบาหวานที่อาศัยอยูในจังหวัดภาคเหนือตอนลาง ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของผูปวยเบาหวานที่อาศัยในเขตกึ่งเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยครั้งนี้มีประโยชนใน
การทําใหเขาใจปญหา สะทอนขอมูลในการจัดการตนเองดานการบริโภค เพื่อเปนขอมูลใหแกผูเกี่ยวของในการสงเสริมการ
ดูแลตนเองของผูปวยในการควบคุมความรุนแรงของโรค โดยเฉพาะจะเปนประโยชนตอพยาบาล บุคลากรทางดานสาธารณสุข
หน ว ยงานทุ ก ระดั บ ของกระทรวงสาธารณสุ ข และชุ ม ชม ให ไ ด รั บ ข อ มู ล พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การจั ด การตนเองของผู ป ว ย
โรคเบาหวานชนิ ดที่ 2 ซึ่งจะเป นประโยชนในการนําไปวางแผนกลยุท ธหรือจัดทําโครงการการจัดการตนเองเพื่ อป องกั น
ภาวะแทรกซอนและสงเสริมสุขภาวะของผูปวยโรคเบาหวานตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย: เพื่อศึกษาการจัดการตนเองดานพฤติกรรมการบริโภคของผูปวยเบาหวานทีอ่ าศัยในเขตกึ่ง
เมือง
คําถามการวิจัย: ผูปวยเบาหวานที่อาศัยในเขตกึ่งเมือง มีการจัดการตนเองดานพฤติกรรมการบริโภคอยางไร
วิธีดําเนินการวิจัย:
รูปแบบการวิจัย (Study design) การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณวิทยา (Phenomenology)
โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) เกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการตนเองเพื่อควบคุมโรค เก็บรวบรวมขอมูล
ระหวางเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2559 การวิจัยครั้งนี้เปนสวนหนึง่ ของการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการจัดการตนเองของผูปวย
เบาหวานที่อาศัยในเขตกึ่งเมือง จังหวัดพิษณุโลก”
กลุมตัวอยาง ผูปวยเบาหวานที่อาศัยอยูนอกเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่ไดรับการ
วินิจฉัยเบาหวานตั้งแต 5 ปขึ้นไป สื่อสารภาษาไทยได และยินดีใหสมั ภาษณ เลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling)
วิธีการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบงเปน 2 สวนคือ ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการวิจัย
และระยะเวลาทีไ่ ดรับการวินิจฉัยโรคเบาหวาน
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูวิจัยเสนอขอรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจยั ในมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชิน
ราช
2. ผูวิจัยศึกษาขอมูลกลุมตัวอยางจากเวชระเบียนของโรงพยาบาลสงเริมสุขภาพระดับตําบล โรงพยาบาลชุมชน เพื่อ
คัดเลือกกลุมตัวอยางตามคุณสมบัติที่กําหนด จากนั้นติดตอผูเขารวมวิจัยเพื่อพบและชี้แจงวัตถุประสงค อธิบาย
ขั้นตอนในการทําวิจัยใหแกกลุมตัวอยาง และขอความรวมมือในการเขารวมการวิจัยวิจัย โดยขออนุญาตสัมภาษณ
กลุมตัวอยางที่บานหรือสถานทีท่ ี่กลุมตัวอยางสะดวกเพื่อความเปนสวนตัว
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3. มีกลุมตัวอยางยินดีเขารวมการวิจยั ความในโครงการวิจัย จํานวน 30 คน ผูวิจัยจะทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก
รายบุคคล โดยใชระยะเวลาในการสัมภาษณแตละคนประมาณ 45-60 นาที เก็บขอมูลระหวางเดือนมกราคม 2559พฤษภาคม 2559 โดยสัมภาษณคนละหนึ่งครั้ง และสัมภาษณจนกวาขอมูลจะอิ่มตัว
การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content analysis) ตามวิธีการของ Colaizzi (Holloway &
Wheeler, 2002) โดยมี 7 ขั้นตอนดังนี้
1. ถอดขอมูลจากบทสัมภาษณ อานขอมูลทั้งหมดที่ถอดจากการบันทึกเทป
2. ดึงขอความหรือประโยคสําคัญ
3. รวบรวมประเด็นหลัก
4. จัดประเด็นหลักที่คลายกันอยูในหมวดเดียวกัน
5. แปลความหมายของกลุมคําสําคัญ
6. สรุปสาระสําคัญของการแปลความหมายกลุมคําสําคัญ
7. กําหนดประเด็นหลัก (Theme) สาระสําคัญของการแปลความหมายของกลุมคําสําคัญ
ความนาเชื่อถือของงานวิจัย (Trustworthiness)
ผูวิจัยตรวจสอบความนาเชื่อถือไดของขอมูลโดยการตรวจสอบขอมูลกับผูใหขอมูลหลังการสัมภาษณ มีการประชุม
ระหวางทีมผูวจิ ัยเองเพื่อแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูล เมื่อขอมูลอิ่มตัว จะสิ้นสุดการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ
หลังจากการถอดเทป ผูวิจัยทุกคนอานบทสัมภาษณ วิเคราะหขอมูล และประชุมเพื่อตรวจสอบผลการวิเคราะหขอมูลระหวาง
ผูวิจัย
การพิทักษสิทธิผูเขารวมวิจัย
ผูเขารวมวิจัยตัดสินใจเขารวมการวิจัยดวยตนเอง โดยผูวิจยั ชี้แจงรายละเอียดวัตถุประสงค ขั้นตอนของการวิจยั
สิทธิประโยชนและการรักษาความลับ และเปดโอกาสใหถามขอของใจ จากนั้นผูเขารวมวิจัยเซ็นยินยอมเขารวมวิจยั
ผลการวิจัย
ขอมูลสวนบุคคล ผูปวยโรคเบาหวานที่เขารวมในการวิจัยครั้งนี้เปนผูปวยที่อยูในความรับผิดชอบของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพระดับตําบล ที่อาศัยอยูในเขตกึ่งเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 30 คน เปนเพศหญิงรอยละ 80.00 (24 คน) มี
อายุระหวาง 38-82 ป มีอายุเฉลี่ย 65.07 ป (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.82 ป) ระยะเวลาของการไดรับวินจิ ฉัยวาเปน
โรคเบาหวานเฉลี่ย 14.43 ป (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.05 ป) สวนใหญระดับการวิจัยชั้นประถมศึกษาปที่ 4 รอยละ 58.62
(ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
คุณลักษณะ
เพศ
หญิง
ชาย
อายุ (ป)
38-40
41-50
51-60
61-70

จํานวน

รอยละ

24
6

80.00
20.00

1
2
6
12

3.33
6.67
20.00
40.00
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71-80
81-82
เฉลี่ย
ระยะเวลาปวย (ป)
5-10
11-20
21-30
31-40
เฉลี่ย
ระดับการวิจัย (missing =1)
ปวส
ม.6
ม.3
ป.7
ป.6
ป.4
ไมไดเรียนหนังสือ

7
2
65.07 (10.82)

23.33
6.67

12
10
7
1
14.43 (8.05)

40.00
33.33
23.34
3.33

1
3
1
1
1
17
5

3.45
10.34
3.45
3.45
3.45
58.62
17.24

การจัดการตนเองดานการบริโภคอาหารของผูปวยเบาหวานในเขตกึ่งเมือง จังหวัดพิษณุโลก วิเคราะหได 5
ประเด็นหลัก คือ เลือกกิน กินนอย ไมปรับเปลีย่ น กินพอหายอยาก และทํากินเอง ควบคุมน้ําตาล (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ประเด็นของการจัดการตนเองดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของผูปวยเบาหวาน
การจัดการตนเองหลังการเจ็บปวย
ประเด็น
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของผูปวยเบาหวาน
เลือกกิน
กินนอย
ไมปรับเปลีย่ น
กินพอหายอยาก
ทํากินเอง ควบคุมน้ําตาล
ประเด็นที่ 1 เลือกกิน
ผูรวมวิจยั สวนใหญ (25 ราย) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการเลือกรับประทานอาหาร ดังตัวอยาง
“กอนซื้อตองนึกกอนวาเราเปนโรค การกินอาหารเราก็ดูกอนเลย อันนี้อันดับแรกเลยเรา เราเปนโรคเบาหวาน
ประจําตัว เราก็มองนะ เราเปนเบาหวานเราก็เลือกเลยพอไปตลาด เราก็ไมเอา เราถือวาเราไมกินอันนี้เราก็ไมตาย เราก็หลบไป
กินใหนอยที่สุดเพราะการกินนีม่ ันจะใหโทษทุกอยางเพราะเราเปนโรคแลว เราก็เลือกอาหารที่เปนโทษที่นอยที่สุด เลือกเอา
ครับเลือกเอา” (ชายอายุ 38 ป ปวย 6 ป)
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“อาหารนี่ก็เปนบางครั้งเลือกกินเหมือนกัน อันไหนหวานจัดก็ไมกิน พวกน้ําอัดลมนี่ไมเอาเลย ก็กินทีไรมันก็ขึ้นมา
หมอก็บอกวาถางั้นก็อยากินนะ เมือ่ กอนงานบวชพระไมรูก็กินซิ ไปเจาะเอมันขึ้น ผมกินพวก [ชื่อน้ําอัดลม] ก็ขึ้นเยอะ จากนั้น
ก็ไมเอาเลยไมกิน แลวเหลายาไมตอ งบอกหมอ ไมเอากับเขาตั้งแตไหนมาเลย” (ชายอายุ 65 ป ปวย 25 ป)
ประเด็นที่ 2 กินนอย
ผูรวมวิจยั สวนใหญ (25 ราย) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการบริโภคใหนอยลง ดังตัวอยาง
“กินนอยแตกินบอย...การกิน 1 เขาไมใหกินเค็มมาก 2 เขาไมใหกินเผ็ด แลวก็ใหกินนอยๆ ไมใหกินมาก อยาใหกิน
หวานมาก ใหกินพอดีๆ ตองกินรูจกั ยับยั้ง สมมติขาวคดไมใหเกินทัพพีครั้งหรือไมเกิน 2 ทัพพี...อยางขนมครกมี 5 ใหกิน 3
แบงอยางละนอยๆ อีก 2 อันเขาก็ไวอยางงั้นแหละ เขาใหเรายับยั้ง เขาไมใหเรากิน ยายสัมมนาโดนบอย” (หญิงอายุ 74 ป
ปวย 25 ป)
“กินขาวบางทีไมถึงทัพพี เมื่อกอนนี้ทัพพีใสบาตร ควักที โบราณใชเปนกาละมัง เปนครึ่งกะละมัง กินไดกินดี แต
เดี๋ยวนี้บาย บาย กินนอย ปลา ผักตมจะขาดไมไดเลย น้ําพริกนะตองมีไวประจํา กินประจํา กินหมดทุกอยางแตอยางละนอย
พวกมังคุด ละมุดกินไดหมดฉันนะ ละมุดก็กิน ละมุดนั่นกินแสลงฉันกินรูเลย กินเขาไปใจไมดี บางคนเปนหรือเปลาไมรู แตฉัน
กินแลวใจไมดี ฉันกินครึ่งลูก บางทีก็ไมกินเลย” (หญิงอายุ 72 ป ปวย 20 ป)
ประเด็นที่ 3 ไมปรับเปลี่ยน
ผูรวมวิจยั สวนใหญ (5 ราย) ไมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ดังตัวอยาง
“ก็กินบาง น้ําหวาน น้ําอัดลม กินเทาเดิมจะ กินกาแฟวันละซองให ก็กินใหสู ใหมีแรงทํางาน” (หญิงอายุ 64 ป ปวย
21 ป)
“อยางเมื่อกอนหมอสั่งกินขาวสองทัพพีมันนิดเดียว แตตอนนี้ผมก็กนิ สองจาน หนึ่งจานกวา ผมไมควบคุมอาหาร
เจาะน้ําตาลแลวมันได 120 กวา ประมาณนี้ เปนอาการที่สูงนิดหนอยแตวาก็ปกติ เจาะน้ําตาล 150 180 อยางเงี้ย” (ชายอายุ
58 ป ปวย 6 ป)
“ไมกําหนด ผมก็กินตามที่วาผมหิว คนทํางานหนัก กินนอย นอนสักสี่ทุม หาทุมหิว เราลองกินยาควบคู กินมากไป
เลย” (ชายอายุ 68 ป ปวย 10 ป)
ประเด็นที่ 4 กินพอหายอยาก
ผูรวมวิจยั สวนใหญ (4 ราย) มีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคเพียงเล็กนอยเพื่อตอบสนองความอยาก
รับประทานอาหาร ดังตัวอยาง
“กินนอย ก็กินแคทุกอยาง กินแคพอหายอยาก...แตก็จะกินบอย แตวากินทีไมกินจนอิ่ม กินแคพอวาเออหายอยาก
แลวก็หยุด” (หญิงอายุ 56 ป ปวย 10 ป)
“อยางขนมเทียนเราก็กินไปเฉพาะนมเดียวอะ กินพอหายอยาก...งานบุญมันเยอะเราก็เผลอกินโนนมั่งกินนี่มั่ง เราก็
เห็นเขากินเราก็กิน แตไมใชวาไมกนิ เลยนะ ไมใชวากินจมอิ่ม แตกินมั่ง” (หญิงอายุ 69 ป ปวย 7 ป)
ประเด็นที่ 5 ทํากินเอง ควบคุมน้าํ ตาล
ผูรวมวิจยั สวนใหญ (1 ราย) มีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคโดยการปรุงอาหารเพื่อรับประทานเอง ดัง
ตัวอยาง
“ทํากินเอง ไมซื้อ แกงถุงนี่ฉันไมกิน ฉันไมกินตัดหวาน...แกงเขาตองตัดหวาน แมคาอะนะ น้ําพริกกะปฉันยังตองทํา
กินเองเขาตัดหวานทุกเจา” (หญิงอายุ 69 ป ปวย 7 ป)
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อภิปรายผล
ผลการวิจัยการจัดการตนเองโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของผูปวยเบาหวานในเขตกึ่งเมือง จังหวัด
พิษณุโลก พบ 5 ประเด็นหลัก คือ ประเด็นที่ 1 เลือกกิน ประเด็นที่ 2 กินนอย ประเด็นที่ 3 ไมปรับเปลี่ยน ประเด็นที่ 4 กิน
พอใหหายอยาก และประเด็นที่ 5 ทํากินเอง ควบคุมน้ําตาล
การจัดการตนเองโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของผูปวยเบาหวานของการวิจัยในครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจาก
ไดรับการวินิจฉัยวาปวยเปนโรคเบาหวาน จึงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเองและพยายามคงไวซึ่งพฤติกรรม
ดังกลาว สอดคลองกับทฤษฏีระยะของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Stages of change) ที่แบงเปน 5 ระยะคือ 1) ระยะไม
สนใจ (Pre-contemplation) เปนระยะที่บุคคลไมรูวาพฤติกรรมนั้นเปนปญหาหรือไมสนใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 2)
ระยะชั่งใจ (Contemplation) เปนระยะที่บุคคลตระหนักวาพฤติกรรมนั้นเปนปญหาและคิดวานาจะเปลี่ยนแปลง แตยังไม
พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เปนเพียงเริ่มคิดตัดสินใจเทานั้น 3) ระยะเตรียมตัว (Preparation) เป นระยะที่บุ คคล
ตัดสินใจและเตรียมตัวจะลงมือปฏิบัติในระยะเวลา 1 เดือน 4) ระยะลงมือปฏิบัติ (Action) เปนระยะที่บุคคลไดปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดําเนินชีวิตที่ผานมานอยกวา 6 เดือน เชน การเพิ่มจํานวนวันการออกกําลังกาย การเลือกรับประทานผักและ
ผลไม เปนตน และ 5) ระยะคงไวซึ่งพฤติกรรมใหม (Maintenance) เปนระยะที่บุคคลกระทําพฤติกรรมใหมอยางตอเนื่องนาน
กวา 6 เดือนจะเห็นไดวาเมื่อผูปวยไดรับการวินิจฉัยวาปวยเปนโรคเบาหวาน (Hayden, 2009)
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเอง โดยเฉพาะดานการดูแลการบริโภคอาหารเพื่อควบคุมระดับน้ําตาลใน
เลือดสอดคลองกับการวิจัยของ จิราภา ศิริวัฒนเมธานนท (2556) ที่ไดทําการวิจัยกระบวนการจัดการตนเองของผูสูงอายุไทย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เปนเบาหวานชนิดที่ 2 จํานวน 14 คน โดยการสัมภาษณเชิงลึก พบวาการจัดการตนเองของ
ผูปวยมี 3 ระยะ คือ การรับรูเบาหวาน การปรับวิถีชีวิต และการมีเครือขายในการจัดการการเจ็บปวย ซึ่งการปรับวิถีชีวิต
ไดแก การปรับพฤติกรรมการบริโภคใหเหมาะสม การออกกําลังกาย การสังเกตอาการผิดปกติของรางกาย การรับประทานยา
อยางสม่ําเสมอเพื่อควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด และการปองกันภาวะแทรกซอน สอดคลองกับการวิจัยของ ปราณี ซี ลันเบิรก
และ สุพรรณี ธรากุล (Lundberg & Thrakul, 2011) รายงานผลการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่ออธิบายถึงการจัดการตนเองเกี่ยวกับ
โรคเบาหวานของผูปวยที่นับถือศาสนาพุทธในเขตเมือง กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน พบประเด็นหลักเรื่องปจจัยดาน
วัฒ นธรรมในการควบคุ มระดับ น้ําตาลในเลือดมี 2 ประเด็น ยอยคื อ การปรั บ พฤติ กรรมการบริโภค และการใชส มุน ไพร
สอดคลองกับการวิจัยของ กุลฤดี จิตตยานันตและคณะ (2556) ศึกษาประสบการณการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ที่ปวย
ดวยโรคเบาหวานไมนอยกวา 1 ป จํานวน 14 คน ในตําบลลาดบัวขาว อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบวา เมื่อ
แพทยวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวาน ผูปวยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน มี 4 ดานคือ การรับประทานอาหาร
เพื่อลดน้ําตาล การรับประทานยารวมกับการควบคุมอาหาร การดูแลตนเองอยางสม่ําเสมอ และการใชยาสมุนไพรควบคูกับยา
ลดระดับน้ําตาล
ผลการวิจัยครั้งนี้พบ 4 ประเด็น ไดแก การเลือกบริโภคอาหาร รับประทานอาหารนอยลง รับประทานอาหารเพียง
เล็กนอยเพื่อตอบสนองความอยากอาหารและปรุงอาหารดวยตนเอง ที่สอดคลองกับการวิจัยของการวิจัยของ วรวรรณ จันทวี
เมือง และบุษยา สังขชาติ (2557) ศึกษาประสบการณการดูแลตนเองแบบผสมผสานของผูปวยเบาหวานภายใตบริบทของ
สังคมวัฒนธรรมทองถิ่นภาคใต จังหวัดสงขลา จํานวน 15 คน โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก พบวา ผูปวยมีการดูแลตนเอง
แบบผสมผสานเมื่อปวยเปนโรคเบาหวานคือ การควบคุมอาหาร เนนลดปริมาณขาว ลดอาหารหวาน มัน เค็ม ทํากับขาว
รับประทานเอง เลิกใชผงชูรส รับประทานอาหารหวานครั้งละเล็กนอยเพื่อสนองความอยากรับประทานอาหาร
การนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปใชใหเกิดประโยชน พยาบาลและบุคลากรทาง การแพทย ควรนําขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
ขั้นตอนของการจัดการตนเองเกี่ยวกับการบริโภคอาหารของผูปวยโรคเบาหวานนี้ไปวางแผนกลยุทธหรือจัดทําโครงการพัฒนา
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ทักษะการจัดการตนเองใหแกผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยการผสมผสานความเชื่อและอิทธิพลของวัฒนธรรมของผูปวย เพื่อ
ปองกันภาวะแทรกซอนและสงเสริมสุขภาวะของผูปวยโรคเบาหวานตอไป
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา การจัดการตนเองดานพฤติกรรมการบริโภคของผูปวยเบาหวานมี 5 ประเด็น คือ ประเด็นที่
1 เลือกกิน ประเด็นที่ 2 กินนอย ประเด็นที่ 3 ไมปรับเปลี่ยน ประเด็นที่ 4 กินพอใหหายอยาก และประเด็นที่ 5 การทํากินเอง
ควบคุมน้ําตาล โดยเฉพาะประเด็นที่วาผูปวยเบาหวานไมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค และมีบางสวนยังบริโภค
อาหารที่หามสําหรับผูปวยเบาหวานแตจะรับประทานนอยลงแตบอยครั้ง ขอมูลเหลานี้เปนขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการ
ตนเองดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งจะเปนประโยชนตอพยาบาลและบุคลากร
ทางดานสาธารณสุขในการนําไปวางแผนกลยุทธหรือจัดทําโครงการการจัดการตนเองเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนและสงเสริม
สุขภาวะของผูปวยโรคเบาหวานตอไป
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บทคัดยอ
การศึกษาแบบภาคตัดขวางเชิงวิเคราะห เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรู ดานสุขภาพชองปากกับความชุก
ฟนผุในผูสูงอายุ สุมตัวอยางผูสูงอายุอายุ 60- 74 ป จํานวน 162 คน ในอําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย สัมภาษณผูสูงอายุเพื่อ
เก็บขอมูลการรับรูดานสุขภาพชองปาก และตรวจสภาวะฟนผุ นําผลมาวิเคราะหความสัมพันธการรับรูกับฟนผุ ดวยดวยสถิติ
ไคสแควร และวิเคราะหถดถอยโลจิสติก พบวา ผูสูงอายุ 66 ปขึ้นไป มีการศึกษาระดับประถมศึกษา วางงาน และมีการรับรู
ดานสุขภาพชองปากต่ําเปนผูที่มีฟนผุสูง เมื่อวิเคราะหแบบพหุตัวแปรถดถอยโลจิสติก พบวา ความชุกฟนผุสัมพันธกับอายุและ
การรับรูดานสุขภาพชองปาก โดยผูสูงอายุที่รับรูปญหา รับรูความรุนแรง รับรูความเสี่ยงของโรคในชองปาก และมีการรับรู
ประโยชนและความสามารถของตนในการดูแลรักษาและปองกันโรคต่ํา มีฟนผุสูงกวาประมาณ 2 เทาของผูสูงอายุที่มีการรับรู
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
ในกลุมประเทศที่พัฒ นาแลวและประเทศที่กําลังพัฒ นามีจํานวนผูสูงอายุที่เพิ่ มขึ้นในขณะที่อัตราการเกิดลดลง
(United states census bureau, 2010) และมีการคาดการณไววาในป ค.ศ. 2020 ผูสูงอายุทั่วโลกจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นเปน
1,000 ลานคน โดยผูสูงอายุ 700 ลานคนอยูในกลุมประเทศกําลังพัฒนา (ศูนยเอกสารองคการอนามัยโลก, 2541) ผูสูงอายุใน
ประเทศไทยมีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในปพ.ศ. 2552 จํานวนผูสู งอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปเพิ่มขึ้น 7 เทาตัวจากปพ.ศ.
2503 ซึ่งสถานการณดังกลาวนี้ทําใหป พ.ศ. 2552 เปนปที่ประเทศไทยกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงวัย ซึ่งหมายถึงประเทศไทยมี
ผูสูงอายุมากกวารอยละ 10 ของประชากรทั้งหมด
ผลจากการคาดการณจํานวนผูสูงอายุในประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2573 ผูสูงอายุจะมีการเพิ่มทั้ง
ขนาดและสัดสวนอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ ภายในปพ.ศ. 2568 จํานวนผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นเปน 14.9 ลาน
คนหรือคิดเปน 2 เทาของประชากรสูงอายุในป พ.ศ.2552 และในปพ.ศ. 2573 จะเพิ่มขึ้นเปนประมาณ 17.8 ลานคนหรือคิด
เปนรอยละ 25 ของประชากรไทยทั้งประเทศ ซึ่งประเทศไทยจะกาวจากสังคมผูสูงอายุเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ ซึ่ง
หมายถึงประเทศไทยมีผูสูงอายุมากกวารอยละ 20 ของประชากรทั้งหมด (ชมพูนุท พรหมภักดิ,์ 2556)
จากผลการสํารวจภาวะสุขภาพชองปากระดับประเทศครั้งที่ 7 พ.ศ. 2555 (กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ,
2556) พบวา ผูสูงอายุที่มีอายุอยูชวง 60 ถึง 70 ป มีการสูญเสียฟนบางสวนรอยละ 88.3 ผูสูงอายุมีการสูญเสียฟนทั้งปากคิด
เปนรอยละ 7.2 และการสูญเสียฟนยังเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตามอายุที่เพิ่มขึ้นโดยอายุชวง 80 ถึง 89 ป พบวามีการสูญเสียฟน
ทั้งปากรอยละ 32.2 ผูสูงอายุที่มีอายุอยูชวง 60 ถึง 74 ป มีฟนใชงานไดอยางนอย 20 ซี่ รอยละ 57.8 ในสวนของกลุมอายุ
80 ถึง 89 ป มีฟนแทใชงานไดอยางนอย 20 ซี่ รอยละ 23.5 ซึ่งจะเห็นวาวาผูสูงอายุยิ่งมีอายุมากขึ้นจํานวนฟนก็จะเหลือ
นอยลงไป ซึ่งยอมสงผลตอประสิทธิภ าพของการบดเคี้ยวที่ลดลงดวย และหนึ่งในหลายๆโรคในชองปากที่ มักพบในกลุม
ผูสูงอายุและสามารถสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตซึ่งไดแกโรคฟนผุ
ในสวนของอําเภอคีรีมาศนั้ น ปประมาณ 2558 มีผูสูงอายุที่มีฟ นแทใชงานไดอยางนอย 20 ซี่ รอยละ 39.7 ใน
ปงบประมาณ 2559 ผูสูงอายุที่ฟนแทใชงานไดอยางนอย 20 ซี่ รอยละ 38.6 ซึ่งการสูญเสียฟนของผูสูงอายุสามารถนําไปสู
คุณภาพชีวิตโดยรวมที่แยลงได จากที่มาและปญหาขางตนจะพบวาการสงเสริมทันตสุขภาพในกลุมผูสูงอายุโดยมุงเนนจัดการ
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิดโรคในชองปากจึงเปนสิ่งที่สําคัญยิ่งในการชวยลดปญหาการสูญเสียฟนในอนาคต และการ
ดํารงไวซึ่งสุขภาพชองปากที่ดี จึงนํามาสูการจัดทํางานวิจัยชิ้นนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรู
ดานสุขภาพชองปากกับความชุกฟนผุในผูสูงอายุ อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ มตั วอย างในการศึ กษาครั้งนี้ เป น ผูสู งอายุ ในอําเภอคี รีมาศ จั งหวัด สุโขทั ย กลุม ตั วอยางของ
การศึกษานี้ ไดจากการศึกษาเชิงทดลอง เรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมสงเสริมทันตสุขภาพในกลุมผูสูงอายุ อําเภอคีรีมาศ
จังหวัดสุโขทัย คํานวณกลุมตัวอยางจากสูตรคํานวณขนาดตัวอยางของ Bernard (2000) ซึ่งคํานวณบนพื้นฐานของสัดสวนการ
สูญเสียฟนระหวางผูสูงอายุที่ไมไดรับโปรแกรมสงเสริมทันตสุขภาพมีการสูญเสียฟนคิดเปนรอยละ 20.8 และกลุมผูสูงอายุที่
ไดรับโปรแกรมสงเสริมทันตสุขภาพ มีการสูญ เสียฟ นคิดเปนรอยละ 5.0 โดยกําหนดระดับ ความเชื่อมั่น รอยละ 95 และ
กําหนดคา Z1-B เทากับ 0.84 ในการศึกษานี้ไดใชตัวเลขมาจากการศึกษาของ Hunt, Hand, Kohout and Beck (1988) จาก
การคํานวณไดกลุมตัวอยางจํานวน 70 คน และเพื่อปองกันการสูญหายของกลุมตัวอยาง จึงปรับขนาดตัวอยางเพิ่มขึ้นไมเกิน
รอยละ 15 (อรุณ จิรวัฒนกุล, 2551) ใชกลุมตัวอยางกลุมละ 81 คน รวมทั้งหมด 162 คน ดั้งนั้นการศึกษานี้จึงใชกลุมตัวอยาง
162 คน
ในสวนของกลุมตัวอยางนั้นมีเกณฑการคัดเขาและคัดออกดังนี้ เกณฑคัดเขา ไดแก เปนผูสูงอายุ ที่มีอายุ 60- 74 ป
และมีฟนธรรมชาติเหลืออยูในชองปากอยางนอย 6 ซี่ อยูในกลุมที่ 1 ตามเกณฑของ Barthel Activities of Daily Living
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(ADL) ( สถาบันเวชศาสตรสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผูสูงอายุ , 2556) ในสวนเกณฑคัดออก ไดแก ผูสูงอายุที่เปน
โรคติดตออันตราย หรือเปนโรคไมติดตอเรื้อรังที่ไมสามารถควบคุมได ผูสูงอายุที่ไมสะดวกในการใหความรวมมือในงานวิจัย
ผูสูงอายุที่มีปญหาในการสื่อสาร และผูสูงอายุที่ทุพพลภาพ การเลือกตัวอยางเขามาในการศึกษานี้ทํา ในวันที่มีการแจกเบี้ย
ผูสูงอายุ จะมีผูสูงอายุมารวมกันที่ศาลากลางบาน ผูวิจัยชี้แจงความเปนมาของโครงการวิจัย พรอมทั้งชี้ชวนใหผูสูงอายุเขารวม
การศึกษา ผูสูงอายุที่สนใจเขารวมโครงการไดรับการซักประวัติและตรวจชองปากตามเกณฑคัดเขาจํานวน 219 คน นํารายชื่อ
มาสุมจับสลากเพื่อใหไดกลุมตัวอยางจํานวน 162 คน โครงการวิจัยนี้ผานการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษยของคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยางโดยมีการ
ชี้แจงวัตถุประสงค ของการศึ กษาวิจัยใหท ราบ การรวมโครงการขึ้น กับความสมั ครใจของผูสูงอายุ ขอมูล ที่ไดจะเก็บเป น
ความลับ นําเสนอผลการศึกษาเปนภาพรวม และจะไมสงผลกระทบใดๆ ตอกลุมตัวอยาง
แบบสัมภาษณที่ใชในการศึกษานี้ ประกอบไปดวย 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไป ซึ่งประกอบดวย เพศ
อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได รวม 9 ขอ สวนที่ 2 เปนคําถามดานการรับรูดานสุขภาพชองปาก รวม 19 ขอ เปนแบบ
เลือกตอบ 3 ระดับ ไดแก เห็นดวย หมายถึง มีการรับรูในเรื่องนั้น ๆ สูง มีคาเทากับ 3 คะแนน ไมแนใจ หมายถึง มีการรับรูใน
เรื่องนั้น ๆ ปานกลาง มีคาเทากับ 2 คะแนน และไมเห็นดวย หมายถึง มีการรับรูในเรื่องนั้น ๆ ต่ํา มีคาเทากับ 1 คะแนน โดยมี
การวัดการรับรูออกเปน 5 ดาน ดังนี้ 1) การรับรูปญหาและความรุนแรงของโรคในชองปาก 2) การรับรูโอกาสเสี่ยงของการ
เปนโรคในชองปาก 3) การรับรูถึงประโยชนของการรักษาและปองกันโรคในชองปาก 4) การรับรูตออุปสรรคในการดูแล
สุขภาพชองปาก และ5) การรับรูความสามารถแหงตน หลังการสัมภาษณผูสูงอายุไดรับการตรวจชองปากโดยทันตแพทย 2
คน ที่ ไดป รับ มาตรฐานระหว างผู ต รวจแลว โดยค า Kappa ของ Intra-calibration ของผู ตรวจคนที่ 1 เท ากั บ 0.898 ค า
Kappa ของ Intra-calibration ของผูต รวจคนที่ 2 เท ากั บ 0.889 และคา Kappa ของ Inter-calibration เท ากั บ 0.817
สวนเกณฑประเมินฟนผุประยุกตจาก International Caries Detection and Assessment System (ICDAS II) (Ismail Al
และคณะ, 2017) โดยในการศึกษานี้ฟนผุ คือ ฟนที่มีรอยโรคตั้งแตผุระยะแรกเปนรอยขาวขุน (White lesion) จนถึงผุทะลุ
โพรงประสาทฟน
ตรวจสอบความตรงของแบบสัมภาษณดวยการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดยผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ทาน เพื่อทําการตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ครอบคลุม ชัดเจน และสอดคลองตามวัตถุประสงคของการศึกษา
ที่ต อ งการวัด แสดงผลเป น คา ดั ชนี ค วามสอดคลอ งของแบบสัม ภาษณ กั บ วัตถุ ป ระสงค (The Index of item objective
congruence : IOC) (สมบัติ ทายเรือคํา, 2551) ผูวิจัยแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะ นอกจากนี้ตรวจสอบความเที่ยงของ
แบบสัมภาษณ (Reliability) โดยผูวิจัยนําแบบสัมภาษณ ที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) โดยทดสอบกับกลุม
ผูสูงอายุในพื้นที่ที่มีบริบทใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่จะใชในการศึกษา จํานวน 30 คน เพื่อดูความชัดเจนของแบบสัมภาษณ
รูปแบบของคําถาม ความเขาใจของภาษาที่ใช และวิเคราะหความเที่ยง โดยวิธีการของครอนบาช (Cronbach’s method)
(สมบัติ ทายเรือคํา, 2551) และไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) การรับรูดานสุขภาพชองปาก ดังนี้ 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
การวิเคราะหขอมูลทําโดยตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูลที่เก็บรวบรวมได โดยระดับการรับรูใน
การศึกษานี้แบงตามแนวคิดของ Bandura (1999, 2000) ไดเปน 2 ระดับ ไดแก การรับรูระดับสูง และการรับรูระดับต่ําโดย
ในการรับรูปญหาและความรุนแรงของโรคในชองปากมี 5 ขอยอย การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเปนโรคในชองปากมี 3 ขอยอย
การรับรูถึงประโยชนของการรักษาและปองกันโรคในชองปากมี 5 ขอยอย การรับรูตออุปสรรคในการดูแลสุขภาพชองปากมี 4
ขอยอย และการรับรูความสามารถแหงตนมี 4 ขอยอย โดยในขอยอยของการรับรูในแตละดานตองมีจํานวนขอที่ได 3 คะแนน
เกินครึ่งหนึ่งของจํานวนขอยอยทั้งหมดของการรับรูในดานนั้นๆ จึงจะจัดวาการรับรูดานนั้นอยูในระดับสูง แตถานอกเงื่อนไขนี้
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จะจัดอยูในการรับรูระดับต่ํา วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยใชสถิติเชิงพรรณนาแสดงคาความถี่ รอย
ละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่ อบรรยาย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได ในสวนสถิติเชิงอนุ มานใช
วิเคราะหปจจัยที่สัมพันธกับการเกิดฟนผุในผูสูงอายุ ดวยสถิติไคสแควร (Chi – square) และใชการวิเคราะหถดถอยโลจิสติก
(Logistic regression)
ผลการวิจัย
กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ 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 (ตารางที่ 1) เพศชายมีฟนผุมากกวาเพศหญิงเล็กนอย ผูสูงอายุที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษามีฟน
ผุมากที่สุดคิดเปนรอยละ 55.0 ผูสูงอายุที่เปนเจาของกิจการ เชน ผูรับเหมากอสราง นายหนาขายที่ดิน ธุรกิจสินเชื่อ พบฟนผุ
นอยกวาอาชีพอื่น ผูสูงอายุที่มีฟนผุสวนใหญมีรายไดไมพอใชคิดเปนรอยละ 56.4 ในสวนดานการรับรูพบวาในผูสูงอายุที่มกี าร
รับรูปญหาและความรุนแรงของโรคต่ํา การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเปนโรคต่ํา การรับรูถึงประโยชนของการรักษาและปองกัน
โรคต่ํา การรับรูตออุปสรรคในการดูแลสุขภาพชองปากสูง และการรับรูความสามารถแหงตนต่ํา มีความชุกฟนผุที่สูงกวา จาก
การพิ จ ารณาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปรในตารางที่ 1 พบว า อายุ และการรั บ รู ด า นสุ ข ภาพช อ งปากทั้ ง 5 ด า น มี
ความสัมพันธกับโรคฟนผุในผูสูงอายุ
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามลักษณะ เศรษฐานะและการรับรูดานสุขภาพชองปาก (n = 162)
จํานวน(รอยละ)
รวม
p-value
ปจจัยตางๆ
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
ปริญญาตรีขึ้นไป
16 (66.7)
8 (33.3)
24
อาชีพ
วางงาน
6 (31.6)
13 (68.4)
19
0.159
รับจางทั่วไป
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
เหลือเก็บหรือพอใช
การรับรูปญหาและความรุนแรงของโรคในชองปาก
ต่ํา
สูง
การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเปนโรคในชองปาก
ต่ํา
สูง

จํานวน(รอยละ)
ฟนไมผุ
ฟนผุ
34 (55.7)
27 (44.3)

รวม
(คน)
101

p-value

32 (39.0)
46 (57.5)

50 (61.0)
34 (42.5)

82
80

0.019*

37 (39.8)
41(59.4)

56 (60.2)
28 (40.6)

93
69

0.013*

ตารางที่ 1 (ตอ) แสดงจํานวนและรอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามลักษณะ เศรษฐานะและการรับรูดานสุขภาพชองปาก
(n = 162)
จํานวน(รอยละ)
รวม
p-value
ปจจัยตางๆ
ฟนไมผุ
ฟนผุ
(คน)
การรับรูถึงประโยชนของการรักษาและปองกันโรคในชองปาก
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
ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆกับการเกิดฟนผุในผูสูงอายุอําเภอคีรีมาศ
ปจจัยตางๆ
Unadjusted
Odds ratio (95%CI)
p-value
เพศ
ชาย
1.28 (0.69-2.38)
0.429
หญิง
1*
อายุ
60-65 ป
1*
66-74 ป
3.70 (1.92-7.11)
<0.001
ระดับการศึกษาสูงสุด
ประถมศึกษา
2.45 (0.97-6.20)
0.059
มัธยมศึกษา
2.46 (0.80-7.55)
0.115
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Adjusteda
Odds ratio (95%CI)
1.36 (0.62-2.98)
1*

p-value
0.439

1*
3.98 (1.60-9.88)

0.003

0.76 (0.21-2.73)
1.61 (0.40-6.49)

0.678
0.506
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ปจจัยตางๆ
ปริญญาตรีขึ้นไป
อาชีพ
วางงาน
รับจางทั่วไป
เกษตรกร
คาขาย
เจาของกิจการ
รายได
ไมเพียงพอ
เหลือเก็บหรือพอใช
การรับรูปญหาและความรุนแรงของ
โรคในชองปาก
สูง

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

Adjusteda
Odds ratio (95%CI)
1*

p-value

3.97 (0.99-15.99)
1.22 (0.32-4.66)
2.51 (0.83-7.53)
1.54 (0.47-5.11)
1*

0.050
0.769
0.102
0.477

2.74 (0.52-14.31)
0.95 (0.20-4.56)
1.03 (0.28-3.77)
0.73 (0.17-3.09)
1*

0.233
0.950
0.960
0.673

1.63 (0.86-3.10)
1*

0.134

1.01 (0.42-2.44)
1*

0.982

2.11 (1.13-3.96)
1*

0.019

3.10 (1.37-6.99)
1*

0.007

ตารางที่ 2 (ตอ) ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆกับการเกิดฟนผุในผูสูงอายุอําเภอคีรีมาศ
ปจจัยตางๆ
Unadjusted
Adjusteda
Odds ratio (95%CI)
p-value
Odds ratio (95%CI)
การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเปนโรคใน
ชองปาก
2.22 (1.17-4.18)
0.014
2.25 (1.05-4.83)
1*
1*
สูง
การรับรูถึงประโยชนของการรักษาและ
ปองกันโรคในชองปาก
2.23 (1.19-4.18)
0.012
2.23 (1.05-4.74)
1*
1*
สูง
การรับรูตออุปสรรคในการดูแลสุขภาพ
ชองปาก
1*
1*
2.02 (1.07-3.83)
0.031
2.30 (1.06-5.02)
สูง
การรับรูความสามารถแหงตน
2.31 (1.20-4.45)
0.012
3.22 (1.40-7.41)
1*
1*
สูง
*Reference category, a Nagelkerke R2 = 0.352
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p-value

0.037

0.038

0.036
0.006
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จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาผูสูงอายุที่มีอายุ 66 ปขึ้นไป เรียนแคประถมศึกษา ไมไดประกอบอาชีพ และมีการ
รับรูดานสุขภาพชองปากต่ําเปนผูสูงอายุที่มีฟนผุ แตเมื่อไดมีการวิเคราะหแบบพหุตัวแปรดวยการวิเคราะหถดถอยโลจิสติก
พบวา คงเหลือตัวแปรที่สามารถอธิบายการเกิดฟนผุในผูสูงอายุกลุมนี้คือ อายุและการรับรูดานสุขภาพชองปาก โดยพบวา
ผูสูงอายุที่มีการรับรูปญหาและความรุนแรง ความเสี่ยงของโรคในชองปากต่ํา และมีการรับรูถึงประโยชนและสามารถของตน
ในการดูแลรักษาและปองกันโรคที่ต่ํามีฟนผุสูงมากกวาประมาณ 2 เทาของผูสูงอายุที่มีการรับรูสูง และตัวแปรอิสระในโมเดลที่
ไดจากการวิเคราะหนี้ สามารถอธิบายโอกาสการเกิดฟนผุในผูสูงอายุไดรอยละ 35.2 (Nagelkerke R2 = 0.352)
อภิปรายผล
การศึกษาพบวา การรับรูดานสุขภาพชองปากมีความสัมพั นธกับ ความชุกของฟนผุในผูสูงอายุในอําเภอคีรีมาศ
จังหวัดสุโขทัย ผูสูงอายุที่มีอายุมากกวามีความชุกฟนผุมากกวา นาจะเปนผลจากการดูแลตนเองไดไมดีเทาคนมีอายุนอยกวา
จํานวนฟนที่สูญเสียไปมากอาจทําใหผูสูงอายุรับประทานอาหารไมหลากหลายและสวนใหญเปนอาหารออนที่มีการขัดสีนอย
ประกอบกับการดูแลรักษาความสะอาดไดนอยลง จึงเปนเหตุใหฟนผุมากกวา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย (2556) ซึ่งพบวา อัตราการเกิดฟนผุในผูสูงอายุเพิ่มขึ้นตามอายุ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการศึกษา
ของ พิศมัย นาทัน และพรนภา ศุกรเวทยศิริ (2555) ซึ่งพบวา อายุมีความสัมพันธกับการเกิดโรคฟนผุอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p-value < 0.05) และผูที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป มีแนวโนมของการเกิดโรคฟนผุเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในการศึกษาของ
Yeh, Katz and Saunders (2008) ซึ่งพบวา ในผูสูงอายุจะมีโอกาสเกิดฟนผุเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากหลายๆ การศึกษาขางตนอาจ
เนื่องมาจากในผูสูงอายุยิ่งมีอายุมากขึ้นประสาทสัมผัสดานการมองเห็นแยลง ซึ่งสงผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากที่
แยลง (Kandelman, Petersen and Ueda, 2008 ; Schembri and Fiske, 2001) และยิ่งอายุมากขึ้นคุณภาพและปริมาณ
น้ําลายมีแนวโนมลดลง ซึ่งมีผลตอการเกิดฟนผุในชองปาก( Bergdahl and Bergdahl, 2000 ; Gerdin, Einarson, Jonsson,
Aronsson and Johansson, 2005) นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการศึกษาของ Ship (2003) ซึ่งพบวา อายุที่มากขึ้นมีโอกาสที่
จะเกิดเหงือกรนมากขึ้น ซึ่งมีผลตอโอกาสเกิดรากฟนผุมากขึ้น
ในดานการรับรูปญหาและความรุนแรงของโรคในชองปาก การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเปนโรคในชองปาก และการ
รับรูถึงประโยชนของการรักษาและปองกันโรคในชองปาก พบวา มีความสัมพันธกับการเกิดโรคฟนผุในผูสูงอายุ เนื่องจาก
ผูสูงอายุที่ผูสูงอายุที่รูถึงพฤติกรรมเสีย่ งที่อาจจะทําใหเกิดโรคฟนผุในชองปาก และทราบถึงความรุนแรงของโรคฟนผุที่สามารถ
สงผลกระทบตอสุขภาพกายและจิตใจ เชน ทําใหรับประทานอาหารไดนอยลงจนรางกายซูบผอม หรือสุขภาพจิต ที่ย่ําแย
เนื่องมาจากอาการปวดฟน ผูสูงอายุเหลานี้จะพยายามหาวิธีปฏิบัติตัวเพื่อปองกันไมใหเกิดโรคฟนผุ ซึ่งผลการศึกษานี้ชวย
ยืนยันวา ผูสูงอายุที่มีการรับรูปญหาและความรุนแรงของโรคในชองปาก มีการรับรูโอกาสเสี่ยงของการเปนโรคในชองปาก
และมีการรับรูถึงประโยชนของการรักษาและปองกันโรคในชองปากในระดับสูงจะมีฟนผุนอยกวา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
ของเยาวลักษณ ศุภกรรม (2540) ซึ่งพบวาการแสดงพฤติกรรมสุขภาพชองปาก เพี่อการปองกันโรคฟนผุมีความสัมพันธกับ
การรับรูความรุนแรงของโรค และการรับรูถึงประโยชนของการรักษาและปองกันโรค นอกจากนี้ยังพบวาการรับรูโอกาสเสี่ยง
ของการเปนโรค สามารถใชรวมทํานายพฤติกรรมสุขภาพชองปากได ในสวนของการรับรูตออุปสรรคในการดูแลสุขภาพชอง
ปากซึ่งจากการศึกษานี้พบวา ผูสูงอายุที่มีการรับรูอุปสรรคในระดับต่ํา มีฟนผุต่ํากวาผูสูงอายุที่มีการรับรูอุปสรรคในระดับสูง
เนื่องจากในการศึกษานี้พบวาผูสูงอายุบางคนคิดวาวิธีการแปรงฟนมีความยุงยาก หรือบางคนมีความเชื่อวาการการแปรงฟน
เพียงวันละครั้งก็เพียงพอแลว ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนอุปสรรคในการดูแลสุขภาพชองปาก ซึ่งผลการศึกษานี้ชวยยืนยันวา ผูสูงอายุที่มี
การรับรูตออุปสรรคในการดูแลสุขภาพชองในระดับสูงจะมีฟนผุมากกวา ในสวนการศึกษาของ Rosenstock, Strecher and
Becker (1988) ซึ่ งพบว า การรั บ รู ต อ อุ ป สรรคในการดู แ ลสุ ข ภาพในการปฏิ บั ติ ตั ว เพื่ อ ให ห างไกลจากการเจ็ บ ป วย เช น
คาใชจายที่เกิดขึ้นจาการไปรักษาพยาบาล การรอคิวที่ยาวนาน ความยุงยากในดูแลตนเอง ความเจ็บปวดจากการเจาะเลือด
เป น ต น ซึ่ งการรับ รูในลั ก ษณะนี้ ยิ่ งทํ า ให ต อ งปฏิ บั ติ ตั ว ให ห างไกลจากโรค ส ว นในการศึ ก ษาของ วราฤทธิ์ สฤษฎ ว านิ ช
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และจรัญญา หุนศรีสกุล (2556) ซึ่งพบวา มีผูสูงอายุรอยละ 34.6 มีความเชื่อวาการแปรงฟนวันละหลายๆ ครั้งจะทําใหฟน
และเหงือกเกิดความเสียหาย และผลจากการสนทนากลุม พบวา ผูสูงอายุบางคนใหขอมูลวา ในสมัยกอนมีการปลูกฝงความ
เชื่อตอๆ กันมาวา หากแปรงฟนบอยๆจะยิ่งทําใหฟนเสียหายมากขึ้น จึงไมควรแปรงฟนบอย และความเชื่อเหลานี้ไดถูกสืบ
ทอดและยึดถือปฏิบัติตอๆกันมาจนถึงปจจุบัน และยังพบวา มีผูสูงอายุรอยละ 55.4 มีความคิดวาฟนที่ผุเปนโพรง สามารถ
ตัดสินใจถอนทิ้งไปเลย เนื่องจากงายกวาและไมยุงยาก เมื่อเปรียบเทียบกับการอุดฟนหรือรักษารากฟ น ซึ่งอาจจะตองมา
โรงพยาบาลหลายครั้ง รวมถึงอาจมีคาใชจายตามมา ซึ่งความเชื่อเหลานี้สะทอนถึงการไมเล็งเห็นความสําคัญของฟนและการดู
สุขภาพชองปากของผูสูงอายุ
ในสวนของการรับรูความสามารถแหงตน ซึ่งจากการศึกษานี้พบวา ผูสูงอายุที่มีการรับรูความสามารถแหง ตนใน
ระดั บ ต่ํ า เป น โรคฟ น ผุ ม ากกว า ผู สู ง อายุ ที่ มี ก ารรั บ รู ค วามสามารถแห ง ตนในระดั บ สู ง เนื่ อ งจากผู สู ง อายุ ที่ มี ก ารรั บ รู
ความสามารถแหงตนในระดับสูง มีความเชื่อมั่นวาสามารถทําใหชองปากสะอาดจนไมทําใหเกิดโรคในชองปากไดดวยตนเอง
ทําใหมีความตั้งใจและหมั่นดูแลสุขภาพชองปากของตนเองอยางถูกวิธี ซึ่งผลการศึกษานีช้ วยยืนยันวาในผูสูงอายุวัยเดียวกัน ที่
มีการรับรูความสามารถแหงตนวาจะดูแลความสะอาดชองปากไดดีจะมีฟนผุนอยกวาผูสูงอายุที่ไมมั่นใจในการทําความสะอาด
ชองปากตนเอง และสอดคลองกับการศึกษาของ Buglar, White and Robinson (2010) ทําการศึกษาความสัมพันธระหวาง
แบบแผนความเชื่อด านสุขภาพกับพฤติก รรมสุ ขภาพช องปาก ซึ่งพบวา การรับ รูความสามารถแห งตนในการแปรงฟ น มี
ความสั ม พั น ธ เชิงบวกต อ พฤติ ก รรมการแปรงฟ น และใช ไหมขั ด ฟ น (p-value < 0.05) และสอดคล อ งกับ การศึ ก ษาของ
Syrjälä, Kneckt and Knuuttila (1999) ทําการศึกษาความสัมพันธของ Dental self-efficacy กับพฤติกรรมสุขภาพชอง
ปาก และอนามัยชองปาก ซึ่งพบวา การใหทันตสุขศึกษา ซึ่งไดแก การแปรงฟน การทําความสะอาดดานประชิดของฟน และ
การไปตรวจสุขภาพชองปากอยางสม่ําเสมอโดยวางอยูบนหลักการรับรูความสามารถแหงตนทําใหมีพฤติกรรมสุภาพชองปากที่
ดีขึ้นได
สําหรับอคติที่อาจเกิดขึ้นไดในการศึกษานี้ คือ ในขั้นตอนของการแบงระดับการรับรูดานสุขภาพชองปาก ซึ่งปรับ
ประยุกตจากแนวคิดของ Bandura (1999, 2000) โดยในขอยอยของการรับรูในแตละดานตองมีจํานวนขอที่ได 3 คะแนน
(ตอบวา เห็นดวย) เกินครึ่งหนึ่งของจํานวนขอยอยทั้งหมดของการรับรูในดานนั้นๆ จึงจะจัดวาการรับรูดานนั้ นอยูในระดับสูง
แตถานอกเงื่อนไขนี้ จะจัดอยูในการรับรูระดับต่ํา เนื่องจากผูสูงอายุที่ไดคะแนน 1 หรือ 2 (ตอบวา ไมเห็นดวยหรือไมแนใจ)
นั้นหมายถึงมีแนวโนมที่จะไมแสดงพฤติกรรมนั้น และถาผูสูงอายุที่ได 3 คะแนน นั้นหมายถึง ผูสูงอายุมีแนวโนมที่จะแสดง
พฤติกรรมนั้น แตอยางไรก็ตามจากแบงการรับรูตามแนวคิดของ Bandura (1999, 2000) นั้นจะบอกถึงแนวโนมของการแสดง
พฤติกรรมเทานั้น ดั้งนั้นจากการแบงการรับรูในการศึกษานี้เปนการเอากลุม คนที่ตอบ ไมแนใจ ไปอยูในกลุมที่มีการรับรูต่ําหรือ
มีแนวโนมจะไมแสดงพฤติกรรมที่ถูกตอง แตในความเปนจริงผูสูงอายุกลุมนี้อาจจะมีการแสดงพฤติกรรมที่ถูกตองก็ได ดังนั้น
การแบงกลุมการรับรูในการศึกษานี้จึงอาจเปนการประเมินการรับรูของผูสูงอายุในกลุมนี้ต่ํากวาความเปนจริง
สําหรับขอแนะนําที่ไดจากการศึกษานี้ คือ ผลการศึกษาทําใหทราบปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิดโรคฟนผุใน
ผูสูงอายุ ซึ่งสามารถนําไปออกแบบและทดสอบกิจกรรมสงเสริมทันตสุขภาพที่สามารถปรับระดับการรับรูดานสุขภาพชองปาก
ผูสูงอายุในอําเภอคีรีมาศ นอกจากนี้ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในกลุมผูสูงอายุที่มีความพิการรวมดวย หรือในผูสูงอายุที่เปน
ผูปวยติดเตียง เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุตอไป
สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษานี้ พบวา ความชุกของโรคฟนผุในผูสูงอายุเพิ่มขึ้นตามอายุ โดยผูสูงอายุที่มีการรับรูปญหาและความ
รุนแรงของโรคในชองปากดี การรับรูโอกาสเสี่ยงของโรคในชองปากดี การรับรูถึงประโยชนและสามารถของตนในการดูแล
รักษาและปองกันโรคที่ดี มีความชุกของโรคฟนผุต่ํา
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การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชสารเคมีของเกษตรกรผูปลูกมัน
สําปะหลัง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กลุมตัวอยางเปนเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง จํานวน 170 ราย ของทั้ง 5 ตําบล ใน
อํ า เภอเมื อ ง จั งหวั ด พิ ษ ณุ โลก ซึ่ งได ม าจากการสุ ม ตั ว อย า งแล ว ใช วิ ธี จั บ ฉลากแบบไม ใส คื น เก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยใช
แบบสอบถามสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ 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 : พฤติกรรมการดูแลตนเองจากการใชสารเคมีในเกษตรกรในภาวะปกติ 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 พบวาประเทศไทยมีพื้นที่ทําการ
เกษตรกรรมอันดับที่ 48 ของโลกแตใชยาฆาแมลงมากเปนอันดับที่ 5 ของโลกใชฮอรโมนพืชเพื่อขยายขนาดหัวมันสําปะหลัง
อันดับ 4 ของโลก และใชยาฆาหญาอันดับ 4 ของโลก รวมถึงการสุมตรวจผักในทองตลาดของกระทรวงเกษตรและสหกรณเมื่อ
กลางป 2553 ที่พบสารเคมีตกคางในผัก และสารเคมีพิษอันตรายที่ทั่ วโลกหามใชสารเคมีเหลานี้ มีผูปวยเนื่องจากการใช
สารเคมีปละ 750,000 คน ในจํานวนนี้เสียชีวิตปละ 50,000 คน สาเหตุมาจากการใชสารเคมี ทําใหภูมิตานทานในรางกาย
ลดลง มีสารเคมีตกคางในรางกายกอใหเกิดโรคมะเร็ง (ขอมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) พืชแตละชนิดจะมี
ศัตรูพืชในจํานวนที่แตกตางกัน เกษตรกรสวนใหญจึงมีจุดมุงหมายในการกําจัดศัตรูพืชเหลานี้เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
เพื่ อ ความอยูรอดและเพิ่ ม รายได จึงได มีก ารนําเอาสารเคมี ในรูป แบบต างๆ มาใช เรงการผลิ ต ควบคุม การผลิต ให บ รรลุ
เปาหมายที่กําหนดไวโดยเฉพาะสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศที่ตั้งอยูในเขตรอนชื้นซึ่งเหมาะสมตอ
การแพรขยายพันธของแมลงกําจัดศัตรูพืชชนิดตางๆ สามารถพัฒนาตัวเองของแมลงใหตานทานตอสารเคมีไดจึงประสบปญหา
การระบาดของแมลงศัตรูพืช (สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2544) ดังนั้นเกษตรกรจึงมีการปองกันความเสียหายอัน
เกิดจากศัตรูพืชไมวาจะเปน แมลง โรคพืช วัชพืช และศัตรูพืช ดวยการใชสารเคมีเพราะเปนวิธีที่สะดวกรวดเร็ว เห็นผลทันใจ
ประหยัดเวลาและแรงงาน มีการใชสารเคมีในภาคเกษตรกรรมมากขึ้น
การพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยในปจจุบันมีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่มผลผลิตเปนสําคัญโดยมุงเนนการสงออกสินคา
เกษตรทําใหมีการพึ่งพาปจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นซึ่งปจจัยการผลิตที่สําคัญประเภทหนึ่งคือสารเคมีกําจัดศัตรูพืช จากสถิติการ
นําเขาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2540 - 2553 พบวามีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นทุกปสะทอนถึงการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในภาคการเกษตรที่เพิ่มมากขึ้นโดยมีสัดสวนประมาณรอยละ 55.00-60.00 ของสารเคมีนําเขาทั้งหมดทํา
ใหปจจุบันสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมีการนําเขาสูงถึงรอยละ 74.00 จากขอมูลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรพบวาในป พ.ศ.
2556 ประเทศไทยมีปริมาณนําเขาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทุกชนิดเทากับ 173,924,000 กิโลกรัม ซึ่งมีปริมาณการนําเขาสูงที่สุด
ตั้งแตป พ.ศ. 2551 โดยมีปริมาณการนําเขาสารกําจัดแมลง 21,486,000 กิโลกรัม สารกําจัดวัชพืช 137,049,000 กิโลกรัม
สารปองกันโรคพืชและกําจัดโรคพืช 10,350 กิโลกรัมและพบวาคนไทย 64 ลานคน มีความเสี่ยงตอการไดรับพิษจากสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556) พื้นที่ภาคเหนือตอนลางเปนแหลงผลิตมันสําปะหลังที่สําคัญของประเทศ
รองจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีเนื้อที่เพาะปลูกมากที่มีเนื้อที่ เพาะปลูกมากที่สุด ไดแก จังหวัดกําแพงเพชร นครสวรรค
อุทัยธานี และพิษณุโลก (ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556) จังหวัดพิษณุโลกเปนอีกพื้นที่หนึ่ง
ที่มีการปลูกมันสําปะหลังจํานวน 280 ครัวเรือน โดยมีพื้นที่การเพาะปลูกมันสําปะหลัง 5 ตําบล ไดแก ตําบลดอนทอง 4,917
ไร 64 งาน มี เกษตรกรผู ป ลู ก มั น สํ าปะหลั งจํานวน 224 ครัวเรื อ น ตํ าบลบ านป า 644 ไร 25 งาน มี เกษตรกรผู ป ลู กมั น
สําปะหลังจํานวน 47 ครัวเรือน ตําบลทาทอง 23 ไร 5 งาน มีเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังจํานวน 5 ครัวเรือนตําบลทาโพธิ์
15 ไร 22 งาน มีเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังจํานวน 4 ครัวเรือน และตําบลมะขามสูง 7 ไรมีเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง
จํานวน 1 ครัวเรือน ซึ่งปจจุบันไดมีการใชสารเคมีในการทําเกษตรอยางแพรหลาย ไดแก ยาฆาแมลง ยาฆาหญา ที่กัดและ
ทําลายพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรทําใหเกิดความเสียหาย ผลผลิตทางการเกษตรลดลงจึงมีการใชสารเคมีในการปราบ
ศัตรูพืชเพิ่มมากขึ้น (สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพิษณุโลก, 2559) และจากการรายงานผลการเฝาระวังโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดลอม พบวาในรอบ 10 ป คือในระหวางป พ.ศ. 2546–2555 มีผูปวยไดรับพิษจากสารเคมีที่ใชในการเกษตร
เฉลี่ยปละ 1,734 รายโดยในสวนของผลตรวจคัดกรองสารเคมีในเลือดของเกษตรกร
จะเห็นไดวาเกษตรกรกลุมผูปลูกมันสําปะหลังมีการใชสารเคมีมากขึ้นโดยเกษตรกรใชสารกําจัดศัตรูพืชเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรควบคุมและกําจัดศัตรูพืช ซึ่งในสวนของมันสําปะหลังพบแมลงศัตรูพืชที่กอใหเกิดความเสียหายเปน
จํานวนมากไดแก ไรแดงและเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง ซึ่งจะระบาดอยางรวดเร็วและทําความเสียหายมากในชวงแลง ในขณะนี้
เริ่มพบการระบาดในบางพื้นที่แลว และคาดวาหากยังเกิดภาวะแลงติดตอกันยาวนานตอเนื่อง อาจจะทําใหการระบาดของไร
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แดงเพิ่มความรุนแรงและกระจายตัวไปอยางรวดเร็ว สรางความเสียหายแกแปลงปลูกมันสําปะหลังของเกษตรกรโดยเฉพาะมัน
สําปะหลังในชวงอายุ 1 ถึง 4 เดือน เกษตรกรบางสวนไมมีการสสํารวจ ผลจากการระบาดจะทําใหตนมันสําปะหลังชะงักการ
เจริญเติบโตและผลผลิตลดลง (กลุมอารักขาพืช สํานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก, 2558) จากปริมาณและการใชสารกําจัด
ศัตรูพืชที่มากขึ้นนี้ยอมสงผลให ศัตรูพืชมีการตานฤทธิ์ หรือการดื้อตอสารกําจัดศัตรูพืช ทําใหปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชที่
เกษตรกรเคยใชแลวมีประสิทธิภาพไมกอใหเกิดผลดังที่ผานมาทําใหในการฉีดพนครั้งตอไปเกษตรกรตองใชสารกําจัดศัตรูพืชใน
ปริมาณที่มากกวาเดิมหรือเปลี่ยนไปใชสารกําจัดศัตรูพืชที่มีฤทธิ์รุนแรงเพื่อใหการกําจัดศัตรูพืชมีประสิทธิภาพ ซึ่งการกระทํา
ดังกลาวสงผลใหเกษตรกรมีความเสี่ยงตอการรับสัมผัสสารกําจัดศัตรูพืชมากขึ้นและเปน อันตรายทั้งตอสุขภาพของตนเอง
บุคคลที่ไดรับสัมผัสทุกคน ผูบริโภค รวมทั้งสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา ความรุนแรงของปญหาโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพอันเนื่องจากสารพิษของ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ซึ่งผูที่สัมผัสสารเคมีและไดรับผลกระทบดานสุขภาพในคือกลุมเกษตรกรผูใชและสัมผัสกับสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช แตปญหานี้เปนปญหาที่สามารถแกไขไดดว ยพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ถูกตองและปลอดภัย จะเห็นไดวา
เกษตรกรปลูกมันสําปะหลังมีความเสี่ยงที่จะไดรับสารพิษจากสารเคมี และอาจมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ไมปลอดภัยและ
ใชสารเคมีไมถูกตองดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาพฤติกรรมการใชสารเคมีในเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก วาพฤติกรรมการใชสารเคมีของเกษตรกรเปนอยางไรในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ขอมูลที่
ไดจากการวิจัย สามารถนําไปใชเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใชในการสงเสริมใหเกษตรกรมีพฤติกรรม
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไดอยางถูกตองและปลอดภัยตอไป
จุดมุงหมายของการวิจัย
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชสารเคมีของเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชสารเคมีของเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก ประชากรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้เปนกลุมเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
จํานวน 303 คน จํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการศึกษาจํานวน 170 คน โดยใชสูตรการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี่
และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970) ระยะเวลาทําการศึกษาระหวางเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.
2560
กรอบแนวคิด : Harris & Guten (1975)
พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองในภาวะ
ปกติ
• สงเสริมสุขภาพใหแข็งแรง
• การปองกันโรคเบื้องตน
• การป อ งกั น ความรุ น แรง
ของโรค

พฤติกรรมของ
เกษตรกร

พฤติกรรมการดูแลตนเองเมื่อเจ็บปวย
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•

ความรูเกี่ยวกับโรค

•

การรับรูเ กี่ยวกับความรุนแรง

•

ความเชื่อเดิม

•

คานิยม

•

ขนบธรรมเนียมประเพณี
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วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาพฤติกรรมใชสารเคมีของ
เกษตรกรผูสาํ ปะหลัง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีการดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ เปนเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 303 คน
(สํานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก, 2560)
กลุมตัวอยางในการวิจยั ครั้งนี้เปนเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยใชสตู รการ
คํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970) ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 170 คน
และใชวิธีการสุม ตัวอยางแบบอยางงายโดยใชวิธีจับฉลากแบบไมใสคนื
เกณฑคดั เขา ประกอบดวย เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังในเขตพื้นที่ ที่ตองการศึกษาและใหความยินยอมเขารวมโครงการวิจัย
เกณฑคดั ออก ประกอบดวย เกษตรกรไมสมัครใจที่จะใหขอมูลและยายออกจากพื้นที่ ที่ศึกษา
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย/รวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ใชวัดในเรื่องพฤติกรรมการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง แบงออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับ ขอมู ลส วนบุ คคล ได แก เพศ อายุ ระดั บการศึ กษา ประสบการณ การปลู กมั น
สําปะหลัง รายได โดยจะเปนแบบสอบถามในลักษณะเลือกคําตอบและเติมคํา จํานวน 5 ขอ
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองจากการใชสารเคมีในเกษตรกรในภาวะปกติ จํานวน
30 ขอ ไดแก พฤติกรรมการใชสารเคมี การปองกันอันตรายจากการใชสารเคมี โดยเปนขอคําถามมาตราสวน ประมาณคา 4
ระดับ มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ปฏิบัติทุกครั้ง
ใหคะแนนเทากับ 4 คะแนน
ปฏิบัติบอย
ใหคะแนนเทากับ 3 คะแนน
ปฏิบัตินานๆครั้ง
ใหคะแนนเทากับ 2 คะแนน
ไมเคยปฏิบัติ
ใหคะแนนเทากับ 1 คะแนน
สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของเกษตรกรเมื่อเจ็บปวยจากการใชสารเคมี จํานวน
20 ขอ ไดแก พฤติกรรมการดูแลตนเองเมื่อรางกายเกิดความผิดปกติ การรักษาโรคเบื้องตน เปนคําถามปลายปด โดยเปนขอ
คําถามมาตราสวน ประมาณคา 3 ระดับ คือ เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
กําหนดใหคะแนนจาก 3-1 คะแนนในคําถามเชิงบวก
กําหนดใหคะแนนจาก 1-3 คะแนนในคําถามเชิงลบ
3. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
1. ศึกษาคนควาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผูปลูกมัน
สําปะหลัง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2. นําขอมูลตางๆ ที่ไดจากการศึกษาคนความาสรางแบบสอบถามใหมีเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงคและกรอบ
แนวคิด
3. ดําเนินการสรางขอคําถามของแบบสอบถาม รวมทั้งกําหนดเกณฑตางๆ ใหถูกตอง
4. นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น เสนออาจารยที่ปรึกษาวิจั ย ตรวจพิจารณาแกไข ใหเสนอแนะนํามาปรับปรุง
แกไขตามที่อาจารยที่ปรึกษาแนะนํา
5. นําแบบสอบถามที่สรางเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทานประเมิน เพื่อพิจารณาความถูกตองดานโครงสรางเนื้อหา
และภาษาที่ใชและนํามาปรับปรุง ในเครื่องมือที่สรางขึ้นจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน
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4. วิธีการเก็บขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยเปนผูดําเนินการรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนการรวบรวมขอมูลดังนี้
4.1 ผูวิจัยติดตอประสานงานขอความรวมมือจากผูนําชุมชน แตละชุมชน เพื่อขอรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
จากกลุมตัวอยางที่กําหนดไว
4.2 ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูล โดยมีการชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษารวมทั้งการพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง
อธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามโดยละเอียดพรอมทั้งแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางตอบละเก็บแบบสอบถามคืน
4.3 ผู วิจัย ตรวจสอบความสมบูรณ ค รบถวนของแบบสอบถาม เมื่อพบวาขอ มูลยังไมค รบถวนสมบู รณ จะมี การ
สอบถามเพิ่มเติม
4.4 นํ าขอมูลมาบั นทึกลงไปในเครื่องคอมพิวเตอรเพื่ อนําไปวิเคราะหหาคาทางสถิติของข อมูลโดยใช โปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป
5. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่นํามาใชในการวิเคราะหขอมูล สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) ได แ ก ความถี่ (Frequency) ค า ร อ ยละ (Percentage) ค า เฉลี่ ย (Mean) ค า ต่ํ า สุ ด (Minimum) ค า สู ง สุ ด
(Maximum) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจัย
ขอมูลสวนบุคคล
ขอมูลสวนบุคคลผลการศึกษา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายคิดเปนรอยละ 56.50 รองลงมาคือเพศหญิง
คิดเปนรอยละ 43.50 มีอายุระหวาง 42–54 ป คิดเปน รอ ยละ 55.90 รองลงมาคื ออายุระหวาง 55–67 ป คิดเปน รอยละ
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
ที่ 1 ) ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลทั่วไป (n = 170)
ขอมูลทั่วไป
จํานวน
เพศ
ชาย
96
หญิง
74
อายุ
29 – 41 ป
32
42 – 54 ป
95
55 – 67 ป
43
x = 48.85 Min = 29 Max = 67 S.D. = 8.502
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ขอมูลทั่วไป
ระดับการศึกษา
ไมไดเรียนหนังสือ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ประสบการณในการปลูกมันสําปะหลัง/ป
2-9 ป
10-17 ป
18-25 ป
x = 8.78 Min = 2 Max = 25 S.D. = 4.573
รายไดจากการผลิตมันสําปะหลัง / ป
10,000 – 315,000
315,001 – 620,000
620,001 – 925,000

จํานวน

รอยละ

5
69
68
23

2.90
40.60
40.00
13.50

5

2.90

111
48

65.30
28.20

11

6.50

166
3
1

97.60
1.80
0.60

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

ขอมูลพฤติกรรมการใชสารเคมีทางการเกษตร
พฤติกรรมการดูแลตนเองจากการใชสารเคมีในเกษตรกรในภาวะปกติ พบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง
จากการใชสารเคมีในเกษตรกรในภาวะปกติ และพฤติกรรมการใชสารเคมีในระดับดีคิดเป นรอยละ 65.90 กลาวคือ กลุม
ตัวอยางมีระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองในภาวะปกติใหมีสุขภาพแข็งแรงและพฤติกรรมการใชสารเคมีอยูในชวง 91–120
คะแนน จากคะแนนเต็ม 120 คะแนน รองลงมาคือมีพฤติกรรมการดูแลตนเองจากการใชสารเคมีในเกษตรกรในภาวะปกติ
และพฤติกรรมการใชสารเคมีในระดับปานกลาง(คะแนนอยูในชวง 61–90 คะแนน) คิดเปน รอยละ 32.40 และมีพฤติกรรม
การดูแลตนเองจากการใชสารเคมีในเกษตรกรในภาวะปกติ และพฤติกรรมการใชสารเคมีในระดับควรปรับ ปรุง (คะแนนอยู
ในชวง 30 – 60 คะแนน) คิดเป นรอยละ 1.80 ตามลํ าดั บ โดยมี คะแนนเฉลี่ย เท ากับ 93.11 คะแนน ค าต่ํ าสุ ดเทากับ 33
คาสูงสุดเทากับ 114 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 12.789( ดังตารางที่ 2 ) ดังนี้
พฤติกรรมการดูแลตนเองจากการใชสารเคมีใน
เกษตรกรในภาวะปกติ
ควรปรับปรุง (30 – 60 คะแนน)
ปานกลาง (61 – 90 คะแนน)
ดี
(91 – 120 คะแนน)
x = 93.11 Min = 33 Max = 114 S.D. = 12.789
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รอยละ

3
55
112

1.80
32.40
65.90
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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 ( ดังตารางที่ 3 ) ดังนี้
พฤติกรรมการดูแลตนเองของเกษตรกรเมื่อเจ็บปวยจากการ
ใชสารเคมี
นอย
(0 – 20 คะแนน)
ปานกลาง (21 – 40 คะแนน)
ดี
(41 – 60 คะแนน)
x = 32.79 Min = 18 Max = 40 S.D. = 5.662

จํานวน

รอยละ

7
163
0

4.10
95.90
0

อภิปรายผลการวิจัย
จากสรุปผลการวิจัย พฤติกรรมการใชสารเคมีของเกษตรผูปลูกมันสําปะหลัง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกผูวิจัยได
อภิปรายผล ดังนี้
พฤติกรรมการดูแลตนเองจากการใชสารเคมีในเกษตรกรในภาวะปกติ
จากผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการดูแลตนเองจากการใชสารเคมีในเกษตรกรในภาวะปกติพฤติกรรมการดูแล
ตนเองจากการใชสารเคมีในเกษตรกรในภาวะปกติ มีพฤติกรรมระดับดี คิดเปนรอยละ 65.90 เนื่องจากพฤติกรรมการดูแล
ตนเองจากการใชสารเคมีในเกษตรกรในภาวะปกติ ใหมีสุขภาพแข็งแรงของเกษตรกรมีพ ฤติกรรมระดับ ดี อาจกลาวไดวา
เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังมีการดูแลตนเองไมใหเกิดการเจ็บปวย หรือกอเกิดโรครายแรงจาการประกอบอาชีพ ทั้งนี้
เนื่องมาจากการดูแลตนเองการใชสารเคมีอยาถูกวิธีไมกอใหเกิดอันตรายตอคนเองและคนรอบขางคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
สารเคมีและตระหนักถึงพิษภัยและผลกระทบของสารเคมี มีการปฏิบัติอานฉลากจนเขาใจคําแนะนํากอนใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในปริมาณเขมขนตามที่ฉลากระบุสอดคลองกับ พิมพลดา ภิรมยจิตร (2557) ไดศึกษาความรู
แลพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร บานนาเหลา อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภูพบวา เกษตรกรกลุม
ตัวอยางมีพฤติกรรมที่ปฏิบัติถูกตองมากที่สุด เรื่องกอนที่จะใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอานฉลากที่ติดตามมากับภาชนะที่บรรจุให
เขาใจเสียกอน เชน วิธีใช ปริมาณ วิธีปองกันอันตราย และการปฏิบัติตัวของเกษตรกรเหมาะสมเมื่อใชสารเคมี เชน ซักเสื้อผา
ที่สวมใสขณะพนสารแยกตางหากจากเสือ้ ผาอื่นๆแลวอาบน้ําทําความสะอาดรางกายทันทีและในขณะทํางานหากรางกายเปอน
สารตองรีบลางน้ําและฟอกสบูใหสะอาดทันทีกอนที่สารจะซึมเขาสูรางกายซึ่งเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังอําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลกนั้นมีการดูแลตนเอง มีความรูความเขาใจในการใชสารเคมีทางการเกษตรในระดับดี และสอดคลองกับงานวิจัยของ
ชนิกานต คุมนก (2557) ที่ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใชสารกําจัดศัตรูพืชของเกษตร ตําบลจอมทอง อําเภอเมืองจังหวัด
พิษณุโลก กลาววา เกษตรกรมีการใช สารเคมีกําจัดศัตรูพืชกันอยางแพรหลายสงผลใหเกษตรกรมีความเสี่ยงในการรับสารเคมี
เขาสูรางกายและเกิดอันตรายไดดังนั้นการปองกันตนเองจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและการใชสารเคมีอยางถูกตองจึงเปนเรื่องที่
ควรใหความสําคัญอยางจริงจังโดยหากเกษตรกรมีความรูความเขาใจที่ถูกตองก็จะสามารถปองกันตนเองใหปลอดภัยมากขึ้น
เมื่อสัมผัสสารเคมีและผลการวิจัยพบวาเกษตรกรสวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการใชสารกําจัดศัตรูพืชอยูในระดับดี
และสอดคลองกับงานวิจัย ณัฏฐา รอดเมือง (2558) ที่ศึกษาเรื่องการใชและการปองกันตนเองจากสารกําจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรในตําบลบึงพระ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กลาววา การปองกันตัวเองหลังการใชสารเคมีนั้นกลุมตัวอยางมีการ
ปูองกันตัวเองคอนขางดี แตในสวนของการปูองกันตัวเองในขณะที่ใชสารเคมีนั้นกลับมีการปูองกันที่ไมรัดกุมเทาที่ควรกลุม
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ตัวอยางนี้จึงมีความเสี่ยงคอนขางสูงที่จะเกิดโรคอันเกิดจากการสะสมของสารพิษในรางกาย ขนิษฐา โกเมนทร (2547) กลาว
วา การปฏิบัติกิจกรรมที่บุคคลริเริ่มและกระทําดวยตนเอง เพื่อดํารงไวซึ่งชีวิต สุขภาพ และสวัสดิภาพของคนการดูแลตนเอง
เปนการกระทําที่จูงใจ มีระบบระเรียบ เปนขั้นตอน และเมื่อกระทําอยางมีประสิทธิภาพมีสวนชวยใหโครงสรางหนาที่และ
พัฒ นาการดําเนินไปไดถึงขีดสุดของแตละบุคคล ดังนั้นการดูตนเองจึงเปนกิจกรรมที่จําเปนของมนุษย การดูแลตนเองจึง
มุงเนนการดูแลตนเอง ในชีวิตประจําวัน ซึ่งพฤติกรรมการดําเนินชีวิต หรือแบบแผนชี วิตที่สงผลตอสุขภาพที่ดีเปนพฤติกรรม
ทางสุขอนามัยที่ ดีเพื่ อนํามาซึ่งความปลอดภัยในการปฏิ บัติงานของเกษตรกรซึ่งทั้งหมดสอดคลองกับทฤษฎี Harris and
Guten (1975) กล าววาพฤติกรรมสงเสริมสุข ภาพเป น พฤติกรรมที่ จะสงเสริม สุขภาพใหแข็ งแรงปราศจาก การเจ็บ ป วย
สามารถดํารงชีวิตอยูอยางปกติสุขและพยายามหลีกเลี่ยงอันตรายตาง ๆ ที่สงผลตอสุขภาพ เปนพฤติกรรมที่กระทําอยาง
สม่ําเสมอและพฤติกรรมการปองกันโรค เปนพฤติกรรมที่จะรักษาสุขภาพใหแข็งแรงมุงปองกันไมใหเกิดความเจ็บปวยหรือโรค
ตางๆ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของเกษตรกรเมื่อเจ็บปวยจากการใชสารเคมี
จากผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการดูแลตนเองของเกษตรกรเมื่อเจ็บปวยจากการใชสารเคมี มีพฤติกรรมการดูแล
ตนเองอยูในระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 95.90 เนื่องจากมีพฤติกรรมการดูแลตนเองของเกษตรกรเมื่อเจ็บปวยจากการใช
สารเคมีในระดับปานกลาง อาจกลาวไดวา มีการใชสารเคมีทางการเกษตรทั้งปุยเคมีและสารเคมีเพื่อกําจัดศัตรูพืช วัชพืชและ
เรงผลการผลิตซึ่งในการทํางานของเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง หากเกษตรกร ไมมีความรูในการปฏิบัติตัวมีความเชื่อแบบ
ผิดๆ และมีความประมาทในการทํางาน เกษตรกรมีแนวโนมที่จะไดรับอันตรายหรืออาการเจ็บปวยจากการทํางาน เชน หลัง
การฉีดพนสารเคมี มีอาการแสบตา น้ําตาไหล ใชยาหยอดตาจนกวาจะหาย ทานมีอาการทองเดิน เบื่ออาหาร ซื้อยาทานเอง
ตามรานยาโดยไมไปตองไปโรงพยาบาล อาการ หายใจติดขัด เหงื่อออกมาก อาการเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ตาพรามัว มีอาการ
กลามเนื้อออนแรง ตะคริวที่กลามเนื้อ กลาวคือเมื่อพบความผิดปกติของรายกายหากเกษตรกรไมยอมเขารับการรักษาจาก
แพทย หรือ สถานพยาบาลรอจนอาการนั้นๆหายไปเอง ซึ่งจะสงผลตอความปลอดภัยของเกษตรกรโดยตรงสมเกียรติ ศิริรัต
นพฤกษ (2553)ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รัตนาภรณ อาษาและคณะ (2560) ศึกษาวิจัยเรื่องภาวะสุขภาพของเกษตรกรไร
ออยในตําบลเนินขาม อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท พบวา เกษตรกรไรออยมีภาวะสุขภาพของเกษตรกร ทําการฉีดพน
สารเคมีเกษตรกรเกิดอาการ 3 อันดับแรกคือ เหงื่อออก ปวดศีรษะ และแสบตาสําหรับหลังการทํางานมาทั้งวันพบวา เกิด
อาการ 3 อันดับแรกคือ ปวดเมื่อยบริเวณหลังและเอว ปวดเมื่อยตนขาและนอง และปวดตึงตนคอ ซึ่งเกษตรกรควรพักผอน
เพื่อใหอาการทุ เลาลง และสอดคลองกับงานวิจัยของพงษศักดิ์ อนมอย และ พีรญา อึ้งอุดรภักดี (2558) ศึกษาเรื่องการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพและพฤติกรรมการปองกันผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในเกษตรกรผูปลูก
หอมแดง ตําบลชัยจุมพล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ กลาววา เกษตรกรมีผลกระทบจากสารเคมีทั้งทางสุขภาพกาย ทาง
สุขภาพจิต ทางสุขภาพสังคม และทางสุขภาพจิตวิญญาณสําหรับผลกระทบทางสุขภาพพบวาเกษตรกรมีอาการผลกระทบ
สุขภาพทางกายสวนใหญมีอาการตาแดง แสบตา คัน เจ็บคอ ไอ ปวดหัว วิงเวียน และเหนื่อยงายควรไดรับการรักษาจาก
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 ซึ่ งทั้ งหมดสอดคล อ งกั บ ทฤษฎี Harris and Guten (1975) กล าววา พฤติ กรรมการปกป อ งสุ ขภาพเป น
พฤติกรรมของบุคคลที่เกิดขึ้นโดยความสมัครใจเปนกิจกรรมที่ปจเจกบุคคลปฏิบัติไมวาบุคคลนั้นๆจะรับรูภาวะสุขภาพของ
ตนเองวาเปนอยางไรหรืออยูใ นสภาวะใดโดยมีจุดมุงหมายของการกระทําพฤติกรรมเพื่อการปกปองสงเสริมหรือคงไว
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ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ
ตําบลทับผึ้ง อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย
FACTORS EFFECTED TO SAFETY BEHAVIOR OF TOBACCO FAMERS
IN THAP PHUENG SUB-DISTRICT, SI SAMRONG DISTRICT, SUKHOTHAI PROVINCE
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพยากรณ (Predictive research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา พฤติกรรมความปลอดภัย
ของเกษตรกรผูปลูกยาสูบและปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ ตําบลทับผึ้ง อําเภอศรี
สําโรง จังหวัดสุโขทัย กลุมตัวอยางคือ เกษตรกรผูปลูกยาสูบจํานวน 250 ครัวเรือน ใชการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาต่ําสุด คาสูงสุด สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรผูปลูก
ยาสูบมีพฤติกรรมความปลอดภัยอยูในระดับดี รอยละ 64.8 ปจจัย ที่สงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูก
ยาสูบ ไดแก ปจจัยการดูแลตนเองในภาวะปกติ (X12) การปฏิบัติตนเมื่อเจ็บปวยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ (X13) อายุ (X2) โดย
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ เทากับ 0.920, 0.454 และ 0.146 ตามลําดับ สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมความ
ปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ ตําบลทับผึ้ง อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ไดรอยละ 28.30
คําสําคัญ : ปจจัยที่สงผล 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
ยาสูบเปนพืชชนิดหนึ่งที่มีการเพาะปลูกกันมาก เปนพืชไรสําคัญทางเศรษฐกิจที่มี การปลูกกันอยางแพรหลายกวา
120 ประเทศทั่วโลก มีเนื้อที่ปลูกยาสูบทั่วโลก มากกวา 15,000,000 ไร อยางแพรหลายแตถึงอยางไรก็ตามพืชยาสูบถือเปน
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พืชเศรษฐกิจที่ทํารายไดใหแกประเทศ จังหวัดสุโขทัย ทําการปลูกยาสูบจํานวนมาก มีเกษตรกรที่ปลูกยาสูบ จํานวน 10,000
คน ใชพื้นที่ถึง 40,000 ไร ไดรับการสงเสริมการเพาะปลูกจากโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ในระบบโควตาและการประกัน
ราคา เกษตรกรจําเปนตองเรงการผลิตเพื่อใหไดโควตาเพิ่มมากขึ้น ตลอดระยะเวลาของการปลูกตั้งแตเพาะตนกลาจนถึงการ
เก็บใบยาสูบ ตองมีการพนสารเคมีปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช อันตรายที่เกษตรกรไดรับคือการสัมผัสและการสูดดมกับ
สารเคมีตลอดระยะเวลาของการปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวและการจําหนาย การรายงานพบผูปวยที่ไดผลกระทบจากสารเคมีของ
จังหวัดสุโขทัยมีอัตราปวยในป พ.ศ. 2554 , 2555 และ 2556 พบผูปวยจํานวน 701, 962 และ 1183 ราย ตามลําดับ หรือคิด
เปนอัตราปวยรอยละ 18.88 (กรมควบคุมโรค, 2555) จากสถิติการเจ็บปวยของเกษตรกร เกษตรกรมีโอกาสไดรับผลกระทบ
ทางดานสุขภาพจากการใชสารเคมีในการปลูกยาสูบการเจ็บปวยจากการประกอบอาชีพมีแนวโนมสูงขึ้นทุกป (ปณิตา คุมผล,
2554)
พฤติกรรมความปลอดภัย คือการกระทําหรือกิริอาการที่แสดงออกทางรางกายทางความคิดตอบสนองตอสิ่งเราที่
นํามาซึ่งการทํางานที่ไมมีอันตรายไมอยูในสภาพที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุที่กอใหเกิดการเจ็บปวยใหแกตนเองและผูอื่น (วิชชา
ดา สิมลา และ ตั้ม บุญรอด, 2557) แตในการทํางานของเกษตรกรยาสูบนั้นมีลักษณะ ของการทํางานที่มีความเสี่ยงตอสุขภาพ
หลายปจจัยโดยตรง เนื่องจากการปลูกยาสูบเกษตรกรตองเขาไปสัมผัสและคลุกคลีกับสารนิโคตินตลอดเวลาและตองใช
สารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชตลอดการปลูกยาสูบ ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวใบยาสูบ เกษตรกรจึงมีความเสี่ยงจะไดรับอันตรายจาก
การใชสารเคมีทางการเกษตรที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอาการที่เกิดขึ้นแตกตางกันตั้งแต
อาการเล็กนอยจนรุนแรงถึงแกชีวิต ขึ้นอยูกับชนิด ปริมาณ และทางเขาสูรางกายและระยะเวลา การรับสัมผัสสารเคมี การ
บาดเจ็บจากการทํางานเชน การถูกบาดจากของมีคมเทาเหยียบถูกตะปูหรือของมีคม เศษหิน เศษไม จากพื้นดิน อันตรายจาก
เครื่องมือทางการเกษตรและอุปกรณทางการเกษตรทําใหเกิดการบาดเจ็บ และพิการ อันตรายจากสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน ซึ่งจะสงผลใหการทํางานในที่ที่มีอากาศรอนทําใหเกิด การเสียน้ําจากเหงื่อออกมากเกินไป ออนเพลีย เปนลม และหมด
สติ ได รวมถึ งท าทางและสภาพการทํ างานที่ ไมเหมาะสมอาจทาให เกิด ปวดหลั ง ปวดกลามเนื้ อและอาการบาดเจ็ บของ
กลามเนื้อและขออื่น ๆ (สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม, 2557)
เจลเลอร (Geller, 2000) ไดกลาวถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมซึ่งอาจมีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทํางานประกอบดวย 3 ปจจัยคือ ปจจัยดานสิ่งแวดลอม ปจจัยดานบุคคล และปจจัยดานพฤติกรรม ปจจัยดานสิ่งแวดลอม
ประกอบไปดวยเครื่องจักร อุปกรณและสภาพแวดลอมในการทํางานปจจัยดานบุคคล ประกอบไปดวย ทัศนคติของบุคคล
ลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ ระดับการศึกษา เปนตน และปจจัยดานพฤติกรรมประกอบดวยการทํางานโดยไมใช
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล การใชเครื่องจักรและอุปกรณที่ไมถูกวิธี และการไมปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย
ในการทํ างาน จากการวิเคราะหส าเหตุการเกิดอุ บัติ เหตุ ในการทํ างานส วนใหญ เกิดจากความ ผิด พลาดในตั วบุค คลเอง
เกษตรกรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่ไมปลอดภัยจากการประกอบอาชีพสวนมากมีสาเหตุมาจากความรูเทาไมถึงการณ ความรูยังไม
เพียงพอตอการใชเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ ความประมาท ใชความรูสึก ของตนเองในการปฏิบัตงิ านโดยไมคํานึงถึงความ
ปลอดภัยที่จะสงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น (รังสรรค มวงโสรส, 2555)
จุดมุงหมายการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมความปลอดภั ย ของเกษตรกรผู ป ลู ก ยาสู บ ตํ า บลทั บ ผึ้ ง อํ า เภอศรี สํ า โรง
จังหวัดสุโขทัย
2. เพื่ อศึ ก ษ าป จจั ย ที่ มี ผลต อ พฤติ ก รรมความป ลอด ภั ยของเกษ ต รกรผู ป ลู ก ยาสู บ ตํ า บ ลทั บ ผึ้ ง
อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย
ขอบเขตของงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ ตําบลทับผึ้ง
อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผล และ พฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกร
ผูปลูกยาสูบ
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ประชากรที่ใชศึกษาครั้งนี้คือ ครัวเรือนผูปลูกยาสูบใน อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย จํานวน 620 ครัวเรือน กลุมตัวอยาง
จํานวน 245 ครัวเรือน ซึ่งไดมาจากการคํานวณหาขนาดของตัวอยางจากสูตรของ
Taro Yamane เก็บรวบรวม
ขอมูลโดยวิธีแบบสอบถามและ ระยะเวลาในการทําวิจัยครั้งนี้ระหวาง เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตาม

ตัวแปรตน
ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- การศึกษา
- รายได / ป
- ระยะเวลาทํางาน ชม./วัน
ปจจัยการดูแลตนเองในภาวะปกติ
- การสงเสริมสุขภาพใหแข็งแรง
- การปองกันโรคเบื้องตน
- การปองกันความรุนแรงของโรค
- การปองกันการแพรระบาดของโรค

พฤติกรรมความปลอดภัยของ
เกษตรกรผูปลูกยาสูบ

ปจจัยการปฎิบัติตนเมื่อเจ็บปวย
- การรับรูเกีย่ วกับความรุนแรง
- ความเชื่อเดิม
- คานิยม
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใชศึกษาในครั้งนี้ คือ เกษตรกรผูปลูกยาสูบ ตําบลทับผึ้ง อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย จํานวน 620
ครัวเรือ น ใช สูตรการคํ านวณหาขนาดกลุมตั วอยางของ Yamane (Taro Yamane,1971) ได กลุ มตั วอยาง จํานวน 250
ครัวเรือน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม จํานวน 250 ชุด แบบสอบถามแบงเปน 4
สวนคือ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปลักษณะสวนบุคคล สวนที่ 2 ปจจัยการดูแลตนเองในภาวะปกติ สวนที่ 3 ปจจัยการปฏิบัติตนเมื่อ
เจ็บปวย สวนที่ 4 พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดย
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน คาสัมประสิทธิ์แอลฟาสําหรับการพยากรณควรมีคาตั้งแต 0.8 ขึ้นไป โดยคาความเชื่อมั่นเครื่องมือ
ของงานวิจัยนี้มีคาเทากับ 0.934 เก็บรวมรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และชี้แจงวัตถุประสงคของขอมูลดวยการขออนุญาต
ผูใหญบานในเขตตําบลทับผึ้ง แลวนําแบบสอบถามที่รวบรวมนํามาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามกอนที่จะนํามา
ประมวลผล และทํ า การวิเคราะห ด วยวิธีก ารทางสถิ ติ คื อ สถิติ เชิ งพยากรณ (Descriptive Statistics) ได แ ก ค าความถี่
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(Frequency) คารอยละ (Percentage) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาเฉลี่ย (Mean) คาสูงสุด
(Maximum) คาต่ําสุด (Minimum) และสถิติอนุมาน โดยใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis)
แบบหลายขั้นตอน (Stepwise)
ผลการวิจัย
ลักษณะขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 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 ชั่วโมง (รอยละ
74.8)
วัตถุประสงคขอที่ 1 : เพื่อศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ 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 ) การปฎิบั ติ ตนเมื่ อเจ็บ ปวย ด านการรับ รูเกี่ยวกับ ความรุน แรงอยูในระดั บดี มีคาเฉลี่ย เท ากับ 2.56
(S.D. = 0.59 ) ความเชื่อเดิมอยูในระดับดี 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 อุปกรณ อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 (S.D. = 0.94 สิ่งแวดลอมอยูในระดับดี
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.0 (S.D. = 1.10) (ดังตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของปจจัยการดูแลตนเองในภาวะปกติ การปฎิบัติตนเมือ่ เจ็บปวย และ
พฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ
ปจจัย
S.D.
แปลผล
X
ปจจัยการดูแลตนเองในภาวะปกติ
การสงเสริมสุขภาพใหแข็งแรง
2.42
0.63
ดี
การปองกันโรคเบื้องตน
2.57
0.59
ดี
การปองกันความรุนแรงของโรค
2.66
0.50
ดี
การปองกันการแพรระบาดของโรค
2.64
0.56
ดี
การปฎิบัติตนเมื่อเจ็บปวย
การรับรูเกี่ยวกับความรุนแรง
2.56
0.59
ดี
ความเชื่อเดิม
2.53
0.60
ดี
คานิยม
2.86
0.74
ดี
พฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ
ตัวบุคคลในการปฏิบตั ิงาน
4.0
1.17
ดี
เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ
4.02
0.94
ดี
สิ่งแวดลอม
4.0
1.10
ดี
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วัตถุประสงคขอที่ 2 ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ ตําบลทับผึ้ง อําเภอศรี
สําโรง จั งหวั ดสุ โขทั ย มี จํ านวนตัวแปรต น ทั้ งหมด 13 ตั วแปร เมื่ อ นํ าเขาสถิติ วิเคราะห ก ารถดถอยพหุ คู ณ แบบขั้น ตอน
Stepwise พบวา ตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขามาในสมการทํานายการถดถอยพหุคูณ 3 ปจจัยไดแก ปจจัยการดูแลตนเองใน
ภาวะปกติ (X12) การปฏิบัติตนเมื่อเจ็บปวยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ (X13) และ อายุ (X2) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 (ดังตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis : MRA) แบบขั้นตอน Stepwise ใน
การทํานายปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ
ตัวแปรทํานาย
ปจจัยการดูแลตนเองในภาวะปกติ (X12)
การปฏิบัติตนเมื่อเจ็บปวยของเกษตรกรผูปลูก
ยาสูบ (X13)
อายุ (X2)
Constant (a) = 33.745
R
= 0.274
F = 32.303

B
0.920
0.454

SEb
0.144
0.193

Beta
0.406
0.152

t
6.371
2.353

0.146
0.067
0.120
2.180
= 0.532
,
R2 = 0.283
SEest = 10.902

Sig.
.000
.019
.030
Adjust R2

ในการสรางสมการทํานาย พบวา สัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ (b) ของตัวทํานายที่ถูกเลือกนําไปวิเคราะหคือ ปจจัย
การดู แลตนเองในภาวะปกติ (X12) การปฏิ บั ติ ต นเมื่ อ เจ็ บ ป ว ยของเกษตรกรผู ป ลู ก ยาสู บ (X13) และ อายุ (X2) โดยมี ค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ 0.920, 0.454 และ 0.146 ตามลําดับ และมีคาคงที่ (a) เทากับ 33.745 สามารถรวมกัน
ทํานายพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ ตําบลทับผึ้ง อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ไดรอยละ 28.30 จาก
การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธพหุคูณในขั้นตอนที่ 2 ซึ่งเปนขั้นตอนสุดทายที่จะได เสนถดถอยที่ดีที่สุด เพื่อทํานาย
พฤติกรรมความปลอดภั ยของเกษตรกรผูป ลูก ยาสู บ ดั งนั้ นสามารถสรางปจจั ยที่ส งผลตอพฤติกรรมความปลอดภั ยของ
เกษตรกรผูปลูกยาสูบในรูปคะแนนดิบไดดังนี้
Yˆ

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

อภิปรายผล
1.ปจจัยสวนบุคคล
เพศ ไมสงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ ตําบลทับผึ้ง อําเภอศรีสําโรง จังหวัด
สุโขทัย สามารถอธิบายไดวา เนื่องจากการปฏิบัติตนใหมีความปลอดภัยในการทํางานเปนความรับผิดชอบสวนบุคคล เปนการ
เรียนรูความปลอดภัยของตัวบุคคลเอง ไมวาเกษตรกรจะเปนเพศชายหรือเพศหญิงหากเกษตรกรมีความตระหนัก ใสใจดูแล ไม
ประมาท ระลึกถึงหลักความปลอดภัยในการทํางานอยางเครงครัด และปฏิบัติตนตามคําแนะนําของเจาหนาที่ทุกคนก็จะมี
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานที่ไมแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามแนวคิดของ สิริกัลยา คํานาน (2552) ไดกลาววา ความ
ปลอดภัยเปนความตระหนักเปนความสํานึก เปนความรูตัว เปนความเขาใจ สวนบุคคลตอสิ่งตางๆ ความปลอดภัยจะเกิดขึ้นได
ก็ตอเมื่อบุคคลไดรับการสัมผัสตอสิ่งเรา จึงทําใหเกิด การรับรู และเกิดความคิดรวบยอด การเรียนรู การตระหนักจะนําไปสู
ความพรอมที่จะแสดงถึงพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานตอไป แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ วิชชาดา สิมลา และ
ตั้ม บุญรอด (2557) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตําบล
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แหลมโตนด อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พบวา เพศ มีความสัมพั นธกับพฤติกรรมการปองกันสารเคมี กําจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรสามารถอธิบายความไมสอดคลองกันของงานวิจัยไดวา เนื่องจากพื้นที่ ในการศึกษางานวิจัยมีสภาพแวดลอมที่
แตกตางกัน การปฏิบัติงานของแตละบุคคลในแตละพื้นที่ยอมมีลักษณะที่แตกตางกันออกไป ในแตละพื้นที่อาจมีกลุ มเพศใน
การทํางานที่ไมเทากัน บางพื้นที่อาจมีเพศชายมากกวาหรือบางพื้นที่อาจมีเพศหญิงมากกวา เพศที่จะสงผลหรือไมสงผลตอ
พฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูป ลูกยาสูบอาจขึ้นอยูกับความตระหนักตอสุขภาพและความปลอดภัยสวนบุคคลทั้งสิ้น
อายุ สงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ ตําบลทับผึ้ง อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย
อาจเนื่องมาจาก เกษตรกรที่ มีอายุนอย มีภาวะทางอารมณสูงขาดประสบการณ ในการปฏิบัติงาน ขาดความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงานมีแนวโนมสูงที่จะทําใหเกิดขอผิดพลาด และเปนอันตรายตอความปลอดภัยของตนเองในการปฏิบัติงานเมื่อเทียบกับ
กลุมเกษตรกรที่มีอายุมาก ประสบการณ ในการทํางานก็จะเพิ่มมากขึ้ น และเกษตรกรจะมีความคุนชินกับสภาพแวดลอม
เครื่องมือ อุปกรณในการทํางานสามารถทํางานไดอยางมีระบบ รูจักวางแผน ปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังเพื่อปองกัน
ตนเองไมใหเกิดอันตราย และเมื่อตองเผชิญกับความกดดัน หรือความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานจะสามารถนําเอาประสบการณ
ในการทํ างาน ที่ มีม าใชในการแก ไขป ญ หาได ดีก วาเกษตรกรที่ มี อายุน อย อายุจึงสงผลต อพฤติก รรมความปลอดภัย ของ
เกษตรกร ผูป ลูกยาสูบดั งนั้น เกษตรกรที่มี อายุน อย ประสบการณ ในการทํ างานนอย นําไปสู พฤติก รรมความปลอดภัย ที่
แตกตางกันกับเกษตรกรที่มีอายุมาก ประสบการณในการทํางานมากซึ่งเปนไปตามทฤษฏีของ เจลเลอร Geller (2000) ได
กลาวถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมซึ่งอาจมีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน ไดแก อายุ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ลลิตา ปกเขมายัง (2554) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ
จังหวัดรอ ยเอ็ ด พบวา ป จจั ยด านชีวสั งคมได แ ก อายุ รายได ระยะเวลาปลู ก ยาสู บ มีค วามสัม พั น ธกั น ในเชิงเส น ตรงกั บ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ จังหวัดรอยเอ็ด
สถานภาพ ไมสงผลตอ พฤติ กรรมความปลอดภั ยของเกษตรกรผูป ลูกยาสูบ ตํ าบลทั บผึ้ง อําเภอศรีสําโรง
จังหวัดสุโขทัย อธิบายไดวา สถานภาพเปนการบงบอกถึงสถานะความสัมพันธของตัวบุคคลเทานั้น ไมไดเปนตัวบงชี้พฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทํางาน ในดานของพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานนั้นความปลอดภัยตองเกิดจากการการปองกัน
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับอวัยวะตางๆ ของรางกายในขณะปฏิบัติงาน ความมีวินัยและการปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยโดย
เครงครัดซึ่งเปนความตระหนักสวนบุคคล สอดคลองกับงานวิจัยของ วศินภัทร ปยะพงศสกุล สุนีย ละกําปน และ สุรินธร กลัมพากร
(2557) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมปองกันการไดรับพิษ จากสารนิโคตินในระยะปลูกของเกษตรกรผูปลูกยาสูบใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย พบวา สถานภาพ อายุ การรับรูโอกาสเสี่ยง ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกัน
การไดรับพิษจากสารนิโคตินในใบยาสูบ เนื่องจาก สถานภาพ สมรส โสด หรือหยาราง หรือไมนั้นการตระหนักในเรื่องความ
ปลอดภัยถือเปนความรับผิดชอบสวนบุคคลของเกษตรกร ดังนั้น เกษตรกรที่มีสถานภาพที่แตกตางกันยอมมีพฤติกรรมความ
ปลอดภัยของตนเองไมแตกตางกัน หากเกษตรกรทํางานอยางสติ มีหลักความตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเองอยูเสมอ
ระดับการศึกษา ไมสงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ ตําบลทับผึ้ง อําเภอศรีสําโรง
จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้อาจกลาวไดวา เนื่องจากตําบลทับผึ้ง อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ปจจุบันกลุม เกษตรกรที่ปลูกยาสูบ
ตองลงทะเบียนกับ โรงงานยาสูบ ทุกครัวเรือน และจะมีเจาหนาที่ จากโรงงานยาสูบและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเขามาใหความรู
คําแนะนํา การปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากการใชสารเคมี อุปกรณเครื่องมือเปนประจําเกษตรกรอําเภอศรีสําโรงจึงมีโอกาสใน
การรับรูขาวสารที่ เทาเทียมกันในแตละระดับการศึกษาซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวิทย วรรณศรี (2555) ศึกษาเรื่อง
สารเคมี ท างการเกษตรและสุ ข ภาพอนามั ย ของเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ พบวา ระดับการศึกษา ประสบการณ
การทําการเกษตร ขนาดพื้นที่ ทําการเพาะปลูก การรับรูขาวสารทางการเกษตร ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัย
ของเกษตรกรและการตระหนักตอสุขภาพ เนื่องดวยในแตละพื้นที่ของเกษตรที่ไดศึกษาวิจัยจะมีลักษณะแตกตางกันออกไป
แตเนื่องดวยปจจุบันเทคโนโลยีและขอมูลขาวสารมีการแพรกระจายโดยผานสื่ อตางๆ ไดแบบทั่วถึงทุกสถานที่ ไมวาระดับ
การศึกษาใดก็สามารถรับรูขอมูลขาวสารการทํางานที่ปลอดภัยที่ไมแตกตางกัน
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รายได ไมสงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ ตําบลทับผึ้ง อําเภอศรีสําโรง จังหวัด
สุโขทัย ทั้งนี้อาจกลาวไดวา เนื่องจากรายไดไมใชตัวบงชี้พฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ จิรวัฒน เจริญสถาพรกุล (2555) ศึกษาเรื่อง สุขภาพของผูปลูกยาสูบพันธเบอรเลย : ตนทุนทางเศรษฐศาสตร ที่
ควรตระหนัก กลาววา รายได ปจจัยนํา การรับรูจากกลุมตัวอยางผูปลูกยาสูบและผูปลูกขาวใน ตําบลทับผึ้ง และตําบลบานไร
อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ไมสงผลตอความเสี่ยงดานสุขภาพของกลุมเกษตรกร เนื่องจากแมวาพื้นที่ของเกษตรกรจะมี
พื้นที่การทํางานและลักษณะภูมิประเทศที่แตกตางกันออกไป ไมวาเกษตรกรในแตละครัวเรือนในแตละพื้นที่ของการศึกษา
งานวิ จั ย จะมี ร ายได จ ากผลผลิ ต แตกต า งกั น มากน อ ยเพี ย งใดก็ ไ ม ส ง ผลต อ พฤติ ก รรมความปลอดภั ย ความปลอดภั ย
ในการทํางานของเกษตรกรผูปลูกยาสูบซึ่งความปลอดภัยถือเปนความรับผิดชอบสวนบุคคล ดังนั้น เกษตรกรที่มีรายไดที่
แตกตางกันในแตละพื้นที่ยอมมีพฤติกรรมความปลอดภัยของตนเองไมแตกตางกัน
ระยะเวลาในการทํางาน ไมสงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ ตําบลทับผึ้ง อําเภอ
ศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้อาจกลาวไดวา ไมวาเกษตรกรจะทํางานกี่ชั่วโมงตอวัน ระยะเวลาในการทํางานก็ไมสงผลตอพฤติ
กรรความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ เพราะ ความปลอดภัยในการทํางานของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ เปนสิ่งที่เกษตรกร
ตองมีความตระหนัก และปฏิบัติสวนบุคคล เพื่อนํามาซึ่งความปลอดภัยในการทํางานตอตนเองและผูอื่น ดังนั้น ระยะเวลาใน
การทํางานของเกษตรกรที่แตกตางกัน ยอมมีพฤติกรรมความปลอดภัยของตนเองไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัย
ของ นภมณ ยารวง และ พัชรพร สุคนธสรรพ (2559) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานและภาวะสุขภาพของ
เกษตรกรชาวนา ในจังหวัดเชียงราย กลาววาการตระหนักในเรื่องความปลอดภัยถือเปนความรับผิดชอบสวนบุคคลของ
เกษตรกร ดังนั้น เกษตรกรที่มีสถานภาพที่แตกตางกันยอมมีพฤติกรรมความปลอดภัยของตนเองไมแตกตางกัน หากเกษตรกร
ทํางานอยางสติ มีหลักความตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเองอยูเสมอ
2. ปจจัยการดูแลตนองในภาวะปกติ สงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ ตําบลทับผึ้ง
อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย อาจกลาวไดวา เกษตรกรผูปลูกยาสูบมีการดูแลตนเองไมใหเกิดการเจ็บปวย หรือกอเกิดโรค
รายแรงจาการประกอบอาชีพ ทั้งนี้เนื่องมาจากการดูแลตนเอง เชน การออกกําลังกาย การละเวนสารเสพติด และการไดรับ
การตรวจสุขภาพประจําป โดยมีกระทรวงสาธารณสุข เขามามีสวนรวมในดานการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคที่ครอบคลุม
ทุกบุคคลากรในพื้นที่ ที่รับผิดชอบเปน การเขาพบประชาชนในเชิงรุกอยางเหมาะสมและสอดคลองกับวิถีชีวิตประชาชน
เจาหนาที่ไดใหความรูคําแนะนํา ในการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมในการทํางาน ตลอดจนการใหบริการดานสุขภาพ เชนการตรวจ
รางกายเบื้องตน การตรวจสารเคมีในเลือด จึงทําใหเกษตรกรผูปลูกยาสูบมีการดูแลตนเองอยูเปนประจํา สามารถดูแลสุขภาพ
ตนเองในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ขนิษฐา โกเมนทร (2547) กลาววา การปฏิบัติกิจกรรมที่
บุคคลริเริ่มและกระทําดวยตนเอง เพื่อดํารงไวซึ่งชีวิต สุขภาพ และสวัสดิภาพของคน การดูแลตนเองเปน การกระทําที่จูงใจ มี
ระบบระเรียบ เปนขั้นตอน และเมื่อกระทําอยางมีประสิทธิภาพมีสวนชวยใหโครงสรางหนาที่และพัฒนาการดําเนินไปไดถึงขีด
สุ ด ของแต ล ะบุ ค คล ดั งนั้ น การดู ต นเองจึ งเป น กิ จ กรรมที่ จํ าเป น ของมนุ ษ ย การดู แ ลตนเองจึ งมุ ง เน น การดู แ ลตนเองใน
ชีวิตประจําวัน ซึ่งพฤติกรรมการดําเนินชีวิต หรือแบบแผนชีวิต ที่สงผลตอสุขภาพ ที่ดี เชน การรับประทานอาหาร การออก
กําลังกาย การพักผอน การขจัดความเครียด ซึ่งเปนพฤติกรรมทางสุขอนามัยที่ดีเพื่อนํามาซึ่งความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ของเกษตรกร
3. การปฏิบัติตนเมื่อเจ็บปวย สงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ ตําบลทับผึ้ง อําเภอศรี
สําโรง จังหวัดสุโขทัย อาจกลาวไดวา ในการทํางานของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ หากเกษตรกรไมปฏิบั ติตามคําแนะนํา และมี
ความประมาทในการทํางาน เกษตรกรมีแนวโนมที่จะไดรับอันตราย หรืออาการเจ็บปวย จากการทํางานสูง เชน มีอาการ
วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส ตาลาย กลาวคือเมื่อพบความผิดปกติของรายกาย หากเกษตรกรไมยอมเขารับการรักษาจากแพทย หรือ
สถานพยาบาล จนอาการดังกล าวหายเปน ปกติ แลว จึงสามารถกลั บ มาทํางานได ตามปกติ จะสงผลตอพฤติกรรมความ
ปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ โดยตรง อาจกอใหเกิดขอผิดพลาดในการทํางาน จนทําใหไดรับอาการบาดเจ็บจากการ
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ปฏิบัติงานได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภัทสิริ พรสุรัตน (2543) กลาววา หากเกษตรกรทํางานอยูในสภาพแวดลอมที่มีความเสี่ยง
เปนเวลานาน ทําใหเกิดผลกระทบทางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ โดยไมไดรับการรักษา ซึ่งทําใหสงผลตอ พฤติกรรมความ
ปลอดภัยของเกษตรกรอยูในระดับมาก และ เกษตรกรควรไดรับการตรวจสุขภาพประจําทุกป เพื่อตรวจหาความผิดปกติของ
รางกาย
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ ตําบลทับผึ้ง อําเภอศรีสําโรง
จังหวัดสุโขทัย พบวาสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 59.2) มีอายุ ระหวาง 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 ชั่วโมง (รอยละ 74.8) พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของ
เกษตรกรผูปลูกยาสูบสวนใหญอยูในระดับดี (รอยละ 64.8) และมีปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผู
ปลูกยาสูบที่ไดรับคัดเลือกเขาสูสมการทํานาย การถดถอยพหุคูณ 3 ปจจัยไดแก ปจจัยการดูแลตนเองในภาวะปกติ (X12) การ
ปฏิบัติตนเมื่อเจ็บปวยของเกษตรกร ผูปลูกยาสูบ (X13) และ อายุ (X2) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ 0.920,
0.454 และ 0.146 ตามลําดับ สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ ตําบลทับผึ้ง อําเภอ
ศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ไดรอยละ 28.30 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งนี้
1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในดานความปลอดภัยในการทํางานที่เกิดจากสภาพแวดลอมและอุปกรณทางการเกษตร
ซึ่งสงผลตอพฤติกรรมการทํางานของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ
2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในสวนการปฏิบัตติ ัวเมื่อเจ็บปวยที่สงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูปลูก
ยาสูบใหมีความหลากหลายในรายดานซึ่งสงผลตอพฤติกรรมการทํางานของเกษตรกรผูปลูกยาสูบ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมี การศึ กษาเปรียบเทียบพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูป ลูกยาสูบ ในแต ละตําบล เพื่ อนํ าผล
การศึกษามาใชในการปองกันและวางแผนการดําเนินงานของผูที่เกี่ยวของตอไป
2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมขอคําถามในแบบสอบถาม สวนตัวแปรตนปจจัยการดูแลตนเองในภาวะปกติและ ปจจัย
การปฏิบัติเมื่อเจ็บปวยที่สงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูป ลูกยาสูบเพื่อใหผลการวิเคราะหมีความหลากหลาย
ยิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยของเกษตรกรผูป ลูกยาสูบ ตําบลทับผึ้ง อําเภอศรีสําโรง จังหวัด
สุโขทัย สําเร็จลุลวงไปไดดวยความกรุณายิ่งจาก รองศาสตราจารย วิภาดา ศรีเจริญ โดยใหแนวทางในการศึกษาใหคําปรึกษา
คําแนะนําพรอมชวยเหลือเสนอแนะ ขอขอบพระคุณสํานักงานเกษตรอําเภอศรีสําโรง ที่ใหคําปรึกษา เกี่ยวกับขอมูลเกษตรกร
ผูปลูกยาสูบในอําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ขอขอบพระคุณผูนําผูใหญบานในตําบลทับผึ้งที่ใหความชวยเหลืออํานวยความ
สะดวกในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล และขอขอบพระคุ ณ กลุ ม ตั ว อย างทุ ก ท าน ที่ ให ค วามอนุ เคราะห ในการให ข อ มู ล ตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษาวิจัย ผลการศึกษาที่ไดจะเปนประโยชนตอพฤติกรรมความปลอดภัยของ
เกษตรกรผู ป ลู ก ยาสู บ ตํ าบลทั บ ผึ้ ง ส ง ผลให ก ารศึ ก ษาสํ าเร็ จ ลุ ล วงไปด วยดี ผู ศึ ก ษาจึ งขอกราบขอบพระคุ ณ อย า งสู งไว
ณ โอกาสนี้
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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
กมลวรรณ พลพักตร* ยลดา ศรีรักษา และ วิภาดา ศรีเจริญ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม พิษณุโลก
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธของความรู
ทัศนคติกับพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารของผูประกอบการรานอาหารในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
กลุมตัวอยางไดจากการสุมแบบแบงชั้น จํานวน 75 คน ซึ่งเปนผูประกอบการรานอาหารในโรงเรียนประถมศึกษาอํา เภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ 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
ปานกลางกับพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 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
จากสถานการณการเจ็บปวยของประชาชนทั่วโลกที่มีอาหารและน้ําเปนสื่อจากการปนเปอนของเชื้อโรค เปนปญหา
ที่ทั่วโลกใหความสนใจมาก ในชวง 20 ปที่ผานมา องคการอนามัยโลกไดใหความสําคัญเปนอยางมาก ในป พ.ศ.2543-พ.ศ.
2545 พบอัต ราปวยโรคอุจจาระรวงเฉีย บพลันทั่ วโลกมี แนวโนม สูงขึ้น มาก รองลงมาคืออาหารเปน พิษ นอกจากนี้ยั งพบ
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 จั งหวั ด ที่ มี อั ต ราป ว ยต อ แสนประชากรสู ง สุ ด 5 อั น ดั บ แรกคื อ แม ฮ อ งสอน, ปราจี น บุ รี , ภู เก็ ต , จั น ทบุ รี และ
มหาสารคาม(สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 2560) สําหรับสถานการณโรคอุจจะรวงของจังหวัดพิษณุโลกในป พ.ศ.2560
พบผูปวยในทุกอําเภอรวม 3,137 ราย โดยอําเภอที่พบผูปวยมากสุด 3 อําเภอแรกไดแก อําเภอเมือง 862 ราย, อําเภอวังทอง
444 ราย และอําเภอบางระกํา 389 ราย (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก, 2560)
อันตรายที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่ไมสะอาด ปนเปอนเชื้อโรค จากการประกอบอาหารที่เพิ่มมากขึ้นของนักเรียน
ครูแ ละบุ คลากรในโรงเรีย น ซึ่งป ญ หาเหล านี้ เกิด ขึ้ น จากการสุ ข าภิ บ าลอาหารของร านอาหารแลผู ป ระกอบการที่ ไม ถู ก
สุขลักษณะ จึงเปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญตอการเกิดโรคและการแพรกระจายของโรคได (ศิริวัฒนา ตอวิวัฒน , 2539) จังหวัด
พิษณุโลกมีโอกาสเกิดการระบาดของโรคทางเดินอาหารจากการบริโภคอาหารทั่วไป สาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรียกอโรคใน
อาหาร ซึ่งมีความเสี่ยงตอการแพรระบาดไดมากในโรงเรียน เนื่องจากมีจํานวนนักเรียนเขามาศึกษาในอําเภอเมืองเปนจํานวน
มาก ผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะศึกษาความสัมพันธของความรู ทัศนคติกับพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารของผูประกอบ
รานอาหารในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
วิธีดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ ใช ในการศึ ก ษาครั้งนี้ คื อ ผู ป ระกอบการรา นอาหารในโรงเรีย นประถมศึ ก ษาอํ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด
พิษณุโลก จํานวน 93 คน
ขนาดตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูประกอบการรานอาหารในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก จํานวน 75 คน โดยใชสูตรของ เครจซีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970)
2. เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย/รวบรวมขอมูล
เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูประกอบการรานอาหาร
สวนที่ 2 แบบสอบถามความรูดานสุขาภิบาลอาหารของผูประกอบการรานอาหาร
สวนที่ 3 แบบสอบถามทัศนคติดา นสุขาภิบาลอาหารของผูประกอบการรานอาหาร
สวนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมดานสุขาภิบาลอาหารของผูประกอบการรานอาหาร
3. วิธีการเก็บขอมูล
การศึกษานี้ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ไดรับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแลวไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
โดยใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามดวยตัวเอง และรอเก็บแบบสอบถามคืน พรอมทั้งตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของ
ขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
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ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป และกําหนดนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ.05 โดยวิเคราะหขอมูลทั่วไปดวย
สถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติกับพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารของผูประกอบการ
รานอาหารในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Peason’s
product moment correlation coefficient)
ผลการวิจัย
1. แบบสอบถามเกีย่ วกับขอมูลทัว่ ไปลักษณะสวนบุคคล
ขอมูลทั่วไปของลักษณะบุคคล 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) (ดังตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 จํานวนรอยละของกลุม ตัวอยาง จําแนกตามขอมูลทั่วไป
ลักษณะทั่วไป
จํานวน (คน)
รอยละ
เพศ
ชาย
8
10.7
หญิง
67
89.3
สถานภาพ
โสด
11
14.7
สมรส
45
60
หมาย/หยา/แยกกันอยู
19
25.3
อายุ
28 - 37 ป
15
20
38 - 47 ป
31
41.3
48 - 57 ป
23
30.7
58 - 65 ป
6
8
x = 45.07 S.D. = 8.315 Min = 28 Max = 65
ระดับการศึกษา
ไมไดเรียนหนังสือ
3
4
ประถมศึกษา
27
36
มัธยมศึกษาตอนตน
15
20
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
21
28
อนุปริญญา/ปวส.
7
9.3
ปริญญาตรี
2
2.7
2. วัตถุประสงคขอที่ 1: ระดับความรู ทัศนคติและพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารของผูประกอบการรานอาหารใน
โรงเรียนประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
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ผลการวิเคราะหระดับความรูการสุขาภิบาลอาหารของผูประกอบการรานอาหารในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก ของกลุมตัวอยาง พบวาในกลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูการสุขาภิบาลอาหารอยูในระดับต่ํา คิดเปน
รอยละ 69.3 รองลงมามีความรูเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารอยูในเปนระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 30.7 และมีความรู
เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 0.00 โดยมีคาเฉลี่ย 1.31 (S.D = 0.464) (ดังตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 จํานวนรอยละและการแปลผลระดับความรูเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร
จํานวน
ความรูเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร
(n=75)
มีความรูอยูในระดับดี
(ไดคะแนนในชวง 14-20 คะแนน)
0
มีความรูอยูในระดับปานกลาง
(ไดคะแนนในชวง 7-13 คะแนน)
23
มีความรูอยูในระดับต่ํา
(ไดคะแนนในชวง 0-6 คะแนน)
52

รอยละ
0.00
30.7
69.3

x  1.31 S.D  0.464 Min  1 Max  2

ผลการวิเคราะหทัศนคติการสุขาภิบาลอาหารของผูประกอบการรานอาหารในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก ของกลุมตัวอยาง พบวาในกลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติการสุขาภิบาลอาหารของผูป ระกอบการรานอาหาร
อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 65.3 รองลงมามีทัศนคติการสุขาภิบาลอาหารของผูประกอบการรานอาหารอยูในระดับดี
คิดเปนรอยละ 33.3 และมีทัศนคติการสุขาภิบาลอาหารของผูประกอบการรานอาหารอยูในระดับดีมากกับนอยที่สุด คิดเปน
รอยละ 0.00 โดยมีคาเฉลี่ย 3.32 (S.D. = 0.498 ) (ดังตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 จํานวนรอยละและการแปลผลระดับทัศนคติเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร
จํานวนคน
ระดับทัศนคติ
(n = 75)
มีทัศนคติอยูในระดับดีมาก
(ไดคะแนนในชวง 49 – 60 คะแนน)
0
มีทัศนคติอยูในระดับดี
(ไดคะแนนในชวง 37 – 48 คะแนน)
25
มีทัศนคติอยูในระดับปานกลาง
(ไดคะแนนในชวง 25 – 36 คะแนน)
49
มีทัศนคติอยูในระดับนอย
(ไดคะแนนในชวง 13 – 24 คะแนน)
1
มีทัศนคติอยูในระดับนอยที่สุด
(ไดคะแนนในชวง 1 – 12 คะแนน)
0
x  3.32 S.D  0.498 Min  2 Max  4
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ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารของผูประกอบการรานอาหารในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก พบวา ในกลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 66.7 รองลงมา
คือมีพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 28.0 รองลงมามีพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารอยูใน
ระดับนอย คิดเปนรอยละ 5.3 และมีพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารอยูในระดับนอยและนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 0.00 โดยมี
คาเฉลี่ย 4.23 (S.D.= 0.535 ) (ดังตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 จํานวนรอยละและการแปลผลระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร
ระดับพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารของ
จํานวนคน
ผูประกอบการรานอาหาร
(n = 75)
มีพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารอยูในระดับดีมาก
(ไดคะแนนในชวง 61 – 75 คะแนน)
21
มีพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารอยูในระดับดี
(ไดคะแนนในชวง 46 – 60 คะแนน)
50
มีพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารอยูในระดับปานกลาง
(ไดคะแนนในชวง 31 – 45 คะแนน)
4
มีพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารอยูในระดับนอย
(ไดคะแนนในชวง 16 – 30 คะแนน)
0
มีพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารอยูในระดับนอยที่สุด
(ไดคะแนนในชวง 1 – 15 คะแนน)
0

รอยละ

28.0
66.7
5.3
0.00
0.00

x  4.23 S.D  0.535 Min  3 Max  5

3. วัตถุประสงคขอที่ 2: ความสัมพันธของความรู ทัศนคติกับพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารของผูประกอบการ
รานอาหารในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ความสัมพั นธของความรู ทั ศนคติกับพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารของผูประกอบการรานอาหารในโรงเรียน
ประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบวา ความรูเกี่ยวกับการสุขาภิบาลรานอาหารมีความสัมพันธกับพฤติกรรมดาน
สุข าภิบ าลรานอาหารในระดับ ต่ํ ามาก และทัศ นคติเกี่ ยวกั บ การสุ ข าภิ บ าลรานอาหารมี ค วามสั ม พั น ธกับ พฤติ กรรมด าน
สุขาภิบาลรานอาหารในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 (ดังตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 คา สั ม ประสิ ท ธิ์ส หสัม พั น ธ ระหวางความรูแ ละทั ศ นคติ เกี่ ยวกั บ การสุ ข าภิ บ าลรานอาหารกั บ พฤติ ก รรมด า น
สุขาภิบาลรานอาหารของกลุมตัวอยาง
พฤติกรรม
แบบสอบถาม
r
p-value
คาความสัมพันธ
ความรูเกี่ยวกับการสุขาภิบาลรานอาหาร
.296**
.010
ต่ํามาก
ทัศนคติเกี่ยวกับการสุขาภิบาลรานอาหาร
.557**
.000
ปานกลาง
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อภิปรายผล
การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธของความรู ทัศนคติกับพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารของผูประกอบรานอาหารใน
โรงเรียนประถมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
1. ระดั บ ของความรู ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมการสุ ข าภิ บ าลอาหารของผู ป ระกอบการร า นอาหารในโรงเรี ย น
ประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
1.1) ความรูของผูประกอบการรานอาหารในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ความรูของผูประกอบการรานอาหารในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สวนใหญอยูในระดับต่ํา (
x = 1.31, S.D. = 0.464) อาจเนื่อ งจาก ผูประกอบการรานอาหารไดรับความรูเกี่ย วกับการสุขาภิบ าลรานอาหาร เช น
ประสบการณการทํางาน การไดรับขอมูลขาวสารจากบุคคลอื่น หรือสื่อตาง ๆ และไดรับคําแนะนําจากเจาหนาที่สาธารณสุข
ครู และบุคลากรในโรงเรียนอยางตอเนื่อง และในปจจุบันกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสงเสริมงานสุขาภิบาลอาหารใน
โรงเรียน มีมาตรการปองกันและควบคุมการปนเปอนของอาหารในโรงเรียน มีการตรวจสอบคุณภาพรานคาและอาหารทุก ๆ
ป มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารใหแกผูประกอบการรานอาหารของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ มีการสํารวจ และ
ประเมินการสุขาภิบาลอาหารและรานอาหาร ทําใหผูประกอบการรานอาหารมีความรูความเขาใจในการสุขาภิบาลรานอาหาร
ที่เหมาะสม ถูกตอง นําไปสูการปฏิบัติในดานการสุขาภิบาลอาหารที่ถูกตอง เชน ภาชนะบรรจุอาหารที่ดี คือ สะอาดมีฝาปด
สถานที่ปรุงอาหารสูงจากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร ผูประกอบอาหารแตงกายสะอาด ไมมีแมลงนําโรค มีอางลางมือ 2 อาง
มีสิ่ งแวดลอ มที่ ดี เป นต น ซึ่งสอดคล องกั บผลการวิจัย ของธนชี พ พี ระธรณิ ศ ร ดุสิ ต สุจิรารัต น และศิ ราณี 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
ทัศนคติของผูประกอบการรานอาหารในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอเมื อง จังหวัดพิษณุโลก สวนใหญอยูในระดับ
ปานกลาง ( x = 3.32, S.D. = 0.498) ทั้งนี้เนื่องจาก ทัศนคติเปนเรื่องเกี่ยวกับความคิดเห็น ความรูสึกที่มีตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ซึ่งความคิดเห็น จะเป นอยางไรนั้น จะเกี่ยวข องหรือไมนั้ นขึ้น อยูกับการเรียนรู ประสบการณ ตาง ๆ ที่บุ คคลไดรับ การที่
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสงเสริมงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนมีมาตรการปองกันและควบคุมการปนเปอนของอาหาร
ในโรงเรียน จัดอบรมเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารใหแกผูประกอบการรานอาหารในโรงเรียน ทําใหผูประกอบการรานอาหาร
ของโรงเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติตามหลักการสุขาภิบาลอาหารซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของธนชีพ พีระธรณิศร ดุสิต
สุจิรารัตนและศิราณี ศรีใส (2558 : บทคัดยอ) พบวา ผูประกอบการรานอาหารมีทัศนคติอยูในระดับดีและระดับปานกลาง
รอยละ 53
สรุป ผู ป ระกอบการร านอาหารในโรงเรีย นประถมศึ ก ษาอํ าเภอเมื อ ง จังหวั ด พิ ษ ณุ โลก มี ระดั บ ความรูต อ การ
สุขาภิบาลรานอาหารในโรงเรียน อยูในระดับ ต่ํา ทัศนคติตอการสุขาภิบาลรานอาหารในโรงเรียน อยูในระดับปานกลาง ซึ่ง
โดยรวมจะสอดคลอ งกับ ผลการวิจัยของธนชีพ พีระธรณิ ศ ร ดุสิ ต สุจิรารัต นและศิ ราณี ศรีใส (2558 : บทคัด ยอ) พบวา
ผูประกอบการรานอาหารมีการปฏิบัติตามหลักการสุขาภิบ าลอาหารโดยรวมและรายดานอยูในระดับดี และสอดคลองกับ
นโยบายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน เปนนโยบายที่นําหลักการ 5 ส. มาใชในการพัฒนาคุณภาพงานสุขาภิบาลอาหารเบื้องตน
แนวความคิดการจัดความเปนระเบียบ ความมีวินัย ความสะอาด ความปลอดภัยในงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา เพื่ อ
กอใหเกิดสภาพแวดลอมที่ดี มีความปลอดภัย อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา
1.3) พฤติกรรมการสุขาภิบาลรานอาหารของผูประกอบการรานอาหารในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก
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พฤติกรรมการสุขาภิบาลรานอาหารของผูประกอบการรานอาหารในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัด
พิษ ณุ โลกอยูในระดับ การปฏิ บั ติมาก ( x = 4.23, S.D. = 0.535) คือพฤติ กรรมการสุข าภิ บ าลอาหารในเรื่อ งการจัดการ
สถานที่ เชน สถานที่รับประทานอาหาร สถานที่เตรียมปรุงประกอบอาหารอยางสะอาดเปนระเบียบและเปนสัดสวน มีคะแนน
เฉลี่ย 4.43 สวนพฤติกรรมสุขาภิบาลรานอาหารในดานสุขวิทยาสวนบุคคลเรื่องการมีบาดแผลที่มือ มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด
เทากับ 2.92 ซึ่งระดับการปฏิบัตินี้ เนื่องจาก พฤติกรรมดานการสุขาภิบาลอาหารในการเลือกซื้ออาหาร สวนใหญการเลือกซื้อ
อาหารดิบจะคํานึงถึงความสะดวกมากกวาราคาการเลือกซื้อเครื่องปรุงอาหาร ตองมีเครื่องหมายรับรองความปลอดภัย อาหาร
ดิบ ผักและเนื้อสัตวไมแชรวมกัน สถานที่ประกอบปรุงจําหนายอาหารตองทําจากวัสดุที่แข็งแรงทําความสะอาดงายไมชํารุ ด
สถานที่ตั้งอาหารอยูสูงจากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร การเตรียมประกอบการปรุง การเสิรฟ สวนใหญไมนั่งเตรียมอาหาร
กับพื้น อาหารสดตองลางใหสะอาด ผูปรุงใชที่คีบ/ทัพพี/ในการหยิบ/ตักน้ําดื่ม มีการใสในภาชนะที่สะอาด การลางภาชนะ
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือใชน้ํายาลางจานแลวลางดวยน้ําสะอาด 2 ครั้งแลวนํามาผึ่งแดดแลวใชผาเช็ดกอนนํามาใสอาหาร
ไมนําเอาภาชนะที่ยังเปยกอยูมาเก็บ อุปกรณสําหรับลางภาชนะตั้งสูงจากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร ลางเสร็จแลวคว่ําไวที่
ตะกรามีการควบคุม กําจัดแมลงและสัตวนําโรค สวนใหญถังขยะมีฝาปด ไมรั่วซึมและนําไปกําจัดทุกวัน อาหารที่ปรุงเสร็จแลว
จะเก็บในภาชนะที่สะอาดและมีการปกปด ผูประกอบการรานอาหารมีพฤติกกรมดานการแตงกายสะอาดสวมเสื้อมีแขน ผูกผา
กันเปอน สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม ดานสุขวิทยาสวนบุคคลมีการเตรียมปรุงประกอบอาหารโดยการลางมือกอนทุกครั้งและ
ใชอุปกรณในการหยิบจับอาหาร หลังการใชหองน้ําลางมือทุกครั้ง เมื่อมีบาดแผลที่มือมีการปกปดแผลมิดชิดซึงสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของธนชีพ พีระธรณิศร ดุสิต สุจิรารัตนและศิราณี ศรีใส (2558 : บทคัดยอ) พบวา สัมผัสอาหารมากกวารอยละ
90 มีความรูอยูในระดับดี สวนใหญมีทัศนคติอยูในระดับดีและระดับปานกลาง รอยละ 53 ของผูสัมผัสอาหารในตลาดสดมี
คะแนนการปฏิบัติตนอยูในระดับดี ระดับความรูมีความสัมพันธกับการปฏิบัติตน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ความสัมพันธระหวางความรู และทัศนคติกับพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารของผูประกอบการรานอาหารใน
โรงเรียนประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
จากผลการศึกษา พบวา ความรูเกี่ยวกับการสุขาภิ บาลรานอาหารมีความสัมพัน ธกับ พฤติกรรมดานสุขาภิ บาล
รานอาหารสอดคลองกับการศึกษาของจงใจ กุยุคํา ศรีงามลักษณ คําทอง และสุเทพ ลิ่มอรุณ (2555) พบวา พฤติกรรมดาน
การสุขาภิบาลอาหารและพฤติกรรมของผูสัมผัสอาหาร อยูในเกณฑระดับสูง กลาวโดยสรุปคือความรูดานสถานที่ปรุงประกอบ
อาหารมีความสัมพันธในทางบวกกับพฤติกรรมดานสุขาภิบาลอาหารของผูประกอบอาหารในครัวเรือนดานการทําความสะอาด
และดา นการเก็ บ รัก ษา อย างมี นั ย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 ส วนในด านทั ศ นคติ เกี่ ย วกั บ การสุ ข าภิ บ าลร านอาหารมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมดานสุขาภิบาลรานอาหารอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น .05 สอดคลองกับฐานิศา สาเบด
ชาญชัย เรืองขจรและกัลยา ตันสกุล(2557) ที่พบวา ทัศนคติดานการสุขาภิบาลอาหารมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับตางกับ
การปฏิ บัติ ดานการสุขาภิ บาลอาหารอยางมี นัยสํ าคั ญ ทางสถิติ นัย สําคัญ ทางสถิ ติที่ ระดั บ .05 ดั งนั้ น หากผูบ ริก ารอาหาร
จําหนายอาหารไดรับกระบวนการเรียนรูการเพิ่มพูนประสบการณสวนตัว และมีการถายทอดทัศนคติในดานบวกเกี่ยวกับการ
สุขาภิบาลอาหารตามเกณฑมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาตอรอยก็จะเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมที่ถูกตอง ทําใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพแหลงใหบริการอยางตอเนื่องและจริงจัง สงผลใหประชาชนไดรับการบริโภคอาหารจากแหลงจําหนายอาหารที่
มีมาตรฐานและอาหารที่ปลอดภัยไมกอใหเกิดโรคระบบทางเดินอาหารและรวมถึงโรคที่มีอาหารเปนสื่อดวย นอกจากนี้ภาครัฐ
ควรมีการสรางทัศนคติของประชาชนดานบวกในการเลือกบริโภคอาหารจากแหลงจําหนายอาหารที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน
เพื่อใหผูบริการจําหนายอาหารพัฒนาและรักษามาตรฐานการจําหนายอาหารอาหารตอไป
สรุปผลการวิจัย
1. ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ พบวา ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาสวนใหญเปนผูหญิง จํานวน
67 คน (ร อ ยละ 89.3 ) มี ส ถานภาพสมรส จํ า นวน 45 คน (ร อ ยละ 60) มี อ ายุ ระหว าง 38-47 ป (รอ ยละ 41.3) สํ า เร็ จ
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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) และสวนใหญยังไมไดรบั การอบรมดานสุขาภิบาลอาหาร จํานวน
62 คน (รอยละ 82.7)
2. ผูป ระกอบการรานอาหารมี ความรูเกี่ยวกับ การสุขาภิบ าลอาหารอยูในระดั บต่ํา ( x = 1.31, S.D. = 0.464)
ทัศนคติเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.32, S.D. = 0.498) และพฤติกรรมเกี่ยวกับการสุขาภิบาล
อาหารอยูในระดับการปฏิบัติมาก ( x = 4.23, S.D. = 0.535)
3.ความรูเกี่ยวกับการสุขาภิบาลรานอาหารมีความสัมพันธกับพฤติกรรมดานสุขาภิบาลรานอาหาร และทัศนคติ
เกี่ยวกับการสุขาภิบาลรานอาหารมีความสัมพันธกับพฤติกรรมดานสุขาภิบาลรานอาหารอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น
0.05
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธของความรู ทัศนคติกับพฤติกรรมการสุขาภิบาลอาหารของผูประกอบการรานอาหารใน
โรงเรียนประถมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สําเร็จลงไปดวยความกรุณาอย างดียิ่งจากอาจารยที่ปรึกษา ในการให
แนวทาง คําปรึกษาแนะนํา ไดชวยเหลือเสนอแนะ ขอขอบพระคุณบุคลากร เจาหนาที่ในโรงเรียนทุกทานที่ใหความกรุณาเขา
ไปเก็บขอมูลและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร ขอขอบพระคุณผูประกอบหารรานอาหารในโรงเรียนทุกทานที่ให
ความอนุเคราะหในการใหขอมูล ตอบแบบสอบถาม ซึ่งผลการศึกษาที่ไดจะเปน ประโยชนตอการจัดการสุขาภิบาลอาหารใน
โรงเรียนตอไป สงผลใหการศึกษาสําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูวิจัยขอขอบพระคุณอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
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การประเมินความเสี่ยงระดับเสียงและการสรางแผนที่เสนเสียง
ของโรงงงานแหงหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี
RISK ASSESSMENT OF NOISE LEVEL AND TO NOISE CONTOUR MAP MODEL OF
A FACTORY IN PRACHINBURI PROVINCE
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บทคัดยอ
การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้เปนรูปแบบการศึกษาการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความเสี่ยงระดับ
เสียงของพนักงานและสรางแผนที่เสนเสียงของแผนก Hard Coat(HA) โรงงานอุตสาหกรรมแหงหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี โดย
ทําการประเมินความเสี่ยงพื้นที่แผนก Hard Coat(HA) ทั้งหมด 37 จุด เก็บขอมูลโดยใชเครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง ทําการ
ตรวจวัดดวยระดับเสียงเฉลี่ย 15 นาที (Leq 15 min) ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา ผลการศึกษาพบวา เมื่อ
นํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม มีระดับเสียงมากกวา 90 เดซิเบล(A) เปนระดับเสียงที่เกิน
มาตรฐานมีจํานวน 3 จุด คิดเปนรอยละ 8.00 ซึ่งมีคาระดับเสียงสูงมากที่ 140.0 เดซิเบล(A) และมีระดับเสียงไมเกินคา
มาตรฐานจํานวน 34 จุด คิดเปนรอยละ 92.00 ดังนั้นจากผลการประเมินความเสี่ยงผูว ิจัยไดมีมาตรการปองกันโดยสรางแผนที่
เสนเสียงเพื่อใหพนักงานทราบถึงบริเวณที่เสี่ยงตอการสูญเสียการไดยินและเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทํางาน
ควรใหพนักงานสวมอุปกรณปองกันเสียงในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
คําสําคัญ : ประเมินความเสี่ยง ระดับเสียง แผนที่เสนเสียง
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
ประเทศไทยมีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม สงผลใหมีมลพิษทางสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเสียงเปนมลพิษหนึ่ง
ที่สงผลกระทบตอสุขภาพ และเสียงเปนปจจัยหนึ่งที่มนุษยตองสัมผัสในชีวิตประจําวัน และมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตซึ่ง
หลีกเลี่ยงไมได ยังสงผลใหเกิดปญหาในดานสุขภาพและแหลงชุมชน เชน เสียงดังจากโรงงานอุตสาหกรรมอาจทําใหเกิดความ
รําคาญตอแหลงชุมชน เกิดโรคจากการทํางานกับเสียงดังคือ โรคการไดยินเสื่อมจากไดรับสัมผัสกับเสียงดังเปนระยะเวลานาน
ทําให ซึ่งจากผลของผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยจากสถานพยาบาลวาเจ็บปวยดวยโรค ในป พ.ศ. 2559 ของระบบคลังขอมูลดาน
การแพทยและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พบผูปวยโรคการไดยินเสื่อมเหตุเสียงดัง คิดเปนอัตราปวยตอแสนคน เทากับ
101.49 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2558 (สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค, 2559) และจาก
ขอมูลประเทศไทยป พ.ศ.2552-2557 พบวาความชุกของผูที่สูญเสียการไดยินจากสัมผัสเสียงดังใน 14 พื้นที่ทั่วโลก พบถึงรอย
ละ16 และพบมากในกลุมพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมและในกระบวนการผลิต สําหรับประเทศไทยพบมีความชุกรอยละ
23.7-36.8 (Deborah และคณะ, 2557) ซึ่งในอุตสาหกรรมสวนใหญใชเครื่องจักรในกระบวนการทํางาน ซึ่งอาจทําใหเกิดเสียง
ดัง ซึ่งเปนภัยคุกคามตอสุขภาพของผูปฏิบัติงาน และเปนมลพิษตอสภาพแวดลอมในการทํางาน จากขอมูลประเทศไทยป พ.ศ.
2552-2557 ผูที่สูญเสียการไดยินจากสัมผัสเสียงดังพบมากในกลุมพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมและในกระบวนการผลิต
(ภรณทิพย พิมดาและคณะ, 2559)
เสี ย งจึ งเป น สาเหตุ ที่ สํ าคั ญ ในการทํ า งานและส ง ผลกระทบต อ สุ ข ภาพของพนั ก งานเป น อย างมาก ซึ่ งโรงงาน
อุตสาหกรรมแหงหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีก็เชนเดียวกันที่ไดรับผลกระทบจากภัยคุกคามจากเสียง เปนโรงงานอุตสาหกรรมที่
ผลิตอุปกรณไฟฟาสําหรับยานยนตที่มีกระบวนการผลิตที่ใชเครื่องจักรหลายชนิดและกระบวนการผลิตตลอดเวลา ซึ่งผูวิจัย
ไดรับการฝกประสบการณวิชาชีพที่โรงงานอุตสาหกรรมนี้ เมื่อผูวิจัยไดสํารวจขอมูลเบื้องตนแลวพบวาผลตรวจวัดระดับเสียง
ประจําป 2559 ในพื้นที่แผนกการทํางานและพื้นที่การผลิตชิ้นงานที่กําหนดของโรงงาน โดยมีทั้งหมด 23 พื้นที่ จากการ
ตรวจวัดเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Sound Level/Leq) พบวามีหลายพื้นที่ที่มีเสียงดังเมื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐานมีระดับเสียงที่
ดังเกินมาตรฐาน 4 จุด โดยมีระดับเสียงดังเกิน 90 dB(A) คิดเปนรอยละ 17.40 ไดแก แผนก Painting PC คาที่ตรวจวัดได
(Leq) 93.0 dB(A) แผนก Bodon คาที่ตรวจวัดได (Leq) 98.5 dB(A) แผนก Air Blow & Washing RA คาที่ตรวจวัดได (Leq)
92.2 dB(A) และแผนก Hard Coat (HA) คาที่ตรวจวัดได (Leq) 102.5 dB(A) เมื่อพนักงานรับสัมผัสกับเสียงเปนเวลานาน
อาจสงผลกระทบตอสุขภาพได เชน การสูญเสียการไดยิน เวียนหัว เสียการทรงตัว รวมถึงอาจมีผลกระทบไปถึงสุขภาพกาย
ไดแก โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และมีระดับเสียงที่ไมเกินคามาตรฐานจํานวน 19 พื้นที่ คิดเปนรอยละ 82.60 การตรวจวัด
สมรรถภาพการไดยนิ ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแหงหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี ประจําป 2558 พบวามีพนักงานบางสวน
ที่มีผลการตรวจสมรรถภาพการไดยินผิดปกติ คือ การไดยินเสื่อมที่ความถี่สูงในระดับเล็กนอย (31-45 dB) จํานวน 2 ราย การ
ไดยินเสื่อมที่ความถี่สูงระดับปานกลาง (46-65 dB ) จํานวน 14 รายการ และการไดยินเสื่อมที่ความถี่สูงระดับสูง (66-85 dB )
จํานวน 14 รายการ ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอพนักงานที่มีการสูญเสียการไดยินที่สําคัญ คือ ในขณะปฏิบั ติงานอาจทําใหเกิด
อุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทํางาน พนักงานอาจมีปญหาในการสื่อสารกับเพื่อนรวมงาน ชุมชน และครอบครัว ทําให
เกิดความผิดพลาดในการสื่อสารและการแปลความหมาย และทําใหเกิดการสูญเสียทั้งทางตรงและทางออม จากผลกระทบ
ดังกลาวควรมีการวางแผนเพื่อปองกันและแกไขปญหา เชน ใหความรูแกผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับอันตรายของเสียงและวิธีการใช
อุปกรณปองกันเสียง การทําแผนที่เสนเสียงเพื่อระบุบริเวณที่มีความเสี่ยงตอผูปฏิบัติงาน เปนตน
ปญหาที่พบจากเสียงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมแหงหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี นับวาเปน
ปญหาที่รุนแรง จนเปนอันตรายตอผูปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมดังกลาว หากมีการสัมผัสระดับเสียงที่ดังเกินมาตรฐาน
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ผูวิจัยมุ งสนใจศึกษาระดับ เสียงในกระบวนการผลิตของแผนก Hard Coat (HA) โรงงานอุตสาหกรรมแหงหนึ่งในจังหวัด
ปราจีนบุรี เนื่องจากเปนแผนกที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐานสูงที่สุดใน 4 แผนก โดยการประเมินความเสี่ยงระดับเสียงและหา
สรางแผนที่แนวเสนเสียงทําใหทราบถึงบริเวณที่เสี่ยงตอการสูญเสียการไดยิน เปนพื้นที่เฝาระวัง เมื่อปฏิบัติงานในบริเวณนั้น
ตองใสอุ ปกรณ คุ มครองอั นตรายสวนบุ คคลและเพื่ อเปน แนวทางป องกั น นําไปสู ประสิทธิภ าพ และประสิท ธิผลของงาน
พนักงานมีความสุขกับการทํางานตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
โดยทําการศึกษากลุมประชากรที่เปนพื้นทีแ่ ผนก Hard Coat (HA) โรงงานอุตสาหกรรมแหงหนึ่งซึ่งประกอบกิจการ
ประเภทการผลิตอุปกรณ ไฟฟาสําหรับยานยนต ในจังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 37 จุด เปนจุดที่ทํางานสํารวจเบื้องตนที่มี
เครื่องจักรที่มีเสียงดังและเปนจุดที่พบวาผลการตรวจวัดระดับเสียงในป 2559 มีคาสูงกวา 85 เดซิเบล(A) ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะ
สงผลกระทบตอสุขภาพและอาจเปนจุดที่มีอันตรายได โรงงานอุตสาหกรรมมีกระบวนการผลิตตลอดเวลาดังนั้นมีการทํางาน
เปนกะ ผูวิจัยเลือกทําการตรวจวัดในชวงกะเชาในชวงเวลาทํางาน 8.00 – 17.00 น.
เครื่อ งมื อ ที่ ใช ในการวิ จัย ประกอบด ว ย เครื่ อ งตรวจวั ด เสี ย งยี่ห อ EXTECH INSTRUMENTS รุ น Digital Data
logging Sound Level Meter Model HD600 No.140422517 และโปรแกรมสํ าเร็จรูป การสรางแผนที่ เสน เสียง โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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 ที่ตรวจวัดได
นํามาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน ตามตารางที่ 1 ในกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และ
เสียง หมวด 3 เสียง
ตารางที่ 1 มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมใหลูกจางไดรับตลอดเวลาการทํางานในแตละวัน
เวลาการทํางานที่ไดรับเสียง
(ชั่วโมง)
12
8
7
6
5
4
3
2
1 1/2
1

ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทํางาน(TWA)
(เดซิเบลเอ)
87
90
91
92
92
95
97
100
102
105
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1/2
1/4 หรือนอยกวา

110
115

2. โปรแกรมสําเร็จรูปการสรางแผนที่เสนเสียง โดยทําการตีเสนกริดในแผนก Hard Coat(HA) ในระยะ 3 × 3
เมตร โดยไดกําหนดจุดเก็บตัวอยางทั้งหมด 37 จุดตัวอยาง ดังภาพที่ 1 โดยมีเกณฑการแบงพื้นที่อันตรายของระดับเสียงบน
แผนที่แนวเสนเสียง ไดดังนี้
สีแดง หมายถึง ระดับเสียง >90 dB(A) เปนบริเวณที่มีระดับเสียงที่เปนอันตรายตองมีการเฝาระวังเปนพิเศษ
สีสม หมายถึง ระดับเสียงในชวง 85 – 90 dB(A) เปนบริเวณที่มีระดับเสียงที่เปนอันตราย
สีเหลือง หมายถึง ระดับเสียงในชวง 80 – 85 dB(A) เปนบริเวณที่มีระดับเสียงที่ไมเปนอันตราย สามารถทํางานได
ในเวลา 8 ชั่วโมง/วัน
สีเขียว หมายถึง ระดับเสียงในชวง 75 – 80 dB(A) เปนบริเวณที่มีระดับเสียงที่ไมเปนอันตราย
สีน้ําเงิน หมายถึง ระดับเสียงในชวง 70 – 75 dB(A) เปนบริเวณที่มีระดับเสียงที่ไมเปนอันตราย
ดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินความเสี่ยงระดับเสียงของพนักงานและสรางแผนที่เสนเสียงของ
โดยมี เก็บขอมูลโดยใชเครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง ทําการตรวจวัดดวยระดับเสียงเฉลี่ย 15 โดยนาที (Leq 15 min) ทําการ
วิเคราะหขอมูลใชสถิติพรรณนา ซึ่งมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ทําหนังสือขอความอนุเคราะหการเก็บรวบรวมขอมูลจากฝายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
ของโรงงานแหงหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อจัดเก็บขอมูล
2. ติดตอประสานงานกับผูจัดการฝายผลิต เพื่อวางแผนการเขาเก็บรวบรวมขอมูล และ ชี้แจงวัตถุประสงคการทํา
วิจยั การพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง เชิญชวนเขารวมทําการวิจัย และขอเก็บขอมูล

ภาพที่ 1 แสดงจุดเก็บตัวอยางระดับเสียงแผนก Hard Coat (HA) โรงงานอุตสาหกรรมแหงหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี
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3. ศึกษาและรวบรวมขอมูล เพื่อดําเนินการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงระดับเสียงทั้งหมด 37 จุด นํามา
เปรี ย บเที ย บกั บ กฎกระทรวงกํ า หนดมาตรฐานในการบริ ห ารและการจั ด การด า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2549 หมวด 3 โดยตรวจสอบความพรอมของ
เครื่องวัดเสียง ปรับเทียบความถูกตองของเครื่องวัดเสียงดวยอุปกรณตรวจสอบความถูกตอง (Noise Calibrator)
4. ตรวจวัดการไดรับ/สัมผัสเสียงของพนักงาน โดยใหไมโครโฟนอยูที่ระดับหูของพนักงานที่กําลังปฏิบัติงาน รัศมี
ไมเกิน 30 เซนติเมตร การถือเครื่องวัดเสียงของผูวัด อานคาระดับเสียง และระยะเวลาที่สัมผัสเสียงของพนักงานในแตละ
บริเวณการทํางาน และบันทึกผล ทําการตรวจวัด 3 ครั้ง แลวหาคาเฉลี่ยของระดับเสียง และหามาตรการปองกันและเฝาระวัง
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากอันตรายจากเสียงดัง โดยการสรางแผนที่เสนเสียงใหแผนก Hard Coat (HA)
5. จากนั้นวัดระดับเสียงตามแนวเสนเสียง จุดละ 10 นาที จํานวน 3 ครั้งเพื่อหาคาเฉลีย่ และตีเสนกริดในระยะ
3 × 3 เมตร เพื่อสรางแผนที่แนวเสนเสียงภายในแผนก Hard Coat (HA) จากนั้นนําคาระดับเสียงมาจัดทําแผนที่เสนเสียงโดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ผลการวิจัย
1. ผลการประเมินระดับเสียงในเวลาปฏิบตั ิงาน 8 ชั่วโมง
จากตารางที่ 2 พบวา ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลีย่ (Leq) ในเวลาปฏิบัติงาน 8 ชั่วโมง โดยทําการวัดจุดละ 15
นาที ตามบริเวณตางๆของแผนก Hard Coat (HA) โรงงานอุตสาหกรรมแหงหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี พบวาระดับเสียงเฉลีย่
(Leq) อยูในชวง 78.2 – 104.0 เดซิเบล(A) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีคา 121.5 dB(A) พบวา บริเวณจุดตรวจวัดที่มี
ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) ต่ําสุด คือ บริเวณทางเดินระหวางหอง Hard Coat (HA) กับหอง Alu.EXT (EA) (จุด 21) และ บริเวณ
ตรงทางเดินระหวางหอง Hard Coat (HA) ฝงติดกับหอง Hard Coat (HB) (จุด 35) ซึ่งมีระดับเสียงอยูที่ 78.2 เดซิเบล(A)
สวนบริเวณที่มีระดับเสียงเฉลี่ย(Leq) สูงสุด คือ หองเปาชิ้นงาน (จุด 1) ซึ่งมีระดับเสียงอยูที่ 104 เดซิเบล(A) และยังเปนบริเวณ
ที่มีคาระดับเสียง Lmax สูงสุดดวย ซึ่งมีระดับเสียงอยูที่ 121.5 เดซิเบล(A) จุดที่ระดับเสียงเกินคามาตรฐาน มีทั้งหมด 3 จุด
ไดแก จุดที่ 1 หองเปาชิ้นงาน จุดที่ 2 หองเปาชิ้นงาน จุดที่ 3 หองเปาชิ้นงาน และจุดที่ระดับเสียงไมเกินคามาตรฐาน มี
ทั้งหมด 34 จุด ดังภาพที่ 2 แตมีจุดที่ควรเฝาระวัง เนื่องจากมีคาเกิน 85เดซิเบล(A) 1 จุด คือจุดที่ 17 บริเวณทางเดินหนา
หองเปาชิ้นงานจุมีระดับเสียงอยูที่ 86.7 เดซิเบล(A)

ภาพที่ 2 แสดงผลการประเมินระดับเสียงเมื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน
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2. สรางแผนที่เสนเสียงของแผนก Hard Coat (HA)
ผลการตรวจวัดระดับเสียงเพื่อสรางแผนที่แนวเสนเสียง มีจุดตรวจวัดทั้งหมด 37 จุด พบวาคาระดับความดังเสียง
เฉลี่ย (Leq) อยูในชวง 78.2 – 104.0 เดซิเบล(A) แลวนําคาที่ไดจากการตรวจวัดมาทําชั้นปริมาณความเขมขน noise contour
lines จากการศึกษาดังกลาวสามารถแบงชั้นปริมาณความเขมขนเสียงได 5 สี บริเวณที่มีสีแดงจะแสดงถึงระดับความดังของ
เสียงสูง ซึ่งมีคาสูงสุดเทากับ 104.0 เดซิเบล(A) ซึ่งอยูบริเวณหองเปาชิ้นงาน (จุด 1) สวนบริเวณที่มีสีน้ําเงินจะแสดงถึงระดับ
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) ดังแสดงในภาพที่ 3
บริเวณที่มีสีแดง เปนบริเวณที่ระดับความเขมขนของเสียงสูง อยูในพื้นที่หองเปาชิ้นงาน(จุด 1) หองเปาชิ้นงาน(จุด
2) และหองเปาชิ้นงาน(จุด 3) สภาพแวดลอมในการทํางานบริเวณนี้เปนบริเวณที่พนักงานปฏิบั ติงานอยู ซึ่งมีความเสี่ยงตอ
สุขภาพการไดยินของผูที่ปฏิบัติงานมากที่สุดเปนบริเวณที่มีระดับเสียงที่เปนอันตรายตองมีการเฝาระวังเปนพิเศษ บริเวณที่มีสี
สีสม เปนบริเวณที่มีระดับเสียงที่ไมเปนอันตราย ควรมีมาตรการปองกันและเฝาระวัง อยูในพื้นที่บริเวณทางเดินหนาหองเปา
ชิ้นงาน(จุด 17) สวนบริเวณที่มีสีเขียวเปนบริเวณที่มีระดับความเขมขนของเสียงต่ําอยูในบริเวณทางเดินระหวางหอง Hard
Coat(HA) กั บ ห อ ง Alu.EXT(EA)(จุ ด 21) และบริ เ วณตรงทางเดิ น ระหว า งห อ ง Hard Coat (HA) ฝ ง ติ ด กั บ ห อ ง Hard
Coat(HB)(จุด 35) แมวา จุดนี้จะเปนบริเวณที่ระดับความเขมขนของเสียงต่ําที่สุด แตหากสัมผัสติดตอกันเปนเวลานานโดยไมมี
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล(อุปกรณปองกันเสียงดัง)จะทําใหเปนอันตรายตอสุขภาพของผูปฏิบัติได

ภาพที่ 3 แผนที่เสนเสียงของแผนก Hard Coat (HA)
อภิปรายผล
จากการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย(Leq) ในเวลาปฏิบัติงาน 8 ชั่วโมง โดยตรวจวัดจุดละ 15 นาที ณ จุดปฏิบัติงาน
ตามบริเวณตางๆ ของแผนก Hard Coat(HA) พบวาระดับเสียงเฉลี่ย(Leq) อยูในชวง 78.2 – 104.0 เดซิเบล(A) โดยมีพื้นที่ที่มี
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สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานระดับเสียงเกินมาตรฐานถึงรอยละ 8 อยูในพื้นที่หองเปาชิ้นงานทั้ง 3 จุดตัวอยาง มีคาเกิน 90
เดซิเบล(A) เปนบริเวณที่พนักงานปฏิบัติงาน ซึ่งมีความเสี่ยงตอสุขภาพการไดยินของผูที่ปฏิบัติงานมากที่สุด เปนบริเวณที่มี
ระดับเสียงที่เปนอันตรายตองมีการเฝาระวังเปนพิเศษ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของยุภา ผากาเกตุ(2013) พบวาระดับ
เสียงดังในอุตสาหกรรมประเภทผลิตชิ้นสวนรถยนต ซึ่งมีเครื่องจักรที่เป นแหลงกําเนิดของเสียงดังในการทํางานในจังหวัด
สมุทรปราการพบวา ระดับความดังเสียงเฉลี่ย มีคาระหวาง 89.9-90.4 เดซิเบล(A) ซึ่งมีคาระดับเสียงเกินเกณฑมาตรฐาน
เชนกันและไดจัดหามาตรการปองกันและเฝาระวังความเสี่ยงที่อาจจะสงผลกระทบตอสุขภาพของผูปฏิบัติงาน ซึ่งผูวิจัยไดหา
มาตรการปองกันโดยการสรางแผนที่เสนเสียงใหกับแผนกHard Coat(HA) เพื่อใหพนักงานทราบถึงบริเวณที่เสี่ยงตอการ
สูญเสียการไดยินและเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งมีความสอดคลองกับการศึกษาของ พันชัย เมน
ฉาย(2554) เรื่องการจัดการมลพิษทางเสียงเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนดวยเทคโนโลยีสะอาด ในกระบวนการผลิต
ขอตอทอประปาเหล็ก ซึ่งพบวาระดับเสียงมีคาเกินมาตรฐานจํานวน 11 จุด คิดเปนรอยละ 73.33 ของจุดเก็บตัวอยางทั้งหมด
จึงจัดใหมีมาตรการปองกันโดยการสรางแผนที่แนวเสนเสียงภายในพื้นที่ปฏิบัติงานของโรงงานเชนกัน
จากผลการวัดระดับเสียงแลวพบวาบางพื้นที่มีระดับเสียงที่เกิน 85 dB(A) ดังนั้นในการปองกันและเฝาระวังความ
เสี่ยงเนื่องจากภัยคุกคามจากเสียงจะตองจัดทําโครงการอนุรักษการไดยินโดยการจัดทําแผนที่เสนเสียง เพื่อใหพนักงานทราบ
ถึงบริเวณที่มีเสียงดังเกินมาตรฐาน ซึ่งผูวิจัยไดออกแบบและจัดทําแผนที่เสนเสียงของแผนก Hard Coat (HA) ดังภาพที่ 3 ซึ่ง
สอดคลองกับผลการศึกษาของมัตติกา ยงประเดิมและคณะ(2017) ไดนําผลการตรวจวัดระดับเสียง มาจัดทําแผนที่เสนเสียง
(Noise Contour Map) และกําหนดพื้นที่ในการสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลเชนเดียวกัน จากการวิจัยเมื่อได
ออกแบบและจัดทําแผนที่เสียงเพื่อปองกันเปนพิเศษในบริเวณที่มีความเสี่ยงและควรใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
สามารถชวยลดการสัมผัสเสียงดังและปองกันอันตรายจากเสียงดังไดโดยผูวิจัยไดจัดใหผูการใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัย
สวนบุคคลเพื่อชวยปองการการรับสัมผัสกับเสียงดังซึ่งสอดคลองกับนางสุภาพร ธารเปยม(2550) ไดศึกษาสมรรถภาพการได
ยินและพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากเสียงในคนงานโรงงานผลิตน้ําตาลทราย พบวาเมื่อพิจารณาพฤติกรรมการปองกัน
อันตรายจากเสียง การใชอุปกรณปองกันเสียงมีความสัมพันธทางลบกับสมรรถภาพการไดยิน (rpb =-.230, p<.01) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาระดับเสียงในบริเวณตางๆ ของโรงงาน พบวาจํานวน 3 จุดตัวอยาง มีระดับเสียงที่เกินมาตรฐาน
และ 34 จุดตัวอยาง มีระดับเสียงที่ไมเกินมาตรฐาน ผูวิจัยจึงไดเสนอไดแนวทางการปองกันและแกไขปญหา ดังนี้
1. ในกรณีที่หลีกเลี่ยงเสียงดังไมได ควรจัดใหมีที่กั้นเพิ่มเติมเพื่อลดระดับเสียงที่อาจดังออกไปนอกพื้นที่การทํางาน
ซึ่งอาจทําใหคนที่ทํางานอยูบริเวณใกลเคียงไดรับอันตราย
2. ควรมีการตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณทีม่ ีกระบวนการผลิต และวัดระดับเสียงที่ตัวบุคคลอยางตอเนื่อง เพื่อใช
เปนขอมูลในการปองกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพนักงาน
3. ควรจัดอบรมพนักงานในหัวขออันตรายทีเ่ กิดจากเสียงในสถานประกอบการ และวิธีการปองกัน และลดการ
สัมผัสเสียงดังที่มผี ลกระทบตอพนักงาน
4. ควรจัดเวลาการทํางานใหกับพนักงานโดยใหชั่วโมงการทํางานสั้นลงเพื่อลดระยะเวลาสัมผัสเสียงดังของ
ผูปฏิบัติงานที่อยูบริเวณที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐาน หรืออาจจะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนพนักงานไปทํางานที่บริเวณที่มรี ะดับ
เสียงสูงเปนระยะๆ
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สรุปผลการวิจัย
ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) อยูในชวง 78.2 – 104.0 เดซิเบล(A) ซึ่งมีจุดที่มีระดับเสียงเกินมาตรฐานของประกาศกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน
แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2549 หมวด 3 จํานวน 3 จุดตัวอยาง คิดเปนรอยละ 8 และบริเวณที่ระดับเสียงไมเกินคามาตรฐาน จํานวน
34 จุดตัวอยาง คิดเปนรอยละ 92 บริเวณที่มีระดับเสียง (Leq) ต่ําสุด คือ บริเวณทางเดินระหวางหอง Hard Coat HA กับหอง Alu.EXT
EA (จุด 21) บริเวณ ตรงทางเดินระหวางหอง Hard Coat HA ฝงติดกับหอง Hard Coat HB (จุด 35) มีระดับเสียงอยูที่ 78.2 เดซิเบล
(A) และบริเวณที่มีระดับเสียง(Leq) สูงสุด คือ หองเปาชิ้นงาน (จุดที่ 1) มีระดับเสียงอยูที่ 104.0 เดซิเบล(A) เปนบริเวณที่มีความเสี่ยง
ตอการไดยินสูงสุด จากผลการประเมินความเสี่ยงไดมีมาตรการปองกันโดยสรางแผนที่เสนเสียงเพื่อใหพนักงานทราบถึงบริเวณที่เสี่ยงตอ
การสูญเสียการไดยิน ชวยลดการสัมผัสกับสิ่งคุกคาม และเพื่อความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการทํางานที่ ดีขึ้นควรใหพนักงาน
สวมอุปกรณปองกันเสียงในพื้นที่หรือบริเวณที่มีความเสี่ยงทุกครั้ง
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้งนี้สามารถสําเร็จลุลวงไดดวยดีก็ดวยความอนุเคราะหและความชวยเหลือเปนอยางดีจากผูบริหารและ
เจาหนาที่แผนกอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมของโรงงานอุตสาหกรรมแหงหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี และขอขอบคุณ
อาจารยคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยพิษณุโลกเปนอยางสูงที่ไดสละเวลาอันมีคาใหคําแนะนําตลอดระยะเวลาในการทําวิจัย
ตลอดจนแกไขขอบกพรองของวิจัยดวยความเอาใจใส จนทําใหวิจัยนี้มีความถูกตองและสําเร็จลุลวงไดอยางสมบูรณ
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ตนทุนการบาดเจ็บจากการใชจักรยานในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
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บทคัดยอ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตนทุนการบาดเจ็บจากการขี่จักรยานของผูใชจักรยานในเขตเทศบาลนคร
พิษณุโลก และสํารวจความตองการของรูปแบบเสนทางจักรยานที่ผูใชจักรยานในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกตองการ โดยมี
เปาหมายไปสูการเปนเมืองจักรยานของเทศบาลนครพิษณุโลก จากการศึกษาพบวาตนทุนจากการบาดเจ็บของผูใชจักรยานมี
มูลคา 3,936.91 บาทตอป ผูขับขี่จักรยานตองการใหมีเสนทางจักรยานเฉพาะเพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น โดยกลุมตัวอยางมี
ความพอใจกับรูปแบบทางจักรยานเรียงตามลําดับ ดังนี้ แบบเฉพาะ>แบบแยกสวน>แบบปนสวน
คําสําคัญ : เมืองจักรยาน สิ่งแวดลอม ตนทุนการบาดเจ็บ พิษณุโลก
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 จัดเปนเมืองที่มีความสําคัญเพราะนอกจากจะเปนประตูสูภาคเหนือ
แลว ยั งเป นพื้ น ที่ กระจายสิน ค าภาคการเกษตรจากภาคเหนือ ลงสูภ าคกลาง ระบบการขนสงของจังหวัดในป จจุบั น เน น
การจราจรทางบกเปนหลัก โดยใหความสําคัญกับการเดินทางในลักษณะพึ่งยานพาหนะสวนบุคคลเปนอันดับแรก สงผลให
อัตราสวนและจํานวนการใชพาหนะที่ใชเครื่องยนต ไดแก รถจักยานยนต และรถยนต ยังคงเพิ่มขึ้นอยูทุกป การจราจรที่ให
ความสําคัญสูงสุดแกพาหนะที่ขับเคลื่อนโดยใชเครื่องยนตเปนรากปญหาใหญที่บั่นทอนสุขภาวะของคนพิษณุโลกในทุกมิติ
ตั้งแตปญหามลภาวะอากาศจากทอไอเสียสงผลกระทบตอสุขภาพระบบทางเดินหายใจ ปญหาการเสียโอกาสทางเศรษฐกิจจาก
การจราจรติดขัด จนถึงปญหาสุขภาพจิตและปญหาคุณภาพชี วิตอื่น ๆ ในทางสิ่งแวดลอมการเผาไหมของเครื่องยนตเปน
สาเหตุของการปลอยกาซเรือนกระจกที่กอใหเกิดภาวะโลกรอน การขยายถนนบริเวณรอบนอกเขตเศรษฐกิจเพื่อบรรเทา
ปญหาการจราจรของจังหวัดพิษณุโลกใหเบาบางลงและการพัฒนาระบบขนสงมวลชนของจังหวัดยังไมสามารถอํานวยใหการ
เดินทางของคนสวนใหญในจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการสงเสริมขนสงมวลชนที่มีคุณภาพควบคูกับการพัฒนา
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ระบบสัญจรทางเลือกที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมดังเชนจักรยานจึงเปนทางออกที่สําคัญ เนื่องจากจักรยานมีราคาถูก ใชพื้นที่
นอย คลองตัว ไมกอมลพิษและมีประสิทธิภาพสูง จึงไดรับการสงเสริมเปนพาหนะในการสัญจรในเมืองใหญหลายเมืองทั่วโลก
โดยเฉพาะในกลุมประเทศที่พัฒนาแลวเพื่อแกไขปญหาจราจรและปญหาคุณภาพอากาศ โดยใชควบคูไปกับระบบขนสงมวลชน
(สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร, 2556)
นอกเหนือไปจากประโยชนในดานของการอนุรักษสิ่งแวดลอมแลว การใชจักรยานยังสงผลดีตอสุขภาพทั้งทางรางกาย
และจิตใจเพราะการขี่จักรยานเปนการออกกําลังกายซึ่งเอื้อตอการปรับจิตใจใหรับรายละเอียดและสุนทรียภาพรอบตัว ใน
หลายกรณีจํานวนการใชจักรยานในเมืองยังบงบอกถึงคุณภาพของสังคมที่เคารพสิทธิของทางเลือกที่หลากหลาย ใหคนเดินเทา
จักรยาน ขนสงมวลชน และรถยนตสามารถแบงปนพื้นที่อยูรวมกันได ดวยเหตุผลทางสิ่งแวดลอม สังคม และความคุมคาทาง
เศรษฐกิจ จักรยานจึงถูกยกใหเปนสัญลักษณแหงเมืองนาอยูและการพัฒนาที่ยั่งยืน อยางไรก็ดีการปรับเปลี่ยนเมืองรถยนต
หรือจักรยานยนตใหเปนเมืองจักรยานหรือเมืองนาอยูไมใชเรื่องงาย เพราะตองอาศัยการปรับเปลี่ยนทัศนคติคานิยมสูการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ควบคูไปกับการปรับโครงสรางการใชถนนและพัฒนาเครือขายเสนทางจักรยาน ทั้งหมด
ตองอาศัยเวลาและตองไดรับการสนับสนุนทางนโยบายจากภาครัฐอยางจริงจังและตอเนื่อง ยุทธศาสตรสูการเปลี่ยนแปลงใน
กาวแรกของภาคประชาคมจึงตองมุงสูการสรางความตระหนักถึงบทบาทของจักรยานในระบบการคมนาคมอยางยั่งยืนภายใน
เมืองพรอมกับอํานวยความสะดวกใหแกผูสนใจใชจักรยานเพื่อกระตุนใหเกิดเจตจํานงทางการเมืองและขับเคลื่อนใหการสัญจร
ดวยจักรยานเปนวาระขึ้นมาในสังคมนําไปสูการผลักดันทางนโยบายไดตอไป
เทศบาลนครพิษณุ โลกมีนโยบายเชิงรุกในการพัฒ นาการเดินทางโดยไมใชเครื่องยนต โดยเฉพาะการเดินทางดวย
จักรยาน ซึ่งมีแผนไปสูการเปนเมืองแหงจักรยาน (เทศบาลนครพิษณุโลก, 2561) งานวิจัยนี้จะทําการศึกษาผลกระทบจาก
อุบัติเหตุที่เกิดจากการใชจักรยานในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก โดยคิดคํานวณตนทุนการบาดเจ็บ การสูญเสียตอบุคคลและ
ทรัพยสินที่เกิดจากอุบัติเหตุจากการขับขี่จักรยาน รวมถึงรูปแบบของทางจักรยานที่ประชาชนตองการ ทั้งนี้นอกจากจะทําให
ทราบถึงสถานการณปญหาปจจุบันเกี่ยวกับของการใชจักรยานของประชาชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกแลว ยังเปนการ
ทบทวนแนวทางการดําเนินการเพื่อใหนครพิษณุโลกบรรลุวัตถุประสงคของการเปนเมืองตนแบบแหงจักรยานอยางแทจริง
ตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้ใชกระบวนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed method) โดยกําหนดวิธีการวิจัย ดังนี้
พื้นที่วิจัย เขตเทศบาลนครพิษณุโลก ซึ่งมีพื้นที่ 18.26 ตารางกิโลเมตร
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล ระหวางเดือนกันยายน 2558 – มกราคม 2559
กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก ผูใชจักรยานในเขตเทศบาลนครพิษณุ โลก โดยผูวิจัยไดกําหนดจุดเก็บ
ตัวอยางในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกบริเวณเสนถนนหลักจํานวน 5 จุด ไดแก 1) บริเวณสวนชมนาน 2) ถนนพุทธบูชาชวง
ระหวางสะพานเอกาทศรสถึงสะพานสุพรรณกัลยา 3) คูเมือง 4) สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา และ 5) พระราชวังจันทน
เครื่องมือวิจัย ที่ใชสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นและทําการตรวจความเที่ยงตรงเชิง
เนื้ อ หา (Index of item objective congruence; IOC) โดยข อ คํ า ถามที่ มี ค า IOC ตั้ ง แต 0.5 ขึ้ น ไป จึ ง จะนํ า มาใช ใ น
แบบสอบถาม เลื อ กสุ ม ตั ว อย า งผู ต อบแบบสอบถามแบบบั ง เอิ ญ (Accidental Sampling) ในบริ เวณพื้ น ที่ ศึ ก ษา โดย
แบบสอบถามประกอบดวยเนื้อหา 3 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสํารวจ (Check List)
สวนที่ 2 ตนทุนการบาดเจ็บจากการใชจักรยาน ประวัติการบาดเจ็บ การสูญเสียตอบุคคลและทรัพยสินที่
เกิดจากอุบัติเหตุจากการขับขี่จักรยาน เปนแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)
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สวนที่ 3 รูปแบบของทางจักรยานที่ประชาชนตองการ เปนแบบสอบถามผสมระหวางแบบสํารวจ (Check
List) และการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากการเก็บขอมูลของกลุมตัวอยางผูใชจักรยาน ในพื้นที่วิจัยเขตเทศบาลนครพิษ ณุ โลกบริเวณเสนถนนหลัก
จํานวน 5 จุด ไดแก 1) บริเวณสวนชมนาน 2) ถนนพุทธบูชาชวงระหวางสะพานเอกาทศรสถึงสะพานสุพรรณกัลยา 3) คูเมือง
4) สวนเฉลิ ม พระเกีย รติพ ระบาทสมเด็ จ พระเจ าอยู หั วเฉลิ ม พระชนมพรรษา 80 พรรษา และ 5) พระราชวังจั น ทน ได
ผลการวิจัยดังนี้
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 ขอมูลกลุมตัวอยาง
ขอมูล
รอยละ
ขอมูล
รอยละ
1. เพศ
ชาย
62
5. รายไดตอ
ต่ํากวา 5,000 บาท
18
หญิง
38
เดือน
5,000 - 10,000 บาท
15
10,001 - 15,000 บาท
27
2. ระดับอายุ
10-15 ป
1
15,001 - 20,000 บาท
10
16-20 ป
10
20,001 - 25,000 บาท
12
21 - 25 ป
29
มากกวา 25,000 บาท
18
26 - 30 ป
15
6. อาศัยในเขต เขตนครเทศบาล
55
31 - 35 ป
22
นอกเขตนครเทศบาล
45
35 ปขึ้นไป
23
7. พื้นที่
บริเวณที่อยูอาศัยจัดเปนพื้นที่
48
3. ระดับการศึกษา ต่ํากวาประถมศึกษา
การจราจร
การจราจรหนาแนน
ประถมศึกษา
2
บริ เ วณที่ อ ยู อ าศั ย จั ด เป น
52
มัธยมศึกษาตอนตน
1
พื้นที่การจราจรเบาบาง
มัธยมศึกษาตอนปลาย
11
8. ลั ก ษณะการ ใช
100
ปวช.
5
ใชจักรยาน
ไมใช
ปวส.
9
9. จํานวน
1 คัน
85
ปริญญาตรี
56
จักรยานที่มี
2 คัน
15
สูงกวาปริญญาตรี
16
10. ระยะเวลา 0-5 ป
70
4. อาชีพ
รับราชการ
43
ในการใช
6-10 ป
14
เกษตรกร
3
จักรยานจนถึง 11-15 ป
12
รับจางทั่วไป
0
ปจจุบัน
16-20 ป
4
คาขาย
7
N = 100
นักเรียน/นักศึกษา
25
พนักงานเอกชน
11
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4
อื่นๆ
6
ไมระบุงอุปกรณพื้นฐานเพื่อความปลอดภั
1
ซึ่งจากการสอบถามถึ
ยในการขี่จักรยานของผูใชจักรยานในเขตเทศบาลนคร
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พิษณุโลก ไดผลดังแสดงในภาพที่ 1

BMX
ฟิ กช์เกียร์
เสือหมอบ
ไฮบริค
เสือภูเขา
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ถุงลม
กระเป๋ า
ชุดประยางฉุกเฉิน
รองเท้ า
ถุงมือ
หมวกนิรภัย
ไฟหน้ า/ไฟหลัง
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ภาพที่ 1 ประเภทของจักรยานและอุปกรณที่เกีย่ วของที่ผูตอบแบบสอบถามใช
จากการสอบถามกลุมตัวอยาง พบวา ประเภทจักรยานที่กลุมตัวอยางใชเปนประจํา ประเภทจักรยานทั่วไปมีการใช
มากที่สุด (44) รองลงมาคือ เสือภูเขา (32) ฟกซเกียร (14) เสือหมอบ (11) BMX (6) ทองเที่ยว (3) และไฮบริค (2) ตามลําดับ
(ดังแสดงในภาพที่ 1) เมื่อวิเคราะหประเภทจักรยานที่ผูตอบแบบสอบถามใชมากที่สุดซึ่งเปนจักรยานทั่วไป พบวามีปจจัยหนุน
ที่ทําใหจักรยานทั่วไปไดรับความนิยมในการใช เนื่องจากในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกมีรานจักรยานซึ่งรับเอาจักรยานแมบาน
มือสองนําเขาจากตางประเทศมาขาย กระจายอยูตามจุดตาง ๆ ในเขตเทศบาลฯ มากกวา 10 แหง รวมถึงการใชจักรยานใน
โครงการปนปนซึ่งเฉลี่ยมีการเชาเพื่อใชเฉลี่ยอยูที่ 547 ครั้ง/เดือน (ขอมูลเดือนกันยายน 2558) นอกจากนั้นบางพื้นที่ยังมีการ
นําจักรยานทั่วไปมาใหเชาขี่ในพื้นที่สวนสาธารณะอีกดวย
สําหรับอุปกรณที่เกี่ยวของกับการใชรถจักรยาน ประกอบดวย อุปกรณเพื่อความปลอดภัย อุปกรณเพื่อการซอมบํารุง
และอุปกรณเสริมตาง ๆ พบวา 5 อันดับแรกที่ผูตอบแบบสอบถามซื้อหาไวใชงาน ไดแก อุปกรณ ไฟหนาและไฟหลัง (77)
รองเทาสําหรับขี่จักรยาน (68) หมวกนิรภัย (61) ถุงมือ (46) และสูบลม (28)
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ตนทุนการบาดเจ็บจากการใชจักรยานในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
จากแบบสอบถามแมวาผูใชจักรยานในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกสวนใหญจะมีอุปกรณพื้นฐานเพื่อความปลอดภัยใน
การขี่ แตก็ยังคงมีโอกาสเกิดอุบัติไดในขณะที่ใชจักรยาน ซึ่งประเด็นนีผ้ ูวิจัยไดทําการศึกษาตนทุนจากการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจาก
การขับขี่จักรยานเพื่อนําไปสูประสิทธิภาพในการทํางาน จากการศึกษาพบวา นับตั้งแตขี่จักรยานมามีกลุมตัวอยางที่ไมเคย
ไดรับบาดเจ็บเลย คิดเปนรอยละ 87 ในขณะที่มีอุบัติเหตุกอใหเกิดการบาดเจ็บ เฉลี่ยปละ 1-3 ครั้ง คิดเปนรอยละ 10 และ
มากกวา 9 ครั้ ง คิ ด เป น ร อ ยละ 1 จากการสอบถามถึ ง ต น ทุ น การบาดเจ็ บ ที่ เกิ ด ขึ้ น จากอุ บั ติ เหตุ ในขณะขี่ จั ก รยาน ซึ่ ง
ประกอบดวยการหาตนทุนทางตรงซึ่งเปนคาใชจายในการรักษาพยาบาลเมื่อเกิดอาการบาดเจ็บ และตนทุนทางออมซึ่งเปน
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการลดลงของประสิทธิภาพในการทํางานเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
การคิดตนทุนการบาดเจ็บ คิดจากตนทุนที่เกิดขึ้นจากเหตุการณที่ไมคาดคิด ไมไดตั้งใจใหเกิดขึ้น รวมทั้งไมสามารถ
ควบคุมหรือหลีกเลี่ยงได สงผลกระทบใหเกิดความเสียหาย การสูญเสียตอบุคคลและทรัพยสินที่เกิดจากอุบัติเหตุ รวมถึงการ
บาดเจ็บจากการขับขี่จักรยาน ทั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัย ตามแนวคิดตนทุนคาเสียโอกาส (Opportunity cost) ที่
เกิดจากตนทุนความเจ็บปวย (Cost of Illness) ประกอบดวย การวิเคราะหตนทุนทางตรงและตนทุนทางออม ดังนี้
การวิเคราะหตนทุนทางตรง ประกอบไปดวย 2 สวน ไดแก
(1) ตนทุนคารักษาพยาบาล จําแนกเปนคาใชจายในการรักษาเมื่อบาดเจ็บ
(2) ตนทุนจากทรัพยสินที่เสียหายสวนบุคคลและคูกรณี
การวิเคราะหตนทุนทางออม ประกอบไปดวย 3 สวน คือ
(1) ตนทุนการสูญเสียผลิตภาพการผลิตของผูบาดเจ็บ
(3) ตนทุนการสูญเสียผลิตภาพการผลิตของผูดูแลผูบาดเจ็บ
มีขอตกลงเบื้องตนสําหรับการคิดตนทุนการบาดเจ็บ โดยกําหนดให
(1) การขาดงานจากกการบาดเจ็บ 1 ครั้ง คิดเปน 1 วัน
(2) คาแรงขั้นต่ํา เทากับ 300 บาท/วัน และ
(3) ปรับ ค าต น ทุ น ค าเสีย โอกาสเป น มู ลค าตั วเงิน โดยคํ านวณจากค าแรงขั้ น ต่ํ าในการทํ างาน ได แ ก
ผูบาดเจ็บขาดงาน ผูดูแลขาดงานเพื่อดูแลผูบาดเจ็บ
ตารางที่ 2 แสดงตนทุนทางตรงจากการบาดเจ็บ
ตนทุนทางตรง

Mean±SD
(Range)
2.13±0.99
(1-4)
306.25±307.29
(100-1,000)
3.17±2.14
(1-7)
468.33

จํานวนครั้งที่เกิดคาใชจายการรักษาเมื่อบาดเจ็บ
(หนวย : ครั้ง/ป)
จํานวนคาใชจายการรักษาเมื่อบาดเจ็บ
(หนวย : บาท/ป)
จํานวนครั้งที่เกิดคาใชจายสวนตัวเมื่อมีทรัพยสินเสียหาย
(หนวย : ครั้ง/ป)
จํานวนคาใชจายสวนตัวเมื่อมีทรัพยสินเสียหาย
(หนวย : บาท/ป)
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จากตารางที่ 2 พบวา ตนทุนทางตรงจากการบาดเจ็บของกลุมตัวอยางทั้งหมด 100 คน แบงออกเปน 3 สวน ไดแก
คาใชจายเฉลี่ยในการรักษาเมื่อบาดเจ็บ 652.31 บาทตอป คาใชจายเฉลี่ยสวนตัวเมื่อมีทรัพยสินเสียหาย 1,484.60 บาทตอป
และไมมีคาใชจายที่ตองจายใหคูกรณีเมื่อมีทรัพยสินเสียหายเกิดขึ้น ดังนั้น คิดเปนตนทุนทางตรงเฉลี่ย 2,136.91 บาทตอป
จากการคิดตนทุนทางตรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุของกลุมตัวอยางเนื่องจากการขี่จักรยานแลว ยังมีปจจัยที่
ต อ งนํ า มาคิ ด สํ า หรั บ ต น ทุ น การบาดเจ็ บ ทางอ อ มซึ่ ง ส งผลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งาน (ตารางที่ 3) ซึ่ ง จากการศึ ก ษา
ประสิทธิภาพการทํางานของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กอนบาดเจ็บมีประสิ ทธิภาพการทํางานเฉลี่ยในระดับ 8.22±1.56
และเมื่อบาดเจ็บมีประสิทธิภาพการทํางานเฉลี่ยในระดับ 6.38±1.60 แสดงใหเห็นวา เมื่อผูขับขี่จักรยานไดรับบาดเจ็บทําใหมี
ประสิทธิภาพการทํางานลดลงที่ระดับ 1.84 คิดเปน 22.38 เปอรเซ็นต ของประสิทธิภาพการทํางานกอนบาดเจ็บ และเมื่อ
กลุมตัวอยางตองขาดงานจากการบาดเจ็บเฉลี่ย 3 ครั้งตอปคิดเปน 900 บาทตอป จะทําใหผูดูแลตองขาดงานเพื่อดูแลกลุม
ตัวอยางจากการบาดเจ็บเฉลี่ย 3 ครั้งตอป คิดเปน 900 บาทตอป คิดเปนตนทุนทางออมเฉลี่ย 1,800 บาทตอป
เมื่อผูใชจักรยานบาดเจ็บจากการขี่ ทําใหเกิดตนทุนการบาดเจ็บเปนจํานวนเงินเฉลี่ย 3,936.91 บาทตอป โดยแบง
ออกเปนตนทุนทางตรงเฉลี่ย จํานวน 2,136.91 บาทตอป และตนทุนทางออมเฉลี่ย 1,800 บาทตอป จากการสอบถามถึง
สาเหตุของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการขี่จักรยานภายในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก พบวาส วนใหญเปนอุบัติเหตุเล็กนอยที่มี
สาเหตุมากจากสภาพถนนที่ไมสมบูรณ อาทิ การลื่นไถลของลอจักรยานเนื่องจากเหยียบกอนหิน (17 คน) ลอติดรองถนนหรือ
แฉลบบนฝาทอระบายน้ํา (3 คน) รวมถึงการเฉี่ยวชนกับยวดยานพาหนะชนิดอื่น (5 คน) และการโดนสุนัขไลในขณะขี่จักรยาน
(4 คน) ทั้งนี้การมีอุปกรณปองกันที่ดีชวยลดความรุนแรงของอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได ถึงแมตนทุนจากการบาดเจ็บจะมี
มูลคาไมสูงนักแตผูขับขี่จักรยานที่ตอบแบบสอบถามมีแนวโนมที่อยากจะขี่ในทางจักรยานเฉพาะมากขึ้น เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้น
ตารางที่ 3 แสดงตนทุนทางออมจากการบาดเจ็บ
ตนทุนทางออม
ประสิทธิภาพการทํางาน
(ระดับ)

กอนบาดเจ็บ
เมื่อบาดเจ็บ

Mean±SD
(Range)
8.22±1.56
(5-10)
6.38±1.60
(5-9)

การพัฒนาแผนแมบทเมืองจักรยานพิษณุโลกมุงเปาไปที่การใหผูเดินทางเปลี่ยนมาใชจักรยานแทนเพื่อลดการเดินทาง
โดยรถยนต ชวยใหเกิดความคลองตัวในการเดินทาง จากการสอบถามขอมูลของกลุมตัวอยางผูขี่จักรยานถึงสภาพปญหาและ
อุปสรรคในการใชจักรยานในปจจุบัน โดยวิเคราะหตามความถี่ของสภาพปญหาที่พบ กลุมตัวอยางเห็นวาปญหาจากการไมมี
ชองทางเดินรถจักรยานเปนปญหาสําคัญที่สุด (68) รองลงมาคือสภาพผิวถนนไมเหมาะสม (59) ไมมีที่จอดรถจักยาน (43)
ความรูสึกไมปลอดภัย (43) และมลภาวะเปนพิษ (31) ตามลําดับ
ความตองการทางจักรยานของผูใ ชจักรยานในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
เทศบาลนครพิษณุโลกมีแผนจะดําเนินการกอสรางเสนทางจักรยานใน 4 เสนทาง คือ บริเวณรอบคูเมือง บริเวณสวน
เฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา บริเวณถนนพุทธบูชาตั้งแตสะพานสุพรรณกัลยาจนถึงทางแยกเขาตลาดเทศบาลนครพิษณุโลก
และพื้นที่ในเขตโบราณสถานพระราชวังจันทน เพื่อใหแผนการดําเนินการสอดคลองกับความตองการของผูใชจักรยานอยาง
แทจริง ผูวิจัยจึงไดทําการสํารวจความตองการทางจักรยานของผูใชจักรยาน 3 รูปแบบ ประกอบดวย ทางจักรยานแบบปน
สวน (Share Bikeway) ทางจักรยานแบบแยกสวน (Restricted Bikeway) และทางจักรยานเฉพาะ (Exclusive Bikeway)
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(รายละเอียดของทางจักรยานแตละประเภท แสดงดังตารางที่ 4) พบวา กลุมตัวอยางมีความพอใจกับรูปแบบทางจักรยานแบบ
เฉพาะมากที่สุด (รอยละ 76.45) รองลงมาไดแก รูปแบบทางจักรยานแบบแยกสวน (รอยละ 58.60) และมีความพอใจตอ
รูปแบบทางจักรยานแบบปนสวนนอยที่สุด (รอยละ 38.92) ซึ่งประเด็นขอเสนอแนะที่ไดรับจากผูตอบแบบสอบถาม สรุปไดดัง
ตารางที่ 5
ตารางที่ 4 รายละเอียดของทางจักรยานแบบปนสวน แบบแยกสวน และแบบเฉพาะ
ทางจักรยานแบบปนสวน
ทางจักรยานแบบแยกสวน
(Share Bikeway)
(Restricted Bikeway)
ทางจักรยานประเภทนี้ แบงสวนมาจาก ทางจักรยานประเภทนี้ใชสําหรับถนนที่มี
ช อ งจราจรของรถยนต โดยการตี เส น ผิ ว จราจรหรื อ เขตทางกว า งพอ โดย
หรื อ ทํ าเครื่ อ งหมายบนผิ ว จราจรของ กําหนดใหชองทางจักรยานอยูขางใดขาง
ชองจราจรที่ไดออกแบบเผื่อไว สําหรับ หนึ่ง หรือทั้งสองขางของถนนก็ไดโดยอยู
ใหรถจักรยานไวกอนแลวนั่นคือ ความ ระหว างของทางเท า กั บ ช อ งจอดรถยนต
กว า งของช อ งจราจรจะต อ งกว า งกว า (Parking Lane) มี คั น หิ น (Barrier) กั้ น
ชองจราจรทั่วไปอีกประมาณหนึ่งเมตร ระหว า งช อ งทางจั ก รยานกั บ ช อ งจราจร
แบบนี้ เหมาะสํ า หรั บ ในบริ เวณที่ เป น ออกเด็ดขาดจากกัน พรอมทั้งมีปายจราจร
ยานพักอาศัย หรืออาจจะประยุกตกับ ประกอบดวยแบบนี้ใหความปลอดภัยแกผู
ถ น น ใน เมื อ ง ก็ ได ห า ก ป ริ ม า ณ ขี่จักรยานสูงกวาแบบแรก แตบริเวณทาง
การจราจรไม สู ง มากนั ก ทางแบบนี้ แยกทางขามอาจจะจําเป นตอ งเปน แบบ
ป ระห ยั ด ให ค วาม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ Share Bike ความสับสนและอุบัติเหตุอาจ
สะดวกสบายแกผูขับขี่พอสมควร
เกิ ด ขึ้ น ได ณ บริ เวณนี้ จึ งจํ า เป น ต อ งใช
ปายเตือนหรือปายบังคับควบคูกันไปดวย
แบบนี้เหมาะสําหรับในเมือง ยานโรงเรียน
โร งงาน ฯ ล ฯ แ ม ว าก า ร จ ร าจ ร จ ะ
คอนขางมากก็สามารถประยุกตใชได

ที่มา : The Bikeway Network (2010)
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ทางจักรยานเฉพาะ
(Exclusive Bikeway)
ทางจักรยานประเภทนี้เปนการแยก
ทางจักรยานออกจากถนนทั่วไปอยาง
เด็ดขาด ใหความปลอดภัยแกผูขับขี่
จักรยานสูงสุดเหมาะสําหรับบริเวณที่
มี ป ริ ม าณจั ก รยานสู ง หรื อ สถานที่
ท อ ง เ ที่ ย ว ส ถ า น ที่ พั ก ผ อ น
สวนสาธารณะ ฯลฯ อาจให มีท าง
ค น เดิ น ร ว ม ด ว ย ก็ ไ ด โด ย ใช
เครื่ อ งหมายจราจรหรื อ ทาสี บ นผิ ว
จราจรนั้น สําหรับราคากอสรางแบบ
นี้ยอมแพงกวา 2 แบบแรก
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ตารางที่ 5 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอทางจักรยานแบบปนสวน แบบแยกสวน และแบบเฉพาะ
ทางจักรยานแบบปนสวน (Share Bikeway)
รอยละของความพึงพอใจ 38.92
สังคม
เศรษฐกิจ
สิ่งแวดลอม
โครงสรางทางสังคม
การลงทุนและการจางงาน
การใชที่ดินและพื้นที่สีเขียว
1. ทําใหถนนแคบลง
1. ทําใหมีรานขายของเพิ่มขึ้น
1. หากเพิ่มพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ ก็ควรที่
2. รูสึกวาไมมีความปลอดภัยในการขี่จกั รยาน 2. มีการจางงาน
จะจัดมีเลนจักรยานในสวนสาธารณะ
3. อาจจะมีรานใหเชาจักรยานเพิ่มมากขึ้น
2. ใชพื้นที่เยอะ
4. ถามีเลนจักรยานหรือสภาวะแวดลอมที่
3. ผลกระทบอาจจะมีการใชที่ดินเพิ่มเปนพื้นที่
เหมาะสมกับการปนจักรยานก็อาจมีธุรกิจราน ปนจักรยานมากขึ้น
ขายจักรยาน ขายอะไหล อุปกรณจักรยาน
และรานซอมจักรยานมากขึ้นเนื่องจากคนหัน
มาปนจักรยานกันมากขึ้น
วิถีชีวิตของชุมชน
การทองเที่ยว
มลพิษทางอากาศ
1. เปนชุมชนเมืองประชาชนโดยสารทั้งรถยนต 1. มีการจัดเชาจักรยาน
1. ชวยใหรถยนตลดลง
รถจักรยานยนตแ ละจัก รยานสามารถใชทาง 2. สงเสริมใหเกิดการทองเที่ยวโดยใชจักรยาน 2. ชวยลดมลพิษได
รวมกันได
เปนยานพาหนะมากขึ้น
2. คนในสังคมยังไมคอยเห็นความสําคัญ ของ 3. สถานที่ทองเที่ยวในแตละแหงหางไกลกัน
ทางจักรยาน
3. ผูใชจักรยานยนต รถยนตมีความระมัดระวัง
มากขึ้น
4. ไมเปลี่ยนแปลง ถาไมทําใหครอบคลุม เชน
จุดจอดที่ปลอดภัย กฎหมายสภาพแวดลอมใน
กม ใชจักรยาน
ทางจักรยานแบบแยกสวน (Restricted Bikeway)
รอยละของความพึงพอใจ 58.60
สังคม
เศรษฐกิจ
สิ่งแวดลอม
โครงสรางทางสังคม
การลงทุนและการจางงาน
การใชที่ดินและพื้นที่สีเขียว
1. เมืองนาอยู
1. เหมาะสมมาก
2. ผลกระทบโครงสรางสังคมอาจจะมีการใช
2. มีรานขายของเพิ่มมากขึ้น
จักรยานใชการเดินทางจริงๆ มากขึ้น แตขึ้นอยู 3. มีการเชาจักรยานเพิ่มมากขึ้น
กับปจจัยอื่นๆดวย
3. ขอบทางเหมาะแกคนเดิน
4. ทางเทาหนาบานเหมาะกับการตั้งของ ตั้ง
กระถางตนไม โตะเกาอี้ คนเดินเทายังตองลง
มาเดินบนถนน
วิถีชีวิตของชุมชน
การทองเที่ยว
มลพิษทางอากาศ
1. คงเดิม
1. ถาปรับปรุงพื้นที่ใหดีจะเหมาะตอการ
1. ลดมลพิษทางอากาศ
2 สงผลกระทบตอผูเดินสัญจรไปมา
ทองเที่ยว
3. จะไปกระทบกับแมคาที่อยูขอบถนนหรือ
2. ถาพื้นที่ยังไมดีก็ไมนาจะไมดีตอการ
รานที่มีพื้นที่เลยมาในขอบทาง
ทองเที่ยว
4. บางชุมชนไมมีทางเทา ก็ปนบนไหลทางบน
ถนน
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สังคม
โครงสรางทางสังคม

วิถีชีวิตของชุมชน
1. มีสถานที่ออกกําลังกายมากขึ้น
2. เห็นวิธีชุมชน

ทางจักรยานเฉพาะ (Exclusive Bikeway)
รอยละของความพึงพอใจ 76.45
เศรษฐกิจ
การลงทุนและการจางงาน
1. มีรานขายของเพิ่มมากขึ้น
2. มีรานใหเชาจักรยานเพิ่มมากขึ้น
การทองเที่ยว
1. มีพื้นที่เฉพาะที่เหมาะสม
2. กระจายรายไดสูทองถิ่น
3. มีการจัดเชาจักรยาน

สิ่งแวดลอม
การใชที่ดินและพื้นที่สีเขียว
1. พื้นที่สีเขียวเพิ่ม
2. เพิ่มพื้นที่สาธารณะ
มลพิษทางอากาศ
1. ลดมลพิษได
2. เพราะเสนทางสวนสาธารณะเพิ่ม

ผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนผูใชจักรยานมีขอกังวลใจเกี่ยวกับทางจักรยานแบบปนสวนเนื่องจากจักรยานตองแบงทาง
รวมกับรถยนต ซึ่งอาจสงผลตอสภาพการจราจร รวมถึงความปลอดภัยในขณะขี่ อยางไรก็ตาม Marc Carter, (2013) ได
รายงานการศึกษาของ NYC’s Department of Transportation ในเมืองใหญอยางนิวยอรกที่มีการแบงทางรถยนตใหเปน
ทางจักรยานสําหรับรถจักรยาน ซึ่งมีผูคัดคานในการเอาพื้นที่ถนนไปจากรถยนต เนื่องจากมีความกังวลใจวาจะสงกระทบทําให
การจราจรติดขัด มากขึ้น แตภ ายหลังการเก็บ ขอมูลในชวง 2-3 ป หลังจากมี ทางจักรยานกลั บแสดงใหเห็ นวารถยนตทํ า
ความเร็วไดมากขึ้นเล็กนอยแมวาจะไมชัดวาความเร็วที่เพิ่มขึ้นไดมาจากการที่มีเลนจักรยาน แตก็สามารถหักลางกลุมผูคัดคาน
การมีทางจักรยานที่วาเลนจักรยานทําใหความเร็วของรถลดลง สอดคลองกับการศึกษาประจําปของ Sustainable Streets
Index ซึ่งรายงานวา การจราจรในยานแมนฮัตตันดีขึ้นภายหลังจากที่มีชองทางจักรยานมาแบงพื้นที่ถนน รถแท็กซี่สามารถทํา
ความเร็วไดดีขึ้น รอยละ 7 ตั้งแตป 2008 ขอมูล GPS แสดงใหเห็นวาความเร็วเฉลี่ยของ Taxi เพิ่มขึ้นจาก 8.9 mph. ในป
2011 มาเปน 9.3 mph. ในป 2013 ซึ่งความเร็วที่เพิ่มขึ้นไมไดมาจากจํานวนรถที่นอยลงแตอยางใดเนื่องจากจํานวนของ
รถยนตในยานนั้นเพิ่มขึ้นจาก 756,000 เปน 764,000 ระหวางป 2008 ถึง 2012. (Marc Carter, 2013)
สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง ตนทุนการบาดเจ็บจากการใชจักรยานในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก สามารถสรุปผลการวิจัยได
ดังนี้
1. ตนทุ นการบาดเจ็บ เป นจํานวนเงิน เฉลี่ ย 3,936.91 บาทตอป โดยแบ งออกเปน ตนทุ น ทางตรงเฉลี่ ย จํานวน
2,136.91 บาทตอป และตนทุนทางออมเฉลี่ย 1,800 บาทตอป
2. จากการสํารวจความตองการทางจักรยานของผูใชจักรยาน 3 รูปแบบ ประกอบดวย ทางจักรยานแบบปนสวน
(Share Bikeway) ทางจักรยานแบบแยกสวน (Restricted Bikeway) และทางจักรยานเฉพาะ (Exclusive Bikeway) พบวา
กลุมตัวอยางมีความพอใจกับรูปแบบทางจักรยานแบบเฉพาะมากที่สุด รองลงมาไดแก รูปแบบทางจักรยานแบบแยกสวน และ
มีความพอใจตอรูปแบบทางจักรยานแบบปนสวนนอยที่สุด
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนีเ้ ปนสวนหนึ่งของการประเมินผลโครงการเมืองตนแบบแหงจักรยานนครพิษณุโลก ซึ่งไดรับงบประมาณ
อุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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The effect of the innovation “fortune sticks for saying goodbye to hypertension”
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บทคัดยอ
โรคความดันโลหิตสูงเปนโรคไมติดตอเรื้อรังซึ่งเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญผูปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงควรมี
การบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับโรคที่เปนอยู โดยเฉพาะอาหารลดเค็ม การศึกษานี้เปนการศึกษาผลของการพัฒนานวัตกรรม
“เซียมซีเสี่ยงทาย Goodbye ความดัน” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงในการเลือกอาหาร
หลังการใชนวัตกรรม ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูปวยความดันโลหิตสูงหลังการใชนวัตกรรม และศึกษาความพึง
พอใจในการใชนวัตกรรม ทดลองใชนวัตกรรมในผูปวยโรคความดันโลหิตสูงตําบลปากโทก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สุม
ตัวอยางอยางงายจํานวน 52 คน วิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบวา หลังจากการนํานวัตกรรมไปใชผูปวย
มีความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงถูกตองเฉลี่ยรอยละ 85.9 มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกตองรอยละ 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

239

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

บทนํา
โรคความดันโลหิตสูงเปนโรคไมติดตอเรื้อรังซึ่งเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอุบัติการณ
ความรุน แรง และผลกระทบของโรค จากรายงานขององค การอนามัยโลกถึงสาเหตุการตาย 10 อั นดับ แรกทั่ วโลกในป
พ.ศ. 2558 พบวาโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมองเปนสาเหตุการตายอันดับ 1 มีผูเสียชีวิตจากโรคดังกลาวรวม 15
ลานคน ประเทศไทย โรคไมติดตอเรื้อรังเปนสาเหตุการปวยและตายอันดับตน และมีแนวโนมการเกิดโรคเพิ่มขึ้น จากรายงาน
การสํารวจสุขภาพของประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไป ในป พ.ศ. 2551-2552 ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป ปวยเปนความดัน
โลหิตสูงรอยละ 21.4 ในกลุมผูที่เปนความดันโลหิตสูงชาย รอยละ 60 และหญิงรอยละ 40 ไมเคยไดรับการวินิจฉัยโรคความ
ดันโลหิตสูงมากอนและ รอยละ 8-9 ไดรับการวินิจฉัยแตไมไดรับการรักษาทั้งนี้ จากการศึกษาในป พ.ศ. 2555 พบวารอยละ
ของผูปวยที่สามารถควบคุมความดันโลหิตใหอยูในเกณฑที่เหมาะสมประมาณรอยละ 60 การที่ผูปวยสวนใหญไมสามารถ
ควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงใหอยูในเกณฑที่เหมาะสมสงผลใหเกิดภาวะแทรกซอนตางๆ ตามมา (กลุมรายงานมาตรฐานการ
ปวยตายดวยโรคไมติดตอ , 2560) และจากรายงานสถานการณโรคความดันโลหิตสูงในจังหวัดพิษณุ โลก ในป พ.ศ. 2558
พบวา มีผูปวยโรคความดันโลหิตสูงปจจุบัน 64,558 คน และผูปวยรายใหมเกิดขึ้น 2,534 คน ในจํานวนนี้สามารถควบคุม
ความดันโลหิตไดดีรอยละ 70.60 นอกจากนี้โรคไตซึ่งเปนภาวะแทรกซอนที่สําคัญในผูปวยความดันโลหิตสูง ผูปวยความดัน
โลหิตสูงในจังหวัดพิษณุโลกที่มีภาวะแทรกซอนดวยโรคไตมีจํานวน11,228 คน คิดเปนรอยละ 17.4 ของผูปวยความดันโลหิต
สูงทั้งหมด นับวาเปนโรคที่สงผลใหสูญ เสียศักยภาพในการดําเนินชีวิตประจําวัน (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก,
2560)
ในสภาพสังคมปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งเศรษฐกิจและสังคม ทําใหวิถีการดําเนินชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลง
ไป ปจจัยที่ทําใหเกิดโรคความดันโลหิตสูงนอกจากจะมีสาเหตุจากพันธุกรรมแลว ยังเปนโรคไมมีสาเหตุที่แนชัด แตปจจัยที่ทํา
ใหเปนโรคดังกวานี้ มักเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสม ไดแก การรับประทานอาหารที่ไมถูกตอง เชน รสเค็ม หวาน
มัน มากเกินไป การบริโภคผักและผลไมที่ไมเพียงพอ ขาดการออกกําลังกายที่เหมาะสม มีภาวะเครียดทางอารมณ โรคอวน
ดื่มสุรา สูบบุหรี่ (กลุมบริหารยุทธศาสตร สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค, 2555) ปจจัยหนึ่งที่เห็นไดชัด คือพฤติกรรมการ
บริโภคของประชาชนเปลี่ยนไป คนในชุมชนเลือกรับประทานที่มีประโยชนนอยลง ซึ่งการบริโภคโซเดียมมากมีความเกี่ยวพัน
กับการเกิดความดันโลหิตสูงเนื่องจากอาหารที่มีเกลือสูงจะกระตุนใหมีการหลั่งฮอรโมนแนทรียูเรติค (natriuretic hormone)
นอกจากนี้การไดรับโซเดียมมากยังกระตุนกลไกการหดรัดตัวของหลอดเลือดของระบบประสาทสวนกลาง มีผลในการเพิ่ม
ความดันโลหิต และจะทําใหมีโอกาสที่จะปวยดวยโรคอื่น ๆ ตามมา เชนโรคหลอดเลือดหัวใจเบาหวาน มะเร็ง (ผองพรรณ
อรุณแสง, 2552) ดังนั้น การปองกันไมใหเกิดโรคดังกลาว จะเปนหนทางที่ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณกวาการรักษา
โดยการเลือกรับประทานอาหารรสเค็มใหนอยลง งดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอลและออกกําลังกายใหสม่ําเสมอ และมีวิธี
จัดการกับความเครียดที่เหมาะสม หากสามารถปฏิบัติไดสม่ําเสมอ จะชวยใหประชาชนมีสุขภาพดีสงผลใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น
ตามไปดวย
ชุมชนบานแสงดาว จากขอมูลที่สํารวจพบวามีผูปวยโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 155 คนจากจํานวนประชากร
ทั้งหมด 773 คน คิดเปนอัตราปวย 200.5 ตอพันประชากร และพบวามีผูเสียชีวิตดวยโรคความดันโลหิตสูง 3 คน คิดเปน
อัตราตาย 3.88 ตอพันประชากร ผลของการคัดกรองโรคเบื้องตนในประชากรอายุ 35 ปขึ้นไปในป พ.ศ. 2560 ทั้งหมด 152
คน จาก 373 คน พบวา มีผูปวยโรคความดันโลหิตสูงรายเกาจํานวน 62 คน คิดเปนอัตราปวย 80.2 ตอพันประชากร และ
ผูปวยรายใหม คือ ประชากรกลุมเสี่ยงที่มีความดันโลหิต มากกวา 140/90 mmHg. จํานวน 14 คน คิดเปนอัตราอุบัติการณ
ของโรคเปน 37.53 ตอพันประชากร หลังจากการทําแบบสอบถามความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูปวยโรคความดันโลหิต
สูง จํานวน พบวา มีความรูที่ถูกตองรอยละ 71.90 ทัศนคติที่ดีตอการดูแลตนเองอยูในระดับปานกลาง และดานพฤติ กรรม
ปฏิบัติตัวถูกตองเพียงรอยละ 43.84 จึงเห็นไดวาผูปวยโรคความดันโลหิตสูงในหมูบานแสงดาว สวนใหญยังมีพฤติกรรมปฏิบัติ

240

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

ตัวที่ไมเหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่อง การรับประทานอาหารมัน เค็ม ซึ่งพฤติกรรมนี้อาจสงผลใหเกิดภาวะแทรกซอนจากโรค
ความดันโลหิตสูงได ผูวิจัยจึงเห็นปญหาและความสําคัญในการแกปญหาดังกลาว โดยออกแบบคิดคนนวัตกรรม “เซียมซีเสี่ยง
ทาย Goodbye ความดัน” เพื่อใหสงเสริมผูปวยโรคความดันโลหิตสูงสามารถเลือกและประกอบอาหารไดถูกตองเหมาะสมกับ
โรค และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารลดเค็มเพื่อควบคุมความดันโลหิตใหอยูในระดับปกติตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความรูของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงในการเลือกอาหารหลังการใชนวัตกรรม
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูปวยความดันโลหิตสูงหลังการใชนวัตกรรม
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใชนวัตกรรม “เซียมซีเสี่ยงทาย Goodbye ความดัน”
วิธีดําเนินการวิจัย
รูป แบบการวิจั ย (Study design) การวิจั ยครั้งนี้ เป น การวิ จัย เพื่ อ พั ฒ นานวั ตกรรมการเลื อ กและปรุ งอาหารที่
เหมาะสมกับผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง อายุ 35 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในชุมชนบานแสงดาว หมู 4
ตําบลปากโทก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 155 คน สุมตัวอยางอยางงาย (Simple random sampling) ที่มีความ
สมัครใจในการทดลองใชนวัตกรรม “เซียมซีเสี่ยงทาย Goodbye ความดัน” จํานวน 52 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มี 3 ชนิดคือ
1. นวัตกรรม “เซียมซีเสี่ยงทาย Goodbye ความดัน”
2. แบบสอบถามความรูใ นการเลือกอาหารของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง แบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ
3. แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูปวยความดันโลหิตสูง แบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก จํานวน 5 ขอ
4. แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชนวัตกรรม แบบมาตรสวนประเมินคา 3 ระดับ จํานวน 8 ขอ
การตรวจสอบเครื่องมือ
คณะผูจัดทํา สรางแบบสอบถามความรูและพฤติกรรมการบริโภคของผูปวยความดันโลหิตสูง และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการใชนวัตกรรมจากการสืบคนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ จากนั้นนําเครื่องมือที่ผานการตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา 3 ทาน ไดแก อาจารยพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ เครื่องมือนี้ไมไดไดมาทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
การวิ เคราะห ข อ มู ล ใช ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive statistics) ได แ ก ความถี่ ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย และส ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิธีการพัฒนานวัตกรรม
1. ขั้นเตรียม มีขั้นตอนดังตอไปนี้
1.1 ศึกษาปญหาของชุมชนโดยการสํารวจขอมูลทั้งปฐมภูมิ และทุติยภูมิจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล
ปากโทก
1.2 ประชุมปรึกษาหารือและทําการคิดคนนวัตกรรมมาแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
1.3 สืบคนความรูเกี่ยวกับเมนูอาหารสําหรับผูปวยเบาหวาน จากวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และนํามาปรับ
ใชใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
1.3 ออกแบบนวัตกรรมใหเหมาะสมกับปญหาที่พบ
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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 มีขั้นตอนดังตอไปนี้
2.1 ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม (ภาพที่ 1)
2.1.1 นํากระปองนมขนตกแตงดวยหญาแฝกจักสานที่สานโดยชมรมจักสานในหมูบาน
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 และตกแตงดวยกระดาษสีตัดเปนรูปดาว
2.1.4 เขียนหมายเลขบนกระดาษติดบนซองยาพลาสติก

ภาพที่ 1 นวัตกรรม “เซียมซีเสีย่ งทาย Goodbye ความดัน” และตัวอยางแผนเมนูอาหาร
2.2 ขั้นการดําเนินการทดลองใช
2.2.1 อธิ บ ายวิ ธี ก ารใช น วัต กรรม “เซี ย มซี เสี่ ย งทาย Goodbye ความดั น ” ให กั บ กลุ ม ตั ว อย า งเป น
รายบุคคล ไดแก กรณี 1 ผูปวยมาวัดความดันโลหิตดวยตนเองที่รานคา และตองการเลือกเมนูอาหาร หรือกรณี 1 ผูปวยที่
ตองการเมนูอาหารที่เหมาะสมกับโรคความดันโลหิตสูง ใหเสี่ยงเซียมซี เพื่อเลือกเมนูอาหารมา 1 อยาง ในเมนูจะมีสัดสวนของ
เครื่องปรุง และวิธีการประกอบอาหารที่มีโซเดียมเหมาะสม ผูปวยสามารถนําแผนเมนูที่เสี่ยงทายไดกลับไปใชที่บานตอไป
2..2.2 นํานวัตกรรมไปทดลองใชกับผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่บาน โดยการใหผูปวยเสี่ยงทายเซียมซี
และเลือกอาหารจากตัวเลขที่เสี่ยงทายได ซึ่ งในใบเซียมซีจะประกอบไปดวยสูตรอาหารลดเค็ม และวิธีการปรุงอาหารที่
เหมาะสมกับผูปวยโรคความดันโลหิตสูง (ภาพที่ 2)
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ภาพที่ 2 การนํานวัตกรรมไปทดลองใชกับผูปวยความดันโลหิตสูงที่บาน
2.2.3 นํานวัตกรรมมาปรับปรุงตามคําแนะนําของผูทดลองใชใหเหมาะสม
2.2.4 นํานวัตกรรมไปใชที่รานคาในหมูบาน (ภาพที่ 3) เพื่อใหผูปวยที่มาซื้อของวัดความดันโลหิตดวย
ตนเองหรือผูปวยที่ตองการเมนูอาหารที่เหมาะสมกับโรคที่เปนอยู สามารถใชนวัตกรรมเพื่อนําเมนูอาหารไปปฏิบัติตอไป

ภาพที่ 3 นวัตกรรมที่รานคาในหมูบ าน
3. ขั้นการประเมินผล
3.1 ประเมินความรูในการเลือกอาหารหลังใชนวัตกรรม 1 สัปดาห โดยใชแบบสอบถามความรูในการเลือกอาหาร
ของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง มีเกณฑการใหคะแนนแตละคําตอบดังนี้ ตอบถูกตอง ให 1 คะแนน ตอบผิด ให 0 คะแนน
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
3.2 ประเมินการเลือกอาหารและการประกอบอาหารหลังใชนวัตกรรม 1 สัปดาห โดยใชแบบสอบถามพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของผูปวยความดันโลหิตสูง มีเกณฑการใหคะแนนแตละคําตอบดังนี้ ตอบถูกตองให 1 คะแนน ตอบผิดให 0
คะแนน คะแนนเต็ม 5 คะแนน
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3.3 ประเมินผลระดับความพึงพอใจของนวัตกรรมหลังใชนวัตกรรม 1 สัปดาห โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นตอ
การใชนวัตกรรม “เซียมซีเสี่ยงทาย Goodbye ความดัน” มีเกณฑการใหคะแนนแตละคําตอบดังนี้ มากให 3 คะแนน
ปานกลางให 2 คะแนน นอยให 1 คะแนน เกณฑการแปลผลโดยการพิจารณาคะแนน ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.50 – 3.00 หมายถึงมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับดี
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.50– 2.49 หมายถึงมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.49 หมายถึงมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับนอย
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายไดตอเดือน อาชีพ โรคประจําตัวอื่น ๆ และประวัติคนในครอบครัวมีประวัติโรคความดันโลหิตสูง (n=52)
ขอมูลทั่วไป
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 ขึ้นไป
2
3.8
3. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
42
80.8
ปริญญาตรี
5
9.6
มัธยมศึกษาตอนตน
3
5.8
อนุปริญญา,ปวส.
1
1.9
ไมเคยเรียนหนังสือ
1
1.9
4. อาชีพ
พอบาน แมบาน
26
50
รับจางทั่วไป
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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ขอมูลทั่วไป
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
มากกวา 30,000 บาท
6. โรคประจําตัวอื่น ๆ
ไมมีโรคประจําตัวอื่น ๆ
โรคไขมันในเลือดสูง
โรคเบาหวาน
โรคเบาหวานและโรคไขมันในเลือดสูง
โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง และโรคหัวใจ
7. คนในครอบครัวมีประวัติโรคความดันโลหิตสูง
มีประวัติ
ไมมีประวัติ

จํานวน (คน)
6
3
1

รอยละ
11.5
5.8
1.9

33
8
6
4
1

63.5
15.4
11.5
7.7
1.9

27
25

51.9
48.1

จากตารางที่ 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) กลุมตัวอยางที่มี
โรคประจําตัวอื่นๆ พบวารอยละ 63.5 ไมมีโรคประจําตัวอื่นๆ รอยละ 15.4 ปวยเปนโรคไขมันในเลือดสูง ประวัติโรคความดัน
โลหิตสูงในครอบครัว สวนใหญกลุมตัวอยางมีประวัติของคนในครอบครัวปวยเปนโรคความดันโลหิตสูง (รอยละ 51.9) ไมมี
ประวัติ (รอยละ 48.1)
2. ผลการทดลองใชนวัตกรรม
2.1 ความรูเ กี่ยวกับการเลือกของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของความรูเกี่ยวกับการเลือกอาหารของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงหลังทดลองใชนวัตกรรม
ตอบถูก
ตอบผิด
ความรูเกี่ยวกับการเลือกอาหาร
จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ
1. ตมยําผัก
52
100
2.น้ําพริกปลา
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. บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปตมใสไข
37
71.2
15
28.8

245

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

10. ไสกรอกหมู

33

63.5
19
36.5
เฉลี่ยรวม
85.9 (SD = 14.1)
จากตารางที่ 2 พบวาหลังทดลองใชนวัตกรรม กลุม ผูปวยมีความรูเกีย่ วกับโรคความดันโลหิตสูงถูกตองเฉลี่ย รอยละ
85.9 (SD = 14.1) ขอทีก่ ลุมตัวอยางตอบผิดมากที่สุดคือ ไสกรอกหมูและยําปลากระปอง (รอยละ 63.5 และรอยละ 65.4
ตามลําดับ)
2.2 พฤติกรรมการบริโภคของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละพฤติกรรมการบริโภคของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงหลังทดลองใชนวัตกรรม
พฤติกรรมการบริโภค
ปฏิบัติถูกตอง
ปฏิบัติไมถูกตอง
จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ
1. ทานรับประทานอาหารที่มีรสเค็ม หรือเติมน้ําปลา/ ซอสปรุงรสเพิ่ม
36
69.2
16
30.8
ในอาหาร
2. ทานรับประทานอาหารที่มีไขมัน เชน ขาวขาหมู อาหารทอด แกง
32
61.5
20
38.5
กะทิ และขนมใสกะทิ
3. ทานซื้ออาหารสําเร็จรูป เชน บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป อาหารกระปอง
38
73.1
14
26.9
รับประทาน
4. ทานรับประทานอาหารที่มีผัก ผลไม ทุกวัน
45
86.5
7
13.5
5. ทานมักจะรับประทานอาหารจําพวกหอย หมึก กุง
17
32.7
35
67.3
เฉลี่ยรวม
64.6 (SD = 20.0)
จากตารางที่ 3 พบวาหลังทดลองใชนวัตกรรม กลุมผูปวยมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกตอง รอยละ 64.6 ขอที่
มีคะแนนนอยสุด คือ การรับประทานอาหารจําพวกหอย หมึก กุง (รอยละ 32.7)
2.3 ความพึงพอใจตอการใชนวัตกรรม “เซียมซีเสี่ยงทาย Goodbye ความดัน”
ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในการใชนวัตกรรมของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
รายการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย
SD
การแปลผล
1 ดานผลลัพธ
1.1 มีความสะดวกในการใชงาน
2.9
.4
ดี
1.2 ขนาดนวัตกรรมมีความเหมาะสม
2.7
.5
ดี
1.3 สถานที่ตั้งมีความเหมาะสม สามารถเขาถึงไดงาย
2.8
.4
ดี
1.4 นวัตกรรมสามารถใชจริงไดในชีวิตประจําวัน
2.7
.5
ดี
1.5 เนื้อหาสั้น กะทัดรัด ชัดเจน อานเขาใจงาย
2.3
.6
ปานกลาง
1.6 ช ว ยส ง เสริ ม การเลื อ กและประกอบอาหารให
2.7
.5
ดี
ถูกตองและเหมาะสม
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
จากตารางที่ 4 ผูปวยมีความพึงพอใจในการใชนวัตกรรมในชีวิตประจําวัน คิดเปนรอยละ 90 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 2.7
มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับดี โดยขอที่มีคะแนนสูงสุด คือ มีความสะดวกในการใชงาน และมีรูปแบบสวยงามนาใชงาน มี
คะแนนเฉลี่ยรวม 2.9 คะแนน คิดเปนรอยละ 96.3 รองลงมาคือ สถานที่ตั้งมีความเหมาะสม สามารถเขาถึงไดงายมีคะแนน
เฉลี่ยรวม 2.8 คะแนนคิดเปนรอยละ 92.3 ขอที่มีคะแนนต่ําที่สุดคือเนื้อหาสั้น กะทัดรัด ชัดเจน อานเขาใจงาย มีคะแนนเฉลี่ย
รวม 2.3 คะแนนคิดเปนรอยละ 77
อภิปรายผล
ผลจากการพัฒนาและทดลองใช นวัตกรรม “เซียมซีเสี่ยงทาย Goodbye ความดัน” พบวา กลุมผูปวยมีความรู
เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงถูกตองเฉลีย่ รอยละ 85.9 มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกตองรอยละ 64.6 มีความพึงพอใจใน
การใชนวัตกรรมอยูในระดับดี ขอที่กลุมผูปวยมีความรูไมถูกตองมากที่สุดคือ อาหารประเภทไสกรอกหมูและยําปลากระปอง
ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงสามารถรับประทานได โดยผูปวยคิดวาทั้ง 2 เมนูยังสามารถรับประทานได เพราะมีโซเดียมใน
ปริมาณที่ไมสูง ผลการศึกษาครั้งนี้ ดานความรูมีความสอดคลอง แตดานพฤติกรรมไมมีความสอดคลองกับการวิจัยของ สม
รัตน ขํามาก (2559) ที่ทําการศึกษาความรูเรื่องโรคความดันโลหิตสูง พฤติกรรมการดูแลตนเอง 3 อ 2 ส ของผูปวยโรคความ
ดัน โลหิ ตสูง ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนางเหลา อําเภอสทิ งพระ จังหวัดสงขลา พบวาผูปวยมีความรูเกี่ยวกับ
โรคเบาหวานอยูในระดับสูง (รอยละ 86.20) และมีพ ฤติกรรมการดูแ ลตนเองเหมาะสมในระดับสูง (รอยละ 94.82) และ
การศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับ สุพัชรินทร วัฒนกุล มณีรัตน ธีระวิวัฒน นิรัตน อินามี และสุปรียา ตันสกุล (2550) ไดทําวิจัยกึ่ง
ทดลองเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการเรียนรูการจัดการตนเองเรื่องอาหารและการออกกําลังกาย ในกลุมเสี่ ยงโรคความดัน
โลหิตสูงจํานวน 68 ราย ผลการวิจัยพบวาคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการจัดการตนเองดานอาหารและการออกกําลังกายของกลุม
ทดลองมีคาเฉลี่ยสูงกวากลุมทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <.001)
แตอยางไรก็ตามจากการศึกษาผลการทดลองใชนวัตกรรมในครั้งนี้พบวามีขอจํากัดในเรื่องของความเชื่อสวนบุคคล
เรื่องการเสี่ยงเซียมซีอาจทําใหไมเขาใจในการใชนวัตกรรม และบางรายรับประทานอาหารมังสวิรัติจึงไมสามารถใชนวัตกรรมนี้
ได เพราะเมนูอาหารมีเนื้อสัตวเปนสวนประกอบ นอกจากนี้ระยะเวลาในการทดลองใชนวัตกรรมซึ่งมีระยะเวลาที่นอยเกินไป
จึงไมสามารถประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลดานการใชงานไดดีเทาที่ควร จึงควรมีการเพิ่มระยะเวลาในการศึกษา
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใชนวัตกรรมอยางนอย 2-3 เดือน และควรมีการติดตามระดับความดันโลหิตสูง อยาง
นอยสัปดาหละ 1-2 ครั้ง หลังมีการรับประทานอาหารควบคุมความดันโลหิตสูงขอเสนอแนะในการปรับปรุงนวัตกรรม คือ ควร
ปรับขนาดตัวหนังสือใหใหญขึ้น เพื่อใหอานไดงายขึ้น ควรเพิ่มเมนูอาหารสําหรับผูที่รับประทานอาหารมังสวิรัติ อาหารเจ หรือ
อาหารประจําทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตของผูรับบริการ การนํานวัตกรรมไปประยุกตใชครั้งตอไป ควรมีการสํารวจ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารประจําถิ่นของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงกอน แลวจึงนําไปสูการคัดเลือกอาหารเขาไปใชใน
เครื่องมือวิจัย ก็จะทําใหเกิดประโยชนสูงกับผูปวย
สรุปผลการวิจัย
โรคความดันโลหิตสูงเปนโรคไมติดตอเรื้อรังซึ่งเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ ผูปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงควรมี
การบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับโรคที่เปนอยู โดยเฉพาะอาหารลดเค็ม นวัตกรรม “เซียมซีเสี่ยงทาย Goodbye ความดัน”
เปนเครื่องมือที่ชวยใหผูปวยมีความรูและพฤติกรรมเกี่ยวกับการเลือกและการปรุงอาหารที่เหมาะสม เพื่อใหผูปวยสามารถ
ควบคุมระดับความดันโลหิตสูงไดยิ่งขึ้น
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บทคัดยอ
โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเปนโรคเรื้อรังที่มีจํานวนผูปวยเพิ่มขึ้นทั้งในประชากรโลกและประเทศไทย
และหากผูปวยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ไมเหมาะสมกับโรค ทําใหเกิดภาวะแทรกซอนตามมา ซึ่งหนึ่งในภาวะแทรกซอนที่
สําคัญ คือ โรคไตเรื้อรัง โดยในระยะแรกจะไมพบอาการผิดปกติ จนการเสื่อมของไตไดดําเนินเขาสูระยะสุดทาย จึงจะแสดง
อาการ และไมสามารถรักษาหรือฟนฟูสภาพของไตใหกับคืนมาได โดยผูปวยที่มีปญหาโรคไตเรื้อรังจะตองไดรับการรักษาที่
ซับซอน ยุงยาก เสียคาใชจายสูง และสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต เชน การไดรับการบําบัดทดแทนไต การฟอกเลือดดวย
เครื่องไตเทียม และการลางไตทางหนาทองอยางตอเนื่อง การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใชนวัตกรรม “วง
ล อ เตื อ นไตเสื่ อ ม” ต อ ความรู แ ละทั ศ นคติ เกี่ ย วกั บ โรคไตเรื้ อ รั ง ในผู ป ว ยโรคเบาหวานและโรคความดั น โลหิ ต สู ง ที่ มี
ภาวะแทรกซอนทางไต ตําบล บานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 82 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบ
สัมภาษณความรูและทัศนคติ เกี่ยวกับภาวะไตเสื่อมของผูปวยโรคเบาหวานและหรือโรคความดันโลหิตสูง วิเคราะหขอมูลโดย
ใชสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบวาภายหลังจากการใชน วัตกรรม ผูป วยโรคเบาหวานและโรคความดัน โลหิ ตสูงที่ มี
ภาวะแทรกซอนทางไต ระยะที่ 1-4 มีคะแนนความรูอยูในระดับดีจากเดิม รอยละ 46.34 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 73.17 และมี
คะแนนทัศนคติที่ดีจากเดิมรอยละ 50 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 89.02 ซึ่งสามารถสรุปและอภิปรายไดวาการแจงผลระดับภาวะไต
เสื่อมตามนวัตกรรม “วงลอเตือนไตเสื่อม” ใหกับกลุมตัวอยางทราบ รวมทั้งการบอกอาการและอาการแสดงของภาวะไตเสื่อม
ในแตละระดับและการใหคําแนะนําตามสีของระดับภาวะไตเสื่อม ทําใหผลลัพธทางดานความรูและทัศนคติเกี่ยวกับโรคไต
เรื้อรังเพิ่มขึ้น
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
โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเปนโรคเรื้อรังที่มีจํานวนผูปวยเพิ่มขึ้นทั้งในประชากรทั่วโลกรวมถึงประเทศ
ไทย โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญซึ่งมีแนวโน มเพิ่มสูงขึ้น และในป พ.ศ. 2568 ทั่ว
โลกวาจะมีผูปวยโรคความดันโลหิตสู งประมาณ 1.56 พันลานคน สหพันธโรคเบาหวานนานาชาติรายงานวา ป พ.ศ.2558 มี
จํานวนผูปวยโรคเบาหวานทั่วโลก 415 ลานคน และคาดวาในป พ.ศ. 2583 จํานวนผูปวยโรคเบาหวานทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเปน
642 ลานคน (สํานักงานโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค , 2559) ซึ่งสาเหตุสวนใหญมาจากปจจัยการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปของ
คนในชุมชน ซึ่งมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารไมเหมาะสม เชน การรับประทานอาหารโซเดียมสูง อาหารที่มีไขมันสูง
อาหารที่ มี ค าร โบไฮเดรตสู ง อาหารที่ มี น้ํ า ตาลสู ง เป น ต น พฤติ ก รรมสู บ บุ ห รี่ พฤติ ก รรมดื่ ม สุ รา พฤติ ก รรมการจั ด การ
ความเครียดไมเหมาะสม (วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2558) จากพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ไมเหมาะสมกับโรคจึงทําใหเกิดผูปวย
ไม สามารถควบคุ ม ระดั บ น้ํ าตาลในเลื อดและระดั บ ความดั น โลหิ ต ได ส งผลทํ าให เกิ ด ภาวะแทรกซ อนตามมา ซึ่ งหนึ่ งใน
ภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้น คือ ภาวะไตเสื่อม ซึ่งระยะแรกของโรคไตเสื่อมจะไมพบอาการผิดปกติแตจะตรวจพบเมื่ออาการของ
โรครุนแรงแลว เมื่อโรคเขาสูภาวะไตวายระยะสุดทาย ผูปวยจําเปนตองไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม การลางไตทาง
ชองทองแบบตอเนื่อง สงผลตอคุณ ภาพชีวิตของผูปวยและประเทศตองเสียคาใชจายจํานวนมาก (สํานักงานโรคไมติดตอ
กระทรวงสาธารณสุข, 2559)
จากขอมูลอัตราปวยดวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในระดับโลกตั้งแตป 2558 – 2560 สําหรับประเทศ
ไทยพบอัตราปวยดวยโรคเบาหวานตั้งแตป 2558 – 2560 มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ดังนี้ 5,298.74, 5,346.02, 5,736.26 ตอแสน
ประชากร ตามลําดับ รอยละของผูปวยที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดคิดเปนรอยละ 83.85 , 81.80 และ 78.97
ตามลําดับ และอัตราปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงในป พ.ศ. 2558 – 2560 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนี้ 10,854.92,
11,194.18, 10,854.92 ตอแสนประชากร ตามลําดับ ผูปวยที่ไมสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตไดรอยละ 57.00 ,
58.25 และ 57.09 ตามลําดับ (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร , 2561) สงผลใหพบผูปวยโรคเบาหวานมีภาวะแทรกซอนทาง
ไตมากที่สุดถึงรอยละ 42.9 รองลงมาเปนผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซอนทางไต รอยละ 26.8 (สมาคมโรคไต
แหงประเทศไทย, 2555) สําหรับจังหวัดพิษณุโลกมีอัตราปวยดวยโรคเบาหวาน ตั้งแตป 2558-2560 จํานวน 6,281.81 ,
6,331.92 และ 7,176.24 ตอแสนประชากร และมีรอยละผูปวยเบาหวานที่มีแทรกซอนทางไตตั้งแตป 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
ความดันโลหิตสูงที่มีแทรกซอนทางไตตั้งแตป 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) ซึ่งมี ผูป วยโรคเบาหวานที่ มี
ภาวะแทรกซอนทางไตรวมรอยละ 13.32 และผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซอนทางไตรวมรอยละ 8.11 ของ
ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง จากการสัมภาษณผูปวยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง พบวา ผูปวยยังไมรับรูถึงความ
ผิดปกติของการทํางานของไต จึงทําใหผูปวยมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารไมเหมาะสม เชน การรับประทานอาหาร
โซเดียมสูง อาหารที่มีไขมันสูง อาหารที่มีคารโบไฮเดรตสูง อาหารที่มีนาตาลสูง เปนตน พฤติกรรมสูบบุหรี่ พฤติกรรมดื่มสุรา
พฤติกรรมการจัดการความเครียดไม เหมาะสม อีกทั้ งผูปวยยั งขาดความรูและทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลตนเองของผูปวย
เบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงไมเหมาะสม และรพสต.ยังขาดกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงในการดูแลผูปวยกลุมนี้ จึงทํา ให
ผูปวยไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเหมาะสมกับโรคสงผลใหอัตราการกรองของไตลดลงๆอยางตอเนื่อง
คณะผูจัดทําทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับวิธีการชะลอภาวะไตเสื่อมของผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูง พบวา แนวทางการดูแลรักษาผูปวยโรคไตเรื้อรังที่ดีที่สุดคือการปองกัน เพื่อปองกันไมใหการดําเนินโรคเขาสูภาวะ
ไตวายระยะสุดทาย การตรวจคัดกรองและดูแลรักษาตั้ งแตระยะเริ่มตน อยางเหมาะสมเปนการชะลอการเสื่อมของไตที่มี
ประสิทธิภาพ และสามารถลดความเสี่ยงตอการเกิดภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดทายลงไดถึงรอยละ 20-50 (มณีรัตน จิรัปปภา,
2557) จากการศึกษาที่ผานมาใชทฤษฎีความสามารถของตนเองและและการสนับสนุนทางสังคมเพื่อชะลอไตเสื่อมในการดูแล
ผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงจะใหเนนที่การดูแลสุขภาพเปนรายบุคคล ซึ่งจะชวยสงผลใหผูปวยเกิดการมี
ความรู และทัศนคติเพิ่มขึ้น นําสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้นได (อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ , 2553) ผูจัดทําจึงไดคิดคน
นวัตกรรม "วงลอเตือนไตเสื่อม" เพื่อใหผูปวยมีความรู ทัศนคติที่เหมาะสม นําสูการปฏิบัติตัวไดอยางเหมาะสมตามแตระยะ
อาการของภาวะไตเสื่อมของตนเอง และเปนการปองกันภาวะ ไตวาย จนทําใหมีภาวะแทรกซอนทางไตที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆจนกลายเปนโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทายในทีส่ ุด
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปรียบเทียบความรูเกี่ยวกับภาวะไตเสื่อมของผูปวยเบาหวาน และหรือผูปวยความดันโลหิตสูงกอนและหลัง
การทดลองใชนวัตกรรม"วงลอเตือนไตเสื่อม"”
2. เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับภาวะไตเสื่อมของผูปวยเบาหวาน และหรือผูปวยความดันโลหิตสูงกอนและหลัง
การทดลองใชนวัตกรรม"วงลอเตือนไตเสื่อม"”
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ผูปวยโรคเบาหวาน และผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซอนทางไต
ตั้งแตระยะที่ 1-4 ที่อาศัยอยูตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก ที่มีความสมัครใจในการทดลองใชนวัตกรรม
"วงลอเตือนไตเสื่อม"” จํานวน 82 คน
2. ผูจัดทําอธิบายถึงการทดลองใชนวัตกรรม ดังนี้
2.1 การทดลองใชนวัตกรรมนี้ตองไดรับความยินยอมจากกลุมตัวอยางกอนทดลองใชนวัตกรรม
2.2 ผูจัดทําจะมีการนัดหมายลวงหนาอยางนอย 3 วันกอนนํานวัตกรรมไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง
2.3 นวัตกรรมไมมีผลตอที่เปนอันตรายแกกลุมตัวอยาง
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2.4 กลุ มตั วอยางปฏิเสธการทดลองใชน วัตกรรมกับ ผู จัดทํ าได ตลอดระยะเวลาการทดลองใช โดยไม
จําเปนตองแจงเหตุ
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ นวัตกรรม"วงลอเตือนไตเสื่อม"” รายละเอียดของการใชดงั นี้
รายละเอียดกิจกรรม
1.เก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานกราง และ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ไดแก
รายงานการดําเนินงานประจําป สถิติรายงาน
ฐานขอมูล NCD และคา eGFR
2. ประเมินความรู และทัศนคติเกีย่ วกับ
ภาวะไตเสื่อมของผูปวยโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูงกอนใชนวัตกรรม โดยใช
แบบสัมภาษณ ดังนี้
2.1 แบบสัมภาษณความรู เกี่ยวกับภาวะไต
เสื่อมของผูปวยโรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหิตสูง มีจาํ นวน 10 ขอ ไดแก ขอ
คําถามดานบวก 5 ขอ โดยกลุม ตัวอยางตอบ
ใช ให 1 คะแนน ตอบไมใช ให 0 คะแนน
และขอคําถามดานลบ 5 ขอ โดยกลุม
ตัวอยางตอบ ใช ให 0 คะแนน ตอบไมใช ให
1 คะแนน คะแนนรวมมีคาระหวาง 1-10
คะแนน แบงออกเปน 3ระดับ ดังนี้ ระดับ
ปรับปรุง (1 – 3 คะแนน) ระดับปานกลาง
( 4 -6 คะแนน) และระดับดี ( 7 -10
คะแนน) แบบสัมภาษณไดรับการตรวจสอบ
คุณภาพโดยการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา (content validility ) โดย
ผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน เพื่อพิจารณาความ
ถูกตองและความครอบคลุมของเนื้อหา การ
ภาษา และนํามาทดสอบความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือ (Reliability) โดยนําไปทดสอบกับ
ผูปวยโรคเบาหวาน และผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซอนทางไตตั้งแต
ระยะที่ 1-4 ที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุม
ตัวอยาง จํานวน 30 คน มีคาสัมประสิทธิ์
ความเชื่อมั่น KR-20 (Kuder-Richardson)

วัตถุประสงค
เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการทําความ
เขาใจเกี่ยวกับสถานการณปญหาและ
แนวโนมของผูปวยโรคเบาหวาน และ
ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มี
ภาวะแทรกซอนทางไต
- เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานกอนการใช
นวัตกรรม
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วิธีการจัดกิจกรรม
-สืบคนขอมูลจากจากโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานกราง และ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พิษณุโลก
- นัดกลุมตัวอยางสัมภาษณโดยใช
แบบสัมภาษณความรู และทัศนคติ
เกี่ยวกับภาวะไตเสื่อมของผูปวย
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต
สูงกอนทดลองใชนวัตกรรมอยางนอย
3 วัน
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รายละเอียดกิจกรรม
วัตถุประสงค
เทากับ 0.65
2.2แบบสัมภาษณทัศนคติ เกีย่ วกับภาวะไต
เสื่อมของผูปวยโรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหิตสูง มีจาํ นวน 10 ขอ ไดแก ขอ
คําถามดานบวก 5 ขอ โดยกลุม ตัวอยางตอบ
เห็นดวย ให 1 คะแนน ตอบไมเห็นดวย ให 0
คะแนน และขอคําถามดานลบ 5 ขอ โดย
กลุมตัวอยางตอบ เห็นดวย ให 0 คะแนน
ตอบไมเห็นดวย ให 1 คะแนน คะแนนรวมมี
คาระหวาง 1-10 คะแนน แบงออกเปน 3
ระดับ ดังนี้ ระดับปรับปรุง (1 – 3 คะแนน)
ระดับปานกลาง ( 4 -6 คะแนน) และระดับดี
( 7 -10 คะแนน) แบบสัมภาษณไดรับการ
ตรวจสอบคุณภาพโดยการตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา (content validility ) โดย
ผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน เพื่อพิจารณาความ
ถูกตองและความครอบคลุมของเนื้อหา การ
ภาษา และนํามาทดสอบความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือ (Reliability) โดยนําไปทดสอบกับ
ผูปวยโรคเบาหวาน และผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซอนทางไตตั้งแต
ระยะที่ 1-4 ที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุม
ตัวอยาง จํานวน 30 คน มีคาสัมประสิทธิ์
ความเชื่อมั่น KR-20 (Kuder-Richardson)
เทากับ 0.68
3. อธิบายการใชนวัตกรรม "วงลอเตือนไต
- เพื่อใหกลุมตัวอยางรับทราบถึง
เสื่อม" ใหกับกลุมตัวอยาง ดังนี้
กระบวนการใชนวัตกรรม "วงลอ
3.1 ชีแ้ จงการใชนวัตกรรม โดยผูจดั ทําจะมี เตือนไตเสื่อม"
การนัดหมายลวงหนาอยางนอย 3 วัน
3.2 นวัตกรรมนี้ตองนําใชกับคา eGFR ของ
กลุมตัวอยาง
3.3 นํานวัตกรรมไปทดลองใชกับกลุม
ตัวอยาง
3.4 มีการประเมินกอน-หลังทดลองใช
นวัตกรรมโดยใชแบบสัมภาษณความรู และ
ทัศนคติเกี่ยวกับภาวะไตเสือ่ มของผูปวย
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- นําเสนอนวัตกรรม "วงลอเตือนไต
เสื่อม" ใหกับกลุมตัวอยาง
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รายละเอียดกิจกรรม
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
4. ทดลองใชนวัตกรรม ดังนี้
4.1 ผูจัดทํานํานวัตกรรม "วงลอเตือนไต
เสื่อม"ไปใชกับกลุม ตัวอยางรายบุคคล โดย
นําคา eGFR ของกลุมตัวอยาง หมุนลูกศรให
ตรงกับคา eGFR ในนวัตกรรม ซึ่งแบงระดับ
ภาวะไตเสื่อมออกเปน 6 ระยะ (สมาคมโรค
ไตแหงประเทศไทยและสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ, 2555) ดังนี้ 1.
ระยะอัตราการกรองของไตปกติ (คา eGFR
( 101 มิลลิลิตรตอนาทีตอพื้นที่ผิวกาย 1.73
ตารางเมตรขึ้นไป) แสดงเปนสีขาว 2.ระยะที่
1 ไตเริม่ เสื่อม (คา eGFR ( 90 - 100
มิลลิลิตรตอนาทีตอพื้นที่ผิวกาย 1.73 ตาราง
เมตร) แสดงเปน สีเขียวเขม 3.ระยะที่ 2 ไต
เสื่อม (คา eGFR (60 - 89 มิลลิลิตรตอ
นาทีตอพื้นที่ผิวกาย 1.73 ตารางเมตร)
แสดงเปน สีเขียวออน 4.ระยะที่ 3 ไตวาย
ปานกลาง (คา eGFR (30 - 59 มิลลิลิตรตอ
นาทีตอพื้นที่ผิวกาย 1.73 ตารางเมตร)
แสดงเปน สีเหลือง 5.ระยะที่ 4 ไตวายมาก
(คา eGFR (15 - 29 มิลลิลติ รตอนาทีตอ
พื้นที่ผิวกาย 1.73 ตารางเมตร) แสดงเปน สี
สม 6.ระยะที่ 5 ไตวายระยะสุดทาย (คา
eGFR (ต่ํากวา 15 มิลลิลิตรตอนาทีตอพื้นที่
ผิวกาย 1.73 ตารางเมตร) แสดงเปน แดง
4.2 ผูจัดทําแจงผลระดับภาวะไตเสื่อมใหกับ
กลุมตัวอยางทราบเปนสี
4.3 ผูจดั ทําใหคําแนะนํากับกลุมตัวอยางตาม
สีของระดับภาวะไตเสื่อม พรอมทัง้ บอก
อาการและอาการแสดงของไตเสื่อมแตละ
ระดับ
5. ติดตามการใชนวัตกรรม
5.1 ผูจดั การติดตามการใชนวัตกรรม 3 ครั้ง
ในระยะเวลา 4 สัปดาห ดังนี้
5.1.1 หลังใชนวัตกรรมเสร็จ ผูจัดแจก

วัตถุประสงค

วิธีการจัดกิจกรรม

- เพื่อใหกลุมตัวอยางไดนํานวัตกรรม - ผูจัดทําทดลองใชนวัตกรรม “วงลอ
ไปทดลองใชที่บาน
เตือนไตเสื่อมในผูปวยโรคเบาหวาน
และผูป วยโรคความดันโลหิตสูง”กับ
กลุมตัวอยาง

- เพื่อติดตามและใหความชวยเหลือ
กลุมตัวอยางในการใชนวัตกรรม
อยางมีประสิทธิภาพ
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

รายละเอียดกิจกรรม
วัตถุประสงค
คูมือการใหความรูตามระดับของภาวะไต
เสื่อมกับกลุมตัวอยาง พรอมอธิบายการใช
คูมือ
5.1.2 การติดตามครั้งที่ 1 มีการ
ติดตามหางจากการใชนวัตกรรม 1 สัปดาห
โดยติดตามประเมินจากการใชคูมอื และ
ซักถามเกี่ยวกับการใชคูมือ พรอมทั้งให
ความรูเพิ่มเติม
5.1.3 การติดตามครั้งที่ 2 มีการ
ติดตามหางจากการติดตามครั้งที่ 1 1
สัปดาห โดยติดตามประเมินจากการใชคูมอื
และซักถามเกี่ยวกับความรู ทัศนคติเกี่ยวกับ
โรคไตเรื้อรัง พรอมทั้งใหความรูเ พิ่มเติม
5.1.3 การติดตามครั้งที่ 3 มีการ
ติดตามหางจากการติดตามครั้งที่ 2 1
สัปดาห โดยติดตามประเมินจากการใชคูมือ
และเปดโอกาสใหกลุมตัวอยางซักถามและให
ความรูเกี่ยวกับความรูเ พิ่มเติม และปรับ
ทัศนคติเกีย่ วกับโรคไตเรื้อรัง
6. ประเมินความรู และทัศนคติเกีย่ วกับ
- เพื่อนําคาความรู และทัศนคติ
ภาวะไตเสื่อมของผูปวยโรคเบาหวานและโรค เกีย่ วกับภาวะไตเสื่อมของผูปวย
ความดันโลหิตสูงหลังใชนวัตกรรม
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต
สูงกอนขหลังวามีการเปลี่ยนแปลง
หรือไมหลังใชนวัตกรรม

วิธีการจัดกิจกรรม

- นัดกลุมตัวอยางสัมภาษณโดยใช
แบบสัมภาษณความรู และทัศนคติ
เกี่ยวกับภาวะไตเสื่อมของผูปวย
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต
สูงหลังทดลองใชนวัตกรรมอยางนอย
3 วัน

3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณความรู และทัศนคติเกี่ยวกับภาวะไตเสื่อมของผูปวย
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
4. การวิ เคราะห ข อ มู ล ใช ส ถิ ติ เชิ งพรรณนา (descriptive statistic) ได แ ก ความถี่ ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย และส ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละขอมูลสวนบุคคลของกลุม ตัวอยางจําแนกตามขอมูลทั่วไป (n=82)
ขอมูลทั่วไป
จํานวน (คน)
เพศ
ชาย
30
หญิง
52
อายุ
35-39 ป
3
40-44 ป
0
45-49 ป
11
50-54 ป
10
55-59 ป
11
60-64 ป
13
65-69 ป
16
70 ปขึ้นไป
18
รายไดตอป
150,001 บาทเปนตนไป
5
100,001-150,000 บาท
25
50,001-100,000 บาท
38
30,001-50,000 บาท
7
ต่ํากวา 30,000 บาท
7
โรคประจําตัว
โรคเบาหวาน
18
โรคความดันโลหิตสูง
45
โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
19
ระยะเวลาการเจ็บปวยโรคเบาหวาน และหรือโรคความดันโลหิตสูง
นอยกวา 5 ป
29
5-10 ป
40
มากกวา 10 ป
13

รอยละ
36.59
63.41
3.66
0.00
13.41
12.20
13.41
15.86
19.51
21.95
6.10
30.48
46.34
8.54
8.54
21.95
54.88
23.17
35.37
48.78
15.85

จากตารางที่ 1 กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง รอยละ 63.41 สวนใหญมีอายุ 60 ปขึ้นไป รอยละ 57.32 มี
รายได 50,001-100,000 บาทตอป รอยละ 46.34 มีโรคประจําตัวเปนโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด 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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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบจํานวนและรอยละระดับคะแนนความรูเกีย่ วกับภาวะไตเสื่อมของของกลุมตัวอยาง 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

จากตารางที่ 2 พบวา กอนทดลองใชนวัตกรรมกลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูอยูในระดับปานกลาง รอยละ 48.88
และระดับ ดีรอยละ 46.34 โดยมี คะแนนเฉลี่ย 6.33 (S.D. = 1.63) คะแนนต่ําสุด 2 คะแนนสูงสุด 10 และหลังทดลองใช
นวัตกรรมกลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูอยูในระดับดีรอยละ 73.17 และระดับปานกลางรอยละ 26.83 ซึ่งจะเห็นไดวากลุม
ตัวอยางมีระดับคะแนนความรูเกี่ยวกับภาวะไตเสื่อมหลังใชนวัตกรรมเพิ่มขึ้นจากกอนใชนวัตกรรม
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบรอยละของกลุมตัวอยางที่ตอบคําถามถูกจําแนกตามประเด็นความรูเ กี่ยวกับภาวะไตเสื่อมกอนและ
หลังใชนวัตกรรม "วงลอเตือนไตเสือ่ ม" (N=82)
ประเด็น
1.ผูที่มีภาวะไตเสื่อมสามารถรักษาใหไตกลับมาทําหนาที่ปกติได
2. ผูปวยไตเสื่อมจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงสามารถดืม่
เครื่องดื่มที่มีน้ําตาลสูง เชน กาแฟ 3 in 1 ชา น้ําอัดลม โดยไมจํากัด
ปริมาณ
3. ภาวะความดันโลหิตสูงที่ไมสามารถควบคุมไดเปนสาเหตุที่ทําให
ไตเสื่อมได
4. โรคเบาหวานเปนสาเหตุของภาวะไตเสื่อม
5. การรับประทานอาหารที่มโี ซเดียมสูง(รสชาติเค็ม)จํานวนมากหรือ
บอยครั้ง เชน เกลือ น้ําปลา ซอสปรุงรส ปลารา ปลาเกลือ ไสกรอก
อาหารแปรรูป ขนมขบเคี้ยว เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดภาวะไตเสื่อม
6.การรับประทานยาหมอ ยาลูกกลอน ไมสามารถทําใหเกิดภาวะไต
เสื่อมได
7. การสูบบุหรีไ่ มไดเปนสาเหตุของการเกิดการเสื่อมของไต
8. การดื่มสุรามีผลตอการทํางานของไตลดลง
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กอนทดลองใชนวัตกรรม
รอยละกลุม ตัวอยาง
ที่ตอบคําถามถูก
65.85
53.65

หลังทดลองใชนวัตกรรม
รอยละกลุม ตัวอยาง
ที่ตอบคําถามถูก
85.37
86.59

62.19

93.90

70.73
62.20

92.68
69.51

58.54

81.71

63.41
70.73

65.85
73.17
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กอนทดลองใชนวัตกรรม
รอยละกลุม ตัวอยาง
ที่ตอบคําถามถูก
40.24

ประเด็น

หลังทดลองใชนวัตกรรม
รอยละกลุม ตัวอยาง
ที่ตอบคําถามถูก
57.32

9.การรับประทานยารักษาโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงเปน
ระยะเวลานานทําใหไตเสื่อม
10. ผูที่มีภาวะไตเสื่อมจะมีอาการ คันตามผิวหนัง ปสสาวะเปนฟอง
65.85
87.80
ปสสาวะออกนอย บวม
จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาการตอบคําถามรายขอ พบวา รอยละของกลุมตัวอยางที่ตอบคําถามถูกจําแนกตาม
ประเด็นความรูเกี่ยวกับภาวะไตเสื่อมหลังใชนวัตกรรม "วงลอเตือนไตเสื่อม" เพิ่มขึ้นจากกอนใชนวัตกรรมทั้ง 10 ขอ และ
ประเด็นความรูที่มีรอยละของกลุมตัวอยางที่ตอบคําถามถูกเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ ผูปวยไตเสื่อมจากโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงสามารถดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลสูง เชน กาแฟ 3 in 1 ชา น้ําอัดลม โดยไมจํากัดปริมาณ เพิ่มจากรอยละ53.65 เปน
รอยละ86.59 และประเด็นความรูที่มีรอยละของกลุมตั วอยางที่ตอบคําถามถูกเพิ่มขึ้นนอยที่สุด คือ การสูบบุหรี่ไมไดเปน
สาเหตุของการเกิดการเสื่อมของไต โดยเพิ่มจากรอยละ63.41 เปนรอยละ65.85
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบจํานวนและรอยละระดับคะแนนทัศนคติเกีย่ วกับภาวะไตเสื่อมของของกลุมตัวอยาง 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

จากตารางที่ 4 พบวา กอนทดลองใชนวัตกรรมกลุม ตัวอยางสวนใหญมที ัศนคติอยูในระดับดี รอยละ 50 และระดับ
ปานกลางรอยละ 45.12 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 6.40 (S.D. = 1.66) คะแนนต่ําสุด 3 คะแนนสูงสุด 10 และหลังทดลองใช
นวัตกรรมกลุมตัวอยางสวนใหญมคี วามรูอยูในระดับดีรอยละ 89.02 และระดับปานกลางรอยละ 10.98 ซึ่งจะเห็นไดวากลุม
ตัวอยางมีระดับคะแนนทัศนคติเกีย่ วกับภาวะไตเสื่อมหลังใชนวัตกรรมเพิ่มขึ้นจากกอนใชนวัตกรรม
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบรอยละของกลุมตัวอยางทีต่ อบคําถามถูกจําแนกตามประเด็นทัศนคติเกี่ยวกับภาวะไตเสื่อมกอนและ
หลังใชนวัตกรรม "วงลอเตือนไตเสือ่ ม" (N=82)
กอนทดลองใชนวัตกรรม
รอยละกลุม ตัวอยาง
ที่ตอบคําถามถูก
64.63
51.22
56.10
74.39
56.10
65.85
64.63
65.85

ประเด็น

หลังทดลองใชนวัตกรรม
รอยละกลุม ตัวอยาง
ที่ตอบคําถามถูก
89.02
87.80
96.34
93.90
80.49
86.59
71.08
80.49

1.การเจ็บปวยดวยภาวะไตเสื่อมเปนเรื่องของโชคชะตา
2.การเจ็บปวยดวยภาวะไตเสื่อมทําใหเกิดความยุงยากในการใชชีวิต
3. เมื่ออาการไตเสื่อมดีขึ้นแลวก็สามารถหยุดไปตรวจตามนัดได
4.การไมรับประทานอาหารรสเค็ม ทําใหชะลอไตเสื่อมได
5.การเลือกรับประทานอาหารไขมันนอยทําใหทําใหชะลอไตเสื่อมได
6.ผูปวยที่มีภาวะไตเสื่อม ไมสามารถทํางานหนักไดตามปกติ
7.การควบคุมน้ําหนักไมสามารถชะลอไตเสื่อมได
8.การหยุดรับประทานยาลดความดันโลหิตสูงและลดน้ําตาลในเลือด
ไมมผี ลตอการเกิดภาวะไตเสื่อม
9.การสูบบุหรี่และดื่มสุราเปนวิธกี ารผอนคลายความเครียดที่เหมาะสม
60.98
84.14
ผูปวยที่มีภาวะไตเสื่อม
10.ผูปวยที่มีภาวะไตเสื่อมไมจาํ เปนตองควบคุมอาหารหรือออกกําลัง
73.17
74.39
กาย หากรับประทานยาตามแผนการรักษาของแพทยอยางตอเนื่อง
จากตารางที่ 5 เมื่อพิจารณาการตอบคําถามรายขอ พบวา รอยละของกลุมตัวอยางที่ตอบคําถามถูกจําแนกตาม
ประเด็นทัศนคติเกี่ยวกับภาวะไตเสื่อมหลังใชนวัตกรรม "วงลอเตือนไตเสื่อม" เพิ่มขึ้นจากกอนใชนวัตกรรมทั้ง 10 ขอ และ
ประเด็นทัศนคติที่มีรอยละของกลุมตัวอยางที่ตอบคําถามถูกเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ เมื่ออาการไตเสื่อมดีขึ้นแลวก็สามารถหยุดไป
ตรวจตามนัดได เพิ่มจากรอยละ 56.10 เปนรอยละ 96.34 และประเด็นทัศนคติที่มีรอยละของกลุมตัวอยางที่ตอบคําถามถูก
เพิ่มขึ้นนอยที่สุด คือ ผูปวยที่มีภาวะไตเสื่อมไมจําเปนตองควบคุมอาหารหรือออกกําลังกาย หากรับประทานยาตามแผนการ
รักษาของแพทยอยางตอเนื่อง โดยเพิ่มจากรอยละ 73.17 เปนรอยละ 74.39
อภิปรายผล

นวัต กรรม"วงล อเตื อนไตเสื่อ ม" เป น รูป แบบการให ความรูและปรับ ทัศ นคติ เกี่ย วกับ ภาวะไตเสื่อ มในผู ปว ย
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งผลการทดลองใชนวัตกรรม "วงลอเตือนไตเสื่อม" ทําใหระดับคะแนนความรูและ
ทัศนคติเกี่ยวกับภาวะไตเสื่อมของกลุมตัวอยางเพิ่มขึ้นจากกอนทดลองใชนวัตกรรม เปนผลมาจากรูปแบบการใหความรู ซึ่ง
กลุมตัวอยางไดรับทราบผลระดับภาวะไตเสื่อมเปนสีตามระยะของภาวะไตเสื่อม และมีการใหคําแนะนํา การแจกสมุกรักษไต
ซึ่งเปนคูมือการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มี ภาวะไตเสื่อมระยะ 1-4 ไดเนนอาหารรักษไต การ
รับประทานยา การออกกําลังกาย การจัดการความเครียด การลด/สัมผัสควันบุหรี่ และการควบคุมน้ําหนัก โดยกลุมตัวอยาง
สามารถอานทบทวนความรูจากสมุดรักษไต และมีการติดตามการใชสมุดฯ และใหความรูเพิ่มเติม โดยการใหความรูใชวิธีการ
สอนแนะนําจากประสบการณเดิมในการดูแลตนเองของกลุมตัวอยางใหเหมาะสมกับโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงซึ่ง
เปนปจจัยสาเหตุของการเกิดโรคไตเรื้อรัง และใหความรูเพิ่มเติมการชะลอไตเสื่อม ซึ่งเปนกิจกรรมที่ทําใหกลุมตัวอยางได
ทบทวนกิจกรรมอยางตอเนื่องเปนระยะเวลา 4 สัปดาห ซึ่งการไดรับรูปแบบการใหความรูนี้จึงทําใหกลุมตัวอยางมี ระดับ
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คะแนนความรูและทัศนคติเกี่ยวกับภาวะไตเสื่อมของกลุมตัวอยางเพิ่มขึ้นจากกอนทดลองใชนวัตกรรม สอดคลองกับการศึกษา
ของนันธิญา พันอินากูล ,2553; เพ็ญพร ทวีบุตร, พัชราพร เกิดมงคล, ขวัญใจ อํานาจสัตยซื่อ, 2560; ปยนันท ศักดาณรงค,
2553 พบวา ผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะไตเรื้อรังระยะเริ่มตนมีระดับคะแนนความรูและทัศนคติ
เกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังสูงกวากอนการทดลอง เนื่องผูปวยไดรับความรู และปรับทัศนคติผานรูปแบบการใหความรูเกี่ยวกับโรคไต
เรื้อรัง ซึ่งกิจกรรมไดเนนการใหความรูผานคูมือการดูแลตนเองเพื่อชะลอไตเสื่อม ซึ่งประกอบดวย อาหารที่เหมาะสมกับผูปวย
เบาหวานและความดั น โลหิ ต สู งที่ มี ภ าวะไตเรื้ อ รังระยะเริ่ม ต น การรั บ ประทานยา การออกกํ าลั งกาย และการจั ด การ
ความเครียด ซึ่งเปนการทบทวนความรูดวยตนเอง และเปนการติดตามเยี่ยมบานชวยสนับสนุนใหผูปวยมีระดับคะแนนความรู
และทัศนคติเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังเพิ่มขึ้น
สรุปผลการวิจัย
นวัตกรรม"วงลอเตือนไตเสื่อม" ทําใหกลุมตัวอยางมีระดับคะแนนความรูและทัศนคติเกี่ยวกับภาวะไตเสื่อมเพิ่มขึ้น
กอนการทดลองใชนวัตกรรม เนื่องนวัตกรรมมีการแจงผลอัตราการกรองของไต(eGFR) เปนแถบสี ซึ่งแตละแถบสีจะแสดงถึง
ระยะของภาวะไตเสื่อม อาการและอาการแสดงของแตละระยะพรอมทั้งใหคําแนะนําเบื้องตนเกี่ยวกับการชะลอไตเสื่อม
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเยี่ยมบานโดยใชคูมือรักษไตติดตามผลการใหความรู และปรับทัศนคติเกี่ยวกับภาวะไตเสื่อมจากการ
ทดลองใชนวัตกรรม
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ ผู อํ า นวยการและเจา หน าที่ โรงพยาบาลส งเสริ ม ตํ าบลบ านกร างที่ ให ก ารสนั บ สนุ น พื้ น ที่ ในการฝ ก
ปฏิบัติงาน ขอบคุณผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 82 คน ที่ใหความรวมมือในการใชนวัตกรรม และขอขอบคุณ
อาจารย ดร.อัศนี วันชัย รองผูอํานวยการกลุมงานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ที่ให
ความอนุเคราะหในการอานและใหคําแนะนําที่เปนประโยชนในการปรับแกไขบทคัดยอ รวมทั้งชวยปรับบทคัดยอภาษาอังกฤษ
ใหถูกตอง และสวยงามตามหลักการใชภาษาอังกฤษ
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บทคัดยอ
โรคไมติดตอเรื้อรัง เปนปญหาสาธารณสุข ที่สําคัญของทั่วโลกในปจจุบัน ซึ่งนําไปสูการการเกิดภาวะแทรกซอน
ที่รุนแรง ไดแก โรคจอประสาทตาเสื่อม โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด แผลเรื้อรังที่เทา รวมทั้ง โรคหลอดเลือด
สมอง การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใชนวัตกรรม “ตวงเกลือ มัน ตาล ตวงตาล มัน เกลือ” ตอการควบคุม
ระดับความดันโลหิตและระดับน้ําตาลในเลือด ในผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง ตําบลงิ้วงาม อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน
15 คน ที่ไดรับการสอน สาธิต และนํานวัตกรรมกลับไปใชในการตวงเกลือ และน้ําตาลในชีวิตประจําวัน วิเคราะหขอมูลใชสถิติ
เชิงพรรณนาและสถิติทดสอบคาเฉลี่ยของประชากร 2 กลุมสัมพันธกัน (Paired-t test) ผลการศึกษาพบวาภายหลังจากการ
นํานวัตกรรมไปใช ผูปวยโรคไมติดตอเรือ้ รัง มีคาเฉลี่ยคาความดันโลหิตชวงบน คาความดันโลหิตชวงลาง และคาระดับน้ําตาล
ปลายนิ้ว (DTX) ต่ํากวากอนการใชนวัตกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถสรุปและอภิปรายไดวาการตวง
เกลือและน้ําตาลเพื่อบริโภคในชีวิตประจําวันตามแบบนวัตกรรม “ตวงเกลือ มัน ตาล ตวงตาล มัน เกลือ” สามารถลดคาความ
ดันโลหิตชวงบน คาความดันโลหิตชวงลาง และคาระดับน้ําตาลปลายนิ้ว (DTX) ในผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังได
คําสําคัญ : โรคไมติดตอเรื้อรัง เกลือ น้ําตาล 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) ที่เปนปญหาสาธารณสุขสําคัญของทั่วโลกใน
ปจจุบัน สาเหตุเกิดจากปจจัยทางดานพันธุกรรม อายุที่เพิ่มขึ้น และพฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสมไดแก การรับประทาน
อาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม มากเกินไป ภาวะน้ําหนักตัวเกินเกณฑ การขาดการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ ภาวะเครียด
การสูบบุหรี่ และการดื่มสุรา เมื่อเกิดการเจ็บปวยขึ้นหากไมไดรับการรักษาอยางตอเนื่อง รวมทั้งปฏิบัติตัวไมเหมาะสมกับโรค
จะนําไปสูการการเกิดภาวะแทรกซอนที่รุนแรง ตามมาได เชน โรคจอประสาทตาเสื่อม โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอด
เลือด แผลเรื้อรังที่เทา รวมทั้ง โรคหลอดเลือดสมอง อันจะทําใหเกิดความพิการตามมา ซึ่งภาวะแทรกซอนเหลานี้สงผล
กระทบตอคุณภาพชีวิตของผูปวย ตลอดจนสิ้นเปลืองคาใชจายดานสาธารณสุขโดยรวมของประเทศ (สํานักงานโรคไมติดตอ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2558)
สถิติ สุขภาพทั่ วโลก พ.ศ. 2555 องคก ารอนามั ยโลกรายงานวา 1 ใน 11 คนของประชาชนวัยผู ใหญ ป วยเป น
โรคเบาหวาน และ 1 ใน 3 ของวัย นี้ มีภ าวะความดั นโลหิ ต สูง ซึ่ งที่ เป น สาเหตุ การตายถึ งรอ ยละ 63 (สํ านั กงานกองทุ น
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2561) สําหรับประเทศไทย จากรายงานการสํารวจสุขภาพ ของประชากรไทย ในป พ.ศ.
2557 พบวาประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป ปวยเปนโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน รอยละ 24.7 และ 8.9 ตามลําดับ โดย
มีผูที่ไมรูวาตนเองปวยเปนโรคความดันโลหิตและโรคเบาหวานสูงถึงรอยละ 44.7 และ 43.1 ซึ่งมีเพียงรอยละ 29.7 และ 23.5
เทานั้นที่ทราบ รวมทั้งไดรับการรักษาและควบคุมอาการได (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2558) จังหวัดพิษณุโลก มี
ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 29,951 คน คิดเปนอัตราปวย 90.25 ตอประชากรพันคน และมีภาวะแทรกซอน 355 คน
คิ ด เป น ร อ ยละ 1.19 และโรคเบาหวาน จํ า นวน 14,804 คน คิ ด เป น อั ต ราป ว ย 44.61 ต อ ประชากรพั น คน และมี
ภาวะแทรกซ อ น 4,049 คิ ด เป น ร อ ยละ 27.35 (ระบ บคลั ง ข อ มู ล โรคไม ติ ด ต อ เรื้ อ รั ง จั ง หวั ด พิ ษณุ โลก , 2561)
คณะผูจัดทําไดตระหนักถึงความสําคัญของภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เชน โรคไตวาย
เรื้อรัง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง จอประสาทตาเสื่อม หรือการเกิดแผลเรื้อรังที่เทาอันนําไปสูการตัดเทา ทําใหเกิดความ
พิการตาม ซึ่งจากการลงสํารวจขอมูลของชุมชนในเขตเมืองจังหวัดพิษณุโลก พบวา ทั้งกลุมเสี่ยงและผูปวยโรคเรื้อรังบางสวน
ยังมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารรสหวาน มัน เค็ม การสรางเสริมสุขภาพเพื่อปองกันไมใหเกิดโรคเรื้อรัง จึงเปนวิธีการที่ดี
ที่สุดในการตัดวงจรของการเกิดโรค และหากเกิดปวยเปนโรคเรื้อรังแลวการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเพื่อปองกันการเกิด
ภาวะแทรกซอนตาง ๆ จึงเปนสิ่งที่จําเปน ซึ่งการจัดการโรคเรื้อรังในปจจุบัน เริ่มตนจากการคัดกรองกลุมเสี่ยงจัดกลุมตาม
ความรุนแรงของโรคตามเกณฑปงปองจราจร 7 สี โดยแบงกลุมผูปวยเปน 3 กลุม ไดแก กลุมเสี่ยง กลุมปวย และกลุมที่มีโรค
แทรกซอน เพื่อนําไปสูการวางแผนและดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของแตละกลุมตอไป (สิรีวัฒน อายุวัฒน, อภิ
เชษฐ พูลทรัพย และนิดา มีทิพย, 2560) ดังนั้นคณะผูจัดทําจึงไดสรางนวัตกรรม “ตวงเกลือ มัน ตาล ตวงตาล มัน เกลือ”
เพื่อเปนสื่อในการใหความรู และคําแนะนําเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับภาวะสุขภาพของผูรับบริการ โดยมีการใช
ปงปองจราจรชีวิต 7 สีเพื่อจัดกลุมผูปวยเปน 3 กลุม ไดแก กลุมปกติ (สีเขียวออน และสีเขียวแก) กลุมปวย (สีเหลือง และสี
สม) และกลุมที่มีภาวะแทรกซอน (สีแดง และสีดํา) เพื่อสามารถใหผูรับบริการนําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสมกับภาวะสุขภาพ
ของตน หากผูบริการตวงเกลือ น้ําตาล และไขมันตามคําแนะนํา จะชวยควบคุมระดับความดันโลหิตและระดับน้ําตาลในเลือด
และชวยชะลอการเกิดภาวะแทรกซอนตาง ๆ ที่จะตามมาได

264

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจําป พ.ศ. 2561

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง (ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และโรคไขมันในเลือดสูง)
ตําบลงิ้วงาม อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีความสมัครใจในการทดลองใชนวัตกรรม “ตวงเกลือ มัน ตาล ตวงตาล มัน
เกลือ” จํานวน 15 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ นวัตกรรม “ตวงเกลือ มัน ตาล ตวงตาล มัน เกลือ” รายละเอียดของการใชดังนี้
รายละเอียดกิจกรรม
1. วัดความดันโลหิต และเจาะน้ําตาล
ปลายนิ้ว

วัตถุประสงค
- เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานกอนการใช
นวัตกรรม
- นํามาจัดกลุม ผูปวยโรคไมติดตอเรื้อง
รังเปน 3 กลุม ตามปงปองจราจร 7 สี
ไดแก กลุม ปกติ (สีเขียวออน และสี
เขียว) กลุมปวย (สีเหลือง และสีสม )
และกลุม ที่มีภาวะแทรกซอน (สีแดง
และสีดํา) เพื่อใชนวัตกรรมตามสี
- เพื่อใหกลุมตัวอยางมีความรูและ
สามารถใชนวัตกรรม “ตวงเกลือ มัน
ตาล ตวงตาล มัน เกลือ” ไดอยาง
ถูกตองเมื่อนํากลับไปใชที่บาน

2. อธิบายการใชนวัตกรรม “ตวงเกลือ
มัน ตาล ตวงตาล มัน เกลือ” ใหกับ
กลุมตัวอยาง ดังนี้
2.1 แจงใหกลุมตัวอยางทราบวา
ตนเองอยูในกลุมไหนของปงปองจราจร
7 สี ไดแก กลุมปกติ (สีเขียวออน และสี
เขียว) กลุมปวย (สีเหลือง และสีสม )
และกลุม ที่มีภาวะแทรกซอน (สีแดง
และสีดํา)
2.2 สาธิตการตวงเครื่องปรุงรสแตละ
ชนิดตามระดับของปงปองจราจร 7 สี
ไดแก กลุม ปกติ กลุม ปวย และกลุม ที่มี
ภาวะแทรกซอน
2.3 ใหกลุมตัวอยางสาธิตยอนกลับ
วิธีการตวงเครื่องปรุงรส และให
คําแนะนําจนกวาจะตวงไดถูกตองตาม
ปริมาณ
3. ทดลองใชนวัตกรรม
- เพื่อใหกลุมตัวอยางไดนํานวัตกรรมไป
ทดลองใชที่บาน
4. ติดตามการใชนวัตกรรม

- เพื่อติดตามและใหความชวยเหลือ
กลุมตัวอยางในการใชนวัตกรรมอยางมี
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วิธีการจัดกิจกรรม
- นัดหมายและชี้แจงใหผูปวยโรคไม
ติดตอเรื้อรังที่เปนโรคเบาหวานงดน้ํางด
อาหาร 6 ชม. กอนมาเจาะเลือด

- แจกนวัตกรรม “ตวงเกลือ มัน ตาล
ตวงตาล มัน เกลือ” ใหกับกลุมตัวอยาง
คนละ 1 ชุด
- สาธิตและสาธิตยอนกลับการใช
นวัตกรรม
- เปดโอกาสใหกลุมตัวอยางซักถามขอ
สงสัย

- กลุมตัวอยางนํานวัตกรรมไปใชในการ
ตวงเกลือและน้ําตาลที่บริโภคในแตละ
วัน
- ลงเยี่ยมบานกลุมตัวอยาง
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รายละเอียดกิจกรรม
5. วัดความดันโลหิต และเจาะน้ําตาล
ปลายนิ้ว

วัตถุประสงค
วิธีการจัดกิจกรรม
ประสิทธิภาพ
- เพื่อนําคาที่ไดมาเปรียบเทียบกับคา
- นัดหมายและชีแ้ จงใหผูปวยโรคไม
พื้นฐานวามีการเปลี่ยนแปลงหรือไมหลัง ติดตอเรื้อรังที่เปนโรคเบาหวานงดน้ํางด
ใชนวัตกรรม
อาหาร 6 ชม. กอนมาเจาะเลือด

ภาพที่ 1 ชอนนวัตกรรมที่ใชตวงเครื่องปรุงรส

ภาพที่ 2 นวัตกรรม “ตวงเกลือ มัน ตาล ตวงตาล มัน เกลือ”
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3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ digital และอุปกรณ ในการเจาะ
น้ําตาลปลายนิ้ว
4. ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา ระหวางวันที่ 27 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2560
5. การวิ เคราะห ข อ มู ล ใช ส ถิ ติ เชิ งพรรณนา (descriptive statistic) ได แ ก ความถี่ ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย และส ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอางอิง คือ สถิติทดสอบคาเฉลี่ยของประชากร 2 กลุมสัมพันธกัน (Paired-t test)
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละขอมูลสวนบุคคลของกลุม ตัวอยาง (n=15)
ขอมูลทั่วไป

จํานวน (คน)

เพศ
ชาย
2
หญิง
13
อายุ (x = 63.20, S.D. = 7.88, Min = 52.00, Max =79.00 )
ระดับการศึกษา
ไมมีขอมูล
1
ไมไดรับการศึกษา
1
ประถมศึกษา
11
มัธยมศึกษาตอนตน
2
อาชีพ
ไมมีขอมูล
1
ไมประกอบอาชีพ
8
เกษตรกรรม
3
รับจางทั่วไป
2
คาขาย
1
รายได/เดือน (x = 2,628.57, S.D. = 2,729.73, Min = 600.00, Max = 9,000.00)
โรคประจําตัว
- HT, DM และ DLP
15

รอยละ
13.30
86.70

6.70
6.70
73.30
13.30
6.70
53.30
20.00
13.30
6.70

100

จากตารางที่ 1 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 86.70 มีอายุเฉลี่ย 63.20 ป สวนใหญจบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษา รอยละ 73.30 เปนผูสูงอายุที่ไมไดประกอบอาชีพ รอยละ 53.30 มีรายไดเฉลี่ย 2,628.57 บาทตอเดือน และมี
โรคประจํานวนเปนโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไขมันในเลือดสูง
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการลดลงของคาความดันโลหิตชวงบนของกลุมตัวอยาง กอนและหลังใชนวัตกรรม “ตวงเกลือ มัน
ตาล ตวงตาล มัน เกลือ” (n=15)
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
คาเฉลี่ย

คาความดันโลหิตชวงบน
กอน (mmHg)
หลัง (mmHg)
130
118
130
120
120
115
130
120
140
130
140
110
150
140
120
110
150
130
160
125
132
125
140
126
148
130
130
110
136
128
137.06
122.43

ลดลง
(mmHg)
12
10
5
10
10
30
10
10
20
35
7
14
18
20
8
14.60

จากตารางที่ 2 พบวาภายหลังจาการใชนวัตกรรม “ตวงเกลือ มัน ตาล ตวงตาล มัน เกลือ” กลุมตัวอยางทุกคนมีคา
ความดันโลหิตชวงบนลดลง ซึ่งมีคา เฉลี่ยเทากับ 14.60 mmHg โดยลดมากทีส่ ุด 35 mmHg และลดนอยที่สุด 5 mmHg
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบการลดลงของคาความดันโลหิตชวงลางของกลุมตัวอยาง กอนและหลังใชนวัตกรรม “ตวงเกลือ มัน
ตาล ตวงตาล มัน เกลือ” (n=15)
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

คาความดันโลหิตชวงลาง
กอน (mmHg)
หลัง (mmHg)
70
60
90
80
80
70
100
85
90
80
70
70
80
90
70
68
90
80
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ลดลง
(mmHg)
10
10
10
15
10
0
-10
2
10
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10
11
12
13
14
15
คาเฉลี่ย

90
80
84
80
70
84
81.86

70
80
78
70
70
82
75.53

20
0
6
10
0
2
6.33

จากตารางที่ 3 พบวาภายหลังจาการใชนวัตกรรม “ตวงเกลือ มัน ตาล ตวงตาล มัน เกลือ” มีกลุมตัวอยางสามคนที่
มีระดับความดันโลหิตชวงลางเทาเดิม และหนึ่งคนที่มีคาความดันโลหิตชวงลางสูงขึ้น 10 mmHg สําหรับกลุมทีล่ ดลง มี
คาเฉลี่ยเทากับ 6.33 mmHg โดยลดมากทีส่ ุด 20 mmHg และลดนอยที่สุด 2 mmHg
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบการลดลงของคาระดับน้ําตาลปลายนิ้ว (DTX) ของกลุมตัวอยาง กอนและหลังใชนวัตกรรม “ตวงเกลือ
มัน ตาล ตวงตาล มัน เกลือ” (n=7)
คนที่
คาระดับน้ําตาลปลายนิ้ว (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
จากตารางที่ 4 พบวาภายหลังจาการใชนวัตกรรม “ตวงเกลือ มัน ตาล ตวงตาล มัน เกลือ” กลุมตัวอยางทุกคนมีคา
ระดับน้ําตาลปลายนิ้ว (DTX) ลดลง ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 15.14 mg% โดยลดมากที่สดุ 33 m% และลดนอยที่สดุ 3 mg%
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคาความดันโลหิตชวงบน คาความดันโลหิตชวงลาง และคาระดับน้ําตาล
ปลายนิ้ว (DTX) ของกลุมตัวอยาง กอนและหลังใชนวัตกรรม “ตวงเกลือ มัน ตาล ตวงตาล มัน เกลือ”
คะแนนเฉลี่ย
โปรแกรม
S.D.
t
df
p-value*
x
คาความดันโลหิตชวงบน
กอน
137.06
11.38
6.59
14
.000
หลัง
122.43
8.81
คาความดันโลหิตชวง
กอน
81.86
9.17
3.31
14
.005
หลัง
75.53
7.91
ระดับน้ําตาลปลายนิ้ว (DTX)
กอน
140.42
16.46
3.37
6
.015
หลัง
125.28
13.71
* Paired-t test
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จากตารางที่ 5 สรุปไดวา คาเฉลี่ยคาความดันโลหิตชวงบน คาความดันโลหิตชวงลาง และคาระดับน้าํ ตาลปลายนิ้ว
(DTX) ของกลุมตัวอยางหลังใชนวัตกรรม “ตวงเกลือ มัน ตาล ตวงตาล มัน เกลือ” ลดลงจากกอนใชนวัตกรรมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
จากผลการทดลองใชนวัตกรรม “ตวงเกลือ มัน ตาล ตวงตาล มัน เกลือ” ชวยใหผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังสามารถ
ควบคุมระดับความดันโลหิตและระดับน้ําตาลในเลือดได โดยมีคาเฉลี่ยคาความดันโลหิตชวงบน คาความดันโลหิตชวงลาง และ
คาระดับน้ําตาลปลายนิ้ว (DTX) ลดลงกวากอนการใชนวัตกรรม สอดคลองกับการศึกษามุมมองในการจัดการตนเองของผูปวย
โรคเบาหวานที่อาศัยในเขตชานเมือง พบวา พฤติกรรมการกินเปน 1 ใน 4 ของปจจัยความสําเร็จในการจัดการตนเองของ
ผูป วยเบาหวาน โดยใหค วามคิ ดเห็ นไววา “ต องงด แต กิน มั่ง อยาตามใจปาก เดี ยวน้ํ าตาลจะขึ้ น” (สิ รีวัฒ น อายุวัฒ น ,
ชนกานต แสงคํากุล และจุฑามาศ รัตนอําภา, 2560) เชนเดียวกับการศึกษาการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยโรค
ความดันโลหิตสูงในชุมชนกึ่งเมือง โดยประยุกตใชกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม ทําใหผูปวยเกิดการพัฒนาดานความรู
สรางความตระหนัก และเกิดทักษะที่ถูกตองในการจัดการตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม โดยพบวา
ผูปวยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารประเภทตาง ๆ เปนไปในทางที่เหมาะสม โดยไดเรียนรูป ริมาณโซเดียม
ในอาหารที่ไดจากเครื่องปรุงชนิดตาง ๆ กิจกรรมสาธิตอาหารที่จํากัดปริมาณเกลือโซเดียม ทําใหไดเรียนรูรสชาติอาหารที่
เหมาะสมสําหรับผูปวยโรคความดันโลหิตสูง (ประเพ็ญพร ชํานาญพงษ และลัฆ ปยะบัณฑิตกุล, 2559) นอกจากนี้การพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อใชสื่อสารระดับความเสี่ยงในผูปวยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ตามแนวคิดปงปองจราจรชีวิต 7 สี ของ
โรงพยาบาลสงเริมสุขภาพตําบลบานโคก ตําบลไร อําเภอ พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ไดนวัตกรรมที่เรียกวา “ไอปอง” ซึ่งมี
คุณสมบัติที่สําคัญ 6 ประการ คือ (1) ทําเองได (2) ตนทุนต่ํา (3) พกพาสะดวก (4) ประเมินน้ําตาลและความดันโลหิตในอัน
เดียว (5) บอกโอกาสเสี่ยงหรือความคาดหวังได และ (6) ใชงานงาย ซึ่งการประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรม ในสวนของ
ความรู พบวา กอนเรียนกลุมตัวอยางรูวาปงปองจาราจรชีวิต 7 สี คืออะไร และสีที่คาดหวังของผูปวย คือ สีเขียวเขม รอยละ
19.61 หลังเรียนเพิ่มเปนรอยละ 88.80 การวัดความสามารถในการประเมินความรุนแรงของโรคตามปงปองจราจรชีวิต 7 สี
ดวยตนเอง พบวา กอนเรียนทําได รอยละ 5.04 หลังเรียนเพิ่มเปนรอยละ 72.27 สําหรับการวัดความคาดหวังในการนําไปใช
ดูแลสุขภาพตนเองหรือเพื่อนบาน พบวา คาดหวังวาจะทําไดรอยละ 71.92 และการประเมินความพึงพอใจในตัวนวัตกรรม
ดวยการสัมภาษณเชิงลึก พบวา สวนใหญรอยละ 89.10 มีความพึงพอใจ การใหบริการสุขภาพในยุคปจจุบัน ผูใหบริการตอง
ใหความสําคัญกับผูรับบริการในฐานะผูรู และปรับบทบาทมาเปนทีป่ รึกษาดังนั้นนวัตกรรมดานสุขภาพจึงเปนเครื่องมือที่ทําให
ผูใหบริการ ผูรับบริการ และญาติ เห็นในสิ่งเดียวกัน รับรูรวมกัน นําไปสู การจัดการดานสุขภาพรวมกันอยางยั่งยืน (ธาดา
ศูนยจันทร, 2556) ซึ่งจากการศึกษาตาง ๆ จะเห็นวาการจัดการตนเองดานอาหาร สงผลทําใหระดับความดันโลหิตและระดับ
น้ําตาลในเลือดของผูปวยลดลง ดังนั้นนวัตกรรม “ตวงเกลือ มัน ตาล ตวงตาล มัน เกลือ ” ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใหผูปวย
สามารถตวงปริมาณเกลือ น้ําตาล และไขมันที่ใชบริโภคในแตวันไดอยางเหมาะสมกับระดับของโรค และเปนรูปธรรม สะดวก
ตอการใชงาน และใชงาย เพียงแครูวาตนเองมีความรุนแรงของโรคอยูในกลุมใดของปงปองจราจร 7 สี จากนั้นดูปริมาณเกลือ
น้ําตาล และไขมันจากตารางที่ตนเองสามารถทานไดในแตละวัน และใชชอนตวงตามที่กําหนด ก็จะทําใหไดรับเกลือ น้ําตาล
และไขมันไมเกิน จึงชวยใหผูปวยมีระดับความดันโลหิตและระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยลดลงได
สรุปผลการวิจัย
นวัตกรรม “ตวงเกลือ มัน ตาล ตวงตาล มัน เกลือ ” ชวยใหผูปวยไดรับเกลือ น้ําตาล และไขมันไมเกิน ที่ตนเอง
สามารถทานไดในแตละวัน จึงชวยสงเสริมใหผูปวยสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตและระดับน้ําตาลในเลือดได
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กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผูอํานวยการและเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมตําบลงิ้วงามที่ใหการสนับสนุนพื้นที่ในการฝกปฏิบัติงาน
ขอบคุณผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังทั้ง 15 คน ที่ใหความรวมมือในการใชนวัตกรรม และขอขอบคุณอาจารย ดร.อัศนี วันชัย
รองผูอํานวยการกลุมงานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ที่ใหความอนุเคราะหในการอาน
และใหคําแนะนําที่เปนประโยชนในการปรับแกไขบทคัดยอ รวมทั้งชวยปรับบทคัดยอภาษาอังกฤษใหถูกตอง และสวยงามตาม
หลักการใชภาษาอังกฤษ
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การประยุกต์ใช้ตัวแบบการถดถอยส้าหรับตัวชี้วัดคุณภาพน้้า : กรณีศึกษาคุณภาพแม่น้าน่าน
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์และสร้างตัวแบบพยากรณ์สาหรับตัวชี้วัดคุณภาพน้าของแม่น้าน่านในจังหวัด
พิษณุโลก โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย สาหรับการศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูล
ตัวชี้วัดคุณภาพน้าจากสานักงานจัดการคุณภาพน้า กรมควบคุมมลพิษ โดยเลือกข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพน้าจากสถานีตรวจวัดใน
จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 - 2559 และตัวชี้วัดคุณภาพน้าที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีจานวน 8 ตัว ได้แก่ อุณหภูมิ ,
ความเป็นกรดด่าง , ของแข็งละลายน้า , การนาไฟฟ้า , ออกซิเจนละลายน้า , ออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ ,
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด และแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม ผลการวิจัยพบว่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดกับ
แบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์มเป็นตัวชี้วัดคุณภาพน้าที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด และตัวแบบพยากรณ์ตัวชี้วัดคุณภาพน้า
สาหรับการศึกษาครั้งนี้ คือ ln_FCB = 0.378 + 0.775(ln_TCB)
ค้าส้าคัญ : ตัวแบบการถดถอย ตัวชี้วัดคุณภาพน้า แม่น้าน่าน
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
น้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต มนุษย์ได้มีการนาน้าไปใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการดารงชีวิตทั้งทางด้านการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง
และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ในอดีตน้าไม่ค่อยเน่ าเสียเนื่องจากสามารถฟื้นฟูตัวเองให้กลับมาใช้ได้ใหม่โดยกระบวนการ
ธรรมชาติ (ณฐมนและสิริลักษณ์, 2557) แต่ในปัจจุบันมีจานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น จึงเกิดการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ทั้งใน
ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ส่งผลให้แหล่งน้าไม่สามารถฟื้นฟูตัวเองได้ทันต่อสถานการณ์ จึงก่อให้เกิดปัญหามลพิษทาง
น้าที่ส่งผลต่อระบบนิเวศ ซึ่งสาเหตุสาคัญที่ทาให้คุณภาพน้าเสื่อมโทรมพบว่าส่วนใหญ่มาจากน้าทิ้งชุมชนและกิจกรรมอื่นๆ
ได้แก่ กิจกรรมด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ระบายลงสู่แหล่งน้าโดยไม่มีการบาบัดน้า
เสียก่อน (ณฐมนและสิริลักษณ์, 2557 อ้างถึงใน อรทัย มิ่งธิพล, 2549)
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แม่น้าน่านเป็นแม่น้าสายหลักของจังหวัดพิษณุโลก จึงเป็นแหล่งน้าที่มีความสาคัญอย่างมากต่อการดารงชีวิตของชาว
พิษณุโลกทั้งในด้านการอุปโภคบริโภค ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ในปัจจุบันจังหวัดพิษณุโลกมีการเจริญเติบโตขึ้นและ
มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างสูง จากจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและมีประชากรที่อพยพเข้ามาทางานในตัวเมือง
(วรางค์ลักษณ์และชัยวัฒน์, 2543) ทาให้มีความต้องการใช้น้าในการอุปโภคบริโภคเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีการทิ้งน้าที่เกิดจาก
กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ลงสู่แม่น้าน่านทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งส่งผลต่อคุณภาพน้าในแม่น้าน่าน ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
และติดตามคุณภาพน้าในแม่น้า สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 จึงมีการเก็บตัวอย่างน้ามาวิเคราะห์หาคุณภาพน้าทุกปี ตัวชี้วัด
คุณภาพน้าที่วิเคราะห์ได้แก่ ออกซิเจนละลายน้า (DO) , ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) , ความเป็นกรดด่าง (pH) ,
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) , แบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม (FBC) และแอมโมเนีย (NH3-N) เป็นต้น (กรมควบคุม
มลพิษ, 2557)
แต่อย่างไรก็ตามในการตรวจวัดคุณภาพน้าในเบื้องต้นนั้น การวิเคราะห์หาตัวชี้วัดคุณภาพน้าหลายๆตัวเป็นเรื่องที่ทา
ได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากตัวชี้วัดคุณภาพน้าบางตัวต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์ และตัวชี้วัดคุณภาพน้าบางตัวต้องใช้ค่าใช้จ่าย
สาหรับการวิเคราะห์ค่อนข้างสูง ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษาหาความสัมพันธ์ ของตัวชี้วัดคุณภาพน้าและนา
ตัวชี้วัดคุณภาพน้าที่มีความสัมพันธ์กันไปสร้างเป็นตัวแบบพยากรณ์ตวั ชี้วัดคุณภาพน้า เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
สาหรับการวิเคราะห์ตัวชี้วัดคุณภาพน้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์สาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
วิธดี ้าเนินการวิจัย
1. ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
ผู้วิจัยได้ทาการรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิจากสานักงานจัดการคุณภาพน้า กรมควบคุมมลพิษ โดยเป็นข้อมูล
ตัวชี้วัดคุณภาพน้าของแม่น้าน่านจากสถานีตรวจวัดที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก 3 สถานี ได้แก่ สถานีตรวจวัดสะพานวัดสว่าง
อารมณ์ ตาบลท่าทอง อาเภอเมือง (NA06) สถานีตรวจวัดจุดสูบน้าประปาเทศบาลเมืองพิษณุโลก หน้าวัดโพธิญาณ ตาบลใน
เมือง อาเภอเมือง (NA07) และสถานีตรวจวัดหน้าเขื่อนนเรศวร อาเภอพรหมพิราม (NA08) ซึ่งเป็นข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.2550
– พ.ศ.2559 ในการศึกษาได้ใช้ตัวชี้วัดคุณภาพน้า 8 ตัว คือ อุณหภูมิ , ความเป็นกรดด่าง , การนาไฟฟ้า , ออกซิเจนละลายน้า
, ออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ , ของแข็งละลายน้า , แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด และแบคทีเรีย
กลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS version 23 (Statistics Package for Social
Sciences for Windows) และทาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติดังนี้
2.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดคุณภาพน้า
ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดคุณภาพน้าเพื่อเป็นการดูค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัด
คุณภาพน้าทั้ง 8 ตัว ก่อนจะนาไปสร้างตัวแบบพยากรณ์ ตัวชี้วัดคุณภาพน้า ซึ่ง จะเลือกคู่ตัวชี้วัดคุณภาพน้าที่มี
ความสั ม พัน ธ์ กั น สู งที่สุ ด ไปสร้า งตั ว แบบพยากรณ์ ตั ว ชี้ วั ด คุ ณภาพน้ า โดยในการวิ เ คราะห์ ค วามสั มพั น ธ์ จ ะใช้
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน มีสูตรในการคานวณดังนี้
r=
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i 1
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 X )(Yi  Y )

 n
 n
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หรือ
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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 มีความสัมพันธ์กันต่า
- ถ้า r = 0 แสดงว่า ตัวแปร X และตัวแปร Y ไม่มีความสัมพันธ์กัน
2.2 ตัวแบบพยากรณ์ตัวชี้วัดคุณภาพน้า
ในการสร้ า งตั ว แบบพยากรณ์ ตั ว ชี้ วั ด คุ ณ ภาพน้ า จะสร้ า งตั ว แบบพยากรณ์ โ ดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ก าร
ถดถอยอย่างง่าย โดยนาคู่ของตัวชี้วัดคุณภาพน้าที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุดมาสร้างตัวแบบ ในการกาหนดว่าตัวชี้วัด
คุณภาพน้าตัวใดจะเป็นตัวแปรตามหรือตัวแปรอิสระ กาหนดโดยที่ให้ตัวแปรอิสระจะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพน้าที่
ตรวจวัดได้ง่ายกว่าและตัวแปรตามจะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพน้าที่ทาการตรวจวัดได้ยากกว่าเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคู่
ตัวชี้วัดคุณภาพน้านั้น โดยตัวแบบพยากรณ์ที่สร้างขึ้นมีความสัมพันธ์ในรูปตัวแบบเชิงเส้นดังนี้
Yi = β0 + β1Xi + ei
; i = 1,2,…,N
โดยที่ Yi คือ ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
Xi คือ ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
β0 คือ จุดตัดแกน Y หรือค่าของ Y เมื่อ X = 0
β1 คือ ความชัน (Slope) ของเส้นตรง เป็นค่าที่แสดงถึง
อัตราการเปลี่ยนแปลงของ Y เมื่อ X เปลี่ยนไป 1 หน่วย
ei คือ ความคลาดเคลื่อนอย่างสุ่ม (Random Error)
2.3 การตรวจสอบตัวแบบพยากรณ์ตัวชี้วัดคุณภาพน้า
เมื่อได้ตัวแบบพยากรณ์ตัวชี้วัดคุณภาพน้าแล้ว จึงนาตัวแบบพยากรณ์ไปตรวจสอบเงื่อนไขของการวิเคราะห์
การถดถอยดังนี้
2.3.1 ค่าคลาดเคลื่อนต้องมีการแจกแจงแบบปกติ
ในการตรวจสอบว่าค่าคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงปกติหรือไม่ เลือกใช้สถิติ Kolmogorov –
Smirnov ในการตรวจสอบ มีสูตรในการคานวณดังนี้
D
=
max │F (x) – S (x)│
เกณฑ์การตัดสินใจจะพิจารณาจากค่า P-value ที่ได้เทียบกับระดับนัยสาคัญ หากค่า P-value น้อย
กว่าระดับนัยสาคัญ แสดงว่าการแจกแจงของค่าคลาดเคลื่อนไม่ใช่การแจกแจงปกติ
2.3.2 ค่าคลาดเคลื่อนต้องเป็นอิสระกัน (ei และ ej ต้องเป็นอิสระกัน)
ในการตรวจสอบว่าค่าคลาดเคลื่อนเป็นอิสระกันหรือไม่ เลือกใช้สถิติ Durbin-Watson ในการ
ตรวจสอบ โดยมีสูตรในการคานวณดังนี้
n

d

=

 (e

i

 e j )2

2

n

e

2
i

1

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 Durbinwatson มีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่า ei กับ ej มีความสัมพันธ์กันมาก
- ถ้า Durbin-watson > 2.5 แสดงว่าความสัมพันธ์ของ ei กับ ej อยู่ในทิศทางลบ และถ้า Durbinwatson มีค่าเข้าใกล้ 4 แสดงว่า ei กับ ej มีความสัมพันธ์กันมาก
2.3.3 ค่าความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่อน (e) มีค่าคงที่
ตรวจสอบโดยการพิจารณาจากกราฟของค่าความคลาดเคลื่อน (e) กับค่าพยากรณ์ ( Ŷ ) ถ้าค่า
ความคลาดเคลื่อนกระจายอยู่รอบๆ ศูนย์ จะถือว่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนคงที่
2.4 การแปลงข้อมูล
หากทาการตรวจสอบเงื่อนไขแล้วความคลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น จะทาการ
แปลงข้อมูล (Data Transformation) จากนั้นนาข้อมูลที่ทาการแปลงแล้วไปสร้างตัวแบบพยากรณ์ต่อไป
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ผลการวิจัย
สาหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดคุณภาพน้า ใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันในการวิเคราะห์ ผล
การวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดคุณภาพน้า
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
** มีนัยสาคัญที่ .01
* มีนัยสาคัญที่ .05
ตารางที่ 1 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดคุณภาพน้าเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัด
คุณภาพน้าแต่ละคู่ พบว่าคู่ของตัวชี้วัดคุณภาพน้าที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด คือ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) กับ
แบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม (FBC) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 นอกจากนี้ยังพบว่า อุณหภูมิ (Temp) มีความสัมพันธ์กับการนา
ไฟฟ้า (EC) , การนาไฟฟ้า (EC) มีความสัมพันธ์กับออกซิเจนละลายน้า (DO) , ออกซิเจนละลายน้า (DO) มีความสัมพันธ์กับ
ของแข็งละลายน้า (TDS) และความเป็นกรดด่าง (pH) มีความสัมพันธ์กับแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม (FBC) ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดคุณภาพน้า (ตารางที่ 1) พบว่าตัวชี้วัดคุณภาพน้าที่มีความสัมพันธ์กัน
สูงที่สุด คือ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดกับแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม ดังนั้นจึงนาตัวชี้วัดคุณภาพน้าที่มีความสัมพันธ์
กันดังกล่าวไปสร้างเป็นตัวแบบพยากรณ์ โดยกาหนดตัวแปรอิสระ (X) เป็นแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและตัวแปรตาม
(Y) เป็นแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม แต่เนื่องจากตัวแบบพยากรณ์ที่ได้จากแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรีย
กลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์มเมื่อนาไปตรวจสอบเงื่อนไขของการวิเคราะห์การถดถอยแล้วไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ดังนั้นจึงทาการแปลง
ข้อมูลโดยทาการเทคล็อกธรรมชาติให้กับข้อมูล และผลการวิเคราะห์สรุปไว้ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตัวแบบพยากรณ์ตัวชี้วัดคุณภาพน้า
ตัวแบบพยากรณ์ตัวชี้วัดคุณภาพน้้า
ln_FCB = 0.378 + 0.775(ln_TCB)

R2
0.621

Adjusted R2
0.617

และเมื่อนาตัวแบบพยากรณ์ตัวชี้วัดคุณภาพน้าที่ได้ไปทาการตรวจสอบตัวแบบ โดยตรวจสอบเงื่อนไขของการ
วิเคราะห์การถดถอย ซึ่งผลการตรวจสอบตัวแบบพยากรณ์ตัวชี้วัดคุณภาพน้าแสดงไว้ในตารางที่ 3 และ ภาพที่ 1
ตารางที่ 3 ผลการตรวจสอบการแจกแจงและความเป็นอิสระกันของค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแบบพยากรณ์ตัวชี้วัด
คุณภาพน้า
เงื่อนไขของการวิเคราะห์การถดถอย
ค่าสถิติ
ค่าคลาดเคลื่อนต้องมีการแจกแจงปกติ
0.200
ค่าคลาดเคลื่อนต้องเป็นอิสระกัน
2.150
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จากตารางที่ 3 พบว่าตัวแบบพยากรณ์ตัวชี้วัดคุณภาพน้า ln_FCB = 0.378 + 0.775(ln_TCB) มีค่าคลาดเคลื่อนที่
มีการแจกแจงปกติจากการพิจารณาค่าสถิติ Kolmogorov – Smirnov และค่าคลาดเคลื่อนมีความเป็นอิสระกันจากการ
พิจารณาค่าสถิติ Durbin-Watson

ภาพที่ 1 กราฟระหว่างค่าคลาดเคลื่อนกับค่าพยากรณ์ตัวแบบพยากรณ์ตัวชี้วัดคุณภาพน้า
และจากการพิจารณากราฟดังกล่าว พบว่าตัวแบบพยากรณ์ตัวชี้วัดคุณภาพน้า มีความแปรปรวนของค่าความ
คลาดเคลื่อนคงที่ เนื่องจากกราฟของค่าคลาดเคลื่อนกับค่าพยากรณ์มีค่ากระจายอยู่รอบๆ ศูนย์
อภิปรายผล
จากการศึกษาตัวชี้วัดคุณภาพน้าของแม่น้าน่านในจังหวัดพิษณุโลก พบว่ามีตัวชี้วัดคุณภาพน้าที่มีความสัมพันธ์กันสูง
ที่สุด คือ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดกับแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม นอกจากนี้ยังพบว่าตัวชี้วัดคุณภาพน้าบางคู่มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับงานวิจัยของนักวิจัยท่านอื่นๆ เช่นของแข็งละลายน้ากับออกซิเจนละลายน้า มีค่าความสัมพันธ์
เท่ากับ -0.23 ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Farhana Maqbool et al. (2012) ซึ่งมีค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ของแข็งละลายน้ากับออกซิเจนละลายน้าอยู่ที่ -0.24 และงานวิจัยของ J.R. Dash et al. (2006) มีค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ของแข็งละลายน้ากับออกซิเจนละลายน้าในฤดูฝน เท่ากับ -0.322 ซึ่งค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ของแข็งละลาย
น้ากับออกซิเจนละลายน้า เป็นตัวชี้วัดคุณภาพน้าที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม สาหรับออกซิเจนละลายน้ากับการนา
ไฟฟ้า มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.224 ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Muthulakshmi L. et al. (2013) ที่มีค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างออกซิเจนละลายน้ากับการนาไฟฟ้าในฤดูหนาวอยู่ที่ 0.11 จากค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
ออกซิเจนละลายน้ากับการนาไฟฟ้าเป็นตัวชี้วัดคุณภาพที่มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน สาหรับการนาไฟฟ้ากับอุณหภูมิ
มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ 0.229 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการนาไฟฟ้ากับอุณหภูมิมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม
ผลการวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของนักวิจัยบางท่าน เช่น ค่าความสัมพันธ์ระหว่างการนาไฟฟ้ากับอุณหภูมิของงานวิจัย
ของ Farhana Maqbool et al. (2012) มีค่าเท่ากับ -0.56 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการนาไฟฟ้ากับอุณหภูมิมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งความไม่สอดคล้องนี้อาจเกิดขึ้นได้จากลักษณะการเก็บข้อมูลที่แบ่งระยะเวลาการเก็บตัวชี้วัดคุณภาพน้า
ออกเป็นฤดูกาล ซึ่งข้อมูลที่ผู้วิจัยนามาใช้ไม่ได้มีการแบ่งข้อมูลออกเป็นฤดูกาลเหมือนงานวิจัยของ Farhana Maqbool et al.
(2012) จากความสัมพันธ์สาหรับตัวชี้วัดคุณภาพน้าที่มีค่าความสัมพันธ์สูงที่สุดสาหรับการศึกษาครั้งนี้ จึง ได้ตัวแบบพยากรณ์
ตัวชี้วัดคุณภาพน้าดังสมการข้างล่าง
ln_FCB = 0.378 + 0.775(ln_TCB) ---------- (1)
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สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดคุณภาพน้าทั้ง 8 ตัว พบว่าตัวชี้วัดคุณภาพน้าที่มีความสัมพันธ์กันสูง
ที่สุดสาหรับการศึกษาครั้งนี้ คือ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดกับแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม จึงนาตัวชี้วัดคุณภาพน้า
ดังกล่าวไปสร้างเป็นตัวแบบพยากรณ์โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย โดยกาหนดให้แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด
เป็นตัวแปรอิสระ (X) และแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์มเป็นตั วแปรตาม (Y) ได้ตัวแบบพยากรณ์ตัวชี้วัดคุณภาพน้าใน
การศึกษาครั้งนี้ ดังแสดงในสมการ (1)
ln_FCB = 0.378 + 0.775(ln_TCB) ---------- (1)
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุล่วงได้ ด้วยความอนุเคราะห์จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ สาขาวิชาสถิติ
ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่กรุณาเอื้อเฟื้อสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ สาหรับ
ทางานวิจัย และสานักงานจัดการคุณภาพน้า กรมควบคุมมลพิษ ที่ให้ข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพน้าของแม่น้าน่าน สาหรับใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ จนทาให้การวิจัยสาเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี ขอกราบขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
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การพัฒนาสูตรอาหารต้นทุนต่าส่าหรับการขยายพันธุ์เอื้องล่าต่อ
LOW COST MEDIA DEVELOPMENT FOR MICROPROPAGATION OF PHOLIDOTA
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บทคัดย่อ
กล้วยไม้เอื้องลาต่อเป็นกล้วยไม้ป่าที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ จึงได้พัฒนาสูตรอาหารต้นทุนต่าเพื่อการขยายพันธุ์
กล้วยไม้ชนิดนี้ เพาะเมล็ดเอื้องลาต่อบนอาหารต่างกัน 4 สูตร ได้แก่ HW , HW + น้ามะพร้าว , HW + น้าหมัก และ VW +
น้ามะพร้าว + กล้วยน้าว้า เป็นเวลา 25 สัปดาห์ ผลปรากฏว่า เอื้องลาต่อสามารถงอกได้เฉพาะบนอาหารสูตรHW และ HW +
น้ามะพร้าวเท่านั้น เมื่อนาโปรโตคอร์มที่งอกมาเลี้ยงในอาหารต่างกัน 4 สูตรเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ผลปรากฏว่า เอื้องลาต่อ
เจริญได้ในอาหารสูตร HW และ HW + น้ามะพร้าวเท่านั้น โดยอาหารสูตร HW + น้ามะพร้าว 150 ml/l เป็นสูตรอาหารที่
เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงโปรโตคอร์มเอื้องลาต่อ โดยทาให้เอื้องลาต่อมีจานวนรากเฉลี่ยต่อต้นสูงกว่าในอาหารอีกสูตรหนึ่ง
โปรโตคอร์มของเอื้องลาต่อตายในอาหารสูตร HW + น้าหมัก และอาหารสูตร VW + น้ามะพร้าว + กล้วยน้าว้า
ค่าส่าคัญ : การงอก อาหารต้นทุนต่า เอื้องลาต่อ
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
เอื้องลาต่อ (Pholidota articulate Lind.) เป็นกล้วยไม้ที่มี ลาลูกกล้วยรูปทรงกระบอก ใบรูปรีแกมรูปไข่กลับ
ปลายใบแหลม ช่อดอกหุ้มลงทั้งห้ากลีบ สีเขียวอมเหลืองจนไปถึงสีเหลืองอมส้ม ดอกมีกลิ่นหอม เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย พบได้
ในป่าดิบเขา ป่าสนเขา ออกดอกช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน กระจายพันธุ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และหมู่เกาะแปซิฟิก (กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2552 ) จัดเป็นพืชอนุรักษ์บัญชีที่ 2 ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่ง
ชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือไซเตส (CITES: Convention on International Trade In Endangered Species
of Wild Fauna and Flora) เป็นกล้วยไม้ที่ถูกรุกรานและใกล้สูญพันธุ์ในธรรมชาติ เพราะมีการตัดไม้ทาลายป่าซึ่งเป็น
แหล่งกาเนิดธรรมชาติของกล้วยไม้ การขยายพันธุ์ในธรรมชาติเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการอนุรักษ์กล้วยไม้ชนิดนี้
ในปัจจุบันจึงนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมาใช้เพื่อเพิ่มปริมาณกล้วยไม้ชนิดต่างๆให้ได้ปริมาณมากในเวลาอัน
สั้น (นายิกา สันทารุนัย, 2559) แต่การเตรียมอาหารสาหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนั้นมีต้นทุนในการเตรียมสูงทั้งด้านธาตุอาหาร
หลักและธาตุอาหารรอง ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีการผลิตสารละลายปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ในชื่อทางการค้า Hydro work (HW)
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จาหน่ายในรูปแบบของสารละลายเข้มข้นและเครื่องดื่มที่ผสมด้วยวิตามินซึ่งหาซื้อได้ในท้องตลาด ราคาถูก ประกอบด้วยธาตุ
อาหารจาเป็นสาหรับการปลูกพืช จึงนามาทดแทนธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ตัวอย่างเช่น
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนข้อของหญ้าหวานบนอาหารวุ้นซึ่งเตรียมจากสารละลายธาตุอาหารสาหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน HW
พบว่าจานวนใบเฉลี่ยสูงสุดในการเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร HW และ HW + Vitamin V500 ความเข้มข้น 5 และ 15 ml/L
(วรรธนา จะนู, 2557 ) นอกจากนั้น น้าหมักนมสดเป็นสารเร่งการเจริญเติบโตที่มีเชื้อจุลินทรีย์มีคุณสมบัติเจริญเติบโตทั้งใบ
ลาต้น ดอกและผล สามารถนามาใช้เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืช เพื่อลดต้นทุน (สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ, 2555)
ตัวอย่างเช่น การใช้น้าหมักชีวภาพจากผักและปลาเจือจางในสารละลายธาตุอาหาร 1:3000 ทาให้การเจริญเติบโตของผักกาด
เขียวกวางตุ้งในระบบไฮโดรโพนิกส์ดีที่สุด (ศิริพรรณ บรรหาร และ อนุเทพ ดาสุระ, 2554) แต่ยังไม่มีรายงานการนามาใช้ใน
อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ดังนั้น จึงได้ศึกษาผลของการใช้ สารละลายธาตุอาหารสาหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน และน้าหมักนมสดในอาหาร
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสาหรับการเพาะเมล็ดและการเจริญเติบโตของโปรโตคอร์มเอื้องลาต่อ โดยใช้สูตรอาหารจากสารละลายธาตุ
อาหารปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินชื่อทางการค้า Hydro work (HW) สูตรสาหรับผักสลัด stock A และ B ที่เติม Vitamix (วรรธนา
จะนู, 2557) และการเติมน้าหมักนมสดในปริมาณที่ต่างกัน (ดนัย วรรณวนิช, 2558) มาเปรียบเทียบกับสูตรอาหาร Vacin
and Went (VW) เป็นชุดควบคุม เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ต่อไป
วิธดี ่าเนินการวิจัย
เก็บฝักกล้วยไม้เอื้องลาต่อที่แก่และยังไม่แตกจากจังหวัดตาก นามาล้างทาความสะอาดภายนอกด้วยน้ายาล้างจาน
แล้วล้างออกด้วยน้าสะอาด ตัดแต่งส่วนที่สกปรกออก นาฝักกล้วยไม้ไปแช่ในแอลกอฮอล์ 70% เป็นเวลา 1 นาที ฆ่าเชื้อด้วย
การจุ่มฝักกล้วยไม้ในแอลกอฮอล์ 95 % แล้วลนไฟทาทั้งหมด 3 ครั้ง จากนั้นตัดฝักกล้วยไม้ดว้ ยมีดที่ฆ่าเชื้อแล้วเขี่ยเมล็ดลงบน
น้าสะอาด ใช้หลอดหยดดูดเมล็ดที่ลอยบนน้า โรยลงบนขวดอาหารทั้ง 4 ทรีทเมนต์ ดังต่อไปนี้
ทรีทเมนต์ที่ 1 สูตรอาหาร VW เติมน้ามะพร้าว 150 มิลลิลติ รต่อลิตร ร่วมกับกล้วยน้าว้าบด 100 กรัมต่อลิตร
ทรีทเมนต์ที่ 2 สูตรอาหาร HW เติม Vitamim V500 5 มิลลิลิตรต่อลิตร
ทรีทเมนต์ที่ 3 สูตรอาหาร HW เติม Vitamim V500 5 มิลลิลิตรต่อลิตร ร่วมกับน้ามะพร้าว 150 มิลลิลิตรต่อลิตร
ทรีทเมนต์ที่ 4 สูตรอาหาร HW เติม Vitamim V500 5 มิลลิลิตรต่อลิตร ร่วมกับน้าหมัก 150 มิลลิลติ รต่อลิตร
อาหารทุกสูตรเติมน้าตาลซูโครส 10 กรัมต่อลิตร และผงถ่าน 0.5 กรัมต่อลิตร อาหารสูตร HW นั้นใช้ สารละลาย
ธาตุอาหารปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินชื่อทางการค้า Hydro work สูตรสาหรับผักสลัด stock A และ B อย่างละ 5 ml/l เพาะเลี้ยง
กล้วยไม้ในห้องปฏิบัติการที่อุณหภูมิ 25-27 องศาเซลเซียส และให้แสงสว่าง 16 ชั่วโมง เป็นเวลา 25 สัปดาห์ บันทึกผลการ
งอกของเมล็ดกล้วยไม้ นาต้นอ่อนกล้วยไม้เอื้องลาต่อที่ได้จากการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ โดยย้ายลงอาหารเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชทั้ง 4 ทรีทเมนต์ ดังต่อไปนี้
ทรีทเมนต์ที่ 1 สูตรอาหาร VW เติมน้ามะพร้าว 150 มิลลิลติ รต่อลิตร ร่วมกับกล้วยน้าว้าบด 100 กรัมต่อลิตร
ทรีทเมนต์ที่ 2 สูตรอาหาร HW เติม Vitamim V500 5 มิลลิลิตรต่อลิตร
ทรีทเมนต์ที่ 3 สูตรอาหาร HW เติม Vitamim V500 5 มิลลิลิตรต่อลิตร ร่วมกับน้ามะพร้าว 150 มิลลิลิตรต่อลิตร
ทรีทเมนต์ที่ 4 สูตรอาหาร HW เติม Vitamim V500 5 มิลลิลิตรต่อลิตร ร่วมกับน้าหมัก 150 มิลลิลติ รต่อลิตร
อาหารทุกสูตรเติมน้าตาลซูโครส 5 กรัมต่อลิตร และผงถ่าน 0.5 กรัมต่อลิตร วางแผนการทดลองแบบ CRD ทรีท
เมนต์ละ 25 ขวด ขวดละ 2 ต้น เพาะเลี้ยงกล้วยไม้ในห้องปฏิบัติการที่อุณหภูมิ 25-27 องศาเซลเซียส และให้แสงสว่าง 16
ชั่วโมง เป็นเวลา 8 สัปดาห์ เก็บข้อมูลทุกสัปดาห์ บันทึกผลของจานวนใบ จานวนราก และจานวนยอด วิเคราะห์ความ
แตกต่างค่าทางสถิติแบบ T-Test เนื่องจากมีเพียง 2 ทรีทเมนต์ที่มีกล้วยไม้รอดชีวิต
ผลการวิจัย
การทดลองในขั้นแรกเป็นการหาสูตรอาหารต้นทุนต่าที่เหมาะสมสาหรับการเพาะเมล็ด กล้วยไม้เอื้องลาต่อ พบว่า
เมล็ดเอื้องลาต่องอกได้บนอาหารสูตร HW และ HW + น้ามะพร้าวเท่านั้น โดยเริ่มงอกตั้งแต่สัปดาห์ที่ 8 แต่ไม่งอกบนอาหาร
สูตร VW + น้ามะพร้าว + กล้วยน้าว้า และอาหารสูตร VW + น้าหมัก แม้ว่าจะผ่านไปถึง 25 สัปดาห์ (ภาพที่ 1) จากนั้นได้
ทดลองในขั้นต่อไปเพื่อหาสูตรอาหารต้นทุนต่าที่เหมาะต่อการเจริญของโปรโตคอร์มเอื้องลาต่อ พบว่าเมื่อนาโปรโตคอร์มที่งอก
ในอาหารทั้งสองสูตรมาเลี้ยงในอาหารสูตรต่างๆกัน 4 สูตร พบว่า โปรโตคอร์มสามารถเจริญเป็นต้นได้เฉพาะในอาหารสูตร
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HW และ HW + น้ามะพร้าวเท่านั้น (ภาพที่ 2) โดยต้นส่วนในอาหารสูตรสูตร VW + น้ามะพร้าว + กล้วยน้าว้า และอาหาร
สูตร VW + น้าหมักนั้น โปรโตคอร์มไม่สามารถรอดชีวิตได้ โดยต้นและใบจะค่อยๆซีดลงจนเป็นสีน้าตาล ไม่เจริญเติบโตต่อ
และไม่เกิดราก

ภาพที 1 การงอกของเมล็ดเอื้องลาต่อหลังจากเพาะบนอาหารสูตร VW + น้ามะพร้าว + กล้วยน้าว้า (A) HW (B) HW + น้า
มะพร้าว (C) และอาหารสูตร VW + น้าหมัก (D) เป็นเวลา 25 สัปดาห์
เมื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเอื้องลาต่อในอาหารที่รอดชีวิตได้ทั้งสองสูตร พบว่าเอื้องลาต่อเจริญในอาหาร
สูตร HW + น้ามะพร้าวได้ดีกว่าอาหารสูตร HW อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อพิจารณาจากร้อยละการเกิดราก
จานวนรากเฉลี่ยต่อต้นในสัปดาห์ที่ 3 หลังการย้ายโปรโตคอร์ม โดยเอื้องลาต่อที่เจริญในอาหารสูตร HW + น้ามะพร้าว มีร้อย
ละการเกิดรากและจานวนรากเฉลี่ยต่อต้นเป็นร้อยละ 98 และ 2.8 รากต่อต้น ในขณะที่ต้นที่เจริญในอาหารสูตร HW มีร้อยละ
การเกิดรากและจานวนรากเฉลี่ยต่อต้นเป็นร้อยละ 66 และ 1.3 รากต่อต้นตามลาดับ ขณะที่ในช่วงสัปดาห์ที่ 6-8 มีเฉพาะ
จานวนรากเฉลี่ยต่อต้นเท่านั้นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยเอื้องลาต่อที่เจริญในอาหารสูตร HW + น้า
มะพร้าว มีจานวนรากเฉลี่ยต่อต้นเป็น 4.4 รากต่อต้น ในขณะที่ต้นที่เจริญในอาหารสูตร HW มีจานวนรากเฉลี่ยต่อต้นเป็น 2.8
รากต่อต้นตามลาดับ ในขณะที่จานวนใบเฉลี่ยต่อต้นและจานวนยอดเฉลี่ยต่อต้นของเอื้องลาต่อที่เจริญในอาหารทั้ง 2 สูตรไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05)

ภาพที 2 ลักษณะของเอื้องลาต่อหลังจากเจริญบนอาหารสูตร HW (A) และ HW + น้ามะพร้าว (B) เป็นเวลา 8 สัปดาห์
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อภิปรายผล
น้ามะพร้าวเป็นส่วนประกอบที่สาคัญในอาหารเพาะเลีย้ งกล้วยไม้โดยเฉพาะการเพาะเมล็ด เมล็ดกล้วยไม้ป่าหลายชนิด
สามารถงอกได้ดีในอาหารที่เติมน้ามะพร้าวหรือน้ามะพร้าวร่วมกับกล้วยหอม ตัวอย่างเช่น เมล็ดกล้วยไม้เขากวางอ่อนงอกได้ดี
ที่สุดในอาหารสูตร MT ที่เติมน้ามะพร้าว 150 ml/l (ทิวา รักนิ่ม และคณะ, 2551ก) และเมล็ดกล้วยไม้สิงโตอาจารย์เต็มงอก
ได้ดีบนอาหารสูตร VW เติมน้ามะพร้าว 150 ml/l กล้วยหอม 100 g/l มันฝรั่งบด 50 g/l และผงถ่าน 2 g/l (ทิวา รักนิ่ม และ
คณะ, 2551ข) นอกจากนั้น โปรโตคอร์มของกล้วยไม้จะเจริญเป็นต้นได้ดีในอาหารที่มีน้ามะพร้าวหรือกล้วยหอม เช่น โปรโต
คอร์มเขากวางอ่อนมีความสูงมากที่สุดเมื่อเลี้ยงในอาหารสูตร MT ที่เติมน้ามะพร้าว 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 การงอกของเอื้องลาต่อขึ้นกับ
ปริมาณธาตุอาหารเป็นสาคัญ โดยสามารถงอกได้ดีในอาหารสูตร HW เท่านั้น ไม่ว่าจะมีน้ามะพร้าวหรือไม่
การใช้กล้วยน้าว้าทดแทนกล้วยหอมนั้น ได้มีการศึกษามาก่อนหน้านี้ในการเลี้ยงโปรโตคอร์มกล้วยไม้ป่ากะเรกะร่อน
ซึ่งพบว่าการเจริญของกะเรกะร่อนในอาหารสูตร VW ที่เติมน้ามะพร้าว 150 ml/l ร่วมกับกล้วยน้าว้า 50 – 100 g/l ไม่ต่าง
จากการเติมกล้วยหอม 100 g/l (สุนิษา กันเอี้ยง และ วราภรณ์ ฉุยฉาย, 2557) แต่ในกรณีของเอื้องลาต่อพบว่าไม่สามารถ
เจริญในอาหารที่มีน้ามะพร้าวร่วมกับกล้วยน้าว้าได้ ในส่วนของน้าหมักชีวภาพจากนมสดนั้น การใส่ที่ระดับความเข้มข้น 150
ml/l หรือที่ระดับความเจือจาง 1:15 นั้น ไม่สามารถกระตุ้นการงอกหรือส่งเสริมการเจริญเติบโตของเอื้องลาต่อได้ ซึ่งอาจ
เป็นไปได้ที่มีความเข้มข้นสูงเกินไป หากต้องการที่จะนาน้าหมักชีวภาพมาใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ ต้องใช้ในความ
เข้มข้นที่ต่ากว่านี้
สรุปผลการวิจัย
อาหารสูตร HW + น้ามะพร้าว 150 ml/l เป็นสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเมล็ดและเพาะเลี้ยงโปรโตคอร์มเอื้อง
ลาต่อ เมื่อพิจารณาจากการเกิดรากของกล้วยไม้เป็นสาคัญ เพราะทาให้เอื้องลาต่อมีการแตกรากที่ดี แต่หากพิจารณาจาก
ต้นทุนเป็นสาคัญ อาหารสูตร HW สามารถใช้ในการเพาะเมล็ดและเพาะเลี้ยงโปรโตคอร์มได้เช่นกัน โดยให้การเจริญของยอด
ไม่ต่างจากอาหารสูตร HW + น้ามะพร้าว 150 ml/l แต่มีต้นทุนต่ากว่า
กิตติกรรมประกาศ
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การหาประสิทธิภาพเครื่องผสมปุ๋ยเม็ดแนวนอนแบบหมุนขึ้นลงและแนวรัศมี
EFFICIENCY OF RADIAL AND UP AND DOWN TURNING HORIZONTAL FERTILIZER
PELLET MIXER
สมบัตยิ *์ และ ปิยะพงษ์
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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องการหาประสิทธิภาพเครื่องผสมปุ๋ยเม็ดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องผสมปุ๋ย
เม็ดแนวนอนแบบหมุนขึ้นลงและแนวรัศมี ส่วนประกอบของเครื่องผสมปุ๋ยเม็ด คือ ต้นกาลังใช้มอเตอร์ ขนาด 5hp ถ่ายทอด
ผ่านสายพานขับถังผสมด้วยความเร็ว 20m/s ถังผสมมีปริมาณความจุ 0.5m3 ทามุมเอียงกับพื้น 230 ทาให้เม็ดปุ๋ยเคลื่อนที่ใน
แนวรัศมีและแนวขึ้นลง และโครงเครื่องผสมปุ๋ยเม็ดเป็นที่ติดตั้งส่วนของต้นกาลังและถังผสม ปุ๋ยเม็ดที่ใช้ในการทดสอบ
ประกอบด้วย ปุ๋ยสูตร 0-0-60 จานวน3.5kg ปุ๋ยสูตร21-0-0 จานวน 3.5kg ปุ๋ยสูตร16-20-0 จานวน 8kg ปุ๋ยสูตร46-0-0
จานวน 12.5kg และปุ๋ยชีวภาพจานวน 22.5kg รวม50kg ทดสอบ5ครั้งจับเวลาทุกๆ 1นาที สุ่มตัวอย่าง100g เก็บข้อมูลการ
ผสมในสัดส่วนดีที่สุด การแตกหักเสียหายของเม็ดปุ๋ย เปรียบเทียบกับการใช้แรงงานคน ผลการทดสอบพบว่าการใช้เครื่องผสม
ปุ๋ยเม็ดได้สัดส่วนที่ดีกว่าและใช้เวลาที่น้อยกว่า การทดสอบทั้ง 2วิธีไม่มีการแตกหักของเม็ดปุ๋ยแต่อย่างใด
คาสาคัญ : เครื่องผสมปุ๋ย ถังผสม ต้นกาลัง
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
บทนา
ปุ๋ยเป็นอาหารทีช่ ่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช ทาให้ได้ผลผลิตดี หากพืชผลไม่เจริญเติบโตหรือเติบโตช้าเกษตรกร
มักใส่ปุ๋ยในปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆทาให้ส่งผลต่อคุณภาพดินลดลง 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 ไม้ผลและไม้ยืนต้น พืชไร่ ข้าวนาปรัง และผัก ไม้ดอกและไม้
ประดับ ตามลาดับ(พรรณพิมล.ไม่มี) การเพิ่มปริมาณปุ๋ยลงในแปลงเพาะปลูกทาให้เกิดปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ ดังนั้นไม่ว่า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐหรือหน่วยงานในท้องถิ่นต่างๆมีการส่งเสริมให้เกษตรผลิตปุ๋ยใช้เอง เพื่อลดการเสื่อมสภาพของ
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ดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในดิน ลดต้นทุนการผลิต การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวดินจะเสื่อมคุณภาพเร็ว ดังตัวอย่างกรณีศึกษาคือ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทานา บ้านวังทอง หมู่ 8 โดยการนาของคุณ สมชาย อาจหาญ เป็นประธานกลุ่มและเป็นหมอดิน
ประจาตาบลเนินมะกอก อ บางมูลนาก จ พิจิตร โดยการส่งเสริมจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาที่ดิน ร่วมกับสถานี
พัฒนาที่ดินพิจิตร สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาที่ดิน ผลิตปุ๋ยใช้เองให้กับสมาชิกภายในตาบลและใกล้เคียง มีความ
ต้อ งการในแต่ล ะวั น มากกว่ า 1ตัน หากเป็น ช่ว งฤดู การทานา ปริ มาณความต้อ งการจะเป็น 2เท่า หรื อ มากกว่า นั้ น จาก
การศึกษาการผลิตปุ๋ยใช้เองโดยนาปุ๋ยสูตร 46-0-0 ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยสูตร 21-0-0 ปุ๋ยสูตร 16-20-0 และปุ๋ยสูตร 0-0-60 เทลง
บนลานผสมปุ๋ยโดยทาการเทให้ปุ๋ยที่เทซ้อนกันเป็นชั้นๆจากนั้นผสมให้เข้ากันแล้วตักบรรจุลงกระสอบๆละ 50กิโลกรัม จาก
การสอบถามพบว่ายัง หาเครื่องผสมปุ๋ยไม่ได้ ถึงแม้จะมีจาหน่ายตามท้องตลาดแต่ประสบปัญหาในเรือ่ งราคาและไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์การใช้งานเพราะว่าสูตรปุ๋ยบางชนิดเวลาผสมใช้แรงมากจะทาให้เม็ดปุ๋ยแตกไม่สมบูรณ์ การใช้แรงงงานส่งผลต่อ
ต้นทุนการผลิต จากปัญหาดังกล่าวการสร้างเครื่องผสมปุ๋ยเม็ด เพื่อการศึกษาค้นคว้า ออกแบบสร้างและทาการทดสอบหา
ประสิท ธิภาพของเครื่ องผสมปุ๋ย เม็ ด แนวนอนแบบหมุ นขึ้ นลงและแนวรัศมี ให้ไ ด้เครื่อ งคุ ณภาพดี เพื่อ ให้ เป็น ไปตาม
วัตถุประสงค์การใช้งาน เพิ่มปริมาณการผลิต ลดต้นทนด้านแรงงานและเพื่อให้เกษตรเข้มแข็งและยั่งยืน
วิธดี าเนินการวิจัย
1 เพื่อให้การวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้วางแผนการดาเนินงานวิจยั ออกเป็น 2ขั้นตอนคือ
ก การสร้างเครื่องผสมปุ๋ยเม็ดแนวนอนแบบหมุนขึ้นลงและแนวรัศมี มีกระบวนการดาเนินการดังนี้

ภาพที่ 1 ผังการสร้างเครื่องผสมปุย๋ เม็ด
สาหรับกระบวนการสร้างเครื่องผสมปุ๋ยเม็ดมีขั้นตอนดังภาพที่ 1โดยเริ่มจากศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ออกแบบสร้าง
เครื่องตามแบบ สร้างแบบจาลอง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นดาเนินการสร้างเครื่องและทาการทดสอบเพื่อได้เครื่องที่
สมบูรณ์
สมการการสร้างเครื่องผสมปุ๋ยเม็ดแนวนอนแบบหมุนขึ้นลงและแนวรัศมี
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
การคานวณหากาลังของมอเตอร์ เมื่อแรง F (นิวตัน) กระทาสัมผัสกับเพลาทาให้เพลาเกิดความเร็วรอบ N (รอบต่อ
นาที) เพลาหมุน 1 รอบ
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ระยะทางที่เคลื่อนที่
= R
งานในการหมุนเพลา1 รอบ
= F×2R
งานที่เพลา
= F×2R×N
แรงบิด
T = F×R
กาลังมอเตอร์
P = 2TN/60
เมื่อ
P = กาลังของมอเตอร์(W) T = แรงบิดที่กระทากับเพลา(Nm) และ N = ความเร็วรอบของมอเตอร์
(rpm/min)(พงษ์ศักดิ์.2552)
ล้ อสายพาน
การคานวณหาความเร็ วรอบล้ อสายพาน
อัตราทด =
ความเร็วรอบของตัวขับ / ความเร็วรอบของตัวตาม
i
=
n1d1 = n2d2
การคานวณหาขนาดของล้อสายพานสายพานและความยาวสายพาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อสายพาน
สายพานและความยาวของสายพานสามารถคานวณหาได้จากสมการ
N1 

D1  N1 
D2

L  2C  1.57D2  D1  

D2

 D1 
4C

เมื่อ C = ระยะห่างระหว่างจุดกึ่งกลางของเพลาขับกับเพลาตาม (m) D1 = เส้นผ่านศูนย์กลางของล้อสายพานขับ
(m) D2 = เส้นผ่านศูนย์กลางของล้อสายพานตาม (m) L = ความยาวของสายพาน (m) N1 = ความเร็วรอบเพลาขับ
(rpm/min) และ N2 = ความเร็วรอบเพลาตาม (rpm/min) (วริทธิ์และชาญ.2541)
อัตราทดรอบของล้ อสายพาน
การทดรอบหมายถึงการทาให้ ความเร็วของการเคลือ่ นที่ หรื อการส่งกาลังจากต้ นกาลังช้ าลง ซึง่ การคานวณหา
อัตราทดสามารถหาได้ จากสมการ
Dp  mw  d p

เมื่อ D p = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อสายพานใหญ่ (mm) d p = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อสายพาน
เล็ก (mm) และ m w = ขนาดของอัตราทด (วริทธิ์และชาญ. 2541)
เพลาส่งกาลัง
เพลาเป็นชิ้นส่วนที่สาคัญส่วนหนึ่งของเครื่องจักรกลทุกชนิด เครื่องจักรกลเกือบทุกประเภทมีส่วนหนึ่งที่ใช้ในการ
ถ่ายทอดการหมุน หรือการหมุนและส่งกาลัง ซึ่งลักษณะการใช้งานของเพลาสามารถแบ่งได้ดังนี้
1.เพลาถ่ายทอดกาลัง (Transmission Shafts) เพลาชนิดนี้ใช้รับเฉพาะการบิดอย่างเดียว หรืออาจรับทั้งการบิดและ
ดัดผสมกับกาลังถ่ายทอดผ่านเพลาโดยอาศัยแผ่นประกบต่อเพลา (Coupling) เฟือง ล้อสายพาน และสายพาน หรือจานโซ่
ฯลฯ
2.เพลาสั้ น (Spindle) ใช้ ใ นงานทั่ ว ไปรั บ เฉพาะการบิ ด เพี ย งอย่ า งเดี ย ว เช่ น เพลาหลั ก (Main Shaft) ของ
เครื่องจักรกลต่าง ๆ เพลาประเภทนี้ต้องการรูปร่างและขนาดที่ถูกต้องจริง ๆ ในการใช้งาน
3.เพลาคาน (Axles) เพลาชนิดนี้ ใช้ต่ ออยู่ระหว่า งล้ อรถยนต์ รถบรรทุ ก รถพ่ว ง ฯลฯ โดยปกติเ พลาแบบนี้ไ ม่ไ ด้
ออกแบบไว้ให้หมุน แต่จะให้ไว้สาหรับการดัดเพียงอย่างเดียว
นอกจากนี้จะแบ่งเพลาตามชนิดของโหลดแล้ว อาจจะแบ่งออกตามชนิดรูปร่างได้อีก เช่น เพลาตรง เพลาข้อเหวี่ยง
ซึ่งเพลาแบบนี้จะใช้ในการรับกาลังน้อย ๆ และในทิศทางใดเป็นต้น การคานวณหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาส่วนใหญ่ใน
การคานวณอันดับแรกจะไม่ทราบค่าโมเมนต์ดัดที่แน่นนอนเพราะระยะของเพลาล้อหรือแรงยังไม่ทราบค่า จึงมีการคานวณหา
โมเมนต์บิดและจานวนรอบเพื่อหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเพลาดังสมการ
d = C1 (M/B)1/3
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เมื่อ C1 = แฟคเตอร์ที่ขึ้นอยู่กับโมเมนต์ C1 = 6.9 เมื่อall = 15N/mm2สาหรับ St37และSt42 C1 = 6.3 เมื่อ
all = 20N/mm2สาหรับ St50 และSt60 C1 = 5.8 เมื่อall = 25N/mm2สาหรับเหล็กกล้าที่มีความเค้นสูง M =
โมเมนต์บิดของเพลา ( Nm ) และ B = แรงกระทาต่อหน่วยพื้นที่ (N/m2 ) (มานพ.2540)
ข การทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องผสมปุย๋ เม็ดแนวนอนแบบหมุนขึ้นลงและแนวรัศมี มีขั้นตอนดังนี้
1 ในทดลองนี้ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 จานวน 12.5กิโลกรัม ปุ๋ยสูตร 16-20-0 จานวน 8กิโลกรัม ปุ๋ยชีวภาพ (ปุ๋ยที่ได้
จากการหมักของมูลสัตว์ผ่านกระบวนการปั้นเป็นเม็ด) จานวน22.5กิโลกรัม ปุ๋ยสูตร 21-0-0 จานวน 3.5กิโลกรัม และปุ๋ยสูตร
0-0-60 จานวน 3.5กิโลกรัม รวม 50กิโลกรัมต่อการทดลอง 1ครั้ง มาเป็นตัวอย่างในการทดลอง
2 การทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องผสมปุย๋ เม็ดแนวนอนแบบหมุนขึ้นลงและแนวรัศมี
ก เตรียมเครื่องทดสอบและเครื่องมือ อุปกรณ์ในการทดลองพร้อม ทาการทดลอง
ข ใช้แรงงานคน1คนทดสอบนาปุ๋ยที่ใช้ทดสอบแต่ละชนิดตามสัดส่วนน้าหนักรวม 50กิโลกรัมทดสอบหมุน
ทางเดียวที่ความเร็ว 20รอบต่อนาที หาระยะเวลาที่เหมาะสมให้เม็ดปุ๋ยผสมกันได้สม่าเสมอโดยสุ่มตัวอย่างมา 100กรัมมา
ตรวจสอบคัดแยกเม็ดปุ๋ยออกจากกันหาสัดส่วนผสมที่ได้ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดปุ๋ย (กลุ่มตัวอย่างไม่ใส่กลับเข้าเครื่อง
ทดสอบ) ต่อระยะเวลาการทดสอบทุก 1นาที จบปุ๋ยผสมเข้ากันได้ดี ทดลองซ้า 5 ครั้ง
ค ทดสอบโดยใช้คนผสม 1คนหาระยะเวลาที่เหมาะสมให้เม็ดปุ๋ยผสมกันได้สม่าเสมอโดยสุ่มตัวอย่างมา
ทดสอบ 100กรัมมาตรวจสอบคัดแยกเม็ดปุ๋ยออกจากกันหาสัดส่วนผสมที่ได้ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดปุ๋ย สัดส่วนผสมที่ได้
(กลุ่มตัวอย่างไม่ใส่กลับเข้ากองปุ๋ยที่ทดสอบ) ต่อระยะเวลาการทดสอบทุก 1 นาที จนปุ๋ยผสมเข้ากันได้ดี ทดลองซ้า 5 ครั้ง
ง บันทึกข้อมูลนาข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ทางสถิติหาค่าเฉลี่ยของเครื่องผสมปุ๋ยแนวนอนแบบหมุนขึ้นลงและ
แนวรัศมี

ผลการวิจัย
1 ผลการสร้างเครื่องผสมปุ๋ยเม็ดแนวนอนแบบหมุนขึ้นลงและแนวรัศมี

ภาพที่ 2 เครื่องผสมปุย๋ เม็ดแนวนอนแบบหมุนขึ้นลงและแนวรัศมี
เครื่องผสมปุ๋ยเม็ดนี้ประกอบด้วย 1 ต้นกาลัง ใช้มอเตอร์ขนาด 5hpถ่ายทอดผ่านสายพานขับถังผสมด้วยความเร็ว
20m/s 2 ถังผสมมีปริมาณความจุ 0.5 m3 ทามุมเอียงกับพื้น 230ทาให้เม็ดปุ๋ยเคลื่อนที่ในแนวรัศมีและแนวขึ้นลงและ 3 โครง
เครื่องผสมปุ๋ยเม็ดเป็นที่ติดตั้งส่วนของต้นกาลังและถังผสม
2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องผสมเม็ดปุ๋ยแนวนอนแบบหมุนขึ้นลงและแนวรัศมี
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กราฟที่ 1 แสดงผลการทดลองโดยใช้เครื่องผสมปุ๋ยเม็ดแนวนอนแบบหมุนขึ้นลงและแนวรัศมี
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ปุ๋ ยชีวภาพ

จากกราฟที1่ เวลาที่ใช้ในการผสมปุ๋ยเม็ดด้วยเครื่องผสมปุ๋ยเม็ด แนวนอนแบบหมุนขึ้นลงและแนวรัศมี อย่างน้อย 1
นาที เวลาในการผสมปุ๋ยเม็ดตั้งแต่นาทีแรกถึงนาทีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงอัตราส่วนผสมที่ทดสอบของปุ๋ยแต่ละชนิด ค่าการ
กระจายและค่าความผันแปรเป็นปกติเม็ดปุ๋ยที่ผ่านการผสมจากเครื่องผสมปุ๋ยนั้นพบว่าเม็ดปุ๋ยไม่เสียหายแตกหักทุกเม็ด ดัง
ภาพที3่ แสดงการการจายของเม็ดปุ๋ยจากเครื่องผสมปุ๋ยแนวนอนแบบหมุนขึ้นลงและแนวรัศมี

ภาพที่ 3 เม็ดปุย๋ ที่ผ่านการคัดจากเครื่องผสมปุ๋ยแนวนอนแบบหมุนขึ้นลงและแนวรัศมี
กราฟที่ 2 แสดงผลการทดลองโดยใช้แรงงานจากคน
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จากกราฟที2่ เวลาที่ใช้ในการผสมปุ๋ยเม็ดด้วยแรงงานคนผสมปุย๋ เม็ด อย่างน้อย 3นาที เวลาในการผสมปุ๋ยเม็ดตั้งแต่
นาทีแรกถึงนาทีที่3 พบว่าในนาทีที่1 ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนผสมยังไม่ได้อัตราส่วน แต่จะผสมได้ดีในนาทีที่ 2-3เม็ดปุ๋ยที่ผ่าน
การผสมจากแรงงานคนผสมปุ๋ยนั้นพบเม็ดปุ๋ยไม่แตกหักดังภาพที่4 แสดงการกระจายของเม็ดปู๋ยจากแรงงานผสมจากคน
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ภาพที่ 4 เม็ดปุย๋ คัดจากแรงงานคนผสมปุย๋
เมื่อเปรียบเทียบการผสมด้วยเครื่องผสมกับแรงงานจากคน พบว่าการใช้เครื่องผสมปุ๋ยสามารถผสมปุ๋ยได้อัตราส่วนที่
แน่นนอนและรวดเร็วกว่าใช้แรงงานจากคน
อภิปรายผล
เครื่องผสมปุ๋ยเม็ดนี้สามารถทางานได้เร็วและดีกว่าแรงงานจากคนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของคลินิกเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องผสมปุ๋ยเม็ดที่สามารถปรับอัตราการผสมได้เอง โดยใช้ PLC ที่กล่าวว่าการผสม
เองตามต้ อ งการโดยใช้ จ อบกั บ พลั่ ว ในการผสมคลุ ก เคล้ า ซึ่ งเป็ น วิ ธี ที่ ก าลั งผลิ ต ไม่ ค งที่ แ ละเสี ย เวลา(คลิ นิ ก เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .2558) เครื่องผสมปุ๋ยเม็ดที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นได้การกาลังผลิตที่สูงขึ้นถังผสมจะออกแบบในแนวนอนให้
เคลื่อนที่ในแนวรัศมีและแนวแกนขึ้นลงซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยของศุภกิตต์ สายสุนทรและคณะฯที่ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
ต้นแบบเครื่องผสมปุ๋ยหมักแบบถังหมุน การหมุนทางเดียว และหมุนถังทวนและตามเข็มสลับกัน 5 รอบแต่ให้ผลการทดลองไม่
ต่างกันคือการผสมที่เข้ากันได้เป็นอย่างดี(คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .2558) สาหรับเครื่องผสมปุ๋ยเม็ดที่ผู้วิจัยได้
สร้างขึ้นทีอ่ อกแบบให้เคลื่อนในแนวนอนนั้นจากผลการวิจัยของพินิจ จิรัคคกุลได้วิจัยเรื่องการออกแบบและพัฒนาเครื่องผสม
ปุ๋ยอัตโนมัติตามการวิเคราะห์ดนิ สาหรับอ้อยส่วนหนึ่งของงานวิจัยได้ทาการทดสอบเครื่องผสมปุ๋ยแบบแนวตั้งมีใบกวนแผ่นยาง
พบว่าต้องใช้เวลาในการผสมให้เข้ากันมากว่า4 นาที เม็ดปุ๋ยแตกหักบางส่วน (พินิจ จิรัคคกุล.2558)
สรุปผลการวิจัย
เครื่องผสมปุ๋ยเม็ดนี้ใช้มอเตอร์ใช้มอเตอร์ขนาด 5 hp ถ่ายทอดผ่านสายพานขับถังผสมด้วนความเร็ว 20m/s 2 ถัง
ผสมมีปริมาณความจุ 0.5 m3 ทามุมเอียงกับพื้น 230ทาให้เม็ดปุ๋ยเคลื่อนที่ในแนวรัศมีและแนวขึ้นลงและ3 โครงเครื่องผสมปุ๋ย
เม็ดเป็นที่ติดตั้งส่วนของต้นกาลังและถังผสมสามารถผสมปุ๋ยเม็ดได้ 50กิโลกรัมต่อนาทีต่อครั้งและอัตราผสมเข้ากันได้ดีเมื่อ
เปรียบเทียบกับแรงงานคนจะใช้เวลาน้อยกว่า1-2นาทีแต่ทั้งสองการทดลองไม่เม็ดปุ๋ยแตกหักเสียหายแต่อย่างใด
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ มทร ล้านนาที่อนุเคราะห์งบประมาณในการวิจัยครั้งนี้ คุณสมชาย อาจหาญ เป็นประธานกลุ่มและเป็น
หมอดินประจาต าบลเนิ นมะกอก อ าเภอบางมู ลนาก จั งหวัด พิ จิตร อนุเคราะห์ส ถานที่และอาจารย์ ส รีย์ พร ใหญ่ สง่ า
ที่อนุเคราะห์การแปลภาษา
เอกสารอ้างอิง
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.(2558). เครื่องผสมปุ๋ย PLC.
เข้าถึงได้จาก:http://www.clinictech.most.go.th. ค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2558.
พงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ มอเตอร์ไฟฟ้า. เข้าถึงได้จาก:http://research.crma.ac.th/2549/index.php.
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การพัฒนาสูตรอาหารต้นทุนต่าส่าหรับการขยายพันธุ์กล้วยไม้กะเรกะร่อน
LOW COST MEDIA DEVELOPMENT FOR MICROPROPAGATION OF CYMBIDIUM SP.
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บทคัดย่อ
การพัฒนาสูตรอาหารต้นทุนต่ามีความสาคัญในการลดต้นทุนการขยายพันธุ์กล้วยไม้ทั้งทางการค้าและกล้วยไม้ที่ใกล้
สูญพันธุ์ จึงได้ศึกษาผลของอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่เตรียมจากสารละลายธาตุอาหารสาหรับปลูก พืชไม่ใช้ดิน และน้าหมัก
ชีวภาพ โดยเพาะเมล็ดกะเรกะร่อนบนอาหารต่างกัน 4 สูตร ประกอบด้วยสูตร VW + น้ามะพร้าว + กล้วยน้าว้า, HW, HW +
น้ามะพร้าว และ HW + น้าหมักชีวภาพ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ผลปรากฏว่า กะเรกะร่อนสามารถงอกได้เฉพาะบนอาหารสูตร
HW, HW + น้ามะพร้าว และ HW + น้าหมักชีวภาพ โดยงอกบนอาหารสูตร HW + น้าหมักชีวภาพได้ช้าที่สุด แต่ไม่งอกใน
อาหารสูตร VW + น้ามะพร้าว + กล้วยน้าว้า เมื่อนาโปรโตคอร์มที่งอกมาเลี้ยงในอาหารต่างกัน 7 สูตร ประกอบด้วยสูตร VW
+ น้ามะพร้าว + กล้วยน้าว้า, HW, HW + น้ามะพร้าว และ HW + น้าหมักชีวภาพ 10, 50, 100, 150 ml/l ตามลาดับ เป็น
เวลา 12 สัปดาห์ ผลปรากฏว่า กะเรกะร่อนเจริญได้ในอาหารทุกสูตร โดยอาหารสูตร HW และ HW + น้าหมักชีวภาพ 10
ml/l เป็นสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงโปรโตคอร์มกะเรกะร่อน โดยทาให้กะเรกะร่อนมีจานวนรากเฉลี่ยต่อต้น
จานวนยอดเกิดใหม่ต่อต้น จานวนใบเฉลี่ยต่อต้น สูงกว่าในอาหารสูตรอื่นๆ โปรโตคอร์มของกะเรกะร่อนไม่แตกหน่อและแคระ
แกร็นเมื่อความเข้มข้นของน้าหมักชีวภาพในอาหารมากกว่า 10 ml/l
ค่าส่าคัญ : กะเรกะร่อน การงอก อาหารต้นทุนต่า
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 bioextract 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 ทั้งนี้เป็นเพราะการขยายพื้นที่ทางเกษตรด้วยการบุกรุกทาลาย
ป่า และการลั ก ลอบเก็ บ กล้ ว ยไม้ เ พื่ อ การค้ า ซึ่ งเป็ น สาเหตุที่ คุ ก คามถิ่ น ก าเนิ ด ของกล้ ว ยไม้ ใ นธรรมชาติ เช่ น กล้ ว ยไม้
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 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้ วยไม้ในสภาพปลอดเชื้อ เป็นวิธีการหนึ่งที่
สามารถเพิ่มประชากรกล้วยไม้ได้อย่างรวดเร็ว ปัจจัยที่สาคัญมากอย่างหนึ่งที่จะทาให้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อประสบความสาเร็จ
คือสูตรอาหารที่เหมาะสม การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ อาหารสังเคราะห์ โดยทั่วไปนิยมใช้อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สูตร
Vacin and Went (VW) (ทิวา รักนิ่ม, 2550) แต่เนื่องจากการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนั้น มีต้นทุน สูงในด้านของ
สารเคมี เพราะใช้สารเคมีหลายตัว และใช้ในปริมาณมาก จึงทาให้มีการศึกษาเพื่อหาสารอินทรีย์ที่มีราคาถูกกว่ า และใช้ใน
ปริมาณทีน่ ้อยกว่าเพื่อลดต้นทุนของอาหาร (มณฑา วงศ์มณีโรจน์, 2542)
ปัจจุบันมีการผลิตสารละลายธาตุอาหารสาหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินจาหน่ายในรูปแบบของ สารละลายเข้มข้นซึ่งหา
ซื้อได้ทั่วไปในท้องตลาด และมีราคาถูก อีกทั้งยังประกอบด้วยธาตุอาหารจาเป็นสาหรับการปลูกพืช เช่นเดียวอาหารสังเคราะห์
ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช จึงมีการนามาใช้เตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและได้ ผลดี ตัวอย่างเช่น การเพาะเลี้ยงต้นอ่อน
ของเอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดในอาหารที่เติมสารละลายสาหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน stock A และ B ความเข้มข้นอย่างละ 5
มิลลิลิตรต่อลิตร ชักนาให้ต้นอ่อนมีการเจริญเติบโตได้ถึงร้อยละ 60 (กนกวรรณ เกิดกูลอาจารย์, 2558) นอกจากนั้น ฮอร์โมน
นมและน้าหมักนมสด ซึ่งในปัจจุบันเกษตรกรนิยมผลิตขึ้นเองเพื่อใช้ในการเกษตรยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในการ
กระตุ้น การเจริญ เติ บโตของพืช ตัว อย่ างเช่น การใช้ น้าหมัก ดิน ระเบิ ดและน้ าสกัด ชีว ภาพจากนมสด ผสมกับ ปุ๋ย เคมีใ น
อัตราส่วน 1:3 ทาให้พืชผักที่ปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ มีการเจริญเติบโตทัดเทียมกับการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว (ดนัย
วรรณวนิช, 2553)
ดังนั้น จึงได้ศึกษาผลของการใช้ สารละลายธาตุอาหารสาหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน และน้าหมักนมสดในอาหาร
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสาหรับการเพาะเมล็ดและการเจริญเติบโตของโปรโตคอร์มกล้วยไม้กะเรกะร่อน โดยใช้สูตรอาหารจาก
สารละลายธาตุอาหารปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินชื่อทางการค้า Hydro work (HW) สูตรสาหรับผักสลัด stock A และ B ที่เติม
Vitamix (วรรธนา จะนู, 2557) และการเติมน้าหมักนมสดในปริมาณที่ต่างกัน (ดนัย วรรณวนิช, 2554) มาเปรียบเทียบกับ
สูตรอาหาร Vacin and Went (VW) ที่เติมน้ามะพร้าวและกล้วยน้าว้าซึ่งให้ผลไม่ต่างจากการใช้กล้วยหอม (สุนิษา กันเอี้ยง
และ วราภรณ์ ฉุยฉาย, 2557) เป็นชุดควบคุม ซึ่งสามารถเป็นแนวทางให้กับเกษตรกรที่มีงบประมาณจากัดนาไปประยุกต์ใช้ใน
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ รวมถึงเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ต่อไป
วิธดี ่าเนินการวิจัย
การทดลองที 1 การพัฒนาสูตรอาหารต้นทุนต่าที่เหมาะสมต่อการงอกของเมล็ดกล้วยไม้ในอาหารแข็งที่ใช้ในการ
การขยายพันธุ์กล้วยไม้กะเรกะร่อน
เก็บฝักกล้วยไม้กะเรกะร่อนที่แก่และยังไม่แตกจากจังหวัดชัยภูมิ นามาล้างทาความสะอาดภายนอกด้วยน้ายาล้าง
จานแล้วล้างออกด้วยน้าสะอาด ตัดแต่งส่วนที่สกปรกออก นาฝักกล้วยไม้ไปแช่ในแอลกอฮอล์ 70% เป็นเวลา 1 นาที ก่อนนา
ฝักกล้วยไม้เข้าตู้ปลอดเชื้อ ฆ่าเชื้อด้วยการจุ่มฝักกล้วยไม้ลงในแอลกอฮอล์ 95% แล้วลนไฟทาทั้งหมด 3 ครั้ง จากนั้นตัดฝัก
กล้วยไม้ด้วยมีดที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว เขี่ยเมล็ดลงในน้าสะอาด แล้วใช้หลอดหยดดูดเมล็ดที่ลอยบนน้าขึ้นมา โรยลงบนขวด
อาหารทั้ง 4 สูตรทีเ่ ตรียมได้ ได้แก่
ชุดการทดลองที่ 1 สูตร VW ที่เติมน้ามะพร้าว 150 มิลลิลติ รต่อลิตร และกล้วยน้าว้า 100 กรัมต่อลิตร
ชุดการทดลองที่ 2 สูตร HW
ชุดการทดลองที่ 3 สูตร HW ที่เติม น้ามะพร้าว150 มิลลิลติ รต่อลิตร
ชุดการทดลองที่ 4 สูตร HW ที่เติม น้าหมักชีวภาพนมสด 150 มิลลิลิตรต่อลิตร
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ มี 4 ชุ ดการทดลอง แต่ละชุดการทดลองมี 32 ซ้ า โดยเพาะเลี้ยงใน
ห้องปฎิบัติการที่อุณหภูมิ 25-27 องศาเซลเซียส และให้แสงสว่างตลอด 16 ชั่วโมง จนกว่าเมล็ดจะงอก สังเกตการณ์งอกของ
เมล็ดกล้วยไม้ทุกสัปดาห์ เป็นเวลา 12 สัปดาห์
การทดลองที 2 การพัฒนาสูตรอาหารต้นทุนต่าที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนในอาหารแข็งที่ใช้ในการ
การขยายพันธุ์กล้วยไม้กะเรกะร่อน
นาต้นอ่อนของกล้วยไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดบนอาหาร สูตรอาหาร HW และสูตรอาหาร HW ที่เติม น้ามะพร้าว
150 มิลลิลิตรต่อลิตร (จากการเพาะเลี้ยงในการทดลองที่ 1) อายุ 12 สัปดาห์ มาเลี้ยงในสูตรอาหาร 7 สูตร ดังต่อไปนี้
ชุดการทดลองที่ 1 สูตร VW ที่เติม น้ามะพร้าว 150 มิลลิลิตรต่อลิตร และกล้วยน้าว้า 100 กรัมต่อลิตร
ชุดการทดลองที่ 2 สูตร HW
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ชุดการทดลองที่ 3 สูตร HW ที่เติม น้ามะพร้าว150 มิลลิลิตรต่อลิตร
ชุดการทดลองที่ 4 สูตร HW ที่เติม น้าหมักชีวภาพนมสด 150 มิลลิลิตรต่อลิตร (1:7)
ชุดการทดลองที่ 5 สูตร HW ที่เติม น้าหมักชีวภาพนมสด 100 มิลลิลิตรต่อลิตร (1:10)
ชุดการทดลองที่ 6 สูตร HW ที่เติม น้าหมักชีวภาพนมสด 50 มิลลิลิตรต่อลิตร (1:20)
ชุดการทดลองที่ 7 สูตร HW ที่เติม น้าหมักชีวภาพนมสด 10 มิลลิลิตรต่อลิตร (1:100)
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ มี 4 ชุ ดการทดลอง แต่ละชุดการทดลองมี 32 ซ้ า โดยเพาะเลี้ยงใน
ห้องปฎิบัติการที่อุณหภูมิ 25-27 องศาเซลเซียส และให้แสงสว่างตลอด 16 ชั่วโมง เป็นเวลา 12 สัปดาห์ โดยบันทึกผลจาก
การเปลี่ยนแปลงของจานวนราก, จานวนใบ, จานวนยอด และอัตราการรอดของกล้วยไม้กะเรกะร่อน
สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ผลการวิจัย
วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติแบบ One Way ANOVA สาหรับการวิเคราะห์ความแตกต่างของสูตรอาหารที่มีผล
ต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้กะเรกะร่อน ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่แบบ Tukey’s test
ผลการวิจัย
จากการศึกษาผลของอาหาร 4 สูตร คือ อาหารสูตร VW ที่เติมน้ามะพร้าว 150 มิลลิลิตรต่อลิตร และกล้วยน้าว้า
100 กรัมต่อลิตร อาหารสูตร HW อาหารสูตร HW ที่เติม น้ามะพร้าว150 มิลลิลิตรต่อลิตร และอาหารสูตร HW ที่เติม น้า
หมักชีวภาพนมสด 150 มิลลิลิตรต่อลิตร พบว่า เมล็ดกล้วยไม้กะเรกะร่อนสามารถงอกได้บนอาหาร 3 สูตร คือ อาหารสูตร
HW HW+น้ามะพร้าว และ HW + น้าหมักชีวภาพ โดยเริ่มงอกในสัปดาห์ที่ 6 สาหรับสูตร HW และ HW+น้ามะพร้าว และใน
สัปดาห์ที่ 9 สาหรับสูตร HW + น้าหมักชีวภาพ ตามลาดับ โดยเมล็ดกล้วยไม้กะเรกะร่อนไม่งอกบนอาหารสูตร VW + น้า
มะพร้าว + กล้วยน้าว้า (ภาพที่ 1)
เมื่อย้ายโปรโตคอร์มกล้วยไม้กะเรกะร่อนที่งอกแล้วมาเลี้ยงในอาหารสูตรต่างกัน 7 สูตร ปรากฏว่า กล้วยไม้กะเรกะร่อน
รอดชีวิตได้ในอาหารทุกสูตร แต่พบการแตกหน่อใหม่เฉพาะในอาหารสูตรที่ 1, 2, 3 และ 7 เท่านั้น ส่วนในอาหารสูตรที่ 4, 5
และ 6 กล้วยไม้กะเรกะร่อนไม่แตกหน่อใหม่ และต้นมีลักษณะแคระแกร็นมากขึ้นเมื่อปริมาณน้าหมักในอาหารเพิ่มขึ้น (ภาพที่
2) ทั้งนี้ อาหารสูตรที่ทาให้กะเรกะร่อนเกิดยอดใหม่ได้สูงสุดคือสูตรที่ 2 และสูตรที่ 7 และอาหารทั้งสองสูตรนี้ยังทาให้
กะเรกะร่อนมีจานวนใบเฉลี่ยต่อต้นสูงกว่าอาหารสูตรอื่นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P< 0.05) ด้วย (ภาพที่ 3) เมื่อพิจารณา
จากร้อยละการเกิดรากและจานวนรากเฉลี่ยต่อต้น กล้วยไม้กะเรกะร่อนที่เจริญในอาหารสูตรที่ 2 และ 7 มีจานวนรากเฉลี่ย
มากกว่าทรีทเมนต์อื่นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ในขณะที่ อาหารสูตรที่ 4 และ 5 มีจานวนรากเฉลี่ยน้อยที่สุด ส่วนร้อยละการ
เกิดรากนั้น กล้วยไม้กะเรกะร่อนที่เจริญในอาหารสูตรที่ 2, 3 และ 7 เกิดรากมากกว่าสูตรอื่นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และ
กล้วยไม้กะเรกะร่อนที่เจริญในอาหารสูตรที่ 4 และ 5 มีร้อยละการเกิดรากน้อยที่สุด (ภาพที่ 4)

ภาพที 1 การงอกของเมล็ดกล้วยไม้กะเรกะร่อนหลังจากเพาะบนอาหารสูตร VW + น้ามะพร้าว + กล้วยน้าว้า (A) HW (B)
HW + น้ามะพร้าว (C) และอาหารสูตร HW + น้าหมักชีวภาพ (D) เป็นเวลา 12 สัปดาห์
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ภาพที 2 ลักษณะของกล้วยไม้กะเรกะร่อนหลังจากเจริญบนอาหารสูตร VW + น้ามะพร้าว + กล้วยน้าว้า (A) HW (B) HW +
น้ามะพร้าว (C) อาหารสูตร HW + น้าหมักชีวภาพ 150 ml/l (D) อาหารสูตร HW + น้าหมักชีวภาพ 100 ml/l (E)
อาหารสูตร HW + น้าหมักชีวภาพ 50 ml/l (F) อาหารสูตร HW + น้าหมักชีวภาพ 10 ml/l (G) เป็นเวลา 12
สัปดาห์

ภาพที 3 ร้อยละของการเกิดยอดจานวนมาก (A) จานวนยอดใหม่เฉลี่ยต่อต้น (B) และ จานวนใบเฉลี่ยต่อต้น (C) ของกล้วยไม้
กะเรกะร่อนหลังจากเจริญบนอาหารสูตรต่างๆ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ รายละเอียดของสูตรดูในวิธีดาเนินการวิจัย
อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กต่างกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ

ภาพที 4 ร้อยละของการเกิดราก (A) และจานวนรากเฉลีย่ ต่อต้น (B) ของกล้วยไม้กะเรกะร่อนหลังจากเจริญบนอาหารสูตร
ต่างๆ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ รายละเอียดของสูตรดูในวิธีดาเนินการวิจัย อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กต่างกันแสดงความ
แตกต่างกันอย่างมีนับสาคัญทางสถิติ
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อภิปรายผล
การเจริญเติบโตของโปรโตคอร์มกล้วยไม้กะเรกะร่อนในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนั้นมีการศึกษากันอย่างกว้างขวาง มี
ทั้งการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต ตัวอย่างเช่น อาหารสูตร VW ที่เติม BA 1.0 mg/l ชักนาให้โปรโตคอร์มกะเรกะร่อน
ปากเป็ดเกิดยอดมากที่สุด (อาทิตยา ชายคีรี และ วราภรณ์ ฉุยฉาย, 2554) และใช้สารอินทรีย์จากธรรมชาติ เช่น อาหารสูตร
VW ที่เติมเรดดีบูท สีม่วง 10 ml/l ร่วมกับมะเขือเทศบด 150 g/l ทาให้โปรโตคอร์มกะเรกะร่อนปากเป็ดเจริญเติบโตได้ดีกว่า
อาหารสูตร VW ที่เติมน้ามะพร้าวและกล้วยหอม (อาทิตยา ชายคีรี และ วราภรณ์ ฉุยฉาย, 2560) การใช้กล้วยน้าว้าทดแทน
กล้วยหอมนั้น ได้มีการศึกษามาก่อนหน้านี้ในการเลี้ยงโปรโตคอร์มกล้วยไม้ป่ากะเรกะร่อน ซึ่งพบว่าการเจริญของกะเรกะร่อน
ในอาหารสูตร VW ที่เติมน้ามะพร้าว 150 ml/l ร่วมกับกล้วยน้าว้า 50 – 100 g/l ไม่ต่างจากการเติมกล้วยหอม 100 g/l (สุ
นิษา กันเอีย้ ง และ วราภรณ์ ฉุยฉาย, 2557) ซึ่งในงานวิจัยนี้ โปรโตคอร์มกะเรกะร่อนสามารถเจริญเติบโตในอาหารสูตรนี้ได้
เช่นกัน เพียงแต่การเจริญเติบโตทั้งในด้านจานวนราก จานวนยอดและจานวนใบน้อยกว่าอาหารสูตร HW
ในการศึ กษานี้ การปรับเปลี่ยนธาตุอาหารจากสูต ร VW มาเป็นสูตร HW ซึ่งมีธ าตุอาหารหลัก 5 ชนิดคื อ
Ca(NO3)2.4H2O Fe-EDTA KNO3 KH2PO4 และ MgSO4 และธาตุอาหารรอง (ดนัย วรรณวนิช, 2554) ทาให้การเจริญเติบโต
ของกะเรกะร่อนดีขึ้น การเติมน้าหมัก ชีวภาพนมสดเพิ่มในสูตร HW ให้ผลดีกว่าการเติมน้ามะพร้าวอย่างชัดเจน โดยเฉพาะ
จานวนยอดและจานวนใบ ซึ่งเป็นไปได้ว่าในน้าหมักชีวภาพมีสารประกอบไนโตรเจน ธาตุอาหาร หรือฮอร์โมนที่เป็นประโยชน์
ต่อการเจริญของพืช ระดับความเข้มข้นของน้าหมักชีวภาพส่งผลต่อการเจริญเติบโตของกะเรกะร่อนอย่างชัดเจน ความเข้มข้น
ที่สูงกว่า 10 ml/l หรือ 1:100 ทาให้กะเรกะร่อนไม่แตกหน่อและแคระแกร็น ซึ่งต่างจากการใช้น้าหมักชีวภาพจากปลาหรือผัก
ที่ความเข้มข้นระหว่าง 1:500 – 1:5000 ในสารละลายธาตุอาหารสาหรับการปลูกผักกาดเขียวกวางตุ้งแบบไม่ใช้ดิน ซึ่งไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (ศิริพรรณ บรรหาร และ อนุเทพ ภาสุระ, 2554) และการฉีดพ่นน้าหมักชีวภาพที่
ความเข้มข้น 1:500 – 1:2,000 ให้แก่มะเขือเทศทาให้มะเขือเทศมีคลอโรฟิลล์และน้าหนักสดโดยไม่มีความแตกต่างระหว่าง
การใช้ที่ความเข้มข้นต่างกัน (ทัณฑิกา มุงคุณคาชาว และคณะ, 2553) จึงเป็นไปได้ว่า ปริมาณน้าหมักนมสดที่ใช้ในการทดลอง
นี้มีปริมาณค่อนข้างสูง การศึกษาผลของอาหารสูตร HW ร่วมกับน้าหมักนมสดที่ระดับความเข้มข้นต่ากว่า 10 ml/l จึงเป็นสิ่ง
ที่ควรศึกษาต่อไป
สรุปผลการวิจัย
อาหารสูตรที่เหมาะสมสาหรับการเพาะเมล็ดกะเรกะร่อนคืออาหารสูตร HW และ HW + น้ามะพร้าว 150 ml/l
อาหารที่เหมาะสมสาหรับการเพาะเลี้ยงโปรโตคอร์มคืออาหารสูตร HW และ HW + น้าหมัก 10 ml/l ซึ่งทั้งสองสูตรให้ผล
ดีกว่าอาหารสูตร VW + น้ามะพร้าว 150 ml/l + กล้วยน้าว้า 100 g/l
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จัย นี้ไ ด้รั บการสนั บสนุน จากสาขาวิชาชี ววิ ทยาและเทคโนโลยี ชีว ภาพ คณะวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตและน้้ามะพร้าวต่อการเกิดพืชต้นใหม่ในเอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิด
EFFECT OF PLANT GROWTH REGULATORS AND COCONUT WATER ON PLANT
REGENERATION OF AERIDES FALCATA
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บทคัดย่อ
ศึกษาการขยายพันธุ์เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ โดยการเพาะเมล็ดในอาหารสูตร VW
ดัดแปลงที่เติมน้ามะพร้าว 150 ml/l และผงถ่าน 0.5 g/l เมื่องอกแล้ว นาโปรโตคอร์มไปเลี้ยงในอาหารสูตร MS ร่วมกับน้า
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 การเกิด ยอดใหม่และรากของเอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดในแต่ละทรีทเมนต์ไม่แตกต่างกัน เมื่อ
ย้ายโปรโตคอร์มทั้งหมดลงในอาหารสูตร MS ที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตและน้ามะพร้าว เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า
เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดที่มาจากอาหารสูตร MS ที่เติมน้ามะพร้าว 150 ml/l ร่วมกับ NAA 1 mg/l เกิดยอดและรากได้ดีที่สุด
เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดทั้งหมดเกิดโซนสีน้าตาลดารอบต้น ทาให้เจริญเติบโตได้ไม่ดี จึงควรศึกษาต่อไปเพื่อหาวิธีการที่
เหมาะสมในการลดการเกิดสีน้าตาลดา
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) เป็นกล้วยไม้ทจี่ ัดเป็นพืชอนุรักษ์บัญชีที่ 2 ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือไซเตส (CITES: Convention on International Trade In
Endangered Species of Wild Fauna and Flora) (อาภรณ์ อุดมศิลป์, 2558) ซึ่งแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติกาลังถูก
คุกคามเนื่องจากการเปลี่ยนพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่ทางการเกษตร เทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นเทคนิคหนึ่งที่นามาใช้ในการ
ขยายพันธุ์กล้วยไม้อย่างกว้างขวาง เนื่องจากสามารถเพิ่มจานวนกล้วยไม้ได้มาก ในระยะเวลาที่สั้นกว่าการขยาย พันธุ์ตาม
ธรรมชาติ (รังสฤษฏ์ กาวีต๊ะ, 2541)
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การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้สามารถชักนาให้เกิดพืชต้นใหม่ ทั้งผ่านกระบวนการชักนา
ให้ เ กิ ด อวั ย วะ (organogenesis) และการชั ก น าให้ เ กิ ด เอ็ ม บริ โ อ (embryogenesis) กรดแนฟทาลี น อะซี ติ ก
(Naphthaleneacetic acid; NAA) และเบนซิลอะดินีน (Benzyladenine; BA) เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตที่นิยมใช้ใน
การชักนาให้เกิดพืชต้นใหม่ในกล้วยไม้หลายชนิด เช่น เอื้องผึ้ง (Dendrobium lindleyi) ที่เจริญในอาหารสูตร MS ที่เติม BA
1 mg/l ร่วมกับ NAA 0.5 mg/l มีจานวนหน่อสูงสุดคือ 1.37 หน่อต่อชิ้น (สุมิตรา สุปินราช และ อิศร์ สุปินราช, 2557)
Dendrobium candidum ที่เลี้ยงในอาหารสูตร ½ MS ที่เติม BA 1.2 mg/l + NAA 1.2 mg/l สามารถชักนาให้เกิดยอดได้
มากที่สุด (Zhao et al., 2007) ในขณะที่น้ามะพร้าวเป็นส่วนผสมที่สาคัญในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้หลายชนิด ทั้ง
ในการเพาะเมล็ด และการชักนาให้เกิดยอด เช่น เมล็ดกล้วยไม้สิงโตอาจารย์เต็มสามารถงอกได้ดีในอาหารสูตร VW ที่เติมน้า
มะพร้าว 150 ml/l ร่วมกับกล้วยหอมบด 100 g/l และน้ามันฝรั่งบด 50 g/l (ทิวา รักนิ่ม และคณะ, 2551) อาหารสูตร VW
ที่เติมน้ามะพร้าวยังสามารถชักนาให้เกิดยอดจานวนมากจากยอดอ่อนของกล้วยไม้ช้างแดง (Rhynchostylis rubrum) ได้
100 % และได้จานวนยอดเฉลี่ย 10 ยอดต่อชิ้นในอาหารสูตร VW ที่เติมน้ามะพร้าว 150 ml/l (Te-chato, et al., 2010)
นอกจากนั้น อาหารสูตร MS ซึ่งมีปริมาณธาตุอาหารต่างไปจากอาหารสูตร VW มีรายงานว่าสามารถนามาใช้เพาะเลี้ยง
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 ที่เติมน้ามะพร้าว ต่อการชักนาให้เกิดพืชต้นใหม่ในเอื้องกุหลาบ
กระเป๋าเปิด เพื่อเป็นแนวทางในการขยายพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ชนิดนี้ต่อไป
วิธดี ้าเนินการวิจัย
เก็บฝักแก่และยังไม่แตกของเอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดมาจากตาบลแสนตุ้ง อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด นามาเพาะใน
อาหารสูตร VW ดัดแปลงที่เติมน้ามะพร้าว 150 ml/l และผงถ่าน 0.5 g/l เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส และให้แสงสว่าง 16 ชั่วโมง หลังจากที่เมล็ดงอกจนมีอายุได้ 4 เดือน ย้ายโปรโตคอร์มลงเลี้ยงในอาหารสูตร MS
ร่วมกับน้ามะพร้าว 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 ซ้า เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการที่อุณหภูมิ
25 องศาเซลเซียส และให้แสงสว่าง 16 ชั่วโมงเป็นเวลา 12 สัปดาห์ บันทึกจานวนยอดทั้งหมด จานวนรากทั้งหมดของเอื้อง
กุหลาบกระเป๋าเปิดทุกสัปดาห์ จากนั้น ย้ายเอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดทุกทรีทเมนต์ มาเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่ไม่เติมสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตและไม่เติมน้ามะพร้าว บันทึกจานวนยอดที่เกิดใหม่ จานวนรากทั้งหมดของเอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดทุก
สัปดาห์จนครบ 12 สัปดาห์ วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติด้วย Two way ANOVA เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธี
LSD
ผลการวิจัย
โปรโตคอร์มเอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดที่เลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติมน้ามะพร้าวทุกสูตร เจริญไปเป็นต้น มียอด 1-2
ยอดต่อต้น บางส่วนเกิดราก ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแคลลัส การเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต 2 ชนิด คือ BA และ
NAA ร่วมกับน้ามะพร้าว ไม่มีผลต่อการเกิดยอดและรากของโปรโตคอร์มเอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดในช่วง 12 สัปดาห์แรก ใน
บางทรีทเมนต์เกิดสีน้าตาลแกมดารอบโปรโตคอร์มซึ่งเห็นได้ชัดในสัปดาห์ที่ 6 (ภาพที่ 1) ทั้งนี้ ร้อยละการเกิดยอด ร้อยละการ
เกิดราก จานวนยอดต่อต้น และจานวนรากต่อต้นในแต่ละทรีทเมนต์ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P> 0.05)
ทั้งนี้ ร้อยละการเกิดยอดจานวนมากของแต่ละทรีทเมนต์อยู่ระหว่างร้อยละ 8 – 12 จานวนยอดใหม่เฉลี่ยต่อต้นอยู่ที่ 0.8 –
1.2 ยอดต่อต้น ร้อยละการเกิดรากอยู่ที่ร้อยละ 10 – 15 จานวนรากเฉลี่ยต่อต้นอยู่ที่ 0.5 – 1.5 รากต่อต้น (ภาพที่ 2)
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ภาพที่ 1 ลักษณะของเอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดที่เลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติม BA และ NAA ความเข้มข้นต่างๆกัน เป็นเวลา
6 สัปดาห์ เลขตัวหน้าคือความเข้มข้นของ BA เลขตัวหลังคือความเข้มข้นของ NAA
หลังจากย้ายเอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดมาเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต พบว่า เอื้อง
กุหลาบกระเป๋าเปิดที่ย้ายมาจากทรีทเมนต์ตา่ งกัน มีจานวนรากต่อต้นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยมีจานวนราก
อยู่ระหว่าง 1-1.5 รากต่อต้น แต่มีร้อยละการเกิด ยอดใหม่ จานวนยอดเกิดใหม่ และร้อยละการเกิดรากต่างกัน โดยเอื้อง
กุหลาบกระเป๋าเปิดที่ย้ายมาจากอาหารสูตรที่ไม่มี NAA 1.0 mg/l เพียงอย่างเดียว จะมีร้อยละการเกิดยอดใหม่และจานวน
ยอดใหม่สูงกว่าต้นที่มาจากอาหารที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต และต้นที่มาจากอาหารที่เ ติม BA 1.0 mg/l + NAA
1.0 mg/l มีร้อยละการเกิดยอดใหม่และจานวนยอดใหม่สูงกว่าต้นที่มาจากอาหารที่เติม 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 (ภาพที่ 3)
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ภาพที่ 2 ร้อยละการเกิดยอด (A) จานวนยอดเฉลี่ยต่อชิ้น (B) ร้อยละการเกิดราก (C) และจานวนรากเฉลี่ยต่อชิ้น (D) ของ
เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดที่เลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติม BA และ NAA ความเข้มข้นต่างๆกัน เป็นเวลา 6 สัปดาห์
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ภาพที่ 3 ร้อยละการเกิดยอด (A) จานวนยอดเฉลี่ยต่อชิ้น (B) ร้อยละการเกิดราก (C) และจานวนรากเฉลี่ยต่อชิ้น (D) ของ
เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดที่เลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติม BA และ NAA ความเข้มข้นต่างๆกัน เป็นเวลา 12 สัปดาห์
แล้วย้ายลงอาหารสูตร MS ที่ไม่มีสารควบคุมการเจริญเติบโตอีก 12 สัปดาห์ อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กแสดงความ
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระหว่างกล้วยไม้ที่เจริญในอาหารที่มี BA เท่ากันแต่ได้รับ NAA ต่างกัน อักษร
ภาษาอังกฤษตัวใหญ่แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระหว่างกล้วยไม้ที่เจริญในอาหารที่มี NAA เท่ากัน
แต่ได้รับ BA ต่างกัน
อย่างไรก็ตาม กล้วยไม้ที่เจริญในอาหารที่ไม่มีสารควบคุมการเจริญเติบโตจะเกิดโซนสีน้าตาลแกมดารอบต้น ทาให้
กล้วยไม้เจริญได้ช้า (ภาพที่ 4) แม้จะมีการเปลี่ยนถ่ายอาหารใหม่ แต่จะเกิดโซนสีน้าตาลแกมดาใหม่อีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไป 23 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 มีรายงานว่าประสบความสาเร็จ ในกล้วยไม้หลายชนิด เช่น การ
เพาะเมล็ดเอื้องเขาแกะ (Rhynchostylis coelestis) ในอาหารสูตร VW ที่เติมน้ามะพร้าว 150 ml/l ทาให้เมล็ดงอกเป็นโปร
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 และชักนาให้เกิดยอดได้มากที่สุด ด้วย (ธวัชชัย ทรัพย์ถิระและ
คณะ, 2556) ซึ่งในการศึกษานี้ เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดเกิดยอดใหม่ได้น้อย และเจริญเติบโตได้ช้าในอาหารทุกสูตร การเติม
BA และ NAA ร่วมกับน้ามะพร้าวให้ผลไม่ต่างจากการเติมน้ามะพร้าวอย่างเดียวในช่วงแรก หลังจากย้ายลงอาหารที่ไม่เติมสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตและน้ามะพร้าวแล้ว ต้นที่ ย้ายมาจากอาหารสูตร MS ที่เติมน้ามะพร้าว 150 ml/l ร่วมกับ NAA 1
mg/l จึงเกิดยอดใหม่และรากได้ดีกว่าต้นที่ย้ายมาจากอาหารสูตร MS ที่เติมน้ามะพร้าว 150 ml/l ร่วมกับ NAA และ BA
อย่างไรก็ตาม ในการศึกษานี้จะเกิดโซนสีน้าตาลแกมดารอบต้นเอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิด และทาให้การเจริญของ
กล้วยไม้ลดลง และต้องเปลี่ยนถ่ายกล้วยไม้ลงอาหารใหม่บ่อยๆ ซึ่งให้ผลต่างจากการศึกษาของ (ธนวดี พรหมจันทร์ และคณะ,
2559) ที่เลี้ยงโปรโตคอร์มกล้วยไม้เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด (Aerides odorata) ในอาหารสูตร MS ที่เติมน้ามะพร้าว 150
ml/l ทั้งเติมและไม่เติมถ่านกัมมันต์ 2 g/l ให้การเจริญเติบโตไม่ต่างกัน และไม่เกิดโซนสีน้าตาลดารอบต้น โดยทั่วไปการ
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เปลี่ ย นเป็ น สี น้ าตาล (Browning) ในการเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ มั ก เกิ ด จากการตั ด ชิ้ น ส่ ว นพื ช ท าให้ เ กิ ด บาดแผล จึ ง ปล่ อ ย
สารประกอบฟินอลิกออกมาทางบาดแผลนั้น เมื่อสารประกอบฟีนอลิกทาปฏิกิริยากับอากาศ ทาให้ชิ้นส่วนพืชมีสีน้าตาล การ
ปลดปล่ อ ยสารประกอบฟิ น อลิ ก จากชิ้น ส่ ว นที่ นามาเพาะเลี้ ย ง ทาให้ ชิ้น ส่ว นเพาะเลี้ ย งและอาหารบริ เ วณรอบชิ้ น ส่ ว น
เปลี่ยนเป็นสีน้าตาล นอกจากการเกิดบาดแผลแล้ว ยังพบการปล่อยสารประกอบฟีนอลิกจากต้นอ่อนบริเวณโค นต้นและ
แพร่ ก ระจายลงสู่ อ าหารรอบชิ้ น ส่ ว นต้ น อ่ อ น และผลจากการเติ ม น้ าตาลปริ ม าณสู ง ในอาหารยั ง ส่ ง ผลต่ อ การปล่ อ ย
สารประกอบฟีนอลิกออกมา ซึ่งส่งผลให้ชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตได้ช้าและส่งผลให้เกิดการตายของเนื้อเยื่อ (ธนากร วงษศา และ
คณะ,2555) ซึ่งในกรณีนี้ เป็นไปได้ว่ า ต้ นอ่ อนเอื้อ งกุห ลาบกระเป๋า เปิด ปล่ อยสารประกอบฟี นอลิ กออกมาระหว่ างการ
เจริญเติบโต ทาให้เกิดโซนสีน้าตาลขึ้น การแก้ปัญหาการเกิดสีน้าตาลของเนื้อเยื่อ เช่น การเติมถ่านกัมมันต์หรือวิตามินซี
ร่วมกับการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตและน้ามะพร้าว เป็นประเด็นที่ควรศึกษาต่อไป
สรุปผลการวิจัย
อาหารสูตร MS ที่เติมน้ามะพร้าว 150 ml/l ร่วมกับ NAA 1 mg/l ชักนาให้เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดเกิดยอดใหม่
และเกิดรากได้ดีหลังจากย้ายลงอาหารสูตร MS ที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตและน้ามะพร้าว อย่างไรก็ตาม การเลี้ยง
เอื้องกุหลาบในอาหารสูตร MS เกิดสีน้าตาลแกมดารอบๆต้น ซึ่งทาให้กล้วยไม้โตช้า และต้องเปลี่ยนถ่ายอาหารบ่อยๆ การ
แก้ปัญหาการเกิดสีน้าตาลของเนื้อเยื่อ เช่น การเติมถ่านกัมมันต์ จึงควรนามาศึกษาต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการปนเปื้อนแคดเมียมในอาหารวุ้นและน้า และการเติมกรดแอสคอร์บกิ ใน
หลอดทดลองต่อการเจริญเติบโตของบัวหลวง โดยนาเมล็ดบัวหลวงมาฟอกฆ่าเชื้อและเพาะเมล็ดในอาหารสูตร ½ MS เป็น
เวลา 2 สัปดาห์ ต้นกล้าถูกย้ายลงเลี้ยงในอาหารสูตร MS และเติมน้าขวดละ 10 ml หลังจากปักต้นกล้าบัวหลวงลงบนอาหาร
วุ้น เติมแคดเมียมทั้งในอาหารวุ้นและน้าต่างกัน 9 แบบ และแต่ละแบบมีทั้งการเติมและไม่เติมกรดแอสคอร์บิกในน้า หลังจาก
ผ่านไป 3 สัปดาห์ การปนเปื้อนแคดเมียมรูปแบบต่างกันทาให้ความยาวของส่วนเหนือดิน น้าหนักสดของส่ วนเหนือดินและใต้
ดิน น้าหนักแห้งของส่วนเหนือดินและใต้ดิน จานวนใบต่อต้น และจานวนรากต่อต้นลดลงตามระดับของแคดเมียมในวุ้นที่
เพิ่มขึ้น การมีกรดแอสคอร์บิกในน้าทาให้การเจริญของต้นอ่อนบัวหลวงลดลง การเลือกใช้สารต้านอนุมูลอิสระชนิดอื่น จึงเป็น
สิ่งที่ควรศึกษาต่อไป
คาสาคัญ : 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
บทนา
ในปัจจุบันการปนเปื้อนแคดเมียมเป็นปัญหามลพิษที่สาคัญ ทั้งที่เป็นผลมาจากอุตสาหกรรม โดยอุตสาหกรรมที่ใช้
แคดเมียมมีมากมาย เช่น สีทาบ้าน พลาสติก แบตเตอรี การเคลือบอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร เครื่องเคลือบ การถ่ายรูป และ
จากการทาเหมืองแร่ ทั้งนี้ แคดเมียมจะปรากฏร่วมกับสังกะสี ดังนั้น เมื่อมีการทาเหมืองสังกะสี จะมีแคดเมียมปะปนเป็นของ
เสียจากการทาเหมืองแร่ด้วย (วราภรณ์, 2559) เช่นที่พบในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่มีการทาเหมืองสังกะสี โดยกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่รายงานว่าในปี พ.ศ. 2546 พบการปนเปื้อนแคดเมียมในดินบริเวณที่ใกล้แหล่งน้าที่
ห้วยแม่ตาว อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก อยู่ในช่วง 0.46 – 218 มก./กก. ดิน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยแคดเมียมในดินของประเทศ
ไทยที่ 0.15 มก./กก.ดิน (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, 2547) ปัญหาการปนเปื้อนของแคดเมียมในดินที่เกิด
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จากการทาเหมืองสังกะสีที่จังหวัดตากทาให้ พบแคดเมียมปนเปื้อนในผลผลิตทางการเกษตร (นงนุช , 2550 ) เช่นมีเมล็ดข้าว
สะสมแคดเมียมเกินมาตรฐานเพราะปลูกข้าวในดินที่ปนเปื้อนแคดเมียม นอกจากนั้น แคดเมียมในดินสามารถกระจายลงสู่
แหล่งน้าโดยการไหลชะของน้าตามผิวดิน เช่น การสร้างบ่อบาบัดน้าเสียที่ไม่มีการใช้วัสดุปูพื้น เป็นตัวการทาให้เกิดการไหล
ชะของน้าตามผิวดิน ทาให้เกิดการปนเปื้อนของแคดเมียมในน้าได้ แคดเมียมที่ปนมากับน้าหรือสะสมอยู่ในดินจะถูกพืชดูดซับ
ทาให้มีการสะสมของแคดเมียมในพืช ไม่ว่าจะเป็นพืชหัว พืชผัก หรือพืชอาหารสัตว์ (จุฑาทิพย์ , 2557) พืชที่สามารถสะสม
แคดเมียมมีได้หลายชนิด เช่น แหนเป็ด ผักกาดหัว ผักบุ้ง แห้วหมู หญ้ามาเลเซีย และมะแว้งนก เป็นต้น (วราภรณ์, 2559) ซึ่ง
แคดเมียมที่ปนเปื้อนนีม้ ีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชด้วย เช่น การยับยั้งการงอกของเมล็ด การยับยั้งความยาว
ของรากและความยาวของลาต้น (นงนุช, 2550) ดังนั้น การปนเปื้อนแคดเมียมทั้งในดินและในน้าย่อมส่งผลต่อการเจริญเติบโต
ของพืช และการลดความเป็นพิษของแคดเมียมต่อพืชเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้พืชสามารถเจริญเติบโตและรอดชีวิตในสภาวะ
ที่เกิดการปนเปื้อนแคดเมียมได้
กรดแอสคอร์บิก (Ascorbic acid) หรือวิตามินซี เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ละลายน้าได้ดีและมีความสามารถในการ
กาจัดอนุมูลอิสระซึ่งมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเมื่อพืชตกอยู่ในสภาวะเครียด ซึ่งการที่พืชสัมผัสกับโลหะหนักเป็นสาเหตุทาให้พืชเกิด
ความเครียดได้ การให้สารละลายกรดแอสคอร์บิกแก่พืชโดยตรงช่วยบรรเทาความเครียดในพืชได้ เช่น การแช่เมล็ด ถั่วลันเตา
ในสารละลายกรดแอสคอร์บิกความเข้มข้น 50 µM ก่อนปลูกประมาณ 12-24 ชั่วโมง พบว่ามีลิกนินและฟีนอลิกเพิ่มขึ้น ซึ่ง
ช่ว ยเพิ่ ม ความแข็ ง แรงให้ กั บ เซลล์ พื ช และควบคุ ม กระบวนการเมแทบอลิ ซึม รวมไปถึงการเจริ ญเติ บ โตของพื ชอี ก ด้ ว ย
(Burguieres et al., 2007) ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงศึกษาผลของกรดแอสคอร์บิกต่อการเจริญเติบโตในสภาวะที่มีการ
ปนเปื้อนของแคดเมียมความเข้มข้นและรูปแบบต่างกันทั้งในอาหารวุ้นและในน้าของบัวหลวงซึ่งเป็นพืชน้าที่มีการกระจายพันธุ์
ในบึงบอระเพ็ด และมีโอกาสสัมผัสกับแคดเมียมได้หากเกิดการปนเปื้อนในแหล่งน้าในอนาคต ในสภาวะที่ปลอดเชื้อ เพื่อ
ประเมินความเป็นไปได้ในการใช้กรดแอสคอร์บิกไปใช้ในการลดความเป็นพิษของแคดเมียมต่อพืชต่อไป
ระเบียบวิธีวิจัยและการดาเนินงาน
ฟอกฆ่าเชื้อเมล็ดบัวหลวง โดยนามาล้างทาความสะอาด แช่ในไฮเตอร์ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นที่เติม Tween 20
จานวน 2 หยดเป็นเวลา 15 นาที ตามด้วยไฮเตอร์ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นที่เติม Tween 20 จานวน 2 หยดเป็นเวลา 10
นาที ล้างด้วยน้ากลั่นที่นึ่งฆ่าเชื้อ 3 ครั้ง นาเมล็ดบัวมากรีดแยกเอาต้นอ่อนภายในเมล็ดมาเลี้ยงในอาหารสูตร ½ MS เป็น
เวลา 2 สัปดาห์ นาต้นอ่อนบัวหลวงที่ได้ มาเลี้ยงในอาหารเลี้ยงบนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสูตร MS โดยเติมน้าประมาณ 10
มิลลิลิตรหลังจากปักบัวหลวงลงบนอาหารแข็งแล้ว ซึ่งมีการเติมแคดเมียมในวุ้นและในน้าต่างกัน 9 แบบ และแต่ละแบบจะมี
ทั้งที่เติมและไม่เติมกรดแอสคอร์บิกดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงความแตกต่างของปริมาณการปนเปื้อนแคดเมียมและการเติมกรดแอสคอร์บิกในแต่ละชุดการทดลอง
การปนเปื้อน
แบบที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

แคดเมียมในวุ้น
(mg/l)

แคดเมียมในน้า
(mg/l)

0
0
0
10
10
10
40
40
40

0
1
10
0
1
10
0
1
10
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ในน้า
(mM)
(mmol/l)
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
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วางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD 2 ปัจจัย 9x2 เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส และให้แสงสว่าง 16 ชั่วโมงเป็นเวลา 3 สัปดาห์ นาต้นบัวออกจากขวด บันทึกความยาวของส่วนเหนือดิน (ก้านและ
แผ่นใบ) ความยาวของส่วนใต้ดิน (เหง้าและราก) จานวนใบต่อต้น ร้อยละใบตายต่อใบเป็น จานวนรากต่อต้น น้าหนักสด
และน้าหนักแห้งของส่วนเหนือดินและใต้ดิน
ผลการวิจัย
ต้นอ่อนบัวหลวงสามารถเจริญในอาหารทุกสูตรได้จนถึง 3 สัปดาห์ ซึ่งการเจริญของส่วนเหนือดิน (ได้แก่ใบและก้าน
ใบ) และส่ว นใต้ดิ น (ได้แ ก่เ หง้ าและราก) มี ความแตกต่ างตามปริ มาณแคดเมี ยมในวุ้น อย่ างชัด เจน และต้ นที่ ได้ รับ กรด
แอสคอร์บิกส่วนใหญ่มีการเจริญเติบโตที่น้อยกว่าต้นที่ไม่ได้รับกรดแอสคอร์บิก ที่รูปแบบการปนเปื้อนแคดเมียมแบบเดียวกัน
(ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 ลักษณะของต้นบัวหลวงในแต่ละทรีทเมนต์หลังจากเลี้ยงในอาหารที่มีแคดเมียมในวุ้นหรือน้าความเข้มข้นต่างๆกัน ที่
ไม่มีกรดแอสคอร์บิก 0.5 mM (ซ้าย) และมีกรดแอสคอร์บิก 0.5 mM (ขวา) เป็นเวลา 3 สัปดาห์
เมื่อพิจารณาการเจริญของส่วนเหนือดินจากจานวนใบต่อต้น ความยาว น้าหนักสด และน้าหนักแห้งพบว่า การมี
แคดเมียมในวุ้น 10 – 40 mg/l ทาให้จานวนใบต่อต้น ความยาว น้าหนักสด และน้าหนักแห้งลดลงเมื่อเทียบกับทรีทเมนต์ที่ไม่
มีแคดเมียมในวุ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ การมีหรือไม่มีกรดแอสคอร์บิกในน้าไม่มีผลต่อความยาว น้าหนักสด และน้าหนัก
แห้งของบัวหลวงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ในขณะที่ต้นอ่อนบัวหลวงที่เจริญในอาหารสูตร MS ที่มีแคดเมียมในวุ้น 10 mg/l
แต่ไม่มีในน้า และอาหารสูตร MS ที่มีแคดเมียมในวุ้น 40 mg/l และในน้า 10 mg/l เมื่อได้รับกรดแอสคอร์บิกด้วย จะทาให้
จานวนใบต่อต้นน้อยกว่าทรีทเมนต์ที่ไม่ได้รับกรดแอสคอร์บิกแต่ได้รับแคดเมียมในรูปแบบเดียวกัน (ภาพที่ 2)
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ภาพที่ 2 ความยาวส่วนเหนือดิน (A) จานวนใบต่อต้น (B) น้าหนักสดส่วนเหนือดิน (C) และน้าหนักแห้งส่วนเหนือดิน (D) ของ
ต้นอ่อนบัวหลวงที่เจริญในอาหารสูตร MS ที่เติมแคดเมียมในวุ้นและในน้าต่างกัน 9 แบบ (ดูตารางที่ 1) ทั้งเติมกรด
แอสคอร์บิก ( ) และไม่เติมกรดแอสคอร์บิก ( )ในน้า เป็นเวลา 3 สัปดาห์ อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กต่างกันแสดง
ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P< 0.05) ระหว่างรูปแบบการปนเปื้อนแคดเมียมต่างกันและได้รับกรด
แอสคอร์บิกเท่ากัน * แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P< 0.05) กับการไม่เติมกรดแอสคอร์บิกที่รูปแบบ
การปนเปื้อนแคดเมียมเหมือนกัน
เมื่อพิจารณาการเจริญของส่วนใต้ดินจากจานวนรากต่อต้น ความยาว น้าหนักสด และน้าหนักแห้งของบัวหลวงพบว่า
จานวนราก น้าหนักสด และน้าหนักแห้งตั้งแต่ทรีทเมนต์ที่ 5 เป็นต้นไป (แสดงในภาพที่ 3) มีจานวนราก น้าหนักสด และ
น้าหนักแห้งต่างจากบัวหลวงที่เจริญในอาหารสูตร MS ที่ไม่มีแคดเมียมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ การปนเปื้อนแคดเมียมทุก
รูปแบบไม่มีผลต่อความยาวของส่วนใต้ดิน แต่การมีหรือไม่มีกรดแอสคอร์บิกในน้ามีผลต่อการเจริญของส่วนใต้ดินทั้งหมด
โดยเฉพาะต้นอ่อนบัวหลวงที่เจริญในอาหารสูตร MS ที่มีแคดเมียมในวุ้น 40 mg/l และในน้า 10 mg/l เมื่อได้รับกรด
แอสคอร์ บิกด้วย จะทาให้ความยาว น้ าหนักสด และน้ าหนักแห้ งน้อยกว่าทรีท เมนต์ที่ไ ม่ได้รับ กรดแอสคอร์บิก แต่ได้รั บ
แคดเมียมรูปแบบเดียวกันอย่างชัดเจน (ภาพที่ 3)
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ภาพที่ 3 ความยาวส่วนใต้ดินดิน (A) จานวนรากต่อต้น (B) น้าหนักสดส่วนใต้ดิน (C) และน้าหนักแห้งส่วนใต้ดิน (D) ของต้น
อ่อนบัวหลวงที่เจริญในอาหารสูตร MS ที่เติมแคดเมียมในวุ้นและในน้าต่างกัน 9 แบบ (ดูตารางที่ 1) ทั้งเติมกรด
แอสคอร์บิก ( ) และไม่เติมกรดแอสคอร์บิก ( )ในน้า เป็นเวลา 3 สัปดาห์ อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กต่างกันแสดง
ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P< 0.05) ระหว่างรูปแบบการปนเปื้อนแคดเมียมต่างกันและได้รับกรด
แอสคอร์บิกเท่ากัน * แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P< 0.05) กับการไม่เติมกรดแอสคอร์บิกที่รูปแบบ
การปนเปื้อนแคดเมียมเหมือนกัน
อภิปรายผล
แคดเมียมเป็นพิษต่อการเจริญของพืชหลายชนิด ทั้งข้าวโพด (Lagriffoul et al., 1998) และ ผักกาดเขียว (Irfan et
al., 2014) ซึ่งการสัมผัสกับแคดเมียมในสิ่งแวดล้อมนี้ ส่งผลต่อการทางานของระบบต้านอนุมูลอิสระในพืช และพบการ
เปลี่ยนแปลงในใบมากกว่าในรากของข้าวโพด ตัวอย่าง เช่น ลดการทางานของ 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)
แต่เพิ่มการทางานของ Peroxidase (POD; E.C. 1.11.1.7) (Lagriffoul et al., 1998) ซึ่งในการทดลองนี้ แคดเมียมที่
ปนเปื้อนในอาหารวุ้นและน้าส่งผลต่อน้าหนักสดและน้าหนักแห้งของทั้งส่วนเหนือดินและใต้ดิน แต่ส่งผลเฉพาะความยาวของ
ส่วนเหนือดินคือทาให้การเจริญเติบโตในบริเวณใบและก้านใบระหว่างทรีทเมนต์ที่มีและไม่มีแคดเมียมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ แต่ความยาวของส่วนใต้ดินของบัวหลวงระหว่างทรีทเมนต์ที่มีและไม่มีแคดเมียมไม่มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ
กรดแอสคอร์บิกช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของถั่วลันเตาได้ในสภาวะที่ไม่มีการปนเปื้อนสารมลพิษ (Burguieres et al.,
2007) และการได้รับกรดแอสคอร์บิก 1 mM ทาให้ Phaseolus vulgaris ทนทานต่อความเค็มได้ดีขึ้น (Saeidi-Sar et al.,
2013) แต่ในการศึกษานี้ การเพิ่ม กรดแอสคอร์บิกในน้าไม่สามารถลดความเป็นพิษของแคดเมียมต่อบัวหลวงได้เลย และมี
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หลายทรีทเมนต์ที่เจริญได้ต่ากว่าการไม่เติมกรดแอสคอร์บิก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะใช้กรดแอสคอร์บิกในความเข้มข้นที่สูงเกินไป
สาหรับบัวหลวง ทาให้เกิดความเป็นกรด บัวหลวงจึงเจริญได้ไม่ดี การลดความเข้มข้นของกรดแอสคอร์บิกหรือเลือกใช้สารต้าน
อนุมูลอิสระชนิดอื่นเพื่อลดความเป็นพิษของแคดเมียมต่อบัวหลวง จาเป็นต้องศึกษาต่อไป
สรุปผลการวิจัย
การปนเปื้อนแคดเมียมในวุ้นลดการเจริญเติบโตของต้นอ่อนบัวหลวงอย่างชัดเจน และการเติมกรดแอสคอร์บิก 0.5
mM ไม่สามารถลดความเป็นพิษของแคดเมียมต่อต้นอ่อนบัวหลวงได้ ไม่ว่าจะมีการปนเปื้อนแคดเมียมในรูปแบบใด และกลับ
ทาให้การเจริญเติบโตของบัวหลวงลดลง ดังนั้น การเลือกใช้สารต้านอนุมูลอิสระชนิดอื่นเพื่อลดความเป็นพิษของแคดเมียมต่อ
บัวหลวง เป็นสิ่งที่ควรศึกษาต่อไป
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การวิเคราะห์การใช้พลังงานในกระบวนการสกัดน้ามันจากสาหร่ายขนาดเล็ก
ENERGY CONSUMPTION IN MICROALGAE LIPID EXTRACTION PROCESSES
ยสินทินี เอมหยวก
นักวิชาการอิสระ พิษณุโลก
*corresponding author e-mail : yasintinee@hotmail.com
บทคัดย่อ
ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมามีการใช้พลังงานขั้นพื้นฐานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil fuels) ในปริมาณมาก ทาให้เกิด
มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นจานวนมาก เป็นผลให้เกิดปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจก (Global warming) ดังนั้น
สาหร่ า ยจึ ง เป็ น อี ก หนึ่ ง ทางเลื อ กที่ ส ามารถน ามาใช้ ใ นการผลิ ต เชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพโดยไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ แต่ทั้งนี้การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพโดยสาหร่ายนี้ยังมีอุปสรรคต่างๆ ที่ควรได้รับการพิจารณา งานวิจัยนี้มี
จุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์การใช้พลังงานในกระบวนการสกัดน้ามันเพราะในขั้นตอนนี้มีการให้พลังงานต่อหน่วยการใช้พลังงาน
(NER, Net energy ratio)เป็นปริมาณมากเมื่อเทียบกับกระบวนการอื่นๆ ในการผลิตทั้งหมด การทดลองนี้ทาในระดับ
ห้องทดลองด้วยสาหร่ายสายพันธุ์ Nannochloropsisoculata โดยมีการสกัดน้ามันด้วยเครื่องให้ความร้อนด้วยระบบ
ไมโครเวฟกาลังไฟฟ้าขนาด 443 วัตต์ และ 943 วัตต์ ในระยะเวลาระหว่าง 1 ถึง 5 นาที การวิเคราะห์นี้สามารถแปรเปลีย่ นได้
ตามพลังงานที่ป้อนเข้าสู่ระบบและพลังงานของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกระบวนการอีกด้วย
ค้าส้าคัญ : สาหร่าย การใช้พลังงาน การสกัดน้ามัน
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
ในปัจจุบันมนุษย์มีการใช้พลังงานขั้นพื้นฐานจากแหล่งเชื้อเพลิงตามธรรมชาติหรือพลังงานสิ้นเปลือง เช่น เชื้อเพลิง
จากถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และน้ามัน มาผลิตเป็นเปลี่ยนเป็นพลังงานที่ใช้ในชีวิตประจาวัน โดยมีการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ถ้ามนุษย์ยังมีการนาพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปนี้มาใช้และไม่มีการนาพลังงานในรูปแบบอื่นมาทดแทน ปัญหาการขาด
แคลนทรัพยากรธรรมชาติก็จะเกิดขึ้น รวมไปถึงการเป็นสาเหตุของปัญหาการลดลงของโอโซนในชั้นบรรยากาศของโลก ปัญหา
ก๊าซเรือนกระจกและทาให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ พลังงานทางเลือกจึงถูกนามาเพื่อมาทดแทนพลังงานสิ้นเปลือง โดยมีการนา
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พลังงานชีวภาพในสถานะต่างๆ มาศึกษาความเป็นไปได้ในการแปรรูปพลังงาน ทั้งสถานะของแข็ง ของเหลวหรือก๊าซ การแบ่ง
ประเภทของเชื้อเพลิงชีวภาพนี้สามารถจาแนกได้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพแบบปฐมภูมิ( Primary biofuels) และเชื้อเพลิงชีวภาพ
แบบทุติยภูมิ(Secondary biofuels) ดังภาพที่ 1 (Nigam & Singh, 2011)
Biofuels

Primary biofuels

Wood chips,
firewood, pallets

Secondary biofuels

1st generation
- Substrate: Seeds, grains
or sugars
- Ethanol: wheat, barley,
corn, potato, sugar cane,
sugar beet
- Biodiesel: rapeseed,
soybeans, sunflower,
palm, coconut, jatropha

2nd generation
- Substrate, ethanol and
biobutanol:
lignocellulosic biomass
from straw, wood and
grass
- Bioethanol, biodiesel:
sugar crops such as
cassava

3rd generation
- Biodiesel: microalgae
- Bioethanol: microalgae
and seaweeds
- Hydrogen: microalgae,
microbes

ภาพที่ 1 การจัดประเภทของเชื้อเพลิงชีวภาพ (Nigam & Singh, 2011)
จากการศึกษาของปราบาคาร์และเอลเดอร์ (Prabhakar & Elder, 2009) พบว่าเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นทางเลือกที่
น่าสนใจในการนามาผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพแต่ยังไม่สามารถนามาทดแทนได้ทั้งหมด จึงได้มีการศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
แบบทุติยภูมิขึ้น โดยสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ประเภทที่ 1 เป็นการนาผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตพลังงาน โดยพบว่าใน
ประเทศกาลังพัฒนาหลายๆ ประเทศได้มีการใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรเช่น ปาล์มน้ามัน มันสาปะหลัง
อ้อย ถัว่ เหลือง เป็นต้น เพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกกรรมการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเป็นปริมาณมากขึ้นทาให้เกิดปัญหาความมั่นคง
ทางอาหาร(Food security) โดยในที่นี้ไม่ได้หมายความถึงเฉพาะปัญหาการขาดแคลนอาหารเพื่อการบริโภคแต่รวมถึงการใช้
พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย ดังนั้นจึงมีการศึกษาการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงชีวภาพขั้นทุติยภูมิประเภทที่ 2 ขึ้นมาเพื่อ
เป็นการลดปัญหานี้ เชื้อเพลิงประเภทนี้ส่วนใหญ่สามารถได้มาจากส่วนที่เหลือทางการเกษตร(Agricultural residues) เช่น
ฟางข้าว เปลือกไม้ รวมไปถึงชานอ้อยหรือข้าวโพด เป็นต้น อย่างไรก็ตามการแปรรูปชีวมวลประเภทนี้ยังต้องคานึงถึงค่าใช้จ่าย
ในกระบวนการซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงและไม่เหมาะสมในเชิงเศรษฐศาสตร์ (Brennan & Owende, 2010) เพราะฉะนั้นเชื้อเพลิง
ชีวภาพประเภทที่ 3 จึงถูกนามาศึกษา พลังงานประเภทนี้สามารถสกัดได้จากสาหร่ายขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ข้อดีของ
พลังงานประเภทนี้คือช่วยลดปัญหาการสูญเสียพื้นที่การเพาะปลูก เนื่องจากการเลี้ยงสาหร่ายใช้พื้นที่น้อยในการเพาะเลี้ยง
และให้ประสิทธิภาพของผลผลิตค่อนข้างสูงเมื่อ เทียบกับเชื้อเพลิงชีวภาพข้างต้น รวมถึงสาหร่ายยังมีการใช้เวลาในการ
เพาะเลี้ยงที่สั้นกว่าและนามาผลิตได้บ่อยกว่า(ต่อปี)เมื่อเทียบกับกระบวนการเพาะเลี้ยงพืชประเภทอื่น (Schenk et al., 2008)
นอกจากนี้สาหร่ายเหล่านี้ยังสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดูดซึมน้าและแร่ธาตุต่างๆ ในน้าเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต
ได้ดี ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกด้วย(Chisti, 2007) แต่กระบวนการผลิตนี้ยังพบปัญหาบางอย่างในทาง
เทคโนโลยีการผลิต การใช้พลังงานในการผลิต และความคุ้มทุน ซึ่งยังต้องศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต ใช้ได้จริงในอนาคต โดยงานวิจัยได้ทาการศึกษาการใช้พลังงานต่อหน่วยในกระบวนการผลิต
น้ามันจากสาหร่ายเปรียบเทียบกับพลังงานที่ได้จากการผลิตในรูปแบบต่างๆ เพื่อดูความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงในการดาเนินการผลิตในอนาคต
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วิธีด้าเนินการวิจัย
กระบวนการสกัดน้ามันจากสาหร่ายขนาดเล็กนี้โดยทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็น กระบวนการเพาะเลี้ยงสาหร่าย
กระบวนการเก็บเกี่ยว และกระบวนการสกัดน้ามัน โดยในขั้นตอนสุดท้ายเป็นกระบวนการที่สามารถปรับเปลี่ยนเครื่องมือและ
ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและปริมาณน้ามันที่สกัดได้ จึ งเหมาะในการศึกษาโดยวิธีการใช้พลังงานต่อหน่วย(NER, net
energy ratio) โครงสร้างในการสกัดน้ามันจากสาหร่ายขนาดเล็กนี้สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 2
แสงสว่าง
คาร์บอนไดออกไซด์
การเก็บเกี้ยง่ยว
การเพาะเลี

สารอาหาร
ควบคุมอุณหภูมิ

การสกัดน้ามัน

ควบคุมอุณหภูมิ

ภาพที่ 2 โครงสร้างกระบวนการผลิตน้ามันจากสาหร่ายขนาดเล็ก
ในการวิจัยนี้ ได้ทาการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กสายพันธุ์ Nannochloropsisoculata ในระบบปิดหรือโฟโตไบ
โอรีแอกเตอร์(Photobioreactor, PBR) ขนาด 38 x 122 x 47 เซนติเมตร และเลี้ยงสาหร่ายด้วยอัตราส่วนสาหร่าย 9 ส่วน
ต่อน้า 1 ส่วน(Liu & Chen, 2016) และมีการให้แสงสว่างด้วยหลอดไฟขนาด 250 วัตต์ และติดเครื่องควบคุมอุณหภูมิ
(Aquatic Heater) ขนาด 25 วัตต์ โดยมีการเปิดใช้งานทั้งไฟและเครื่องคุมอุณหภูมิตลอด 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 25 วัน
ก่อนการเก็บเกี่ยว หลังจากนั้นสาหร่ายนี้จะถูกนามาแยกน้าด้วยเครื่องปั่น(Centrifuge) ขนาด 39 วัตต์ จากนั้นตัวสาหร่ายที่ได้
ทาการแยกน้าออกแล้วจะถูกนาเข้าสู่ขั้นตอนของการสกัดน้ามันโดยนามาทาให้แห้งโดยเครื่องอบ(Incubator) ขนาด 24 วัตต์
ที่อุณหภูมิ 80°C เป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง จะได้ผงสาหร่าย แล้วจึงนามาเข้าสู่กระบวนการสกัดน้ามัน
ขั้นตอนกระบวนการสกัดเอาน้ามันที่ปกติอยู่ภายในชั้นผนังเซลล์ของสาหร่ายออกมา ในงานวิจัยนี้เราได้ใช้เทคนิค
การใช้การแผ่รังสีของคลื่นไมโครเวฟ(Microwave radiation technique) เพื่อเป็นการสกัดน้ามันออกจากเซลล์ของสาหร่าย
(Lee, Yoo, Jun, Ahn, & Oh, 2010) ในขั้นตอนนี้ได้ใช้เครื่องไมโครเวฟที่กาลังผลิต 100% (943 วัตต์) และที่กาลังผลิตเพียง
50% (443 วัตต์) ในระยะเวลาที่ต่างๆ กันตั้งแต่ 1 ถึง 5 นาที โดยการทดลองนี้แสดงปริมาณน้ามันที่ผลิตได้จากการใช้เครื่อง
ไมโครเวฟที่กาลังไฟฟ้าขนาด 443 วัตต์ สามารถสกัดน้ามันได้ปริมาณมากที่สุดที่ระยะเวลา 5 นาที ในขณะที่สาหร่ายที่ใช้
ไมโครเวฟกาลังไฟฟ้า 943 วัตต์ สามารถให้น้ามันได้มากที่สุดที่ระยะเวลาผ่านไปเพียง 1 นาทีเท่านั้น หลังจากนั้นนาเอทานอล
มาใช้เป็นตัวทาละลายและสกัดเอาน้ามันออกมาจากกากน้ามันของสาหร่ายขนาดเล็กนี้อีกรอบโดยใช้ในอัตราส่วน 1:5 กรัม/
มิลลิลิตร(อัตราส่วนผงสาหร่ายแห้งต่อตัวทาละลาย) เป็นอะไรเวลา 1 ชั่วโมง(Wiyarno, 2011) นามาทาให้เข้าด้วยกันด้วย
เครื่องคนชนิดใช้สนามแม่เหล็ก(magnetic stirrer)(CB-302 Stuart, Bibby Scientific Ltd, UK) จากนั้นทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง
ข้ามคืน จึงน้ามาปั่นแยกด้วยเครื่องปั่น(Centrifuge)(CFH-240-101A, Biofuge Primo, Fisher Scientific, UK) ที่ความเร็ว
3,000 รอบต่อนาที เป็นระยะเวลา 3 นาที ทาให้เกิดการแยกชั้นของตัวทาละลายกับน้ามันและซากของสาหร่าย(De-oiled
cake) ในส่วนของตัวทาละลายที่ผสมกับน้ามันนามาแยกส่วนเอาแต่น้ามันได้โดยการนาเข้าเครื่องอบ ที่อุณหภูมิ 80°C ซึ่งเป็น
จุดเดือนของเอทานอล เป็นเวลา 2 ชั่วโมงครึ่ง ทาให้เอทานอลระเหยเหลือแต่ส่วนที่เป็นน้ามันนามาใชประโยชน์ได้ต่อไป
ภาพที่ 3 แผนผังกระบวนการการสกัดน้ามันจากผงสาหร่าย ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการอบแห้ง
(Drying) ขั้นตอนการใช้รังสีความร้อนด้วยเครื่องไมโครเวฟ(Microwave treatment) ขั้นตอนการผสม(Mixing) ขั้นตอนการ
แยกส่วน(Separating) และขั้นตอนการแยกตัวทาละลายเพื่อให้เหลือแต่น้ามันเพื่อใช้ประโยชน์ (Drying for recovering
solvent)
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การสกัดน้ามัน
Drying

Microwave
Treatment

Mixing
(Solvent added and
mixed by mixer)

Separating
(Centrifuge)

Drying
(Recovering Solvent)

1

2

3

4

5

ภาพที่ 3 แผนผังกระบวนการการสกัดน้ามันจากผงสาหร่าย
สมการแรกในการนามาวิเคราะห์การใช้พลังงานต่อหน่วย คือ NER สามารถแสดงได้ดังสมการที่ (1)

𝑁𝐸𝑅 =

𝐸𝑜𝑢𝑡
𝐸𝑖𝑛

.......... (1)

เมื่อ
NER

=

พลังงานที่ได้ต่อหน่วยการผลิต(Net energy ratio)

Eout

=

พลังงานที่ได้รับจากกระบวนการการผลิต

Ein

=

พลังงานที่ใช้ไปในกระบวนการการผลิต

พลังงานที่ผลิตได้ต่อหน่วยนี้สามารถแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในแต่ละกระบวนการโดยดูได้จากพลังงานที่ใช้ใน
แต่ละกระบวนการเมื่อเปรียบเทียบกับพลังงานที่ได้ในแต่ละกระบวนการผลิตนั้นๆ ในการทดลองนี้ พลังงานที่ได้รับจากการ
ผลิต(Eout) คือพลังงานที่ได้จากน้ามัน อยู่ในหน่อยเมกกะจูลต่อกิโลกรัม (MJ/kg) และพลังงานที่ใช้ในกระบวนการผลิต(Ein) คือ
พลังงานที่ใช้ไปในกระบวนการนั้นๆ โดยรวมถึงพลังงานไฟฟ้า ความร้อน ในหน่วยเมกกะจูลต่อกิโลกรัม(MJ/kg) เช่นกัน
ในส่วนของการสกัดน้ามันที่ได้ทาการศึกษาทดลองเป็นพิเศษ สามารถคานวณแบ่งได้ตามขั้นตอนการผลิตต่างๆ ดัง
สมการที่ (2)
E 𝑇 = ∑𝑛𝑖=1 𝜂𝑖 𝑒𝑖

………. (2)

โดยที่พลังงานที่ใช้สามารถแบ่งได้ตามขั้นตอนการผลิตต่างๆ เป็นจานวน n ขั้นตอน
เมื่อ
ET = พลังงานที่ใช้รวมทั้งกระบวนการสกัดน้ามัน
n = จานวนขั้นตอนการผลิตในกระบวนการการสกัดน้ามัน
i

= ประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนการผลิต

ei = พลังงานที่ต้องการใช้ในแต่ละขั้นตอนการสกัด
i = ขั้นตอนในการสกัดน้ามัน
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การทดลองทั้งหมดนี้มีการทาการปรับประสิทธิภาพของเครื่องมือ ( ) อยู่ระหว่าง 0.5 ถึง 1.0 ประสิทธิภาพที่แปร
เปลี่ยนไปนี้เป็นการตั้งสมมุติฐานเมื่อทาการทดลองเปลี่ยนประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้และดูแนวโน้มผลกระทบที่ได้เมื่อ
นาเข้าสู่การคานวณตามสมการข้างต้น
ในขั้นตอนกระบวนการการสกัดน้ามันนี้เริ่มต้นด้วยการอบแห้งก่อนนาเข้าสู่กระบวนการและสิ้นสุดด้วยการนาตัวทา
ละลายเอทานอลมาใช้เพื่อชะล้างและสกัดเอาน้ามันที่มีอยู่ออกมาให้ได้มากที่สุด ขั้นตอนที่จะทาการศึกษาเป็นพิเศษและมีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของน้ามันที่ได้จากการผลิตคือวิธี ใช้เครื่องอบไมโครเวฟด้วยกาลังและเวลาที่ต่างกัน โดยเริ่มต้นมีการ
กาหนดกรณีควบคุม หรือ กรณีพื้นฐาน(Case 0) เป็นตัวแปรควบคุม โดยกรณีนี้เป็นการศึกษาการใช้พลังงานที่ได้ต่อหน่วยการ
ผลิตการสกัดน้ามัน โดยไม่มีการนาการใช้เครื่องอบไมโครเวฟมาใช้ และในกรณีที่ใช้ไมโครเวฟในการสกัด ด้วยกาลังไฟฟ้า 443
วัตต์ และ 943 วัตต์ ด้วยระยะเวลา 1 ถึง 5 นาที ผลที่ได้คือปริมาณน้ามันที่ สกัดได้มากที่สุดเมื่อใช้เครื่องอบไมโครเวฟ
กาลังไฟฟ้า 443 วัตต์ ผลิตได้ที่ระยะเวลาการอบ 5 นาที และสาหรับกาลังไฟฟ้า 943 วัตต์ ผลิตได้มากที่สุดที่เวลา 1 นาที
ดังนั้นจึงออกแบบกรณีศึกษาได้เป็น
กรณีที่ 1(Case 1) ใช้เทคนิคไมโครเวฟกาลังไฟฟ้า 443 วัตต์ เป็นระยะเวลา 5 นาที
ในกรณีนี้ได้ทาการตั้งสมมติฐาน โดยการลดการใช้พลังงานจากกระบวนการผสมและแยกส่วนแบ่งออกได้เป็นกรณี
ย่อยดังนี้
กรณีที่ 1.1(Case 1.1) กรณีนี้เป็นการลดการใช้เครื่องมือในการผสมแบบแม่เหล็ก
วิธีการในขั้นตอนนี้ดาเนินต่อมาจากการผลผลิตที่ผ่านกระบวนการของเครื่องไมโครเวฟขนาด 443 วัตต์ นาน 5 นาที
และลดการใช้พลังงานจากการใช้เครื่องมือผสมแบบแม่เหล็ก โดยอาจจะมีการหลีกเลี่ยงด้วยการผสมส่วนประกอบต่างๆ ด้วย
มือหรือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมแต่ลดการใช้พลังงานในขั้นตอนนี้ แล้วมีการนาเข้ากระบวนการสกัดน้ามันด้วย
เครื่องปั่นเป็นขั้นตอนต่อไป
กรณีที่ 1.2(Case 1.2) กรณีนี้เป็นการลดการใช้พลังงานจากเครื่องปั่นแยก
สมมติฐานนี้เป็นการเริ่มต้นเข้ากระบวนการผลิตมาเหมือนกรณีควบคุม ใช้เครื่องมือไมโครเวฟขนาด 443 วัตต์ ใช้
เครื่องผสมแบบแม่เหล็ก แต่ลดการใช้พลังงานโดยไม่ใช้เครื่องปั่นแยก
กรณีที่ 2(Case 2) ใช้เทคนิคไมโครเวฟกาลังไฟฟ้า 943 วัตต์ เป็นระยะเวลา 1 นาที
ในกรณีนี้ได้ทาการตั้งสมมติฐาน โดยการลดการใช้พลังงานจากกระบวนการผสมและแยกส่วนแบ่งออกได้เป็นกรณี
ย่อย ได้ดังนี้
กรณีที่ 2.1(Case 2.1) ลดการใช้เครื่องมือในการผสมแบบแม่เหล็ก
ดาเนินการตามขั้นตอนพื้นฐานผ่านเครื่องไมโครเวฟขนาด 943 วัตต์ เป็นเวลา 1 นาที แล้วผ่านการคนส่วนผสมเข้า
ด้วยกันโดยเครื่องมือที่ไม่มีการใช้พลังงานเช่นแรงงานคน เป็นต้น แล้วนาเข้าสู่กระบวนการปั่นแยกและสกัดต่อไป
กรณีที่ 2.2(Case 2.2) เป็นการลดการใช้พลังงานจากเครื่องปั่นแยก
กรณีนี้ ดาเนินการตามปกติมาตามกรณีที่ 2 มีการใช้เครื่องมือผสมส่วนประกอบ แต่ทาการลดการใช้พลังงานของ
เครื่องปั่นแยก
ผลการวิจัย
ในภาพที่ 4 เป็นภาพของกราฟแสดงผลการใช้พลังงานต่อหน่วย ในแต่ละสมมติฐาน กรณีที่ 1 คือมีการใช้เครื่อง
ไมโครเวฟกาลังไฟฟ้า 443 วัตต์ เป็นระยะเวลา 5 นาทีในกระบวนการ เปรียบเทียบกับกรณีควบคุมที่ไม่มีการใช้พลังงานงาน
จากเครื่องไมโครเวฟ
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การใช้ พ ลั ง งานต่ อ หน่ ว ย

พลังงานที่ได้ต่อหนึ่งหน่วยการผลิต
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ภาพที่ 4 กราฟแสดงการใช้พลังงานต่อหน่วยเมื่อใช้ไมโครเวฟกาลัง 443 วัตต์
ภาพที่ 5 แสดงกราฟการใช้พลังงานต่อหน่วยของแต่ละสมมติฐาน ในกรณีที่ใช้ไมโครเวฟกาลัง 943 วัตต์นาน 1 นาที
เปรียบเทียบกับกรณีพื้นฐาน

การใช้ พ ลั ง งานต่ อ หน่ ว ย

พลังงานที่ได้ต่อหนึ่งหน่วยการผลิต
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ภาพที่ 5 กราฟแสดงการใช้พลังงานต่อหน่วยเมื่อใช้ไมโครเวฟกาลัง 943 วัตต์
จากการเปรียบเทียบในภาพที่ 4 และภาพที่ 5 แสดงให้เห็นว่าการใช้เทคนิคไมโครเวฟช่วยเพิ่มปริมาณน้ามันที่สกัด
ได้จากกระบวนการและเพิ่มพลังงานที่ได้เมื่อเปรียบเทียบต่อหนึ่งหน่วยการผลิต รวมไปถึงความเป็นไปได้ในการเพิ่มปริมาณ
พลังงานที่ควรจะได้ในหนึ่งหน่วยการผลิตคือการลดการใช้พลังงานในขั้นตอนต่างๆ ของการผลิต เช่นตามสมมติฐานที่ตั้ง เมื่อ
ทาการลดการใช้พลังงานจากเครื่องมือ มีการเปลี่ยนเครื่องมือที่ ใช้หรือเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือ ทาให้ค่าพลังงานที่ได้
เพิ่มขึ้นตามด้วย
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ภาพที่ 6 และภาพที่ 7 นี้เป็นการแสดงการใช้พลังงานในแต่ละขั้นตอนของการผลิตน้ามัน โดยมีหน่วยเป็น กิโลจูลต่อ
กิโลกรัมน้ามัน(kJ/kg.lipid)
ปริมาณพลังงานที่ใช้ต่อน้ามันที่ผลิตได้ในแต่ละขันตอนการผลิต
(443 W microwave treatment)
Ethanol adding
dewatering
16.67%
21.19% Drying
0.05%
Drying Solvent
0.03%
Microwave
Treatment
0.74%
Mixing
12.63%

Seperation
48.69%

ภาพที่ 6 ปริมาณพลังงานที่ใช้เมื่อเทียบกับน้ามันที่สกัดได้จากการใช้เทคนิคไมโครเวฟกาลังไฟฟ้า 443 วัตต์
ปริมาณพลังงานที่ใช้ต่อน้ามันที่ผลิตได้ในแต่ละขันตอนการผลิต
(943 W microwave treatment)
Ethanol adding
dewatering
16.74%
21.28%
Drying
Drying Solvent
0.05%
Microwave
0.03%
Treatment
0.32%
Mixing
12.68%
Seperation
48.90%
ภาพที่ 7 ปริมาณพลังงานที่ใช้เมื่อเทียบกับน้ามันที่สกัดได้จากการใช้เทคนิคไมโครเวฟกาลังไฟฟ้า 943 วัตต์
จากภาพที่ 6 และภาพที่ 7 แสดงให้เห็นถึงการใช้พลังงานในการผลิตน้ามันโดยแบ่งตามขั้นตอน โดยขั้นตอนที่มีการ
ให้น้ามันในการผลิตต่อหน่วยมากที่สุดคือกระบวนการแยกส่วนและกระบวนการแยกน้าตามลาดับ จากผลที่ได้จากการทดลอง
ทาให้สามารถปรับปรุงการใช้พลังงานโดยรวมของกระบวนการผลิตน้ามันจากสาหร่ายขนาดเล็กได้โดยมุ่งเน้นการปรับหรือ
เปลี่ยนเทคโนโลยีทางการผลิตในกระบวนการที่มีการใช้พลังงานต่อปริมาณน้ามันที่ผลิตได้
อภิปรายผล
การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตจะถูกนามาวิเคราะห์ร่วมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและนาไปใช้ใน
อนาคตเพื่อการลงทุนในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพประเภทนี้ นอกเนื้อจากนั้น ในการวิเคราะห์เพื่อเป็นฐานข้อมูลความรู้ใน
การเลือกและตัดสินใจดาเนินการผลิตควรมีการวิเคราะห์ในรายละเอียดที่เพิ่มมากขึ้น เช่น ชนิดของสาหร่ายขนาดเล็กที่นามา
ผลิต ปริมาณแสงและทิศทางของแสงส่องสว่างที่เหมาะสมที่สุดในการเจริญเติบโต รวมไปถึงปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่
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นามาใช้ได้ในการผลิตด้วย ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมีผลต่อการลงทุนในภาคการผลิตนี้ ดังนั้นการวิเคราะห์จึงควรควบคู่ไปกับ
การศึกษาในด้านอื่นๆ ด้วย เช่น ความสามารถในการนาน้าหรือตัวทาละลายบางประเภทกลับมาใช้ใหม่ได้ในกระบวนการผลิต
อีกรอบ แม้แต่ผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการสกัดน้ามันสามารถนามาขายหรือแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าได้ จากตลาดที่มีรองรับใน
ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการการผลิตนี้สามารถนามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงได้มากมายในท้องตลาด เช่น แอส
ต้าแทนซิน(Astaxanthin) ที่สกัดมาเป็นยารักษาโรค หรือเบตา-แคโรทีน(β-carotene)ที่เป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอที่มี
ประสิทธิภาพสูงได้ เป็นต้น(Hannon, Gimpel, Tran, Rasala, & Mayfield, 2010) นอกเหนือจากนี้การเพาะเลี้ยงสาหร่าย
ขนาดเล็กนีย้ ังสามารถทาได้ในน้าที่มีการปนเปื้อนของแร่ธาตุบางส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อการเจิรญเติบโต ทาให้มีการนากลับมา
ใช้ใหม่ของน้าได้หลายรอบและเป็นการลดค่าใช้จ่ายและพลังงานในการบาบัด การศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทั้งหมด
สามารถนามาช่วยประเมิน และตัดสินใจลงทุนผลิตพลังงานชีวภาพได้ในอนาคต
สรุปผลการวิจัย
จากงานวิจัยการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Nannochloropsisoculata นี้พลังงานที่ใช้ต่อหน่วยในกระบวนการสกัดน้ามันนี้
สามารถวิเคราะห์ได้ว่า สาหร่ายที่เก็บเกี่ยวได้นามาเข้าสู่ขั้นตอนอบด้วยเครื่องไมโครเวฟเป็นระยะเวลาระหว่าง 1 ถึง 5 นาที
ที่กาลังไฟฟ้า 443 วัตต์ และ 943 วัตต์ จากการทดลองพบว่าที่กาลังไฟฟ้าขนาด 443 วัตต์ เป็นระยะเวลา 5 นาทีผลิตน้ามันได้
ปริมาณมากที่สุด และที่กาลัง 943 วัตต์ ใช้เวลา เพียง 1 นาที จุดมุ่งหมายในการศึกษาการลดการใช้พลังงานในกระบวนการ
ผลิตโดยมุ่งเน้นที่กระบวนการใช้เครื่ องไมโครเวฟในการสกัดน้ามันออกจากเซลล์ของสาหร่าย วิธีการทดลองนี้ทาโดยมีกรณี
ควบคุมคือการทดลองที่ไม่มีการใช้ไมโครเวฟเป็นเครื่องมือในการผลิต และมีตัวแปรเป็นประสิทธิภาพของเครื่องมือ ( ) ที่ปรับ
อยู่ระหว่าง 0.5 ถึง 1.0 ผลที่ได้จากการทดลองโดยไมโครเวฟกาลัง 443 และ 943 วัตต์ พบว่า อัตราพลังงานที่ได้ต่อหน่วยมีค่า
สูงที่สุดในกรณีที่ลดการใช้เครื่องปั่นในกระบวนการคัดแยก ซึ่งหมายความว่าพลังงานโดยส่วนใหญ่ของการผลิตอยู่ที่เครื่องปั่น
ในกระบวนการนี้ นอกจากนี้ การนาค่าพลังงานที่ได้จากการนาสารตั้งต้นบางประเภทกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการคิดคานวณถึง
พลังงานที่ได้จากผลผลิตพลอยได้ ยังสามารถนามาพิจารณาเมื่อต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการผลิตโดยรวม เพื่อ
เป็นแนวทางในการลดการใช้พลังงานและส่งผลต่อความคุ้มค่าในการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ต่อไปได้อีกด้วย
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บทคัดย่อ
การดาเนินโครงการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดวัตถุประสงค์ในการทาวิจัยไว้ 2 ข้อ ดังนี้ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์งาน
หัตถกรรมเครื่องเรือนจากเชือกไนล่อน เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนารูปแบบเครื่องเรือนประเภทชุด
โต๊ะเก้าอี้รับแขกจากเชือกไนล่อนที่พัฒนาขึ้นใหม่ โดยใช้เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนารูปแบบเครื่องเรือนประเภทชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขกจากเชือกไนล่อนที่พัฒนาขึ้นใหม่ นาข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การกาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ตาม
ทฤษฎีของ Krejcie & Morgan ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 44 คน ผลจากการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
งานหัตถกรรมเครื่องเรือนจากเชือกไนล่อนออกแบบรูปแบบภายใต้แนวคิด รูปทรงเรขาคณิต กาหนดขนาดตามขนานสัดส่วน
ของมนุษย์เน้นเพื่อประโยชน์ใช้สอย ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนารูปแบบเครื่องเรือนประเภท
ชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขกจากเชือกไนล่อนรูปแบบใหม่อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.36
คาสาคัญ : 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
บทนา
ปรากฏการณ์โลกร้อน (Global Warming) เป็นสภาพอากาศใกล้พื้นผิวโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยช่วงเวลา 100 ปีที่
ผ่านมาหรือหลังยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม เข้าสู่ยุคเกษตรกรรมสมัยใหม่ อุณหภูมิใกล้ผิวดินทั่วโลกสูงขึ้น กิจกรรมของมนุษย์ที่เป็น
สาเหตุหนึ่งของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิบรรยากาศซึ่งเกิดจากมนุษย์จะยังคงใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหิน น้ามันปิโตรเลียมกันต่อไป
การสะสมของก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมเหล่านี้มีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ และเป็นการเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่
ก่อให้เกิดการเพิ่มของอุณหภูมิ ของโลกมากกว่าการเกิดปรากกฎการณ์จากธรรมชาติ ในขณะเดียวกันถ้าปราศจากก๊าซเรือน
กระจกโลกก็จะหนาวเย็น จนสิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัยอยู่ได้เช่นกัน ผลกระทบโลกร้อนทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง ดินฟ้า
อากาศและฤดูกาล การเกิดพายุที่รุนแรงบ่อยครั้ง ดังการเกิดน้าท่วมในประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางในปี พ.ศ.2554
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เช่นกัน ความร้อนที่เพิ่มขึ้นทาให้เกิดผลต่อสุขภาพอนามัยและชีวิต ความร้อนของอากาศในระดับ 40 องศาเซลเซียส ทาให้
ร่างกายอ่อนเพลีย เสียเหงื่อ ผู้สูงอายุและผู้ที่เจ็บป่วยอยู่แล้วมีโอกาสเสียชีวิต
ต่อมาได้มีการคิดค้นวิธีการแก้ไขปัญหาลดภาวะโลกร้อนมาอย่ างต่อเนื่องและสิ่งที่เราพอจะทาได้ตอนนี้คือพยายาม
ลดการผลิตก๊าซเรือนกระจกลง เนื่องจากเราทราบว่าก๊าซดังกล่า วมาจากระบวนการใช้พลังงาน การประหยัดพลังงานจึงเป็น
แนวทางหนึ่งในการลดอัตราการเกิดสภาวะโลกร้อนไปในตัว อย่างการนาวัสดุจากธรรมชาติมาใช้เพื่อการลดกากของเสีย ยืด
ระยะเวลาการใช้งาน และเพิ่มปริมาณการนากลับมาใช้ใหม่ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงผลเสียที่จะตามมาภายหลังการใช้งาน (วินัย วีระ
วัฒนานนท์, 2555) ซึ่งเป็นปัญหาสาคัญของโลกอยู่ในขณะนี้ หลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนต่างช่วยกันรณรงค์และหาวิธีการ
แก้ไขในเรื่องของการลดสภาวะโลกร้อน อย่างการนาวัสดุที่เหลือใช้หรือวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้ว หรือวัสดุที่พบเห็นได้ทั่วไปในท้องถิ่น
ที่สามารถนามาทดแทนได้ อาจจะเป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาติหรือ วัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ได้ นากลับมาออกแบบและผ่าน
กระบวนการผลิตที่ง่าย ไม่ซับซ้อน ระยะเวลาน้อย และใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด จึงได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุมากมายที่สามารถ
นามาผลิตเครื่องเรือนเพื่อลดสภาวะโลกร้อน เป็นที่ทราบกันดีว่าวัสดุที่ทามาจากพลาสติกนั้น เป็นวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้น ย่อย
สลายยากและต้องใช้เวลาหลายสิบปีทีเดียวกว่าพลาสติกเหล่านี้จะย่อยสลาย ที่สาคัญพลาสติกยังเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิด
ภาวะโลกร้อน
จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนและวัสดุเพื่อหาวิธีที่สามารถนาวัสดุเหล่านั้นกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และนามาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามเว็บไซต์ สามารถช่วยลดกระบวนการผลิต ประหยัดทรัพยากร
และพลังงาน วัสดุที่มีอยู่ ตามท้องถิ่นทั่วไป หาง่าย ผู้ วิจัยจึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมเครื่องเรือนจาก
เชือกไนล่อน ที่มีวัสดุหลักเป็นเชือกไนล่อน ลักษณะเด่นของเชือกที่ทาจากเชือกไนล่อนคือ สึกหรอน้อย ทนต่อแรงเสียดสี ทน
ต่อแรงที่มากระทบ มีความยืดหยุ่น เหนียว โค้งงอได้ดี และรับนาหนักได้มากทาให้ยึดเกาะกับวัสดุที่จะเคลื่อนย้ายได้ดีง่ายต่อ
การดึงขณะทางาน มีเหล็กเป็นส่วนประกอบเพื่อสาหรับขึ้นรูปเป็นโครงเพื่อให้เครื่องเรือนมีรูปทรงที่สวยงามและไม้เป็นส่วนขา
จะทาให้รับน้าหนักได้ดียิ่งขึ้น เครื่องเรือนได้เริ่มเข้ามามีบทบาทชีวิตมนุษย์มากขึ้นในปัจจุบัน ด้วยพฤติกรรมการใช้งานที่มี
ความสะดวกสบายเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยตกแต่งบ้านให้น่าอยู่ ซึ่ง เครื่องเรือนที่เห็นตามท้องตลาดทั่วไปนั้น มีราคา
ค่อนข้างสูงและใช้วัสดุที่สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ มีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนไม่เหมาะสมกับสภาวะโลกร้อนอย่าง
ปัจจุบัน รวมถึงการออกแบบที่ยังคงใช้วัสดุรูปแบบและการผลิตแบบเดิมๆ ทาให้ผู้บริโภคมีทางเลือกน้อย (มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนผลิตภัณฑ์เชือกไนล่อน, 2547)[online]
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ทาให้ผู้วิจัยมีแนวความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมเครื่องเรือนจากเชือก
ไนล่อน เพื่อเป็นการเลือกใช้วัสดุที่ช่วยลดโลกร้อน โดยการนาเชือกไนล่อนที่ไม่ได้ใช้งานหรือที่เหลือใช้จากการทางานมาสร้าง
มูลค่าเพิ่มด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยลดกระบวนการผลิตที่ยุ่งยาก ซับซ้อนให้ ผลิตภัณฑ์กลายเป็นสิ่งอานวยความ
สะดวกที่มีประโยชน์ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้บริโภค รวมถึงการช่วยลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมเครื่องเรือนจากเชือกไนล่อน
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนารูปแบบเครื่องเรือนประเภทชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขกจากเชือกไน
ล่อนทีพ่ ัฒนาขึ้นใหม่
วิธดี าเนินการวิจัย
การดาเนินโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมเครื่องเรือนจากเชือกไนล่อนนั้น ผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนการ
ดาเนินโครงการดังต่อไปนี้
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ขั้ น ตอนที่ 1 การก าหนดหั ว ข้ อ ของโครงการ โดยการก าหนดหั ว ข้ อ นั้ น ต้ อ งมี ก ารกล่ า วถึ งความเป็ น มาและ
ความสาคัญของปัญหาของหัวข้อโครงการ รวมไปถึงการกาหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตของโครงการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาเอกสาร การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับโครงการต้องเป็นไปตามขอบเขตของการศึกษาข้อมูล
เพื่อนามาเป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องเรือนจากเชือกไนล่อน เช่น ศึกษาข้อมูลของเชือกไนล่อน ศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน
ของมนุษย์ ศึกษาขนาดสัดส่วนของมนุษย์ ศึกษาขนาดสัดส่วนของชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขก ศึกษากระบวนการออกแบบเครื่องเรือน
รวมไปถึงศึกษาวัสดุอุปกรณ์และกรรมวิธีการผลิต การศึกษางานโครงการที่เกี่ยวข้อง ในที่นี้เป็นการศึกษาโครงการที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนจากเชือกไนล่อน
ขั้นตอนที่ 3 การกาหนดขั้น ตอนการดาเนินงานวิจัย การศึกษาและเก็บรวบรวมข้ อมูล เป็นการศึกษาและเก็ บ
รวบรวมข้อมูลทั้ งแบบ ข้อมูลปฐมภูมิ และข้อ มูลทุติยภูมิ โดยจะต้องกาหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัว อย่าง เพื่อตอบ
แบบสอบถามทั้งในด้านแบบสอบถามก่อนการดาเนินโครงการและแบบสอบถามหลังการดาเนินโครงการ
ขั้ น ตอนที่ 4 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เป็ น การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล แบบสอบถามของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ทั้ งการวิ เ คราะห์
แบบสอบถามก่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านความต้องการรูปแบบเครื่องเรือนที่พัฒนา การเลือกใช้วัสดุ
และการวิเคราะห์แบบสอบถามหลังการทาผลิตภัณฑ์ เช่น การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาแล้ว เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมเครื่องเรือนจากเชือกไนล่อน เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน
จากเชือกไนล่อน โดยแบ่งเป็น การเสนอแบบร่างต้น (Preliminary Sketch) การเสนอร่างแบบ (Idea Sketch) การนาเสนอ
แบบร่างครั้งที่ 2 (Sketch Design) การผลิตต้นแบบ (Photo type)
ขั้นตอนที่ 6 การสรุปผลและข้อเสนอแนะ เป็นการสรุปผลของการวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมสรุปข้อเสนอแนะในการทา
วิจัย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น และเป็นแนวทางกับผู้สนใจต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ข้อมูลมาใช้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งข้อมูลตามลักษณะ
ของแหล่งข้อมูลได้ 2 วิธี คือ
1. ข้อมูลภาคปฐมภูมิ
ผู้ดาเนินการวิจัยได้ขอความร่วมมือจากประชาชนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตาบลพระธาตุผาแดง อาเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก เพื่อขออนุญาตเข้าเก็บข้อมูล ดังต่อไปนี้
1.1 สถานที่ในการดาเนินการวิจัย หมู่ที่ 3 ตาบลพระธาตุผาแดง อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
1.2 ดาเนินการติดต่อประสานงานกับประธานชุมชนตาบลพระธาตุผาแดง เพื่อเก็บข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
1.3 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่องเรือนประเภทชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขกกับประชาชนเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตาบลพระ
ธาตุผาแดง อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
1.4 ดาเนินการใช้เครื่องมือแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในการทาโครงการวิจัย
2. การศึกษาข้อมูลภาคทุติยภูมิ
ผู้ดาเนินการวิจัยได้ทาการรวบรวมข้อมูลภาคเอกสาร ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องเรือนประเภทชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขก เนื้อหา
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องเรือนประเภทชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขก เอกสารและงานโครงการที่เกี่ยวข้อง จากนั้นผู้วิจัยได้ทาการ
เรียบเรียงข้อมูลและสรุปเป็นเรื่องๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตาบลพระธาตุผาแดง อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก อายุ
ระหว่าง 18 ปีขึ้นไป จานวน 44 คน โดยใช้ตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie & Morgan เพื่อที่จะนาผลที่ได้จาก
ประชากรกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการศึกษางานวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยเครื่องมือที่สร้างขึ้นนั้นจะมีรายละเอียดดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในโครงการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ
1.1 แบบสังเกต
1.2 แบบสอบถาม
2. ลักษณะของเครื่องมือ
2.1 แบบสังเกต จะสังเกตพฤติกรรมการใช้งานของเครื่องเรือนประเภทชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขกจากเชือกไนล่อน ของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตาบลพระธาตุผาแดง อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
2.2 แบบสอบถาม โดยจะจาแนกออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ
1. แบบสอบถามเพื่อการพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจความต้องการของผู้บริโภคเกี่ยวกับรูปร่างรูปทรง
โครงสร้าง วัสดุ ลวดลาย แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์และพัฒนา โดยการสอบถามจากประชาชนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตาบลพระ
ธาตุผาแดง อาเภอเมืองแม่สอด จังหวัดตาก
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นการประเมินผลหลังการดาเนินงานวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความ
พึงพอใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับความแข็งแรง ความทนทาน ความสะดวกสบายในการใช้งานและสอบถามข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การจัดทาโครงการวิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามความคิดเห็น ตามเกณฑ์ที่ตงั้ ไว้ และนาคะแนนทีไ่ ด้
ไปวิเคราะห์จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมเครื่องเรือนจากเชือกไนล่อน และเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มตี ่อการพัฒนารูปแบบเครื่องเรือนประเภทชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขกจากเชือกไนล่อน
เกณฑ์การวัดระดับความพึงพอใจในการเก็บแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์ การวัดระดับเป็น 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์การ
วิเคราะห์ดังนี้
5 หมายถึง ระดับมากที่สดุ
4 หมายถึง ระดับมาก
3 หมายถึง ระดับปานกลาง
2 หมายถึง ระดับน้อย
1 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
หลังจากเก็บแบบสอบถามผู้ดาเนินโครงการ ได้นาแบบสอบถามมาวิเคราะห์ โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สดุ
3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับน้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับน้อยที่สดุ
โดยนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมาตรฐาน (S.D.)
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ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านรูปร่างของเครื่องเรือนประเภทชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขกจากเชือกไนล่อน
รายละเอียด
ลาดับ
S.D. ระดับความคิดเห็น
x
ข้อมูล
ภาพประกอบ

1

แบบที่ 1
รูปทรงกลม

4.11

.844

มาก

2

แบบที่ 2
รูปทรงจาก
ห่วงยาง

3.91

.775

ปานกลาง

แบบที่ 3
รูปทรง
สี่เหลี่ยม

4.36

.757

มาก

3

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์ด้านรูปร่างของเครื่องเรือนประเภทชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขกจากเชือกไนล่อนได้
รูปทรงสี่เหลี่ยม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 สื่อถึงคุณลักษณะของรูปร่างของเครื่องเรือนประเภทชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขกจากเชือกไน
ล่อนทีต่ รงตามความต้องการของผู้บริโภค
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสีสันของเครื่องเรือนประเภทชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขกจากเชือกไนล่อน
ลาดับ
รายละเอียด
S.D. ระดับความคิดเห็น
x
1
สีพื้นหรือสีเดียว
4.00
.718
มาก
2
สีตัดกันหรือสีผสมลวดลาย
4.02
.794
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสีสันของเครื่องเรือน ผู้บริโภคแบบสีตัดกันหรือสีผสมลวดลายมากกว่ามี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุปกรณ์/ชิ้นส่วนที่ใช้ร่วมกับเครื่องเรือนประเภทชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขกจากเชือกไนล่อน
ลาดับ
รายละเอียด
S.D. ระดับความคิดเห็น
x
1
โลหะ
4.09
.686
มาก
2
ไม้
4.25
.622
มาก
3
โลหะผสมไม้
4.32
.635
มาก
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จากตารางที่ 3 พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านของอุปกรณ์/ชิ้นส่วนที่ใช้ร่วมนั้น โลหะผสมไม้มีมากกว่ามีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.32
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประโยชน์ใช้สอยของเครื่องเรือนประเภทชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขกจากเชือกไนล่อน
ลาดับ
รายละเอียด
S.D. ระดับความคิดเห็น
x
1
สามารถจัดวางได้หลายรูปแบบ
4.20
.737
มาก
2
สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
4.00
.775
มาก
3
สามารถซ่อมแซมและบารุงรักษาได้ง่าย
4.25
.711
มาก
4
สามารถทาความสะอาดง่าย
4.25
.862
มาก
จากตารางที่ 4 พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประโยชน์ใช้สอย สามารถซ่อมแซมและบารุงรักษาง่าย สามารถทา
ความสะอาดง่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านด้านความต้องการทั่วไปของเครื่องเรือนประเภทชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขกจากเชือกไนล่อน
ลาดับ
รายละเอียด
S.D. ระดับความคิดเห็น
x
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
จากผลการสารวจแบบรูปทรงสี่เหลี่ยมมีที่เท้าแขนเมื่อผู้ วิจัยได้ผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบขึ้นมาแล้ว และนาไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผู้บริโภคทั่วไป มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนประเภทชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขกจากเชือก
ไนล่อน ทั้งในด้านของรูปทรง ขนาดสัดส่วนมีความสอดคล้องกับการใช้งาน รวมถึงประโยชน์ใช้สอยของเครื่องเรือนประเภทชุด
โต๊ะเก้าอี้รับแขกจากเชือกไนล่อน อาทิเช่น มีการเลือกใช้วัสดุ ที่เหลือใช้มาเหลือใช้มาผลิต มีรูปทรงสวยงาม มีความแข็งแรง
ทนทาน มีความปลอดภัยในการใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับ โครงการการออกแบบและพัฒนาเก้าอี้พักผ่อนสาหรับบ้านพักอาศัย
ของ ธีรศักดิ์ ปันคา (2550) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก โดยมีการนาเก้าอี้พักผ่อนสาหรับบ้านพักอาศัยไป
ทดลองใช้กับกลุ่มประชากร พบว่า มีขนาดสัดส่วนที่สอดคล้องกับการใช้ งาน มีรูปทรงและสีสันที่ดึงดูดความสนใจ มีความ
สะดวกสบายในการใช้งานมากยิ่งขึ้น โครงการออกแบบและพัฒนาชุดโต๊ะเก้าอี้สนามสาหรับบ้านพักอาศัย ของ เรวัต อินต๊ะสืบ
(2551) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก โครงสร้างของชุดเก้าอี้โต๊ ะสนามมีความแข็งแรงและทนทาน ขนาด
สัดส่วนของชุดโต๊ะเก้าอี้สนามมีความสอดคล้องกับผู้ บริโภค รูปร่างมีความสวยงามและดึงดูดความสนใจต่อผู้ใช้งานได้ดี และ
โครงการศึกษาและออกแบบชุดรับแขกจากเศษสายไฟ ของ อัจฉราพรรณ อยู่ขา (2556) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาตาก การทาโครงการศึกษาและออกแบบชุดรับแขกจากเศษสายไฟ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับวั สดุที่เหลือใช้ นามาผลิต
เป็นชุดรับแขกได้จริงพบว่ามีรูปร่างที่แปลกตา สีสันสวยงามมีความทันสมัย อีกทั้งมีผู้สนใจนาไปเป็นกรณีศึกษาต่อซึ่งอาจจะใช้
วัสดุในการผลิตก็ได้
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆ พบว่า รูปทรงของเครื่องเรือนประเภทชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขกจากเชือกไนล่อน
ได้รูปทรงสี่เหลี่ยม มีที่เท้าแขน ซึ่งเป็นแบบที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมากที่สุด การเลือกสีสันเป็นการใช้เชือกไนล่อนที่มีลวดลาย
ซึ่งมีความสวยงามและมีเอกลักษณ์ในตัวเองอยู่แล้ว โครงสร้างของเครื่องเรือนประเภทชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขกจากเชือกไนล่อนนั้น
ผลิตจาก โครงเหล็กผสมไม้จริง เนื่องจากโครงเหล็กมีความแข็งแรง ผสมกับขาไม้จริง ทาให้ความสวยงามและมีเอกลักษณ์ การ
ใช้ประโยชน์มีแข็งแรงและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้บริโภคมีความพึงพอใจมาก เนื่องจากเชือกไนล่อน เป็นวัสดุชนิดหนึ่งที่
ให้ความยืดหยุ่นและมีจานวนมากในประเทศไทย มีการใช้งานอย่างกว้างขวาง หาง่าย เชือกไนล่อนมีคุณสมบัติ ทนต่อแรงเสียด
สี ทนต่อแรงที่มากระทบ มีความยืดหยุ่น เหนียว และละลายได้ด้วยความร้อน โค้งงอได้ดี และรับน้าหนักได้มาก มีความ
เหมาะสมในการนามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างดี
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณ คณาจารย์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์และนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบเครื่องเรือน
คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ที่ให้ความอนุเคราะห์ทั้งเครื่องมือสถานที่
วัสดุอุปกรณ์ ในการทางานวิจัย และชุมชนบ้านพระธาตุผาแดง อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่ให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามได้เป็นอย่างดียิ่ง จนทาให้สามารถรวบรวมข้อมูลสาเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ
ที่นี้
เอกสารอ้างอิง
การเชื่อมโลหะ.(2534). วิศวกรรมอุตสาหการ. เข้าถึงได้จาก:http://tpc2000group.com/ index.php/en/
product/category/177/. วันที่สืบค้น 15 กรกฎาคม 2557.
กระเป๋าจากเชือกไนล่อน.(2549). ตะลอนทัวว์ OTOP. เข้าถึงได้จาก:http://www2.manager.co.th/Dhamma/
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บทคัดย่อ
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ผลกระทบต่อการใช้งานของระบบปั๊มน้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อตรง ที่เป็นการ
พัฒนาโดยภูมิปัญญาชาวบ้านที่อาศัยความรู้ความเข้าใจของตนเองโดยนามอเตอร์กระแสตรง (DC motor) ขนาด 150-500
วัตต์ ทางานได้ในช่วงพลังงานไฟฟ้าที่ผันแปร เป็นต้นกาลังสาหรับปั๊มน้าแบบลูกสูบขนาด 1 นิ้ว ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจาก
เซลล์แสงอาทิตย์โดยตรง พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์จะผันแปรตามปริมาณรังสีอาทิตย์ตลอดทั้งวัน เป็นผลให้
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้นั้นไม่คงที่ ขณะพลังงานน้อยมอเตอร์จะรับเอาพลังงานนั้นสะสมไว้ในตัวเองจนกลายเป็นความร้อนที่จะ
เป็นสาเหตุหลักให้อายุการใช้งานและประสิทธิภาพของมอเตอร์สั้นลง หรือขณะปริมาณไฟฟ้าเพียงพอกับการทางานของระบบ
มอเตอร์ก็ยังจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าอุณหภูมิทางานได้ จึงได้ประยุกต์ใช้ระบบการควบคุมการทางานของระบบปรับอากาศใน
รถยนต์หรือระบบคลัชแอร์ โดยอาศัยการเหนี่ยวนาของสนามแม่เหล็กในระบบเพื่อกาหนดการทางานให้สัมพันธ์กับอุณหภูมิใน
รถยนต์ ซึ่งได้นาระบบดังกล่าวมาพัฒนาและดัดแปลงใช้กับระบบการสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อตรง ที่พบว่าเกิดการ
สะสมความร้อนในมอเตอร์ของระบบสูบน้าขณะที่เซลล์แสงอาทิตย์ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการทางาน ดังนั้นการใช้
ระบบคลัชที่พัฒนานั้นพบว่า มอเตอร์จะสามารถทางานได้ขณะปริมาณพลังงานไฟฟ้าน้อยๆ เนื่องจากคลัชตัดการทางานออก
จากระบบปั๊มน้า แต่ขณะพลังงานไฟฟ้าเพียงพอคลัชจะเชื่อมต่อการทางานของมอเตอร์และระบบปั๊มน้าผ่านระบบส่งกาลัง
(สายพาน) ให้ระบบสามารถสูบน้าได้ตามปกติ
ค้าส้าคัญ : ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิต์ 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 heatenergy 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) คือค่าความเข้มของรังสีแ สงอาทิตย์ที่ระยะห่างเฉลี่ยระหว่างโลกกับดวง
อาทิตย์ ซึ่งมีค่าประมาณ 1,367 วัตต์ต่อตารางเมตร (หรือ 1.960 แคลลอรีต่อตารางเซนติเมตร-นาที, 432 บีทียูต่อตารางฟุตชั่งโมง, 4.921 เมกกะจูลต่อตารางเมตร-ชั่วโมง) [1,2,8] พลังงานที่ปลดปล่อยจากดวงอาทิตย์เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้ามีอุณหภูมิ
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ประมาณ 6,00 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิที่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าถูกปล่อยออกในรูปของแสงคลื่นสั้นและคลื่นแสงอุลตราไวโอเลต
ซึ่งเป็นรังสีคลื่นสั้น รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าเดินทางข้ามอวกาศด้วยความเร็วแสง เมื่อมายังโลกบางส่วนสะท้อนกลับไปยังเหนือชั้น
บรรยากาศและพื้นผิวโลกในขณะเดียวกันโลกปล่อยพลังงานจานวนมากที่ได้รับจากดวงอาทิตย์กลับไปยังอวกาศแต่เนื่องจาก
โลกเย็นกว่าดวงอาทิตย์มากทาให้มีการแผ่รังสีในรูปของรังสีอินฟราเรดหรือรังสีความร้อนซึ่งเป็นรังสีคลื่นยาว
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าระบบกระแสตรงเพื่อใช้ในการสูบน้า [4,5,9] จะมีส่วนประกอบหลักของ
ระบบจะประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Photovoltaic, PV) ระบบควบคุมไฟฟ้า (Controller) เครื่องแปลกระแสไฟฟ้า
สาหรับสูบน้า (Inverter) และปั๊มสูบน้า (Motor Pump) ปั้มน้าหรือเครื่องสูบน้า [1,3] อาจให้คาจากัดความได้ว่า เป็น
เครื่องมือกล [6] ที่ทาหน้าที่เพิ่มพลังงานให้แก่ของเหลวเพื่อให้ของเหลวนั้นไหลผ่านระบบท่อปิดจากจุดหนึ่งไปยังอีกชุดหนึ่งได้
ตามต้องการ พลังงานที่นามาเพิ่มให้แก่ของเหลวนั้น อาจจะได้มาจากเครื่องยนต์ มอเตอร์ แรงลม แรงคน หรือพลังงานอื่นๆ ก็
ได้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ลักษณะการเพิ่มพลังงานให้ของเหลว และลักษณะการขับ
การใช้มอเตอร์กระแสตรงต่อเข้ากับระบบสูบน้าแบบลูกสูบเมื่อ มอเตอร์ทางานมอเตอร์ [4,5] นั้นมักจะส่งผลต่อ
อุณหภูมิ ที่สภาวะปกติสภาวะการทางานไม่มีภาระการทางานนั้นมอเตอร์จะมีอุณ หภูมิคงที่ และจะมีอุณหภูมิสะสมสูงขึ้นจาก
ภาวะการทางานที่มีโหลดหรือภาระงานนั้น จะทาให้มอเตอร์ใช้กาลังไฟฟ้าสูงขึ้นกว่าปกติและจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าปกติจาก
สถานการณ์ทางานนั้น ระบบสูบน้าแบบลูกสูบ [6] จะมีการสะสมความร้อนในมอเตอร์กระแสตรง [7] ส่งผลให้มอเตอร์มีการ
สูญเสียและอายุการใช้งานที่ลดลง
ดังนั้นผู้วิจัย จึงได้มีแนวคิดในการลดการสะสมความร้อนในมอเตอร์ด้วยระบบตัดต่อการส่งกาลังด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า
ที่ประยุกต์ใช้คลัชแอร์รถยนต์ ที่พ่วงต่อสายพานส่งกาลังไปยังปั๊มน้า โดยเปรียบเทียบปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าขณะไม่มี
ระบบคลัชและมีระบบคลัช
วิธดี ้าเนินการวิจัย
ขันตอนการออกแบบเครื่องมือ
การออกแบบระบบคลัชในการศึกษาครั้งนี้ ได้ประยุกต์ใช้อุปกรณ์ในการควบคุมการส่งกาลังของระบบคอมเพลเซอร์
แอร์รถยนต์ ที่ควบคุมการทางานด้วยระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรื อที่รู้จักกันทั่วไปว่า “คลัชแอร์” โดยได้ออกแบบระบบดังกล่าว
ออกเป็นองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน (ดังแสดงในภาพที่ 1 และอุปกรณ์ของระบบศึกษาแสดงดังตารางที่ 1) ประกอบด้วย
1. การปรับปรุงไฟวิว (หมายเลข 3 แสดงในภาพที่ 1) ไฟวิวโดยทั่วไปในระบบปรับอากาศในรถยนต์ ลักษณะไฟวิวจะ
ใช้สายพานเฉพาะที่มีลักษณะเป็นเส้นแบนราบและมีร่องสายพานขนาดเล็ก 5-8 ร่อง การพัฒนาในการศึกษานี้จะต้องลบล่อง
สายพานดังกล่าวเพื่อนาไฟวินที่สามารถใช้สายพานส่งกาลังได้ทั่วไป โดยในการศึกษาได้เลือกลักษณะล่องสายพาน A (ดังแสดง
ในภาพที่ 2)
2. ชุดยึดจับหรือเสื้อคลัช (หมายเลข 6, 7 แสดงในภาพที่ 1) เนื่องจากเป็นระบบที่ถูกพัฒนาและประยุก ต์จากระบบ
อื่นๆ ชุดยึดจับหรือเสื้อคลัชนั้นถูกออกแบบให้ใช้วัสดุประเภทเหล็กทั่วไป กลึงขึ้นรูปใช้งานในลักษณะทรงกระบอก และ
เชื่อมต่อยึดติดกับขาโลหะ ณ แกนกลางติดตั้งแม่เหล็กไฟฟ้าลักษณะวงแหวน
3. ระบบถ่ายทอดกาลัง (หมายเลข 8 แสดงในภาพที่ 1 และ 3) จะได้ไฟวิวที่มีขนาดแตกต่างกันออกไป ระหว่างช่วง
ที่รับกาลังละส่งกาลังเพื่อการได้เปรียบเชิงกล ภาพที่ 3 แสดงลักษณะระบบที่ถูกพัฒนาละติดตั้งพร้อมใช้งาน
ตารางที่ 1 แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบระบบปั๊มน้า
ลาดับ
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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1

2

3

4

8

6

5
7

ภาพที่ 1 แสดงส่วนประกอบของระบบคลัช
มูเล่ห์ที่ปรับปรุงแล้ ว
แม่เหล็กไฟฟ้าติดตังอยู
้ ภ่ ายใน
จานคลัช

ภาพที่ 2 แสดงลักษณะคลัชที่พัฒนา

ปั๊ ม

คลัช

มอเตอร์
ภาพที่ 3 ระบบคลัชที่ติดตั้งในระบบปั๊มน้า
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการศึกษาได้เลือกใช้มอเตอร์กระแสตรงขนาด 500 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า 24 โวลต์ มีรอบการทางาน 2700 รอบต่อ
นาที ผลิตโดยประเทศจีนใช้งานในการศึกษาครั้งนี้ เป็นต้นกาลังกลสาหรับปั๊มน้าชนิดลูกสูบ ขนาด 1 นิ้ว มีระยะการดูด 8
เมตร โดยจาลองจากการลักษณะการใช้งานโดยทั่วไปที่พบเห็นอยู่ในปัจจุบัน พบว่า อุณหภูมิการทางานปกติข องมอเตอร์อยู่
ระหว่าง 40-50 องศาเซลเซียส ขณะไม่มีภาระโหลด (การทางานตัวเปล่า) ซึ่งมี ความสัมพันธ์เปรียบเทียบกับอุณหภูมิ
สิ่งแวดล้อม ดังแสดงดังรูปที่ 4 อุณหภูมิที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากพลังงานไฟฟ้าที่มอเตอร์ใช้เปลี่ยนเป็นพลังงานกล โดยปกติ
มอเตอร์จะอาศัยการเหนี่ยวนาของขดลวดตัดกับสนามแม่เหล็กจึงเกิดการเคลื่อนที่หมุนรอบแกนโรเตอร์ พลังงานไฟฟ้าที่ถูก
ป้อนให้กับมอเตอร์จะเปลี่ยนเป็นแรงเหวี่ยงหมุนรอบแกนที่สามารถทาให้เกิดงาน และจากปัจจัยนี้ อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นด้วย
กระบวนนี้ การเคลื่อนที่ของแกนโรเตอร์ซึ่งเป็นโลหะระหว่างโลหะด้วยกัน จะเกิดแรงเสียดทานและสะสมเป็นความร้ อนสะสม
ในตัวของมอเตอร์ถึงแม้ปัจจุบันจะมีการลดค่าแรงเสียดทานด้วยกระบวนการต่างๆ เช่น การใส่ลูกปืนหรือการหล่อเย็นด้วย
กระบวนการต่างๆ ก็ยังคงเกิดการสะสมดังกล่าวในปริมาณเพียงเล็กน้อย และจากมาตรฐานการผลิตของผู้ผลิต ก็ยังส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพด้วย กราฟความสัมพันธ์ในรูปที่ 4 มอเตอร์จะใช้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดการทางาน 120-130 วัตต์ ที่
รอบการทางาน 2700 รอบต่อนาที โดยขณะเริ่มต้น (Start up) มอเตอร์จะใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุด 175 วัตต์ ในช่วงระยะเวลา
สั่นๆ เพื่อให้ได้รอบการทางานจาก 0-2700 รอบต่อนาที ดังแสดงในภาพที่ 4 ช่วงที่ 1 และจะเริ่มคงที่ตลอดช่วงการทางาน
ช่วงที่ 2-3
60

200

ช่วงที่ 2

ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 3

50
150

30

100

Power (W)

o

Temperature (C )

40

20
50

Motor power, W

10

o

Motor temperature, C
o
Ambient temperature, C
0
0

600

1200

1800

2400

0
3000

Time (second)

ภาพที่ 4 แสดงความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่เป็นผลจากปริมาณพลังงานที่เปลีย่ นแปลง
การใช้ปริมาณกระแสไฟฟ้าขณะเริ่มต้ นการทางานของมอเตอร์นั้น จะเป็นผลต่อเนื่องถึงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
สาหรับมอเตอร์ ภาพที่ 2 ช่วงที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ปริมาณความร้อนที่เพิ่มขึ้นเมื่อมอเตอร์ทางาน จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วละจะ
เริ่มคงที่ในช่วงการทางานต่อมา อุณหภูมิที่เกิดขึ้นจากการทางานของมอเตอร์ในลักษณะนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิปกติ
ของมอเตอร์ทั่วไป แต่ปริมาณการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิจะเป็นผลต่อเนื่องถึงชนิดของวัสดุที่ผลิตมอเตอร์เนื่องด้วยปริมาณ
อุณหภูมิจะมีผลต่อเนื่องถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางเคมีของวัสดุที่ผลิตต่อไป
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ภาพที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกาลังไฟฟ้าขณะเริ่มต้นทางาน และการทางานเมื่อระบบคลัตช์ทางาน
การทดสอบแสดงดังภาพที่ 5 การทางานขณะที่มีการส่งกาลังจากมอเตอร์ผ่านระบบคลัชและส่งต่อไปยังปั๊ม
เปรียบเสมือนการทาของมอเตอร์ทั่วไป หรือระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วไปในปัจจุบัน พบว่าการเริ่มต้นการทางาน
Start up จะใช้พลังงานไฟฟ้าสูงที่สุดของการทางาน และสูงที่สุดจากสภาวะหยุดนึ่งจนกระทั่งการทางานที่สภาวะคงที่
หมายเลข 1 คืออัตราการใช้กาลังไฟฟ้าสูงสุดกรณีเริ่มต้นการทางานละส่งกาลังไปยังปั๊มและจะค่อยๆ ลดลงจนกระทั่งคงที่ การ
ทางานในกรณีนี่ในสภาวะคงที่จะแสดงในหมายเลข 2 และจะลดลงอีกครั้งในหมายเลข 3 จนกระทั่งระบบคงที่ในหมายเลข 4
และเมื่อหยุดการทางานของระบบคลัช มอเตอร์จะใช้กาลังไฟฟ้าลดลงในหมายเลข 5 และจะทางานสลับไปมาเช่นนี้
การส่งกาลังไปยังปั๊มน้าทันทีนั้น ในกรณีศึกษาทดสอบการทางานโดยใช้ปั๊มชัก ที่ใช้ลักษณะการทางานของลูกสูบ
เคลื่อนที่กลับไปมาในการสร้างแรงดูด จึงทาให้เกิดอัตราการใช้กาลังไฟฟ้าที่สูงกว่าปกติในช่วงแรก (หมายเลข 2) อาจจะเกิด
จากปัจจัยต่างๆ เช่น ช่วงของลูกสูบ หากอยู่ในช่วงที่กาลังจะดูดต้นกาลังอาจจะส่งผลต่อการให้มอเตอร์ใช้ไฟฟ้าสูงเพื่อเอาชนะ
แรงเฉื่อยในการเริ่มต้น หรือระยะในการดูด และปริมาณน้าที่ค้างอยู่ในสายดูด ที่สามารถเป็นปัจจัยต่อปริมาณไฟฟ้าในขณะ
เริ่มต้นจนระบบปั๊มเข้าสู่สภาวะคงที่ (หมายเลข 2) จนกระทั่งทั้งระบบเข้าสู่สภาวะคงที่ อัตราการใช้กาลังไฟฟ้าจึงจะลดลงมา
(หมายเลข 4)
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ก

ข
ค
ภาพที่ 6 ลักษณะการเกิดความร้อนในระบบ

ง

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตไม่เพียงพอต่อการเอาชนะพลังงานศักย์ในระบบของมอเตอร์ต้นกาลัง ที่เป็นปัจจัย
ให้เกิดการเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนสะสมไว้ในมอเตอร์ไฟฟ้า จากการศึกษาพบว่าระบบคลัชที่ถูกพัฒนาสามารถสามารถ
ตัดระบบส่งกาลังให้มอเตอร์สามารถทางานได้โดยภาระไม่มีโหลด มอเตอร์สามารถทางานได้ในสภาวะพลังงานไฟฟ้าไม่คงที่
และมีอุณหภูมิ 36.7˚C ที่ต่ากว่าอุณหภูมิการทางานของมอเตอร์ทั่วไปที่มีอุณหภูมิการทางานอยู่ระหว่าง 40-60˚C ดังแสดงใน
ภาพที่ 6 ก. ระบบที่ถูกพัฒนานาการส่งกาลังผ่านระบบสายพานที่อาศัยแรงเสียดทานระหว่างสายพานกับไฟวิว ความตึงของ
สายพานทาให้เกิดแรงเสียดทานสูงในการหมุนไฟวินนั้นๆ แรงเสียดทานทาให้เกิดความร้อนระหว่างไฟวินที่ส่งกาลังและ
สายพานที่มีอุณหภูมิระหว่างการทางานสูงกว่าอุณหภูมิของมอเตอร์ ดังแสดงในภาพที่ 6 ข. การตัดต่อระบบการส่งกาลังโดย
ระบบคลัชไฟฟ้าจะทาให้เกิดอุณหภูมิการทางาน 43.3˚C ที่เป็นความร้อนที่เกิดการสร้างสนามแม่เหล็กผ่านขดลวดไฟฟ้า เพื่อ
จะดูดจานคลัช แสดงในภาพที่ 1 หมายเลข 1-2 สัมผัสกับไววินเพื่อส่งกาลังต่อไป ความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการทางานของ
ระบบที่นามาประยุกต์ใช้ที่เกิดจากแม่เหล็กไฟฟ้ายังเป็นการทางานปกติตามที่ออกแบบโดยบริษัทผู้ผลิต จากลักษณะวงแหวน
แม่เหล็กไฟฟ้าจะมีอุณหภูมิสูงสุด ณ จุดกึ่งกลาง ดังแสดงในภาพที่ 6 ง. วงแหวนในวงชั้นที่สอง เป็นผลที่เกิดจากแรงเสียดทาน
ระหว่างไววินส่งกาลังใหญ่และจานคลัชที่ทาหน้าที่ในลักษณะ ทา-ปล่อย จังทาให้เกิดความร้อนจากแรงเสียดทาน แต่ความ
ร้อนที่เกิดขึ้นนั้นจะน้อยกว่าความร้อนที่เกิดจากขอลวดไฟฟ้า
สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาระบบคลัตช์รถยนต์เป็นชุดควบคุมการทางาน พบว่าระบบจะลดปริมาณพลังงานไฟฟ้าในการเริ่มต้น
ทางานในระบบและไม่ก่อให้เกิดการสะสมความร้อนการพลังงานไฟฟ้าที่ไม่สามารถทาให้ระบบทางานได้ ผลการทดสอบแต่ละ
ประเภทแสดงให้เห็นการใช้พลังงานไฟฟ้าในการเริ่มต้นระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันและระบบที่พัฒนา จะแสดงให้เห็นความ
แตกต่างของพลังงานไฟฟ้าที่แตกต่างกันระบบคลัตช์จะลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในการเริ่มต้นทางานอย่างเห็นได้ชัด ตลอดจน
การทางานในรอบทางานปกตินั้นจะมีปริมาณสม่าเสมอและเมื่ อระบบคลัตช์ทางานก็ยังไม่ทาให้ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
ขณะเริ่มต้นนั้นน้อยกว่าไม่มีระบบ ดังนั้นระบบคลัตช์จึงเป็นการควบคุมปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าที่จะรักษาอายุการทางาน
ของระบบที่ยืนยาวขึ้น เนื่องด้วยระบบคลัตช์จะลดการสะสมอุณหภูมิในมอเตอร์ได้สูง
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐาน
ราก ที่สนับสนุนงบประมาณประจาปี 2559 ตลอดระยะเวลาการศึกษาวิจัย วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และชุมชนหมู่ที่ 1 ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ที่เอื้อเฟื้อ
สถานที่ศึกษาวิจัย
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์การศึกษานี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของดัชนีพืชพรรณต่อความชื้นในดินและวิเคราะห์ตัวแปรเชิงพื้นที่ที่มี
ผลต่อความชื้นของดินในป่าสงวนแห่งชาติโคกข่าว อาเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ความชื้นของดิน มี
ปริมาณสูงสุด 88.2 %, ต่าสุด 53.2 % และเฉลี่ย 70.14 % ดัชนีพืชพรรณที่เป็นตัวแปรสาคัญที่มีผลความแปรผันและความ
เปลี่ยนของความชื้นในดินคือ ดัชนี IPVI มีค่าระหว่าง 0.47 ถึง 0.69 และดัชนี GNDVI มีค่าระหว่าง 0.08 ถึง 0.34 ที่มีค่า
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) เท่ากับ 0.238463 ทั้งสองดัชนีนี้จึงมีนัยสาคัญกับความชื้นของดิน
คาสาคัญ : ดัชนีพืชพรรณ ความชื้นของดิน การประมาณแบบกาลังสองน้อยที่สุด
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)
บทนา
ในอดีตการศึกษาความชื้นในดิน จะเก็บข้อมูลเป็นจุด หากต้องการความละเอียดของข้อมูล ทาให้ต้องมีการเก็บข้อมูล
จานวนมาก ทาให้เสียค่าใช้จ่ายสูงและต้องใช้เวลานาน การใช้ข้อมูลจากการสารวจระยะไกลมาใช้ในการศึกษาความชื้นในดิน
จะเป็นวิธีการหนึ่งที่ทาให้ได้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว และสามารถ ศึกษาได้ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ได้ การนาภาพถ่ายดาวเทียม
เพื่อใช้หาค่าดัชนีพืชพรรณต่างๆ โดยดัชนีเหล่านี้ มีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไป สามารถนามาใช้อธิบายสภาพปัจจุบันของ
พื้นที่ ลักษณะการกระจายตัวและความเปลี่ยนแปลงของพืชพรรณต่างๆของป่าได้ ซึ่งเป็นวิ ธีวัดความชื้นในดินทางอ้อม จึง
สามารถนามาใช้ประโยชน์ในด้านการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรและสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้อย่างสม่าเสมอ
การคาดการณ์ปริมาณความชื้นในดินในพื้นที่ และการนาข้อมูลความชื้นในดิน มาใช้ร่วมกับข้อมูลอื่นๆ จะเป็นประโยชน์มาก
ยิ่งขึ้น
วิธดี าเนินการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
1.1 ฮาร์ดแวร์
1.1.2 คอมพิวเตอร์
1.1.3 เครื่องระบุพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS)
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1.2 ซอร์ฟแวร์
1.2.1 ข้อมูลดิจติ อลภาพถ่ายจากดาวเทียม
1.2.2 โปรแกรม Arc Map
1.2.3 โปรแกรม Microsoft Word
1.2.4 โปรแกรม Microsoft Excel
1.3 อุปกรณ์ภาคสนาม
1.3.1 เครื่องตรวจวัดความชื้นในดิน
1.3.2 กล้องถ่ายภาพ
2. วิธีการดาเนินการวิจัย
2.1 รวบรวมข้อมูลพื้นที่ศึกษา
2.1.1 ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT 8 (OLI) ปี พ.ศ. 2560 Path 128 Row 49 ถ่ายภาพ
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และจากการเก็บข้อมูลภาคสนามบริเวณพื้นที่ศึกษาป่าสงวนแห่งชาติโคกข่าว อาเภอชื่น
ชม จังหวัดมหาสารคาม และพื้นที่รอยต่อระหว่างป่าชุมชน อาเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 9,820
ไร่ หรือ 15.71 ตารางกิโลเมตร
2.1.2 ช่วงคลื่นที่เกี่ยวข้องกับพืชพรรณ เพื่อให้ได้ค่าที่บอกถึงสัดส่วนของพืชพรรณ ที่ปกคลุมพื้นผิว
โดยการคานวณ จากการนาช่วงคลื่นที่เกี่ยวข้องกับพืชพรรณ 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) มาทาสัดส่วนซึ่งกันและกัน
2.2 การดาเนินงานโดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม
2.2.1 คานวณค่าดัชนีพืชพรรณ เพื่อให้ได้ค่าที่บอกถึงสัดส่วนของพืชพรรณที่ปกคลุมพื้นผิว โดย
การคานวณ จากการนาช่วงคลื่นที่เกี่ยวข้องกับพืชพรรณ ใช้ช่วงคลื่น มาทาสัดส่วนซึ่งกันและกัน ด้วยโปรแกรม Arc GIS ดัชนี
พืชพรรณที่นามาต้องการนามาวิเคราะห์ได้แก่ NDVI, IPVI, MSAVI2, TNDVI และ GNDVI
2.2.2 การจาแนกค่าดัชนีพืชพรรณ (Classification) เป็นการจัดกลุ่มข้อมูลใหม่ เพื่อให้ได้เห็นความ
แตกต่างของดัชนีพืชพรรณในพื้นที่ศึกษา จึงต้องมีการเป็นการจัดกลุ่มค่าใหม่ โดยทาการจาแนกแบบ Natural Breaks
(Jenks) ซึ่งเป็นวิธีแบ่งตามลักษณะของข้อมูลโดยสังเกตจากช่วงห่างของข้อมูล โดยความถี่ของข้อมูลหรือระยะห่างระหว่างชั้น
ไม่จาเป็นต้องมีขนาดเท่าๆ กัน จึงเป็นวิธีการจาแนกที่ดีที่สุด เนื่องจากมีความเสมือนพื้นที่จริงมากที่สุด
2.3 การดาเนินภาคสนาม
2.3.1 ศึกษา และขอคาแนะนาวิธีการใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลกับอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมรวบรวม
อาสาสมัครลงพื้นที่ภาคสนาม
2.3.2 ศึกษา สารวจ และวางแผนเส้นทางการเก็บข้อมูลเบื้องต้น โดยมีเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ป่าสงวน
แห่งชาติโคกข่าว อาเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ให้คาแนะนา
2.3.3 ลงพื้นเก็บข้อมูลภาคสนาม
2.3.3.1 เก็ บ ข้ อ มู ล ความชื้ น ของดิ น ด้ ว ยวิ ธี ก ารขุ ด หลุ ม ที่ ร ะดั บ ความลึ ก ประมาณ 30
เซนติเมตร เก็บข้อมูลตัวอย่างช่วงเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ทาการสุ่มเก็บตัวอย่างให้ทั่วทั้งป่า จานวน 30 จุด ด้วยเครื่องวัด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) แบบพกพา
2.3.3.2 เก็บพิกัดตาแหน่งหลุมที่ขุดเจาะ ด้วยเครื่องระบุพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม
(GPS) โดยเก็บเป็นระบบพิกัด UTM
2.4 การสร้างแผนที่ความชื้นของดินด้วยวิธีการประมาณค่าเชิงพื้นที่
การสร้างแผนที่ความชื้นของดิน สามารถทาได้โดยการประมาณค่าเชิงพื้นที่ เนื่องข้อมูลที่ทาการเก็บ
ภาคสนามนั้นเป็นการสุ่มตัวอย่าง 30 จุด จึงต้องประมาณค่าหรือทานายกับเซลล์ใน Raster จากข้อมูลตัวอย่างที่มีอยู่อย่าง
จากัด เพื่อประมาณค่าจุดพื้นที่อื่นๆ จานวนและการกระจายของความชื้นของดินที่ยังไม่ทราบค่า ซึ่งวิธีการที่ใช้ในการประมาณ
ค่าความชื้นของดินคือ IDW (Inverse Distance Weight)
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2.5 การศึกษาความสัมพันธ์ของดัชนีพืชพรรณต่อความชื้นของดิน
มีการหาความสัมพันธ์ด้วยวิธี การประมาณแบบกาลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares
หรือ OLS) เพื่อสร้างแบบจาลองถดถอยเชิงเส้นตรง (Regression modeling) เป็นการทานายถึงความแปรผันและความ
เปลี่ยนของความชื้นในดินต่อดัชนีพืชพรรณ ในบริเวณพื้นที่ศึกษา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร ได้แก่ ตัวอิสระ
(X) คือ ดัชนีพืชพรรณ ได้แก่ (NDVI, X1), (IPVI, X2), (MSAVI2, X3), (TNDVI, X4), และ (GNDVI, X5) ส่วนตัวแปรตาม (Y)
คือ ความชื้นของดิน โดยทาการแบ่งขอบเขตเพื่อทาการวิเคราะห์ ตามเส้นทางถนนภายในบริเวณป่าพื้นที่ศึกษา เนื่องจากการ
สารวจภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูล มีการสังเกตพบว่า ลักษณะและความหนาแน่นของพืชพรรณถูกแบ่งเขตตามเส้นทางถนน ซึ่งมี
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะดิน และปัจจัยอื่ นๆ ที่สาคัญที่จะผลต่อการเจริญเติบโตของพืชพรรณในป่า ซึ่งความชื้นในดินก็
เป็นหนึ่งในนั้น โดยเครื่องมือ Raster to point, Spatial join, และ Ordinary Least Squares ตามลาดับ
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม
ภาพที่ 1.1 แผนทีแ่ สดงดัชนีพืชพรรณ NDVI
ภาพที่ 1.4 แผนที่แสดงดัชนีพืชพรรณ.TNDVI

ภาพที่ 1.2 แผนทีแ่ สดงดัชนีพืชพรรณ IPVI

ภาพที่ 1.5 แผนที่แสดงดัชนีพืชพรรณ GNDVI

ภาพที่ 1.3 แผนที่แสดงดัชนีพืชพรรณ MSAVI2

337

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ภาคสนาม
ภาพที่ 2.1 แผนที่แสดงความปริมาณชื้นของดิน

3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของดัชนีพืชพรรณต่อความชื้นของดิน
การศึกษาสหสัมพันธ์ของดัชนีพืชพรรณ ต่อความชื้นของดินใน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโคกข่าว มีการหา
ความสัมพันธ์ด้วยวิธีการ ประมาณแบบกาลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares หรือ OLS) เพื่อสร้างแบบจาลอง
ถดถอยเชิงเส้นตรง (Regression modeling) เป็นการทานายถึงความแปรผันและความเปลี่ยนของความชื้นในดิน ต่อดัชนีพืช
พรรณในบริเวณพื้นที่ศึกษา วิเคราะห์ความสั มพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร ได้แก่ ตัวอิสระ (X) คือ ดัชนีพืชพรรณ ได้แก่ (NDVI,
X1), (IPVI, X2), (MSAVI2, X3), (TNDVI, X4), และ (GNDVI, X5) ส่วนตัวแปรตาม (Y) คือ ความชื้นของดิน
3.1 ผลวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2)
แบบจาลองเชิงเส้นของความสัมพันธ์ความชื้นของดิน กับตัวแปร อิสระค่าดัชนีพืชพรรณ
แสดงค่า Standard residual ซึ่งคือผลความแตกต่างกันของค่า ความชื้นในดิน (Y) และตัวแปรอิสระค่าดัชนีพืชพรรณ (X) ที่
ได้จากแบบจาลองเชิงเส้น ของความสัมพันธ์ความชื้นดิน (Y) และดัชนีพืชพรรณ (X) ของเดิม ที่เป็นค่าประจาขอบเขตพื้นที่
ศึกษา ซึ่งผลต่างดังกล่าว จะถูกนาไปหาค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2)
ตารางที่ 3.1 แสดงค่าสัมประสิทธิก์ ารตัดสินใจ (R2) ของแต่ละตัวแปร
ตัวแปร
Y (NDVI, X1)
Y (IPVI, X2)
Y (MSAVI2, X3)
Y (TNDVI, X4)
Y (GNDVI, X5)
Y (NDVI, X1), (IPVI, X2)
Y (NDVI, X1), (MSAVI2, X3)
Y (NDVI, X1), (TNDVI, X4)

R2
0.080351
0.080354
0.08245
0.081176
0.035223
0.084463
0.096133
0.095644

ตัวแปร
Y (NDVI, X1), (GNDVI, X5)
Y (IPVI, X2), (MSAVI2, X3)
Y (IPVI, X2), (TNDVI, X4)
Y (IPVI, X2), (GNDVI, X5)
Y (MSAVI2, X3), (TNDVI, X4)
Y (MSAVI2, X3), (GNDVI, X5)
Y (TNDVI, X4), (GNDVI, X5)
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R2
0.238425
0.096052
0.095432
0.238463
0.096429
0.230645
0.235815

ผลจากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในแต่ละตัวแปร จากตารางที่ 3.1 แสดงค่า
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) พบว่า ดัชนีพืชพรรณที่ส่งผลต่อความชื้นของดิน (Y) มากที่สุดคือ ดัชนีพืชพรรณ (IPVI, X2) และ
(GNDVI, X5) เท่ากับ 0.238463
แบบจาลองเชิงเส้นของความสัมพันธ์ความชื้นดิน (Soil moisture, Y) กับตัวแปรอิสระค่า
ดัชนีพืชพรรณ (IPVI, X2) และ (GNDVI,.X5).โดยมีค่า.R2.เท่ากับ 0.238463

อภิปรายผล
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสถิติ ระหว่างค่าดัชนีพืชพรรณ จากการทาสัดส่วนของภาพถ่ายจาดาวเทียม ดัชนีพืช
พรรณ 5 ดัชนี ได้แก่ NDVI, IPVI, MSAVI2, TNDVI, และ GNDVI กาหนดให้เป็นตัวแปรอิสระ กับค่าความชื้นของดินที่ได้จาก
การเก็บข้อมูลด้วยเครื่องวัดความชื้นในดิน กาหนดให้เป็นตัวแปรตาม วิเคราะห์ความสัมพันธ์ในรูปแบบ ประมาณแบบกาลัง
สองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares หรือ OLS) เพื่อสร้างแบบจาลองถดถอยเชิงเส้นตรง (Regression modeling) เป็น
การทานายถึงความแปรผันและความเปลี่ยนของความชื้นในดินต่อดัชนีพืชพรรณในบริเวณพื้นที่ศึกษา ผลการวิเคราะห์คือ
ดัชนีพืชพรรณที่แปรผันไปตามความชื้นของดิน คือ ดัชนี IPVI และ GNDVI มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) เท่ากับ
0.238463 เนื่องจาก ดัชนีพืชพรรณ IPVI คือ ดัชนีที่บอกถึงร้อยละพืชอินฟราเรด อธิบายถึงคุณภาพการปกคลุมของพืช ซึ่ง
ปริมาณการปกคลุมของพืชจะส่งผลถึงการแปรผันและเปลี่ยนแปลงของความชื้นที่อยู่ในดิน เช่น บริเวณป่าที่มีค่าดัชนีพืช
พรรณ IPVI มาก จะมีปริมาณความชื้นในดินมาก บริเวณป่าที่มีค่าดัชนีพืชพรรณ IPVI จะมีปริมาณความชื้นในดินน้อยตามไป
ด้วย และดัชนี GNDVI คือ ดัชนีที่มีค่าสะท้อนในช่วงคลื่น Greenอธิบายถึงคุณภาพการปกคลุมของพืชเช่น บริเวณป่าที่มีค่า
ดัชนี GNDVI มาก จะมีปริมาณความชื้นในดินมาก บริเวณป่าที่มีค่าดัชนี GNDVI จะมีปริมาณความชื้นในดินน้อยตามไปด้วย
เช่นเดียวกับ ดัชนี IPVI ดัชนี NDVI เป็นการอธิบายถึงการเป็นพืชพรรณที่มีใบสีเขียวของบริเวณนั้น ซึ่งประเภทของต้นและ
ใบไม้แต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน จึงไม่สามารถอธิบายความแปรผัน และความเปลี่ยนแปลงของความชื้นของดินบริเวณนั้นได้
ส่วนดัชนี MSAVI2 อธิบายถึงลักษณะดินที่ ส่งผลต่อการปกคลุมพืชพรรณ จึงไม่สามารถอธิบายความแปรผัน และความ
เปลี่ยนแปลงของความชื้นของดินบริเวณนั้นได้ และดัชนี TNDVI คือดัชนีที่วัดถึงมวลชีวภาพสีเขียวและส่วนประกอบของ
คลอโรฟิลล์ในพืช ซึ่งพืชแต่ละชนิดมีมวลชีวภาพสีเขียว และส่วนประกอบของคลอโรฟิลล์ที่แตกต่างกันออกไป จึงไม่สามารถ
อธิบายความแปรผันและความเปลี่ยนแปลงของความชื้นของดินบริเวณนั้นได้ ดังนั้น ดัชนี IPVI และ GNDV จึงเป็นตัวแปรที่มี
ความสาคัญของความแปรผันและความเปลี่ยนแปลงของความชื้นของดิน เนื่องจากเป็นดัชนีที่อธิบายถึงคุณภาพการปกคลุม
ของพืช ซึ่งป่าสงวนแห่งชาติโคกข่าวค่อนข้างที่จะมีพืชพรรณปกคลุมหนาแน่นมาก เป็นป่าเบญจพรรณกับป่าเต็งรัง ต้นไม้ส่วน
ใหญ่ค่อนข่างเป็นไม้ใหญ่ เช่น ต้นเต็ง ต้นรัง ต้นพยุง ต้นติ้วแดง ต้นเหมือดแอ่ ต้นประดู่ ต้นชาติ ต้นแดง ต้นพันชาด ต้นหนาม
แท่ง ต้นน้าเกลี้ยง ต้นกุง เป็นต้น จึงต้องใช้ความชื้นในดินเป็นปัจจัยในการเจริญเติบโต บริเวณที่ค่าดัชนีพืชพรรณมากแสดงถึง
การปกคลุมของพืชอยู่ปริมาณมาก จะมีความชื้นของดิน อยู่ระหว่าง 66.9 % ถึง 70.5 % และบริเวณที่ค่าดัชนีพืชพรรณน้อย
แสดงถึงการปกคลุมของพืชอยู่ปริมาณน้อย จะมีความชื้นอยู่ระหว่าง 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 ทาการสุ่มเก็บข้อมูลตัว อย่าง ช่วงเดือน สิงหาคม
พ.ศ. 2560 เก็บข้อมูลความชื้นของดิน, อุณหภูมิ และคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตร จานวน 30 จุด มี
การสรุปผลดังนี้
2.1 ความชื้น มีปริมาณความชื้นสูงสุด 88.2 % ต่าสุด 53.2% เฉลี่ย 70.14 %
2.2 อุณหภูมิ มีอุณหภูมิสูงสุด 39.2 °C ต่าสุด 30.4 °C เฉลี่ย 34.5 °C
2.3 คาร์บอนไดออกไซด์ มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุด 855 ppm ต่าสุด 431 ppm เฉลี่ย 563 ppm
3. ผลการศึกษาการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ผลการวิเคราะห์ ความสัมพัน ธ์ในรู ปแบบ วิธีก ารประมาณแบบก าลังสองน้อ ยที่สุด (Ordinary Least
Squares หรือ OLS) เพื่อสร้างแบบจาลองถดถอยเชิงเส้นตรง (Regression modeling) เป็นการทานายถึงความแปรผันและ
ความเปลี่ยนของความชื้นในดินต่อดัชนีพืชพรรณ ในบริเวณพื้นที่ศึกษา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร NDVI, IPVI,
MSAVI2, TNDVI, และ GNDVI กาหนดให้เป็นตัวแปรอิสระ กับค่าความชื้นของดินที่ได้จากการเก็บข้อมูลด้วยเครื่องวัด
ความชื้นในดิน กาหนดให้เป็นตัวแปรตาม ดัชนีพืชพรรณที่แปรผันและเปลี่ยนแปลงไปตามความชื้นของดิน คือ ดัชนี IPVI และ
GNDVI มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) เท่ากับ 0.238463 เนื่องจาก ดั ชนี IPVI และ ดัชนี GNDVI เป็นดัชนีที่อธิบายถึง
คุณภาพการปกคลุมของพืช ซึ่งปริมาณการปกคลุมของพืชจะส่งผลถึงการแปรผันและเปลี่ยนแปลงของความชื้นที่อยู่ในดิน
ดังนั้น ดัชนี IPVI และ ดัชนี GNDVI จึงมีนัยสาคัญกับความชื้นของดินในป่าสงวนแห่งชาติโคกข่าว
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานปริญญานิพนธ์การศึกษาสหสัมพันธ์ของดัชนีพืชพรรณต่อความชื้นของดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโคกข่าว
อาเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ฉบับนี้สาเร็จได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิวัติ ฤทธิเดช ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ท่านอาจารย์ ดร.นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี ประธานควบคุมการสอบ ท่านอาจารย์ อ.ดร. โสภณวิชญ์ คา
พิลัง กรรมการสอบ ท่านอาจารย์ ดร.สาธิ ต แสงประดิษฐ์ ประธานหลักสูตรภูมิสารสนเทศ ที่ ได้กรุณาให้คาปรึ กษา ให้
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ขอขอบคุณ นายสนธยา ทะสา และเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ป่าสงวนแห่งชาติโคกข่าวทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือในด้าน
ข้อมูล และการออกภาคสนาม
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งานวิจัยนี้ได้ดาเนินการศึกษาคุณภาพของแหล่งน้าในพื้นที่หมู่ที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตาบลอ่างหิน อ.ปากท่อ
จ.ราชบุรี หลังจากได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้งเมื่อ พ.ศ. 2557 เป็นผลให้พื้นที่เกษตรกรรมและแหล่งน้าเกิดการ
ถ่ายเปลี่ยนปริมาณน้าจากการไหลหลากของน้าและแห้งขอดที่เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้า ณ ช่วงเวลานั้น
ตลอดจนการขยายตัวของอุตสาหกรรมฟาร์มสุกร โรงงานระเบิดหินและการจัดการขยะในชุมชนจนทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของคุ ณ ภาพน้ าสะสมเป็ น ปั ญ หาเรื้ อ รั ง ซึ่ งได้ ด าเนิ น การศึ ก ษาคุ ณ ภาพน้ าในช่ วงเวลาต่ อ มาถึ งปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การท า
เกษตรกรรม ประกอบด้วยความเค็ม (Salinity) ค่าการนาไฟฟ้า (Electric Conductivity) ปริมาณของแข็งละลายน้าทั้งหมด
(Total Dissolved Solids) ปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้าให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้า
(COD) และความเป็นกรด-ด่าง (pH) โดยได้สุ่มตัวอย่างในพื้นที่ทั้งหมด 20 แหล่ง ที่มีความแตกต่างกันออกไปตามลักษณะการ
ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้าตามช่วงเวลา พบว่าค่าเฉลี่ยทั้งหมดของตัวอย่างมีค่า Salinity 0.19 g/l, EC 392 µS/cm, pH 8.10
TDS 196.41 mg/l และCOD 55.1 mg/l แสดงถึงคุณภาพของตัวอย่างทั้งหมดของแหล่งน้ายังอยู่ภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
ที่จะสามารถทาเกษตรกรรมในพื้นที่ได้แต่ยังไม่เหมาะสมกับการอุปโภคบริโภค ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจากภัยธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรมในพื้นที่ยังไม่มีผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพลักษณะ
ของสิ่งแวดล้อมในชุมชนหมู่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตาบลอ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
คําสําคัญ : แหล่งน้า การเกษตร คุณภาพ น้า
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 สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้ น
สิ่งแวดล้อมเหล่านี้ประกอบกันขึ้นเป็นชุมชน โดยมีขนบธรรมเนียบประเพณี ระบบเศรษฐกิจ และสังคมที่มนุษย์สร้างขึ้น
ข้อจากัดทางธรรมชาติเป็นกฎเกณฑ์ และเป็นหลักสาหรับการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน เพื่อให้เกิดการดารงชีวิตอย่างผาสุก รวมถึง
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในแต่ละชุมชนก็จะมีสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับ ลักษณะภูมิประเทศ ดินฟ้า อากาศ
ทัศนคติ และนิสัยใจคอของผู้คนที่อยู่อาศัยในชุมชนด้วย เช่น บางแห่งอาจอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ บางแห่งเหมาะที่จะใช้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว บางแห่งก็เหมาะที่จะใช้ทาการเกษตรกรรม ซึ่งแต่ละชุมชนต่างได้รับประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันไป
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ตามลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ ด้วยความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม และปัญหาภัยธรรมชาติจึงทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม พื้นที่หมู่ที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตาบลอ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เป็นหนึ่งในพื้นที่
ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้งเมื่อ พ.ศ. 2557 เป็นผลให้พื้นที่เกษตรกรรมและแหล่งน้าเกิดการถ่ายเปลี่ยนปริมาณ
น้าจากการไหลหลากของน้าและแห้งขอดที่เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้า ณ ช่วงเวลานั้น ตลอดจนการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมฟาร์มสุกร โรงงานระเบิดหิน และการจัดการขยะในชุมชนจนทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพ
น้าสะสมเป็นปัญหาเรื้อรัง ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาคุณภาพของแหล่งน้าในพื้นที่มี โดยจะเป็นแหล่งน้าที่มีอยู่เดิม
ตามธรรมชาติ และแหล่งน้าที่ชาวบ้านได้มีการขุดทาบ่อเก็บไว้เพื่อประโยชน์ในการเกษตร อุปโภค บริโภค รวมถึงช่วยบรรเทา
ปัญหาการขาดแคลนน้าในช่วงหน้าแล้ง ทั้งนี้คุณภาพของแหล่งน้าจะต้องมีการตรวจวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ที่จะส่งผล
กระทบต่อการนาไปใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมต่อวิถีชุมชน
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประสานงานติดต่อพื้นที่
ประสานงานกับนายกองค์การบริหารส่วนตาบลอ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เพื่อเข้าชี้แจงรายละเอียดของการ
สารวจเพื่อวิเคราะห์คุณภาพแหล่งในพื้นที่ เพื่อประเมินประสิทธิภาพการกักเก็บน้าเพื่ออุปโภค บริโภคและเกษตรกรรม
ประสานงานติดต่อพืน้ ที่
ผูด้ แู ล
พืน้ ที่
อบต.อนุญาต

ปริมาณการกักเก็บของแหล่งน้า

ดาเนินการตามวัตถุประสงค์
งานวิจยั
คุณภาพของแหล่งน้า

ไม่
อนุญาต

ความหลากหลายของเกษตรกรรม

ผลการวิจยั
สรุปผลการ
2. ผู้ดูแลพื้นที่แหล่งน้ํา
การดาเนินงานศึกษา สารวจได้เสนอต่อตัวแทนของเกษตรกรในชุมชนที่เป็นเจ้าของพื้นที่มีแหล่งน้าในพื้นที่ หมู่ที่ 1
อ.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี จานวน 20 พื้นที่ ประกอบด้วย
1. นายบันเทิง
อู่ตะเภา
จานวน
1
บ่อ
2. นายประทุม
อู่ตะเภา
จานวน
2
บ่อ
3. นายสมบัติ
คาพริ้ง
จานวน
1
บ่อ
4. นายสุชาญ
หมื่นชานาญ
จานวน
1
บ่อ
5. นางหอม
คูเจริญทรัพย์
จานวน
1
บ่อ
6. บ่อสาธารณะ
จานวน
2
บ่อ
7. นางละเอียด
ว่านม่วง
จานวน
1
บ่อ
8. นายธารง
เตียงทอง
จานวน
1
บ่อ
9. นายสมบัติ
หนองโขนด
จานวน
1
บ่อ
10. นายสุรพล
อินทร์ชานาญ
จานวน
1
บ่อ
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11. นายสุบินทร์ บึ้งไชย
จานวน
1
บ่อ
12. วัดเขากูบอินทราราม
จานวน
1
บ่อ
13. นายเฉลา
อินทนิล
จานวน
1
บ่อ
14. นายสวาท
พระแก้ว
จานวน
1
บ่อ
15. นายชุบ
พ่วงอิน
จานวน
1
บ่อ
16. นางสุดใจ
พระแก้ว
จานวน
1
บ่อ
17. นางจาลอง อู่ตะเภา
จานวน
1
บ่อ
18. นายสุรพล
อินทร์ชานาญ
จานวน
1
บ่อ
3.ดําเนินการตามวัตถุประสงค์งานวิจัย
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนของงานวิจัย คือ
3.1 ผลสารวจปริมาณการกักเก็บของแหล่งน้า
ภาพที่ 1 แสดงตาแหน่งแหล่งน้าตัวอย่าง ที่มา : https://www.google.com/maps

ตารางที่ 1 แสดงขนาดและปริมาตรของแหล่งน้า
ขนาด
ความลึกโดยประมาณ
ลาดับ
(กว้างXยาว)
(เมตร)
1
17.4 X 18.6
3
2
98 X 148
3
3
44 X 110
6
4
19.8 X 58.8
2
5
33 X 43
3
6
33 X 64
4
7
75 X 80
7
8
18 X 25
3
9
25 X 110
4
10
21 X 74
6
11
36 X 51.6
2
12
30 X 52
6
13
38.8 X 39.8
3
14
45.6 X 51.1
4
15
64 X 70
6
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ปริมาตร
ลบ.ม.
970.92
43,512.00
29,040.00
2,328.48
4,257.00
8,448.00
42,000.00
1,350.00
11,000.00
9,324.00
3,715.20
9,360.00
4,632.72
9,320.64
26,880.00

เจ้าของบ่อ
บรรเทิง อู่ตะเภา
ประทุม อู่ตะเภา
ประทุม อู่ตะเภา
สมบัติ ลาพิ้ง
สุชาญ หรือชานาม
หอม ครูเจริญพันธ์
บ่อสาธารณะ
ละเอียด ว่านม่วง
ธรรมรงค์ เกียวทอง
สมบัติ หนองโขมด
สุรพล อินทร์สานนท์
สุบิน บึ้งไชย
บ่อสาธารณะ
วัดเขากูบอินทราราม
เฉลา อินทนินท์
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ตารางที่ 1 แสดงขนาดและปริมาตรของแหล่งน้า (ต่อ)
ขนาด
ความลึกโดยประมาณ
ลาดับ
(กว้างXยาว)
(เมตร)
16
69.2 X 73.4
5
17
19.7 X 66
3
18
30 X 60
5
19
20 X 21.4
1.5
20
13.6 X 24
1.2

ปริมาตร
ลบ.ม.
25,396.40
3,900.60
9,000.00
642.00
391.68

เจ้าของบ่อ
สวาท พระแก้ว
ชุป พวงอินทร์
สุดใจ พระแก้ว
จาลอง อู่ตะเภา
สุรพล อินทร์สานนท์

บริเวณบ่อน้าลาดับที่ 1, 2, 3 เป็นบริเวณกลุ่มน่อน้าของครอบครัว อู่ตะเภา ซึ่งในบ่อลาดับที่ 1 บริเวณข้างเคียงมี
โรงงานแปรรูปกะลามะพร้าว และบ่อลาดับที่ 2 ของอู่ตะเภามีขนาดใหญ่ที่สุด ในขณะที่บ่อของนายสุรพล บ่อลาดับที่ 20 มี
ขนาดเล็กทีส่ ุด
3.2 วิเคราะห์คุณภาพของแหล่งน้า
โดยการวิเคราะห์คุณภาพน้าของตัวอย่างแหล่งน้าผิวดิน ได้แก่ Salinity, Electric Conductivity, Total Dissolved
Solids, Chemical Oxygen Demand และpH ของแหล่งน้าในพื้นที่เพื่อประเมินประสิทธิภาพการกักเก็บน้าเพื่ออุปโภค บริโภค
และเกษตรกรรม
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพแหล่งน้า
ลําดับการวิเคราะห์

pH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

7.5
8.7
7.2
7.6
7.5
7.8
8.0
8.4
7.8
8.1
8.5
9.0
8.2
8.7
8.4
8.5
8.7
8.0
7.5
7.2
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EC
TDS
Salinity COD
(µS/cm) (mg/l)
(g/l)
(mg/l)
650
325
0.31
46.88
485
244
0.24
50.46
433
220
0.20
36.14
388
199.2
0.19
57.62
401
204
0.19
61.20
436
220
0.21
36.88
323
160
0.15
96.03
435
215
0.21
75.51
588
291
0.28
57.62
372
186.5
0.17
36.14
484
242
0.23
71.93
201
101.1
0.09
64.77
393
198
0.18
39.72
295
145.8
0.14
40.33
269
134.3
0.12
32.57
319
153.2
0.15
36.14
253
123.8
0.12
68.35
433
219
0.21
50.46
249
124.2
0.11
50.04
433
222
0.20
77.30
*ผลการสํารวจพื้นที่ ณ เดือน พฤศจิกายน 2559
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3.3 ความหลากหลายของเกษตรกรรม
ลักษณะของเกษตรกร ต่อการทาเกษตรกรรม
1.1 ค่าเฉลี่ยอายุ
1.2 ลักษณะการศึกษา
1.3 ลักษณะการทาเกษตรกรรม
1.4 รูปแบบการใช้เครื่องมือ
1.5 ลักษณะการปรับปรุงและซ่อมแซมเครื่องมือ
1.6 ระยะเวลาการใช้งานเครื่องมือ

55-75 ปี
ประถมศึกษา ( ป.2-6)
พืชไร่, พืชสวน
ดั้งเดิมและตามยุคสมัยทีม่ ีการจาหน่าย
จ้าง
2-3 ปี (ตามระยะประกัน)

อภิปรายผล

กราฟที่ 1 แสดงผลวิเคราะห์คณ
ุ ภาพแหล่งน้า
จากกราฟที่ 1 จะเห็นว่าค่า TDS แปรผันตรงกับค่า Conductivity ที่อุณหภูมิ 25องศา (ตามสมการที่ 1)
TDS = Conductivity (µS/cm) X 0.5
สมการที่ 1
จากลักษณะทางพื้นที่ (ตามรูปภาพที่ 2 และ3 ตามลาดับ) บ่อที่ 1 มีขนาดเล็ก กว่าบ่อที่ 12 ถึง 9.64 เท่า อีกทั้ง
บริเวณข้างเคียงบ่อที่ 1 มีโรงงานแปรรูปกะลามะพร้าว จึงทาให้บริเวณพื้นที่บ่อ 1 ซึ่งเป็นพื้นที่บ่อที่มีค่า TDS สูงสุด (325
mg/l) จากทั้งหมด 20 บ่อ และบ่อ 12 มีค่า TDS ต่าสุด (101.1 mg/l) จากผลการสารวจแหล่งน้าจานวน 20 บ่อ ยังพบอีกว่า
TDS ทุกๆ 1 mg/l จะมี Salinity เฉลี่ยละลายน้าอยู่ 0.001 g อย่างมีนัยคัญ โดยพื้นที่ที่สารวจจานวน 14 บ่อ มีค่า Salinity
<0.2 g/l :บ่งบอกถึงคุณภาพน้าที่ดีใช้ได้กับพืชทุกชนิด และจานวน 6 บ่อ ได้แก่บ่อที่ 2, 6, 8, 9, 11 และ18 ค่า Salinity อยู่
ระหว่าง 0.2 – 0.5 g/l มีคุณภาพน้าปานกลางแต่จะมีผลต่อพืชไม่ทนเค็มเล็กน้อย
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ภาพที่ 2 แสดงลักษณะพื้นที่บอ่ 1
นายบันเทิง อู่ตะเภา
ที่ตั้ง 13.455252, 99.690077

ภาพที่ 3 แสดงลักษณะพื้นที่บ่อ 12
วัดเขากูบอินทราราม
ที่ตั้ง 13.455283, 99.694879

สรุปผลการวิจัย
จากการเก็บตัวอย่างน้าในแหล่งน้าพื้นที่ หมู่ที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตาบลอ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี จานวน
20 แหล่งที่มีปริมาณของน้าต่างกัน โดยเป็นแหล่งน้าที่มีเจ้าของ 18 แหล่ง และเป็นแหล่งน้าสาธารณะ 2 แหล่ง แสดงให้เห็น
ค่าเฉลี่ยทั้งหมดของตัวอย่างมีค่าความเค็ม 0.19 g/l ค่าการนาไฟฟ้า 392 µS/cm ค่าความเป็นกรด-ด่าง 8.10 ปริมาณ
ของแข็ ง ละลายในน้ า 196.41 mg/l และปริ ม าณออกซิ เ จนที่ ใ ช้ ใ นการย่ อ ยสลายสารอิ น ทรี ย์ ใ นน้ าให้ ก ลายเป็ น
คาร์บอนไดออกไซด์และน้า 55.1 mg/l as O2 แสดงถึงคุณภาพของตัวอย่างทั้งหมดของแหล่งน้ายังอยู่ภายใต้ มาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมที่จะสามารถทาเกษตรกรรมในพื้นที่ได้แต่ยังไม่เหมาะสมกับการอุปโภคบริโภค ในส่วนของการทาเกษตรกรรมที่
เหมาะสมกับพื้นทีตัวอย่างอาจจะต้องเป็นพืชชนิดที่ทนต่อความเค็มของแหล่งน้าในพื้นที่ตัวอย่างทั้งนี้ จะต้องมีการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพของดินในพื้นที่มาเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการเลือกพืชที่เหมาะสมกับการเกษตรในพื้นที่ตัวอย่าง
กิตติกรรมประกาศ
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Characterizing Fuzzy Ideals with Thresholds of Semigroups
by Subsets of the Real Closed Interval [0,1]
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ในงานวิจัย นี้ เราจ าแนกลักษณะเฉพาะของไอดีล วิภั ชนัยกั บ ช่วง(𝛼, 𝛽) โดยเซตย่ อยของช่วงปิ ด [0,1]
ลักษณะเฉพาะของกึ่งกรุปย่อยวิภัชนัย ไอดีลซ้ายวิภัชนัย ไอดีลขวาวิภัชนัย ไอดีลวิภัชนัย และไอดีลภายในวิภัชนัยกับช่วง
(𝛼, 𝛽) ของกึ่งกรุปถูกศึกษาโดยเซตย่อยของช่วงปิด [0,1] เงื่อนไขที่สมมูลสาหรับไอดีลวิภัชนัยกับช่วง(𝛼, 𝛽) บนกึ่ง
กรุปปรกติ กึ่งกรุปปรกติภายใน และกึ่งกรุปสลับที่ถูกพิจารณาโดยใช้เซตย่อยของช่วงปิด[0,1]
คาสาคัญ : เซตวิภัชนัย กึ่งกรุป ไอดีลซ้าย(ขวา)วิภัชนัยกับช่วง(𝛼, 𝛽) ไอดีลวิภัชนัยกับช่วง(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 ประจาปี 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 = 𝑎𝑥 2 𝑏.
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.
(𝛽,𝛾)

In the following, we define the certain subset (∆)𝛼
this paper.

of [0,1] which is an important tool for

Notation 2.1. For a nonempty subset ∆ of [0,1] and 𝛼, 𝛽, 𝛾 ∈ [0,1], let
(𝛽,𝛾)

(∆)𝛼

= {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 )(0.7,0.9)
= {0.1, 0.2, 0.3, 0.4},
0

(∆2 )(0.5,0.8)
= {0.3, 0.4},
0.2

(∆3 )(1,1)
0.2 = {1},
(∆1 )(0.4,0.3)
= { 0.3},
0.2

(∆2 )(0.5,0.8)
= {0.3, 0.4},
0.1

(∆3 )(1,0.3)
= ∅.
0
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
(𝛽,𝑓(𝑎))

(𝛽,𝑓(𝑏))

(∆)𝛼
∩ (Ω)𝛼
for all 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑆 and ∆, Ω ⊆ [0,1].
(𝛽,𝑓(𝑎))

(𝛽,𝑓(𝑎𝑏))

⊆ (∆ ∩ Ω)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑏))

Proof. Let 𝛾 ∈ (∆)𝛼
∩ (Ω)𝛼
. 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.
(𝛽,𝑓(𝑎𝑏))

Thus 𝛾 ≤ min{𝑓(𝑎𝑏), 𝛽}. Hence 𝛾 ∈ (∆ ∩ Ω)𝛼
(𝛽,𝑓(𝑎))

(∆)𝛼

. Therefore

(𝛽,𝑓(𝑏))

∩ (Ω)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑏))

⊆ (∆ ∩ Ω)𝛼

.

□
Lemma 3.2. Let 𝑓 be a fuzzy subset of a semigroup 𝑆 and (𝛼, 𝛽] ⊆ ∆ ⊆ [0,1]. If
(𝛽,𝑓(𝑎))

(𝛽,𝑓(𝑏))

(𝛽,𝑓(𝑎𝑏))

(∆)𝛼
∩ (∆)𝛼
⊆ (∆)𝛼
then 𝑓 is a fuzzy subsemigroup with thresholds (𝛼, 𝛽) of 𝑆.

(𝛽,𝑓(𝑎))

Proof. Let 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑆. If min{𝑓(𝑎), 𝑓(𝑏), 𝛽} ∈ (∆)𝛼
assumption, we have

for all 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑆,

(𝛽,𝑓(𝑏))

∩ (∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑏))

min{𝑓(𝑎), 𝑓(𝑏), 𝛽} ∈ (∆)𝛼

, then by

.

Thus
min{𝑓(𝑎), 𝑓(𝑏), 𝛽} ≤ min{𝑓(𝑎𝑏), 𝛽}
≤ 𝑓(𝑎𝑏)
≤ max{𝑓(𝑎𝑏), 𝛼}.
.
(𝛽,𝑓(𝑎))

(𝛽,𝑓(𝑏))

In the other hand, let min{𝑓(𝑎), 𝑓(𝑏), 𝛽} ∉ (∆)𝛼
∩ (∆)𝛼
. 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.
(𝛽,𝑓(𝑎))

2) ((𝛼, 𝛽])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎))

3) ([0,1])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑏))

∩ ((𝛼, 𝛽])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑏))

∩ ([0,1])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑏))

⊆ ((𝛼, 𝛽])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑏))

⊆ ([0,1])𝛼

for all 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑆.

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
(𝛽,𝑓(𝑎))

∩ (Ω)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑥))

⊆ (∆)𝛼

1) (∆)𝛼
2) (∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑏))

(𝛽,𝑓(𝑎𝑏))

⊆ (∆ ∩ Ω)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
(𝛽,𝑓(𝑥))

that 𝛾 ∈ (∆)𝛼
. 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.
(𝛽,𝑓(𝑎𝑥𝑏))

Thus 𝛾 ≤ min{𝛽, 𝑓(𝑎𝑥𝑏)}. Hence 𝛾 ∈ (∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑥))

(∆)𝛼

. Therefore
(𝛽,𝑓(𝑎𝑥𝑏))

⊆ (∆)𝛼

.

□
Lemma 3.4. Let 𝑓 be a fuzzy subset of a semigroup 𝑆 and(𝛼, 𝛽] ⊆ ∆⊆ [0,1]. If
(𝛽,𝑓(𝑎))

1) (∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑥))

(𝛽,𝑓(𝑏))

∩ (∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑏))

⊆ (∆)𝛼

and

(𝛽,𝑓(𝑎𝑥𝑏))

2) (∆)𝛼
⊆ (∆)𝛼
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
(𝛽,𝑓(𝑥))

𝑎, 𝑏, 𝑥 ∈ 𝑆. If min{𝑓(𝑥), 𝛽} ∈ (∆)𝛼
(𝛽,𝑓(𝑎𝑥𝑏))

(∆)𝛼

, then by 2), we get min{𝑓(𝑥), 𝛽} ∈

. Thus
max{𝑓(𝑎𝑥𝑏), 𝛼} ≥ 𝑓(𝑎𝑥𝑏)
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≥ min{𝛽, 𝑓(𝑎𝑥𝑏)}
≥ min{𝑓(𝑥), 𝛽} .
(𝛽,𝑓(𝑥))

In the other hand, let min{𝑓(𝑥), 𝛽} ∉ (∆)𝛼

. 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.
(𝛽,𝑓(𝑎))

2) ((𝛼, 𝛽])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑏))

∩ ((𝛼, 𝛽])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑥))

((𝛼, 𝛽])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎))

3) ([0,1])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑥𝑏))

⊆ ((𝛼, 𝛽])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑏))

∩ ([0,1])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑥))

([0,1])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑏))

⊆ ((𝛼, 𝛽])𝛼

for all 𝑎, 𝑏, 𝑥 ∈ 𝑆.
(𝛽,𝑓(𝑎𝑏))

⊆ ([0,1])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑥𝑏))

⊆ ([0,1])𝛼

and

and

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.
(𝛽,𝑓(𝑥))

2) ((𝛼, 𝛽])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑥))

3) ([0,1])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑥𝑏))

⊆ ((𝛼, 𝛽])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑥𝑏))

⊆ ([0,1])𝛼

for all 𝑎, 𝑏, 𝑥 ∈ 𝑆.

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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(𝛽,𝑓(𝑎))

(𝛽,𝑓(𝑥𝑎))

(∆)𝛼

⊆ (∆)𝛼

for all 𝑎, 𝑥 ∈ 𝑆 and ∆⊆ [0,1].

(𝛽,𝑓(𝑎))

Proof. Let 𝛾 ∈ (∆)𝛼
. 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 ≤
(𝛽,𝑓(𝑥𝑎))

min{𝛽, 𝑓(𝑥𝑎)}. Hence 𝛾 ∈ (∆)𝛼
□

(𝛽,𝑓(𝑎))

. Therefore (∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑥𝑎))

⊆ (∆)𝛼

.

Lemma 3.6. Let 𝑓 be a fuzzy subset of a semigroup 𝑆 and (𝛼, 𝛽] ⊆ ∆⊆ [0,1]. If
(𝛽,𝑓(𝑎))

(𝛽,𝑓(𝑥𝑎))

(∆)𝛼
⊆ (∆)𝛼
then 𝑓 is a fuzzy left ideal with thresholds (𝛼, 𝛽) of 𝑆.

for all 𝑎, 𝑥 ∈ 𝑆,

(𝛽,𝑓(𝑎))

Proof. Let 𝑎, 𝑥 ∈ 𝑆. If min{𝑓(𝑎), 𝛽} ∈ (∆)𝛼
(𝛽,𝑓(𝑥𝑎))

(∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎))

because (∆)𝛼

, then min{𝑓(𝑎), 𝛽} ∈

(𝛽,𝑓(𝑥𝑎))

⊆ (∆)𝛼
. Thus
min{𝑓(𝑎), 𝛽} ≤ min{𝑓(𝑥𝑎), 𝛽}
≤ 𝑓(𝑥𝑎)
≤ max{𝑓(𝑥𝑎), 𝛼}.
(𝛽,𝑓(𝑎))

In the other hand, let min{𝑓(𝑎), 𝛽} ∉ (∆)𝛼

. 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.
(𝛽,𝑓(𝑎))

2) ((𝛼, 𝛽])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎))

3) ([0,1])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑥𝑎))

⊆ ((𝛼, 𝛽])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑥𝑎))

⊆ ([0,1])𝛼

for all 𝑎, 𝑥 ∈ 𝑆.

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
(𝛽,𝑓(𝑎))

(∆)𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑥))

⊆ (∆)𝛼

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
(𝛽,𝑓(𝑎))

(𝛽,𝑓(𝑎𝑥))

(∆)𝛼
⊆ (∆)𝛼
then 𝑓 is a fuzzy right ideal with thresholds (𝛼, 𝛽) of 𝑆.

for all 𝑎, 𝑥 ∈ 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.
(𝛽,𝑓(𝑎))

2) ((𝛼, 𝛽])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎))

3) ([0,1])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑥))

⊆ ((𝛼, 𝛽])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑥))

⊆ ([0,1])𝛼

for all 𝑎, 𝑥 ∈ 𝑆.

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.
(𝛽,𝑓(𝑎))

2) ((𝛼, 𝛽])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎))

3) ([0,1])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑥𝑎))

⊆ ((𝛼, 𝛽])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑥𝑎))

⊆ ([0,1])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑥))

∩ ((𝛼, 𝛽])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑥))

∩ ([0,1])𝛼

for all 𝑎, 𝑥 ∈ 𝑆.

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.
(𝛽,𝑓(𝑎))

2) ((𝛼, 𝛽])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑥))

3) ((𝛼, 𝛽])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑥𝑎))

⊆ ((𝛼, 𝛽])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑥𝑏))

⊆ ((𝛼, 𝛽])𝛼
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∩ ((𝛼, 𝛽])𝛼
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for all 𝑎, 𝑥 ∈ 𝑆.
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(𝛽,𝑓(𝑎))

⊆ ([0,1])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑥))

⊆ ([0,1])𝛼

4) ([0,1])𝛼
5) ([0,1])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑥𝑎))

(𝛽,𝑓(𝑎𝑥))

∩ ([0,1])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑥𝑏))

for all 𝑎, 𝑥 ∈ 𝑆.

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.
(𝛽,𝑓(𝑎))

2) ((𝛼, 𝛽])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎))

3) ([0,1])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑥𝑎))

⊆ ([0,1])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎))

4) ((𝛼, 𝛽])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎))

5) ([0,1])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎))

7) ([0,1])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑥))

(𝛽,𝑓(𝑥𝑎))

(𝛽,𝑓(𝑥𝑎))

(𝛽,𝑓(𝑎𝑥))

⊆ ([0,1])𝛼

for all 𝑎, 𝑥 ∈ 𝑆.

for all 𝑎, 𝑥 ∈ 𝑆.

for all 𝑎, 𝑥 ∈ 𝑆.

for all 𝑎, 𝑥 ∈ 𝑆.

(𝛽,𝑓(𝑎𝑥))

⊆ ((𝛼, 𝛽])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎𝑥))

∩ ((𝛼, 𝛽])𝛼

∩ ([0,1])𝛼

⊆ ((𝛼, 𝛽])𝛼

⊆ ([0,1])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑎))

6) ((𝛼, 𝛽])𝛼

(𝛽,𝑓(𝑥𝑎))

⊆ ((𝛼, 𝛽])𝛼

for all 𝑎, 𝑥 ∈ 𝑆.

for all 𝑎, 𝑥 ∈ 𝑆.

Proof. It follows from Theorem 3.4, Theorem 3.5 and Theorem 3.6.

□
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แบบจำลองไข้ปวดข้อยุงลำย
THE SIMULATION OF CHIKUNGUNYA
ถิรภัทร มีสาราญ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์
*corresponding author e-mail: Thiraphat.m@nsru.ac.th
บทคัดย่อ
แบบจาลองไข้ปวดข้อยุงลายถูกจัดทาขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์สาหรับการสร้างกระบวนการทาซ้าของการเกิดโรค
ด้วยการใช้การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์สาหรับงานระบาดวางเป็นกรอบแนวคิดของการดาเนินการ และใช้โมเดลต่าง ๆ ที่
มีความเหมาะสม เช่น โมเดลความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเป็นต้น สาหรับประชากรที่ใช้ในระบบจะประกอบ
ไปด้วยประชากรคน ซึ่งมีจานวนคงที่ แต่ประชากรยุงจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิในแต่ละวัน ผลของแบบจาลองจะเห็นได้
ว่า การตอบสนองของประชากรคนนั้น เป็นไปตามสมการ SIR นั่นคือ การรับเชื้อจะมีมากขึ้นเมื่อเริ่มดาเนินการแบบจาลอง
และ เมื่อเวลาผ่านไป จานวนผู้ติดเชื้อจะลดลงเนื่องจากภูมิคุ้มกันที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อหายจากอาการป่วย ส่วนสภาพอากาศนั้น
ส่งผลต่อการขยายพันธุ์ยุง และความพร้อมของเชื้อที่แพร่สู่คน โดยในส่วนของประชากรยุงนั้นได้มีการ ทดสอบหาความ
สอดคล้องของ 5 จังหวัด ที่นามาใช้ในแบบจาลองผลที่ได้ออกมาก็มีค่าอยู่ในระดับสูงคือ 0.445 สาหรับจังหวัดปัตตานี และ
น้อยสุดอยู่ที่ 0.401 สาหรับจังหวัดยะลา
คำสำคัญ : แบบจาลอง โมเดลเอเจ่น ไข้ปวดข้อยุงลาย การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์สาหรับงานระบาด
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
บทนำ
ไข้ปวดข้อยุงลาย เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา (CHIKV) ด้วยการแพร่เชื้อผ่านยุงที่มีเชื้อไวรัสดังกล่าว เข้าสู่
คน ซึ่งยุงที่แพร่เชื้อหรือเป็นพาหะของโรคนั้นคือยุงลาย ซึ่งเป็นได้ทั้งยุงลายบ้าน และยุงลายสวน สาหรับคนซึ่งติดเชื้อไข้จาก
ยุงลาย จะมีอาการเป็นไข้ ปวดหัว ปวดตามกล้ามเนื้อ ปวดตามข้อ คัน และอื่น ๆ โดยไข้ปวดข้อยุงลายนั้น ได้แพร่กระจายไป
ยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ไม่ต่ากว่า 60 ประเทศ ในหลาย ๆ ทวีป ประกอบด้วย แอฟริกา ยุโรป อเมริกา และในเอเชีย
โดยเฉพาะในเอเชีย ไข้ปวดข้อยุงลาย ยังเป็นปัญหาที่สาคัญของประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย ซึ่งประเทศที่
พบว่ามีผู้ป่วยไข้ปวดข้อยุงลายเป็นจานวนมากได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย (สานักระบาดวิทยา, 2560)
สาหรับประเทศไทย เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น สภาพอากาศเหมาะกับการเจริญเติบโตของยุง ทาให้ต้อง
เผชิญปัญหาไข้ต่าง ๆ ที่มาจากยุง โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุงลาย ดังนั้น โรคที่เกิดจากยุงลายจึงเป็นโรคที่สาคัญของประเทศไทย ซึ่ง
ประกอบไปด้วย โรคไข้เลือดออก โรคไข้ซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย และสาหรับโรคไข้ปวดข้อยุงลายนั้น ได้มีการตรวจพบ
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ครั้งแรกเมื่อปี 2501 ในกรุงเทพ ต่อมาได้มีการระบาดไปยังจังหวัดอื่น ๆ ในช่วงปี 2519 ถึง 2538 จนกระทั่งระหว่างปี 2551
ถึง 2552 ได้เกิดการระบาดครั้งใหญ่ขึ้นทางภาคใต้ของประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อประชากรไม่น้อยกว่า 5 หมื่นคน (สานัก
ระบาดวิทยา, 2560) สาหรับการระบาดของโรคไข้ปวดข้อยุงลายในช่วง 4 ปีย้อนหลัง คือตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2560 นั้น
ถึงแม้ว่าจะไม่ปรากฏผู้เสียชีวิตจากไข้ปวดข้อยุงลาย แต่ โรคนั้นก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี โดยใน ปี 2557 มีผู้ป่วย
จานวน 191 ราย จาก 9 จังหวัด ปี 2558 มีผู้ป่วยจานวน 24 ราย จากการระบาดใน 8 จังหวัด ปี 2559 มีผู้ป่วยจานวน 17
ราย จาก 7 จังหวัด และ ปี 2560 มีจานวนผู้ป่วย 11 ราย จาก 4 จังหวัด ถึงแม้จะมีอัตราการป่วยลดลงในแต่ละปี แต่โรคไข้
ปวดข้อยุงลาย ก็ยังไม่ได้หายไปจากประเทศไทย และบริเวณที่เกิดการระบาดเป็นประจาได้แก่ ภาคใต้ของประเทศไทยนั้น ก็ยัง
มีรายงานการพบผู้ป่วยเป็นประจา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดนราธิวาส ภูเก็ต และ สุราษฎร์ธานี เป็นต้น (สานักโรคติดต่อนา
โดยแมลง, 2560)
ถึงแม้ว่าไข้ปวดข้อยุงลายจะไม่ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั่วประเทศ หรือมีจานวนผู้ป่วยเป็นจานวนมากเมื่อเทียบ
กับโรคอื่นที่เกิดจากยุงลาย ได้แก่ ไข้เลือดออก แต่ไข้ดังกล่าวก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่
ภาคใต้ ดังนั้นจึงถือได้ว่า ไข้ปวดข้อยุงลายเป็นโรคที่เกิดจากยุงที่มีความสาคัญโรคหนึ่งของประเทศ ดัง นั้นการทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคจึงจาเป็นต้องมีเครื่องมือมาช่วยในการติดตาม ศึกษา เฝ้าระวังการเกิดโรค แบบจาลองทางคอมพิวเตอร์ก็เป็นอีก
เครื่องมือหนึ่งที่จะมามีส่วนสาคัญในการเป็นเครื่องมือเพื่อใช้รับมือกับการระบาดของโรค ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้เกิดการรับมือโรคได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ในงานวิจัยชิ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องมือทางคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจาลองการเกิดโรค โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งไข้ปวดข้อยุงลาย ด้วยปัจจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดโรค ซึ่งในอนาคตสามารถนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนป้องกันการเกิด
โรค หรือใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับโรคไข้ปวดข้อยุงลายได้อีกประการหนึ่ง
วิธดี ำเนินกำรวิจัย
รูปแบบของแบบจาลองนั้น จะเป็นการผสมผสานกันระหว่างกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ สาหรับกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ จะใช้โมเดลแบบเอเจ่น (Agent-based modeling) เป็นตัวควบคุมหลัก
สาหรับการสร้างการติดต่อระหว่างคนและพาหะนั้น จะใช้ Global Stochastic Contact Model (GSCM) ดังแสดงให้เห็นใน
สมการหมายเลข 1 ด้านล่างนี้
(𝐺𝑆𝐶𝑀 − 𝐶𝐻𝐼𝐾)_𝑖𝑛𝑡 = 𝛽|𝑆_𝑀||𝐻| + |𝐼_𝑀||𝐻|
(1)
ในส่วนของกระบวนการทางด้านคณิตศาสตร์ ได้มีการประยุกต์สมการ S-I-R เพื่อสร้างสถานะของการมีโรคทั้งใน
ส่ ว นของประชากรคน และประชากรยุ ง โดยประชากรคนนั้ น จะถู ก แบ่ ง ออกเป็ น 4 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ผู้ พ ร้ อ มรั บ เชื้ อ
(Susceptible: HS) กลุ่มผู้ติดเชื้อและเชื้ออยู่ในระยะฟักตัว (Latent: HL) กลุ่มผู้แสดงอาการป่วย (Infectious: HI) และกลุ่มผู้
ฟื้นฟูจากไข้ (Recovery: HR) สาหรับในส่วนของประชากรยุงนั้น จะมีเพียง 3 สถานะ ประกอบด้วย กลุ่มยุงที่พร้อมรับเชื้อ
(Susceptible: MS) กลุ่มยุงที่มีเชื้ออยู่ในตัวแต่ยังไม่พร้อมที่จะแพร่เชื้อ (Latent: ML) และกลุ่มยุงที่พร้อมแพร่เชื้อ (Infected:
MI) สาหรับการแพร่งเชื้อระหว่างประชากรคน และประชากรยุงนั้น สามารถแสดงให้เห็นได้ด้วยสมการที่ 2 และ 3
𝛽𝐻 = 𝛾𝑀𝐻 × 𝛼𝐻 × 𝑏𝑀𝑖
(2)
𝛽𝑀 = 𝛾𝐻𝑀 × 𝛼𝑉 × 𝑏𝑀𝑆
(3)
เมื่อเกิดการรับเชื้อสาหรับประชากรทั้งสองชนิด จานวนของประชากรในแต่ละกลุ่มสถานะของการมีเชื้อก็จะต้องถูก
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยการเปลี่ยนกลุ่มประชากรสามารถอธิบายได้ด้วยสมการต่อไปนี้
𝑑𝑆(𝑡)
= −𝛽1 𝑆𝐼
(4)
𝑑𝑡
𝑑𝐿(𝑡)

𝑑𝑡
𝑑𝐼(𝑡)

= 𝛽1 𝑆 − 𝜇𝐿

(5)

= 𝜇𝐿 − 𝛾𝐼

(6)

= 𝜇𝐼

(7)

𝑑𝑡
𝑑𝑅(𝑡)
𝑑𝑡

360

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

ตำรำงที่ 1 ค่าพารามิเตอร์ (Dumont, Chiroleu, & Domerg, 2008)
ตัวแปร
คาอธิบาย
ความเป็นไปได้ในการแพร่เชื้อระหว่างยุงไปสู่คน
𝛾𝑀𝐻
ความเป็นไปได้ในการแพร่เชื้อระหว่างคนไปสู่ยุง
𝛾𝐻𝑀
จานวนครั้งของการกัดของยุงในสถานะพร้อมแพร่เชื้อต่อวัน
𝑏𝑀𝑖
จานวนครั้งของการกัดของยุงในสถานะพร้อมรับเชื้อต่อวัน
𝑏𝑀𝑆

ค่า
0.5
1.0
3
3

เนื่องจากในส่วนของยุงนั้น จะมีระยะเวลาในการฟักเชื้อภายในร่างกายยุง ก่อนที่จะพร้อมแพร่สู่คน ซึ่งระยะเวลา
ดังกล่าวต้องอาศัยปัจจัยภายนอกซึ่งก็คืออุณหภูมินั้นเอง กระบวนการนี้ถูกเรียกว่า Extrinsic Incubation Period (EIP)
อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้ยังไม่มีความชัดเจนสาหรับไวรัสของไข้ปวดข้อยุงลาย จึงจะขอประยุกต์ใช้ EIP-DEN สาหรับ
ไข้เลือดออกมาประยุกต์ใช้แทน ดังแสดงให้เห็นดัง ภาพที่ 1

ภำพที่ 1 Extrinsic Incubation Period (EIP)
ส่วนพื้นที่ทาการทดลองแบบจาลองนั้น จะใช้ค่าตัวแปรตามข้อมูล ของจังหวัดที่มีการรายงานเกี่ยวกับผู้ป่วยของโรค
ไข้ปวดข้อยุงลายจากพื้นที่ที่มีผู้ป่วยเป็นจานวนมาก ประกอบไปด้วย นราธิวาส สงขลา ภูเก็ต ปัตตานี ยะลา เป็นต้น โดยค่า
เริ่มต้น สาหรับการกาหนดจานวนผู้ป่วย สามารถแสดงให้เห็นได้ตามตารางที่ 2 ด้านล่างต่อไปนี้
ตำรำงที่ 2 รายงานจานวนผู้ป่วยในปี 2552 (สานักระบาดวิทยา, 2552)
จังหวัด
จานวนผู้ป่วยทั้งหมดในปี 2552
นราธิวาส
7,735
สงขลา
9,451
ภูเก็ต
2,154
ปัตตานี
4,219
ยะลา
2,735

จานวนผู้ป่วยต่อประชากรแสนคน
1,074.41
707.53
658.70
656.99
575.15

สมมติฐานอีกประการหนึ่งของแบบจาลองนี้คือ ผู้ป่วยที่หายป่วยจากไข้ปวดข้อยุงลาย จะมีภูมิคุ้มกันตลอดชีวิต
(“WHO | Chikungunya,” 2018)
ผลกำรวิจัย
กระบวนการทาซ้าการเกิดโรคในแบบจาลอง ได้ดาเนินการตามค่าตัวแปรที่ได้แสดงไว้ในตารางที่ 3
ตำรำงที่ 3 ตัวแปรเพิ่มเติมสาหรับแบบจาลอง (สานักระบาดวิทยา, 2560)
คาอธิบาย
ระยะเวลาเชื้อฟักตัว
ระยะเวลาติดต่อ
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จากผลที่ได้ของแบบจาลอง ผลที่ได้สาหรับการติดเชื้อในกลุ่มประชากรคน สามารถแสดงออกให้เห็นตามแผนภูมิใน
ภาพที่ 2 ต่อไปนี้

ภำพที่ 2 แผนภูมิแสดงจานวนประชากรคนในกลุ่มต่าง ๆ ของแต่ละจังหวัดตัวอย่าง
โดยทั้ง 5 จังหวัดให้ผลไปในทิศทางเดียวกันคือ เมื่อเวลาผ่านไป อัตราการฟื้นฟูของผู้ป่วยจะมีมากขึ้น ซึ่งเป็นสัดส่วน
สอดคล้องกันกับจานวนคนพร้อมป่วย ที่ลดลงเมื่อเวลาผ่านไปเช่นกัน เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะผู้ที่ฟื้นจากไข้ปวดข้อยุงลาย จะมี
ภูมคุ้มกันตลอดชีวิตนั้นเอง
เมื่อเลือกดูเฉพาะในส่วนของผู้ติดเชื้อใหม่จากแบบจาลอง โดยการเปรียบเทียบผลที่ได้ทั้งหมดของทุกจังหวัดกลุ่ม
ตัวอย่าง ผลที่ได้จะแสดงดังภาพที่ 3

ภำพที่ 3 แสดงข้อมูลจานวนผู้ติดเชื้อในแต่ละวันของทั้ง 5 จังหวัดกลุ่มตัวอย่าง
จากแผนภูมิในภาพที่ 3 จะเห็นได้ว่า จังหวัดระนอง มีจานวนผู้ป่วยสูงกว่าทุกจังหวัด ตรงกันข้ามกับจังหวัดภูเก็ตซึ่ง
ให้จานวนผู้ป่วยอยู่ในระดับที่ต่าที่สุด
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ภำพที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจานวนประชากรยุงและอุณหภูมิ
จานวนยุงที่เกิดขึ้นนั้น มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วง โดยเฉพาะอย่ายิ่ง
จังหวัดระนอง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส นั้น มีความสอดคล้องกับอุณหภูมิมากที่สุด โดยความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและ
จานวนประชากรยุงนั้น สามารถแสดงให้เห็นได้ในตารางที่ 4 โดยเรียงลาดับตามผลของจังหวัดที่มีค่าความสัมพันธ์สูงที่สุด นั่น
คือจังหวัดปัตตานี และน้อยที่สุดคือจังหวัดยะลา
ตำรำงที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและจานวนประชากรยุง รายจังหวัด
จังหวัด
ปัตตานี
ระนอง
นราธิวาส
ภูเก็ต
ยะลา

ค่าความสัมพันธ์
0.445
0.442
0.423
0.417
0.402

อภิปรำยผล
ผลของการดาเนินงาน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประชากรคน และกลุ่มประชากรยุง ในส่วนกลุ่มประชากรคน
นั้น การติดเชื้อไข้จะลดลงไปเรื่อย ๆ เนื่องจาก ภูมิคุ้มกันตลอดชีวิตที่เกิดจากการหายป่วย ซึ่งเป็นลักษณะพื้นฐานของสมการ
ประเภท SIR หรือ SLIR นั้นเอง สาหรับในส่วนของประชากรยุงนั้น จานวนการเกิดขึ้นหมุนเวียนของประชากรจะสะท้อนตาม
อุณหภูมิในแต่ละวัน เมื่อนามาค่าระหว่างอุณหภูมิ และจานวนประชากรยุงมากหาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น ผลที่ได้คือ จังหวัด
ปัตตานีจะให้ค่าความสัมพันธ์ที่สูงที่สุด ได้แก่ 0.445 รองลงมาเป็นจังหวัดระนอง คือ 0.442 และค่าน้อยที่สุดได้แก่จังหวัด
ยะลา ได้ค่าออกมาเป็น 0.401
ถึงแม้ว่ากราฟที่ได้ในกลุ่มประชากรคน จะดูสอดคล้องด้วยดีกับสมการ SIR แต่ก็แสดงจานวนผู้ติดเชื้อมากกว่า
รายงานจากกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้อาจะเป็นไปได้หลายปัจจัย ประกอบไปด้วย การเริ่มต้นดาเนินการของแบบจาลองนั้น
ประชากรส่วนใหญ่มีเพียงแค่ 2 สถานะ ได้แก่ กลุ่มคนพร้อมติดเชื้อ และคนติดเชื้อ เท่านั้น และจานวนคนติดเชื้อนั้นมีสัดส่วน
ที่เล็กมากในระบบ ส่วนประชากรยุงนั้น มีจานวนที่สอดคล้องกับอุณหภูมิได้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว
สาหรับแนวทางในการดาเนินการวิจัยต่อไป ควรเพิ่มปัจจัยอื่น เช่นปัจจัยด้านแวดล้อม ประกอบไปด้วย การควบคุม
ประชากรยุงตามคาแนะนาของกระทรวงสาธารณะสุข อีกประการหนึ่งคือ ควรใช้ปัจจัยกระตุ้นในแบบจาลอง ประกอบไปด้วย
การกาหนดพฤติกรรมของเอเจ่น ทั้งแบบคงที่ และแบบมีค่าหลากหลาย การใช้ค่าอุณภูมิแบบคงที่ในบางช่วงเวลา เช่น ฤดูกาล
เป็นต้น หรือ การสร้างยุงตัดแต่งพันธุกรรม เข้ามาในแบบจาลอง เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ในการสร้างการทดลองใหม่ ๆ ใน
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
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บทคัดย่อ
กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) เป็นสัตว์ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง อย่างไรก็ตามปัญหาโรคติดเชื้อ
ในกุ้งยังคงเป็นปัญหาสาคัญที่เป็นให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจในกระบวนการผลิตกุ้ง ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับกลไก
ระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งก้ามกรามจึงมีความจาเป็นต่อการพัฒ นาแนวทางยับยั้ งโรคติดเชื้อในกุ้งก้ามกราม ในงานวิจัยนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อระบุและจัดจาแนกไมโครอาร์เอ็นเอ (miRNAs) ที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในกุ้งก้ามกราม
โดยทาการฉีดกระตุ้นกุ้งก้ามกรามด้วย lipopolysaccharide (LPS) และมีกลุ่มควบคุม คือ กุ้งที่ฉีด 0.85% NaCl จากนั้นจึง
เก็บตับและตับอ่อนของกุ้งมาสกัด total RNA และนาไปสร้างและหาลาดับของ small RNA library โดยใช้เทคนิค highthroughput sequencing ผลการทดลองพบว่า สามารถระบุ miRNA ได้ 1,723 และ 1,580 ชนิดจาก NaCl และ LPS
library ตามลาดับ เมื่อทาการศึกษาเปรียบเทียบการแสดงออกของ miRNA ทั้ง 2 library พบว่า มี miRNA 466 ชนิดที่มีการ
แสดงออกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญในกลุ่มที่ฉีดกระตุ้นด้วย LPS โดย miRNA 213 ชนิดมีการแสดงออกเพิ่มมากขึ้น
และ miRNA 253 ชนิดมีการแสดงออกลดลง ซึ่ง miRNA เหล่านี้น่าจะมีบทบาทสาคัญในการตอบสนองต่อระบบภูมิคุ้มกันของ
กุ้งก้ามกราม
คาสาคัญ : ไมโครอาร์เอ็นเอ กุ้งก้ามกราม ระบบภูมิคุ้มกัน 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
บทนา
กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) จัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ทารายได้มหาศาลให้กับเกษตรกรทั่วโลกรวมไป
ถึงประเทศไทย จากการสารวจของกลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กรมประมงในปี 2549-2559 พบว่ามูลค่าการ
ส่งออกกุ้งก้ามกรามของไทยมีมูลค่าเฉลี่ยมากกว่า 3,000 ล้านบาทต่อปี (Department of Fisheries, 2017) แต่อย่างไรก็ตาม
ปัญหาโรคติดเชื้อในกุ้งก้ามกราม เช่น โรคติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรีย Vibrio parahemolyticus และโรคหางขาว (White
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tail disease) ที่เกิดจากไวรัส Macrobrachium rosenbergii Nodavirus และ extra small virus ยังคงเป็นปัญหาสาคัญที่
ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร ทาให้เกิดการสูญเสียรายได้ อีกทั้งยังส่งผลถึงอัตราการส่งออกกุ้งก้ามกรามของไทยให้ลดลงอีกด้วย
ดังนั้นเพื่อรองรับปัญหาที่จึงต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับกลไกระบบภูมคิ ุ้มกันของกุ้งก้ามกราม เพื่อที่จะนาไปสู่การพัฒนาแนวทาง
ยับยั้งโรคติดเชื้อในกุ้งก้ามกรามต่อไปในอนาคต
Pathogen-associated molekcular patterns (PAMPs) คือโมเลกุลจาเพาะบนผิวเซลล์ของจุลชีพ เช่น
lipopolysaccharide (LPS) ของแบคทีเรียแกรมลบ lipotechoic acid (LTA) ของแบคทีเรียแกรมบวก และ -1,3- glucan
(bG) ของเชื้อราและยีสต์ รวมไปถึงกรดนิวคลีอิกประเภทอาร์เอ็นเอสายคู่ และ CpG DNA ของไวรัส (Wang and Wang,
2013; Janeway and Medzhitov, 2002) เป็นต้น โมเลกุลดังกล่าวจะถูกจดจาอย่างจาเพาะโดย โปรตีน pattern
recognition receptors (PRRs) ที่เป็นตัวรับที่อยู่บนผิวเซลล์ ทาให้เกิดการส่งสัญญาณภายในเซลล์นาไปสู่การตอบสนองทาง
ภูมิคุ้มกันแบบไม่จาเพาะ (innate immunity) ทั้งภูมิคุ้มกันระดับเซลล์ (cellular immunity) และภูมิคุ้มกันแบบสารน้า
(humoral immunity) ซึ่งกลไกที่ PAMPs ทาให้เกิดการกระตุ้นภูมิคุ้มกันแบบไม่จาเพาะดังกล่าวเรียกว่า PAMPs-triggered
immunity (PTI) (Li et al., 2010)
MicroRNA (miRNA) เป็น Non-coding RNA ขนาดประมาณ 20-24 นิวคลิโอไทด์ ที่ทาหน้าที่ควบคุมการแสดงออก
ของยีนในระดับ post-transcription ในยูคาริโอต โดยจะยับยั้งการแสดงออกของยีนเป้าหมายอย่างจาเพาะโดยเข้าจับที่
บริเวณ 3’untranslated regions (3’UTR) ของ Messenger RNA (mRNA) และส่งผลให้เกิดการยับยั้งกระบวนการ
สังเคราะห์โปรตีนหรือกระตุ้นการสลาย mRNA เป้าหมาย จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า miRNA มีบทบาทสาคัญใน
กระบวนการต่างๆของเซลล์หลากหลายกระบวนการ เช่น cell differentiation, cell proliferation, Metabolism รวมไป
ถึงระบบภูมิคมุ้ กันทั้งแบบจาเพาะและไม่จาเพาะ (Huang and Zhang, 2012)
การศึกษา miRNA ในกุ้งพีเนียดหลายชนิด พบว่า miRNA มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคมุ้ กันและการตอบสนองต่อการ
ติดเชื้อจุลชีพ โดย miRNAs หลายๆชนิดมีการแสดงออกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะสาคัญเมื่อกุ้งติดเชื้อจุลชีพ แสดงให้เห็น
ถึงความเกี่ยวข้องของ miRNAs กับระบบภูมิคุ้มกันของกุ้ง อย่างไรก็ตามหน้าที่ของ miRNAs ในระบบภูมิคมุ้ กันของกุ้งหรือ
สัตว์ในกลุ่มครัสเตเชียนยังไม่เป็นที่เข้าใจมากนัก และในปัจจุบันยังไม่มีรายงานการศึกษาชนิดของ miRNAs ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการ PTI ในกุ้ง ดังนั้นในการศึกษานี้ผู้วิจยั จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุชนิดของ miRNA ในกุ้งก้ามกรามที่ตอบสนองต่อ
LPS และศึกษาการแสดงออกของ miRNA ดังกล่าว
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันของกุ้งก้ามกรามและการเก็บตัวอย่างตับและตับอ่อน
ผู้วิจยั ซื้อกุ้งก้ามกรามขนาด 30 กรัมโดยเฉลี่ยจากบ่อเลี้ยงกุ้งในจังหวัดพิษณุโลก นามาเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ
เป็นเวลา 3 วันเพื่อให้กุ้งปรับตัว จากนั้นแบ่งเป็น 2 กลุ่มกลุ่มละ 3 ตัว (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) และนาไปวัดความเข้มข้นโดยใช้เครื่อง Nanodrop
spectrophotometer โดย total RNA ที่สกัดได้จะถูกเก็บที่ -80C จนกว่าจะนามาใช้
2. Small RNA library และ Sequencing
Total RNA ปริมาณ 10 µg จากตัวอย่างแต่ะละกลุ่ม จะถูกนาไปตรวจสอบคุณภาพด้วยเครื่อง Agilent
Bioanalyzer 2100 และรายงานผลในรูปแบบ RNA integrity number (RIN) จากนั้นนา total RNA ที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพไปสร้าง small RNA library ทั้งหมด 2 libraries ได้แก่ control และ LPS โดยเริม่ จากแยก small RNA ขนาด 1830 nucleotides (nt) ออกจาก total RNA ด้วย Native gel electrophoresis จากนั้นจึงนา small RNA ที่แยกได้ไปต่อกับ
3’ และ 5’ adaptor ตามลาดับ นา small RNA ที่ต่อ adaptor เรียบร้อยแล้วไปทา reverse transcription และ PCR
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จากนั้นจึงนา small RNA library ที่ได้ไปทา high-throughput sequencing โดยใช้ Illumina Hiseq 4000 sequencing
system
3. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยชีวสารสนเทศ (bioinformatics)
ข้อมูลที่ได้จากการทา high-throughput sequencing จะอยู่ในรูปแบบ raw reads จะนามาทา data
cleaning โดยทาการตัดลาดับของ adaptor และลาดับที่ไม่มีคณ
ุ ภาพออก จะได้เป็น clean reads จากนั้นจึงนา clean
reads ที่ได้ไปเทียบกับฐานข้อมูลต่างๆเพื่อระบุชนิดของ small RNA โดยจะนาไปเทียบกับฐานข้อมูล NCBI และ Rfam เพื่อ
ตัด RNA ชนิดอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องออก จากนั้นนา reads ที่เหลือไปเทียบกับฐานข้อมูล miRBase v.21 เพื่อระบุชนิดของ
miRNA จากนั้นจึงวิเคราะห์เปรียบเทียบการแสดงออกของ miRNA ในกลุ่ม control และกลุ่ม LPS เพื่อระบุหาและจัดจาแนก
miRNA ชนิดต่างๆที่มีส่วนเกีย่ วของกับระบบภูมิคมุ้ กันของกุ้งก้ามกรามเมื่อถูกกระตุ้นด้วย LPS
ผลการวิจัย
1. การตรวจสอบคุณภาพของ Total RNA ที่สกัดได้
ผลการตรวจสอบคุณภาพของ total RNA ที่สกัดได้จากตับและตับอ่อนของกุ้งก้ามกรามทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า total
RNA ที่สกัดได้มีคุณภาพสูง ซึ่งแสดงให้เห็นจากค่า RNA integrity number (RIN) ซึ่งเป็นค่าที่แสดงความสมบูรณ์ของ RNA
(รูปที่ 1) โดยในกลุ่ม control และกลุ่ม LPS มีค่า RIN เท่ากับ 6.3 และ 6.9 ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่า total RNA ทั้ง 2 กลุ่ม
เหมาะสาหรับนาไปสร้าง small RNA library และหาลาดับด้วย high-throughput sequencing
2. Small RNA library และ Sequencing
ผลการวิเคราะห์ small RNA library จากกุ้งทั้ง 2 กลุ่ม ด้วย Hiseq 4000 sequencing system พบว่า control
library มีลาดับ clean reads ทั้งหมด 19,157,451 reads และ LPS library มีลาดับ clean reads ทั้งหมด 13,916,339
reads เมื่อวิเคราะห์ length distribution พบว่า control และ LPS มีลาดับที่มคี วามยาว 22 nt เป็นสัดส่วนอยู่ที่ 31.77%
และ 34.02% ของ clean reads ตามลาดับ ซึ่งขนาดดังกล่าวเป็นขนาดของ miRNA ในสัตว์ (รูปที่ 2) จากนั้นใช้วิธี
bioinformatics เพื่อวิเคราะห์ผลการทา sequencing เพื่อระบุ miRNA ที่มีการตอบสนองต่อ LPS

ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพของ 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 ที่ได้จากการทา high-throughput sequencing จะถูกนามาทา data cleaning โดยทาการตัดลาดับ
ของ adaptor และลาดับที่ไม่มีคณ
ุ ภาพออก จะได้เป็น clean reads จากนั้นจึงนา clean reads ที่ได้ไปเทียบกับฐานข้อมูล
ต่างๆเพื่อระบุชนิดของ small RNA โดยจะนาไปเทียบกับฐานข้อมูล NCBI และ Rfam เพื่อตัด RNA ชนิดอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้อง
ออก เช่น rRNA, tRNA, snRNA, snoRNA, intron และ exon จากนั้นนา 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 ที่ระบุได้จากฐานข้อมูล
RNA species
Clean reads
Intron
Exon
rRNA
tRNA
snRNA
snoRNA
miRNA
unannotated

Reads
19157854
5440
4809
1154824
265772
1236
816
15279555
2444999

Control (NaCl)
Total
Unique
Percentage
Reads
Percentage
100
509371
100
0.03
1308
0.26
0.03
949
0.19
6.03
61094
11.99
11919
1.39
2.34
0.01
667
0.13
0.00
328
0.06
79.76
1723
0.34
12.76
335154
65.80

LPS
Total
Unique
Reads
Percentage
Reads
Percentage
13916666
100
451521
100
4500
0.03
1188
0.26
3159
0.02
911
0.20
861855
6.19
53597
11.87
238802
11336
1.72
2.51
1183
0.01
646
0.14
612
0.00
270
0.06
11301115
81.21
1580
0.35
1505113
10.82
297352
65.86

4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบการแสดงออกของ miRNA
ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของ miRNA โดยเปรียบเทียบชนิดและระดับการแสดงออกของ
miRNA ในกลุ่ม LPS เทียบกับในกลุ่ม control ผลการทดลองพบว่า มี miRNA 466 ชนิดที่มีการแสดงออกเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมีนัยสาคัญ 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 แสดงจานวน miRNAs ที่มีการแสดงออกเปลี่ยนแปลงเมื่อกุ้งก้ามกรามถูกกระตุ้นด้วย LPS
ตารางที่ 2 ตัวอย่างของ miRNA ที่มีการแสดงออกเปลี่ยนแปลงเมื่อกุ้งก้ามกรามถูกกระตุ้นด้วย LPS
miRNAs

Sequence (5’3’)

Up-regulated miRNA upon LPS
TTTGTTCGTTCTTCCTGGGA
miR-3689f
TTTGTTCGTTCTACTCGGTATG
miR-375b-3p
GAAGTCAAGCAACGTTGGGTCTGG
miR-2970-5p
GTTCCGGATTGGGGTGGG
miR-9856-3p
ATTGGCTCTGAGGGTCGGGTCAG
miR-1842
GTCTCCCGGCCGATGCACCA
miR-7911c-5p
GTTTCGACACAGACTGTACTCATCT
miR-1420e-5p
TTTTGGTAAGCAGAACAGGCGCT
miR-7965-3p
Down-regulated miRNA upon LPS
miR-1273c
GGCGACGAACGAGACTCTGG
miR-4984-3p
AAGTGTTTGACGATTCCTGG
miR-609
CGGGAAGCGGGTGCGGGGC
miR-4266
CTTAGTGAGGCCTTCGGACC
miR-1502d-3p
ACTTACTCCCGGACGAGTGTCTGC
miR-3277
TGGGCCAGTGTCTCTGAAATTCT
miR-6078
CCGTTAAGCTAGCTGTGGT
miR-1647
GCTCTCCTGTAAGGGTACTCT
miR-7358-3p
AGTGTTGTCGCCACTTCCGGAC
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Length (nt)

Fold change
(LPS vs NaCl)

20
22
24
18
22
20
25
23

19.229
18.595
16.031
15.260
15.013
14.893
14.761
14.395

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 ทาหน้าที่สาคัญในการควบคุมการแสดงออกของยีนระดับ post-transcription ในยูคาริโอต ทาให้ miRNA มี
บทบาทสาคัญในกระบวนการต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต เช่น cell cycle, cell differentiation, cell proliferation,
metabolism, apoptosis และยังรวมถึงระบบภูมิคุ้มกัน (Huang and Zhang, 2012) สาหรับสัตว์ในกลุ่มครัสเตเชียน มี
รายงานว่า miRNA ทาหน้าที่สาคัญในระบบภูมิคุ้มกัน ตัวอย่างเช่นในกุ้งลายเสือญี่ปุ่น (Marsupenaeus japonicus) พบว่า
หลังจากที่กุ้งติดเชื้อไวรัส WSSV มี miRNA หลายชนิดแสดงออกเปลี่ยนแปลงไปและพบว่าส่วนใหญ่มีหน้าที่สาคัญในระบบ
ภูมิคุ้มกันแบบไม่จาเพาะและกระบวนการตายของเซลล์ เช่น miR-12 มีการแสดงออกลดลงเมื่อกุ้งติดเชื้อ WSSV โดยพบว่า
miR-12 มีเป้าหมายคือ signaling caspase ซึ่งเป็นโปรตีนที่ทาหน้าที่สาคัญในกระบวนการ apoptosis และ phagocytosis
(Yang et al., 2012) นอกจากนี้ยังพบว่า miR-100 มีการแสดงออกเพิ่มมากขึ้นเมื่อกุ้งติดเชื้อ WSSV โดย miR-100 มี
เป้าหมายเป็น trypsin gene ซึ่งมีบทบาทสาคัญในกระบวนการต้านไวรัสในกุ้ง (Yang et al., 2014) นอกจากกุ้งลายเสือญี่ปุ่น
ยังมี ร ายงานว่ า miRNA เกี่ ยวข้ อ งกั บ ระบบภู มิ คุ้ม กั น ในครั สเตเชี ยนชนิ ดอื่ น ๆ เช่ น กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus
vannamei), กุ้งกุลาดา (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)
ในการศึกษานี้ผู้วิจัยได้ทาการกระตุ้นกุ้งก้ามกรามด้วย LPS ซึ่งเป็น PAMPs ที่อยู่บนผิวเซลล์ของแบคทีเรียแกรมลบ
จากนั้นจึงสกัด RNA จากตับและตับอ่อนของกุ้งเพื่อนาไปสร้าง small RNA library ผู้วิจัยพบว่าขนาดของ small RNA ที่พบ
ทั้งในกลุ่มที่ฉีด LPS และกลุ่มควบคุม (NaCl) มีสัดส่วนของ small RNA ขนาด 22 nt สูงที่สุด ซึ่งขนาดดังกล่าวตรงกับขนาด
ของ miRNA ที่พบในกุ้งแวนนาไม กุ้งกุลาดา และกุ้งขาวจีน (Sun et al., 2016; Kaewkascholkul et al., 2016; Li et al.,
2017) เมื่อทาการเปรียบการแสดงออกของ small RNA ใน LPS library และ NaCl library พบว่ามี miRNA 466 ชนิดที่มี
การแสดงออกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ 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 มีหน้าที่สาคัญในกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเซลล์
เม็ดเลือดขาวในไก่ (Irizarry et al., 2017) แสดงให้เห็นว่า miRNA มีความสาคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันในกุ้งก้ามกราม
สรุปผลการวิจัย
miRNA 466 ชนิดมีการแสดงออกที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อกุ้งก้ามกรามถูกฉีดกระตุ้นด้วย LPS แสดงให้เห็นถึง
ความสาคัญของ 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
มานะ อินพรมมี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
*
corresponding author e-mail : mana_pcru@gmail.com
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีการดาเนินกิจกรรมอยู่แล้วได้พัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ ทาบรรจุภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นโดยการผสมผสานวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมในจังหวัด
เพชรบูรณ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า จากการศึกษาบริบทชุมชนและการสารวจความคิดเห็นของ
ชุมชนพบว่าควรที่จะออกแบบพัฒนาและสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนจากแนวคิดจากองค์พระพุทธมหาธรรมราชาและ
ศิลปกรรมเมืองเก่าศรีเทพ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่ใช้แนวคิดจากองค์
พระพุทธมหาธรรมราชาและศิลปกรรมเมืองศรีเทพ เป็นต้นแบบที่ได้ผลการประเมินการออกแบบจากผู้ประกอบการและ
นักท่องเที่ยว โดยภาพรวมทุกด้านมีความเหมาะสมดี สามารถนาต้นแบบไปผลิตขายให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน โดยการนาเอาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของจังหวัดมาใช้ให้เป็นประโยชน์
คาสาคัญ : 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
บทนา
จังหวัดเพชรบูรณ์ถือว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สาคัญที่ถูกกาหนดให้เป็นศูนย์กลางบริการโลจิสติกส์ และโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ตามแนวเส้นทางสาย R2 ซึ่งเมียนมาร์-ไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม และเส้นทาง
สาย R3E เชื่อมโยง ไทย-สปป.ลาว-จีนตอนใต้ และเส้นทางสาย R3W เชื่อมโยง ไทย-เมียนมาร์-จีนตอนใต้ ประกอบกับหาก
ประเทศไทยและ สปป.ลาว มีความร่วมมือในการยกระดับด่านผาแก้ว เมืองปากลาย แขวงไชยบุรี ซึ่งเป็นเพียงด่านท้องถิ่น ให้
เป็นด่านในระดับเดียวกับด่านภูดู่ได้ ตลอดจนพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อไปยังเมืองไชยบุรี (ประชากร 382,200 คน) และเมือง
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หลวงพระบาง (ประชากร 408,800 คน) จะช่วยอานวยความสะดวกในการนาเข้าวัตถุดิบ การส่งออกสินค้า และการเดินทาง
ท่องเที่ยวระหว่างกันให้สะดวกรวดเร็ว ก็จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกมาก มีการประเมินว่าหากมีการพัฒนาด่านภูดู่-ด่านผา
แก้ว โดยต่อ เนื่อ ง มูลค่ าการค้ าชายแดนและการท่อ งเที่ยวผ่า นด่า นในอนาคตจะเพิ่ มขึ้น ปีล ะไม่ ต่ากว่า 1,000 ล้านบาท
(สกาวรัตน์ ศิริมา, 2557)
ณ ปัจจุบัน เม็ดเงินจากภาคการท่องเที่ยว คิดเป็น 8% ของ GDP นั่นคือ 1 ล้านล้านบาท และมีคนทางานนับล้านคน
อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ ภาคท่องเที่ยว คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นแค่ธุรกิจโรงแรม เอเย่นต์ทัวร์ นาเที่ยว แต่จริงๆ มีมากกว่านั้นและ
สร้างธุรกิจต่อเนื่องตามมามากมาย เช่น ด้านสันทนาการ จะมี สปา สนามกอล์ฟ สวนสนุก เรือภัตตาคารทางน้า เรือโดยสาร
รถทัวร์ ขายของที่ระลึก ที่ไม่ค่อยทราบกันคือ รายรับของภาคท่องเที่ยวหนึ่งในสามมาจากการขายของที่ระลึก ในขณะที่
จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่สามารถสร้างรายได้จากการขายของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ตามแนวเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศตามระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออกตะวันตก แต่กลับไม่มีการพัฒนาสินค้าชุมชนที่
มีการดาเนินกิจกรรมอยู่แล้วให้ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเท่าที่ควร ทาให้สูญเสียโอกาส การสร้างงาน สร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึกที่มีเอกลักษณ์ของศิลปกรรมท้องถิ่นโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมในผู้มีรายได้น้อย การเผยแพร่ศิลปกรรมในท้องถิ่น
ในรูปของสินค้าที่เป็นของฝากของที่ระลึกก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (นุทิศ เอี่ยมใส, 2555)
เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางศิลปกรรมสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ การเผยแพร่งาน
ศิลปกรรมเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ การประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปได้เห็นความสาคัญของเมืองใน
ประวัติศาสตร์ ผลงานด้านศิลปกรรม ที่นอกเหนือจากการบริการการท่องเที่ยวตามธรรมชาติแล้ว การสร้างผลิตภัณฑ์ของฝาก
และของที่ระลึกโดยการนาเอาแนวคิดทางศิลปกรรมในท้องถิ่นมาประยุกต์ ออกแบบพัฒนาให้เกิดความเหมาะสมต่อการใช้งาน
สาหรับการตกแต่ง และเป็นของฝากของที่ระลึก ซึ่งสามารถใช้วัสดุในท้องถิ่นเป็นวัตถุดิบในการผลิต โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนที่มีการดาเนินกิจกรรมรวมกลุ่มสร้างผลิตภั ณฑ์ชุมชนอยู่แล้ว ซึ่งการรวมกลุ่มสร้างผลิตภัณฑ์ในชุมชนดังกล่าวได้ใช้
วัตถุดิบในท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ยังไม่มีรูปแบบลวดลายของผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์
แต่อย่างใด จากสภาพปัญหา นโยบายของรัฐบาลและการเผยแพร่งานศิลปกรรมรูปแบบของฝากของที่ระลึก ดังกล่าวข้างต้น
โดยการผสมผสานภูมิปัญญาชาวบ้านกับการใช้วัสดุท้องถิ่นและศิลปกรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ขณะเดี ย วกั น การน าทุ น ทางศิ ล ปวั ฒ นธรรมประเพณี ม าพั ฒ นาความเข็ ม แข็ งของชุ ม ชม ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี
การละเล่นของท้องถิ่นเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่นาไปสู่การลดละเลิกอบายมุขในงาน
ประเพณีต่างๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาแบบองค์รวมที่บูรณาการศาสตร์ทุกด้านเข้าด้วยกันภายใต้กระบวนการทางานที่เชื่อมโยง
ต่อเนื่องกัน เป็นการพัฒนาอย่างสมดุลที่มีคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน มุ่งเน้น
สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนให้สามารถนาทุนทางสังคมของชุมชนมาปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน สร้างกิจกรรมร่วมมือกัน โดยมี
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีการดาเนินกิจกรรมอยู่แล้วได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
ทาบรรจุภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นโดยการผสมผสานวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมในจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน
วิธดี าเนินการวิจัย
1. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาปัญหา และความเป็นมา
โดยการศึกษาข้อมูลต่างๆ จากการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากชุมชน จากหนังสือเอกสารทางวิชาการ นิตยสาร
วารสาร ภาพถ่าย เพื่อนามาเป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อให้รู้ถึงความเป็นมาของปัญหาเพื่อใช้ประกอบการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกโดยการผสมผสานวัสดุและศิลปกรรมทองถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์
2. ศึกษาและออกแบบของที่ระลึก
ในการออกแบบวิจัยได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อนามาเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนารูปแบบของที่ระลึกเพื่อ
นาไปสร้างต้นแบบ ได้แก่
1) การออกแบบของที่ระลึก โดยใช้แนวคิดจากงานศิลปกรรมและวัสดุในจังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 4 รูปแบบ
รูปแบบละ 10 ชิ้น รวม 40 ชิ้น
2) เปรียบเทียบวิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย
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3) คัดเลือกแบบที่ได้จากการวิเคราะห์แบบที่มีข้อดีที่สุด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่ออกแบบโดยใช้แนวคิดจาก
รูปลักษณ์จากศิลปกรรมเมืองศรีเทพ รูปองค์พระพุทธมหาธรรมราชา ประกอบด้วยเครื่องปั้นดินเผานูนต่าประกอบแผ่นไม้
จานวน 4 รูปแบบ รูปแบบละ 1 ชิ้น รวม 4 ชิ้น เป็นกลุ่มตัวอย่า
4) นาแบบที่ได้มาคัดเลือกแล้วไปทาการประเมินด้านการออกแบบโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ
ด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 3 คน แล้วนาแบบไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องก่อนนาไปสร้างต้นแบบ โดย
การประเมินครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดแบบประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความมีเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม ด้านความสวยงามน่า
ใช้ ด้ า นความปลอดภัย และด้า นความสะดวกในการใช้งานของผลิ ตภั ณ ฑ์ข องที่ ร ะลึ ก โดยใช้ แ นวคิ ดจากรู ป ลัก ษณ์จ าก
ศิลปกรรมเมืองศรีเทพ พระพุทธมหาธรรมราชา ประกอบด้วย เครื่องปั้นดินเผานูนต่า ประกอบแผ่นไม้ 4 รูปแบบ
3. สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์
การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์โดยนาแบบที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วและคัดเลือกแบบที่ดีที่สุด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
โดยใช้แนวคิดจากรูปลักษณ์จากงานศิลปกรรมเมืองศรีเทพ และพระพุทธมหาธรรมราชา สร้างเป็นของที่ ระลึกโดยทาเป็น
เครื่องปั้นดินเผานูนต่าประกอบแผ่นไม้ จานวน 4 รูปแบบ และกาหนดขนาด วัสดุ สัดส่วน รูปทรง สีสัน ลวดลาย เพื่อความ
สวยงามและเหมาะสม แล้วจีงทาการสร้างต้นแบบ
4. ตรวจสอบคุณลักษณะที่ต้องการ/ประเมินความพึงพอใจ
หลังจากการสร้างต้นแบบเรียบร้อย ผู้วิจัยนาต้ นแบบที่สร้างขึ้นไปให้กลุ่มเป้าหมายประเมินคุณลักษณะที่ต้องการ/
ความพึงพอใจ โดยกาหนดผู้ประเมิน คือ ผู้ที่สนใจและนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการจานวน 100 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบ
บังเอิญ จากร้านค้าในสนามที่ท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ อาเภอเมือง อาเภอเขาค้อ
อาเภอน้าหนาว อาเภอศรีเทพ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถาม เพื่อประเมินคุณลักษณะที่ต้องการ/ความพึง
พอใจของกลุ่มเป้าหมาย ในการประเมินครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดแบบประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความมีเอกลักษณ์ทาง
ศิลปกรรม ด้านความสวยงามน่าใช้ ด้านความปลอดภัย และด้านความสะดวกในการใช้งาน
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ย โดยกาหนดเกณฑ์
การประเมินคุณลักษณะที่ต้องการ/ความพึงพอใจด้านความมีเอกลักษณ์ข องพื้นถิ่น ด้านความสวยงามน่าใช้ ด้านความ
ปลอดภัย ด้านความสะดวกต่อการใช้งานและด้านความแข็งแรง
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษางานด้านศิลปกรรมในจังหวัดเพชรบูรณ์สาหรับประกอบการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประชากรของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ มีกลุ่ม ชาติ พันธุ์สืบเชื้อสายและอพยพมาจากหลายภูมิภาค
เพราะพื้นที่อาณาเขตของจังหวัดเป็นพื้นที่ยาวและล้อมรอบด้วยวัฒนธรรมหลากหลายดังนั้น ประชากรของชาวจังหวั ด
เพชรบูร ณ์ จึงมีป ระชากรทั้งที่เ ดิม ที่อ าศั ยอยู่ และมี กลุ่ มชนอื่ นที่ อพยพเข้ ามาท ามาหากิ นเป็น จานวนมาก จึ งท าให้เ กิ ด
วัฒนธรรมหลากหลายทั้งด้านจิตรกรรม ด้านสถาปัตยกรรม ด้านประติมากรรม เช่น จิตรกรรมฝาผนังวัดนาทราย จิตรกรรม
บนเสาไม้แปดเหลี่ยมวัดทรายงาม และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ซึ่งมีอายุไม่ต่ากว่า 1,000 ปี เป็นเมืองที่ขอมสร้างขึ้นใน
ระยะเวลาใกล้ เ คีย งกั น กับ เมื องพิ มาย ลพบุ รี ศิ ล ปกรรมที่ สาคัญ ได้ แก่ ปรางค์ ศรี เทพ ปรางค์ ส องพี่น้ อ ง นอกจากจะมี
สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นแล้วยังมีประติมากรรมที่ทรงคุณค่าคือ ประติมากรรมปูนปั้นแบบนูนสูง ที่สวยงามติดอยู่ฐานเขาคลังใน
มีลักษณะเป็นรูปคนแคะท่านั่ง ส่วนหน้าตาไปตามจินตนาการของผู้สร้าง ลักษณะศิลปกรรมของเมืองศรีเทพเป็นศิลปะแบบ
ขอม หรือสมัยลพบุรี อย่างเห็นได้ชัด ดังเช่น เทวรูปพระนารายณ์ รูปยักษ์ เทพารักษ์ ทาด้วยหินศิลาแลง และพร้อมกันนี้ยัง
ศิลปะแบบทวาราวดีปะปนอยู่ เช่น ธรรมจักรหินทรายแกะสลัก ดังแสดงในภาพที่ 1
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(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
ภาพที่ 1 ศิลปกรรมในจังหวัดเพชรบูรณ์ (ก) จิตรกรรมฝาผนังวัดนาทราย (ข) จิตรกรรมบนเสาไม้แปดเหลี่ยมวัดทรายงาม
(ค) ธรรมจักรหินทรายแกะสลัก (ง) ประติมากรรมคนแคระแบกโบราณสถานเขาคลังใน
นอกจากนี้ยังได้ค้นพบ พระพุทธรูปแบบทวาราวดีมีจารึกเป็นคาถา เย ธัมมาฯ ภาษาบาลีบนฐาน ซึ่งแสดงว่าอิทธิพล
ของศิลปะทวาราวดี ได้แพร่เข้ามายังเมืองศรีเทพ นอกจากนี้ยังมีผู้ค้นพบเศษธรรมจักรศิลาขนาดค่อนข้างใหญ่มีลายสลักแบบ
ทวาราวดี ซึ่งปัจจุบันรักษาการอยู่ที่ว่าการอาเภอศรีเทพ อนึ่งถ้าถมอรัตน์ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองศรีเทพไปทางทิศตะวันตก ยังมี
ศาสนาลัทธิมหายานจากอาณาจักรศรีวิชัยทางใต้ของประเทศ ศิวลึงค์ เทวสตรี ทวารบาลและรูปพระอาทิตย์ อันคล้ายคลึงกับ
ประติมากรรมในสมัยพรามณ์ที่สาคัญ คือ เทวรูป พระนารายณ์สวมหมวกทรงกระบอก 8 เหลี่ยม และแผ่นทองคาสลักลาย
เป็นรูปพระนารายณ์ยืนด้วยอาการตริภังค์ ที่จริงแล้วเมืองศรีเทพประสมประสานวัฒนธรรมต่างรูปแบบให้เข้ากันได้ดี เห็นได้
จากชุมชนนี้สร้างเทวรูปสวมหมวกแปดเหลี่ยมแบบศรีเทพ ซึ่งนับเป็นประติมากรรมสกุลช่างศรีเทพ เชื่อกันว่าตั้งแต่สมัยพุทธ
ศตวรรษที่ 11 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเทวรูปในศาสนาพรามณ์ เช่น เทวรูปพระนารายณ์ พระกฤษณะและพระอาทิตย์
2. ผลการศึกษาแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีการดาเนินกิจกรรมอยู่แล้ว ได้พัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นโดยการผสมผสานวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมในจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้วิจัยได้นาต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่ได้พัฒนาแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อประเมินผลการออกแบบ
แล้วประเมินคุณลักษณะที่ต้องการ/ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ โดยต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกได้ใช้
แนวคิดจากองค์พระพุทธมหาธรรมราชาและศิลปกรรมเมืองศรีเทพ ปรากฏผลดังนี้
2.1 ผลการออกแบบและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ผลการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกโดยใช้แนวคิดจากงานศิลปกรรมและใช้วัสดุในท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบูรณ์
และทาการคัดเลือกต้นแบบผลิตภัณฑ์เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้ผลการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงรูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกโดยใช้แนวคิดจากรูปลักษณ์ของศิลปกรรมและใช้วัสดุในท้องถิ่นของจังหวัด
เพชรบูรณ์ ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างจานวน 4 รูปแบบ
รูปแบบที่
แบบผลิตภัณฑ์
ผลการออกแบบ
1
- สะท้อนถึงรูปลักษณ์เทวรูปเมืองศรีเทพได้ดี
- รูปทรงสวยงาม
- สีสันสะท้อนแนวคิดความเก่าและโบราณ
- มีความแข็งแรงทนทาน
- ใช้งานง่ายเหมาะสาหรับใช้เป็นของตกแต่งบ้าน
2
- มีความแปลกใหม่ แตกต่างจากท้องตลาด สะท้อ นถึ ง
รูปลักษณ์ของคนแคระเมืองศรีเทพ
- รูปทรงสวยงาม
- มีความแข็งแรงทนทาน
- ใช้งานง่ายเหมาะสาหรับใช้เป็นของตกแต่งบ้าน
3
- สื่อถึงการวัสดุในท้องถิ่นได้ดี
- แปลกใหม่แตกต่างจากท้องตลาด
- ใช้งานสะดวก
- สอดคล้องกับหน้าที่การใช้งาน
- เหมาะสาหรับตกแต่งผนังบ้านหรือประตูรั้ว

4

- สื่อถึงคนแคระเมืองศรีเทพ
- สื่อถึงการวัสดุในท้องถิ่นได้ดี
- แปลกใหม่แตกต่างจากท้องตลาด
- ใช้งานสะดวก
- สอดคล้องกับหน้าที่การใช้งาน
- เหมาะสาหรับตกแต่งผนังบ้านหรือประตูรั้ว

2.2 ผลการประเมินการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญ
ผู้วิจัยได้นาแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก โดยใช้แนวคิดจากองค์พระพุทธมหาธรรมราชาและศิลปกรรมเมืองเก่าศรีเทพ
โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่พัฒนาเป็นแบบที่สมบูร ณ์แล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ประเมินผล
การออกแบบจานวน 4 รูปแบบ ซึ่งผลการประเมินนาเสนอได้ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญ
รูปแบบที่ 1
รายการ
S.D.
𝑥̅
1. ด้านความมีเอกลักษณ์
1.1 แสดงถึงเอกลักษณ์ของรูปลักษณ์
4.67 0.58
1.2 มีความสอดคล้องกับแนวคิดออกแบบ
4.33 0.58
1.3 มีความแปลกใหม่
4.33 0.58
เฉลี่ย
4.44 0.58
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รูปแบบที่ 2 รูปแบบที่ 3
𝑥̅ S.D. 𝑥̅ S.D.
4.67
4.67
4.67
4.67

0.58
0.58
0.58
0.58

4.67
4.00
4.67
4.44

0.58
0.00
0.58
0.39

รูปแบบที่ 4
𝑥̅ S.D.
4.33
4.00
4.67
4.33

0.58
1.00
0.58
0.72

เฉลี่ย

4.47
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ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ)
รูปแบบที่ 1
รายการ
S.D.
𝑥̅
2. ด้านความสวยงาม
2.1 มีสีสันสวยงามเหมาะสม
4.67 0.58
2.2 มีรูปทรงสวยงามเหมาะสม
4.33 1.15
2.3 มีลวดลายสวยงามเหมาะสม
4.67 0.58
2.4 มีรูปแบบน่าสนใจ
4.33 0.58
เฉลี่ย
4.50 0.72
3. ด้านความสะดวกในการใช้งาน
3.1 มีความสะดวกในการใช้งาน
4.67 0.58
3.2 มีความสอดคล้องกับหน้าที่การใช้งาน
4.67 0.58
3.3 สามารถใช้ในการตกแต่งบ้านได้
4.67 0.58
เฉลี่ย
4.33 0.58
4. ด้านความปลอดภัย
4.1 มีความแข็งแรง
4.33 1.15
4.2 ไม่มีลักษณะที่เป็นอันตราย
4.67 0.58
4.3 ใช้วัสดุที่ปลอดภัย
4.33 1.15
เฉลี่ย
4.44 0.96
รวม
4.44 0.71

รูปแบบที่ 2 รูปแบบที่ 3
𝑥̅ S.D. 𝑥̅ S.D.

รูปแบบที่ 4
𝑥̅ S.D.

เฉลี่ย

4.33
4.67
5.00
4.33
4.58

0.58
0.58
0.00
0.58
0.44

4.67
4.33
5.00
4.00
4.50

0.58
1.15
0.00
0.00
0.43

4.00
5.00
4.67
4.00
4.42

0.00
0.00
0.58
1.00
0.395 4.50

4.67
4.67
4.33
4.56

0.58
0.58
0.58
0.58

5.00
4.67
4.67
4.78

0.00
0.58
0.58
0.39

5.00
4.00
4.67
4.56

0.00
0.00
0.58
0.193 4.56

4.67
4.67
5.00
4.78
4.64

0.58
0.58
0.00
0.39
0.49

3.67
4.67
4.33
4.22
4.49

0.58
0.58
1.15
0.77
0.49

4.33
4.67
4.33
4.44
4.44

1.15
0.58
1.15
0.96
0.55

4.47
4.50

ภาพรวมทุกด้านมีความเหมาะสมในระดับดี ( 𝑥̅ =4.50) ซึ่งจาแนกเป็นรายด้าน ดังนี้ ด้าน 1 ความมีเอกลักษณ์มี
ความเหมาะสมในระดับดี ( 𝑥̅ = 4.47) ด้านที่ 2 ความสวยงามมีความเหมาะสมในระดับดี ( 𝑥̅ = 4.50) ด้านที่ 3 ความสะดวกใน
การใช้งานมีความเหมาะสมในระดับดี ( 𝑥̅ = 4.56) และด้านที่ 4 ความปลอดภัยมีความเหมาะสมในระดับดี ( 𝑥̅ = 4.47)
2.3 ผลการประเมินการออกแบบจากผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว
ผู้วิจัยได้นาแบบผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก โดยใช้แนวคิดจากองค์พระพุทธมหาธรรมราชาและศิลปกรรมเมือง
เก่าศรีเทพ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินแล้วมาสร้างต้นแบบ แล้วนาต้นแบบไปให้ผู้สนใจ
นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งผลการประเมินนาเสนอได้ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ
รูปแบบที่ 1
รูปแบบที่ 2
รูปแบบที่ 3
รายการ
S.D. 𝑥̅
S.D.
S.D.
𝑥̅
𝑥̅
1. ด้านความมีเอกลักษณ์
1.1 แสดงถึงเอกลักษณ์ของรูปลักษณ์
4.52 0.58 4.53 0.59 4.56 0.54
1.2 มีความสอดคล้องกับแนวคิดออกแบบ 4.29 0.67 4.34 0.64 4.46 0.54
1.3 มีความแปลกใหม่
4.37 0.65 4.33 0.67 4.40 0.68
เฉลี่ย
4.39 0.63 4.40 0.63 4.47 0.59
2. ด้านความสวยงาม
2.1 มีสีสันสวยงามเหมาะสม
4.46 0.61 4.46 0.66 4.46 0.61
2.2 มีรูปทรงสวยงามเหมาะสม
4.39 0.79 4.41 0.78 4.39 0.79
2.3 มีลวดลายสวยงามเหมาะสม
4.69 0.53 4.69 0.53 4.68 0.53
2.4 มีรูปแบบน่าสนใจ
4.40 0.57 4.39 0.57 4.46 0.58
เฉลี่ย
4.49 0.63 4.49 0.64 4.50 0.63
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รูปแบบที่ 4
S.D.
𝑥̅

เฉลี่ย

4.48
4.39
4.36
4.41

0.80
0.80
0.66
0.75

4.42

4.41
4.42
4.52
4.37
4.43

0.84
0.77
0.80
0.81
0.81

4.48
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ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ (ต่อ)
รูปแบบที่ 1
รูปแบบที่ 2
รูปแบบที่ 3
รูปแบบที่ 4
รายการ
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
𝑥̅
𝑥̅
𝑥̅
𝑥̅
3. ด้านความสะดวกในการใช้งาน
3.1 มีความสะดวกในการใช้งาน
4.56
0.62
4.56
0.62 4.49 0.67 4.58 0.61
3.2 มีความสอดคล้องกับหน้าที่การ 4.66
0.55
4.63
0.61 4.61 0.57 4.51 0.80
ใช้งาน
3.94
0.63
4.05
0.67 4.35 0.63 3.94 0.63
3.3 สามารถใช้ในการตกแต่งบ้าน
ได้
เฉลี่ย
4.39
0.60
4.41
0.63 4.48 0.62 4.34 0.68
4. ด้านความปลอดภัย
4.1 มีความแข็งแรง
4.28
0.91
4.29
0.88 4.38 0.80 4.37 0.92
4.2 ไม่มีลักษณะที่เป็นอันตราย
4.62
0.51
4.58
0.59 4.58 0.57 4.62 0.51
4.3 ใช้วัสดุที่ปลอดภัย
4.43
0.89
4.47
0.85 4.52 0.73 4.43 0.89
เฉลี่ย
4.44
0.77
4.45
0.77 4.52 0.70 4.43 0.77
รวม
4.43
0.65
4.44
0.67 4.49 0.63 4.42 0.76

เฉลี่ย

4.41

4.46
4.44

ภาพรวมทุกด้านมีความเหมาะสมในระดับดี ( 𝑥̅ = 4.44) ซึ่งจาแนกเป็นรายด้าน ดังนี้ ด้าน 1 ความมีเอกลักษณ์มีความ
เหมาะสมในระดับดี ( 𝑥̅ = 4.42) ด้านที่ 2 ความสวยงามมีความเหมาะสมในระดับดี ( 𝑥̅ = 4.48) ด้านที่ 3 ความสะดวกในการใช้
งานมีความเหมาะสมในระดับดี ( 𝑥̅ = 4.41) และด้านที่ 4 ความปลอดภัยมีความเหมาะสมในระดับดี ( 𝑥̅ = 4.46)
อภิปรายผล
การศึกษางานด้านศิลปกรรมในจังหวัดเพชรบูรณ์สาหรับประกอบการออกแบบพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากลโดยใช้
วัสดุในท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผสมผสานกับงานศิลปกรรมในท้องถิ่นเพื่อทาเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน ผลการวิจัยพบว่า ควรนาอัตลักษณ์ ของจังหวัดผนวกกับ แนวคิดจากองค์พระพุทธมหาธรรมราชาและ
ศิลปกรรมเมืองเก่าศรีเทพ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบูรณ์มาใช้เป็นแนวคิดการออกแบบของฝากของที่ระลึก ซึ่งถือ
เป็นการนาองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญามาสร้างสรรค์ให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน สอดคล้องกับแนวคิด ปรีชา ปาโนรัมย์ (2559)
ที่นาเสนอว่า สินค้าที่ระลึกควรผลิตจากศิลปะดั้งเดิมที่ผสมผสานประยุกต์กับวิชาการสมัยใหม่ ควรเกิดจากศิลปะที่สืบทอดกัน
มาแต่ดั้งเดิม ควรเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นปัจจุบัน และควรมีการประยุกต์นาวรรณกรรม จิตกรรม มาใช้ในการผลิ ต
สินค้าด้วย และธันยมัย เจียรกุล (2557) นาเสนอว่า จุดแข็งที่สาคัญของประเทศไทยคือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สาคัญ
แห่งหนึ่งในเอเชีย ทาให้มีอัตราการเติบโตของนาท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาสู่ไทยสูงขึ้นเรื่อยๆ ทาให้สินค้าเชิงสัญลักษณ์หรือ
สินค้าเอกลักษณ์ของไทยยังเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังมีความ
โดดเด่นด้านวัฒนธรรม ดังนั้นการสร้างความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนในการพัฒนาสินค้าเชิงอนุรักษ์ /เอกลักษณ์ก็สามารถทา
ให้เกิดศูนย์กลางการค้าขายสินค้าหัตถกรรมของภูมิภาคอาเซียนเพื่อการขายในตลาดโลกได้ในอนาคต
การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกโดยแนวคิดจากศิลปกรรมเมืองเก่าศรีเทพ องค์พระพุทธมหาธรรมราชา ผลการ
ประเมินคุณลักษณะที่ต้อง/ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ภาพรวมทุกด้านมีความ
เหมาะสมดีไม่ถึงกับดีมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะยังไม่ปรากฏผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในจังหวัดเพชรบูรณ์มาก่อนที่
มุ่งเน้นแนวคิดการออกแบบอันเกี่ยวข้องวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งสิ่งที่กล่าวมานั้นคนในจังหวัด
เพชรบูรณ์ยังมองไม่ค่อยเห็นคุณค่าสิ่งอยู่ใกล้ตัวที่จะสืบ สาน เผยแผ่วัฒนธรรมดั้งเดิม คุณค่างานศิลปกรรม อันจะนาไปสู่การ
ประชาสัมพันธ์และสร้างรายได้ในชุมชน การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด
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โดยเฉพาะการพัฒนาสินค้าชุมชนเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึกที่มีเอกลักษณ์ของศิลปกรรมท้องถิ่น ซึ่งหากได้ทาการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในระดับรากหญ้า การ
เผยแพร่ศิลปกรรมในท้องถิ่นในรูปของสินค้าที่เป็นของฝากของที่ระลึกก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (2532:
129) กล่าวว่า คุณค่าทางศิลปกรรมนั้นควรได้รับการสืบสาน ให้สืบสานอยู่คู่ท้องถิ่น แต่การสืบสานให้ศิลปกรรมสาคัญให้อยู่คู่
ท้องถิ่นและเป็นที่แพร่หลาย ควรนาเอาเอกลักษณ์ของศิลปกรรมนั้นๆ มาทาการออกแบบให้เป็นสินค้าและผลิตจาหน่ายให้กับ
นักท่องเที่ยว เพราะผู้บริโภคกลุ่มนี้มีกาลังการซื้อสูง เท่ากับเป็นการถ่ายทอดงานศิลปกรรม อีกทั้งยังเป็นการสร้างงานสร้าง
รายได้ให้กับแรงงานท้องถิ่นอีกแนวทางหนึ่ง ซึ่งแนวคิดข้างต้นมีความสอดคล้องกับ รังสิมา มโนปัญจศิริ (2543: 4) ซึ่งกล่าวไว้
ว่า การตกแต่งบ้านที่สะท้อนถึงงานศิลปกรรมในสมัยต่างๆ มาปรับใช้ให้เข้ากับการตกแต่งและการดารงชีวิต จึงทาให้แนวโน้ม
การจาหน่ายของตกแต่งที่สะท้อนถึงศิลปกรรมเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นตามไปด้วย
สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษางานด้านศิลปกรรมในจังหวัดเพชรบูรณ์สาหรับประกอบการออกแบบและพัฒนา ผลิตภัณฑ์
ชุมชนสู่สากลโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผสมผสานกับงานศิลปกรรมในท้องถิ่นเพื่อทาเป็นผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีการดาเนินกิจกรรมอยู่แล้วได้พัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นโดยการผสมผสานวัสดุที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมในจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน ผลการศึกษาพบว่า โดยต้นแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกได้ใช้แนวคิดจากองค์พระพุทธมหาธรรมราชา
และศิลปกรรมเมืองเก่าศรีเทพ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นการนาเอาแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์มา
ผสมผสานกับงานทางด้านศิลปกรรมที่มีอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้เกิดความหลากหลายด้านรูปแบบ
ความสวยงาม ความเหมาะสมกับการใช้งานและมีความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้เป็ นที่พึงพอใจของนักท่องเที่ยวเพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน ก็จะเป็นแนวทางการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปกรรมในท้องถิ่น ส่งเสริมให้ชุมชนได้ใช้วัสดุที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมในการสร้างผลิตภัณฑ์ของชุมชน ก็น่าจะส่งเสริมให้ชุมชนมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้อีกแนวทางหนึ่ง
กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการเงินกองทุนหมู่บ้าน โดยศึกษาจากหมู่บ้านไหล่โก
ตาบลหนองหลุม อาเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร รวมทั้งหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูล
บริหารจัดการกู้เงินกองทุนหมู่บ้าน ที่พัฒนาขึ้นในโดยนาระบบสารสนเทศเข้ามาร่วมกับระบบงานเดิมให้เป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อให้
ระบบสามารถทางานได้อย่างสะดวก และลดข้อผิดพลาดในการทางาน ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น (web-based application) โดย
ภาษา PHP ร่วมกับ Bootstrap, jQuery และการจัดการระบบฐานข้อมูลด้วย MySQL กระบวนการทางานของระบบ ประกอบด้วย
การจัดการข้อมูลสมาชิก, คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน, การยื่นกู้, การอนุมัติกู้เงิน, การทาสัญญากู้เงิน และการคืนเงินกู้ เครื่องมือใน
การศึกษาครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่ประเมินโดย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ จานวน 5 คน
ด้วยวิธี Black box testing และกลุ่มผู้ใช้งาน ระบบคือ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมกรรมกองทุน และสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน จานวน 20 คน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ระบบการพัฒนาระบบ บริหาร
จัดการเงินกองทุนหมู่บ้าน โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่ า ด้านความถูกต้องและประสิทธิภาพอยู่ในระดับ ดี ด้านความสามารถในการทางาน
ของระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ ดี ด้านการออกแบบระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ ดี ด้านการรักษา ความปลอดภัย ระบบมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับ ดี และผลการประเมินเพื่อหาความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้งานที่มีต่อ ระบบบริหารจัดการเงินกองทุนหมู่บ้าน
พบว่า กลุ่มผู้ใช้งานมีระดับความพึงพอใจในระดับ ดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นสามารถนาไปใช้งานบริหารจัดการ
เงินกองทุนหมู่บ้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ : 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

บทนา
ในการทางานของกองทุนหมู่บ้านจะมีการเลือกตั้งผลัดเปลี่ยนเจ้าหน้าที่อยู่บ่อยครั้ง ทาให้เกิดปัญหาในการติดตาม
งานเดิมหรืองานคงค้างได้ยาก และเนื่องด้วยระบบงานเดิมของกองทุนหมู่บ้านที่ดาเนินงานอยู่เป็นเวลาค่อนข้างนานก่อให้เกิด
ปัญหาการสะสมอย่างต่อเนื่อง โดยระบบงานเดิมจะทาการประมวลผลด้วยมือ มีการจัดเก็บเอกสารไว้ในแฟ้มงานกองทุน
เนื่องจากข้อมูลที่มีการจัดเก็บไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล ทาให้ยากต่อการค้นหาและต้องนาข้อมูลย่อยมารวบรวมพร้อม
สรุป เพราะหลังการดาเนินงานของกองทุนผ่านไป 1 ปี จะมีต้องมีการส่งรายงานการดาเนินงานของกองทุนให้กับส่วนกลาง
(คณะกรรมการของอาเภอ) อีกทั้งเอกสารข้อมูลสัญญาเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของสมาชิกรวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับประวัติการกู้ยืม
เงินมีจานวนมาก จัดเก็บอย่างไม่เป็นระบบทาให้ไม่สามารถดูรายละเอียดประวัติการกู้ยืมเงินย้อนหลัง เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาว่าสมาชิกคนดังกล่าวสมควรที่จะได้รับการอนุมัติให้สามารถกู้ยืมเงินในครั้งต่อไปได้หรือไม่ และในส่วนของการเก็บ
รักษาเอกสารหรือข้อมูลของระบบงานกองทุนเดิมยังไม่มีความปลอดภัยเพียงพอนัก จึงเกิดปัญหาเมื่อตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง
พบว่ามีข้อมูลบางส่วนสูญหายหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีกาลังเป็นที่สนใจกันทั่วโลกได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันมากขึ้นการ
ทางานในองค์กรต่างๆ จึงเน้นในเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมต่างๆเข้ามาเพื่อช่วยอานวยความสะดวกให้แก่องค์กร
นั้นๆ ซึ่งทางกองทุนหมู่บ้านไหล่โก ตาบลหนองหลุม อาเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ได้มีการนาเอาคอมพิวเตอร์เข้าไปช่วยใน
การทางานต่างๆให้มีความรวดเร็วและมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นโดยใช้โปรแกรมช่วยในการคานวณ รายรับ – รายจ่ายรวมทั้งใช้
ในการตรวจสอบผู้ที่ได้ทาการกู้เงินของกองทุนหมู่บ้านด้วยโดยเรียกดูจ ากคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงซึ่งไม่ต้องไปเสียเวลาในการ
เปิดดูจากแฟ้มเอกสาร
จากการทางานเดิมของทางกองทุนหมู่บ้านมีการค้นหาข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้ามีการจัดเก็บข้อมูลด้วยการจดใส่
กระดาษซึ่งทาให้สิ้นเปลืองพลังงานและเปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บรักษาเอกสารนั้นๆและอาจทาให้เอกสารมีการสูญหายได้จาก
ปัญหาข้างต้นที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ผู้จัดทาได้คานึงถึงแนวทางในการแก้ปัญหา คือ การเขียนโปรแกรมการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษา หมู่บ้านไหล่โก ตาบลหนองหลุม อาเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร อานวยความสะดวกในการ
ใช้งานของโปรแกรมและในการจัดเก็บข้อมูลของทางกองทุนหมู่นั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จากปัญหาข้างต้นผู้ วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนาเอาเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาระบบการจัดการกองทุน
หมู่บ้านเข้ามาช่วยในการเก็บข้อมูล ในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลสมาชิก การจัดเก็บข้อมูลการกู้ยืม และการสรุปรายงานของ
ทุกเดือน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการให้บริการของกองทุนหมู่บ้าน และเพิ่มความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูล อีกทั้งยังมี
ส่วนช่วยให้การดาเนินงานมีความน่าเชื่อถือและสร้างความเชื่อมั่นให้สมาชิกทุกคน ผู้วิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ให้เป็นระบบอัตโนมัติ (Automation) โดยทางานในลักษณะของ Web-Based Application
เพื่อให้ระบบทางานได้สะดวกและรวดเร็วและมีความถูกต้องเพิ่มมากขึ้น และนาไปใช้ในการจัดการข้อมูลกองทุนหมู่บ้าน และ
ประเมินผลประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้งาน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านผ่านเครือข่าย อินเตอร์เน็ต
2. เพื่อประเมินผลประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อจัดการข้อมูลกองทุนหมู่บ้าน
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้กับประชากรในหมู่บ้านไหล่โก หมู่ที่ 7 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านไหล่โก จานวน 20 คน โดยวิธีการเจาะจง (Purposive Sampling)
2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ การวิเคราะห์ความต้องการของระบบมีดังนี้
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2.1 ศึกษารวบรวมข้อมูลโดยศึกษาตัวอย่างจาก เว็บไซต์ฐานข้อมูลต่ าง ๆ และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ในการ
ดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้านแล้วนาเอาคาแนะนาของระบบมาปรับและประยุกต์ใช้ในงานวิจัยระบบการจัดการและจัดเก็บ
ข้อมูลของการดาเนินงานในการกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้าน เพื่อนาไปใช้เป็นข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์และออกแบบระบบให้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ศึกษาเครื่องมือให้การพัฒนาระบบโดยศึกษาเทคนิคที่ใช้กับระบบในแต่ละวิธี ซึ่งได้นาเทคนิคการออกแบบ
web application และการจัดการฐานข้อมูล MySQL มาใช้ในการพัฒนา เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูล และการดาเนินงาน
ของข้อมูลอื่นของระบบได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
3. ขั้นตอนการพัฒนาระบบ
การพัฒนาระบบได้ใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาระบบและใช้ระบบฐานข้อมูล MySQL ในการเก็บข้อมูลในส่วนของ
การออกแบบหน้าจอเพื่อให้ติดต่อกับผู้ใช้งานใช้ Bootstrap เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ และในส่วนของการแนะนานั้น
ผู้วิจัยได้นาเทคนิคที่ใช้ตามคาแนะนาคือ การแยกข้อมูลแบ่งเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ความสะดวกในการค้นหา
4. การออกแบบระบบ เป็นการนาผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบมาพัฒนาเป็นรูปแบบทางกายภาพ (Physical
Model) โดยเริม่ จากการออกแบบงานทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ทั้งในส่วนนาข้อมูลเข้า (Input) ส่วนประมวลผล
(Process) ส่วนแสดงผลลัพธ์ (Output) ส่วนจัดเก็บข้อมูล (Storage) การออกแบบจาลองข้อมูล การออกแบบรายงานและ
การออกแบบหน้าจอในการติดต่อกับผู้ใช้ระบบ และทาการวิเคราะห์ระบบประกอบด้วยการออกแบบ Data Flow Diagram
แสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ภาพ Data Flow Diagram ของระบบ
5. ขั้นตอนการทดสอบระบบ การทดสอบระบบ หลังจากการปรับปรุงระบบจนเกิดความสมบูรณ์แล้ว ได้ทดสอบกับ
กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม คือกลุม่ ผู้ใช้งานทั่วไปจานวน 20 คน และกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน โดยใช้แบบประเมินระบบเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
6. ขั้นตอนการประเมินผลของระบบ
การประเมินประสิทธิภาพของระบบจากผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาจากส่วนประกอบ 4 ด้าน คือ ส่วนของการนาเข้า
ข้ อ มู ล (input) ส่ ว นของกระบวนการท างาน (Process) ส่ ว นของการแสดงผล (output) และส่ ว นของการเก็ บ ข้ อ มู ล
(Storage) รวมทั้งการประเมินผลระบบพิจารณาจากความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานระบบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้านคือ
ด้านประสิทธิภาพการทางานของระบบด้านประสิทธิผลของระบบ ด้านความง่ายต่อการใช้ระบบ และด้านความปลอดภัยของ
ข้อมูลของระบบแบบประเมินความพึ่งพอใจของระบบ
7. นาระบบที่ได้ไปทาการประเมินประสิทธิภาพระบบในด้านการทางานของระบบ ความง่ายต่อการใช้งาน ระบบ
และความปลอดภัยของข้อมูลในระบบกับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านไหล่โก
8. สรุปผลการประเมิน
เครื่องมือการวิจัย
1. ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านไหล่โก
2. แบบประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านไหล่โก
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สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ในการดาเนินการวิจัยระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านไหล่โก สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน นาค่าเฉลี่ยแปลผลโดย ประกอบด้วยมาตรอันดับเชิงคุณภาพ 5 ระดับ และมาตรอันดับเชิงปริมาณ 5
ระดับ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมินประสิทธิภาพ/ความพึงพอใจ
ระดับเกณฑ์การให้คะแนน
ความหมาย
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ
ดีมาก
4.51-5.00 ระบบที่พัฒนามีประสิทธิภาพ/ความพึงพอใจในระดับดีมาก
ดี
3.51-4.50 ระบบที่พัฒนามีประสิทธิภาพ/ความพึงพอใจในระดับมาก
ปานกลาง
2.51-3.50 ระบบที่พัฒนามีประสิทธิภาพ/ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
น้อย
1.51-2.50 ระบบที่พัฒนามีประสิทธิภาพ/ความพึงพอใจในระดับน้อย
น้อยมาก
1.00-1.50 ระบบที่พัฒนามีประสิทธิภาพ/ความพึงพอใจในระดับน้อยมาก
ผลการวิจัย
จากการดาเนินการวิจัย เพื่อให้ได้ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านไหล่โก โดยวิธีการวิจัยเชิง
ทดลองได้ผลการวิจัยดังนี้
1. ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน หน้าจอแรกในการเริ่มต้นที่การใช้งานระบบ
สาหรับผู้ดูแลและเจ้าหน้าที่ สามารถจัดการปีงบประมาณ ข้อมูลเจ้าหน้าที่ ข้อมูลคณะกรรมการ ข้อมูลสมาชิกกองทุน คาขอ
ยื่นกู้ ข้อมูลอนุมัติกู้ ข้อมูลสัญญากู้ ข้อมูลการรับเงิน และการคืนเงิน แสดงดังภาพที่ 2
ภาพที่ 2 หน้าจอการเข้าใช้งานระบบสาหรับผู้ดูแลระบบ

หน้าจอการจัดการข้อมูลเจ้าหน้าที่ และกาหนดสิทธิผู้ใช้งานระบบ ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 การจัดการข้อมูลเจ้าหน้าที่และกาหนดสิทธิผู้ใช้งาน
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หน้าจอการแสดงข้อมูลสมาชิก และจัดการข้อมูล (ลบ/แก้ไข) โดยเจ้าหน้าที่กองทุน ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แสดงผลข้อมูลสมาชิกของกองทุนหมู่บ้าน และการจัดการข้อมูลสมาชิก
หน้าจอการจัดการปีงบประมาณ กองทุนหมู่บ้าน ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 การจัดการปีงบประมาณ กองทุนหมู่บ้าน
หน้าจอการขอยื่นกู้ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอการยื่นกู้เงินกองทุนของสมาชิก
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หน้าจอแสดงผลการทาสัญญาเงินกู้ของผู้กู้กับกรรมการกองทุนหมู่บา้ น ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 แสดงผลการทาสัญญาเงินกู้ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
หน้าจอการทางานคืนเงินกู้ของผู้กแู้ ละยอดคงเหลือในแต่ละปีงบประมาณ ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 แสดงผลการชาระเงินคืนของสมาชิกในกองทุนหมู่บ้านในแต่ละปีงบประมาณ
จากภาพที่ 2-8 ระบบประกอบด้วย เมนูเริ่มต้นการใช้งาน ปีงบประมาณ ข้อมูลเจ้าหน้าที่ ข้อมูลสามชิก คาขอยื่นกู้
ข้อมูลการอนุมัติ ข้อมูลทาสัญญา ข้อมูลการคืนเงิน ซึ่งเจ้าหน้าที่เป็นผู้ทางานในแต่ละขั้นตอน โดยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านได้ส่ง
เอกสารคาขอยื่นกู้แก่เจ้าหน้าที่กองทุนเพื่อกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ พร้อมแนบเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการกองทุน
พิจารณาในการกู้เงินกองทุนหมู่บ้าน หากคณะกรรมการได้มีการอนุมัติกู้เงินกองทุนหมู่บ้านของสมาชิกที่ยื่นกู้ในปีงบประมาณ
นั้น ๆ เจ้าหน้าที่จะดาเนินการทาสัญญากู้เงินและมีคนค้าประกันจานวน 3 คน ผ่านทางระบบพร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการค้นหาและติดตามสมาชิก แล้วจึงรับเงินตามจานวนที่คณะกรรมเห็นเหมาะสม เมื่อครบกาหนดเวลา
สมาชิกที่กู้ยืมจาเป็นต้องนาเงินชาระคืนแก่กองทุน โดยในทุกขั้นตอนจะมีการบันทึกเข้าสู่ระบบเพื่อใช้ในการเก็บหลักฐานและ
การสืบค้นข้อมูลของเจ้าหน้าที่ และกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
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2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
ในการประเมินการยอมรับประสิทธิภาพระบบประกอบด้วย 4 ด้านด้วยกัน คือ ส่วนของการนาข้อมูลเข้า (input),
ส่วนของกระบวนการทางาน (process), ส่วนของการแสดงผล (output) และส่วนของการเก็บข้อมูล (Storage) โดย
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน กรณีศกึ ษา หมู่บ้านไหล่โก
ตาบลหนองหลุม อาเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
ลาดับ ผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ
S.D. ระดับประสิทธิภาพ
𝑥̅
1
ส่วนของการนาเข้าข้อมูล (input)
3.87
0.40
ดี
2
ส่วนของกระบวนการทางาน (Process)
4.20
0.43
ดี
3
ส่วนของการแสดงผล (output)
4.13
0.46
ดี
4
ส่วนของการเก็บข้อมูล (Storage)
4.05
0.44
ดี
เฉลี่ยรวม
4.06
0.44
ดี
จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ส่วนเบี่ยง
แบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 มีรายละเอียดดังนี้ ส่วนที่มีการประเมินสูงสุด คือ ส่วนของกระบวนการทางาน (process) ค่า
ประเมินประสิทธิภาพอยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 รองมาคือ ส่วนของการแสดงผล
(output) อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 ถัดไปคือ ส่วนของการเก็บข้อมูล (Storage) อยู่ใน
ระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 และสุดท้ายคือ ส่วนของการนาเข้าข้อมูล (input) อยู่ในระดับดี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40
ตารางที่ 3 ผลประเมินความพึงพอใจระบบการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษา หมู่บ้านไหล่โก ตาบล
หนองหลุม อาเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
̅
𝑥
ลาดับ
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
S.D.
ระดับประสิทธิภาพ
1
ด้านประสิทธิภาพการทางานของระบบ
3.84
0.46
ดี
2
ด้านประสิทธิผลของระบบ
4.23
0.45
ดี
3
ด้านความง่ายต่อการใช้ระบบ
4.66
0.46
ดี
4
ด้านความปลอดภัยของข้อมูลของระบบ
4.29
0.37
ดี
เฉลี่ยรวม
4.25
0.43
ดี
จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มผู้ใช้งานมีความพึงใจต่อระบบการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษา
หมู่บ้านไหล่โก ตาบลหนองหลุม อาเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.43 ด้านที่มีผลความพึงพอใจสูงสุดคือ ด้านความยากง่ายต่อการใช้งานระบบอยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 ตามด้วยด้านความปลอดภัยของข้อมูลของระบบอยู่ใ นระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37 และด้านประสิทธิผลของระบบอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46
สุดท้ายด้านประสิทธิผลการทางานของระบบอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 ตามลาดับ
อภิปรายผล
จากการพัฒนาระบบการการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษา หมู่บ้านไหล่โก ตาบลหนองหลุม
อาเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งพัฒนาในลักษณะ Web-based Application โดยใช้ภาษา PHP ผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งทาให้สามารถทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเข้าถึงอุปกรณ์รวดเร็ว ระบบนี้ถือได้ว่าเป็น
ตัวช่วยอานวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งระบบสามารถบริหารจัดการข้อมูลข้อมูล พบว่า ภาพรวม มีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับดี ทั้งนี้เพราะ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน เป็นการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่กรรมการหมู่บ้าน
เพื่อจัดเก็บข้อมูลการกู้ยืมเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและสะดวกรวดเร็ว ในการดาเนินงานต้องอาศัยความร่วมมือ
จากผู้เกี่ย วข้องทุกฝ่ ายในกรรามหมู่บ้าน สอดคล้อ งกับงานวิ จัย การประเมินผลโครงการกองทุนหมู บ้านและชุ มชนเมือ ง
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กรณี ศึก ษาอาเภอคลองหลวงจังหวั ดปทุมธานี (มรรษมน บัว ภา, 2553) โดยพบว่า ภาพโดยรวม อยู่ใ นระดั บ ดี โดยใช้
แบบสอบถามมาตรฐานการประเมินค่า การวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว One-Way (ANOVA) ที่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 และสอบถามแบบมาตราประมาณค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างการหาค่าเฉลี่ยโดยใช้ค่าทีและค่าเอฟ และการ
ประเมินหาค่าความ พึงพอใจผู้ใช้งานระบบ มีค่าเฉลี่ยรวมการประเมินประสิทธิภาพระบบมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.06 และมีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมอยู่ที่ 0.44 ซึ่งอยู่ในระดับดี และผลประเมินความพึงพอใจระบบ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.25 และมีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมอยู่ที่ 0.43 และเป็นที่น่าพอใจจากผู้ใช้งาน
สรุปผลการวิจัย
สรุปผลของผู้เชี่ยวชาญ ผลการประเมินความคิดเห็นโดนผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพต่อการพัฒนาระบบ โดย
สารวจจากการประเมินผล จากผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44
สรุปได้ว่าระบบที่พัฒนามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ ดี และสรุปผลของผู้ใช้งานทั่วไป ผลการประเมินความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้ใช้งานทั่วไปมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบ โดยสารวจความคิดเห็นจากผู้ใช้งานทั่วไป จานวน 20 คน ซึ่งได้คาเฉลี่ยเท
ากับ 4.25 ค่าสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.43 สรุปได้วาระบบที่พัฒนาขึ้นมามีความพึงพอใจในระดับดี ความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างพบว่า การพัฒนาระบบฐานมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและสามารถนาไปใช้ได้จริง ผลการประเมินระบบที่
พัฒนาขึ้นโดยใช้วิธีทดสอบแบบทั่วไปสามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้
ข้อเสนอแนะ
จากการพัฒนาระบบยังจากัดเฉพาะในส่วนของการทางานเจ้าหน้าที่เป็นหลัก หากการพัฒนาระบบในขั้นตอนต่ อไป
นั้น อาจจะเพิ่มเติมความสามารถและขอบเขตของระบบให้สามารถทางานได้ดีขึ้น เช่น
1. เพิ่มส่วนของการแจ้งเตือนสมาชิกและคณะกรรมการกองทุนในการดาเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ
2. มีระบบทีส่ นับสนุนการทางานบนระบบการชาระเงินผ่านธนาคารหรือผ่านระบบธุรกรรมออนไลน์
กิตติกรรมประกาศ
ได้รับความกรุณ าเป็นอย่างยิ่งจาก ดร.พิมรินทร์ คีรินทร์ ที่ได้ ให้คาปรึกษา และวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ และช่ว ย
สนับสนุนมาโดยตลอด ขอขอบคุณคณาจารย์ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทุกท่าน ตลอดจนทุกท่านที่ผู้วิจัยไม่สามารถกล่าว
นามได้หมดในที่นี้ ที่ได้ให้คาปรึกษา คาสั่งสอน และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้ามาโดยตลอด ขอขอบคุณคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ปฏิบัติงาน สุดท้ายนี้ขอขอบคุณครอบครัว อาจารย์ ญาติพี่น้อง และ
เพื่อนๆทุกท่าน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และเป็นกาลังใจมาโดยตลอด จึงขอขอบคุณพระคุณไว้ในโอกาสนี้
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บทคัดย่อ
การศึกษาการพัฒนาเกมทั้งหมด 3 เกม ได้แก่ Farm bubble, Pizza, Space fighter โดยเชื่อมต่อกับ Google
Analytics เพื่อการเก็บข้อมูลทางสถิติและการตลาดได้จัดทาขึ้นเพื่อศึกษาและพัฒนาเกมเพื่อเก็บข้อมูลผู้บริโภค ซึ่งผู้วิจัยได้
พัฒนาเกมแต่ละเกมให้ที่แตกต่างกัน และเผยแพร่ให้ผู้บริโภคดาวน์โหลดเพื่อเก็บข้อมูลของผู้บริโภค ซึ่งผู้พัฒนาแอพลิเคชัน
สามารถนาข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จัดทาขึ้นไปประยุกต์ใช้ในเพื่อพัฒนาแอพลิเคชันให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ผลการ
ดาเนินงานโดยมีการวิเคราะห์ทั้งหมด 2 ส่วนคือ การพัฒนาแอพลิเคชันเกม พบว่า ทั้ง 3 เกมมีปัญหาที่คล้ายกันคือ การปรับ
ขนาดของหน้าจอภายในเกม เนื่องจากสมาร์ทโฟนแต่ละรุ่นมีความละเอียดของหน้าจอต่างกัน การเก็บข้อมูลผู้บริโภคที่ได้จาก
เกม จากจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ติดตั้ง 94 ครั้ง พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมเล่นเกมประเภทเกมปริศนา ด้านประเทศของ
ผู้บริโภคที่ดาวน์โหลดเกมผู้บริโภคพบว่า ส่วนใหญ่ ดาวน์โหลดจากประเทศไทย ด้านเวอร์ ชันระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ร้อยละ 34.3 ใช้สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เวอร์ชัน 5.1
คาสาคัญ : 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
บทนา
สมาร์ ทโฟนถือเป็นอุป กรณ์ ติดต่อ สื่อสารที่ใ ช้งานได้ห ลากหลายรูปแบบ นอกจากใช้ เพื่อ การติ ดต่อ สื่อสารแล้ ว
นักพัฒนาสามารถพัฒนาแอพลิเคชันสาหรับสมาร์ทโฟนเพื่ออานวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร การทาธุรกรรมทางการ
เงินเพื่อลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อที่ธนาคาร การศึกษาหาความรู้ การส่งเสริมการออกกาลังกาย การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว การใช้งานเพื่อการผ่อนคลาย การสร้างความบันเทิง เป็นต้น แอพลิเคชันประเภทเกมเป็นแอพลิเคชันที่
นิยมใช้เพื่อการผ่อนคลาย รวมทั้งเสริมสร้างทักษะต่างๆ ในวัยเด็กเริ่มต้นการเรียนรู้ แต่ในปัจจุบันมีแอพลิเคชันเกมที่พัฒนา
ออกมาโดยไม่ได้สารวจความต้องการหรือไม่ได้สารวจทรัพยากรทั้งฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ของผู้บริโภคทาให้แอพลิเคชันเกม
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นั้นถูกปล่อยออกมาโดยที่ไม่ตรงต่อความต้องการและอาจไม่อานวยความสะดวกต่อผูบ้ ริโภคได้มากพอ จึงทาให้แอพลิเคชันเกม
ถูกพัฒนาออกมาสู่ตลาดมีมากเกินไป
ตัวอย่างรูปแบบแอพลิเคชันเกม เช่น การสร้างแอพลิเคชันเกมโดยการใช้ Google Map เป็นเครื่องมือในการบอก
ระยะทางในการออกกาลังกาย และ สถานที่ออกกาลังกาย สาหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการออกกาลัง เพื่อเปลี่ยนวิถีการดาเนินชีวิต
ของผู้ใช้ ที่ต้องการจะเริ่มต้นการออกกาลังกายเป็นประจาผลการทดสอบผู้ใช้มีความพึงพอใจ (Chiraphruet Mansart, 2558)
การประยุกต์การเขียนโปรแกรมภาษา Java บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และได้ใช้โปรแกรมโปรแกรม Android Studio
ในการเขียนคาสั่งในเกมในการพัฒนาเกมเรียงลาดับจับเวลา ผู้พัฒนาได้เลือกใช้ภาษา Java ในการพัฒนาเกมเรียงลาดับจับ
เวลาถูกพัฒนามาจากเกมคลิกเมาส์เก็บคะแนน ผู้พัฒนาได้นามาประยุกต์ใหม่ให้เป็นมาสามารถเล่นบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ได้ ซึ่งทาให้เกมเรียงลาดับจับเวลานั้น มี ความดูสมจริงมากขึ้น(ปรียชาติ เงางาม,2558) การศึกษาและพัฒนาเกม
กระดานเขาวงกต ควบคุมด้วยระบบแอนดรอยด์ได้นาเทคโนโลยีสมาร์ทโฟน และเทคโนโลยีตรวจจับการเคลื่อนไหว มา
ประยุกต์ประยุกต์ใช้งานในการบังคับ ทิศทางในแอพลิเคชัน โดยระบบควบคุมดังกล่าวผ่านทางเกมกระดานเขาวงกตควบคุม
โดยบอร์ด Arduino เป็นบอร์ดสั่งการทางานได้จริง ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ(บุญชู คามูล,2558) ซึ่งการศึกษาและพัฒนาแอ
พลิเคชันจาลองการเดินด้วยระดับสายตาในระบบความจริงเสมือนสาหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวโดยการพัฒนาแอพลิเคชัน
ต้นแบบบนสมาร์ทโฟนร่วมกับอุปกรณ์เชื่อมต่อเพื่อแสดงผลสภาพแวดล้อมจาลอง 3 มิติ (Virtual Reality) ด้วย Google
Cardboard SDK ประยุกต์ใช้กับเครื่องประมวลผลเกม Unity 3D ด้วยภาษา C# เพื่อจาลองสภาพแวดล้อมและจาลองการ
เคลื่อนไหวอัตโนมัติด้วยมุมมองของผู้ใช้งานที่มีปัญหาในการเดิน โดยวิธีที่นาเสนอในงานวิจั ยนี้สามารถเป็นต้นแบบนาไป
พัฒนาแอพลิเคชันได้(ลลิตา สันติวรรักษา, 2558) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนแบบซ่อมเสริมบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ เกี่ยวกับการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์บนเว็บเพจ เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน แบบซ่อมเสริม บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เครื่องมือที่ใช้เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน แบบซ่อมเสริม ผลการทดสอบนักศึกษามีความ
พึงพอใจ (ฐะณุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์,2558) การศึกษา และพัฒนา เกี่ยวกับ การออกแบบและพัฒนาบทเรียน M-learn (Mobile
Learning) รูปแบบเกมมัลติมีเดียสาหรับ iOS และ Androidเพื่อออกแบบและพัฒนาบทเรียน แบบเกมมัลติมีเดียบนสมาร์ท
โฟนได้มีการเตรียมเนื้อหาบทเรียน โดยการใช้ใช้เครื่องมือ Phone Gap เข้ามาช่วยในการพัฒนาเพื่อทาให้บทเรียนอยู่ใน
รูปแบบของ ไอโอเอส และ แอนดรอยด์ 7 (ธงชัย แก้วกิริยา, 2558)
ผู้วิจัยจึ งมีแนวคิดที่จ ะพัฒนาแอพลิเคชัน เกมให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริ โภคและอานวยความสะดวกต่ อ
ผู้บริโภคให้มากที่สุดโดยอาศัยการเก็บขอมูลโดยใช้ Google Analytics เป็นเครื่องมือวิเคราะห์และเก็บข้อมูลเชิงสถิติโดยแบ่ง
การวิเคราะห์ทั้งหมดออกเป็น 2 ส่วนคือ 1.) การพัฒนาแอพลิเคชันเกม พบว่า ทั้ง 3 เกมมีปัญหาที่คล้ายกันคือ การปรับขนาด
ของหน้าจอภายในเกม เนื่องจากสมาร์ทโฟนแต่ละรุ่นมีความละเอียดของหน้าจอต่างกัน 2.)การเก็บข้อมูลผู้บริโภคที่ได้จากเกม
จากจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ติดตั้ง
วิธีการดาเนินงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาแอพลิเคชันเกม เชื่อมต่อกับ Google Analytics เพื่อเก็บข้อมูล
ทางการตลาด โดยการใช้แอพลิเคชันเกมเป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งมีวิธีการดาเนินงานดังต่อไปนี้
1. การออกแบบการทางานภายในเกม
การออกแบบระบบภายในเกมโดนใช้ Flow Chat เป็นการกาหนดกฎกติกาในการเล่นเกม เช่น จุดเริ่มต้นและ
จุดสิ้นสุดของเกม
1.1 เกม Farm Bubble ประเภท Casual ซึ่งรูปแบบของเกมจะเป็นเกมที่เน้นการผ่อนคลาย มีเสียงดนตรีเบาๆใน
ระหว่างการเล่น โดยผู้เล่นจะต้องจิ้มลงบนฟองสบู่เพื่อให้ฟองสบู่ใหญ่ขึ้น และ ไปโดนฟองสบู่ตามจานวนที่กาหนดไว้ในแต่ละ
ด้านเพื่อผ่านไปยังด่านถัดไป แผนผังของเกม Farm Bubble แสดงในรูปที่ 1
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ภาพที่ 1 Flowchart เกม Farm Bubble
1.2 เกม Pizza ประเภท Puzzle ซึ่งรูปแบบของเกมจะเป็นเกมที่เน้นการแก้ไขปริศนา ที่มีความท้าทายต่อผู้เล่น โดย
จะต้องใช้นิ้วกดด้านซ้ายหรือขวาเพื่อเคลื่อนที่ถาดพิซซ่าไปยังเครื่องปรุงพิซซ่าให้ครบทั้งหมด โดยห้ามให้ถาดพิซซ่าหล่น และ
ส่งไปยังรถขนพิซซ่า
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ภาพที่ 2 Flowchart เกม Pizza
1.3 เกม Space Fighter ประเภท Shooting ซึ่งรูปแบบของเกมเป็นเกมยานยิงตะลุยอวกาศ ที่มีมุมมองการเล่นจาก
ด้านบน โดยผู้เล่นจะต้องยิงศัตรู และ บังคับยานหลบอุปสรรคต่างๆ เพื่อเก็บคะแนนสูงสุด

ภาพที่ 3 Flowchart เกม Space Fighter
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2. การพัฒนาเกม
การพั ฒ นาเกมในการศึ ก ษานี้ เ ลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ Unity ปั จ จุ บั น มี ค วามสามารถรองรั บ การพอร์ ท เกมลงบน
แพลตฟอร์มที่หลากหลาย เช่น Windows, OS X, iOS, Android และแพลตฟอร์มอื่นๆ ขั้นตอนการพัฒนาเกมประกอบด้วย
3 ขั้นตอนคือ การรวบรวมเนื้อหา การออกแบบ UI และ การลงประกาศเผยแพร่เกมใน Google Play Store รายละเอียดแต่
ละขั้นตอนเป็นดังนี้
2.1 ขั้นตอนที่หนึ่ง คือ การรวบรวมเนื้อหา จากตัวอย่างหลายๆ เว็บไซต์ แล้วตัดสินใจเลือกสิ่งที่ต้องการ รวมทั้งหมด
ให้อยู่ในแอพลิเคชันนี้ ข้อมูลที่รวบรวมได้แก่ ข้อมูลการเก็บสะสมของการผ่านด่าน ด่านแต่ละด่าน และกลไกของแผนที่
2.2 ขั้นตอนที่สอง คือ การออกแบบ UI เป็นการประยุกต์ใช้ตัวอย่างจากหลายๆ ตัวอย่างให้มารวมอยู่ในแอพลิเคชัน
และทาตามคาแนะนาแต่ละขั้นตอนจากตัวอย่างบางส่วน ออกแบบดีไซด์หน้า UI, Interface เลือกสี ภาพพื้นหลังที่ดูเข้ากันได้
แล้วลากมาใส่ไว้ในเนื้อหา และฟังก์ชันที่ต้องการรวมไว้ภายในแอพลิเคชัน
2.3 ขั้นตอนที่สาม คือ การลงประกาศในตลาด Google Play Store หลังจาก Build ตัวแอพลิเคชันเป็นไฟล์ APK
แล้วเพิ่มรายละเอียดของแอพลิเคชัน ที่ Play Store โดยทาการจัดการประเภทของแอพลิเคชันว่าอยู่ในช่วงอายุใด เลือก
ประเทศที่จะให้บริการ แล้วทาการอัพโหลด ขึ้น Play Store
3. การเชื่อมต่อกับ Google Analytics
Google Analytics เป็นบริการของ Google สาหรับเก็บสถิติผู้ใช้งานในเว็บไซต์ และนามาวิเคราะห์และแสดงผลใน
ลักษณะกราฟิกส์ การเชื่อมต่อกับ Google Analytics เพื่อเก็บข้อมูลผู้สนใจที่ได้ดาวน์โหลด ติดตั้ง และใช้งานแอพลิเคชันเกม
ที่ได้สร้างขึ้นใน Google Play Store มีขั้นตอนดังนี้
3.1 .เข้าเว็บ https://console.firebase.google.com สร้างโปรเจค เพิ่มโครงการ กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
3.2 .เข้าไปที่การตั้งค่า จากนั้นดาวโหลดไฟล์ Google-services.json
3.3. นาไฟล์ Google-services.json ไฟล์ไปไว้ที่โปรเจค Unity ลาก ไฟล์ Google-services.json ที่โหลดมาจาก
firebase ไปที่โฟรเดอร์ใน Unity โปรเจค
3.4. ตรวจสอบความพร้อมในการใช้งาน firebase โดยเข้าไปที่ไปที่ Windows และ firebase
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาการพัฒนาเกม เชื่อมต่อกับ Google analytics เพื่อเก็บข้อมูลทางการตลาดของ
ผู้ใช้งานระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ โดยใช้เกมเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ซึ่งผู้วิจยั ได้แบ่งผลการวิจัยออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
เกมที่ได้จากการพัฒนา
1. เกม Farm Bubble เป็นเกมประเภท Causal เป็นเกมที่ให้ผู้เล่นใช้นิ้วจิ้มให้ฟองสบู่ติดกันและแตกตามจานวน
ที่กาหนดให้ในแต่ละด้านเพื่อผ่านด่าน เป็นเกมที่เล่นสั้นๆง่ายๆ มีกฎกติกาง่ายๆ เล่นสบายๆเพื่อผ่อนคลาย
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ภาพที่ 4 ภายในเกม Farm Bubble
2. เกม Pizza เป็นเกมประเภท Puzzle ซึ่งเป็นเกมที่ให้ผู้เล่นใช้นิ้วจิ้มซ้ายขวาเพื่อกาหนดทิศทาง
ของถาดพิซซ่าเพื่อให้พิซซ่าหล่นไปให้ถูกทาง โดยต้องเก็บเครื่องปรุงพิซซ่าให้ครบจึงจะผ่านได้ใน
แต่ละด่าน เป็นเกมที่เล่นได้ทุกวัย ตัวเกมจะเน้นการแก้ปริศนาเพื่อผ่านในแต่ละด่าน

รูปที่ 5 ภายในเกม Pizza
3. เกม Space Fighter เป็นเกมประเภท Shooting Game ซึ่งเป็นเกมที่ผู้เล่นต้องยิงยานของศัตรู
เป็นเกมประเภทยานยิง ที่มีมุมมองการเล่นจากด้านบน

รูปที่ 5 ภายในเกม Space Fighter

ภาพที่ 6 ภายในเกม Space Fighter
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ข้อมูลที่ได้จากเกมที่พัฒนาขึ้น
จากการเชื่อมต่อแอพลิเคชันเกมที่พัฒนาขึ้นเข้ากับ Google Analytics ซึ่งมีข้อมูลที่ได้จากเกมแบ่งออกเป็น 5 ด้าน
ดังนี้
1. ด้านการติดตั้งและดาวน์โหลดพบว่า ผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ส่วนใหญ่ จากการจานวนกลุ่มตัวอย่างที่
ติดตั้ง 94 ครั้ง มีการติดตั้งเกม Pizza ซึ่งเป็นเกมแนว Puzzle มากที่สุด โดยมีการติดตั้งทั้งหมด 36 ครั้ง รองลงมา
คือเกม Space Fighter29 ครั้ง และ เกม Farm Bubble มีการติดตั้งน้อย 29ครั้ง
2. ด้านจานวนผู้ใช้งานสูงสุดต่อวันในแต่ละเกม พบว่า มีจานวนผู้ใช้งานแอพลิเคชันเกม Pizza เยอะที่สุดเป็นจานวน
13 คนต่อวัน เกม Space Fighter ที่จานวน 8 คน และ เกม Farm Bubble ที่จานวน 7 คน
3. ด้านประเทศและภูมิ ภาค พบว่ า มีจ านวนการดาวน์ โหลดทั้ ง 3 เกม จากประเทศไทยมากที่สุ ดร้ อยละ 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 ที่ร้อยละ 19.7 เวอร์ชัน 5.0 ที่ร้อยละ 10.56 เวอร์ชันอื่น ๆ ที่ร้อยละ 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 ส่วนได้แก่ การพัฒนาแอพลิเคชันเกม และ ข้อมูลที่ได้จากการพัฒนาแอพลิเคชันเกม
1. การพัฒนาแอพลิเคชันเกม
จากการพัฒนาเกมทั้ง 3 เกม มีปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกัน คือ การปรับขนาดของหน้าจอ เนื่องจากการพัฒนาแอพลิเค
ชันบนสมาร์ทโฟนนั้นจะต้องรองรับกับสมาร์ทโฟนหลากหลายรุ่น ซึ่งแต่ละอุปกรณ์รุ่นมีขนาดหน้าจอ และ ความละเอียด
หน้าจอ ที่ต่างกันทาให้ภาพภายในเกมอาจมีการตกหล่น หรือ เลยออกไปจากจอของสมาร์ทโฟน ซึ่งถ้าหากแก้ไขในส่วนนี้ได้จะ
ทาให้เกมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ข้อมูลที่ได้จาการพัฒนาแอพลิเคชันเกม
ด้านการติดตั้งและดาวน์โหลด ผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ส่วนใหญ่ จากจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ดาวน์โหลด
จานวน 94 ครั้ง มีการติดตั้งเกม Pizza ซึ่งเป็นเกมแนว Puzzle มากที่สุด โดยมีการติดตั้งทั้งหมด 36 ครั้ง แสดงให้เห็นว่า เกม
Pizza มีจานวนการติดตั้งมากที่สุด อาจเป็นเพราะ เกม Pizza มีภาพภายในเกมที่สวยงาม น่าสนใจ และ มีคาแนะนาการเล่นที่
เข้าใจง่าย เป็นจุดสนใจให้ผู้ใช้งานติดตั้ง ในส่วนของการถอนการติดตั้ง พบว่า เกม Pizza มีการถอนการติดตั้ง 21 ครั้ง ซึ่งมี
จานวนถอนการติดตั้ง ที่น้อยกว่าจานวนการติดตั้ง แสดงให้เห็นว่ายังมีผู้เล่นจานวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ถอนการติดตั้งและอาจมีการ
ใช้งานอยู่
ด้านจานวนผู้ใช้งานสูงสุดต่อวันในแต่ละเกม มียอดผู้ใช้งานแอพลิเคชันเกม Pizza เยอะที่สุดเป็นจานวน 13 คนต่อ
วัน เกม Space Fighter ที่จานวน 8 คน และ เกม Farm Bubble ที่จานวน 7 คน แสดงให้เห็นว่า จากเกมทั้ง 3 ประเภท
เกม Pizza มีผู้ใช้งานต่อวันมากที่สุด ซึ่งเป็นเกมประเภท Puzzle หรือ แนวไขปริศนา เกมประเภทนี้ทาให้เกิดความท้าทาย
เพื่อที่จะผ่านในแต่ละด้านผู้เล่นจึงอาจต้องเล่นซ้าอยู่หลายรอบ และ ใช้เวลาในการไขปริศนาภายในเกม ยิ่งด้านที่สูงขึ้นก็จะมี
ความยากมากยิ่งขึ้นไปด้วย ทาให้ผู้เล่นเกิดความอยากเอาชนะ จึงทาให้ผู้เล่นต้องใช้เวลาเล่นเกมมากยิ่งขึ้น
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ด้านเวอร์ชันระบบปฏิบัติการ มีการติดตั้งจากระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จากสมาร์ทโฟนที่มีระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์เวอร์ชัน 5.1 เป็นส่วนใหญ่ จากเกมทั้ง 3 ประเภท และ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เวอร์ ชันที่ต่ากว่า 5.1 เป็นส่วน
น้อย แสดงให้เห็นว่าในปัจจุบัน ผู้ใช้งานส่วนใหญ่นิยมใช้สมาร์ทโฟนที่มีระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เวอร์ ชันตั้งแต่ 5.1 ขึ้นไป
ซึ่งถ้าหากผู้พัฒนาต้องการพัฒนาแอพลิเคชันเกม ควรสร้างเกมให้ซัพพอตกับแอนดรอยด์เวอร์ชัน 5.1 ขึ้นไป
ด้านประเทศและภูมภิ าค มีการดาวน์โหลดส่วนใหญ่จากในประเทศไทย และ อีกจานวนหนึ่งเป็นการดาวน์โหลดจาก
ต่างประเทศ ซึ่งมีหลายประเทศ ผูว้ ิจัยได้เผยแพร่แอพลิเคชันเกมผ่านทาง Google Play ซึ่งมีผู้ใช้งานทั่วโลก มีการเผยแพร่
ทาง Social Network ซึ่งเป็นช่องทางการโฆษณา และ เผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ที่นิยมในปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่า การโฆษณา
เกมผ่านทาง Social Network นั้นทาให้เกมเป็นที่รู้จักมากขึ้นส่งผลให้มีการดาวน์โหลดจากต่างประเทศ และ เนื่องจากเกม
ทั้ง 3 เกม มีเมนูเกมที่เป็นภาษาอังกฤษ จึงทาให้ผู้ใช้งานต่างประเทศเข้าใจประเภทของเกม และ แนวทางการเล่น ทาให้
ผู้ใช้งานตัดสินใจดาวน์โหลด จึงเป็นสาเหตุที่ทาให้มีข้อมูลการดาวน์โหลดจากต่างประเทศ
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 เป็นจานวนมาก แสดงให้เห็นว่า สมาร์ทโฟนทั้ง 3
ยี่ห้อค่อนข้างเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ซึ่งถ้าหากผู้พัฒนาแอพลิเคชันเกมพัฒนาเกมให้สอดคล้องกับตลาดของสมาร์ทโฟนยี่ห้อนั้น
จะสามารถเพิ่มจานวนการดาวน์โหลดมากขึ้น
อภิปรายผลการทดลอง
จากการทดลองการเก็บข้อมูลทางการตลาดโดยการพัฒนาเกมขึ้นมาทั้งหมด 3 เกม ได้แก่ Farm bubble, Pizza,
Space fighter โดยเก็บข้อมูลเชื่อมต่อกับ Google Analytics เพื่อให้พัฒนาเกมที่สามารถสร้างความเพลิดเพลิน อานวยความ
สะดวกและตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค จากการเก็บข้อมูลพบว่ามีผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เวอร์ชัน 5.1 มี
จานวนการดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเกมที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้มากที่สุด ในอนาคตนักพัฒนาแอพพลิเคชันเกมสามารถนา
ข้อมูลนี้ไปใช้เป็นพื้นฐานประกอบการออกแบบแอพพลิเคชัน และเป็นประโยชน์ในการเลือกโฆษณาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของ
ผู้บริโภค เป็นประโยชน์ในการโฆษณาสินค้าและบริการ นอกจากนี้ยงั ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้พัฒนาได้อีกทางหนึ่ง
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การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยวโดยใช้ NOSTRA Map APIs
DESIGNING A TRAVEL WEBSITE USING NOSTRA MAP APIS
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บทคัดย่อ
ปัจ จุ บัน การท่ อ งเที่ ย วเข้ า มามี บ ทบาทส าคั ญ ต่ อการพัฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ ซึ่ งประเทศไทยเป็ น หนึ่ งใน
เป้าหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกนิยมเดิน ทางมาเยี่ยมชม เนื่องจากมีความหลากหลายทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม วั ด
โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองที่ ผ่านมาของแต่ละยุคสมัย และวิถีชีวิต เห็นได้จากสถิติสรุป
จานวนและรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมีการเติบโตเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2560 มีรายได้จากการท่องเที่ยว 2.77 ล้านล้านบาท งานวิจัยนี้จึงนาเสนอการประยุกต์ใช้
NOSTRA Map APIs หรือบริการแผนที่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพร้อมข้อมูลแผนที่ฐาน (Base map) เพื่อออกแบบและจัดทา
เว็บไซต์แนะนาแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในภาคเหนือ ซึ่งประกอบด้วย 13 จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน เชียงราย
ลาปาง เพชรบูรณ์ แพร่ สุโขทัย ลาพูน พะเยา พิษณุโลก นครสวรรค์ และ ตาก เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาสถานที่ท่องเที่ยว
ก่อนออกเดินทางและ การวางแผนการท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง
คาสาคัญ : 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
บทนา
ปัจจุบันการท่องเที่ยวเข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ (โสภาวดี โชติกลาง และ ณรงค์ พลี
รักษ์ และคณะ, 2558) ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกนิยมเดินทางมาเยี่ยมชมเสมอ (สมเกียรติ ช่อ
เหมือน ศักดิ์ชัย ใจดี และคณะ, 2557) เนื่องจากมีความหลากหลายทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม วัด โบราณสถาน
พิพิธภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองที่ผ่านมาของแต่ละยุคสมัย และวิถีชีวิต (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,
2557) เห็นได้จากสถิติสรุปจานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติของภาคเหนือที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
จากปี พ.ศ. 2555 - 2560 ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่จะเห็นได้ว่าสองปีล่าสุดคือ ปี 2559 - 2560 มีแนวโน้มการท่องเที่ยวลดลง
จึงจัดทาเว็บไซต์การท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวให้มีแนวโน้มสูงขึ้น แสดงในรูปที่ 1 และจากสถิติสรุปจานวนและ
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยในปี พ.ศ.2560 มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 ร้อยละ 12.01 และรายได้การการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.75 สถิติจานวน
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ภาพที่ 2 กราฟแสดงสถิตินักท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด
NOSTRA Map APIs (Nostra Map Thailand, 2560) หรือบริการแผนที่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นบริการ
ข้อมูลแผนที่ฐาน (Base map) มาพร้อมฟังก์ชันพื้นฐานการทางานด้านแผนที่อย่างครบถ้วน เช่น ค้นหาตาแหน่ง ย่อ -ขยาย
คานวณเส้นทาง ฯลฯ ด้วย Web Map API ของ NOSTRA ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้บริการข้อมูลแผนที่ออนไลน์ NOSTRA
Map Services บนแอพพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเอง หรือสามารถใช้บริการเสริมในการพัฒนาเว็บเพจเพิ่มเติมต่อยอด เพื่อให้
เหมาะสมกับโครงงานที่ต้องการได้ ซึ่ง Nostra Maps API มีความสามารถในด้านการนาเสนอข้อมูลแผนที่ในลักษณะหมุดปัก
(Push Pin หรือ Place Marker) แสดงข้อมูลประกอบแผนที่เมื่อผู้ใช้งานคลิกที่หมุดปักตัวนั้นแผนที่จะแสดงข้อมูลและ
รายละเอียดของตาแหน่งนั้น ๆ ขึ้นมาเป็น Pop-Up Window นอกจากนี้ Nostra Maps API ยังมีบริการด้าน แผนที่สาหรับ
แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบบริหารจัดการและติดตามยานพาหนะแบบเรียลไทม์ แผนที่ธุรกิจ NOSTRA ให้คุณปัก
หมุดบอกที่ตั้งร้านค้าหรือสาขาธุรกิจบนแผนที่ธุรกิจนอสตร้า และในด้านอื่นๆ อีกมากมาย
ดังนั้นผู้จัดทาจึงมีแนวคิดที่จะจัดทา เว็บไซต์แนะนาแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในภาคเหนือ ซึ่งประกอบด้วย 13
จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน เชียงราย ลาปาง เพชรบูรณ์ แพร่ สุโขทัย ลาพูน 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) จะเป็นการนาเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของ
แต่ละจังหวัด ซึ่งนามาเผยแพร่และแสดงผลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Shunfu and Ting, 2013) เพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่
สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ โดยการแสดงผลของแผนที่จะใช้เทคโนโลยีของ Nostra Maps JavaScript
APIs V2.0 ซึ่งเป็นบริการของ Nostra Map สาหรับนาไปใช้ในการแสดงผลแผนที่ผ่านเว็บเพจ
วิธดี าเนินการวิจัย
ต้นแบบการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยวิธีการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว สาหรับ
จังหวัดในภาคเหนือ มีขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์ดังต่อไปนี้
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1. การเก็บข้อมูล
คัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจโดยอ้างอิงจากสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมโดยใช้ ข้อมูลสถิติการท่องเที่ยว
จากเว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท) ภาคเหนือของประเทศไทยมีความหลากหลายทางธรรมชาติ เช่น น้าตก
ภูเขา วัด โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผู้วิจัยได้รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมใน
13 จังหวัดภาคเหนือดังต่อไปนี้
1.1 จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ได้แก่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร สวนสัตว์เชียงใหม่
ม่อนแจ่ม แกรนด์แคนยอน อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง พระตาหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ดอยปุย
ขุนช่างเคี่ยน และน้าตกห้วยแก้ว
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 อุทยานแห่งชาติห้วยน้าดัง สะพานซูตองเป้ ดอยเมี่ยง วัดจอง
คา และกองเเลน
1.4 จังหวัดเชียงราย สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ได้แก่ บ่อน้าพุร้อนผาเสริฐ ดอยผาตั้ง อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็ง
รายมหาราช วัดพระแก้ว น้าตกขุนกรณ์ พระธาตุดอยเวา ภูชี้ฟ้า วัดร่องขุ่น สามเหลี่ยมทองคา และดอยตุง
1.5 จังหวัดลาปาง สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ได้แก่ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน วัดพระธาตุลาปางหลวง
สถานีรถไฟนครลาปาง วัดพระแก้วดอนเต้า พิพิธภัณฑ์เ ซรามิคธนบดี วัดพระธาตุดอยพระฌาน กาดกองต้า
บ้านเสานัก สะพานรัษฎาภิเศก หรือ สะพานขาว และหล่มภูเขียว
1.6 จังหวัดเพชรบูรณ์ สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาค้อ ภูทับเบิก อุทยานแห่งชาติ
น้าหนาว อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง แก่งบางระจัน วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
ไร่กานันจุล น้าตกศรีดิษฐ์ และบึงสามพัน
1.7 จังหวัดแพร่ สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเวียงโกศั ย วัดพระธาตุช่อแฮ อุทยาน
แห่งชาติดอยผากลอง วัดจอมสวรรค์ วนอุทยานแพะเมืองผี น้าตกตาดหมอก ถ้าผานางคอย วัดพระธาตุจอม
แจ้ง วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี และอนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์
1.8 จังหวัดสุโขทัย สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ได้แก่ วัดศรีชุม แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์รูปหัวใจ วัดศรีสวาย
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสั ชนาลัย วัดตระพังทอง โบราณสถานวัดนางพญา น้าตกสายรุ้ง พิพิธภัณฑ์ปลาใน
วรรณคดี สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคา และถ้าธาราวสันต์
1.9 จังหวัด ลาพู น สถานที่ ท่องเที่ ยวที่ ได้ รับ ความนิ ยม ได้ แก่ พระธาตุห ริภุ ญชัย อุ ทยานแห่งชาติ ดอยขุน ตาล
อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี วัดพระพุทธบาทตากผ้า อุทยานแห่งชาติแม่ปิง วัดจามเทวี
เดอะซันนิวเซ็นเตอร์ลาพูน กู่ช้างกู่ม้า และวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม
1.10 จังหวัดพะเยา สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ได้แก่ กว๊านพะเยา อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง วัดศรีโคมคา
พระตาหนักกว๊านพะเยา วนอุทยานไดโนเสาร์แก่งหลวง น้าตกจาปาทอง พระธาตุม่อนหินขาว น้าตกแม่เหยี่ยน
พระธาตุภูปอ และน้าตกห้วยต้นผึ้ง
1.11 จังหวัดพิษณุโลก สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ได้แก่ อุทยานแห่งชาติน้าตกชาติตระการ พิพิธภัณฑ์
พื้นบ้านจ่าทวี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดจุฬามณี อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า น้าตกแก่งซอง
ลานหินแตก ลานหินปุ่ม อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว และถ้าเดือนถ้าดาว
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1.12 จังหวัดนครสวรรค์ สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ได้แก่ วัดศรีอุทุมพร ปากน้าโพ บึงบอระเพ็ด ศูนย์
วัฒนธรรมไทดา ถ้าบุญนาค สะพานเดชาติวงศ์ วัดพระธาตุเจดีย์เขาตีคลีธุดงค์ และอุทยานสวรรค์
1.13 จังหวัดตาก สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ได้แก่ น้าตกทีลอซู ดอยหัวหมด เขื่อนภูมิพล อุทยานแห่งชาติ
แม่เมย วัดพระบรมธาตุ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก ดอยสอยมาลัย น้าตก
นางครวญ น้าตกพาเจริญ
ตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและน่าสนใจแสดงในรูปที่ 3 ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละสถานที่ที่รวบรวมใน
ครั้งนี้ประกอบด้วย ตาแหน่งที่ตั้ง ช่วงระยะเวลาที่ให้บริการ และข้อมูลการติดต่อหน่วยประชาสัมพันธ์ของแต่ละสถานที่ผ่าน
ทางเบอร์โทรศัพท์ของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวในการเลือกเส้นทางและการวางแผนการ
ท่องเที่ยว

วัดพระธาตุดอยสุเทพ
จ. เชียงใหม่

วัดพระธาตุแช่แห้ง
จ. น่าน

ปางอุ๋ง
จ. แม่ฮ่องสอน

ภูชี้ฟ้า
จ. เชียงราย

ภูทับเบิก
จ. เพชรบูรณ์

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
จ. พิษณุโลก

เขื่อนภูมิพล
จ. ตาก

ภาพที่ 3 ตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและน่าสนใจ
2. การออกแบบระบบ
การออกแบบระบบและโครงสร้างของเว็บไซต์ มีการวางแผนโครงสร้างเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้สะดวก ให้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว โครงสร้างเว็บไซต์ประกอบด้วยสามส่วนหลัก คือ เว็บเพจหน้าหลัก เว็บเพจหน้ารอง และเว็บ
เพจสาหรับการให้ข้อมูล
2.1 หน้าหลักของเว็บไซต์ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว เทศกาลและประเพณี และ
วางแผนเที่ยว ซึ่งข้อมูลที่นามาแสดงบนเว็บไซต์ได้มาจากเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2560)
2.2 หน้ารองของเว็บไซต์ ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยวของภาคเหนือทั้ง 13 จังหวัด โดยจะคัดเลือกสถานที่
ท่องเที่ยวทีน่าสนใจจังหวัดละ 10 สถานที่ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2560)
2.3 ซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่ในกระแสความนิยมมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมเป็นจานวนมาก และมีความ
พร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี
2.4 ส่วนการให้ข้อมูลการแสดงผลของเว็บไซต์มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ใช้งานทราบถึงรายละเอี ยดเช่น ชื่อสถานที่
ท่องเที่ยว ที่ตั้ง เวลาเปิดปิด และเบอร์โทรศัพท์ของแหล่งท่องเที่ยวในภาคเหนือ
แผนภาพแสดงโครสร้างเว็บไซต์เพื่อการแนะนาแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน 13 จังหวัดภาคเหนือ แสดงในรูปที่ 4
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Web site แนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่น่ำสนใจในภำคเหนือ

หน้ำหลัก

แหล่งท่องเที่ยว

หน้ำรอง
จังหวัด เชียงใหม่

ข้อมูล

ที่อยู่

จังหวัด น่าน
กิจกรรมท่องเที่ยว

จังหวัด แม่ฮ่องสอน

เบอร์ติดต่อ

จังหวัด เชียงราย

เทศกาลและประเพณี

จังหวัด ลาปาง

เวลาทาการ

จังหวัด เพชรบูรณ์
วางแผนเที่ยว

ข้อมูลเพิ่มเติม
จังหวัด แพร่
จังหวัด สุโขทัย
จังหวัด ลาพูน
จังหวัด พะเยา
จังหวัด พิษณุโลก
จังหวัด นครสวรรค์
จังหวัด ตาก

ภาพที่ 4 แผนภาพแสดงโครสร้างเว็บไซต์เพื่อการแนะนาแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน 13 จังหวัดภาคเหนือ
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้ออกแบบและจัดทาหน้าเว็บเพจตามโครงสร้างการออกแบบเว็บไซต์ การแสดงผลของเว็บไซต์มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบถึงรายละเอียดเช่น ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว 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 แสดงผลการจัดทาหน้าหลัก หน้ารอง และตัวอย่างการให้ข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวตามลาดับ
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ภาพที่ 5 แสดงหน้าหลักของเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดของภาคเหนือ

ภาพที่ 6 แสดงหน้ารองของเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดของภาคเหนือ
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ภาพที่ 7 แสดงข้อมูลติดต่อเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดทั้ง 13 จังหวัดของภาคเหนือ
อภิปรายผล
จุดเด่นของเว็บไซต์แนะนาแหล่งท่องเที่ยวห้ามพลาดของภาคเหนือ คือ การออกแบบเว็บไซต์เพื่อให้ใช้งานง่าย ซึ่ง
ภายในเว็บไซต์จะบอกรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยว สะดวกต่อผู้ใช้งานในการสืบค้นข้อมูล และมีรูปแบบการแสดงผล
ข้อมูลที่เข้าใจง่าย เหมาะสาหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสืบค้นข้อมู ลแหล่งท่องเที่ยวก่อนการเดินทางในอนาคต แนวทางการ
พัฒนาเว็บไซต์ต่อไปในอนาคต ได้แก่
1. Website Application สามารถใช้ประโยชน์ในการแสดงตาแหน่ง Content ต่างๆ เช่น ร้านอาหาร
ห้างสรรพสินค้า โปรโมชั่นต่าง บนแผนที่เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน เป็นต้น
2. ขายปลีก สามารถใช้แผนที่ในการวางแผนจุดพักหรือกระจายสินค้า หรือตาแหน่งของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อ
ลดต้นทุนในการขนส่ง และการขยายสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการได้
3. ธุรกิจการขนส่ง สามารถใช้แผนที่เพื่อวางแผนเส้นทางการขนส่ง การบริการจัดการรถเที่ยวเปล่า หรือติดตามรถ
ขนส่ง เช่น ในระบบ GPS Tracking
สรุปผลการวิจัย
การจัดทาเว็บไซต์ เกี่ยวกับการนาเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน
เชี ย งราย ล าปาง เพชรบู ร ณ์ แพร่ สุ โ ขทั ย พะเยา พิ ษ ณุ โ ลก นครสวรรค์ และตาก โดยน าเสนอข้ อ มู ล ร่ ว มกั บ HTML,
JavaScript รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ Nostra Map API ในการนาแผนที่เข้ามาแสดงในเว็บไซต์ ทาให้การแสดง
รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นข้อมูลประกอบการเดินทางและท่องเที่ยวทาให้ผู้ใช้สามารถวาง
แผนการท่องเที่ยวได้อย่างถูก ต้อง พัฒนาเว็บไซต์สาหรับนั กท่องเที่ยวชาวไทยและในอนาคตจะพัฒนาภาษาเพื่อรองรั บ
นักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ
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การเปรียบเทียบวิธีการหาค่าของสมการไคลน์กอร์ดอนและสมการไซน์กอร์ดอน
A COMPARISON THE SOLUTION OF THE KLEIN-GORDON AND SINE-GORDON EQUATIONS
กัญญ์กุลณัช อานุภาพ* และ พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
*
corresponding author e-mail : oilly020638@gmail.com
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาระเบียบวิธีต่างๆที่ใช้หาผลเฉลยของสมการไคลน์กอร์ดอนและสมการไซน์กอร์ดอน โดยใช้
ระเบียบวิธีโฮโมโทพี เพอร์เทอร์เบชันกับการแปลงอาบูท ระเบียบวิธีการแยกอโดเมียนกับการแปลงอาบูท และระเบียบ
วิธีการแก้ไขการแยกอโดเมียนกับการแปลงอาบูท เพื่อทาการเปรียบเทียบว่าระเบียบวิธีการทั้งสามนี้ ระเบียบวิธีใดง่ายต่อการ
หาค่ามากที่สุด จากการหาค่าทาให้พบว่า ระเบียบวิธีการแก้ไขการแยกอโดเมียนกับการแปลงอาบูท เป็นวิธีที่ง่ายต่อการ
แก้ปัญหา
คาสาคัญ : สมการไคลน์กอร์ดอนและสมการไซน์กอร์ดอน การแปลงอาบูท ระเบียบวิธีโฮโมโทพี เพอร์เทอร์เบชัน
ระเบียบวิธีการแยกอโดเมียน ระเบียบวิธีการแก้ไขการแยกอโดเมียน
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.
บทนา
นักวิจัยหลายท่านได้หาผลเฉลยของสมการไคลน์กอร์ดอนและสมการไซน์กอร์ดอน โดยการใช้ระเบียบวิธีการแยก
อโดเมียน ระเบียบวิธีการแปรผันแบบทาซ้า ระเบียบวิธีโฮโมโทพี เพอร์เทอร์เบชัน ระเบียบวิธีการแก้ไขการแยกอโดเมียน
ระเบียบวิธีการแปลงดิฟเฟอเรนเชียล ระเบียบวิธีโฮโมโทพี เพอร์เทอร์เบชันกับการแปลงอาบูท ระเบียบวิธีโฮโมโทพี เพอร์
เทอร์เบชันแบบแปรผัน
สมการไคลน์กอร์ดอนและสมการไซน์กอร์ดอนเป็นหนึ่งในสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย โดยทั่วไปมีรูปแบบของสมการ
ไคลน์กอร์ดอน ดังต่อไปนี้
𝑢𝑡𝑡 − 𝑢𝑥𝑥 + 𝛼𝑔(𝑢) = 𝑓(𝑥, 𝑡)
(1)
หรือ
𝑢𝑡𝑡 − 𝑢𝑥𝑥 + 𝛽1 𝑢 + 𝛽2 𝑔(𝑢) = 𝑓(𝑥, 𝑡)
(2)
โดยที่ 𝑢 เป็นฟังก์ชันของ 𝑥, 𝑡 และ 𝑔 เป็นฟังก์ชันไม่เชิงเส้น α, 𝛽1 , 𝛽2 เป็นพารามิเตอร์ทเี่ ป็นจานวนจริงที่ 𝛼 ≥ 0
ถ้า 𝑔(𝑢) = sin 𝑢 จะเรียกสมการข้างต้นว่า สมการไซน์กอร์ดอน และถ้า 𝑔(𝑢) = sinh 𝑢 จะเรียกสมการข้างต้นว่า
สมการไฮเพอร์โบลิกไซน์กอร์ดอน
ในงานวิจัยนี้ ผู้ศึกษาสนใจ หาผลเฉลยของสมการไคลน์กอร์ดอนและสมการไซน์กอร์ดอน โดยใช้ระเบียบวิธีโฮโมโทพี
เพอร์เทอร์เบชัน [4] ระเบียบวิธีการแยกอโดเมียน [2] และระเบียบวิธีการแก้ไขการแยกอโดเมียน [2] กับการแปลงอาบูท
และนามาเปรียบเทียบว่าระเบียบวิธีใดใช้หาค่าผลเฉลยของสมการไคลน์กอร์ดอนและสมการไซน์กอร์ดอน ง่ายที่สุด
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วิธีดาเนินการวิจัย
2.1 สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equation) [3]
สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equation) คือ สมการที่ประกอบด้วยอนุ พันธ์ (derivative) หรือผลต่างเชิง
อนุพันธ์ (differential) ของตัวแปรตาม (dependent variables) หนึ่งตัวหรือมากกว่าหนึ่งตัว เทียบกับตัวแปรอิสระ
(independent variables) หนึ่งตัวหรือมากกว่าหนึ่งตัว
บทนิยาม 2.1 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ (Ordinary Differential Equations,ODEs) คือ สมการเชิงอนุพันธ์ที่ประกอบด้วย
อนุพันธ์ของตัวแปรตามหนึ่งตัวที่ขึ้นกับตัวแปรอิสระหนึ่งตัว
𝑑𝑛 𝑦
𝑑𝑛−1 𝑦
𝑑𝑦
𝑎𝑛 (𝑥) 𝑑𝑥 𝑛 + 𝑎𝑛−1 𝑑𝑥 𝑛−1 + ⋯ + 𝑎1 (𝑥) 𝑑𝑥 + 𝑎0 (𝑥)𝑦 = 𝑔(𝑥)
(3)
เมื่อ 𝑎𝑛 , 𝑎𝑛−1 , ⋯ , 𝑎1 , 𝑎0 , 𝑔 และ 𝑦 เป็นฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระ 𝑥 เพียงตัวเดียว โดยที่ 𝑎𝑛 ≠ 0 และเรียก
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับ 𝑛 ที่ไม่อยู่ในรูปดังกล่าวว่า สมการเชิงอนุพันธ์สามัญไม่เชิงเส้นอันดับ 𝑛
บทนิยาม 2.2 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (Partial Differential Equations,PDEs) คือ สมการเชิงอนุพันธ์ที่ประกอบด้วย
อนุพันธ์ของตัวแปรตามที่ขึ้นกับตัวแปรอิสระมากกว่าหนึ่งตัว
𝜕2 𝑢(𝑥,𝑡)
𝜕2 𝑢(𝑥,𝑡)
𝜕2 𝑢(𝑥,𝑡)
𝜕𝑢(𝑥,𝑡)
𝜕𝑢(𝑥,𝑡)
𝐴 𝜕𝑥 2 + 𝐵 𝜕𝑥𝜕𝑡 + 𝐶 𝜕𝑡 2 + 𝐷 𝜕𝑥 + 𝐸 𝜕𝑡 + 𝐹𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝐺
(4)
โดยที่ 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 นอกจากนี้จะต้องไม่มีพจน์ใดเป็นผลคูณของตัวแปรตามหรืออนุพันธ์ย่อยของตัว
แปรตามด้วย เช่น สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยแบบเชิงเส้นอันดับสอง สมการ (4)
บทนิยาม 2.4 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยแบบไม่เชิงเส้น (Non-Linear PDE) คือ สมการเชิงอนุพันธ์ยอ่ ยที่ไม่เป็น
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยแบบเชิงเส้น
2.2 สมการไคลน์กอร์ดอนและสมการไซน์กอร์ดอน (Klein-Gordon and sine-Gordon Equations) [4]
สมการไคลน์กอร์ดอน (Klein-Gordon Equation) โดยทั่วไปมีรูปแบบสมการดังต่อไปนี้
𝑢𝑡𝑡 − 𝑢𝑥𝑥 + 𝛼𝑔(𝑢) = 𝑓(𝑥, 𝑡)
(5)
หรือ
𝑢𝑡𝑡 − 𝑢𝑥𝑥 + 𝛽1 𝑢 + 𝛽2 𝑔(𝑢) = 𝑓(𝑥, 𝑡)
(6)
โดยที่ 𝑢 เป็นฟังก์ชันของ 𝑥, 𝑡 และ 𝑔 เป็นฟังก์ชันไม่เชิงเส้น α, 𝛽1 , 𝛽2 เป็นพารามิเตอร์ที่เป็นจานวนจริง ที่ 𝛼 ≥ 0
และถ้า 𝑔(𝑢) = sin 𝑢 จะเรียกสมการข้างต้นว่า สมการไซน์กอร์ดอน
2.3 การแปลงอาบูท (Aboodh Transform) [4]
การแปลงอาบูท เป็นการแปลงแบบใหม่โดยกาหนดไว้สาหรับฟังก์ชันอันดับชี้กาลัง พิจารณาฟังก์ชันในเซต 𝐴
𝐴 = {𝑓(𝑡)|∃𝑀 , 𝑘1 , 𝑘2 > 0 , |𝑓(𝑡)| < 𝑀𝑒 −𝑣𝑡 }
(7)
โดยที่ 𝑀 เป็นจานวนจากัด
𝑘1 , 𝑘2 อาจเป็นจานวนจากัดหรือไม่จากัด การแปลงอาบูทกาหนดโดย สมการอินทิกรัล
1 ∞
𝐴[𝑓(𝑡)] = 𝐾(𝑣) = 𝑣 ∫0 𝑓(𝑡)𝑒 −𝑣𝑡 𝑑𝑡 , 𝑡 ≥ 0 , 𝑘1 ≤ 𝑣 ≤ 𝑘2
(8)
คุณสมบัติของการแปลงอาบูท [1]
1

1) 𝐴[1] = 𝑣2

𝑛!

2) 𝐴[𝑡 𝑛 ] = 𝑣𝑛+2

1

3) 𝐴[𝑒 𝑎𝑡 ] = 𝑣2 −𝑎𝑣

1

4) 𝐴[𝑒 −𝑎𝑡 ] = 𝑣2 +𝑎𝑣

𝑎

1

5) 𝐴[sin(𝑎𝑡)] = 𝑣(𝑣2 +𝑎2 )

6) 𝐴[cos(𝑎𝑡)] = 𝑣2 +𝑎2
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การแปลงอาบูทของอนุพันธ์ย่อยบางอนุพันธ์ [4]
1) 𝐴 [
3) 𝐴 [
5) 𝐴 [

𝜕𝑢(𝑥,𝑡)

] = 𝐾 ′ (𝑥, 𝑣)

𝜕𝑥
𝜕𝑛 𝑢(𝑥,𝑡)
𝜕𝑥 𝑛
𝜕2 𝑢(𝑥,𝑡)
𝜕𝑡 2

2) 𝐴 [

] = 𝐾 (𝑛) (𝑥, 𝑣)
2

4) 𝐴 [
1 𝜕𝑢(𝑥,0)

] = 𝑣 𝐾(𝑥, 𝑣) − 𝑣

𝜕𝑡

𝜕2 𝑢(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥 2
𝜕𝑢(𝑥,𝑡)
𝜕𝑡

] = 𝐾 ′′ (𝑥, 𝑣)

] = 𝑣𝐾(𝑥, 𝑣) −

𝑢(𝑥,0)
𝑣

− 𝑢(𝑥, 0)

2.4 ระเบียบวิธีโฮโมโทพี เพอร์เทอร์เบชัน [4]
พิจารณารูปแบบทั่วไปของสมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้นต่อไปนี้
(9)
(10)

𝐿𝑢 + 𝑁𝑢 = 𝑓(𝑥, 𝑡)
กับเงื่อนไขเริ่มต้น
𝑢(𝑥, 0) = 𝑘1 , 𝑢𝑡 (𝑥, 0) = 𝑘2
โดยที่ 𝑢 เป็นฟังก์ชันของตัวแปร 𝑥, 𝑡
และ 𝑘1 , 𝑘2 เป็นค่าคงที่หรือฟังก์ชันของ 𝑥
𝐿 เป็นตัวดาเนินการเชิงอนุพันธ์แบบเชิงเส้น
𝑁 เป็นตัวดาเนินการเชิงอนุพันธ์แบบไม่เชิงเส้น

ระเบียบวิธโี ฮโมโทพี เพอร์เทอร์เบชัน สามารถสร้างโฮโมโทพี ที่สอดคล้องกับความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้
𝐻(𝑢, 𝑝) = 𝐿𝑢 − 𝐿𝑢0 + 𝑝[𝐿𝑢0 + 𝑁𝑢 − 𝑓(𝑥, 𝑡)] = 0
โดยที่ 𝑝 ∈ [0,1] ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ขนาดเล็ก และ 𝑢0 เป็นค่าประมาณเริ่มต้น ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขเริ่มต้น

(11)

𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑢0 (𝑥, 𝑡) + 𝑝𝑢1 (𝑥, 𝑡) + 𝑝2 𝑢2 (𝑥, 𝑡) + ⋯

(12)

และผลเฉลยของระเบียบวิธีโฮโมโทพี เพอร์เทอร์เบชัน คือ
ดังนั้น ผลเฉลยโดยประมาณของสมการ (9) คือ

𝑢(𝑥, 𝑡) = lim𝑝→1 (𝑢0 (𝑥, 𝑡) + 𝑝𝑢1 (𝑥, 𝑡) + 𝑝2 𝑢2 (𝑥, 𝑡) + ⋯ )
= ∑∞
𝑖=0 𝑢𝑖 (𝑥, 𝑡)

(13)
(14)

2.5 พหุนามอโดเมียน (Adomian Polynomial)
พิจารณาเทอมที่อยู่ในรูปไม่เชิงเส้น Nu( x, t ) เช่น u2 , sin u , cos u , eu , uux , ux2 เป็นต้น
สามารถเขียนในรูปของอนุกรมอนันต์ได้ดังนี้


Nu( x, t )   An

(15)

n 0

โดยที่ An เป็นพหุนามอโดเมียน ทีก่ าหนดโดย
An (u0 , u1 , u2 ,, un ) 

1 d n    i 
 N   ui  , n  0
n ! d  n   i 0
   0

(16)

ผลการวิจัย
3.1 ระเบียบวิธีโฮโมโทพี เพอร์เทอร์เบชันกับการแปลงอาบูท
พิจารณาสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยไม่เชิงเส้นในรูปทั่วไปกับเงื่อนไขเริม่ ต้นดังนี้

เงื่อนไขเริ่มต้น

Du(x, t)  Ru(x, t)  Nu(x, t)  f (x, t)

(17)

u( x,0)  c1 , ut ( x,0)  c2

(18)

A[Du(x, t )]  A[Ru(x, t )]  A[Nu(x, t )]  A[ f (x, t )]
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ใช้คุณสมบัติการแปลงอาบูทของอนุพันธ์ย่อยและแทนเงื่อนไขเริ่มต้น และใส่การแปลงอาบูทผกผัน จะได้
1

1 
1 
1

u( x, t )  A1  2 A[ f ( x, t )]  A1  2 c1   A1  3 c2   A1  2 A[Ru( x, t )  Nu( x, t )]
v

v 
v 
v


1

 F ( x, t )  A1  2 A[ Ru( x, t )  Nu( x, t )]
v


(20)
(21)

โดยที่ F ( x, t )  f ( x, t )  c1  c2t ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธโี ฮโมโทพี เพอร์เทอร์เบชัน จะได้
1

u( x, t )  F ( x, t )  pA1  2 A[Ru( x, t )  Nu( x, t )]
v


(22)

ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธโี ฮโมโทพี เพอร์เทอร์เบชัน




n 0

n 0

u( x, t )   pnun ( x, t ) , Nu( x, t )  p n H n (u)

จะได้



 p u ( x, t )
n

n 0

n

1
 
 F ( x, t )  pA1  2 A[ R   p nun ( x, t )
 n 0
v

(23)

   n
 
    p H n (u)  ]
  n 0
 

(24)

เปรียบเทียบสัมประสิทธิ์กาลังที่เท่ากันของ p จะได้
p0 : u0 ( x, t )  F ( x, t )

(25)

1

pn1 : un1 ( x, t )   A1  2 A Run ( x, t )  H n (u) , n  0
v


แล้วผลเฉลยของระเบียบวิธีโฮโมโทพี เพอร์เทอร์เบชัน ในรูปอนุกรมกาลัง p เป็นดังนี้


u( x, t )   p nun ( x, t )
n 0

 u0 ( x, t )  p1u1 ( x, t )  p2u2 (x, t ) K

(26)

จากสมการ (26) เมื่อ p  1 จะได้ผลเฉลยของสมการที่พิจารณาเป็นดังนี้



u( x, t )  lim u0 ( x, t )  p1u1 ( x, t )  p2u2 ( x, t ) K
p1


  un ( x, t )


(27)

n 0

3.2 ระเบียบวิธีการแยกอโดเมียนกับการแปลงอาบูท
พิจารณารูปทั่วไปของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับสองกับเงื่อนไขเริม่ ต้น

เงื่อนไขเริ่มต้น

Lu(x, t )  Ru(x, t )  Nu(x, t )  g(x, t )

(28)

u( x,0)  1 ( x) , ut ( x,0)  2 ( x)

(29)
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ใส่การแปลงอาบูททั้งสองด้านของสมการ (28) จะได้
A[Lu( x, t)]  A[Ru( x, t)]  A[Nu(x, t )]  A[g(x, t )]

(30)

ใช้คุณสมบัติการแปลงอาบูทของอนุพันธ์ย่อย และแทนเงื่อนไขเริม่ ต้น จะได้
A[u( x, t )] 

(31)

1 ( x) 2 ( x)
v

2



3

v



1
1
1
A[ g ( x, t )]  2 A[ Ru( x, t )]  2 A[ Nu( x, t )]
2
v
v
v

ระเบียบวิธีการแยกอโดเมียนกับการแปลงอาบูท ให้ผลเฉลยอยู่ในรูปอนุกรมอนันต์ คือ


u( x, t )   un ( x, t )

(32)

n 0



Nu( x, t )   An

และแทนพจน์ไม่เชิงเส้น

(33)

n 0

แทนสมการ (32) และ (33) ในสมการ (31) จะได้


 A[un ( x, t )] 
n 0

1 ( x)  2 ( x)
v2



v3




1
1
1
 

A
[
g
(
x
,
t
)]

A
[
R
u
(
x
,
t
)
]

A
[
 An ]
 n

v2
v2
v 2 n 0
 n 0


(34)

ใส่การแปลงอาบูทผกผันทั้งสองด้านของสมการ (34) จากความสัมพันธ์เวียนเกิด จะได้

 2 ( x) 1

1  1 ( x)
1
u0 ( x, t )  A  v2  v3  v2 A[ g ( x, t )]  A [ K ( x, v)]  K ( x, t )




u ( x, t )   A1  1 A[ Ru( x, t )  A ] , n  0
n 
 v2
 n1


(35)

3.3 ระเบียบวิธีการแก้ไขการแยกอโดเมียนกับการแปลงอาบูท
พิจารณารูปทั่วไปของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับสองกับเงื่อนไขเริม่ ต้น
Lu(x, t )  Ru(x, t )  Nu(x, t )  g(x, t )

(36)

u( x,0)  1 ( x) , ut ( x,0)  2 ( x)

(37)

เงื่อนไขเริ่มต้น

ใส่การแปลงอาบูททั้งสองด้านของสมการ (36) จะได้
A[Lu( x, t)]  A[Ru( x, t)]  A[Nu(x, t )]  A[g(x, t )]

(38)

ใช้คุณสมบัติการแปลงอาบูทของอนุพันธ์ย่อย และแทนเงื่อนไขเริม่ ต้น จะได้
A[u( x, t )] 

1 ( x) 2 ( x)
v

2



3

v



1
1
1
A[ g ( x, t )]  2 A[ Ru( x, t )]  2 A[ Nu( x, t )]
2
v
v
v

ระเบียบวิธีการแยกอโดเมียนกับการแปลงอาบูท ให้ผลเฉลยอยู่ในรูปอนุกรมอนันต์ คือ
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u( x, t )   un ( x, t )

(40)

n 0



Nu( x, t )   An

และแทนพจน์ไม่เชิงเส้น

(41)

n 0

แทนสมการ (40) และ (41) ในสมการ (39) จะได้


 A[un ( x, t )] 
n 0

1 ( x)  2 ( x)
v2



v3




1
1
1
 

A
[
g
(
x
,
t
)]

A
[
R
u
(
x
,
t
)
]

A
[
 An ]
 n

v2
v2
v 2 n 0
 n 0


(42)

สาหรับระเบียบวิธีการแก้ไขการแยกอโดเมียนกับการแปลงอาบูท สมมติ K ( x, t ) ในสมการ (35) สามารถแบ่งออกเป็น
2 ส่วน คือ K0 ( x, t ) และ K1 ( x, t ) ดังนั้นจะได้
K ( x, t )  K0 ( x, t )  K1 ( x, t )

(43)

ภายใต้สมมติฐานนี้ มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะในส่วนของ u0 ( x, t ) , u1 ( x, t ) และกาหนดความสัมพันธ์เวียนเกิด
ดังต่อไปนี้

u ( x, t )  K ( x, t )
0
 0

1

1  1
u1 ( x, t )  K1 ( x, t )  A  2 A[ Ru0 ( x, t )]  2 A[ A0 ]
v
v



1

1  1
un1 ( x, t )   A  2 A[ Run ( x, t )]  2 A[ An ] , n  1
v
v



(44)

ตัวอย่าง พิจารณาสมการไคลน์กอร์ดอน กับเงื่อนไขเริม่ ต้นต่อไปนี้
utt  uxx  eu  0
u( x,0)  (e x  x) , ut ( x,0)  0

เงื่อนไข

(45)
(46)

วิธีทา จากสมการ (45) ใส่การแปลงอาบูททั้งสองด้านของสมการ
A[utt ]  A[uxx ]  A[eu ]  A[0]

เมื่อ eu  1  u 

(47)

u 2 u3
u 2 u3
  เลือก eu  1  u  
2! 3!
2! 3!
0
u 2 u3
v 2 A[u( x, t )]   (e x  x)  A[uxx  (1  u   )]  0
v
2! 3!
A[u( x, t )] 

1 x
1
u 2 u3
(
e

x
)

A
[
u

(1

u

 )]
xx
v2
v2
2! 3!

จากสมการ (49) ใส่การแปลงอาบูทผกผันทั้งสองด้านของสมการ จะได้
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1
u 2 u3
u( x, t )  (e  x)  A [ 2 A[u xx  (1  u   )]]
v
2! 3!
1

x

(50)

1) ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีโฮโมโทพี เพอร์เทอร์เบชัน




n 0

n 0

u( x, t )   p nun ( x, t ) , Nu( x, t )   pn H n (u)

(51)

ใช้ระเบียบวิธีโฮโมโทพี เพอร์เทอร์เบชัน กับสมการ (50) จะได้


 pnun ( x, t )  (ex  x)  pA1[
n 0



1
n
A
[(
p
u
(
x
,
t
))

(
p n H n (u))]]


n
xx
v2
n 0
n 0

p0u0 (x, t)  p1u1 (x, t)  p2u2 (x, t)  K  (e x  x)  pA1[

1
A[( p0u0 ( x, t )  p1u1 ( x, t ) ) xx
2
v

( p0 H0 (u)  p1H1(u) )]]

เปรียบเทียบสัมประสิทธิ์กาลังที่เท่ากันของ p จะได้
p0 : u0 ( x, t )  (e x  x)
1

p1 : u1 ( x, t )  A1  2 A[u0 xx  H 0 (u)]
v

1
1
1

 A1  2 A[u0 xx  (1  u0  u02  u03 )]
2
6
v

2
1
1

t
  (2e x  x  1)  (e2 x  2 xe x  x2 )  (e3 x  3e2 x x  3e x x 2  x3 ) 
2
6

2

1

p2 : u2 ( x, t )  A1  2 A[u1xx  H1 (u)]
v

1
1

 A1  2 A[u1xx  (u1  u0u1  u02u1 )]
2
v


11
7
19 3x 11 2 x 3 2 x 1
1 1
1
  ex  e2 x  xex 
e  xe  x e  x   x2
48
24
144
48
16
8 12 12
4


7 3 5 4 x 5 3x 5 2 2 x 5 3 x
5 4
1 5x
x 
e  xe  x e  x e 
x 
e
144
288
72
48
72
288
288



5
5 2 3x 5 3 2 x 5 4 x
1 5 4
xe4 x 
xe 
xe  xe 
x t
288
144
144
24
288 

M

u( x, t )  u0 ( x, t )  u1 ( x, t )  u2 ( x, t ) 
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2
1
1

t
 (e x  x)   (2e x  x  1)  (e2 x  2 xe x  x 2 )  (e3 x  3e2 x x  3e x x 2  x3 ) 
2
6

2

11
7
19 3x 11 2 x 3 2 x 1
1 1
1
  ex  e2 x  xex 
e  xe  x e  x   x2
48
24
144
48
16
8 12 12
4


7 3 5 4 x 5 3x 5 2 2 x 5 3 x
5 4 1 5x
5
x 
e  xe  x e  x e 
x 
e 
xe4 x
144
288
72
48
72
288
288
288



5 2 3x 5 3 2 x 5 4 x
1 5 4
xe 
xe  xe 
x t K
144
144
24
288 

2) ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีการแยกอโดเมียนกับการแปลงอาบูท




n 0

n 0

u( x, t )   un ( x, t ) , Nu( x, t )   An (u)

โดยที่

(53)

ใช้ระเบียบวิธีการแยกอโดเมียนกับการแปลงอาบูท กับสมการ (50) จะได้


 u ( x, t )  (e
n 0

n

x



1

 x)  A1  2 A[( un ( x, t )) xx  ( An (u))]
n 0
n 0
v


u0 (x, t)  u1 (x, t)  u2 (x, t)  K  (e x  x)  A1[

(54)

1
A[(u0 ( x, t )  u1( x, t ) ) xx  ( A0 (u)  A1(u) )]]
v2

ใช้ระเบียบวิธีการแยกอโดเมียนกับการแปลงอาบูท
u0 ( x, t )  e x  x



1  1
un1 ( x, t )  A  v 2 Aunxx  An (u) , n  0




u0 ( x, t )  e x  x
1

u1 ( x, t )  A1  2 Au0 xx  A0 (u)
v


1 
1
1  

 A1  2 A u0 xx  1  u0  u02  u03  
2
6  

v 
2
1
1

t
  (2e x  x  1)  (e2 x  2 xe x  x2 )  (e3 x  3e2 x x  3e x x 2  x3 ) 
2
6

2

1

u2 ( x, t )  A1  2 Au1xx  A1 (u)
v


1 
1

 
 A1  2 A u1xx   u1  u0u1  u02u1  
2

 
v 
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11
7
19 3x 11 2 x 3 2 x 1
1
1
  e x  e2 x  xe x 
e  xe  x e  x 
48
24
144
48
16
8 12
4




1 2 7 3 5 4 x 5 3x 5 2 2 x 5 3 x
x 
x 
e  xe  x e  x e
12
144
288
72
48
72

5 4 1 5x
5
5 2 3x 5 3 2 x 5 4 x 1 5  4
x 
e 
xe4 x 
xe 
xe  xe 
x t
288
288
288
144
144
24
288 

M

u( x, t )  u0 ( x, t )  u1 ( x, t )  u2 ( x, t ) 
2
1
1

t
 (e x  x)   (2e x  x  1)  (e2 x  2 xe x  x 2 )  (e3 x  3e2 x x  3e x x 2  x3 ) 
2
6

2

11
7
19 3x 11 2 x 3 2 x 1
1 1
1
  ex  e2 x  xex 
e  xe  x e  x   x2
48
24
144
48
16
8 12 12
4


7 3 5 4 x 5 3x 5 2 2 x 5 3 x
5 4 1 5x
5
x 
e  xe  x e  x e 
x 
e 
xe4 x
144
288
72
48
72
288
288
288



5 2 3x 5 3 2 x 5 4 x
1 5 4
xe 
xe  xe 
x t K
144
144
24
288 

3) ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีการแก้ไขการแยกอโดเมียนกับการแปลงอาบูท




n 0

n 0

u( x, t )   un ( x, t ) , Nu( x, t )   An (u)

โดยที่

(56)

ใช้ระเบียบวิธีการแก้ไขการแยกอโดเมียนกับการแปลงอาบูท กับสมการ (50) จะได้



x
1  1
u
(
x
,
t
)

(
e

x
)

A
A
[(
u
(
x
,
t
))

(
An (u))]



n
n
xx
 v2
n 0
n 0
n 0




u0 (x, t)  u1 (x, t)  u2 (x, t)  K  (e x  x)  A1[

(57)

1
A[(u0 ( x, t )  u1( x, t ) ) xx  ( A0 (u)  A1(u) )]]
v2

ใช้ระเบียบวิธีการแก้ไขการแยกอโดเมียนกับการแปลงอาบูท


u ( x, t )  e x
 0


1  1
u1 ( x, t )  x  A  2 Au0 xx  A0 (u )
v




1  1
un1 ( x, t )  A  2 Aunxx  An (u ) , n  1
v
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
การหาผลเฉลยของสมการไคลน์กอร์ดอนและสมการไซน์กอร์ดอน โดยใช้ระเบียบวิธีโฮโมโทพี เพอร์เทอร์เบชันกับ
การแปลงอาบูท ระเบียบวิธีการแยกอโดเมียนกับการแปลงอาบูท ระเบียบวิธีการแก้ไขการแยกอโดเมียน กับการแปลงอาบูท
ผลที่ได้จาก 3 วิธี คือระเบียบวิธีการแก้ไขการแยกอโดเมียนกับการแปลงอาบูท เป็นวิธีที่ทาได้อย่างดี และการหาค่าจะทาให้
ง่ายต่อการแก้ปัญหาและไม่ยุ่งยากเหมือน 2 วิธี
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อัลกอริทึมการคัดแยกภาพด้วย Bag of Word เพื่อระบบรักษาความปลอดภัย
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอัลกอริทึมสาหรับช่วยในการรักษาความปลอดภัย และเพื่อศึกษาการ
ประยุกต์ใช้อัลกอริทึมการคัดแยกวัตถุด้วยภาพดิจิตอล เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคาร
สานักงาน ด้วยการประยุกต์ใช้ระบบตรวจจับใบหน้าและหมวกกันน็อค เมื่อมีบุคคลที่ปกปิดใบหน้าเข้ามาบริเวณที่ อุปกรณ์รับ
ภาพสามารถตรวจจับได้ ระบบจะทาการคัดแยกรูปภาพที่ได้จากอุปกรณ์รับภาพ หากพบบุคคลผู้ต้องสงสัยโดยพิจ ารณาจาก
ลัก ษณะการสวมหมวกกั นน็ อคปกปิด ใบหน้ า ระบบจะทาการแจ้ งเตือ นเพื่อ เตรีย มการรัก ษาความปลอดภัย งานวิจั ย นี้
ประยุกต์ใช้แบ็กออฟเวิร์ด (Bag of Word) เพื่อคัดแยกภาพใบหน้าคนและภาพหมวกกันน็อคปกปิดใบหน้า จากการทดลองคัด
แยกภาพใบหน้าและภาพหมวกกันน็อค 206 ภาพ พบว่าอัลกอริทิมคัดแยกภาพด้วยแบ็กออฟเวิร์ดสามารถตรวจคัดแยกภาพ
คนที่ไม่สวมหมวกกันน็อคถูกต้องแม่นยาร้อยละ 94.2 คัดแยกภาพคนที่สวมหมวกกันน็อคปกปิดใบหน้า ได้ถูกต้องแม่นยา
ร้อยละ 84.3
คาสาคัญ : 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
บทนา
ระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารสานักงานหรือบ้านพักอาศัยเป็นระบบที่สาคัญและจาเป็นต้องมีเพื่อรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในปัจจุบันระบบความปลอดภัยบริเวณบ้านพักหรืออาคารสานักงานนิยมใช้กล้องวงจรปิด
เพื่อตรวจสอบบุคคลที่เข้ามาในอาคารสานักงาน ระบบรั กษาความปลอดภัยที่ดีควรตรวจจับได้ว่าบุคคลที่กาลังจะเข้ามาใน
อาคารสถานที่นั้นเป็นผู้ไม่ประสงค์ดีหรือไม่
งานวิจัยนี้ประยุกต์ใช้ Bag of Word (Zin Zhang et al., 2010) เพื่อพัฒนาระบบคัดแยกวัตถุ สาหรับตรวจจับ
ภาพบุคคลที่สวมหมวกกันน็อคเข้ามาบริเวณอาคารสถานที่ ซึ่ง ลักษณะการสวมหมวกกันน็อคเข้ามาในบริเวณอาคารสถานที่
นั้นสามารถบ่งบอกได้ว่าบุคคลนั้นมีความน่าจะเป็นที่จะเป็นผู้ไม่ประสงค์ดี และอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้ที่อยู่ในอาคารสถานที่ Bag of Word คืออัลกอริทึมที่ใช้ในกระบวนการรู้จาหรือคัดแยกวัตถุ (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
สร้างวิธีการวินิจฉัยโรคภูมิต้านทานผิดปกติ ในมนุษย์โดยใช้ภาพถ่ายเยื่อบุผิว งานวิจัยของ Diane Larlus et al.(2009)
ประยุกต์ใช้ Bag of Word เพื่อทานายชนิดของวัตถุที่ถูกวัตถุอื่นซ้อนทับอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Pierre Tirilly et al.
(2008) ปรับปรุงวิธีการค้นคืนภาพและวิดีโอโดยประยุกต์ใช้ Bag of Word ในขั้นตอนการแยกประเภทภาพ Paul
Scovanner et al. (2007) ประยุกต์ใช้ Bag of Word ร่วมกับ SIFT descriptor เพื่อการรู้จาลักษณะการเคลื่อนไหวของวัตถุ
ในไฟล์วิดีโอ
เพื่อพัฒนาอัลกอริทึมสาหรับการตรวจจับภาพผู้สวมใส่หมวกกันน็อคเข้ามาในอาคาร ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ Bag of
Word เพื่อคัดแยกภาพออกเป็นสองกลุ่มคือ ใบหน้าบุคคล และภาพบุคคลสวมใส่หมวกกันน็อคปกปิดใบหน้า อัลกอริทึมที่
พัฒนาขึ้นนี้สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์รับภาพ IP camera ซึ่งสามารถใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของระบบรักษาความปลอดภัยได้
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จัยครั้ งนี้มีวั ตถุประสงค์ เพื่อศึ กษาวิ ธีการตรวจจับการสวมหมวกนิรภั ย เพื่ อแจ้งเตือนระบบรักษาความ
ปลอดภัยเมื่อมีบุคคลผู้มีแนวโน้มไม่ประสงค์ดีเข้ามาบริเวณทางเข้าประตูห้องหรือทางเข้าอาคาร ขั้นตอนการทางานแบ่งเป็น
สองขั้นตอนคือ ขั้นตอนการ Train และขั้นตอนการ Test แผนภาพการทางานแสดงดังรูปที่ 1
1. ขั้นตอนการ Train
1.1 Data Base
ภาพที่ใช้ในการเทรนแบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล ได้แก่ภาพใบหน้าบุคคล และภาพหมวกกันน็อค แต่ละภาพมีขนาดและ
ความเข้มแสงแตกต่างกัน ภาพบุคคลสวมหมวกกันน็อคได้มาจากกล้อง IP camera วีสตาร์แคม รุ่น c7837wip โดยใช้กล้อง
บันทึกภาพบุคคลทีส่ วมหมวกกันน็อคเดินผ่านกล้องและบันทึกภาพเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลภาพสาหรับการเทรน

ภาพที่ 1 แผนภาพขั้นตอนการคัดแยกภาพเพื่อตรวจจับการสวมหมวกนิรภัยด้วย Bag of Word
1.2 Bag of Word Algorithm
กระบวนการ Bag of Word เริ่มต้นด้วยการนาชุดข้อมูลภาพที่ใช้เทรน แบ่งคานวณหาลักษณะเด่น SURF (H. Bay
et al., 2008) แล้วนาลักษณะเด่น SURF มาสร้างเป็น Feature Vector ของแต่ละชุดข้อมูล จากนั้นนา Feature Vector ที่
ได้มาเข้าสู่กระบวนการแบ่งกลุ่มแยกเป็นคลัตเตอร์โดยใช้ K-Mean clustering แต่ละคลัตเตอร์ที่แบ่งกลุ่มได้ คือ Visual word
ที่ใช้แทนลักษณะเด่นของภาพย่อยแต่ละภาพของชุดข้อมูล ขั้นตอนการสร้าง Visual word แสดงในรูปที่ 2
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ภาพที่ 2 กระบวนการสร้าง visual word [ref mathworks]
1.3 Classifications model
ขั้นตอนนี้นา Visual word ของแต่ละชุดข้อมูลที่ใช้ในการเทรนมาคานวณฮิสโตแกรมการสร้าง ทาให้ได้ฮิสโตแกรม
ของสองกลุ่มข้อมูลคือ กลุ่มที่ 1 ภาพใบหน้าคนไม่สวมหมวกกันน็อคปกปิดใบหน้า และกลุ่มที่ 2 คือภาพหมวกกันน็อครวมทั้ง
ภาพบุคคลที่สวมหมวกกันน็อคปกปิดใบหน้าด้วย ตัวอย่างฮิสโตแกรมของ Visual word ของทั้งสองกลุ่มแสดงในรูปที่ 3
Classification model สร้างจากการคานวณระยะห่างระหว่างฮิสโตแกรมของสองกลุ่มข้อมูลดังแสดงในรูปที่ 4

ภาพที่ 3 ฮิสโตรแกรมของ visual word (Mathworks, 2017).
Classification Model

Images in database

Distance measure:

Database image 2

Database image 1

ภาพที่ 4 การสร้าง Classification Model จากฮิสโตแกรม (Mathworks, 2017).
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1. ขั้นตอนการ Test
ในการทดสอบ ประสิทธิภาพของ Classification Model ที่ได้จากการเทรนด้วย Bag of Word ประกอบด้วยสอง
ขั้นตอนคือ การนาเข้าข้อมูลภาพ และการคัดแยกด้วย Bag of Word
2.1นาเข้าข้อมูลภาพจาก IP camera โดยทาการบันทึกภาพที่ส่งมาจาก IP camera แล้วอ่านไฟล์ภาพเข้ามาเพื่อ
ตรวจสอบ แปลงภาพจากภาพสีเป็นภาพระดับเทา
2.2คานวณหาลั กษณะเด่น SURF ของภาพที่น ามาตรวจสอบเพื่อสร้า งฮิสโตรแกรมของลักษณะเด่น และ
เปรียบเทียบกับ Classification Model ที่ได้จากขั้นตอนการเทรนโดยใช้การคานวณระยะหว่างระหว่างฮิสโตรแกรมของภาพ
ที่นามาทดสอบและ ฮิสโตรแกรมของภาพที่ ใช้เทรนซึ่งอยู่ในรูปแบบของ Classification Model หากภาพที่นามาทดสอบมี
ความเหมือนกับกลุ่มข้อมูลเทรนชุดใดมากที่สุด จัดให้อยู่กลุ่มเดียวกับกลุ่มข้อมูลเทรนชุดนั้น

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

รูปที่ 5 ผลลัพธ์การตรวจจับการสวมหมวกนิรภัย ก), ข) เป็นผลการทดสอบที่สามารถตรวจจับได้ เมื่อมีบุคคลใส่
หมวกกันน็อค เดินผ่าน ค), ง) เป็นผลการทดสอบที่สามารถตรวจจับได้เมื่อมีบุคคลที่ไม่ใส่หมวกกันน็อค
เดินผ่าน
ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง ระบบการตรวจใบหน้าและหมวกกันน็อค ภาพที่ใช้ทดสอบประกอบด้วยรูปที่
เป็นบุคคลสวมหมวกกันน็อคและบุคคลที่ไม่สวมหมวกกันน็อค จานวน 206 รูปภาพ จัดเป็นกลุ่มสองกลุ่ม กลุ่มแรกคือบุคคลที่
ไม่สวมหมวกนิรภัย 104 รูปภาพ และกลุ่มที่สองบุคคลที่สวมหมวกนิรภัย 102 รูปภาพ ขนาดของรูปภาพจะมีขนาดที่ไม่เท่ากัน
โดยแต่ล ะรู ป จะการตกกระทบของแสงที่แ ต่ งต่ างกั น อั ล กอริทึ ม ที่ ใ ช้ท ดสอบประมวลผลด้ว ยโปรแกรม Matlab บน
คอมพิวเตอร์ Core i5 ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ผลการทดลองแสดงในตารางที่ 1 เวลาที่ใช้ในการประมวลผลแสดงใน
ตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพการตรวจจับหมวกนิรภัย
ภาพที่ใช้ทดสอบ
จานวนภาพ

คัดแยกถูกต้อง

คัดแยกผิด

ร้อยละความถูกต้อง

104

98

6

94.2

ภาพคนสวมหมวกกันน็อคปกปิดใบหน้า 102

86

16

84.3

รวม

184

22

89.3

ภาพคนไม่สวมหมวกกันน็อค

206

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
ภาพที่ตรวจอบผิด จะไม่ปรากฏให้เห็น เมื่อใช้กับกล้อง ip camera ทาให้ ประมวลผลช้ามาก คัดแยกผิดพลาดเกิดจาก
ระยะใกล้ไกลของวัตถุ ความละเอียดและความชัดเจนของรูปภาพที่ใช้ในการทดลอง
สรุปผลการวิจัย
ในโครงงานนี้เป็นการทดลองการทาการคัดแยกภาพด้วย Bag of Word เพื่อระบบรักษาความปลอดภัยโดยการใช้
โปรแกรม Mat lab ในการทางานของโครงการนี้ การใช้ mat lab นั้นจะต้องมีอัลกอริทึมที่ใช้ใน classifies รูปภาพ
อัลกอริทึมที่ใช้นั้นคือ Bag of word ซึ่งให้ผลการ Test และ Train ได้ที่ตรงตามต้องการ ขั้นตอนการทา เริ่มจากการเก็บรวม
รวมรูปภาพ และแบ่งไฟล์รูปภาพเพื่อทาการ Test และ Train ในโปรแกรม Mat lab หลังจากนั้นใช้อัลกอริทึม Bag of word
ในการ ทางานดังกล่าวเพื่อให้ได้ภาพใบหน้าและหมวกกันน็อคเพื่อ Classifies ให้จัดอยู่ในกลุ่มที่กาหนดไว้ ทาให้ผลที่ได้จาก
การทดลองนั้นมีความถูกต้อง ทั้งนี้ยังเป็นการนาเอาอัลกอริทึมมาพัฒนาและสามารถประยุกต์ให้เหมาะสมกับระบบรักษาความ
ปลอดภัย
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว โดยใช้น้ามันดีเซลที่ได้จากขยะพลาสติก 100%
(P100) กับน้ามันดีเซลเชิงพาณิชย์ และเปรียบเทียบผลที่ได้กับน้ามันดีเซลเชิงพาณิชย์ จากการทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์
พบว่า น้ามันดีเซลจากขยะพลาสติกมีค่าแรงบิดและกาลังเบรคของเครื่องยนต์ต่ากว่าน้ามันดีเซลเชิงพาณิชย์ประมาณ 3% ที่
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ 2,200 rpm แต่มีอัตราการใช้เชื้อเพลิงน้อยกว่า ทาให้มีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจาเพาะต่ากว่า
เพียง 2% โดยสรุปพบว่า น้ามันดีเซลจากขยะพลาสติกเป็นพลังงานทางเลือกหนึ่งที่มีศักยภาพในการนามาทดแทนน้ามันดีเซล
เชิงพาณิชย์ได้ โดยไม่ต้องทาการดัดแปลงเครื่องยนต์และสามารถนามาประยุกต์ใช้กับงานทางด้านการเกษตรได้
ค้าส้าคัญ : สมรรถนะของเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ดีเซล น้ามันดีเซลจากขยะพลาสติก
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
ประเทศไทยต้องพึ่งพาการนาเข้าพลังงานจากต่างประเทศเป็นหลัก พบว่ากว่าร้อยละ 60 ของความต้องการพลังงาน
เชิงพาณิชย์ขั้นต้นมาจากการนาเข้า จากข้อมูลในปี 2556 พบว่ามูลค่าการนาเข้าน้ามันดิบมีสัดส่วนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 75
ของมูลค่าการนาเข้าทั้งหมด (ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2556) ทั้งนี้น้ามัน
สาเร็จรูปยังคงเป็นพลังงานที่ใช้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.2 และยังมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีกเพราะไม่สามารถเพิ่มปริมาณการ
ผลิตปิโตรเลียมในประเทศได้ทันกับความต้องการใช้งาน การพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างจริงจังจะช่วยลดการพึ่งพาและนาเข้า
น้ามันเชื้อเพลิงได้ ทางรัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศ ประกอบด้วย พลังงาน
แสงอาทิตย์ ลม น้า ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ขยะ และเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยการปรับปรุงแผนพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน 15 ปี เป็นแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579, 2558) ดังนั้นการผลักดันให้ใช้พลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น จึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วทาให้พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในประเทศเปลี่ยนแปลง
ไป ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยตามมาภายในประเทศ ในปี 2556 มีขยะมูลฝอยมีปริมาณมากถึง 26.77 ล้านตัน (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2557) ในปัจจุบันการกาจัดขยะมูลฝอยเป็นส่วนใหญ่ยังไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน อย่างไรก็ตาม ขยะชุมชนเหล่านี้มีศักยภาพในการนามาใช้เป็นพลังงาน ดังนั้น

425

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

การนาขยะมาเพิ่มมูลค่าเป็นพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ความร้อน หรือเชื้อเพลิง จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง ซึ่ง
นอกจากจะแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมได้แล้วยังช่วยแก้วิกฤตด้านพลังงานของประเทศได้อีกด้วย

ขยะพลาสติกมีสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเช่นเดียวกับน้ามันเชื้อเพลิง ดังนั้น จึงสามารถนามาแปรสภาพให้
กลับเป็นน้ามันเชื้อเพลิงได้โดยการเปลี่ยนโมเลกุลให้เล็กลงเพื่อให้กลายเป็นเชื้อเพลิงเหลว โดยต้องผ่านกระบวนการที่
เรียกว่ากระบวนการไพโรไลซิส ซึ่งเป็นกระบวนการแตกตัวของสารที่มีมวลโมเลกุลสูงด้ว ยความร้อนภายใต้สภาวะไร้
ออกซิเจน โดยความร้อนที่ใช้อยู่ในช่วงอุณหภูมิปานกลาง 450–600 ºC ทาให้ได้ผลิตภัณฑ์ 3 ชนิดจาแนกตามสถานะ
คือ ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ โดยก๊าซที่ได้ประกอบด้วย ก๊าซมีเทน (CH4) จนถึงก๊าซโพรเพน (C4H10) ส่วนของแข็ง
ที่ได้จากกระบวนการ คือ ถ่าน สาหรับของเหลวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการจากกระบวนการมากที่สุด (สุวิเชียร,
2555) ซึ่งของเหลวที่ได้จากกระบวนการมีลักษณะคล้ายน้ามันเตา แต่มีความใสมากกว่าและเป็นสีดา (ศิริรัตน์ , 2550)
ผลิตภัณฑ์ของเหลวมีขนาดโมเลกุลหลากหลายจานวนอะตอมของคาร์บอนตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจนถึงส่วนกลั่นได้ที่มีจุด
เดือดมากกว่า 370 ºC ซึ่งสามารถนาไปกลั่นแยกและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อให้เหมาะสมสาหรับใช้
เป็นเชื้อเพลิงเหลวชนิดต่างๆ เช่น ก๊าซโซลีน เจทออยล์ ดีเซล น้ามันหล่อลื่น และน้ามันเตา เป็นต้น
จากการศึกษาที่ผ่า นมาได้มี การนาน้ ามัน จากขยะพลาสติกมาทดสอบสมบั ติและทดสอบกับเครื่องยนต์
เบื้องต้น พบว่าน้ามันจากขยะพลาสติกมีค่าความร้อน ค่าเลขซีเทน ค่าความถ่วงจาเพาะ ค่าความหนืด และจุดวาปไฟ
สูงกว่าเชื้อเพลิงดีเซลเล็กน้อย การทดสอบกับเครื่องยนต์สร้างกาลังที่ภาระสูงสุดได้มากกว่า มีอัตราการสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงจาเพาะ (SFC) สูงกว่า 5-8% และการปลดปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีค่า
ใกล้เคียงกัน จากสมบัติและการทดสอบน้ามันจากขยะพลาสติกมีความใกล้เคียงกับน้ามันดีเซล (คณิต , 2557) อย่างไร
ก็ตาม แม้ว่าน้ามันที่ได้เหล่านี้จะมีศักยภาพนามาทดแทนน้ามันเชิ งพาณิชย์ได้ แต่คุณภาพที่ได้ก็แตกต่างกันออกไป
ขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย เช่น เทคโนโลยีที่ใช้ ระบบการผลิต และวัตถุดิบ เป็นต้น ดังนั้นจึงมีความจาเป็นต้อง
ทดสอบหาสมบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และนามาทดสอบกับการใช้งานจริงกับเครื่องยนต์ เพื่อให้สามารถใช้น้ามันจากขยะ
พลาสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนามาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลได้อย่างสมบูรณ์
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จะทาการทดสอบน้ามันดีเซลที่ผลิตได้จากขยะพลาสติกหลังผ่านกระบวนการกลั่นกับ
เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว โดยจะเปรียบเทียบสมรรถนะกับน้ามันดีเซลเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าน้ามันที่ได้
จากเชื้อเพลิงขยะสามารถนามาทดแทนได้จริง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเครื่องยนต์
วิธดี ้าเนินการวิจัย
1. น้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ
น้ามันดีเซลที่ใช้ในการทดสอบนี้จะใช้น้ามันดีเซลเชิงพาณิชย์ (commercial diesel) ตามมาตรฐานกรมธุรกิจ
พลังงานเปรียบเทียบกับน้ามันดีเซลจากขยะพลาสติก (plastic diesel) 100% จากกระบวนการไพโรไลซีสที่นามาจากโรงกลั่น
น้ามันจากขยะพลาสติกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยน้ามันดีเซลจากขยะพลาสติกที่ ผลิตได้ส่วนใหญ่มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน ยกเว้นค่าการกลั่น (ตารางที่ 1) และจัดอยู่ในน้ามันดีเซลประเภทรอบหมุนเร็ว
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ตารางที่ 1 คุณสมบัติของน้ามันดีเซลที่กลั่นได้เปรียบเทียบกับคุณลักษณะของน้ามันดีเซลตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
ล้าดับ

คุณสมบัติ

วิธีทดสอบ

1

Density @ 15ºC (kg/m3)

ASTM D 1298

2

Cetane Number
Calculated Cetane Index

ASTM D 613
ASTM D 976

3

Kinematic Viscosity @ 40ºC (cSt)

ASTM D 445

4
5
6
7
8
9
10
11

Flash Point (ºC)
Cloud Point (ºC)
การกัดกร่อนแผ่นทองแดง
เสถียรภาพต่อการเกิดออกซิเดชั่น (g/m3)
กามะถัน (% w/w)
กากถ่าน (% w/w)
เถ้า (% w/w)
การกลั่น (อุณหภูมิของส่วนที่กลั่นได้โดย
ปริมาตรในอัตรา 90% (ºC)
โพลิเมอร์อะโรมาติก (% w/w)
น้า (% w/w)
คุณสมบัติการหล่อลื่น (µm)

ASTM D 93
ASTM D 97
ASTM D 130
ASTM D 2274
ASTM D 2622
ASTM D 189
ASTM D 482
ASTM D 86

12
13
14

ASTM D 2425
ASTM D 2709
CEC F-06-96

น้ามันดีเซล
ที่กลั่นได้

อัตรา
สูง-ต่้า

ไม่ต่ากว่า
ไม่สูงกว่า
ไม่ต่ากว่า
67
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
3.103
ไม่สูงกว่า
50.5
ไม่ต่ากว่า
15
ไม่ต่ากว่า
หมายเลข 1 ไม่สูงกว่า
17.8
ไม่สูงกว่า
0
ไม่สูงกว่า
<0.10
ไม่สูงกว่า
0.005
ไม่สูงกว่า
371.9
ไม่สูงกว่า
0.8111

3.1
0
350

ไม่สูงกว่า
ไม่สูงกว่า
ไม่สูงกว่า

กรมธุรกิจพลังงาน
หมุนเร็ว หมุนช้า
0.81
0.87
0.92
50
45
50
45
1.8
4.1
8
52
52
10
16
หมายเลข 1
25
0.005
1.5
0.05
0.01
0.02
357
11
0.05
460

0.3
-

2. เครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ในการทดสอบและชุดทดสอบสมรรถนะ
เครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ในการทดสอบเป็นเครื่องยนต์ดีเซลใหม่สูบเดียว ยี่ห้อ HONMAR รุ่น DH850E ที่มีสภาพพร้อม
ใช้งาน และชุดทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซล ESSOM รุ่น MT502HD (รูปที่ 1) โดยข้อมูลทางเทคนิคต่างๆ ของ
เครื่องยนต์ดีเซลแสดงในตารางที่ 2 และชุดอุปกรณ์การทดสอบและการติดตั้งเครื่องมือวัดต่างๆ เพื่อทาการตรวจวัดค่า
สมรรถนะของเครื่องยนต์แสดงในรูปที่ 2
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ภาพที่ 1 เครื่องยนต์ดีเซลและชุดทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์
ตารางที่ 2 ข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ในการทดสอบ
Model

DH850E

Horsepower (hp)
Engine type
Cooling System
Combustion system
Cylinder bore x stroke (mm x mm)
Cylinder volume
Engine start system
Fuel capacity
Fuel type
Engine oil capacity
Engine dimension

6.7 at 3,600 rpm
Single-cylinder, 4-stroke
Air cooled type
Direct injection
78x62 cc
296 cc
Recoil
3.5 liters
Diesel
1.1 liters
427x383x450 mm

428

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

ภาพที่ 2 Schematic diagram of the experimental set-up
3. วิธกี ารทดสอบ
การทดสอบสมรรถนะเครื่ อ งยนต์ อ้ างอิ งมาตรฐาน ISO 15550-2002 : Internal Combustion Engine
Determination and Method for the Measurement of Engine Power (ISBGS, 2002) เป็นมาตรการทดสอบ
สมรรถนะเครื่องยนต์ทั่วไปที่ใช้กับเครื่องยนต์สันดาปภายในเกือบทุก ชนิด ทาการทดสอบโดยใช้น้ามันดีเซลกับเครื่องยนต์
HONMAR รุ่น DH850E สาหรับใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการอ้างอิงและเปรียบเทียบผลกับการทดสอบเครื่องยนต์เดียวกันแต่
เปลี่ยนเป็นใช้น้ามันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติก เพื่อทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ ได้แก่ กาลัง แรงบิด รอบ และอัตราการใช้
น้ามันเชื้อเพลิง ที่ความเร็วรอบต่าง (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) ปรับรอบความเร็วของเครื่องยนต์ไปที่ 2,700 รอบต่อนาที (75% ของตาแหน่งเปิดสุด)
3) เพิ่มภาระให้กับเครื่องยนต์โดยค่อยๆ หมุน loading valve บน dynamometer ตามเข็มนาฬิกาจนกระทั่งรอบ
เครื่องยนต์ลดลงครั้งละ 100 รอบต่อนาที และทุกๆ ครั้งที่รอบลดลง 100 รอบต่อนาที ให้บันทึกข้อมูล แรงบิด (engine
break torque) กาลังเบรก (engine break power) การสิ้นเปลืองน้ามันเชื้อเพลิง (fuel consumption) จนกระทั่งรอบ
เครื่องยนต์ลดลงเหลือ 1,700 รอบต่อนาที จึงยุติการทดสอบ
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ HONMAR รุ่น DH850E โดยใช้น้ามันดีเซลเชิงพาณิชย์ (commercial diesel)
เปรียบเทียบกับน้ามันดีเซลจากขยะพลาสติก (plastic diesel) 100% ที่ความเร็วรอบต่างๆ พบว่า กราฟแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงแรงบิด กาลัง และอัตราการสิ้นเปลือ งเชื้อเพลิ งจาเพาะของเครื่อ งยนต์ตามความเร็ว รอบต่างๆ มีแนวโน้ ม
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน
เมื่อพิจารณาแรงบิดของเครื่องยนต์ พบว่าน้ามันดีเซลจากขยะพลาสติกมีแรงบิดต่ากว่าน้ามันดีเซลเชิงพาณิชย์
เล็กน้อย (รูปที่ 3) โดยเฉพาะในช่วงความเร็วรอบ 2,000–2,400 rpm ซึ่งเป็นช่วงทางานปกติของเครื่องยนต์ ค่าแรงบิดสูงสุด
ของเครื่องยนต์จะอยู่ในช่วงความเร็ว รอบ 2,200 rpm โดยน้ามันดีเซลจากขยะพลาสติกให้ค่าแรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์ที่
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11.9 N.m ในขณะที่น้ามันดีเซลเชิงพาณิชย์ให้ค่าแรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์สูงกว่า ที่ 12.2 N.m หรือ น้ามันดีเซลจากขยะ
พลาสติกมีแรงบิดน้อยกว่าน้ามันดีเซลเชิงพาณิชย์ประมาณ 3%

ภาพที่ 3 ผลของความเร็วรอบต่อแรงบิดเมื่อใช้น้ามันดีเซลเชิงพาณิชย์และน้ามันดีเซลจากขยะพลาสติก
เมื่อคานวณหาค่ากาลังเบรค (break power) พบว่า ค่ากาลังเบรคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามความเร็วรอบและน้ามัน
ดีเซลทั้ง 2 ประเภทให้ผลใกล้เคียง (รูปที่ 4) ในส่วนของกาลังสูงสุดของเครื่องยนต์จะอยู่ที่ความเร็วรอบ 2,500 rpm (ความเร็ว
สูงสุดที่ใช้) โดยน้ามันดีเซลเชิงพาณิชย์ให้ค่ากาลังสูงสุดของเครื่องยนต์ที่ 2.93 kW ในขณะที่น้ามันดีเซลจากขยะพลาสติกให้ค่า
กาลังสูงสุดของเครื่องยนต์ที่ 2.83 kW อย่างไรก็ตาม ในช่วงความเร็วรอบ 1,700-2,300 rpm กาลังที่ได้จากน้ามันดีเซลจาก
ขยะพลาสติกจะน้อยกว่าน้ามันดีเซลเชิงพาณิชย์เฉลี่ย 6%

ภาพที่ 4 ผลของความเร็วรอบต่อกาลังเบรคเมื่อใช้น้ามันดีเซลเชิงพาณิชย์และน้ามันดีเซลจากขยะพลาสติก
ในส่วนของอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจาเพาะ (SFC) พบว่าเครื่องยนต์เมื่อใช้น้ามันดีเซลจากขยะพลาสติก ให้ค่า
SFC เฉลี่ยต่าที่สุดคือ 0.44 g kW/hr ในขณะที่น้ามันดีเซลเชิงพาณิชย์ให้ค่า SFC เฉลี่ยใกล้เคียงกันคือ 0.41 g kW/hr โดยคิด
ค่าเฉลี่ย SFC ในช่วงที่รอบเครื่องยนต์ใช้งานจริง ในช่วง 2,000–2,600 rpm ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ถึงแม้เครื่องยนต์จะมี
แรงบิด และกาลังเบรคน้อยกว่าเมื่อใช้น้ามันดีเซลจากขยะพลาสติก แต่เมื่อพิจารณาการสิ้นเปลืองน้ามันแล้วพบว่า การใช้
น้ามันดีเซลจากขยะพลาสติก และน้ามันดีเซลเชิงพาณิชย์มีค่าใกล้เคียงกันมาก (รูปที่ 5)

430

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

ภาพที่ 5 ผลของความเร็วรอบต่ออัตราสิ้นเปลืองน้ามันเมื่อใช้นามั
้ นดีเซลเชิงพาณิชย์และน้ามันดีเซลจากขยะพลาสติก
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าน้ามันดีเซลที่ได้จากขยะพลาสติกมีศักยภาพที่จะนามาทดแทนน้ามันดีเซลเชิงพาณิชย์ได้ โดย
สามารถปรับปรุงให้มีคุณภาพเหมือนกันในอนาคต
สรุปผลการวิจัย
จากผลการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลเมื่อใช้น้ามันดีเซลเชิงพาณิชย์กับน้ามันดีเซลจากขยะพลาสติก
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เล็กน้อย โดยทาให้กาลังลดลง ~ 3% แต่เมื่อหาอัตราการสิ้นเปลืองน้ามันจาเพาะของการ
ใช้น้ามันดีเซลจากขยะพลาสติก และน้ามันดีเซลเชิงพาณิชย์มีค่าใกล้เคียงกันมาก จึงทาให้ประสิทธิภาพทางความร้อนของ
เครื่องยนต์เมื่อใช้น้ามันดีเซลจากขยะพลาสติกมีค่าน้อยกว่าน้ามันดีเซลเชิงพาณิชย์เพียง 1.5-3.0% เท่านัน้
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การประยุกต์ใช้ Deep learning เพื่อคัดแยกภาพ ชาย-หญิง
MALE-FEMALE CLASSIFICATION USING DEEP LEARNING
ณัฐพงศ์ พรสุทธิพันธุ*์ พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ จิรารัตน์ เอี่ยมสอาด และ ชิตณรงค์ เพ็งแตง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม พิษณุโลก
*corresponding author e-mail : natthapong.p@psru.ac.th
บทคัดย่อ
การรู้จาคุณลักษณะและการคัดแยกชาย - หญิงด้วยภาพดิจิตอล เป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาระบบรักษา
ความปลอดภัย เช่น ระบบความปลอดภัยสาหรับสถานศึกษาประเภทหญิงล้วน และระบบรักษาความปลอดภัยสาหรับหอพัก
หญิง หากพบว่าบุคคลเพศชายเข้ามาบริเวณหอพักหญิงหรือสถานที่ที่สงวนไว้สาหรับเพศหญิงแล้วนั้นระบบรักษาความ
ปลอดภัยจะต้องแจ้งเตือนผู้ดูแลได้ งานวิจัยนี้เสนอวิธีการคัดแยกชาย-หญิงด้วยภาพดิจิตอลใช้เทคโนโลยีประมวลผลภาพ
ร่วมกับ การเรียนรู้ เชิงลึ ก เพื่ อเป็น ส่วนหนึ่งของการประมวลผลของระบบรัก ษาความปลอดภัย ภาพที่ใช้ใ นการทดสอบ
ประกอบด้วยภาพชาย-หญิง จานวน 100 ภาพ จากการผลการทดลองพบว่าวิธีการคัดแยกชาย-หญิงด้วยภาพดิจิตอลใช้
เทคโนโลยีประมวลผลภาพร่วมกับการเรียนรู้เชิงลึกมีประสิทธิภาพการคัดแยกภาพชาย-หญิง ได้ถูกต้องแม่นยา 98 %
คาสาคัญ : 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
บทนา
ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นภัยคุกคามที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทั้งกับเราทั้งบุคคลรอบข้าง (กรองจิตต์ ตั้ง
ปรัชญากูล และกรองแก้ว ตั้งปรัชญากูล, 2560) ทีก่ ่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบภัย ซึ่งสาเหตุของ
อาชญากรรมเกิดจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การเพิ่มขึ้นของประชากร สภาพครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม สิ่งเหล่านี้ล้วนมีส่วนกระตุ้นให้เกิดปัญหาอาชญากรรมต่างๆได้ อาทิเช่น
การลักทรัพย์ การปล้น ฆ่า ข่มขืน หรือการฉ้อโกง ต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นการป้องกันหรือการเฝ้าระวังปัญหาหากมีเหตุการณ์ไม่
ปกติเกิดขึ้น ย่อมส่งผลดีต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบภัยมากขึ้น ระบบกล้องวงจรปิดจึงเป็นที่นิย มใน
ปัจจุบัน ที่ช่วยเฝ้าระวังความปลอดภัยและบันทึกภาพเหตุการณ์อาชญากรรมไว้เป็นหลักฐานเพื่อติดตามผู้กระทาความผิด
ต่อไป
กล้ อ งวงจรปิ ด ได้ น ามาใช้ ใ นหลากหลายรู ป แบบ เช่ น กล้ อ งวงจรปิ ด บริ เ วณท้ อ งถนน เพื่ อ คั ด แยกประเภทของ
ยานพาหนะ (พรหมเทพ ว่องวัฒนวิบูลย์ ภูเบศร์ ธรรมกรุณา และคณะ, 2555) หากนาภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิดมา
วิเคราะห์ด้วยเทคนิคประมวลผลภาพจะทาให้ระบบรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (นิคม สุวรรณวร, 2556, ไต
รวิทย์ อินทจักร, 2556) การประมวลผลภาพได้มีการใช้งานในหลายรูปแบบ (นัศน์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ และคณะ, 2558) เช่น
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การประมวลผลภาพเพื่อวิเคราะห์รอยเลือด (กิตตพัฒน์ บุญคง, 2552) การประมวลผลภาพเพื่อตรวจจับจุดบกพร่องของ
ชิ้นงานในอุตสาหกรรมการผลิต (กนิษฐา หงส์พรรคนุญ และคณะ, 2555) การประมวลผลภาพเพื่อประเมินระยะห่างและ
ตาแหน่งของวัตถุ (นันธชัย เต๋จาติ๊บ และ เทวฤทธิ์ ชมภู, 2557) การประมวลผลภาพเพื่อวัดสีแผ่นพิมพ์ธนบัตร (ไพโรจน์ คล้าย
เพ็ชร์, 2556) การประมวลผลภาพไบโอเมตริกซ์ (รติพร จันทร์กลั่น, 2557)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ใบหน้า เช่น งานวิจัยของสุจิตรา อดุลย์เกษม และ จิตดารง ปรีชาสุข. (2556)
นาเสนอการรู้จาภาพใบหน้าเพื่อพัฒนาต้นแบบอัจฉริยะเพื่อการอนุญาตผู้ใช้เข้าสู่ระบบ สมปอง เวฬุวนาธร และ สุพจน์ นิตย์
สุวัฒน์ (2555) นาเสนอการรู้จาใบหน้าด้วยแบบจาลองเลขาคณิต อรฉัตร จิตต์โสภักตร์ และคณะ (2558) นาเสนอระบบ
ตรวจจับใบหน้าและติดตามบุคคลผ่านกล้องวงจรปิด และงานวิจัยของกรองจิตต์ ตั้งปรัชญากูล และ กรองแก้ว ตั้งปรัชญากูล
(2560) นาเสนอการประยุกต์ใช้คุณลักษณะพิเศษเฉพาะพื้นที่ร่วมกับเครื่องจักรเรียนรู้เพื่อคัดแยกภาพชายหญิง
งานวิจัยนี้นาเสนอวิธีการคัดแยกภาพชายหญิงโดยประยุกต์ใช้การเรียนรู้เชิงลึก (Jürgen Schmidhuber. 2015) ด้วย
เครื่องมือ TensorFlow (TensorFlow, 2018) เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในหอพักหญิง
วิธดี าเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัยแบ่งเป็นสองส่วนคือ ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Deep Learning และ ขั้นตอนการคัดแยกภาพชาย
หญิง
1. Deep Learning
Deep Learning หรือการเรียนรู้เชิงลึก (Jürgen Schmidhuber. 2015) เป็นระบบโครงสร้างเครือข่ายใยประสาทเทียม
ที่ออกแบบการทางานให้มีรูปแบบคล้ายคลึงกับ ระบบประสาทของมนุษย์ โดยมีการจาลองการทางานเหมือนกับกลุ่มเซลล์
ประสาทที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบ ประกอบด้วย Hidden layer หลาย ๆ layer โครงสร้างเครือข่ายประสาทนี้สามารถรับรู้
หลายๆ สิ่งในเวลาเดียวกัน ด้วยการประมวลผลแบบขนาน (Parallel Network) ทาให้ระบบสามารถตัดสินใจได้ใกล้เคียงกับ
มนุษย์มากที่สุด โครงสร้างเครือข่ายประสาทเทียมแสดงในรูปที่ 1

Input
Layer

Output

Layer
Hidden Layer 1

Hidden Layer

Hidden Layer

ภาพที่ 1 โครงสร้างเครือข่ายประสาทเทียม
งานวิจัยนี้ประยุกต์ใช้เครื่องมือ TensorFlow ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สาหรับสร้างโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกของข้อมูล
TensorFlow พัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยและวิศวกรในทีม Google Brain ภายในองค์กรวิจัยการผลิตเครื่องอัจฉริยะของ Google
เพื่อจุดประสงค์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องและการวิจัยเครือข่ายประสาทเทียม (TensorFlow, 2018)
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1. ขั้นตอนการคัดแยกภาพชายหญิง
วิ ธี ก ารรู้ คั ด แยกภาพใบหน้ า เพศชาย–หญิ ง โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ธี ก ารเรี ย นรู้ เ ชิ ง ลึ ก ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ TensorFlow
ประกอบด้วยขั้นตอนการเทรนและขั้นตอนการเทสต์ ขั้นตอนการทางานแสดงในรูปที่ 2
Train

Test

Gradients
calculation

Gradients
calculation

Deep Learning
Classification

Graph Model

Man/Woman

ภาพที่ 2 แผนภาพขั้นตอนการคัดแยกภาพชาย–หญิง
2.1 ขั้นตอนการเทรน (Train)
ขั้นตอนการเทรนในงานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลภาพจานวน 100 ภาพ ประกอบด้วยสองคลาส คือ คลาสที่เป็นภาพชาย 50
ภาพ และคลาสที่เป็นภาพหญิง 50 ภาพ แต่ละภาพนั้นมีขนาดและความเข้มแสงแตกต่างกัน ขั้นตอนการเทรนนี้เป็นการสร้าง
Graph Model ซึ่งเป็นค่าถ่วงน้าหนักของแต่ละโหนดที่อยู่ใน Hidden Layer แต่ละ Layer เริ่มต้นด้วยการคานวณเกรเดีย
นท์ของแต่ละภาพ จากนั้นใช้เกรเดียนท์เป็น input เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้เชิงลึ ก และสร้าง Graph Model (TensorFlow,
2018) จานวน ซึ่งเป็นโครงสร้างกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเด่นเกรเดียนท์ของแต่ละภาพที่ใช้เทรน
2.2 ขั้นตอนการเทสต์ (Test)
ขั้นตอนการเทสต์ เพื่อทดสอบความสามารถในการคัดแยกภาพออกเป็นสองคลาสคือ คลาสชาย และคลาสหญิง โดย
ใช้ Graph Model ที่ได้จากขั้นตอนการเทรน นาภาพที่ต้องการทดสอบมาคานวณเกรเดียนท์ หลังจากนั้นนาค่าเกรเดียนท์ที่ได้
ไปเปรียบเทียบกับ Graph Model แล้วคานวณค่าถ่วงน้าหนักที่ได้จากแต่ละคลาส หากค่าน้าหนักของคลาสใดมากที่สุดให้
ผลลัพธ์การคัดแยกว่าภาพที่นามาทดสอบอยู่คลาสนั้น
ผลการวิจัย
การทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการคัดแยกภาพ ชาย – หญิง ด้วยการเรียนรู้เชิงลึก โดยใช้
เครื่องมือ TensorFlows ประมวลผลบนระบบปฏิบัติการ Windows 10, coreTM i7 ภาพที่ใช้ทดสอบเป็นข้อมูลภาพที่ใช้ใน
ขั้นตอนการเทรนจานวน 100 ภาพ โดยแยกเป็ นหญิง 50 ภาพ ชาย 50 ภาพ ตัวอย่างภาพที่ใ ช้ทดสอบแสดงในรูปที่ 3
ตัวอย่างค่าน้าหนักและผลการคัดแยกภาพแสดงในตารางที่ 1
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ภาพที่ 3 ตัวอย่างภาพที่ใช้ในการทดสอบ
ตารางที่ 1 ตัวอย่างผลการคัดแยกภาพชาย-หญิง
ลาดับ

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)
ลาดับ

ภาพที่ใช้ในการทดลอง

Man

Woman

ผลการแยกภาพ

ความถูกต้อง

8

1.00

0.00

man



9

0.90

0.10

man



10

0.48

0.52

woman



ตารางที่ 1 เป็นตัวอย่างการ Test ภาพ Man/Woman จานวน 10 ภาพ แสดงให้เห็นถึงภาพที่นามาใช้ทดลอง และ
ผลลัพธ์จากการทดลองโดยในแต่ละภาพจะแสดงค่าน้าหนักคลาสเพศชาย และคลาสเพศหญิงของภาพที่นามาทดสอบ จาก
ตารางที่ 1 ลาดับภาพที่ 1-5 และ 7-9 มีผลลัพธ์การคัดแยกที่ถูกต้อง และลาดับภาพที่ 6 และ 10 มีผลลัพธ์การคัดแยกที่
ผิดพลาด ลาดับภาพที่ 6 เป็นภาพบุคคลเพศหญิง แต่ได้ค่าน้าหนักคลาสเพศชายสูงกว่า ทาให้ผลลัพธ์ผิดพลาด ลาดับภาพที่
10 เป็นภาพบุคคลเพศชายมีเครื่องแต่งกายปกปิดใบหน้าและทรงผม ทาให้ได้ค่าน้าหนักที่ผิดพลาดโดยได้ค่าน้าหนักเพศหญิง
สูงกว่าค่าน้าหนักเพศ
ตารางที่ 2 ร้อยละความถูกต้องของการคัดแยก
ภาพทดสอบ

จานวนภาพ

จานวนภาพที่คัดแยกถูก

จานวนภาพที่คัดแยกผิด

ร้อยละความถูกต้อง

ภาพชาย
50
49
1
98 %
ภาพหญิง
50
49
1
98 %
รวม
100
98
2
98 %
ตารางที่ 2 ร้อยละความถูกต้องของการคัดแยกภาพ จานวน 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
ทรงผมมีผลต่อการคานวณค่าน้าหนัก หากภาพบุคคลเพศชายมีเครื่องแต่งกายปกปิดใบหน้า และ/หรือ มีลักษณะทรงผม
ค่อนข้างยาวจะทาให้การคานวณค่าน้าหนักผิดพลาด และหากภาพบุคคลเพศหญิงมีการสวมเครื่อ งแต่งกายและมีทรงผมสั้น
คล้ายเพศชายส่วนใหญ่จะทาให้ได้ค่าน้าหนักที่ผิดพลาดเช่นเดียวกัน
สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้ประยุกต์ใช้การเรียนรู้เชิงลึกเพื่อพัฒนาอัลกอริทึมการรู้จาภาพบุคคลเพศชาย – หญิง ด้วยเทคนิคการเรียนรู้
เชิงลึก โดยใช้เครื่องมือ TensorFlow จากการทดลองพบว่าวิธีการที่นาเสนอสามารถคัดแยกภาพชาย - หญิงได้ถูกต้องร้อยละ
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98 และสามารถนาเทคนิคการคัดแยกภาพชาย – 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]
อุมาพร สุขมามอญ1 วราพร สีหะวงษ์1 และ พงษ์พันธ์ จุลทา2,*
1
คณะครุศาสตร์ 2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก
*
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บทคัดย่อ
ในงานวิจัยนี้ เราจาแนกลักษณะเฉพาะ (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] เราได้เงื่อนไขที่จาเป็นและเพียงพอสาหรับ
(𝜆, μ)-ไอดีลวิภัชนัยบนกึ่งกรุปไตรภาคสลับทีใ่ นเทอมของเซตย่อยของ[0,1]
คำสำคัญ : เซตวิภัชนัย กึ่งกรุปไตรภาค กึ่งกรุปไตรภาคสลับที่

(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 𝑥1 𝑥2𝑥3 = 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
326-335) of 𝑇 if

𝑇

is called a

(λ, μ)–fuzzy

max{𝑓(𝑥𝑦𝑧), 𝜆} ≥ min{𝑓(𝑧), 𝜇} for

A fuzzy subset 𝑓of a ternary semigroup
pp. 326-335) of 𝑇 if

𝑇

is called a

all 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑇.

(𝜆, 𝜇)– fuzzy

max{𝑓(𝑥𝑦𝑧), 𝜆} ≥ min{𝑓(𝑥), 𝜇} for

left idea (Anitha, 2015, pp.

right ideal (Anitha, 2015,

all 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑇.

A fuzzy subset 𝑓of a ternary semigroup 𝑇 is called a (𝜆, 𝜇)–fuzzy lateral ideal (Anitha, 2015, pp. 326335) 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 (∆)(𝜇,𝛾)
of [0,1] which is an important
𝜆
tool for this paper. Let
(𝜇,𝛾)

(∆)𝜆

= {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
(μ,𝑓(𝑎))

(Δ)𝜆

(μ,𝑓(𝑏))

∩ (Ω)𝜆

(𝜇,𝑓(𝑐))

∩ (Γ)𝜆

(𝜇,𝑓(𝑎𝑏𝑐))

⊆ (Δ ∩ Ω ∩ Γ)𝜆

for all 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝑇 and Δ, Ω, Γ ⊆ [0,1].
(𝜇,𝑓(𝑐))
(μ,𝑓(𝑏))
Proof. Let 𝛾 ∈ (Δ)(μ,𝑓(𝑎))
∩ (Ω)𝜆
∩ (Γ)𝜆
. Then
𝜆

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)(𝜇,𝑓(𝑎𝑏𝑐))
. Therefore
𝜆
(μ,𝑓(𝑎))

(Δ)𝜆

(μ,𝑓(𝑏))

∩ (Ω)𝜆

(𝜇,𝑓(𝑐))

∩ (Γ)𝜆

(𝜇,𝑓(𝑎𝑏𝑐))

⊆ (Δ ∩ Ω ∩ Γ)𝜆

.

□

Lemma 2 Let 𝑓 be a fuzzy subset of a ternary semigroup 𝑇 and (λ, 𝜇] ⊆ Δ ⊆ [0,1]. If
(μ,𝑓(𝑎))

(Δ)𝜆

(μ,𝑓(𝑏))

∩ (Δ)𝜆

(μ,𝑓(𝑐))

∩ (Δ)𝜆

(μ,𝑓(𝑎𝑏𝑐))

⊆ (Δ)𝜆

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)(𝜇,𝑓(𝑎))
𝜆
(μ,𝑓(𝑎𝑏𝑐))
have min{𝑓(𝑎), 𝑓(𝑏), 𝑓(𝑐), 𝜇} ∈ (Δ)𝜆
and so
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(𝜇,𝑓(𝑏))

∩ (Δ)𝜆

(𝜇,𝑓(𝑐))

∩ (Δ)𝜆

. By assumption, we
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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}.
(𝜇,𝑓(𝑐))
(𝜇,𝑓(𝑏))
Case 2: min{𝑓(𝑎), 𝑓(𝑏), 𝑓(𝑐), 𝜇} ∉ (Δ)(𝜇,𝑓(𝑎))
∩ (Δ)𝜆
∩ (Δ)𝜆
. This implies
𝜆
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)
3)

(𝜇𝑓(𝑎))

((𝜆, 𝜇])𝜆

(𝜇,𝑓(𝑎))
([0,1])𝜆

(𝜇𝑓(𝑏))

∩ ((𝜆, 𝜇])𝜆
∩

(𝜇,𝑓(𝑏))
([0,1])𝜆

(𝜇𝑓(𝑐))

∩ ((𝜆, 𝜇])𝜆

∩

(𝜇,𝑓(𝑐))
([0,1])𝜆

(𝜇𝑓(𝑎𝑏𝑐))

⊆ ((𝜆, 𝜇])𝜆

⊆

(𝜇,𝑓(𝑎𝑏𝑐))
([0,1])𝜆

for all 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝑇.
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
(𝜇,𝑓(𝑧))

(Δ)𝜆

(μ,𝑓(𝑥𝑦𝑧))

⊆ (Δ)𝜆

for all 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑇 and Δ ⊆ [0,1].

Proof. Let 𝛾 ∈ (∆)(𝜇,𝑓(𝑧))
. Then 𝛾 ∈ Δ and min{𝑓(𝑧), 𝜇} ≥ 𝛾 > 𝜆. Since 𝑓 is a(𝜆, 𝜇)–fuzzy left ideal
𝜆
of 𝑇, we get
𝜆 < 𝛾 ≤ min{𝑓(𝑧), 𝜇} ≤ max{𝑓(𝑥𝑦𝑧), 𝜆}.

(μ,𝑓(𝑥𝑦𝑧))
Thus ≤ {𝑓(𝑥𝑦𝑧), 𝜇}. Therefor 𝛾 ∈ (Δ)(𝜇,𝑓(xy𝑧))
. Hence (Δ)(𝜇,𝑓(𝑧))
⊆ (Δ)𝜆
𝜆
𝜆

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
(𝜇,𝑓(x))

(Δ)𝜆

(𝜇,𝑓(xy𝑧))

⊆ (Δ)𝜆

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
(𝜇,𝑓(y))

(Δ)𝜆

(𝜇,𝑓(𝑥𝑦𝑧))

⊆ (Δ)𝜆

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
(𝜇,𝑓(𝑥))

(Δ)𝜆

(𝜇,𝑓(𝑦))

∪ (𝛺)𝜆

(𝜇,𝑓(𝑧))

∪ (𝛤)𝜆

⊆ (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
(μ,𝑓(𝑧))

(Δ)𝜆

(μ,𝑓(𝑥𝑦𝑧))

⊆ (Δ)𝜆

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)(𝜇,𝑓(𝑧))
, then min{𝑓(𝑧), 𝜇} ≤ 𝜆 ≤ max{𝑓(𝑥𝑦𝑧), 𝜆}. In
𝜆
(μ,𝑓(𝑥𝑦𝑧))

the other hand, let min{𝑓(𝑧), 𝜇} ∈ (Δ)(μ,𝑓(𝑧))
. By assumption, we have min{𝑓(𝑧), 𝜇} ∈ (∆)𝜆
𝜆
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
(μ,𝑓(𝑥))

(Δ)𝜆

(μ,𝑓(𝑥𝑦𝑧))

⊆ (Δ)𝜆

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
(𝜇,𝑓(𝑦))

(Δ)𝜆

(𝜇,𝑓(𝑥𝑦𝑧))

⊆ (Δ)𝜆

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
(𝜇,𝑓(𝑥))

(Δ)𝜆

(𝜇,𝑓(𝑦))

∪ (Δ)𝜆

(𝜇,𝑓(𝑧))

∪ ( Δ) 𝜆

(𝜇,𝑓(𝑥𝑦𝑧))

⊆ ( Δ) 𝜆

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)
3)

(𝜇𝑓(𝑧))

(𝜇𝑓(𝑥𝑦𝑧))

((𝜆, 𝜇])𝜆

(𝜇,𝑓(𝑧))
([0,1])𝜆

⊆ ((𝜆, 𝜇])𝜆
⊆

(𝜇,𝑓(𝑥𝑦𝑧))
([0,1])𝜆

for all 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑇.
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)
3)

(𝜇,𝑓(𝑥))

(𝜇,𝑓(𝑥𝑦𝑧))

for all 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑇.
(𝜇,𝑓(𝑥))
(𝜇,𝑓(𝑥𝑦𝑧))
([0,1])𝜆
⊆ ([0,1])𝜆
for all 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑇.
((𝜆, 𝜇])𝜆

⊆ ((𝜆, 𝜇])𝜆

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)
3)

(𝜇𝑓(𝑦))

(𝜇𝑓(𝑥𝑦𝑧))

for all 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑇.
(𝜇,𝑓(𝑦))
(𝜇,𝑓(𝑥𝑦𝑧))
([0,1])𝜆
⊆ ([0,1])𝜆
for all 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑇.
((𝜆, 𝜇])𝜆

⊆ ((𝜆, 𝜇])𝜆

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.
(𝜇𝑓(𝑥))
(𝜇𝑓(𝑦))
(𝜇𝑓(𝑧))
(𝜇𝑓(𝑥𝑦𝑧))
2) ((𝜆, 𝜇])𝜆
∪ ((𝜆, 𝜇])𝜆
∪ ((𝜆, 𝜇])𝜆
⊆ ((𝜆, 𝜇])𝜆
for all 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑇.
3)

(𝜇,𝑓(𝑥))

([0,1])𝜆

(𝜇,𝑓(𝑦))

∪ ([0,1])𝜆

(𝜇,𝑓(𝑧))

∪ ([0,1])𝜆

(𝜇,𝑓(𝑥𝑦𝑧))

⊆ ([0,1])𝜆

Proof. It follows from Theorem 2 and Theorem 3

for all 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑇.
□

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)
3)
4)
5)
6)
7)

(𝜇𝑓(𝑥))

(𝜇𝑓(𝑥𝑦𝑧))

for all 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑇.
for all 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑇.
⊆ ((𝜆, 𝜇])𝜆
for all 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑇.
((𝜆, 𝜇])𝜆
(𝜇,𝑓(𝑦))
(𝜇,𝑓(𝑥𝑦𝑧))
([0,1])𝜆
⊆ ([0,1])𝜆
for all 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑇.
(𝜇𝑓(𝑧))
(𝜇𝑓(𝑥𝑦𝑧))
⊆ ((𝜆, 𝜇])𝜆
for all 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑇.
((𝜆, 𝜇])𝜆
(𝜇,𝑓(𝑧))
(𝜇,𝑓(𝑥𝑦𝑧))
([0,1])𝜆
⊆ ([0,1])𝜆
for all 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑇.
((𝜆, 𝜇])𝜆

⊆ ((𝜆, 𝜇])𝜆

(𝜇,𝑓(𝑥))
([0,1])𝜆
⊆
(𝜇𝑓(𝑦))

(𝜇,𝑓(𝑥𝑦𝑧))
([0,1])𝜆
(𝜇𝑓(𝑥𝑦𝑧))
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ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อประเมินบ้านสะอาดและวัดส่งเสริมสุขภาพ
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อประเมินบ้านสะอาดและวัดส่งเสริม
สุขภาพ โดยการศึกษาเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และทาการสอบถามความต้องการของ
ระบบจากเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 3 และบุคคลทั่วไป จากนั้นนาข้อมูลมาวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วยยูเอ็มแอล
ประกอบด้วย 3 ไดอะแกรมในการออกแบบระบบเชิงวัตถุ คือ แผนภาพ Class Diagram Use Case Diagram และ
Sequence Diagram แล้ วท าการออกแบบ User Interface แล้ วน าไปพัฒ นาระบบ โดยใช้โปรแกรม Adobe
Dreamweaver CS6 และ QGIS ภาษาที่ใช้ PHP HTML5 CSS และใช้ Bootstrap ในการจัดรูปแบบเว็บแอปพลิเคชั่นแบบ
Responsive และใช้ QGIS จัดทาแผนที่ จากนั้นนาไปทดลองใช้โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัย ที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ จานวน 11
คนและบุคคลทั่วไปจานวน 14 คนผลการประเมินพบว่าผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.18 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 ซึ่งแสดงว่าระบบนี้สามารถประมวลผลการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้อง ง่ายต่อการ
ใช้งานรวมทั้งช่วยในการรวบรวมข้อมูลผลการประเมินในแต่ละพื้นที่
คาสาคัญ : 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
บทนา
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน และเพื่อให้เกิดการปฏิบัติในระดับครัวเรือนอย่างเป็นรูปธรรม ได้
จัดทาโครงการ “บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์ ” ขึ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสาคัญของการสุขาภิบาลที่พักอาศัย
การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐานในครัวเรือน ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในบ้าน และ
บริเวณบ้านโดยรอบให้ถูกต้อง และเหมาะสมตามหลักสุขาภิบาล รวมทั้งการสร้างพฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคลที่ดีตลอดจนการ
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มีส่วนร่วมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน นับเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนในทุกครัวเรือน ให้มีความ
ใส่ใจต่อสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยเริ่มปลูกฝังความรู้ให้กับประชาชนตั้งแต่ในระดับครัวเรือน และขยายผลไปสู่
ชุมชนต่อไป (กรมอนามัย, ม.ป.ป) และรัฐบาลได้มีนโยบาย “สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ” ด้วยกลยุทธ์ “สร้างนาซ่อม
สุขภาพ” โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เป็นฐานของการสร้างสุขภาพ ด้วยวิธีการส่งเสริมสุขภาพซึ่งเป็นวิธีการที่
ประหยัดและมีประสิทธิภาพในการสร้างสุขภาพ วัดถือว่าเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของชุมชนเพราะเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยว
ทางจิตใจของประชาชน คติความเชื่อ ประเพณีท้องถิ่นนั้น เป็นสิ่งชักนาให้ชาวบ้านกับวัดที่มีความสัมพันธ์กันอย่างเหนียวแน่น
และเป็นสัญลักษณ์ทางกายภาพและจิตวิญญาณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละท้องถิ่น สานักส่งเสริมสุขภาพจึงดาเนินโครงการวัด
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 ได้ทาการประเมินบ้านสะอาดและวัดส่งเสริมสุขภาพขึ้นโดยใช้กระดาษในการประเมินผลซึ่ง
อาจส่งผลต่อการจัดเก็บคือต้องมาคีย์ข้อมูลเข้า Excel และอาจผิดผลาดในการกรอกข้อมูลและทาการรวบรวมยังทาให้เปลือง
ทรัพยากร เช่น กระดาษ เวลาในการทางานซึ่งต้องมากด้านความถูกต้องและการประเมินผลของข้อมูลและการหาค่าเฉลี่ยต้อง
ใช้เวลามาก เนื่องจากศูนย์อนามัยที่ 3 ดูแลใน 5 เขตจังหวัด ประกอบด้วย นครสวรรค์ อุทัยธานี กาแพงเพชร พิจิตร ชัยนาท
และศูนย์อนามัยก็ยังไม่ได้มีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลทั้งต้องยังลงพื้นที่เพื่อไปสารวจและทาการประเมินผลสถานที่
ต่างๆ ตามเขตตาบล อาเภอ จังหวัด เป็นต้น ผู้ศึกษาจึงเห็นปัญหาของการลงพื้นที่และการทาแบบประเมินผลจึงคิดอยากจะทา
ระบบสารสนเทศในการรับข้อมูลและส่งข้อมูลเพื่อลดเวลาในการทางานของเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลและศูนย์อนามัย ที่ 3
ต้องการที่จะให้แสดงผลของพื้นที่ที่ได้ทาการประเมินบ้านสะอาดและวัดส่งเสริมสุขภาพแล้วแสดงบนแผนที่เพื่อจะได้เป็นการ
แบ่งพื้นที่ ที่ผ่านการประเมินผลแล้วและเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้ทาการประเมินผลจากนั้นก็ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบและ
ดูแลพื้นที่ที่ยังไม่ได้ทาการประเมินผลและระดับความสะอาดบ้านและวัดส่งเสริมสุขภาพ ทั้งยังง่ายต่อการดูและการแสดงผล
ของแบบประเมินบ้านสะอาดและวัดส่งเสริมสุขภาพเชิงพื้นที่ต่าง ๆ ด้วย
ปัจจุบันเว็บเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของเรามากขึ้น จะเห็นได้ว่าเว็บเทคโนโลยีได้เข้า
มาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการช่วยทางาน การเดินทาง การท่องเที่ยว เป็นต้น เว็บเทคโนโลยีได้มีการพัฒนามากขึ้น
เป็นเว็บแบบ Responsive ที่ใช้ง่ายสามารถเข้าถึงของอุปกรณ์ได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต โน๊ตบุค และยังง่าย
ต่อการใช้งานในปัจจุบัน
จากปัญหาที่เกิดขึ้นและความก้าวหน้าเว็บเทคโนโลยี ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะทาการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่
เพื่อประเมินบ้านสะอาดและวัดส่งเสริมสุขภาพตามหลักสุขาภิบาลของกรมอนามัยเพื่อเป็นการช่วยให้ประชาชนใช้ชีวิตให้ถูก
สุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาลของกรมอนามัยโดยมีระบบสารสนเทศที่ได้ จากการพัฒนาช่วยเพิ่มความสะดวกสะบายและ
ประหยัดเวลาในการลงพื้นที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ในการประเมินผลและง่ายต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลและแสดงข้อมูลบนแผนที่
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้นาผลการประเมินที่ได้ ทารายงานเพื่อนาเสนอต่อผู้บริหารอีกด้วย
สมมุติฐานการวิจัย
ผู้ใช้มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อประเมินบ้านสะอาดและวัดส่งเสริมสุขภาพอยู่
ในระดับมาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับบ้านสะอาดและวัดส่งเสริมสุขภาพตามหลักสุขาภิบาลของกรมอนามัย
บ้านสะอาด คือ บ้านที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการอยู่อาศัย และการดารงชีวิตที่ดีของ
ประชากร มีการบริหารจัดการขยะ/สิ่งปฏิกูล เหตุราคาญ น้า และมลทัศน์ (คู่มือโครงการบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์ ,
ม.ป.ป )
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แนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน
การประเมิน ผลเป็นกระบวนการที่ทาต่อเนื่อ งจากการวัด ผล ช่วยในการตัดสิ นใจ สรุ ปผล เพื่อพิ จารณาความ
เหมาะสมหรือหาคุณค่าของคุณลักษณะ และพฤติกรรมอย่างมีกฎเกณฑ์ และมีคุณธรรม (มลิวัลย์ ผิวคราม, ม.ป.ป )
แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หมายถึง คือกระบวนการทางานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้
กาหนดข้อมูลและสารสนเทศ ที่มีความสัมพันธ์กับตาแหน่งในเชิงพื้นที่ เช่น ที่อยู่ บ้านเลขที่ สัมพันธ์กับตาแหน่งในแผนที่
ตาแหน่ง เส้นรุ้ง เส้นแวง ข้อมูลและแผนที่ใน GIS เป็นระบบข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ในรูปของตารางข้อมูล และฐานข้อมูลที่มี
ส่วนสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ซึ่งรูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงพื้นที่ทั้งหลาย จะสามารถนามา
วิเคราะห์ด้วย GIS และทาให้สื่อความหมายในเรื่องการเปลี่ย นแปลงที่สัมพันธ์กับเวลาได้ เช่น การแพร่ขยายของโรคระบาด
การเคลื่อนย้าย ถิ่นฐาน การบุกรุกทาลาย การเปลี่ยนแปลงของการใช้พื้นที่ ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้ เมื่อปรากฏบนแผนที่ทาให้
สามารถแปลและสื่อความหมาย ใช้งานได้ง่าย (ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย, 2017)
แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ออกแบบเชิงวัตถุ
การวิเคราะห์ออกแบบเชิงวัตถุเป็นภาษาสัญลักษณ์รูปภาพมาตรฐาน สาหรับใช้ในการสร้างแบบจาลองเชิงวัตถุโดย
ยูเอ็มแอล เป็นภาษามาตรฐานสาหรับสร้างแบบพิมพ์เขียวให้แก่ระบบงานเราสามารถใช้ยูเอ็มแอลในการสร้างมุมมองกาหนด
รายละเอียดสร้างระบบงานและจัดทาเอกสารอ้างอิงให้แก่ระบบงานได้ เนื่องจากยูเอ็มแอล เป็นภาษาที่มีการใช้สัญลักษณ์
รูปภาพ จึงอาจมีผู้เข้าใจสับสนว่ายูเอ็มแอลเป็นการสร้างแผนภาพหรือเป็นเพียงการใช้สัญลักษณ์เพื่ออธิบายระบบงานเท่านั้น
แต่แท้จริงแล้วยูเอ็มแอลมีลักษณะของแบบจาลองข้อมูล คื อเป็นแบบจาลองที่เอาไว้อธิบายแบบจาลองอื่น ๆ อีกทีการใช้งาน
ภาษายูเอ็มแอล นอกจากจะต้องเข้าใจในแนวความคิดเชิงวัตถุแล้วยังจาเป็นต้องมีพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับแบบจาลองภาพ
ด้วย (ชาคริต กุลไกรศรี, 2556)
แนวคิดเกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชั่นแบบ Responsive
Responsive web คือ เป็นเว็บแอปพลิเคชั่นที่รองรับการใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต
หรือมือถือ เว็บแอปพลิเคชั่นแบบ Responsive สามารถตอบสนองได้กับทุกหน้าจอ ไม่ว่าจะเป็นการชมเว็บไซต์แบบแนวตั้ง
หรือแนวนอนก็ตาม ซึ่งในปัจจุบันมีการสร้างเว็บแอปพลิเคชั่นแบบ Responsive เว็บเดียวสามารถเข้าชมได้ทุกอุปกรณ์ แต่ก็มี
ปัญหาในการทางานเมื่อใช้งานผ่านหน้าจอที่มีขนาดเล็กกว่า เช่น โทรศัพท์มือถือ เนื่องจากปัจจุบันบุคคลทั่วไปใช้งานผ่าน
mobile internet เป็นจานวนมากดังนั้นผู้ที่ต้องการทาเว็บต้องคานึงถึงสิ่งนี้ด้วย การออกแบบเว็บแบบ responsive ที่จะทา
ให้เว็บไซต์สามารถแสดงผลได้อย่างเหมาะสมบนอุปกรณ์ที่แตกต่างกันโดยใช้โค้ดร่วมกัน URL (Blue moon, 2555 )
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นันทิชา พุ่มใย (2559) ทาการศึกษาและพัฒนาเรื่อง ระบบการประเมินบ้านตามหลักสุขาภิบาลผ่านโมบายแอป
พลิเคชัน โดยการนาเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือแบบสารวจรายการมาใช้ในการพัฒนาระบบการประเมินบ้านตามหลัก
สุขาภิบาลผ่านโมบายแอปพลิเคชันโดยใช้โปรแกรม Android Studio และใช้ ภาษา Java ในการพัฒนาระบบ ส่วนระบบหลัง
บ้านสาหรับจัดการข้อมูลพัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา PHP และ MySQL จากนั้นนาไปทดลองใช้ และประเมิน
ระบบโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยภาค 3 จานวน 10 คน ผลการประเมินระบบพบว่าผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพ
ของระบบอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 ซึ่งแสดงว่าระบบนี้สามารถช่วย
ในการประมวลผลการประเมินบ้านระดับหลังคาเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งานรวมทั้งช่วยใน
การจัดการรวบรวมข้อมูลผลการประเมินระดับหมู่บ้านในแต่ละพื้นที่
นฤมล มิ่งขวัญ (2559) ทาการศึกษาและพัฒนาเรื่อง ระบบประเมินส้วมสาธารณะผ่านเว็บแอปพลิเคชันแบบ
Responsive ผู้ศึกษาทาการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศผ่าน Web แบบ Responsive ซึ่ง
สามารถรองรับการใช้งานได้ทุกรูปแบบ เพื่อช่วยในการประเมินคุณภาพมาตรฐานส้วมสาธารณะ สาหรับผู้ประเมินในพื้นที่
ประเมินเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ เพื่อให้ทราบผลและเกิดการปรับปรุงความปลอดภัย
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สุดจิต ครุจิตและคณะ (2558) ศึกษาและพัฒนา เรื่องต้นแบบระบบประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ On-line เพื่อ
การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนที่เข้มแข็ง ในจังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยและคณะได้ทาการคัดเลือก 30 ชุมชนเข้าร่วมโครงการ
และได้กาหนดตัวชี้วัดพื้นฐาน 6 สาขา 21 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดขั้นสูง 2 สาขา 10 ตัวชี้วัดกาหนดเกณฑ์และวิธีการคานวณ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (EQI)
วิธีดาเนินการศึกษา
ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น ผู้ศึกษาได้นาความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์จากที่ได้เรียนมานามาใช้ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อประเมินบ้านสะอาดและวัดส่งเสริมสุขภาพ มีขั้นตอนในการพัฒนาทั้งหมด 8 ขั้นตอน ดังนี้
1) ทาแบบสอบถามความต้องการของระบบจากผู้ใช้ ระบบสารสนเทศเทศเชิงพื้นที่เพื่อประเมินบ้านสะอาดและวัด
ส่งเสริมสุขภาพ
2) เก็บข้อมูลนามาวิเคราะห์ความต้องการของระบบจากผู้ใช้ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อประเมินบ้านสะอาดและ
วัดส่งเสริมสุขภาพ
3) ออกแบบระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อประเมินบ้านสะอาดและวัดส่งเสริมสุขภาพ โดยทาตามขั้นตอนและแสดง
โครงร่างของหน้าระบบ
4) เริ่มทาการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อประเมินบ้านสะอาดและวัดส่งเสริมสุขภาพตามที่ออกแบบไว้
5) ทดสอบระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อประเมินบ้านสะอาดและวัดส่งเสริมสุขภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญทาการทดสอบ
6) ปรับปรุงระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อประเมินบ้านสะอาดและวัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเว็บแอปพลิเคชันแบบ
Responsive ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์
7) ประเมินความพอพึงใจของผู้ใช้โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 3 และบุคคลทั่วไป จานวน 25 คน
8) ทาการสรุปผลการประเมิน
ผลการศึกษา
1. ผลการรวมรวบความต้องการจากผู้ใช้
จากผลการศึกษารวบรวมข้อมูลจากการแบบสอบถามพบว่า ผู้ใช้ต้องการมีหน้าหลักที่ประกอบไปด้วย ความรู้ทั่ว
เกณฑ์การประเมิน แบบฟอร์มการประเมินและต้องการเข้าสู่ระบบเพื่อป้องกันความปลอดภัย ลักษณะสีใช้เป็นสีโทนเย็นและ
ตัวอักษรที่มีลักษณะมีหัว ในส่วนความต้องการด้านฟังก์ชั่นของระบบ ระบบต้องมีฟังก์ชั่น ดังนี้ 1) ทาการประเมินบ้านสะอาด
2) ทาการประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ 3) จัดการข้อมูลบ้านสะอาด 4) จัดการข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพ 5) จัดการข้อมูล
เจ้าหน้าที่ 6) รายงาน และ 7) แสดงแผนทีเ่ รื่องของการจัดเก็บเอกสารการประเมินบ้านสะอาดและวัดส่งเสริมสุขภาพ
2. ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อประเมินบ้านสะอาดและวัดส่งเสริมสุขภาพ
ในการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ ดังแสดงใน ภาพที่ 1 ในส่วนการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเชิง
พื้นที่เพื่อประเมินบ้านสะอาดและวัดส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย Use Case Diagram ดังแสดงในภาพ 2 Class Diagram
ดังแสดงในภาพ 3 และ Sequence Diagram ดังแสดงในภาพ 4

ภาพที่ 1 การทางานของระบบ หรือ สถาปัตยกรรมของระบบ
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ภาพที่ 2 Use case Diagram ภาพรวมของระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อประเมินบ้านสะอาด และวัดส่งเสริมสุขภาพ

ภาพที่ 3 Class Diagram ของระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อประเมินบ้านสะอาด และวัดส่งเสริมสุขภาพ
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ภาพที่ 4 Sequence Diagram ของระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อประเมินบ้านสะอาด และวัดส่งเสริมสุขภาพ
4. ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อประเมินบ้านสะอาดและวัดส่งเสริมสุขภาพ ดังแสดงในภาพ 5-12

ภาพที่ 5 หน้าหลักของเว็บไซต์

ภาพที่ 6 หน้ากรอกรายละเอียดข้อมูลประเมิน
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ภาพที่ 7 หน้าจอการประเมิน

ภาพที่ 8 หน้าจอดูรายงาน

ภาพที่ 9 หน้าจอดูผลการประเมิน

ภาพที่ 10 หน้าจอแผนที่

ภาพที่ 11 หน้าจอเข้าสูร่ ะบบสาหรับผู้ดูแลระบบ

ภาพที่ 12 หน้าจอการจัดการข้อมูลสาหรับผูด้ ูแลระบบ

5. ผลการประเมินระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อประเมินบ้านสะอาดและวัดส่งเสริมสุขภาพ
ผลการประเมินระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อประเมินบ้านสะอาดและวัดส่งเสริมสุขภาพ ใช้โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์
อนามัยที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ จานวน 11 คนและบุคคลทั่วไปจานวน 14 คน ผลการประเมินพบว่าผู้ใช้ระบบมีความพึง
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พอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.18 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 ซึ่งแสดงว่าระบบนี้สามารถประมวลผลการประเมิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้อง รวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งานรวมทั้งช่วยในการรวบรวมข้อมูลผลการประเมินในแต่ละพื้นที่
อภิปรายผล
ในการศึกษาระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อประเมินบ้านสะอาดและวัดส่งเสริมสุขภาพ จากที่ผู้ศึกษาได้ตั้งสมมุติฐาน
ไว้ว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อประเมินบ้านสะอาดและวัดส่งเสริมสุขภาพอยู่ใน
ระดับมาก ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 3 และบุคคลทั่วไปมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบ
อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ ผลการวิจัยสอดคล้องกับ งานวิจัยของ นันทิชา พุ่มใย (2559) ที่ทาการ
พัฒนาระบบการประเมินบ้านตามหลักสุขาภิบาลผ่านโมบายแอปพลิเคชัน โดยการนาเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือแบบ
สารวจรายการมาใช้ในการพัฒนาระบบ ผลการประเมินพบว่าผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งแสดงว่าระบบนี้สามารถช่วยในการประมวลผลการประเมินบ้านระดับหลังคาเรือนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ถูกต้อง
รวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งานรวมทั้งช่วยในการจัดการรวบรวมข้อมูลผลการประเมินระดับหมู่บ้านในแต่ละพื้นที่ได้ดี
สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจมากโดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.18 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.44 ซึ่งตรงไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้และระบบสามารถอานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่และผู้บริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่เจ้าหน้าที่ในการประเมินผล ง่ายต่อการเก็บ
รวบรวมข้อมูล รายงานและแสดงข้อมูลบนแผนที่
ข้อจากัดของระบบ
ระบบนี้ต้องใช้อินเตอร์เน็ตในการรับส่งข้อมูล
ข้อเสนอแนะ
1) ข้อมูลที่ได้จากผลการประเมินสามารถนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง แก้ไข ในปีถัดไป
2) ในการประเมินบ้านสะอาดและวัดส่งเสริมสุขภาพนั้น เมื่อจะทาการกรอกข้อมูลระบบจะมีช่องให้ใส่ภาพถ่าย เพื่อ
เป็นการไม่ให้ผู้ประเมินเสียเวลาในการย้อนไปถ่ายภาพ ดังนั้นผู้ประเมินจาเป็นต้องมีรูปถ่ายบ้านและวัดเก็บไว้ในเครื่อง
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ ดร.ราไพ เกียรติอดิศร รองผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ 3 และเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 3
อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ทีก่ รุณาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการจัดทา จนสาเร็จไปได้ด้วยดี
เอกสารอ้างอิง
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสามหลัง
ซึ่งเดิมมีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของการจดบันทึกลงในกระดาษ ทาให้ยากต่อการเก็บรักษา 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 ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ สามารถจัดการหรือเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ จัดการงบประมาณ และ
อนุมัติคาขอต่างๆ พยาบาลวิชาชีพสามารถจัดการข้อมูลการยืม-คืนครุภัณฑ์ การเบิกเวชภัณฑ์ ข้อมูลการตรวจ การนัดหมาย
ผู้ป่วย และการออกรายงานต่างๆ เภสัชกรสามารถจัดการข้อมูลเวชภัณฑ์ การจ่ายยา การขอเบิกงบประมาณ และการออก
รายงานต่างๆ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สามารถจัดการข้อมูลสุขภาพของคนในชุมชน และผู้ที่มารับบริการ และอาสาสมัคร
ประจาหมู่บ้านสามารถจัดการข้อมูลสุขภาพของคนในชุมชนได้ เมื่อพัฒนาระบบเรียบร้อยแล้วและได้ทาการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้งานระบบพบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบและการออกแบบส่วนต่อประสาน และ
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการสนับสนุนการทางานและประโยชน์ของระบบ เกณฑ์ประเมินส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจมาก
คาสาคัญ : ระบบบริหารจัดการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 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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บทนา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เกิดขึ้นจากการมุ่งเน้นเพื่อการปรับปรุงระบบบริการสาธารณสุข ให้มีคุณภาพและ
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ งขึ้ น ตามนโยบายของรั ฐ บาล กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ด าเนิ น การตามนโยบายดั งกล่ า ว ซึ่ งก าหนด
แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพภาครัฐทุกระดับให้ได้มาตรฐาน เน้นการเข้าถึงของประชาชนทุกระดับ โดยการยกระดับบริการ
ระดับปฐมภูมิของสถานีอนามัย เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ส่งเสริม ให้ท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ในการ
ร่วมกันพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลให้มีศักยภาพ และคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น เพื่อนาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถของ
ประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน สามารถพึ่งพาตนเอง พึ่งพาซึ่งกัน และกัน ด้านสุขภาพได้ในที่สุด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน หมู่บ้าน ตาบล โดยเน้น
บริการเชิงรุกให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง เท่าเทียม พัฒนาระบบบริ การสาธารณสุขให้มีคุณภาพมาตรฐาน ให้
ประชาชนและองค์กรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดระบบ และดูแลสุขภาพตนเอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จะต้องมีการพัฒนาไปสู่การเป็นโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่ เพื่อคนไทยมีสุขภาพดี โดยมีการดาเนินการ 3 องค์ประกอบ
ได้ แก่ การสร้า งบรรยากาศที่ดี การให้บ ริก ารที่ ดี การปรั บปรุ งให้มี ระบบบริห ารจัด การที่ดี ซึ่ งมี ร ายละเอี ย ดของแต่ ล ะ
องค์ประกอบ ดังนี้ การสร้างบรรยากาศที่ดี คือ ปรับปรุงด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ พื้นที่ให้บริการ ห้องตรวจ ห้องน้า
ห้องพักผ่อน และมุมให้ความรู้ การให้บริการที่ดี คือ ลดระยะเวลารอคอยการตรวจ รอรับยา การจัดคิวรอตรวจ นัดเวลาตรวจ
อย่างชัดเจน จัดบริการให้คาแนะนาก่อนกลับบ้าน จัดบริการส่งต่อส่งกลับ และนัด หมายอย่างเป็นรูปธรรม ระบบบริหาร
จัดการที่ดี คือ จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จัดให้ มีระบบประกันสุขภาพ จัดระบบให้มีการ
รับฟังความคิดเห็นผ่านทางช่องทางต่างๆ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสามหลัง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านสามหลัง ตาบลสองแคว อาเภอดอยหล่อ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลของตาบลสองแคว ปรับเปลี่ยนมาจากสถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพชุมชน
ให้บริการประชาชนโดยใช้เป้าหมายจานวนประชากรในพื้นที่ตาบลสองแควเป็นเกณฑ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลให้
การรักษา และให้คาแนะนาในเรื่องสุขภาพของประชาชนในตาบลสองแคว ซึ่งการดาเนินงานในปัจจุบัน ทางโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสามหลัง ยังทาการจดบันทึกข้อมูลต่างๆ ลงในกระดาษด้วยมือ และในการสารวจข้อมูลของสุขภาพ
ของประชาชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ยังใช้วิธีก ารออกไปสารวจข้อมูลตามหมู่บ้านแล้วใช้วิธีการ
บันทึกข้อมูลลงในกระดาษ ซึ่งทาให้เกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล ข้อมูลที่บันทึก แล้วเกิดการชารุด สูญหาย และยัง
ยากต่อการค้นหาข้อมูลในเวลาที่ต้องการใช้งานแบบทันทีทันใด
ดังนั้นผู้วิจัย จึงได้จัดทาระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสามหลัง รวมทั้ง
แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อเป็นเครื่องมืออานวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ในการให้บริการประชาชน โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ โปรแกรม Phpstorm ใช้ในการออกแบบ
และพัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้ภาษา HTML5, PHP, CSS และ JavaScript โดยมี Xampp ในการจาลอง web server เพื่อ
ทดสอบเว็บไซต์ ใช้โปรแกรม Android Studio และภาษา Java เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ ใช้ Genymotion ซึ่งเป็น Android Emulator ในการทดสอบแอปพลิเคชัน และใช้ MySQL ในการจัดการ
ฐานข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่สามารถเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสามหลัง เพื่อที่จะเพิ่ม
ข้อมูล ค้นหาข้อมูล บันทึกข้อมูลต่างๆ รวมทั้งเข้าใช้งานรายงานสถิติต่างๆ ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการดาเนินงาน และช่วย
ให้การบริหารจัดการงาน ภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสามหลังมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
วิธดี าเนินการวิจัย
งานวิจัยนีใ้ นส่วนของการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพในส่วนที่เป็นเว็บไซต์ ได้เลือกใช้ วงจรการพัฒนา
ระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) ซึ่งมีขั้นตอนการทางานประกอบไปด้วย การศึกษาและเก็บรวบรวม
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ข้อมูล (Requirement) การออกแบบระบบ (Design) การพัฒนาระบบ (Implementation) การทดสอบและติดตั้งระบบ
(Verification) และการประเมินผลการทางานและบารุงรักษา (Maintenance) แสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 SDLC ในรูปแบบ Waterfall
1. ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล (Requirement)
ขั้นตอนแรกของการวิจัย ได้มีการเก็บรวบรวมความต้องการจากผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้าน
สามหลัง และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง โดยการสัมภาษณ์ และเก็บรวบรวมความต้องการทั้งหมด จากนั้นนาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม
มาวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือคือแผนภูมิก้างปลา (Fishbone Diagram) เพื่อให้เห็นสาเหตุของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น
2. ออกแบบระบบ (Design)
ส่วนของการออกแบบระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพ มีการนาข้อมูลที่ได้รับ มาใช้ในการออกแบบระบบ โดยใช้
แบบจาลองกระบวนการ (Process Model) คือ แผนภาพบริบท (Context Diagram) ในการแสดงข้อมูลที่ผ่านเข้า-ออก
ระบบทั้งหมด จากนั้นนาแผนภาพบริบทไปขยายเป็นแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) ระดับที่ 1 และ ระดับที่ 2
ตามลาดับ เพื่อให้เห็นภาพการไหลเข้า-ออกของข้อมูลทั้งหมดในระบบ และในส่วนของแบบจาลองข้อมูล (Data Model) เพื่อ
การออกแบบฐานข้อมูล ใช้ ER-Diagram ในการกาหนด Entity, Relationship และ attribute ของ Entity เพื่อที่จะได้เห็น
ความสัมพันธ์ของ Entity ทั้งหมดในระบบ และนาไปพัฒนาฐานข้อมูลในขั้นตอนถัดไป
3. พัฒนาระบบ (Implementation)
ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพ เนื่องจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ประกอบไปด้วย ผู้อานวยการ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เภสัชกร พยาบาล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) จึงต้องพัฒนาระบบให้อยู่ใน
รูปแบบของเว็บไซต์ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใช้งาน และเลือกใช้ ภาษา PHP เนื่องจากเป็นภาษาในการพัฒนาโปรแกรมที่มี
ลักษณะเป็น Open Source มีการใช้ภาษา HTML5 ในการจัดรูปแบบเว็บไซต์ ใช้ CSS ในการจัดรูปแบบเว็บไซต์ให้มีความ
สวยงาม มีความเป็นระเบียบ รวมถึงใช้ javascript เพื่อเพิ่มลูกเล่นต่างๆให้กับเว็บไซต์ และฐานข้อมูลที่ใช้คือ MySQL
4. ทดสอบและติดตั้งระบบ (Verification)
มีการทดสอบระบบโดยใช้วิธีการ Black Box Testing ทดสอบการทางานได้ของระบบในฟังก์ชันต่างๆ เปรียบเทียบ
กับข้อมูลความต้องการ (Requirement) ที่มี โดยในกระบวนการทดสอบระบบ ได้มีการทดสอบทั้งหมด 5 ขั้นตอนคือ Unit
Testing ทดสอบการทางานในแต่ละส่วนย่อยของระบบ Module Testing ทดสอบการทางานร่วมกันของหน่วยย่อย
Subsystem Testing ทดสอบปัญหาการไม่สอดคล้องกันของหน่วยย่อย System Testing ทดสอบการทางานทั้งหมดของ
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ระบบว่าเป็นไปตามข้อกาหนดหรือไม่ และ Acceptance Testing ทดสอบโดยผู้ใช้งานระบบซึ่งประกอบไปด้วย ผู้อานวยการ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เภสัชกร พยาบาล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
5. ประเมินผลการทางานและบารุงรักษา (Maintenance)
ในขั้นตอนนี้ ได้มีการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจ โดยประเมินจากผู้ใช้งานระบบทั้งหมด จานวน 152
คน ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ดูแลระบบ (ผู้อานวยการ) จานวน 1 คน เภสัชกร จานวน 1 คน พยาบาล จานวน 3 คน เจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล จานวน 1 คน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) จานวน 146 คนเพื่อนามาประกอบการ
พิจารณาในการประเมินผลการทางานของระบบ ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ และนาผลที่ได้มาประกอบเพื่อที่จะได้
นาไปบารุงรักษาต่อไป
ในส่วนของการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เลือกใช้ Mobile Application Development
Life Cycle Model (MADLC) ซึ่งมีขั้นตอนการทางานประกอบไปด้วย Identification Phase, Design Phase,
Development Phase, Prototyping Phase, Testing Phase, Deployment Phase และ Maintenance Phase ดังภาพ
ที่ 2

ภาพที่ 2 Mobile Application Development Life Cycle Model
ซึ่งในแต่ละขั้นตอน มีการทางานดังนี้
1. Identification Phase ได้มีการเก็บรวบรวมความต้องการจากผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้าน
สามหลัง และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง โดยการสัมภาษณ์ และเก็บรวบรวมความต้องการทั้งหมด เพื่อนามาวิเคราะห์ความต้องการที่เกิดขึ้น
2. Design Phase ในส่วนนี้ ใช้เครื่องมือคือ Use Case Diagram ในการอธิบายพฤติกรรมการทางานของระบบ
และใช้ Activity Diagram ในการแสดงลาดับการทางานของกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในระบบ และสร้าง storyboard
สาหรับส่วนต่อประสานที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดในระบบ
3. Development Phase ใช้โปรแกรม Android Studio ในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์
4. Prototyping Phase มีการให้ผู้ใช้งานระบบ เป็นผู้ทดลองใช้ระบบในส่วนของต้นแบบ แต่เนื่องจากระยะเวลามี
จากัด จึงได้มีการสุ่มผู้ใช้งานระบบบางส่วนมาเป็นผู้ทดลองใช้ระบบ
5. Testing Phase มีการทดสอบระบบทั้งทดสอบบน Android Emulator และทดสอบบนสภาพแวดล้อมจริง
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6. Deployment Phase สาหรับในขั้นตอนนี้ เนื่องจากแอปพลิเคชันนี้ เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานเฉพาะกลุ่ม จึงมี
การติดตั้งและอนุญาตให้ใช้งานเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบเท่านั้น
7. Maintenance Phase ในขั้นตอนนี้ ใช้การเก็บข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่งใช้แบบประเมินความพึง
พอใจชุดเดียวกับระบบบริหารจัดการที่อยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์
ผลการวิจัย
เมื่อได้ดาเนินการตามวิธีดาเนินการวิจัยเรียบร้อยแล้ว ในส่วนการออกแบบระบบ ได้ แผนภาพบริบท (Context
Diagram) ของระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสามหลัง ดังภาพที่ 3 โดยแบ่งการใช้
งานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ ผู้อานวยการ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และ
อาสาสมัครประจาหมู่บ้าน โดยการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละฝ่ายได้แก่ ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจะทาการเข้าสู่
ระบบเพื่อจัดการหรือเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ จัดการงบประมาณ และอนุมัติคาขอต่างๆ พยาบาลวิชาชีพจะทาการเข้าสู่
ระบบเพื่อจัดการข้อมูลการยืม-คืนครุภัณฑ์ การเบิกเวชภัณฑ์ ข้อมูลการตรวจ การนัดหมายผู้ป่วย และการออกรายงานต่างๆ
เภสัชกรจะทาการเข้าสู่ระบบเพื่อจัดการข้อมูลเวชภัณฑ์ การจ่ายยา และการขอเบิกงบประมาณ และการออกรายงานต่างๆ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลจะทาการเข้าสู่ระบบเพื่อจัดการข้อมูลสุขภาพของคนในชุมชน และผู้ที่มารับบริการภายในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล และอาสาสมัครประจาหมู่บ้านจะเข้าสู่ระบบเพื่อจัดการข้อมูลสุขภาพของคนในชุมชน

ภาพที่ 3 แผนภาพบริบท ระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสามหลัง
ส่วนของการพัฒนาระบบและแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้ว ได้ระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพดังภาพที่ 4 และได้
แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 4 ระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสามหลัง

ภาพที่ 5 แอปพลิเคชันจัดการข้อมูลสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสามหลัง
การวิเคราะห์ผลหลังจากการประเมินความพึงพอใจได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบและการออกแบบส่วนต่อประสาน
(User Interface)
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการสนับสนุนการทางานและประโยชน์ของระบบ
กลุ่มเป้าหมายจานวน 152 คน ประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบ (ผู้อานวยการ) จานวน 1 คน เภสัชกร จานวน 1 คน
พยาบาล จานวน 3 คน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จานวน 1 คน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) จานวน 146
คน ซึ่งมีระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ดังนี้
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4.50-5.00
หมายถึง
ความพึงพอใจมากที่สุด
3.50-4.49
หมายถึง
ความพึงพอใจมาก
2.50-3.49
หมายถึง
ความพึงพอใจปานกลาง
1.50-2.49
หมายถึง
ความพึงพอใจน้อย
0.50-1.49
หมายถึง
ความพึงพอใจน้อยที่สุด
ผลการศึกษาพบว่ารายการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบ ได้ผลดังแสดงใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบและการออกแบบส่วนต่อประสาน
ความพึงพอใจ

รายการประเมิน
1. ความถูกต้องของการประมวลผล สูตรการคานวณและรายงานต่างๆ
2. การจัดการรั กษาความปลอดภัยและก าหนดสิทธิ์ ในการเข้าถึงข้อมู ลของ
ผู้ใช้งาน
3. การเชื่อมต่อของระบบกับฐานข้อมูล มีประสิทธิภาพ
4. ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ
5. ความเหมาะสมของขั้นตอนการบันทึกข้อมูลพื้นฐาน
6. ความง่ายของการเข้าใช้งานระบบ
7. ความสวยงาม ความทันสมัย และความน่าสนใจ ของเว็บไซต์และแอปพลิเค
ชัน
8. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านง่ายและสวยงาม

ค่าเฉลี่ย
3.46

เกณฑ์ประเมิน
มาก

3.54

มาก

3.53
3.54
3.48
3.14

มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

3.63

มาก

3.53

มาก

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการสนับสนุนการทางานและประโยชน์ของระบบ
ความพึงพอใจ

รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย
3.63
3.51
3.61

1. ช่วยให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
2. ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ
3. เอกสาร/คู่มือประกอบการใช้งานมีความชัดเจน

เกณฑ์ประเมิน
มาก
มาก
มาก

อภิปรายผล
จากเดิมการบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสามหลัง ใช้วิธีการจัดเก็บใน
ลักษณะของการบันทึกด้วยมือ จัดเก็บไว้ในเอกสาร ทาให้การค้นหา หรือเมื่อต้องการที่จะนามาประมวลผล ทาได้ยากและมี
ความล่าช้า เมื่อมีระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสามหลังขึ้นมา ทาให้เกิดการจัดเก็บ
ข้อมูลที่เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น สามารถดึงข้อมูลออกมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วขึ้น สามารถแสดงผลรายงานต่างๆได้ตามความ
ต้องการ และนอกจากนี้ ในการเก็บข้อมูลสุขภาพของประชาชนในชุมชน แต่เดิมอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
จะต้องออกไปเก็บข้อมูลในหมู่บ้านโดยใช้วิธีการเก็บเป็นเอกสาร ทาให้ในการรวบรวมข้อมูล และนาข้อมูลเหล่านั้นมาจัดเก็บ
รวมกัน เกิดความไม่เป็นระเบียบ ข้อมูลมีการสูญหาย เมื่อเปลี่ยนมาทดลองใช้แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ใน
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การเก็บข้อมูลสุขภาพ ทาให้เกิดความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มมากขึ้น สามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลได้ทันที
ซึ่งจากการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบและการออกแบบส่วนต่อประสาน และความพึง
พอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการสนับสนุนการทางานและประโยชน์ของระบบ พบว่า โดยเฉลี่ยผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบอยู่
ในเกณฑ์ที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับหลักการปรับปรุงระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามนโยบาย
ของรัฐบาล ในเรื่องการปรับปรุงให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี ส่วนความเหมาะสมของขั้นตอนการบันทึกข้อมูลพื้นฐานและ
ความง่ายของการเข้าใช้งานระบบ จากผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง เนื่องมาจากผู้ใช้งานระบบ
ส่วนใหญ่ที่เป็นผู้บันทึกข้อมูลพื้นฐานประกอบไปด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) จานวน 146 คน คิดเป็น
96% อาจจะยังไม่มีความคุ้นเคยกับการใช้งานระบบ ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขโดยการออกแบบส่วนต่อประสานให้ใช้งาน
ได้ง่าย และมีการฝึกอบรมการใช้งานระบบเพิ่มมากขึ้น ต่อไป และสาหรับสิ่งที่จะต้องนาไปพัฒนาต่อยอดคือ ในส่วนของแอป
พลิเคชันที่ยังรองรับเฉพาะระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ อาจจะต้องพัฒนาให้สามารถใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการอื่นๆ ได้ใน
อนาคต
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่าระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสามหลัง สามารถใช้งาน
ได้จริง ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจั ดการและการดาเนินงานของผู้เกี่ยวข้องได้เป็น
อย่างดี และช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ระบบสามารถ
ใช้งานได้ง่าย และมีการแบ่งสิทธิ์การใช้งานให้กับผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่
มีต่อประสิทธิภาพของระบบและการออกแบบส่วนต่อประสาน และความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการสนับสนุนการทางาน
และประโยชน์ของระบบ พบว่า โดยเฉลี่ยผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ คุณใจภักดิ์ อุนจะนา ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสามหลัง และผู้ที่เกี่ยวข้องใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสามหลังทุกท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อ และอานวยความสะดวกในการจัดเก็บ
ข้อมูล และประเมินผล เพื่อจัดทาระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสามหลัง
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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลดอยหล่อ ในการพัฒนา
เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อช่วยอานวยความสะดวกรวดเร็วและลดข้อผิดพลาดของในการ
ปฏิบัติงานทาให้การปฏิบัติงานนั้น มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจานวน 38 คนเป็นผู้ดูแลระบบ
จานวน 1 คน พนักงาน จานวน 1 คน สภา อบต. จานวน 26 คน และสมาชิกกองทุน จานวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
พัฒนาระบบเลือกใช้โปรแกรม Phpstorm และภาษา PHP และการจัดการระบบฐานข้อมูลด้วย MySQL ใช้โปรแกรม
Android Studio เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน และแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ มีการวิเคราะห์ข้อมูลได้ใช้ค่าความถี่
และร้อยละ ผลการพัฒนาระบบครั้งนี้ พบว่าส่วนของระบบงานได้ระบบบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลดอยหล่อ
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ที่สามารถช่วยงานได้ตรงกับความต้องการของผู้ดูแลระบบมากที่สุด คือ ด้านประสิทธิภาพ
และประโยชน์ของระบบการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบพบว่าผู้ประเมินมีความพึงพอใจในความถูกต้องของการ
ประมวลผล ในระดับความพึงพอมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 71.1 ด้านการออกแบบ การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบ
พบว่าผู้ประเมินมีความพึงพอใจในความสวยงาม ความทันสมัยและหน้าสนใจของหน้าโฮมเพจและแอพพลิเคชั่น ในระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 60.5 ด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งานการประเมินความพึงพอใจที่มี
ต่อระบบพบว่าผู้ประเมินมีความพึงพอใจ ในความรวดเร็ว ในระดับความพึงพอมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 60.5 ได้ระบบ
บริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดทาขึ้นสามารถนาไปใช้กับ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ : ระบบบริหารจัดการ กองทุนสวัสดิการชุมชน อาเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่
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 Subdistrict 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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บทนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมีพัฒนาการที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นประโยชน์กับ
งานสารสนเทศอยู่ตลอดเวลา ทาให้วงการวิชาชีพหันมาปรับปรุงกลไกในวิชาชีพของตนให้ทันกับสังคมสารสนเทศ เพื่อให้ทัน
ต่อกระแสโลก จึงทาให้เกิดการบริการรูปแบบใหม่ๆ ขึ้นมากมาย นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ ยังได้สร้างระบบงานสารสนเทศใน
หน่วยงานของตนเองขึ้นเป็นจานวนมาก เช่น การทาเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์จากสารสนเทศเหล่านั้นเพื่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างกว้างขวางและคุ้มค่า โดยสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการจัดทากิจกรรมต่างๆ เพื่ อใช้ในการสื่อสาร การ
ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา หรือการตัดสินใจ เพื่อการวางแผนและการจัดการดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศจึง
มีบทบาทและความสาคัญมากในปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในอนาคต เพราะเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือใน
การดาเนินงานสารสนเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นับตั้งแต่การผลิต การจัดเก็บ การประมวลผล การเรียกใช้ การ
สื่อสารสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนและใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ความสาคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้การค้นหาข้อมูลทางด้ านการศึกษาง่ายขึ้น และกว้างขวางอย่างไร้
ขีดจากัด เกิดความคล่องตัวและความสะดวกเร็วมากขึ้นกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต ประจาวันและสามารถทาได้หลายๆ
อย่างในเวลาเดียวกัน หรือใช้เวลาน้อย ทาให้เกิดการพัฒนาชุมชน และองค์กร เพื่อการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ Thailand 4.0
เพื่อให้ทันกับข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา สามารถดารงชีวิต เรียนรู้ทางาน และประกอบธุรกิจ ได้อย่างเป็นปกติสุขในโลกยุค
ดิจิตอล โดยเริ่มจากการเสริมสร้างให้เกิดการเจริญเติบโตในตัวคน ผ่านการสร้างสังคม แห่งโอกาส เพื่อเติมเต็มศักยภาพ เมื่อ
คนเหล่านี้ได้รับการเติมเต็มศักยภาพอย่างเต็มที่ จะกลายเป็นตัวหลักใน การขับเคลื่อนการเจริญเติบโตและนาพาประเทศสู่
ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนอย่างแท้จริงส่งผลประโยชน์ให้ประเทศชาติมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (สุนทร แก้วลาย, 2555 :
ออนไลน์)
องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 99 หมู่ที่ 14 ตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ได้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท) ซึ่งเป็นกองทุนที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของประชาชนของพื้นที่ด้วย
ความสมัครใจ มีการจัดสวัสดิการครอบคลุมความจาเป็นพื้นฐานของชีวิตเริ่มตั้งแต่เกิดจนตาย ช่วยเหลือกันด้านสวัสดิการ
แต่เดิมได้ให้สมาชิกในตาบลดอยหล่อออมเงินซึ่งจะมีอยู่ 26 หมู่บ้าน โดยแต่ละหมู่บ้านจะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลดอยหล่อ(ผู้เก็บเงิน) เป็นตัวแทนการเก็บเงินและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ(ผู้เก็บเงิน)ก็จะนาเงินที่
เก็บมาได้นั้นให้กับนักพัฒนาชุมชนที่องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อพร้อมกับรายชื่อที่จดบันทึกมาและทางองค์การบริหาร
ส่วนตาบลดอยหล่อได้มีสวัสดิการด้านการรับขวัญบุตร สวัสดิการด้านการเจ็บป่วยและสวัสดิการเมื่อเสียชีวิตให้อีกด้วยซึ่งใน
ขณะเดียวกันระบบการออมเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อได้ประสบปัญหาในการเก็บข้อมูล ทาให้ข้อมูลสูญหาย
เกิดความล่าช้าในการค้นหาข้อมูล และเกิดความผิดพลาดได้ง่าย (ธีรพงค์ แสนศรี, 2559)
ด้วยผู้วิจัย ได้ปฏิบัติตามตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีบทบาทสาคัญในการตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชนและสังคมทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ด้านการบริการวิชาการ ด้าน
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการ ซึ่งการดาเนินงานจะต้องมีการบูรณาการ
ร่วมกันในทุกภาคส่วน จึงได้มีกิจกรรมและทาความร่วมมือกับ ท้องถิ่น หมู่บ้าน ชุมชนสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสานต่อ
ในการดาเนินงานด้านบริการวิชาการ โดยเป็นการเริ่มจากกระบวนการทา Village Profile ในเชิงลึกของชุมชน เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลที่จะสามารถนาไปต่อยอดในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่ว นร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
คนในชุมชน หมู่บ้าน ให้มีความรู้ สามารถประกอบสัมมาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและยั่งยืน บนฐานสังคมแห่ง
การเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด การพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยทางผู้วิจัยได้ลงพื้ นที่
เพื่อทาวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน/ทุนชุมชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน นั้น ได้มีแนวคิดในการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ดังนั้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นประโยชน์จากการนาเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดการระบบบริหารจัดการ
กองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดเก็บข้อมูลการฝากเงิน
และถอนเงินในกรณีสวัสดิการด้านการเกิด สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล สวัสดิการเมื่อเสียชีวิต และการฝากเงินของ
สมาชิกแบบสแกน QR code โดยใช้แอปพลิเคชัน และจัดการข้อมูลโดยใช้เว็บแอปพลิเคชัน ตรวจสอบข้อมูลในการฝากเงิน
ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการและการจัดเก็บข้อมูล และประเมินการใช้งานระบบบริหารจัดการ
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลดอยหล่ออาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยโดยใช้หลักการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ในการออกแบบ
และพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
และมีการประเมินของระบบจากแบบสอบถามการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อระบบบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน
องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ อาเภอหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานจานวน 2 คน สภาอบต. จานวน 26 คน และสมาชิก
กองทุน จานวน 10 คน
เครื่องมือและวิธีการดาเนินการวิจัยวิธีการวิจัย
1. ศึกษาบริบทงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ โดยให้มี
ส่วนร่วมในการวางแผน มีการประชุมวางแผนและกาหนดวัตถุประสงค์ ในการออกแบบและพัฒนาระบบ
2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ
2.1 ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล (Collect Resources) เป็นการเตรียมความพร้อม
ทางด้านของข้อมูลสารสนเทศ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาและการออกแบบระบบ (Instructional Development)
ได้แก่ การเขียนสตอรี่บอร์ด กาหนดการทากราฟิก การออกแบบหน้าจอในการติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface) และขอบเขต
โปรแกรม
2.2 ขั้นตอนการออกแบบระบบ (Design Instruction) เป็นการวิเคราะห์งาน แนวคิดการ
ออกแบบขัน้ แรก และเป็นขั้นตอนที่กาหนดว่าแต่ละหน่วยการทางานออกมาในลักษณะใด โดยการเขียนผังงาน (Flowchart
Lesson) เป็นการอธิบายถ่ายทอดออกมาอย่างชัดเจนที่สุดในรูปของสัญลักษณ์และจะนาเสนอลาดับขั้นตอนโครงสร้างของ
งาน และนาผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบมาพัฒนาเป็นรูปแบบทางกายภาพ (Physical Model) ในส่วนนาข้อมูลเข้า
ประมวลผล แสดงผล และการจัดเก็บข้อมูล
3. การพัฒนาระบบตามกระบวนการทางาน (SDLC) ขั้นตอนการสร้าง/เขียนโปรแกรม
(Program Lesson) เป็นกระบวนการเปลีย่ นสตอรี่บอร์ดให้กลายเป็นระบบ โดยการเลือกใช้โปรแกรม Phpstorm และ
ภาษา PHP ในการพัฒนาระบบ ใช้ระบบฐานข้อมูล MySQL ในการเก็บข้อมูล ส่วนการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันบน
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ ได้ใช้ภาษา Java ใช้โปรแกรม Android Studio เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน
4. ตรวจสอบคุณภาพของระบบโดยการทดสอบและติดตั้งเพื่อใช้งานได้จริง
5. สร้างเครื่องมือวิจัยในการประเมินผล โดยมีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือดังนี้
5.1 สร้างแบบสอบถามให้ตรงตามเนื้อหา (content validity) นาเครื่องมือไป
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยที่ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง และสอดคล้องกับเนื้อหาจากนั้นคณะผู้วิจัย
นาแบบสอบถาม มาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา และนาไปทดลองใช้ เพื่อประเมินผลปรับปรุง แก้ไข (Evaluate and
Revise) ทาการประเมินผลจากผู้ใช้แต่ละคนหรือสัมภาษณ์ผู้ใช้ เพื่อจะได้มาซึ่งการปรับปรุง แก้ไขระบบ เมื่อมีข้อผิดพลาด
5.2 การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) คณะผู้วิจัยนาไปหาความ
เชื่อมั่นโดยนาไปศึกษากับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง แล้วนาคะแนนที่ได้มาคานวณหาค่าความเชื่อมั่น
5.3 เก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยนาแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่าง
6. คณะผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อหา ก่อนนาไปวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยวิเคราะห์หาค่าร้อยละค่าเฉลี่ย
7. สรุปผลการวิจัย และนาเสนอผลการวิจัยในรูปแบบตารางประกอบด้านการบรรยาย และ
จัดทารูปเล่มรายงาน และคู่มือการใช้งาน
ผลการวิจัย
จากการดาเนินการวิจัย เพื่อให้ได้ระบบบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุ มชนองค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการพัฒนาระบบและวิเคราะห์ผลจากการประเมิน จากแบบสอบถามการวิเคราะห์ความ
พึงพอใจที่มีต่อระบบบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ อาเภอหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
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1. ผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
แสดงดังภาพ

ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างหน้าจอ Web Application
ระบบบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ

ภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างหน้าจอ Application
ระบบบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การประเมินผลระบบพิจารณาจากความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานระบบเพื่อนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลและแปร
ผลการทดสอบระบบ โดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินหาระดับความพึงพอใจของระบบบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน
องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ ที่พัฒนาขึ้น แบบสอบถามที่ใช้ในการประเมินแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนประเมินความพึงพอใจของระบบบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วน
ตาบลดอยหล่อ
2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบประเมิน
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินจาแนกตามผู้ใช้
รวม
ผู้ใช้งาน
จานวน
ร้อยละ
ผู้ดูแลระบบ
พนักงาน
สภาอบต.
สมาชิกกองทุน

1
1
26
10

3
3
68
26

รวม

38

100
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จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินผู้ดูแลระบบ จานวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 3) พนักงานจานวน 1 คน
(คิดเป็นร้อยละ 3) สภาอบต. จานวน 26 คน (คิดเป็นร้อยละ 68) สมาชิกกองทุน จานวน 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 26)
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินจาแนกตามอายุ
รวม
ช่วงอายุ
22 – 25 ปี
26 – 30 ปี
30 ปีขึ้นไป
รวม

จานวน

ร้อยละ

38
38

100
100

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน มีอายุ30ปีขึ้นไป จานวน 38 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)
ข้อมูลส่วนประเมินความพึงพอใจของระบบบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบล
ดอยหล่อ เป็นการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อระบบของผู้ตอบแบบประเมิน
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ตอบแบบประเมินผู้ดูแลระบบ จานวน 1 คน พนักงานจานวน 1 คน สภาอบต. จานวน 26 คน
สมาชิกกองทุน จานวน 10 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบแบบประเมินด้วยตนเอง และนาระบบแบบ
ประเมิ นมาท าการวิ เ คราะห์โดยใช้ค่า เฉลี่ยและร้อ ยละ โดยแบบประเมิน ความพึงพอใจของระบบ มี 3 ด้า นดังนี้ ด้า น
ประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ ด้านการออกแบบ และด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งานระบบบริหาร
จัด การกองทุ นสวั สดิ ก ารชุ มชนองค์ การบริ ห ารส่ วนต าบลดอยหล่ อ ได้ผ ลการศึก ษาจากการประเมิ นความพึ งพอใจใน
ความสามารถของระบบ ดังนี้
1. ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของการใช้ระบบมี
ความถูกต้องต่อการประมวลผล ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 71.1) รองลงมาเป็นการเข้าถึงระบบง่ายต่อ
การใช้งาน (คิดเป็นร้อยละ 63.2 ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ (คิดเป็นร้อยละ 60.5) ระบบจัดการฐานข้อมูลมี
ประสิทธิภาพต่อการใช้งาน (คิดเป็นร้อยละ 60.5) ระบบฐานข้อมูลช่วยทาให้การทางานรวดเร็ว (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) และมีการจัดวางรูปแบบในเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
(คิดเป็นร้อยละ 50.5)
3. ด้านการสนับสนุนและการให้บริการการ ผลการศึกษาพบว่า ความรวดเร็วในการให้บริการในระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 60.5) รองลงมามีช่องทางในการติดต่อ/สอบถามปัญหาอย่างเพียงพอ (คิดเป็นร้อยละ
53.5) และเอกสาร/คู่มือประกอบการใช้งานมีความชัดเจน (คิดเป็นร้อยละ 50)
อภิปรายผล
จากการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
โดยใช้เว็บแอปพลิเคชัน และแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และจัดการข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูลในการฝากเงินผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ ค้นหาข้อมูลและการจัดเก็บ
ข้อมูล ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบบริหารจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ ในแต่ละด้านนั้นสามารถช่วยงานได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ผู้ดูแล
ระบบและบรรลุตามวัตถุประสงค์มากที่สุด คือ ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
ระบบพบว่าผู้ประเมินมีความพึงพอใจในความถูกต้องของการประมวลผล ในระดับความพึงพอมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
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71.1 เมื่อพิจารณารายละเอียดความสามารถของระบบ พบว่าระบบสามารถเป็นสื่อกลาง (Technology-mediated) โดยใช้
เทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้องกั บความหมายของการจัดการฐานข้อมูล ของ (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล
,2547) ด้านการออกแบบ การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบพบว่าผูป้ ระเมินมีความพึงพอใจ ความสวยงามความทันสมัย
และหน้ า สนใจของหน้ า โฮมเพจและแอพพลิ เคชั่ น ในระดั บความพึ งพอมากที่ สุ ดที่ ค่ าเฉลี่ ย ร้ อยละ 60.5 เมื่อ พิ จารณา
รายละเอียดความสามารถของระบบ พบว่าการออกแบบหน้าจอและการแสดงผล จะต้องมีความเหมาะสม ใช้งานง่าย และ
เป็นมิตรกับผู้ใช้ ซึ่งสอดคล้องกับการออกแบบส่วนการจัดการแสดงผล (Organizing the display) ของ (Jenny Preece,
1994) ในการแสดงผลข้อมูลของระบบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีรูปแบบเป็นมาตรฐาน การแสดงผลข้อมูลในรูปแบบรายงาน
ที่มีประสิทธิภาพ เกิดจากการออกแบบตรงตามความต้องการผู้ใช้และ ต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่างรูปแบบของข้อมูลนาเข้า
การประมวลผล และแสดงผลลัพธ์ และด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งาน การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
ระบบพบว่าผู้ประเมินมีความพึงพอใจในความรวดเร็ว ในระดับความพึงพอมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 60.5 ซึ่งได้สอดคล้อง
กับ คาว่า”การบริการ” ในความหมายที่ว่าเป็นการกระทาที่ เปี่ยมไปด้วยความช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือ การ
ดาเนินการที่เป็นประโยชน์ (ฉัตยาพร เสมอใจ., 2547 )
สรุปผลการวิจัย
ระบบงานได้ระบบระบบบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ที่จัดทาขึ้นสามารถนาไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามขอบเขตที่ได้กาหนดไว้ ระบบสามารถใช้งาน
ได้จริง ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลฝาก-ถอนเงินสวัสดิการ โดยมีการ
ทางานอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนผู้ดูแลระบบ พนักงาน สภาอบต สมาชิกกองทุนและมีการกาหนดสิทธิ์ การใช้งานตามสิทธิ์
การใช้งานของผู้ใช้ ตามหน้าที่ของผู้ใช้งานในองค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อเพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปอย่างมีระบบเพือ่
ความปลอดภัยของข้อมูล
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อและผู้เกี่ยวข้องในองค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ ที่ได้ให้
ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล และประเมินผล เพื่อจัดทาระบบบริหารจัด การและแอพพลิเคชั่นจัดเก็บข้อมูล สวัสดิการ
ชุมชนตาบลดอยหล่อ
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สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้โครงการในพระราชดาริด้านพลังงานด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
MULTIMEDIA FOR LEARNING THE ROYAL INITIATIVE PROJECTS ON ENERGY WITH
AUGMENT REALITY TECHNOLOGY
ศรีสมร อ้นคง1 และ อรสา เตติวฒ
ั น์2 *
1
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
2
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์
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บทคัดย่อ
โครงการในพระราชดาริด้านพลังงานทดแทนเป็นโครงการที่มีความสาคัญและจาเป็นเนื่องจากเป็นพลังงานทางเลือกที่จะ
มาใช้แทนพลังงานที่มีอยู่และกาลังจะหมดไป วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อศึกษาและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้
โครงการในพระราชดาริด้านพลังงานด้ว ยเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยการศึกษานี้เริ่มจากการเก็บข้อมูลทั้งในหนังสือ เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากในเว็บไซต์ของโครงการในพระราชดาริ จากนั้นทาการสอบถามความต้องการของผู้ใช้ และนา
ข้อมูลที่ได้มาทาการออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียพลังงานทดแทนในรูปแบบ AR : Augmented Reality โดยใช้โดย
โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 , Adobe Photoshop CS6 และโปรแกรม Adobe Animate CC จากนั้นทาสื่อ
มัลติมีเดียที่ทาขึ้นมาแสดงในโปรแกรม Zappar เพื่อนาไปเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นโดยการสแกนจุด
Marker ในอินโฟกราฟิก (Infographics) จากนั้นนาไปทดลองใช้ และทาการประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้งานจานวน 30 คน
ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.37 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสื่อมัลติมีเดียนี้ช่วยในการเรียนรู้ได้อย่ างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยัง น่าสนใจ สะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อ
การใช้งาน
คาสาคัญ : โครงการในพระราชดาริ 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
บทนา
“พลังงานทดแทน” หรืออาจจะเรียกได้ว่า “พลังงานทางเลือก” คือพลังงานที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และสามารถ
นามาใช้ทดแทนพลังงานแบบเดิมได้อย่างไม่จากัด โดยพลังงานที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นพลังงานที่ได้จากฟอสซิล
เป็นจานวนมาก ได้แก่ ถ่านหิน ปิโตรเลียม และแก๊สธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณสูงทา
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ให้เกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัญหาของภาวะโลกร้อน (พลังงานทดแทน, 2559) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
ทรงทราบดีว่าประเทศไทยยังต้องอาศัยเชื้อเพลิง และพลังงานจากต่างประเทศอยู่อย่างมากจึงทรงเริ่มศึกษาเรื่องพลังงาน
ทดแทนไว้เป็นการล่วงหน้าหลายเรื่อง เช่น พลังงานลม พลังงานน้า หินน้ามัน พลังงานจากมวลชีวภาพ และพระราชกรณียกิจ
ด้านพลังงานทดแทนของพระองค์ได้ถูกเผยแพร่ออกมาให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานทดแทนอย่างแพร่หลาย
ทั้งในรูปแบบของเอกสาร หนังสือ และเว็บไซต์ต่าง ๆ เกี่ยวกับพลังงานทดแทนเป็นจานวนมากซึ่งจะเป็น ภาพเคลื่อนไหวเป็น
หนังสือ โปสเตอร์แผ่นพับหรือเว็บ สื่อธรรมดา เนื่องจากมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามามีความน่าสนใจทาให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่
จะศึกษาเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ความจริงเสมือนในเรื่องของโครงการในพระราชดาริด้านพลังงานทดแทน ซึ่ง
เทคโนโลยี AR เป็นที่นิยมนามาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนมีทั้งภาพ ตัวอักษร ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดีโอ และภาพ3มิติที่มี
รูปแบบที่น่าสนใจ
จากความก้าวหน้าของสื่อมัลติมีเดียและเทคโนโลยี AR ทาให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริง
Augmented Reality เพื่อการเรียนรู้เรื่องโครงการในพระราชดาริด้านพลังงานทดแทน ดังนั้นสื่อนี้จะทาให้ผู้ที่สนใจจะศึกษา
โครงการในพระราชดาริด้านพลังงานทดแทนมีความสะดวกในการที่จะศึกษาเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการศึกษาเรียนรู้มากขึ้น
เพราะปัจจุบันมีผู้คนใช้สมาร์ทโฟนกันอย่างแพร่หลาย โดยใช้กล้องเว็บแคมในการรับภาพ เมื่อซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชั่นที่ใช้
งานอยู่ประมวลผลรูปภาพ และเจอสัญลักษณ์ที่กาหนดไว้ก็จะแสดงข้อมูลภาพวีดีโอให้ผู้ใช้สามารถรับชมได้สะดวก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดเกี่ยวกับโครงการพระราชดาริด้านพลังงานทดแทน
พลังงานทดแทน หรือ พลังงานทางเลือก คือพลังงานที่กาลังจะถูกนามาใช้ทดแทนพลังงานแบบเดิมหรือเป็นพลังงานที่
เป็นทางเลือกใหม่นอกเหนือจากที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากว่าพลังงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันกาลังจะหมดไปในอนาคตอันใกล้นี้
หรือเพราะมีมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมมากจนเกินไป และนามาซึ่งภาวะปัญหาโลกร้อน (พลังงานทดแทน, 2559)
พลังงานใช้ไม่หมด หรือ พลังงานหมุนเวียน หรือ พลังงานทดแทน ได้แก่ (พลังงานทางเลือก, ม.ป.ป) 1) พลังแสงอาทิตย์
2) พลังงานลม 3) พลังงานความร้อนใต้พิภพ 4) พลังงานชีวมวล 5) พลังงานน้า 6) พลังงานจากขยะ
2. แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริง
เทคโนโลยีนี้ได้ถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 จัดเป็น แขนงหนึ่งของงานวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ว่าด้วยการ
เพิ่มภาพเสมือนของโมเดลสามมิติที่สร้างจากคอมพิวเตอร์ล งไปในภาพที่ ถ่ายมาจากกล้องวิดีโ อ เว็บแคม หรือกล้องใน
โทรศัพท์มือถือ แบบเฟรมต่อเฟรม ด้วยเทคนิคทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก แต่ด้วยข้อจากัดทางเทคโนโลยีจึงมีการใช้ไม่
แพร่หลายเท่าไหร่ แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีมือถือ และการสื่อสารข้อมูลไร้สาย รวมทั้งการประมวลต่างๆ มีความรวดเร็วขึ้นและ
มีราคาถูก จึงทาให้อุปกรณ์สมาร์ทโฟน และแทบเล็ต ทาให้เทคโนโลยีที่อยู่แต่ในห้องทดลอง กลับกลายมาเป็นแอปที่สามารถ
ดาวน์โหลดมาใช้งานกันง่ายๆ ไปแล้ว โดยในช่วง 2-3 ปีมานี้ AR เป็นเรื่องที่ถูกกล่าวถึงอยู่เป็นระยะ แม้จะไม่ฮอตฮิตเหมือน
แอปตัวอื่น ๆ ก็ตาม แต่อนาคตยังไปได้อีกไกล ทั้ง VR และ AR สามารถนามาประยุกต์ใช้งานได้กว้างขวางหลากหลาย ทั้ง
ด้าน อุตสาหกรรม การทหาร การแพทย์ การตลาด การบันเทิง การสื่อสาร และ การศึกษา
3. แนวคิดเกี่ยวกับหลักการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
มัลติมีเดีย (Multimedia) หมายถึง การเป็นการนาเอาองค์ประกอบของสื่อชนิดต่าง ๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง (Image) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และวีดิทัศน์ (Video) โดยผ่าน
กระบวนการทางคอมพิวเตอร์เพื่อสื่อความหมายกับผู้ใช้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia) และได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์การใช้งาน (นวพร ษัฏเสน, 2555)

473

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

4. รูปแบบการเรียนรู้ของมนุษย์ ดังแสดงในภาพ 1

ภาพที่ 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 รูปแบบการเรียนรู้ที่สื่อด้วยสัมผัสและการกระทา
สาหรับทฤษฎีรูปแบบการเรียนรู้ VARK Learning Styles ผู้จัดทาได้ทาการเลือกมาทั้งหมด 4 รูปแบบ ดังนี้ Visual
รูปแบบการเรียนรู้ที่สื่อด้วยภาพและสัญลักษณ์ Aural/Auditory รูปแบบการเรียนรู้ที่สื่อด้วยเสียง Read/write รูปแบบการ
เรียนรู้ที่สื่อด้วยอักษร และ Kinestheticรูปแบบการเรียนรู้ที่สื่อด้วยสัมผัสและการกระทา มาประยุกต์ใช้ในการนาเสนอข้อมูล
สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้โครงการในพระราชดาริด้านพลังงานด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ไกรวิชญ์ ดีเอม (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนร่วมกับเทคโนโลยีออคเมนเต็ด เรียล
ลิตี้ ในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์สาหรับนักเรียน สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน การศึกษาประสิทธิภาพ
รูปแบบ Augmented Reality เพื่อเปรียบเทียบการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียน ที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการ
สอน และศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งพบว่าผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ปัญจรัตน์ ทับเปีย (2557) ได้ทาการศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดสื่อประสม แบบโลกเสมือนผสานโลกจริง เรื่องโครงสร้าง
และการทางานของหัวใจ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดสื่อผสมแบบโลกเสมือนผสานโลกจริง และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ ชุด
สื่อผสมแบบโลกเสมือนผสานโลกจริง เรื่องโครงสร้างและการทางานของหัวใจ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
อาทิตยา บุญเกิด (2557) ได้ทาการศึกษาเรื่องการสร้างบทเรียนมัลติมีเดียร่วมกับเทคโนโลยีผสานความจริง การสร้าง
และประโยชน์ของสื่อมัลติมีเดียร่วมกับเทคโนโลยีผสานความจริง เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ และทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ใช้งาน
ชวนพิศ จะรา (2556) ได้ทาการศึกษาเรื่องการพัฒนาการเรียนด้วยเทคโนโลยีผสานความจริง (AR) ร่วมกับหนังสือนิทาน
สองภาษาโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย เพื่อสารวจความ
ต้องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีผสานความจริง พัฒนาและประเมินคุณภาพของการเรียนเทคโนโลยีผสาน
ความจริงร่วมกับหนังสือนิทานสองภาษา และศึกษาความแตกต่างความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็ก
ปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ และ ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
พีรพนธ์ ตัณฑ์จยะ (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่องการเรียนรู้กระบวนการRouting Protocol ด้วย Augmented Reality
การนาเทคโนโลยีโลกเสมือนโลกจริง มาจัดการเรียนรู้ เป็นมิติใหม่ทางด้านสื่อการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจในการ
เรียนรู้ สร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น เกิดปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงเข้าสู้ห้องเรียน นาเอา
ประสบการณ์เข้าสู่สถานการณ์จริงที่ผสมผสานกับเหตุการณ์เสมือนจริง
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วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้โครงการในพระราชดาริด้านพลังงานด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง มีขั้นตอนการ
พัฒนาทั้งหมด 11 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล จากในเว็บไซต์ และ ในหนังสือต่างๆเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2) จัดทาแบบสอบถามความต้องการแบบสอบถามความต้องการ
3) การวิเคราะห์และออกแบบสื่อมัลติมีเดีย
4) พัฒนาสื่อมัลติมเี ดียโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 และ Adobe Illustrator CS6 ใช้ในการตบแต่งภาพ
ตัดต่อภาพ และสร้างภาพ Infographic โปรแกรม Adobe Animate CC ใช้ในการสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น วีดีทัศน์ และ
โปรแกรม Audition CS6 ใช้ในการตัดต่อเสียง
5) ทดสอบสื่อมัลติมีเดีย
6) ตรวจสอบและแก้ไขสื่อมัลติมีเดีย
7) ออกแบบอินโฟกราฟิก (infographics)
8) ทดสอบระบบการทางานของสื่อ AR (Augmented Reality)
9) ประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้สื่อมัลติมีเดียเทคโนโลยีเสมือนจริง
10) สรุปผลการศึกษา
11) จัดทาเอกสารและคูม่ ือการใช้งาน
ผลการวิจัย
1.ผลการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย
การออกแบบ สื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง AR : Augmented Reality บนโปรแกรม Zappar เป็นการกาหนด
องค์ประกอบต่าง ๆ ของการนาเสนอ และข้อมูลภายสื่อเพื่อเผยแพร่สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้โครงการในพระราชดาริด้าน
พลังงานด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง ว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่จะแสดงภายในสื่อ ดังภาพ 2-4

พระบิดาแห่งพลังงานไทย
ภาพที่ 2 การออกแบบหน้าแรกของสื่อ AR : Augmented Reality
ย้อนกลับ

เลือกพลังงาน
พลังงานลม

พลังงานน้า

พลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานความ
ร้อนใต้ภิภพ

พลังงานจากขยะ

พลังงานชีวมวล

ภาพที่ 3 การออกแบบหน้าเลือกพลังงานของสื่อ AR : Augmented Reality
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สือ่ มัลติมีเดีย

ย้ อนกลับ
ภาพที่ 4 การออกแบบหน้าแสดงของสื่อ AR : Augmented Reality
2 ผลการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
จากการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้โครงการในพระราชดาริด้านพลังงานด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง 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 7 หน้าตัวเลือกพลังงานของสื่อ AR : Augmented
Reality

ภาพที่ 6 หน้าแรกของสื่อ AR : Augmented Reality

ภาพที่ 8 หน้าแสดงของสื่อ AR : Augmented Reality
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ภาพที่ 9 ตัวอย่างสื่อมัลติมเี ดียพลังงานลม

ภาพที่ 12 ตัวอย่างสื่อมัลติมเี ดียพลังงานแสงอาทิตย์

ภาพที่ 10 ตัวอย่างสื่อมัลติมเี ดียพลังงานจากขยะ

ภาพที่ 13 ตัวอย่างสื่อมัลติมเี ดียพลังงานชีวมวล

ภาพที่ 11 ตัวอย่างสื่อมัลติมเี ดียพลังงานความร้อนใต้
พิภพ

ภาพที่ 14 ตัวอย่างหน้าจอแสดงผลของพลังงานลม
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ภาพที่ 15 ตัวอย่างสื่อมัลติมเี ดียพลังงานน้า
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อมัลติมีเดีย
ผลการประเมินสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้โครงการในพระราชดาริด้านพลังงานด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง กับ
ผู้ใช้งาน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยแบ่งเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 53.33 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 46.67และผล
การประเมินพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้โครงการในพระราชดาริด้า นพลังงาน
ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยมีความพึงพอใจต่อสื่อมัลติมีเดียอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.37 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67
ซึ่งสามารถจูงใจผู้ศึกษาให้เกิดความพึงพอใจต่อสื่อมัลติมีเดียและช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
อภิปรายผลการวิจัย
ในการศึกษาและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้โครงการในพระราชดาริด้านพลังงานด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
จากที่ผู้ศึกษาได้ตั้งสมมุติฐาน ไว้ว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้โครงการในพระราชดาริ
ด้านพลังงานด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง อยู่ในระดับพอใจมาก
ผลการศึ ก ษาพบว่ า การประเมิ น ของประเมิ น ความพึ งพอใจของผู้ ใ ช้ สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย เพื่ อ การเรี ย นรู้ โ ครงการใน
พระราชดาริด้านพลังงานด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง ที่ประเมินความพึงพอใจในประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้
โครงการในพระราชดาริด้านพลังงานด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง นั้นอยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.67 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไกรวิชญ์ ดีเอม (2559) ซึ่งได้ทาการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนร่วมกับเทคโนโลยีออคเมนเต็ด เรียลลิตี้ ในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ ผล
การศึกษาพบว่าผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงว่าสื่อมัลติมีเดียนี้สามารถช่วยให้เข้าใจเนื้อหาง่าย
ช่วยในการเรียนรู้โครงการในพระราชดาริด้านพลังงานได้ดี
สรุปการวิจัย
จากการศึกษาและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้โครงการในพระราชดาริด้านพลังงานด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
และได้ทาการทดสอบและประเมินผลการใช้งานกับผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง พบว่าสื่อมัลติมีเดียสามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
เกี่ยวกับพลังงานทดแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผู้แต่งหนังสือรวบรวมความรู้โครงการในพระราชดาริที่นาเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจและมีประโยชน์อย่างยิ่ง
และอาจารย์จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ให้ข้อมูลและคาปรึกษา รวมทั้งขอขอบคุณพี่ๆ
เพื่อนๆ ทุกคนที่คอยช่วยเหลือตลอดการทางานครั้งนี้
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บทคัดย่อ
การศึกษาการกระจายตัวของเฟิร์น ในวนอุทยานน้าตกตาดสูง โดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ พื้นที่ศึกษามีเนื้อที่ประมาณ 4,900 ไร่
โดยการวางแปลงสารวจชั่วคราวขนาด 40x40 เมตร จานวน 62 แปลง และในบริเวณพื้นที่สาคัญ ๆ เช่น น้าตก พบเฟิร์น 14

ชนิด 9 วงศ์ แบ่งตามลักษณะถิ่นอาศัยได้ 3 แบบ ได้แก่ ขึ้นบนดิน จานวน 7 ชนิด ขึ้นบนหิน จานวน 1 ชนิด และมีลักษณะ
ถิน่ อาศัยมากกว่า 1 แบบ จานวน 6 ชนิด พื้นทีพ่ บความหลากหลายของเฟิร์นมากที่สุด คือ บริเวณหน่วยวนอุทยานน้าตกตาด
สูง พบจานวน 4 ชนิด จากการวิเคราะห์ความหนาแน่นด้วยวิธีการ (Kernel Density) พบว่า บริเวณที่ใกล้แหล่งน้าจะมีการ
เกิดของเฟิร์นจานวนมากและหลากหลาย ค่อนข้างมีการกระจายตัวหนาแน่น โดยเฟิร์นที่มีการเกิดใกล้แหล่งน้ามากที่สุด มี 3
ชนิดคือ หูควาก (Adiantum philippense L.) พบบริเวณน้าตกลาดยาว กระปรอกหางแมว (Asplenium confusum Tard.
& Ching) พบบริเวณน้าตกตาดสูงและ บริเวณตาดก้อม กระแตไต่หิน (Drynaria bonii H. Christ) พบบริเวณทางขึ้นน้าตก
ตาดสูง และน้าตกลาดยาด โดยพบอยู่ห่างจากแหล่งน้าไม่เกิน 100 เมตร เป็นป่าเบญจพรรณส่วนใหญ่และป่าเต็งรังบางส่วน
ชุดดินเป็นสภาพพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน ซึ่งเป็นจุดที่มีความอุดมสมบูรณ์และใกล้แหล่งน้า แสดงว่าเฟิร์นทั้งสองชนิดนี้เป็นเฟิร์นที่
ชอบความชื้นและอากาศเย็น ในพื้นที่บริเวณแปลงที่ 47 เฟิร์นที่พบ คือ ลิเภาใหญ่ (Lygodium flexuosum (L.) Sw.) เป็น
พืชที่ชอบพื้นที่แห้ง บริเวณแปลงที่ 6 ยอดภูมะตูม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสูงและอากาศชื้น เฟิร์นที่พบคือ กูดหางค่าง (Pteris
biaurita L.) ห่างจากแหล่งน้ามากกว่า 400 เมตร เป็นป่าเบญจพรรณ ชุดดินสภาพพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน เป็นชนิดที่ต้องการ
ความชื้นสูง แสดงว่า ต้นหูควาก ต้นกระปรอกหางแมว กระแตไต่หิน กูดหางค่าง เป็นเฟิร์นที่มีความสาคัญต่อระบบนิเวศในป่า
วนอุทยานน้าตกตาดสูง ส่วนเฟิร์นที่มีพบได้น้อย เช่ น กูดใบเล็ก (Adiantum zollingeri Mett. Ex Kuhn) กูดหางนกกะลิง
(Microsorum pteropus (Blume) Copel.) ผักปีกไก่ (Pyrrosia adnascens (Sw.) Ching.) เป็นพืชที่พบเฉพาะถิ่น พรรณ
พืชเหล่านี้สมควรที่จะอนุรักษ์ไว้ ในสังคมป่าวนอุทยานน้าตกตาดสูง ซึ่งอนาคตมีแนวโน้มว่าอาจจะสูญพันธุ์ไปได้
ค้าส้าคัญ : การกระจายตัว เฟิร์น วนอุทยานน้าตกตาดสูง
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
ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 320,696,888 ไร่
หรือประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตร จึงมีเฟิร์นขึ้นตามธรรมชาติมากกว่า 400 ชนิด ซึ่งก็สามารถพบได้ทั่วไป ทั้งตามพื้นดิน
โขดหิน ต้นไม้ ภูเขาสูง หรือแม้แต่ตามแม่น้าลาธาร ทั้งนี้เฟิร์นเป็น เสน่ห์ที่สร้างสีสันให้กับป่าหน้าฝนได้เป็นอย่างดี เป็นเครื่อง
อุ้มน้าชั้นยอดให้แก่ป่า และเหมาะสาหรับเมล็ดพันธุ์ไม้ได้ฝากชีวิตเพื่อเป็นที่เติบโตขึ้นในระยะ แรกเริ่ม และเฟิร์นยังมีการ
กระจายตัวแบบรวดเร็วในป่าที่มีพืชพรรณจานวนมาก ส่งผลดีให้แก่สัตว์ป่า และพืชพรรณในธรรมชาติอีกหลากหลายชนิด
วนอุทยานน้าตกตาดสูง (ชื่อเดิมภูผาวัว) เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เป็นเทือกเขาซึ่งอยู่สูงจาก
ระดับทะเลปานกลางประมาณ 200-300 เมตร มีภูมะตูม เป็นแหล่งกาเนิดของน้าตกตาดยาวและน้าตกตาดสูง มีพื้นที่
ประมาณ 4,900 ไร่ มีความหลากหลายของสภาพป่า แต่เนื่องจากเป็นวนอุทยาน มีพื้นที่ไม่มาก ประกอบกับมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแล
ป่าไม่มาก ทาให้ยังขาดข้อมูลด้านความหลากหลายของพรรณพืชในกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มของเฟิร์นและพืชใกล้เคียงเฟิร์น
ซึ่งเป็นกลุ่มพืชที่มีความสาคัญ เป็นดัชนีบ่งบอกถึงสภาพป่าได้อีกด้วย ฐานข้อมูลทางด้านภูมิสารสนเทศเกี่ยวกับการศึก ษาการ
กระจายตัวพืชตระกูลเฟิร์นและพืชใกล้เคียง มีค่อนข้างน้อยผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเพื่อ ทาให้ทราบถึงชนิดพันธุ์และการ
กระจายตัวของพืชชนิดดังกล่าว ในวนอุทยานน้าตกตาดสูง
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) คือ กระบวนการทางานเกี่ยวกับข้อมูลเชิง
พื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยการสร้างข้อมูลและสารสนเทศ ที่มีความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ ซึ่งสามารถนามาวิเคราะห์ด้วย GIS
และทาให้สื่อความหมายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับเวลาได้ เช่นศึกษาความหลากหลายของพรรณไม้ เป็นต้น ข้อมูล
เหล่านี้ เมื่อปรากฏบนแผนที่ทาให้สามารถแปลและสื่อความหมายใช้ง่ายขึ้น
วิธีการด้าเนินงาน
1.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสารวจพรรณไม้ การกระจายตัวและอนุกรมวิธานของเฟิร์น ตลอดจนงานวิจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับพืชกลุ่มนี้
1.2 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะพืชพรรณ เพื่อกาหนดขอบเขตพื้นที่ในการศึกษาวิจัยและเพื่อวางแผนในการดาเนินการสารวจความหลากหลายและเก็บข้อมูล
1.3 กาหนดพื้นที่การศึกษาวิจัย
1.3.1 ศึกษาการกระจายตัวของเฟิร์นที่ พบในเขตวนอุทยานน้าตกตาดสูง (ภูผาวัว) โดยศึกษาให้ครอบคลุมถึงสภาพป่า
แบบต่าง ๆ ของวนอุทยานฯ ตลอดจนศึกษาเส้นทางการสารวจ และบริเวณที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
1.3.2 การเก็บตัวอย่าง โดยทาการถ่ายภาพของเฟิร์น ซึ่งเป็นลักษณะสาคัญที่นามาใช้ในการระบุชนิดของเฟิร์น
1.4 กาหนดขนาดของแปลงตัวอย่าง พื้นที่ศึกษาวนอุทยานน้าตกตาดสูง (ภูผาวัว) มีพื้นที่ 4,900 ไร่ โดยกาหนดขนาดของแปลง
ตัวอย่าง 40x40 เมตร จานวน 62 แปลง และแปลงย่อยขนาด 20x20 เมตร และ สถานที่สาคัญ ๆ เช่น บริเวณน้าตกตาดสูง น้าตกตาด
ยาว และบริเวณลาธารในวนอุทยานฯ
1.5 สารวจข้อมูลพรรณไม้ในพื้นที่ตัวอย่าง โดยสารวจและจดบันทึกข้อมูลลงในตัวอย่างตารางบันทึกข้อมูลทางนิเวศที่สังเกตได้
ในภาคสนาม เช่น พิกัด ระดับความสูง ลักษณะการเกิด และลักษณะอื่น ๆ ที่ใช้ในการระบุชนิด
1.6 ระบุชนิดและศึกษาเฟิร์น
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1.6.1นาภาพตัวอย่างเฟิร์นมาตรวจหาชื่อวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปวิธานจาแนกวงศ์ และชนิด จากเอกสารทางพฤกษศาสตร์
อนุกรมวิธานต่าง ๆ
1.6.2 เมื่อทราบชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องแล้ว นามาเขียนคาบรรยายลักษณะ พร้อมทั้งข้อมูลทางนิเวศของเฟิร์นแต่ละ
ชนิด
1.7 นาเข้าพิกัด XY ที่ได้จากการลงภาคสนามสารวจเฟิร์น ในโปรแกรม Arcmap
1.8 นาข้อมูลปัจจัยที่ได้ทั้งหมดมาทาการ Overlay เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลของเฟิร์น

ภาพที่ 1 ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
ผลการศึกษา
2.1 ตัวอย่างเฟิร์นที่พบในป่าวนอุทยานน้าตกตาดสูง

ภาพที่ 2 Selaginella wallichii (Hook. & Grev.) Spring

ภาพที่ 3 Lygodium flexuosum (L.) Sw.
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ภาพที่ 4 Adiantum caudatum L.

ภาพที่ 6 Drynaria bonii H. Christ

ภาพที่ 5 Adiantum philippense L.

ภาพที่ 7 Platycerium wallichii Hook.
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2.2 การวิเคราะห์ความหนาแน่นของเฟิร์น
2.2.1 การวิเคราะห์ความหนาแน่นของเฟิร์นใกล้เส้นทางน้า

ภาพที่ 8 แผนที่ความหนาแน่นของเฟิร์นใกล้เส้นทางน้า
จากภาพประกอบที่ 8 แผนที่ความหนาแน่นของเฟิร์นใกล้เส้นทางน้า ในป่าวนอุทยานน้าตกตาดสูง ใช้คาสั่ง Kernel
Density พบว่า ค่าสูงสุดคือค่า 4090.33 ต้น/พื้นที่ศึกษา หรือ 0.8347 ต้น/ไร่ การกระจายตัวของเฟิร์นในพื้นที่บริเวณนี้
ค่อนข้างหนาแน่นมากเนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งน้า มีการกระจายตัวในบริเวณที่มีเฟิร์นเกิดขึ้นอยู่แล้ว และรอบๆพื้นที่ที่มีการเกิด
ของเฟิร์นในระยะใกล้ ๆ สีน้าตาลเข้ม คือ บริเวณพื้นที่ที่มีการกระจายตัวของเฟิร์นเป็นจานวนมาก สีขาว คือ พื้นที่ที่ไม่มีการ
เกิดของเฟิร์น
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2.2.2 การวิเคราะห์ความหนาแน่นของเฟิร์นทั้งหมด

ภาพที่ 9 แผนที่ความหนาแน่นของเฟิร์นทั้งหมด
จากภาพประกอบที่ 9 แผนที่ความหนาแน่นของเฟิร์นทั้งหมด ใช้คาสั่ง Kernel Density พบว่า ค่าสูงสุดคือค่า
1126.74 ต้น/พื้นที่ศึกษา หรือ 0.2299 ต้น/ไร่ การกระจายตัวของเฟิร์นในพื้นที่ป่า มีการกระจายตัวในบริเวณทีม่ ีเฟิร์นเกิด
ขึ้นอยู่แล้ว และรอบๆพื้นที่ที่มีการเกิดของเฟิร์นในระยะใกล้ ๆ ค่อนข้างมีการกระจายตัวน้อย เมื่อเทียบกับพื้นที่ป่าทั้งหมด สี
น้าตาล คือ พื้นที่ที่มโี อกาสการเกิดเฟิร์นจานวนมาก คือ บริเวณน้าตกตาดสูงและใกล้เคียง สีขาว คือ พื้นที่ที่ไม่มีการเกิดของ
เฟิร์น
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2.3 การวิเคราะห์ปจั จัยการพบของเฟิร์นในพื้นที่ศึกษา
2.3.1 ค่าดัชนีพืชพรรณ

ภาพที่ 10 แผนที่ค่าดัชนีพืชพรรณ
จากภาพประกอบที่ 10 แผนที่ค่าดัชนีพืชพรรณในบริเวณพื้นที่ป่าวนอุทยานน้าตกตาดสูง พบว่า บริเวณพื้นที่ศึกษามี
ค่าดัชนีพืชพรรณ สูงสุดคือ 0.0641909 ค่าต่าสุดคือ -0.366473 บริเวณสีเขียวเข้มมีค่าดัชนีพืชพรรณสูง บริเวณสีม่วงมีค่า
ดัชนีพืชพรรณต่า
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2.3.2 ค่าความชื้นของป่า

ภาพที่ 11 แผนที่ความชื้นบริเวณพื้นที่ป่าวนอุทยานน้าตกตาดสูง
จากภาพประกอบที่ 11 แผนที่ความชื้นบริเวณพื้นที่ป่าวนอุทยานน้าตกตาดสูง พบว่าค่าดัชนีความแตกต่างของ
ความชื้น (Normalized Difference Water Index) หรือ NDWI มีค่าความชื้นสูงสุด คือ -0.0653543 ค่าความชื้นต่าสุด คือ 0.32886
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2.3.3 การจาแนกชนิดป่า ในบริเวณวนอุทยานน้าตกตาดสูง

ภาพที่ 12 แผนที่แสดงการจาแนกชนิดป่า ในบริเวณวนอุทยานน้าตกตาดสูง
จากภาพประกอบที่ 12 แผนที่แสดงการจาแนกชนิดป่า ในบริเวณวนอุทยานน้าตกตาดสูง พบว่ามีอยู่ 2 ชนิด คือป่า
เบญจพรรณมีเนื้อที่ 17 93.41 ไร่ และป่าเต็งรังมีเนื้อที่ 3106.59 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง ซึง่ จะไม่ค่อยพบเห็นเฟิร์น
และพบเฟิร์นในบริเวณที่เป็นป่าเบญจพรรณส่วนใหญ่ เนื่องจากป่าเบญจพรรณมีความชื้นและมีความหลากชนิดของพรรณพืช
มากกว่าป่าเต็งรัง
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2.3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

ภาพที่ 13 แผนที่การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ ซ้อนทับข้อมูล ชุดดิน น้า
จากภาพประกอบที่ 13 จากปัจจัยทั้ง 5 ด้าน น้า ชุดดิน ชนิดป่า NDVI และ NDWI นาข้อมูลมาวิเคราะห์ซ้อนทับ
(Overlay) เพื่อศึกษาลักษณะของพื้นที่ที่พบเฟิร์น โดยนาตาแหน่งที่พบเฟิร์นไป Intersect และคัดกรองเอาเฉพาะตาแหน่ง
ที่พบเฟิร์น 14 ชนิด สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการซ้อนทับข้อมูล
ชนิด
1

2

3
4
5

6
7
8

ชื่อเฟิรน์
จำนวนต้น
Adiantum philippense L.
17
Adiantum philippense L.
8
Adiantum philippense L.
25
Asplenium confusum Tard. & Ching
2
Asplenium confusum Tard. & Ching
2
Asplenium confusum Tard. & Ching
3
Drynaria bonii H. Christ
4
Drynaria bonii H. Christ
2
Drynaria bonii H. Christ
10
Lygodium flexuosum (L.) Sw.
17
Lygodium flexuosum (L.) Sw.
14
macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching 6
macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching 4
Platycerium wallichii Hook.
8
Platycerium wallichii Hook.
1
Platycerium wallichii Hook.
2
Platycerium wallichii Hook.
2
Pyrrosia adnascens (Sw.) Ching.
7
Tectaria manilensis (C.Presl.) Holttum 14
Tectaria manilensis (C.Presl.) Holttum 16
Tectaria manilensis (C.Presl.) Holttum 10
Tectaria manilensis (C.Presl.) Holttum 12

พิกัด X
414244
414078
414276
413558
413551
413740
413603
413584
414243
413928
413808
415585
413604
413605
413589
414157
414466
413596
413983
414053
413915
413814

พิกัด Y
1828548
1828578
1828606
1828167
1828316
1828343
1828123
1828146
1828548
1828653
1828784
1825998
1828130
1828123
1828138
1828308
1828476
1828111
1828540
1828589
1828681
1828788

Height
269
270
271
214
220
235
212
213
269
263
267
213
210
212
213
256
289
208
255
266
264
268

NDVI
-0.202951
0.061149
-0.229751
-0.236649
-0.20858
-0.134391
-0.15556
-0.199903
-0.202951
-0.217037
-0.230935
-0.215996
-0.15565
-0.15565
-0.199903
-0.191484
-0.203413
-0.173503
-0.177513
-0.069634
-0.224583
-0.230935

NDWI
-0.216079
-0.191951
-0.247201
-0.248256
-0.244715
-0.166524
-0.232851
-0.246107
-0.216079
-0.253578
-0.252506
-0.254976
-0.2284
-0.232851
-0.246107
-0.225581
-0.227069
-0.232851
-0.221587
-0.198177
-0.242691
-0.249536

Stream
100
100
100
100
100
100
200
100
100
300
400
200
200
200
200
200
300
200
200
100
300
400

forest type
ป่ำเบญจพรรณ
ป่ำเต็งรัง
ป่ำเต็งรัง
ป่ำเบญจพรรณ
ป่ำเบญจพรรณ
ป่ำเบญจพรรณ
ป่ำเบญจพรรณ
ป่ำเบญจพรรณ
ป่ำเบญจพรรณ
ป่ำเต็งรัง
ป่ำเต็งรัง
ป่ำเต็งรัง
ป่ำเบญจพรรณ
ป่ำเบญจพรรณ
ป่ำเบญจพรรณ
ป่ำเบญจพรรณ
ป่ำเบญจพรรณ
ป่ำเบญจพรรณ
ป่ำเบญจพรรณ
ป่ำเบญจพรรณ
ป่ำเต็งรัง
ป่ำเต็งรัง

soil
สภำพพืน้ ที่ลำดชันเชิงซ้อน
สภำพพืน้ ที่ลำดชันเชิงซ้อน
สภำพพืน้ ที่ลำดชันเชิงซ้อน
สภำพพืน้ ที่ลำดชันเชิงซ้อน
สภำพพืน้ ที่ลำดชันเชิงซ้อน
สภำพพืน้ ที่ลำดชันเชิงซ้อน
สภำพพืน้ ที่ลำดชันเชิงซ้อน
สภำพพืน้ ที่ลำดชันเชิงซ้อน
สภำพพืน้ ที่ลำดชันเชิงซ้อน
สภำพพืน้ ที่ลำดชันเชิงซ้อน
สภำพพืน้ ที่ลำดชันเชิงซ้อน
สภำพพืน้ ที่ลำดชันเชิงซ้อน
สภำพพืน้ ที่ลำดชันเชิงซ้อน
สภำพพืน้ ที่ลำดชันเชิงซ้อน
สภำพพืน้ ที่ลำดชันเชิงซ้อน
สภำพพืน้ ที่ลำดชันเชิงซ้อน
สภำพพืน้ ที่ลำดชันเชิงซ้อน
สภำพพืน้ ที่ลำดชันเชิงซ้อน
สภำพพืน้ ที่ลำดชันเชิงซ้อน
สภำพพืน้ ที่ลำดชันเชิงซ้อน
สภำพพืน้ ที่ลำดชันเชิงซ้อน
สภำพพืน้ ที่ลำดชันเชิงซ้อน

จากตารางที่ 1 จากการวิเคราะห์ข้อมูลในพื้นที่วนอุทยานน้าตกตาดสูง พบว่า มีเฟิร์นที่มีปัจจัยเหมือนกันทั้งหมด
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 มีระยะห่างจากเส้นทางน้า ตั้งแต่ 200
- 300 เมตร เป็นป่าเบญจพรรณ ชุดดินสภาพพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน พบบริเวณหน่วยวนอุทยานฯ บริเวณทางขึ้นน้าตกตาดสูง
แปลงที่ 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 มีระยะห่างจากเส้นทางน้า
ตั้งแต่ 100 – 400 เมตร เป็นป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง ชุดดินสภาพพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน พบบริเวณแปลงที่ 10-12 และ19
ลักษณะที่พบขึ้นบนพื้นดิน เฟิร์นที่พบตรงตามปัจจัยน้อยที่สุดคือ ผักปีกไก่ (Pyrrosia adnascens (Sw.) Ching.) พบทั้งหมด
1 จุด มีค่า NDVI -0.173503 มีค่า NDWI -0.232851 มีระยะห่างจากเส้นทางน้า 200 เมตร เป็นป่าเบญจพรรณ ชุดดิน
สภาพพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน พบบริเวณหน่วยวนอุทยานฯ ลักษณะที่พบเกาะบนต้นไม้
อภิปรายผล
เนื่องจากพื้นที่ศึกษาเป็นวนอุทยานมีพื้ นที่น้อย เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่น ๆ ที่มีพื้นที่ใหญ่กว่าและระยะเวลาในการ
สารวจมากกว่า จึงได้นาข้อมูลวิจัยในพื้นที่ที่เคยมีการสารวจในอุทยานแห่งชาติมาเปรียบเทียบความแตกต่างกับวนอุทยาน
น้าตกตาดสูงเพื่อทราบถึงความแตกต่างระหว่างวนอุทยานและอุทยานแห่งชาติ และพื้นที่สารวจที่พบความหลากหลายของ
เฟิร์นมากที่สุด คือ บริเวณหน่วยวนอุทยานน้าตกตาดสูง พบจานวน 4 ชนิด รองลงมาคือ ทางขึ้นน้าตกตาดสูง และ ป่าดงนาง
แย้ พบจานวน 3 ชนิด สาหรับเฟิร์นที่พบเห็นได้บ่อย ได้แก่ ชายผ้าสีดา พบได้ใน 7 แปลงที่สารวจ รองลงมา ได้แก่ กระแตไต่
หิน พบได้ใน 5 แปลงที่สารวจ ในขณะที่เฟิร์นบางชนิดสามารถพบเห็นได้เฉพาะบางพื้นที่
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สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาพบว่าเฟิร์น ในบริเวณป่าวนอุทยานน้าตกตาดสูง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยในพื้นที่มีสภาพป่า 2 ชนิด คือ ป่า
เบญจพรรณ ป่าเต็งรัง จากการสารวจเก็บตัวอย่างได้จานวน 40 หมายเลข จาแนกได้เป็น 14 ชนิด 9 วงศ์ แบ่งตามลักษณะ
ถิ่นอาศัยได้ 3 แบบ ได้แก่ ขึ้นบนดิน จานวน 7 ชนิด ขึ้นบนหิน จานวน 1 ชนิด และมีลักษณะถิ่นอาศัยมากกว่า 1 แบบ
จานวน 6 ชนิด พื้นที่สารวจที่พบความหลากหลายของเฟิร์นมากที่สุด คือ บริเวณหน่วยวนอุทยานน้าตกตาดสูง พบจานวน 4
ชนิด รองลงมาคือ ทางขึ้นน้าตกตาดสูง และ ป่าดงนางแย้ พบจานวน 3 ชนิด สาหรับเฟิร์นที่พบเห็นได้บ่อย ได้แก่ ชายผ้าสีดา
พบได้ใน 7 แปลงที่สารวจ รองลงมา ได้แก่ กระแตไต่หิน พบได้ใน 5 แปลงที่สารวจ ในขณะที่เฟิร์นบางชนิดสามารถพบเห็นได้
เฉพาะบางพื้นที่ ได้แก่ (Selaginella wallichii (Hook. & Grve.) Spring) พบเฉพาะในแปลงสารวจที่ 4 ตีนตุ๊กแก
(Adiantum caudatum L.) พบเฉพาะในแปลงสารวจที่ 7 กูดใบเล็ก (Adiantum zollingeri Mett. Ex Kuhn) พบเฉพาะที่
ป่าดงนางแย้ (Athyrium cumingianum (C.Presl.) Milde) พบเฉพาะในแปลงสารวจที่ 18 กูดหางนกกะลิง (Microsorum
pteropus (Blume) Copel.) พบเฉพาะที่ป่าดงนางแย้ ผักปีกไก่ (Pyrrosia adnascens (Sw.) Ching.) พบเฉพาะที่บริเวณที่
ทาการหน่วยวนอุทยานน้าตกตาดสูง
จากการวิเคราะห์ความหนาแน่นของเฟิร์นด้วยวิธีการ (Kernel Density) และปัจจัยทั้ง 5 ด้าน คือ น้า ชุดดิน ชนิดป่า
NDVI และ NDWI นาข้อมูลมาวิเคราะห์ซ้อนทับ (Overlay) เพื่อศึกษาลักษณะของพื้นที่ที่พบเฟิร์น ในพื้นที่ป่าวนอุทยานน้าตก
ตาดสูง พบว่า บริเวณที่ใกล้แหล่งน้าจะมีการเกิดของเฟิร์นจานวนมากและหลากหลาย โดยมีค่าสูงสุดคือ 4090.33 ค่อนข้างมี
การกระจายตัวหนาแน่น เมื่อเทียบกับเฟิร์นที่พบทั้งหมดมีค่าการกระจายตัวสูงสุดอยู่ที่ 1126.74 โดยเฟิร์นที่มีการเกิดใกล้
แหล่งน้ามากที่สุด มี 3 ชนิดคือ หูควาก (Adiantum philippense L.) พบบริเวณน้าตกลาดยาว กระปรอกหางแมว
(Asplenium confusum Tard. & Ching) พบบริเวณน้าตกตาดสูงและ บริเวณตาดก้อม กระแตไต่หิน (Drynaria bonii H.
Christ) พบบริเวณทางขึ้นน้าตกตาดสูง และน้าตกลาดยาด โดยพบอยู่ห่างจากแหล่งน้าไม่เกิน 100 เมตร เป็นป่าเบญจพรรณ
ส่วนใหญ่และป่าเต็งรังบางส่วนชุดดินเป็นสภาพพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน และค่า NDVI สูงที่สุดคือ 0.063634 คือบริเวณน้าตก
ลาดยาว และแปลงที่ 19 ซึ่งเป็นจุดที่มีความอุดมสมบูรณ์และใกล้แหล่งน้า แสดงว่าเฟิร์นทั้งสองชนิดนี้เป็นเฟิร์นที่ชอบ
ความชื้นและอากาศเย็น และค่า NDVI ต่าที่สุดคือ -0.273044 ในพื้นที่บริเวณแปลงที่ 47 เฟิร์นที่พบ คือ ลิเภาใหญ่
(Lygodium flexuosum (L.) Sw.) เป็นพืชที่ชอบพื้นที่แห้ง ส่วนค่า NDWI สูงที่สุดคือ -0.111438 คือบริเวณแปลงที่ 6 ยอดภู
มะตูม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสูงและอากาศชื้น เฟิร์นที่พบคือ กูดหางค่าง (Pteris biaurita L.) ห่างจากแหล่งน้ามากกว่า 400
เมตร เป็นป่าเบญจพรรณ ชุดดินสภาพพื้นที่ลาดชันเชิ งซ้อน และค่า NDWI ต่าที่สุดคือ -0.256784 คือบริเวณแปลงที่ 47
เฟิร์นที่พบ คือ ลิเภาใหญ่ (Lygodium flexuosum (L.) Sw.) เป็นพืชที่ชอบพื้นที่แห้ง แสดงว่า ต้นหูควาก ต้นกระปรอกหาง
แมว กระแตไต่หิน เป็นเฟิร์นที่มีความสาคัญต่อระบบนิเวศในป่าวนอุทยานน้าตกตาดสูง ส่วนเฟิร์นที่มีพบได้น้อย เช่น กูดใบ
เล็ก (Adiantum zollingeri Mett. Ex Kuhn) กูดหางนกกะลิง (Microsorum pteropus (Blume) Copel.) ผักปีกไก่
(Pyrrosia adnascens (Sw.) Ching.) เป็นพืชที่พบเฉพาะถิ่น พรรณพืชเหล่านี้สมควรที่จะอนุรักษ์ไว้ เพราะเป็นพืชที่พบได้
น้อย ในสังคมป่าวนอุทยานน้าตกตาดสูง ซึ่งอนาคตมีแนวโน้มว่าอาจจะสูญพันธุ์ไปได้ พบเฟิร์นที่สามารถใช้เป็นสมุนไพร ได้แก่
ชายผ้าสีดา (Platycerium wallichii Hook.) ประโยชน์ด้านสมุนไพร ใบใช้ต้มน้าอาบลดไข้ พบได้ใน 7 พื้นที่สารวจ หูควาก
(Adiantum philippense L.) ประโยชน์ด้านสมุนไพร ลาต้นใช้ขับปัสสาวะ พบได้ใน 4 พื้นที่สารวจ ตีนตุ๊กแก (Adiantum
caudatum L.) ประโยชน์ด้านสมุนไพร ก้านใบใช้เป็นยาแก้อักเสบ พบได้ใน 1 พื้นที่สารวจ กูดใบเล็ก (Adiantum zollingeri
Mett. Ex Kuhn) ประโยชน์ด้านสมุนไพร ก้านใบใช้เป็นยาแก้อักเสบ พบได้ใน 1 พื้นที่สารวจ 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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บทคัดย่อ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการจั ดการโดยชุมชนเพื่อชุมชนโดยคานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และ
วัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน ดังนั้นการท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริม การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดน่าน การศึกษานี้
เริ่มจากการเก็บข้อมูล จากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากในเว็บ ไซต์ เพื่อใช้ข้อมูลในการออกแบบสื่อ
มัลติมีเดียการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดน่านในรูปแบบ AR : Augmented Reality โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator
CS6 Adobe Photoshop CS6 และโปรแกรม Adobe Animate CC จากนั้นนาสื่อมัลติมีเดียที่ทาขึ้นมาแสดงในโปรแกรม
Zappar เพื่อ นาไปเผยแพร่ ให้ ผู้ที่ สนใจเข้ าถึ งได้ง่ายและสะดวกมากขึ้ นโดยการสแกนจุ ด Marker ในอิ นโฟกราฟิ ก
(infographics) แล้วนาไปทดลองใช้ และทาการประเมินความพึงพอใจโดยผู้ ใช้จานวน 30 คนผลการประเมินพบว่าผู้ใช้อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.17 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงนี้สามารถช่วยให้การ
เรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดน่านมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยังสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน
คาสาคัญ : 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 communitybased-tourism in Nan community effectively. It is convenient, fast and easy to use.
Keywords : community–based tourism multimedia augmented reality Nan province
บทนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาทความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งรายได้ที่สาคัญนามาซึ่งเงินตราของต่างประเทศและการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้ขยายตัวและเกิดความยั่งยืน การท่องเที่ยวในชุมชนถือเป็นอีกรู ปแบบ
การท่องเที่ยวที่เป็นกลไกในการสนับสนุนชุมชนในกระบวนการพัฒนาซึ่งเป็นการกาหนดทิศทางโดยชุมชนจัดการโดยชุมชน
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เพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของสิทธิในการดูแลเพื่อไห้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน ปัจจุบันการท่องเที่ยวชุมชนใน
ประเทศไทย มีหลายพื้นที่หลายจังหวัด ซึ่งในแต่ละพื้นที่มีการท่องเที่ยวที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไป จังหวัดน่านถือ
เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีมนต์เสน่ห์ความเป็นล้านนา มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายและสงบสุขอุดมไปด้วยธรรมชาติให้
ทรงคุณค่าต่อการอนุรักษ์และพัฒนาไห้เป็นต้นทุนของวัฒนธรรมสืบต่อไป ซึ่ งในปัจจุบันมีการเผยแพร่และถ่ายทอดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดน่านออกมาในรูปแบบหนังสือ เอกสาร วีดีโอ และเว็บต่างๆ เป็นจานวนมาก แต่บางครั้งยังไม่
น่าสนใจ พกพายาก
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและทันสมัยไม่ว่าจะเป็น สื่อแอนิเมชั่น สื่อการ์ตูน และสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง
(Augmented Reality) เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นที่นิยมมากในปัจจุบันซึ่งสามารถนามาใช้ในการถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างชัดเจน
และดูมีมิติในการแสดงผลทั้งในลักษณะที่เป็นภาพนิ่งสามมิติหรือภาพเคลื่อนไหว หรืออาจจะมีเสียงประกอบ และสามารถ
นาเสนอในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดียผ่านเว็บเทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented Reality
จากปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นและความก้าวหน้าของสื่อ มัลติมีเดียและเทคโนโลยีเสมือนจริงทาไห้ผู้ศึกษาต้องการจะ
ศึกษาและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดน่าน เนื่องด้วยใน
ปัจจุบันโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอุปกรณ์ที่บุคคลส่วนใหญ่นาติดตัวไปตลอดเวลาและมีการผสมผสานเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามา ซึ่ง
มีบทบาทในชีวิตประจาวันของมนุษย์ ซึ่งสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงนี้จะทาไห้ผู้ที่ต้องการจะศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าใจการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดน่านยิ่งขึ้น เข้าใจเนื้อหาได้อย่างครอบคลุม และเป็นการเพิ่มความสะดวกไห้แก่ผู้ที่ต้องการ
ศึกษาและนักท่องเที่ยวที่สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลา มีความสมจริงของสื่อเสมือนจริง และยังส่งเสริมและ
เผยแพร่การท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดน่านไห้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
1. แนวคิดเกี่ยวกับท่องเที่ยวโดยชุมชน
การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ต้องคานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม กาหนดทิศทางโดย
ชุมชน จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน
องค์ประกอบหลักของการท่องเทีย่ วโดยชุมชนมีอยู่ 4 ด้านคือ 1) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 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
ผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ เช่น เว็บแคมคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภาพเสมือนจริงนั้นจะ
แสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ หน้าจอโทรศัพท์มือถือ บนเครื่องฉายภาพ หรือบนอุปกรณ์แสดงผลอื่น ๆ โดยภาพเสมือน
จริงที่ ปรากฏขึ้นจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้ทันที ทั้งในลักษณะที่เป็นภาพนิ่งสามมิติ ภาพเคลื่อนไหว หรืออาจจะเป็นสื่อที่มีเสียง
ประกอบ (นิภา ฉิมมี, ม.ป.ป)
3. แนวคิดเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของสื่อมัลติมีเดีย
สื่อมัลติมีเดีย คือ การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกับโปรแกรมซอฟต์แวร์หลายชนิดในการสร้างสื่อ เช่น ข้อความ
กราฟิก (Graphic) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และวีดิทัศน์ (Video) เป็นต้น และถ้าผู้ใช้สามารถที่จะ
ควบคุมสื่อให้นาเสนอออกมาตามต้องการได้จะเรียกว่า สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia) การปฏิสัมพันธ์
ของผู้ใช้สามารถจะกระทาได้โดยผ่านทางคีย์บอร์ ด (Keyboard) เมาส์ (Mouse) หรือตัวชี้ (Pointer) (สนุกกับการเรีย น
คอมพิวเตอร์, 2554)
4. แนวคิดเกี่ยวกับหลักการออกแบบสื่อ
การออกแบบสื่อการเรียนการสอน เป็นการจัดทาสื่อให้น่าสนใจ น่าติดตาม เป็นสิ่งสาคัญอย่างหนึ่งที่ผู้ผลิตจะต้อง
ออกแบบและอาศัยความรู้ความชานาญด้านศิลปะเข้ามาช่วยในการจัดทาให้ มีรูปแบบที่สวยงาม สามารถสื่อความหมายได้
เหมาะสมกับเนื้อหา รวมทั้งใช้เทคนิคต่าง ๆ ที่ทาให้สื่อที่ผลิตนั้น สะดวกต่อการใช้ ง่ายต่อการเข้าใจ จะทาให้สื่อที่ผลิตนั้นมี
คุณค่า และมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนเป็นอย่างดี (อภิชิต ศิริวงษ์, 2550)
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5. ทฤษฎีรูปแบบการเรียนรู้ VARK Learning Styles
กลุ่ม V = Visual รูปแบบการเรียนรู้ที่สื่อด้วยภาพและสัญลักษณ์ ไม่เพียงแต่ภาพเท่านั้นที่คนรักการเรียนรู้
รูปแบบนี้ชื่นชอบ แต่พวกเขายังสามารถมองเห็นข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบแผนที่ แผนผัง แผนภาพ กราฟ แผนภูมิ และลูกศร
สัญลักษณ์ต่างๆ อีกด้วย และสิ่งเหล่านี้ ก็ดีกว่าการบอกเล่าเป็นคาพูดหรือลายลักษณ์อักษร
กลุ่ม A = Aural / Auditory รูปแบบการเรียนรู้ที่สื่อด้วยเสียงรูปแบบที่รับรู้ข้อมูลผ่านโสตประสาท หรือผ่าน
การได้ยินได้ฟัง เช่น ผู้ชื่นชอบการฟังบรรยาย ฟังเทป การสนทนากลุ่มย่อย การพูดคุยทางโทรศัพท์
กลุ่ม R = Read / write รูปแบบการเรียนรู้ที่สื่อด้วยอักษร ซึ่งการเรียนรู้รูปแบบนี้ชื่นชอบข้อมูลที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร จึงไม่น่าแปลกใจที่นักวิชาการทั้งหลายจะมีลกั ษณะการเรียนรู้รปู แบบนี้โดดเด่นมาก เพราะเป็นรูปแบบการเรียนรู้
ที่เน้นการรับและส่งข้อมูลผ่านการอ่านและการเขียน
กลุ่ม K = Kinesthetic รูปแบบการเรียนรู้ที่สื่อด้วยสัมผัสและการกระทา การใช้ประสบการณ์และการลงมือ
ปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นในสถานการณ์จาลองหรือสถานการจริง เช่น แบบจาลอง การลงมือปฏิบัติ หรือสถานการณ์จาลอง (V A R
K การเรียนรู้แบบไหน … สไตล์คุณ, 2547 - 2560)
6.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ชลัท รังสิมาเทวัญ และจิรวดี โยยรัมย์ (2556) ได้ทาการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยวเสมือนจริง
บนระบบปฏิ บัติ ก ารแอนดรอยด์: กรณีศึ ก ษาวนอุ ทยานภูเ ขาไฟกระโดง โดยได้ น าเสนอในรู ป แบบสื่ อมั ล ติ มีเ ดี ย สองมิ ติ
สอดแทรกวิดีโอ และมีส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ โดยนาเสนอในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แสดงผลบนอุปกรณ์พกพาต่างๆ ให้ผู้ใช้เสมือนได้ ท่องเที่ยวในสถานที่จริง ผลการประเมินพบว่าผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงว่าระบบนี้สามารถช่วยในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
มงคล หล้าดวงดี (2553) ได้ทาการพัฒนาระบบไห้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
ความเป็นจริงเสริมบนโทรศัพท์เครื่องที่ โดยเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้แก่ อุปกรณ์ระบุตาแหน่งพิกัดบนพื้นผิวโลกหรือจี
ไอเอส เข็มทิศดิจิตอล กล้องถ่ายภาพ และการสื่อสารไร้สาย
นมิดา ซื่อสัตย์สกุลชัย และคณะ (2553) ได้ทาการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแนะนาวิถีชีวิตและสถานที่ท่องเที่ยว
ตาบลป่ามะม่วง อาเภอเมือง จังหวัดตาก โดยได้ออกแบบการนาเสนอออกเป็น 4 ส่วนหลัก ๆ คือ ข้อมูลพื้นฐานของตาบลป่า
มะม่วง ข้อมูลด้านวิถีชีวิตของคนในชุมชนในอดีต ข้อมูลด้านวิถีชีวิตของคนในชุมชนในปัจจุบันและข้อมูลด้านการแนะนา
สถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นผลให้ชุมชน รู้อดีต ทราบภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดกันมา ประเพณี วัฒนธรรมความเชื่อ ช่วยให้คน
ในชุมชนเกิดความรักและหวงแหนถิ่นกาเนิด และเป็นการแนะนาการท่องเที่ยวให้เกิดความน่าสนใจ ดึงดูดนักท่องเที่ยวและ
เกิดความต้องการเที่ยวชมสถานที่จริง
วิธีดาเนินการศึกษา
ในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของจังหวัดน่านมีขั้นตอน
การพัฒนา ทั้งหมด 10 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) รวบรวมข้อมูล จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดน่าน และเทคโนโลยี
เสมือนจริง
2) สอบถามความต้องการการใช้งานของสื่อมัลติมีเดีย จานวน 58 คน
3) วิเคราะห์ออกแบบสื่อมัลติมีเดีย โดยนาข้อมูลที่รวบรวมได้มาทาการวิเคราะห์ ออกแบบสื่อมัลติมีเดีย ออกแบบ
Storyboard และออกแบบ User Interface ของสื่อมัลติมเี ดีย
4) พัฒนาสื่อมัลติมเี ดียโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 และ Adobe Illustrator CS6 ใช้ ในการตบแต่ง
ภาพ ตัดต่อภาพ และสร้างภาพ Infographic โปรแกรม Adobe Animate CC ใช้ใน การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น วีดีทัศน์
และโปรแกรม Audacity ใช้ในการตัดต่อเสียง
5) ทดสอบสื่อมัลติมีเดีย ดาเนินการทดสอบหาข้อผิดพลาดของการทางานว่าถูกต้องตามที่กาหนดไว้หรือไม่
6) ตรวจสอบและแก้ไขสื่อมัลติมีเดีย ดาเนินการตรวจสอบและแก้ไข ปรับปรุงจนสื่อมัลติมีเดียทางานได้ตามที่
เป้าหมายทีก่ าหนดไว้ อย่างถูกต้องตามขั้นตอน
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7) ออกแบบอินโฟกราฟิกสื่อภาพสามมิติ AR (Augmented Reality)
8) ทดสอบระบบการทางานของสือ่ AR (Augmented Reality)
9) ประเมินความพึงพอใจในประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนของจังหวัดน่าน ดาเนินการประเมินความพึงพอใจในประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ และ ความพึงพอใจจากผู้ใช้สื่อ
มัลติมีเดียเทคโนโลยีเสมือนจริง จานวน 30 คน
10) สรุปผลการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
1. ผลการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย
การออกแบบสื่อ เทคโนโลยีเสมือนจริงบนโปรแกรม Zappar เป็นการก าหนดองค์ ประกอบต่ าง ๆ ของการ
นาเสนอ และข้อมูลภายในสื่อเพื่อเผยแพร่สื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของ
จังหวัดน่านด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง ว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่จะแสดงภายในสื่อ ดังรูป 1-3

การท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดน่าน

ภาพที่ 1 การออกแบบหน้าแรกของสื่อ AR : Augmented Reality
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
ชุมชนน้าเกี๋ยน

ชุมชนในเวียง
ชุมชนหนองเต่า

ชุนชนบ้าน
หนองบัว

ชุมชนบ่อสวก
ชุมชนห้วยพ่าน

ภาพที่ 2 การออกแบบหน้าเลือกชุมชนของสื่อ AR : Augmented Reality
สื่อมัลติมีเดีย

ย้อนกลับ
ภาพที่ 3 การออกแบบหน้าแสดงของสื่อ AR : Augmented Reality
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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

ภาพที่ 4 สแกนจุด Marker เพื่อเข้าหน้าแรกของสื่อ AR :
Augmented Reality

ภาพที่ 5 หน้าแรกของสื่อ AR : Augmented Reality

ภาพที่ 6 หน้าตัวเลือกชุมชนของสื่อ AR : Augmented
Reality

ภาพที่ 7 ตัวอย่างสื่อมัลติมเี ดียท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งจะมี
ข้อมูลในการอธิบายความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ภาพที่ 8 ตัวอย่างสื่อมัลติมเี ดียชุมชนบ้านน้าเกี๋ยน ซึ่งจะมี
ข้อมูลในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และสมุนไพรของชุมชน

ภาพที่ 9 ตัวอย่างสื่อมัลติมเี ดียชุมชนบ้านหนองเต่า ซึ่งจะมี
ข้อมูลในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน
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ภาพที่ 10 ตัวอย่างสื่อมัลติมเี ดียชุมชนบ่อสวก ซึ่งจะมีข้อมูล ภาพที่ 11 ตัวอย่างสื่อมัลติมเี ดียชุมชนในเวียง ซึ่งจะมีข้อมูล
ในการท่องเที่ยวแบบสัมผัสวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และโบราณสถานของชุมชน

ภาพที่ 12 ตัวอย่างสื่อมัลติมเี ดียชุมชนบ้านหนองบัว ซึ่งจะมี ภาพที่ 13 ตัวอย่างสื่อมัลติมเี ดียชุมชนห้วยพ่าน ซึ่งจะมี
ข้อมูลในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน ข้อมูลในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อมัลติมีเดีย
ผลการประเมินสื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดน่าน กับ
ผู้ใช้งาน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยแบ่งเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 46.6 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.3 และผลการ
ประเมินพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย เสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนของจังหวัดน่าน โดยมีความพึงพอใจต่อสื่อมัลติมีเดียอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.17 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 ซึ่ง
สามารถจูงใจผู้ศึกษาให้เกิดความพึงพอใจต่อสื่อมัลติมีเดียและช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อภิปรายผล
ในการศึกษาและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดน่าน
จากที่ผู้ศึกษาได้ตั้งสมมุติฐาน ไว้ว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริม
การท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดน่าน อยู่ในระดับพอใจมาก ผลการศึกษาพบว่าการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อ
มั ล ติ มี เ ดี ย เสมื อ นจริ งเพื่ อ การเรี ย นรู้ แ ละส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนของจั งหวั ด น่ า น ที่ ป ระเมิ น ความพึ งพอใจใน
ประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดน่าน นั้นอยู่ในระดับ
มากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 ซึง่ เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ผลการวิจัยสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชลัท รังสิมาเทวัญ และจิรวดี โยยรัมย์ (2556) ที่ได้ทาการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการท่องเที่ยวเสมือนจริง
บนระบบปฏิ บัติ ก ารแอนดรอยด์: กรณีศึ ก ษาวนอุ ทยานภูเ ขาไฟกระโดง โดยได้ น าเสนอในรู ป แบบ สื่ อมั ล ติ มีเ ดี ย สองมิ ติ
สอดแทรกวิดีโอ และมีส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ โดยนาเสนอในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
แสดงผลบนอุปกรณ์พกพาต่างๆ ให้ผู้ใช้เสมือนได้ท่องเที่ยวในสถานที่จริง ผลการประเมินพบว่าผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงว่าระบบนี้สามารถช่วยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ดี
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สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบว่าการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อ สื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริม
การท่องเที่ ยวโดยชุมชนของจั งหวั ดน่ านซึ่ งได้ทาการทดสอบและประเมินผลการใช้งานกั บผู้ใ ช้งานที่ เกี่ ยวข้ องพบว่ าสื่ อ
มัลติมีเดียสามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผู้แต่งหนังสือรวบรวมความรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่นาเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจและมีประโยชน์อย่างยิ่ง
และอาจารย์จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ให้ข้อมูลและคาปรึกษา รวมทั้งขอขอบคุณพี่ๆ
เพื่อนๆ ทุกคนที่คอยช่วยเหลือตลอดการทางานครั้งนี้
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บทคัดย่อ
การวิ จัย นี้ มีวั ตถุ ประสงค์ เพื่ อเปรี ย บเที ย บผลสัม ฤทธิ์ใ นทางการเรีย นของนัก ศึก ษาชั้น ปีที 3 โปรแกรมวิช าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชร แม่สอด ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจในการจัดการเรีย นการสอน วิชาการพัฒนาระบบฐานข้อมูล โดยใช้ เว็บไซต์สาหรับนัก ศึก ษาชั้นปีที 3 โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด เพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถใน
การเข้าถึงข้อมูลผ่านเว็บไซต์จากกลุ่มผู้เรียนที่เป็นนักศึกษานักศึกษาชั้นปีที 3 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จานวน 30 คน ใช้
เครื่องมือ แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อเว็บไซต์ สถิติที่ใช้ในการวิจั ยได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระ (T-Test For Dependent Sample) ผลการวิจัยพบว่า ผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก ศึก ษาชั้นปีที 3 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด มีผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผล
การประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนหลังจากเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ รายวิชาการวิชาการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.50 อยู่ในระดับพอใจมาก
คาสาคัญ : 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

บทนา
ในปัจจุบันเราไม่สามารถจะปฏิเสธได้เลยว่าเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดาเนินชีวิตประจาวันของ
มนุษย์ไปแล้ว และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตได้ถูกพัฒนาก้าวไปอย่างมาก ทั้งในด้านการศึกษา ด้านธุรกิจด้านการแพทย์ ด้านการ
ท่องเที่ยว ด้านวิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ อีกมากมายเพราะการนาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตมาใช้ในด้านต่าง ๆ นั้นสามารถตอบ
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โจทย์ความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมาก ทั้งในด้านความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการทากิจกรรมในด้านต่าง ๆ ด้วย
เหตุผลต่าง ๆ เหล่านี้เราจึงไม่สามารถปฏิเสธการใช้เทคโนโลยีได้เลย และแนวโน้มการใช้เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตก็มีแต่จะเพิ่ม
มากขึ้นทุกวัน และจะถูกมนุษย์พัฒนาขึ้นไปเรื่อย ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีอิทธิพลเป็นอย่างมาก ใน
ชีวิตประจาวันของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทาให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ ซึ่งประกอบกันเป็น
“สารสนเทศ” นั้น สามารถลื่นไหลได้สะดวกรวดเร็ว จนสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง ตั้งแต่ระดับบุคคลขึ้นไปถึง
ระดับองค์กรอุตสาหกรรม ภาคสังคม ตลอดจนในระดับประเทศและระหว่างประเทศ จนกระทั่งภาวะ “ไร้พรหมแดน” อัน
เนื่องมาจากอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว ได้เกิดขึ้น ในกิจกรรมและวงการต่าง ๆ และนับเป็นความกลมกลืน
สอดคล้องกันอย่างยิ่งที่การพัฒนาบุคลากรในสังคมอันประกอบด้วยภาคการศึกษา เป็นต้น
จากการศึกษาการเรียนการสอนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเดิม
อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้จัดแนวทางการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาในแต่ละสัปดาห์และทาการสอนโดยสรุปข้อมูลจากตารา
หรือจากการสรุปหัวข้อตามแหล่งข้อมูลต่างๆในรูปแบบเอกสารหรืออาจเป็นไฟล์ข้อมูลนาเสนอ นักศึกษาก็จะเรียนและศึกษา
ตามแหล่งข้อมูลที่อาจารย์เป็นผู้ถ่ายทอดให้ ซึ่งบางครั้งในการจัดเก็บเอกสารหรือจดบันทึ กในรายวิชาอาจมีปัญหาในการ
จัดเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร ในกรณีของนักศึกษา เช่น เมื่อนักศึกษาต้องการทบทวนความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปใช้ใน
การสอบปลายภาคแต่ทาการจัดเก็บเอกสารที่สรุปไว้ไม่ดีหรือสูญหาย นักศึกษาก็จะไม่มีข้อมูลในการสอบ หรือ นักศึกษามีเหตุ
จาเป็นที่จะต้องขาดเรียนในสัปดาห์นั้นๆ ทาให้ไม่ทราบถึงหัวข้อและแนวทางในการเรียนการสอนในสัปดาห์นั้นๆได้ ในกรณี
ของอาจารย์ผู้สอนก็อาจจะเกิดปัญหาได้เช่น เอกสารข้อมูลในการสอนในแต่ละสัปดาห์สูญหาย หรือในการเข้าถึงข้อมูลการ
เรียนการสอนของอาจารย์ จะอยู่กับอาจารย์เพียงคนเดียว อาจทาให้นักศึกษาที่ต้องการทราบข้อมูลการเรียนหรือข้อมูลผลการ
เรียนจะต้องมาติดต่ออาจารย์ผู้สอนทุกครั้งที่ต้องการทราบข้อมูล
ดังนั้นผู้วิจัยได้นาเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล และจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ เข้ามาช่วยแก้ปัญหาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น ตลอดจนเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของอาจารย์และ
นักศึกษาในการใช้ข้อมูลร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของอาจารย์ ข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เรียนแต่
ละสัปดาห์ของรายวิชา การ download การ upload เอกสารการสอนของอาจารย์ การตรวจผลคะแนน หรือการตรวจสอบ
สิทธิ์การเข้าเรียนของนักศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ในทางการเรียนของนักศึกษา
เพิ่มขึ้น
วิธดี าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ในการจัดการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาระบบฐานข้อมูล โดยใช้เว็บไซต์ สาหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
แม่สอด โดยมีรายละเอียดของวิธีดาเนินการวิจัยดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาชั้นปีที่3 จานวน 30 คน ปีการศึกษา 2557 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รายวิชาการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล โดยการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive
Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2 แบบวัดความพึงพอใจ
3. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
3.1 ขั้นการเตรียมการสร้างแบบทดสอบและแบบวัดความพึงพอใจ
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1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2) ศึกษาการสร้างแบบวัดและการสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบจากเอกสารต่างๆ
3.2 ขั้นดาเนินการสร้างแบบทดสอบ
1) วิเคราะห์เนื้อหาวิชา โดยกาหนดจุดประสงค์
2) สร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน
3) นาแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อพิจารณาความตรง และความ
เหมาะสมของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้น
4) ทาการปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
3.3 ขั้นดาเนินการทดลองเครื่องมือ นาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง
ใช้กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง
3.4 ปรับปรุงข้อสอบเพื่อจัดทาข้อสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ฉบับจริง นาแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรับปรุงแก้ไขฉบับจริงจานวน 20 ข้อมาใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน
4. ขั้นตอนการดาเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1การดาเนินการทดลอง ผู้วิจัยได้ทาการทดลองตามรู ปแบบกลุ่มเดี่ยว(one group pretest-posttest)
เป็นการทดลองที่มีการทดสอบ1ครั้ง หลังการทดสอบ 1 ครั้ง และใช้แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนชุดเดียวกัน
4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามแผนโดนการเลือกกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา
2557 ที่เรียนรายวิชาการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
2) สถานที่ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน คื อ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ คณะเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
3) เก็บข้อมูลการทดลองด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน
4) ดาเนินการสอนตามกระบวนการที่วางไว้ด้วยการใช้เว็บไซต์
5) เก็บข้อมูลการทดลองด้วยแบบทดสอบหลังเรียน
6) ผู้วิจัยตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนและวิเคราะห์
5. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้นาหลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ดังนี้
5.1 หาผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนหลังเรียนของผู้เรียนจากการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์นี้โดยผู้วิจัย ได้ทาการ
สร้างเครื่องมือการวิเคราะห์ทางสถิติดังนี้
1) หาค่า t-test ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เปรียบเทียบการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายขั้นจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน แล้วทา
ข้อสอบฉบับเดียวกันโดยใช้สูตรทางสถิติคือ t-test dependent มีค่านัยสาคัญอยู่ที่ 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
การจัดการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาระบบฐานข้อมูล โดยใช้เว็บไซต์ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด มีการดาเนินงานผลการศึกษา
ออกเป็น 2 ส่วนคือ
1 ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที 3 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน
2 ผลความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที 3 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยผู้วิจัยได้
วิเคราะห์ข้อมูลจากการทาแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ก่อน-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
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 1 นักศึกษาที่เรียนรายวิชาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายขั้นสูงมีผลการเรียนรู้หลังเรียน
สูงขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้นปีที 3 โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอน
̅
ประเด็นการประเมิน
S.D.
ผล
X
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 ใช้งานได้งา่ ย
4.77 0.43 พอใจมากที่สุด
3. ด้านการออกแบบ
3.1 ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
4.13 0.43 พอใจมาก
3.2 ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช้ ขนาด สี ชัดเจน
4.10 0.31 พอใจมาก
3.3 การจัดตาแหน่งของข้อความ
4.03 0.18 พอใจมาก
4. ด้านองค์ประกอบโดยรวมของระบบ
4.1 มีความเสถียรภาพ
3.77 0.63 พอใจมาก
4.2 ระบบสามารถลดปริมาณงานได้
4.63 0.49 พอใจมากที่สุด
4.3 การเรียนผ่านเว็บไซต์ช่วยให้ผเู้ รียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
4.57 0.50 พอใจมากที่สุด
บทเรียนเพิ่มขึ้นเหมาะสม
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 ผลรวมความพึงพอใจในแต่ละด้านที่มีต่อการใช้งานเว็บไซต์การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้นปีที 3
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวนนักศึกษาทั้งหมด 30 คน ในภาพรวมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับ พอใจมาก ค่าเฉลี่ยรวม 4.26 โดยด้านเฉลี่ยความพึงพอใจในการใช้งานมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุดอยู่ที่
4.50ด้านการออกแบบ 4.32 และด้านเนื้อหา 4.15 ตามลาดับ
อภิปรายผล
1. ผลเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการพัฒนาระบบฐานข้อมูล มีผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงขึ้นจากก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้สอนได้ทาการจัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ได้อธิบายและสร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษาทราบรายละเอียดขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีพ.ศ. 2556 ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2555) ได้ทาการการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้และกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ในโรงเรี ย นสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร สรุ ป ได้ ว่ า สามารถส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ และสามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ได้ นิลวรรณ วานิชสุขสมบัติ
(2555) ทาการศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
แก้ปัญหา สาหรับนักเรียนช่ วงชั้นที่ 2 ตามหลักสูตรการศึก ษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศั กราช 2559 สุมาลี ชั ยเจริญ และคณะ
ทาการศึกษาเรื่องการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางปัญญาที่ส่งเสริมการประมวลสารสนเทศ โดยการบูรณาการระหว่าง
ศาสตร์การสอนกับประสาทวิทยาศาสตร์ พบว่าการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70
2. ผลรวมความพึงพอใจในแต่ละด้านที่มีต่อการใช้งานเว็บไซต์การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้นปีที 3 โปรแกรม
วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 30 คน ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก
ทั้งนี้เนื่องมาจากเทคโนโลยีมีความทันสมัยเพิ่มขึ้นและนักศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ
ศุภชัย ธรรมวงศ์ (2551) ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งผล
การประเมินความพึงพอใจด้วยแบบสอบถามพบว่า 1) กลุ่มผู้ดูแลระบบ มีความพึงพอในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.35) 2) กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบข้อมูล มีความพึงพอใจในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.25) และ 3) กลุ่มเจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป มีความพึงพอใจระดับดีมาก
(ค่าเฉลี่ย 4.75) สรุปได้ว่าเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
สรุปผลการวิจัย
1. ผลเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการพัฒนาระบบฐานข้อมูล มีผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงขึ้นจากก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ผลรวมความพึงพอใจในแต่ละด้านที่มีต่อการใช้งานเว็บไซต์การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้นปีที 3 โปรแกรม
วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก
กิตติกรรมประกาศ
ขอบคุณดร.อดิเรก ฟั่นเขียว และ นายพิพัฒน์ ยอดวีระพงศ์ คณะอาจารย์ผู้ให้ความรู้ด้านการวิจัยในชั้นเรียนจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ทุกท่าน ที่ให้คาปรึกษา คาแนะนา เพื่อจัดทารายงานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้ให้สาเร็จลุ ล่วงไป
ด้วยดีและขอขอบคุณนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร แม่สอด ที่ได้ให้ความร่วมมือในการทดลองใช้การจัดการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาระบบฐานข้อมูล โดยการใช้
เว็บไซต์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
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เครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ำอัตโนมัติส้ำหรับตู้เพำะเลี้ยงพรรณไม้น้ำ
AUTOMATIC WATER TEMPERATURE CONTROLLER FOR AQUATIC PLANTS
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บทคัดย่อ
บทความนี้เ สนอการออกแบบและพัฒนาเครื่อ งควบคุ มอุณ หภู มิน้าอัต โนมั ติส าหรั บตู้ พรรณไม้น้าด้ว ยอุป กรณ์
เทอร์โมอิเล็กทริก โดยสามารถแลกเปลี่ยนอุณหภูมิทั้งร้อนและเย็นได้โดยอาศัยคุณสมบัติทางไฟฟ้าในการสลับขั้วบวกและลบ
ของแหล่งจ่ายแรงดันไฟเลี้ยงได้ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทาหน้าที่ในการเพิ่ม และลดระดับอุณหภูมิของน้าภายในตู้
เพาะเลี้ยง ผลการทดลองพบว่าพรรณไม้น้าไส้ปลาไหลที่อยู่ในตู้เพาะเลี้ยงที่มีการควบคุมอุณหภูมิระหว่าง 20.0 - 22.5 องศา
เซลเซียสมีการเจริญเติบโตที่สูง กว่าเมื่อเทียบกับตู้เพาะเลี้ยงที่ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิอยู่เท่ากับ 41.67 เปอร์เซ็นต์ ขณะ
ทางานเครื่องควบคุมอุณหภูมิน้าอัตโนมัติที่ออกแบบมีค่าเฉลี่ยการกินกาลังงานทางไฟฟ้าเท่ากับ 350 วัตต์
ค้ำส้ำคัญ : ระบบควบคุมอุณหภูมิ เทอร์โมอิเล็กทริก ตู้เพาะเลี้ยงพรรณไม้น้า
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
เจริญเติบโตและอัตราการรอดชีวิตของพรรณไม้น้าภายในตู้เพาะเลี้ยงมีจานวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเทียบกับในช่วงฤดูอื่น
ที่ระดับอุณหภูมิเฉลี่ยต่ากว่า 30 องศาเซลเซียส จากการศึกษาพบว่าสาเหตุสาคัญประการหนึ่งคือปริมาณออกซิเจนที่ละลาย
อยู่ในน้าจะลดลงเมื่อระดับอุณหภูมิของน้าภายในตู้เพาะเลี้ยงเพิ่มขึ้น ปัจจัยพื้นฐานทางชีววิทยาพบว่าปริมาณออกซิเจนในน้ามี
ความสาคัญต่อการดารงชีวิตของสัตว์และพืชในแหล่งน้า นอกจากการลดต่าลงของปริมาณออกซิเจนในน้าเมื่อระดับอุณหภูมิ
เพิ่มสูงขึ้นแล้ว ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยแบคทีเรียกลุ่มที่ใช้อากาศ (Aerobic bacteria) จะเจริญเติบโตได้ดี
เมื่อระดับอุณหภูมิของน้าเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบทาให้ปริมาณออกซิเจนในน้ายิ่งลดต่าลงเป็นอย่างมาก เนื่องจากพรรณไม้น้า
ต้องการออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้าใช้สาหรับในการหายใจและการเจริญเติบโตในกรณีที่ไม่มีการสังเคราะห์แสง โดยทั่วไป
ระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมสาหรับเพาะเลี้ยงพรรณไม้น้าจะอยู่ระหว่าง 20 - 25 องศาเซลเซียส การควบคุมอุณหภูมิจะช่วยให้
พรรณไม้น้าที่เพาะเลี้ยงมีการเจริญเติบโตดีและอัตราการรอดชีวิตสูงขึ้นและมีความทนทานต่อการติดเชื้อโรคได้ดี อุปกรณ์
ควบคุมระดับอุณหภูมิน้าภายในตู้เพาะเลี้ยงพรรณไม้น้าถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสาคัญอย่างมาก เพื่อทาหน้าที่ควบคุม
อุณหภูมิน้าภายในตู้เพาะเลี้ยงไม่ให้ต่าหรือสูงเกินระดับอุณหภูมิที่เหมาะสม โดยทั่วไปอุปกรณ์ที่ใช้ในการลดระดับอุณหภูมิของ
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น้าภายในตู้เพาะเลี้ยงคือ ชิลเลอร์ (Chiller) โดยอาศัยระบบทาความเย็นแบบอัดไอ (Vapor Compression System)
เช่นเดียวกับตู้เย็นและเครือ่ งปรับอากาศ แต่ระบบดังกล่าวมีข้อจากัดหลายด้านคือ มีขนาดใหญ่ มีส่วนประกอบที่ซับซ้อนและมี
ชิ้นส่วนเคลื่อนที่ขณะทางาน จากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ทาให้อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกถูกนามา
ประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์ทาความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริก (Thermoelectric Refrigerator) มีข้อดีกว่าเมื่อเทียบกับระบบทาความ
เย็นแบบอัดไอคือ มีขนาดเล็ก ไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนที่ขณะทางาน ปราศจากสารทาความเย็น (CFCs) ซึ่งทาลายโอโซนชั้น
บรรยากาศของโลก สามารถแลกเปลี่ยนอุณหภูมิทั้งร้อนและเย็นได้โดยอาศัยคุณสมบัติทางไฟฟ้าในการสลับขั้วบวก – ลบของ
แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงของอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกเพื่อทาหน้าที่ในการเพิ่ม – ลดระดับอุณหภูมิของน้าภายในตู้
เพาะเลี้ยง จากปัญหาและความสาคัญ ที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยได้ตระหนักถึง ประโยชน์ในการออกแบบและพัฒนาตู้
เพาะเลี้ยงพรรณไม้น้าที่ควบคุมอุณหภูมิน้าได้อัตโนมัติ ด้วยเทอร์โมอิเล็กทริก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยของอุณหภูมิ
น้าภายในตู้เพาะเลี้ยงที่มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้าและก่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านการวิจัยและ
การพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากระบบทาความเย็นของเทอร์โมอิเล็กทริกไม่ใช้สารทาความเย็น อีกทั้ง
โครงการวิจัยดังกล่าวจะส่งผลทาให้เกิดกระบวนถ่ายทอดการเรียนรู้สามารถนาไปใช้ในการเรียนการสอน อันจะนาไปสู่
ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ สอดคล้องตามการสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในรัชกาลที่ ๑๐ ทรงมอบให้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎ ควบคู่ไปกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
วิธดี ้ำเนินกำรวิจัย
ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลก
เราในปัจจุบัน สังเกตได้จากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหลักของการเกิดภาวะโลกร้อน คือ ปัญหาก๊าซเรือนกระจก
(Greenhouse gases) ซึ่งมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil fuel) เพื่อให้เกิดพลังงาน หลายประเทศในโลกกาลังเร่ง
หามาตรการควบคุม โดยมาตรการกีดกันทางการค้าก็เป็นมาตรการหนึ่งที่มีแนวโน้มจะนามาใช้อย่างแพร่หลายในอนาคต และ
ถึงแม้ประเทศไทยจะยังไม่ได้ถูกบังคับใช้มาตรการดังกล่าวในปัจจุบัน จึงมีความจาเป็นต้องเตรียมการรองรับแผนดาเนินการ
พัฒนาและส่งเสริมพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นให้ประเทศไทยเริ่ม
ก้าวสู่เส้นทางของการเป็นสังคมคาร์บอนต่า (Low carbon society) ดังนั้นหัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวกับพลังงานสะอาดจึงเป็น
หัวข้อที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในนั้นคืองานวิจัยด้านวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก ซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถผลิตไฟฟ้า
จากความร้อน ในทางตรงข้ามยังเป็นวัสดุที่สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นความต่างของอุณหภูมิ (Temperature
gradient: T)
Cooling
p-type

e

Heat Source

T

e  n-type

p-type

Heat Rejection

e

T+T

e  n-type

Heat Sink

T+T

Refrigeration

Power Generation

ภำพที่ 1 กลไกการเกิดปรากฏการณ์เทอร์โมอิเล็กทริกในสารกึ่งตัวนา
การประกอบวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกให้เป็นอุปกรณ์ที่สามารถนาไปใช้ เป็นแหล่งพลังงานได้ เรียกว่า “เทอร์โมอิเล็กทริกโมดูล
(Thermoelectric module)” เริ่มจากการนาวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก ชนิดเอ็น (N type) และชนิดพี (P type) มาต่อกันเป็น
คู่ๆ โดยวางสลับกัน และมีโลหะขนาดเล็กเชื่อมต่อทั้งคู่เข้าด้วยกัน ซึ่งแต่ละคู่ที่ต่อกันจะมีการเชื่อมต่อกันแบบอนุกรมทางไฟฟ้า
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ตั้งแต่ตัวแรกถึงตัวสุดท้ายดังแสดงในรูปที่ 1 เมื่อนามาต่อเข้ากับโหลด (Load) หากมีกระแสไฟฟ้าไหลก็จะครบวงจร ที่ด้านบน
และด้านล่างถูกประกบด้วยแผ่นเซรามิค ปริมาณความต่างศักย์ไฟฟ้าที่โมดูลผลิตได้เนื่องจากความต่างของอุณหภูมิระหว่าง
แผ่นด้านบนและด้านล่างขึ้นอยู่กับจานวนคู่ของ พี- เอ็น ในโมดูลนั้น
Hot Surface (Heat Applied)
n

p

n

p

n

p

n

p

n

p

Cold Surface (Heat Rejected)

ภำพที่ 2 โครงสร้างของแผงเทอร์โมอิเล็กทริก
การทางานของเทอร์โมอิเล็กทริกโมดูล แบ่งเป็น 2 โหมดคือ โหมดแรก เรียกว่า “โหมดผลิตไฟฟ้า (Generator mode)” โดย
ให้ความต่า งของอุณหภู มิบนแผ่นเซรามิ คด้านบนและล่างทาให้ เกิดกระแสไฟฟ้ าไหลเนื่องจากพาหะข้ างมาก ( Majority
carriers) ในสารกึ่งตัวนาเหล่านั้น โดยในสารกึ่งตัวนาชนิดเอ็นจะมีพาหะข้างมากเป็นอิเล็กตรอน (Electron) หรือประจุลบ
เมื่อมีความร้อนที่ผิวด้านบนมากกว่าด้านล่าง การไหลของความร้อนจะทาให้เกิดการไหลของพาหะข้างมาก อิเล็กตรอนจะไหล
จากผิวด้านบนไปสู่ด้านล่าง ส่วนในสารกึ่งตัวนาชนิดพี มีพาหะข้างมากเป็นโฮล (Hole) หรือประจุบวก เมื่อมีความร้อนที่ผิว
ด้านบนมากกว่าด้านล่าง โฮลก็จะไหลจากผิวด้านบนไปด้านล่างเช่นเดียวกัน ดังนั้นทิศทางของกระแสไฟฟ้า ในเทอร์โมอิเล็กท
ริกโมดูลจึงไหลตามกันไปในทิศเดียวกัน ส่วนการทางานอีกโหมดหนึ่งในทางกลับกัน เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในเทอร์โมอิ
เล็กทริกโมดูลจะทาให้เกิดความร้อนและความเย็นเกิดขึ้นที่ผิวด้านบนและด้านล่าง เรียกว่า “โหมดผลิตความเย็นด้วยไฟฟ้า
(Refrigerator mode)” แสดงในรูปที่ 3 เมื่อมีแหล่งจ่ายไฟฟ้าจากภายนอก เช่น แบตเตอรี่ จะทาให้เกิดความแตกต่างของ
ความร้อนและความเย็นที่ผิวแต่ละด้าน เนื่องจากกระแสไฟฟ้าทาให้เกิดการเคลื่อนที่ของพาหะข้างมากซึ่งเป็นตัวทาให้เกิดการ
นาความร้อนจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง ข้อดีของเทอร์โมอิเล็กทริกโมดูล คือ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถทางานได้โดยที่ไม่มีส่วนใด
เคลื่อนไหว ทาให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน มีขนาดเล็ก น้าหนักเบา ทางานเงียบ ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมที่จะนาไป
ประยุกต์ใช้กับงานที่ต้องคานึงถึงขนาด และน้าหนักเป็นสาคัญ เช่น การใช้งานอุปกรณ์บนยานอวกาศ การใช้เทอร์โมอิเล็กทริก
ในการทาความเย็นไม่จาเป็นต้องใช้สารทาความเย็นเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนความร้อน จึงไม่ทาลายชั้นบรรยากาศและ
ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม จากความสามารถที่โดดเด่นของเทอร์โมอิเล็กทริกทาให้มันถูกนาไปใช้งานต่างๆ หลากหลาย
ประเภท เช่น ทางการแพทย์ อากาศยาน อุตสาหกรรม โทรคมนาคม เป็นต้น เนื่องจากความหลากหลายของรูปแบบการใช้
งานของเทอร์โมอิเล็กทริกโมดูล ทาให้สามารถจัดกลุ่มรูปแบบการใช้งานได้ 3 รูปแบบใหญ่ๆ คือ การทาความเย็น การผลิต
กระแสไฟฟ้า และการใช้เป็นเซนเซอร์ตรวจจับ ปรากฏการณ์เทอร์โมอิเล็กทริก (Thermoelectric Effect) เป็นปรากฏการณ์ที่
พลังงานความร้อนเปลี่ยนไปเป็นพลังงานไฟฟ้า หรือในทางตรงกันข้ามพลังงานไฟฟ้าจะถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อน
โดยปรากฏการณ์เทอร์โมอิเล็กทริกสามารถอธิบายได้ตามหลักการทางานโดย 2 ปรากฏการณ์สาคัญ คือ ปรากฏการณ์ซีเบค
(Seebeck Effect) และปรากฏการณ์เพลเทียร์ (Peltier Effect) ในปี ค.ศ. 1821 นักวิทยาศาสตร์ชาว เยอรมัน โทมัส ซีเบค
(Thomas Seebeck) ได้ค้นพบว่า เมื่อปลายทั้งสองที่เชื่อมต่อกันของขดลวดโลหะ ซึ่งทามาจากโลหะ 2 ชนิดที่ต่างกัน ถูก
รักษาไว้ที่อุณหภูมิต่างกัน ดังแสดงในภาพที่ 4 จะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Open Circuit Electromotive Force, E) ขึ้นในวงจร
หรือเรียกว่า ซีเบคโวลท์เทจ (Seebeck Voltage) และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเรียกว่า ปรากฏการณ์ซีเบค (Seebeck Effect)

509

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

Thermocouple
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ภำพที่ 3 ปรากฏการณ์ซีเบค (Seebeck Effect)
โดยค่าของแรงเคลื่อนไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิ T ซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วยสมการความสัมพันธ์ดัง
สมการที่ (1)
E   T
(1)
โดย  คือ ค่าสัมประสิทธิ์ซีเบค (Seebeck Coefficient) มีหน่วยเป็น โวลท์/เคลวิน ค่าสัมประสิทธิ์ซีเบค (Seebeck
Coefficient) บอกถึงความต่างศักย์ที่โลหะเหนี่ยวนาเมื่อเกิดความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิที่ปลายทั้งสองของขดลวดต่างชนิด
กันในวงจรแบบเปิด ณ อุณหภูมิที่กาหนด เมื่อค่าสั มประสิทธิ์ซีเบคมีค่าสูงขึ้นค่าความต่างศักย์ที่เกิดขึ้นก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน
ต่อมาในปี ค.ศ. 1834 Jean Charles Athanase Peltier พบว่า เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปในวงจรลักษณะเดียวกันกับที่ซี
เบคสร้างขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 3 จะทาให้เกิดความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิที่ปลายขั้วทั้งสอง โดยที่ปลายข้างหนึ่งจะร้อนและ
ปลายอีกข้างหนึ่งจะเย็น และได้เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ปรากฏการณ์เพลเทียร์ (Peltier Effect) โดยค่าการทาความเย็นที่
ปลายขั้วด้านเย็น (QC) จะแปรผันโดยตรงกับกระแสไฟฟ้า (I) ที่จ่ายเข้าในวงจรดังสมการที่ (2)
QC    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)
(3)
   T
โดยความสัมพันธ์อัตราการดูด (QC) และคายพลังงานความร้อน (QH) ได้ดังสมการที่ (4) และ (5) ตามลาดับคือ
QC  TC I  K (TH  TC )  0.5I 2r

(4)

QH  TH I  K (TH  TC )  0.5I 2r

(5)

เมื่อ TC,H I คือปรากฏการณ์เพลเทียร์, K (TH  TC ) คือการถ่ายเทความร้อนที่เกิดภายในของเทอร์โมอิเล็กทริกโมดูล,
0.5I 2r คือความร้อนที่เกิดจากการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับตัวเทอร์โมอิเล็กทริก และประสิทธิภาพในการทาความเย็น
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COPmax 

TC
TH  TC

(6)

T
2r

(7)

กระแสไฟฟ้าสูงสุดในการดึงความร้อน
I max 

เทอร์โมอิเล็กทริกโมดูลตัวหนึ่งอาจประกอบไปด้วยเทอร์โมคัปเปิลจานวนมากที่ถูกจัดวางเป็นแบบเมตริกซ์ซึ่งโดยทั่วไปเป็นไป
เป็นสารกึ่งตัวนาแบบพี - เอ็น (P-N Type) ตั้งแต่ 3 ถึง 127 คู่ลักษณะของเทอร์โมอิเล็กทริกโมดูลเป็นดังแสดงในรูปที่ 1 เทอร์
โมอิเล็กทริก 1 โมดูล สามารถทางานที่อุณหภูมิแตกต่างกันได้มากถึง 70องศาเซลเซียส และสามารถถ่ายเทความร้อนได้อัตรา
มากถึง 125 วัตต์ นอกจากนั้นเทอร์โมอิเล็กทริกโมดูลยังสามารถนามาติดตั้งซ้อนกันเป็นชั้นทรงปิรามิดเพื่อเพิ่มความแตกต่าง
ระหว่างอุณหภูมิด้านร้อนและเย็นการทาเช่นนี้จะสามารถให้เกิดอุณหภูมิแตกต่างระหว่างกันได้สูงถึง 130 องศาเซลเซียสโดย
สัมประสิทธิ์สมรรถนะ (Coefficient of Performance, COP) จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเมื่อความแตกต่างระหว่าง
อุณหภูมิด้านร้อนและด้านเย็นมากกว่า 70 องศาเซลเซียส

ภาพที่ 4 ตัวอย่างโมดูลเทอร์โมอิเล็กทริกทีต่ ิดตั้งซ้อนกันเป็นชั้นทรงปิรามิด
การประยุกต์ใช้เทอร์โมอิเล็กทริกสาหรับแหล่งความร้อนทิ้ง อุณหภูมิสูงที่โรงงานซีเมนต์ โรงงานหลอมแก้ว โรงงานกระดาษ
ท่อไอเสียในรถยนต์ โรงงานเผาถ่านหิน เป็นต้น วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกที่จะใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าต้องมีแผงวงจรติดอยู่กับ
ผิวสัมผัสของแหล่งความร้อน ซึ่งความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างทั้งสองด้าน จะทาให้เกิดกระแสไฟฟ้าที่นาไปใช้งานได้ ข้อดี
ของแผงเทอร์โมอิเล็กทริกมีขนาดเล็ก มีน้าหนักเบา และไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหว ทาให้เครื่องผลิตไฟฟ้าแบบเทอร์โมอิเล็กทริก
เหมาะกับชนบทห่างไกล แท่นเจาะน้ามันกลางทะเล โรงงานที่ตั้งในทะเลทราย ฯลฯ หรือในรถยนต์โดยสารที่ใช้ความร้อนจาก
ควันไอเสียที่มีอุณหภูมิสูง โดยติดตั้งแผงวงจรวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกที่ท่อไอเสียรถยนต์ผลิตไฟฟ้าช่วยขับเคลื่อนรถยนต์ได้ ส่วน
ด้า นที่ สั ม ผัส กั บ ด้ า นนอกรถก็ จะเป็ น ด้ า นที่ อุ ณ หภู มิต่ าอุ ป กรณ์ลั ก ษณะเดี ย วกั น นี้ สามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กับ โรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น โรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงงานเซรามิก โรงงานเคมีภัณฑ์ได้
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ภำพที่ 5 โครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องควบคุมอุณหภูมิน้าอัตโนมัตสิ าหรับตู้พรรณไม้น้า
โครงสร้างของเครื่องควบคุมอุณหภูมิน้าอัตโนมัติสาหรับตู้พรรณไม้น้าแสดงดัง รูปที่ 5 จากรูปดังกล่าวจะเห็นว่า
ตัวเครื่องถูกออกแบบให้แบ่งเป็น 2 ส่วนคือด้านหน้าเป็นส่วนของระบบวงจรตรวจวัดและควบคุมอุณหภูมิทาหน้าที่ประมวลผล
ค่าของอุณหภูมิน้าภายในตู้พรรณไม้น้าที่ได้รับจากอุปกรณ์เซนเซอร์ ตรวจจับอุณหภูมิเบอร์ DS18B20 แสดงค่าของอุณหภูมิ
ผ่านจอแสดงผลเชิงตัวเลขแบบ 7 Segment จานวน 3 หลัก (มีทศนิยม 1 ตาแหน่ง) ระบบควบคุมอุณหภูมิถูกออกแบบให้
สามารถปรับตั้งค่าของอุณหภูมิ (C) ผ่านแผงควบคุมที่ติดตั้งไว้บริเวณตาแหน่งใต้จอแสดงผลเชิงตัวเลข และด้านหลังเป็นส่วน
ของระบบการทาความเย็น (Chiller) และความร้อน (Heater) ของโมดูลเทอร์โมอิเล็กทริก สาหรับการออกแบบระบบควบคุม
การทางานของโมดูลเทอร์โมอิเล็กทริกอาศัยอุปกรณ์รีเลย์ชนิด Solid State Relay (SSR) เพื่อทาหน้าที่เป็นสวิตซ์เปิดและปิด
แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบสวิตชิ่ง (Switching power supply) ขนาด 12Vdc 30A ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าเลี้ยงให้กับโมดูล
เทอร์โมอิเล็กทริ ก เพื่อทาหน้าที่ลดหรื อเพิ่มอุณหภูมิของน้ าผ่านอุปกรณ์หม้อน้ าแลกเปลี่ยนอุณหภู มิที่ออกแบบด้วยวัส ดุ
ทองแดงเพื่อคุณสมบัติในการนาพาความร้อนที่ดี (Heat conduction) พร้อมติดตั้งแผ่นระบายความร้อน (Heat sink) เข้ากับ
โมดูลเทอร์โมอิเล็กทริ กเพื่อทาหน้าที่ระบายความร้อนในกรณีระบบต้องการลดอุ ณหภูมิของน้าในตู้พรรณไม้น้าลง โดยที่
ด้านล่างของแผ่นระบายความร้อนมีการติดตั้งพัดลมขนาดพัดลมแบบสองใบพัด 12 Vdc 2.5A ขนาด 120 มิลลิเมตร เพื่อทา
หน้าที่ช่วยระบายความร้อนให้กับแผ่นระบายความร้อน โดยพั ดลมจะดูดอากาศเย็นจากทางด้านล่างและเป่าผ่านชุดแผง
ระบายความร้อนนาพาความร้อนลอยสู่ช่องระบายอากาศด้านบนของตัวเครื่อง ในการทดสอบการทางานของเครื่องควบคุม
อุณหภูมิน้าอัตโนมัติสาหรับตู้เพาะเลี้ยงพรรณไม้ที่ออกแบบ โดยที่กาหนดให้ตู้เพาะเลี้ยงพรรณไม้มีขนาด 14 นิ้ว ความจุ
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(ข) การลดอุณหภูมิ
ภำพที่ 6 ผลการทดลองการเพิ่มและลดอุณหภูมิน้าในตู้สาหรับเพาะเลี้ยงพรรณไม้น้า
ปริมาตรน้า 20 ลิตร พร้อมติดตั้งปั้มน้าแบบแช่ 12 Vdc ขนาด 32 วัตต์ ทาหน้าที่ปั้มหมุนเวียนน้าภายในตู้เพาะเลี้ยงส่งผ่านไป
ยังหม้อน้าของเครื่องควบคุมอุณหภูมิน้าอัตโนมัติ โดยทาการทดลองเพิ่มและลดอุณหภูมิของน้าภายในตู้เพาะเลี้ยงพรรณไม้
เปรียบเทียบเชิงเวลา และการทดลองเชิงเปรียบเทียบในกรณีเพาะเลี้ยงพรรณไม้ภายใต้การควบคุม อุณหภูมิน้าภายในตู้
เพาะเลี้ยงโดยอาศัยเครื่องควบคุมอุณหภูมิน้าอัตโนมัติที่ออกแบบและในกรณีเพาะเลี้ยงพรรณไม้แบบไม่ควบคุมอุณหภูมนิ ้า โดย
สังเกตการณ์เจริญเติบโตภายใต้ระยะเวลา 30 วัน จากรูปที่ 6(ก) แสดงผลการทดลองการเพิ่มอุณหภูมิน้าในตู้เพาะเลี้ยงพรรณ
ไม้น้าในการทดลองเรากาหนดให้อุณหภูมิของน้าเริ่มแรกเท่ากับ 28 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิห้อง 27.5 องศาเซลเซียส)
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ภำพที่ 7 ผลการทดลองการรักษาอุณหภูมิของตูเ้ พาะเลี้ยงพรรณไม้น้าแบบอัตโนมัติ
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เมื่อเวลาผ่านไปจะเห็นว่าอุณหภูมิของน้าในตู้เพาะเลี้ยงพรรณไม้น้ามีค่าเพิ่มขึ้นและจากการคานวณพบว่าอัตราเฉลี่ยการ
เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของน้าในตู้เพาะเลี้ยงพรรณไม้น้ามีค่าเท่ากับ 0.167 องศาเซลเซียสต่อนาที จากรูปที่ 6(ข) แสดงผลการ
ทดลองการลดอุณหภูมิน้าในตู้เพาะเลี้ยงพรรณไม้น้า เมื่อเวลาผ่านไปจะเห็นว่าอุณหภูมิของน้าในตู้เพาะเลี้ยงพรรณไม้น้ามีค่า
ลดลงและจากการคานวณพบว่าอัตราการลดลงของอุณหภูมิของน้าในตู้พรรณไม้น้ามีค่าเท่ากับ 0.096 องศาเซลเซียสต่อนาที
รูปที่ 7(ก) แสดงผลการทดลองการรักษาอุณหภูมิของตู้เพาะเลี้ยงพรรณไม้น้าแบบอัตโนมัติ ช่วง 20.0 - 22.5 องศาเซลเซียส
จากรูปดังกล่าวจะเห็นว่าเมื่อเวลาที่ 170 นาทีอุณหภูมิของน้าในตู้พรรณไม้น้ามีค่าลดลงจนถึงระดับ 20.0 องศาเซลเซียส
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั่งให้รีเลย์ที่จ่ายไฟเลี้ยงให้กับแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงของอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกหยุดทางาน ต่อมา
เมื่อเวลาผ่านไปที่ 225 นาทีอุณหภูมิของน้าในตู้พรรณไม้น้ามีค่าสูงขึ้นมากกว่า 22.5 องศาเซลเซียสไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั่ง
ให้รีเลย์ที่จ่ายไฟเลี้ยงให้กับให้แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงของอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกทางานเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิอีกครั้ง รูป
ที่ 7(ข) แสดงผลการทดลองการรักษาอุณหภูมิของตู้เพาะเลี้ยงพรรณไม้น้าแบบอัตโนมัติช่วง 37.5 - 40.0 องศาเซลเซียส จาก
รูปดังกล่าวจะเห็นว่าเมื่อเวลาที่ 60 นาทีอุณหภูมิของน้าในตู้พรรณไม้น้ามีค่าเพิ่มขึ้นจนถึงระดับ 40.0 องศาเซลเซียส
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั่งให้รีเลย์ที่จ่ายไฟเลี้ยงให้กับแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงของอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกหยุดทางาน ต่อมา
เมื่อเวลาผ่านไปที่ 225 นาทีอุณหภูมิของน้าในตู้พรรณไม้น้ามีค่าลดลงต่ากว่า 37.5 องศาเซลเซียสไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั่ง
ให้รีเลย์ที่จ่ายไฟเลี้ยงให้กับให้แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงของอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกทางานเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิอีกครั้ง
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ภำพที่ 8 การเปรียบเทียบผลการทดลองการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้าไส้ปลาไหล ระยะเวลา 30 วัน
รูปที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบตัวอย่างผลการทดลองการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้าไส้ปลาไหลเป็นระยะเวลา 30 วัน จากรูป
ดังกล่าวจะเห็นว่าพรรณไม้น้าไส้ปลาไหลที่อยู่ในตู้เพาะเลี้ยงที่มีการควบคุมอุณหภูมิระหว่าง 20.0 - 22.5 องศาเซลเซียสมีการ
เจริญเติบโตที่สูงกว่าเมือ่ เทียบกับตู้เพาะเลีย้ งที่ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิอยู่เท่ากับ 41.67 เปอร์เซ็นต์ (เนื่องจากตู้เพาะเลี้ยงที่ไม่
มีการควบคุมอุณหภูมิจะมีอุณหภูมิของน้าแปรเปลี่ยนตามสิ่งแวดล้อมภายนอกซึ่งโดยเฉลี่ยจะสูงกว่า 27 องศาเซลเซียส)
อภิปรำยผล
จากคุณลักษณะของตัวเครื่องควบคุมอุณหภูมิน้าอัตโนมัติ ที่สามารถเพิ่ม – ลดระดับอุณหภูมิของน้าได้ มีความ
เหมาะสมเพื่อประยุกต์ใช้สาหรับเพาะเลี้ยงพรรณไม้น้า ปลาสวยงาม หรือนาไปใช้ในห้องปฏิบัติการทางด้านเคมีพอลิเมอร์ที่
ต้องการปรับเปลี่ยนระดับอุณหภูมขิ องน้าเพื่อศึกษาคุณสมบัตกิ ารเปลี่ยนสีของพอลิเมอร์สังเคราะห์ (Synthetic polymers)
ตามระดับอุณหภูมิของน้าซึ่งสามารถนาไปต่อยอดประยุกต์ใช้งานเป็นแผ่นแปะวัดไข้บริเวณหน้าผากสาหรับเด็กทารก
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สรุปผลกำรวิจัย
จากการทดลองการเพิ่มและลดอุณหภูมิน้าในตู้สาหรับเพาะเลีย้ งพรรณไม้น้าขนาดความจุปริมาตรน้า 20 ลิตร พบว่า
อัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นและลดลงของอุณหภูมิของน้าในตู้เพาะเลี้ยงพรรณไม้น้ามีค่าเท่ากับ 0.167 และ 0.096 องศาเซลเซียส
ต่อนาที ตามลาดับ (อุณหภูมิห้องเท่ากับ 27 องศาเซลเซียส) โดยขณะที่เครื่องควบคุมอุณหภูมิน้าอัตโนมัติทางานมีค่าเฉลี่ยการ
กินกาลังงานทางไฟฟ้าเท่ากับ 355 วัตต์ และในการทดลองเพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้าไส้ปลาไหลเป็น
ระยะเวลา 30 วัน ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า พรรณไม้น้าไส้ปลาไหลที่อยู่ในตู้เพาะเลี้ยงที่มีการควบคุมอุณหภูมิระหว่าง
20.0 - 22.5 องศาเซลเซียสมีการเจริญเติบโตที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับตู้เพาะเลี้ยงที่ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิอยู่เท่ากับ 41.67
เปอร์เซ็นต์ แต่ด้วยข้อจากัดของโมดูลเทอร์โมอิเล็กทริ กในปัจจุบันที่มีประสิทธิภาพต่าเนื่องจากวัสดุ ที่เป็นสารกึ่งตัวนาและ
โครงสร้างที่ทาให้เกิดการสูญเสียทางความร้อนอย่างรวดเร็ว (ด้านร้อนและด้านเย็นอยู่ใกล้กันมาก) จึงไม่เหมาะสาหรับการใช้
งานที่มีภาระงานที่มีขนาดใหญ่ โดยเราสามารถทดแทนระบบดังกล่าวด้วยระบบทาความเย็นแบบอัดไอนั้นเอง
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ค้นหาระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีผลต่อการใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จด้วย
วิธีการทางสถิติ กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจากัด คอนกรีตผสมเสร็จแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก สาหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามที่ได้ทาการออกแบบและสร้างขึ้นมาโดยใช้มาตราวัดของลิเคิร์ท กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้เป็นลูกค้าจานวน 120 รายที่ได้ทาการสั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จในระหว่างเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2560 ซึ่ง
เป็นไปตามขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ในงานวิจัยนี้โดยคานวณจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ข้อมูลทั้งหมดที่ได้เก็บรวมรวมมาจะถูกนามาวิเคราะห์ผลทางสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ลูกค้ามีระดับความพึง
พอใจด้านราคาคอนกรีตผสมเสร็จมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ และด้านการสั่งซื้อหรือสั่งจอง
คอนกรีตผสมเสร็จตามลาดับ ในขณะที่ด้านการจัดส่งคอนกรีต ลูกค้าจะมีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
คาสาคัญ : 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 mixedconcrete 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
บทนา
ปัจจุบันธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างได้มีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยจึงทาให้
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมพื้นฐานมีความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามไปด้วย เมื่อ
ปริมาณการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานมีค่อนข้างสูง ความต้องการในการใช้วัสดุจึงมีความต้องการที่สูงขึ้นเช่นกัน รวมถึง
คอนกรีตซึ่งถือว่าเป็นวัสดุก่อสร้างหลักที่นิยมนามาใช้ในการก่อสร้างต่างๆ เป็นจานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คอนกรีต
ผสมเสร็จนับว่าเป็นอุตสาหกรรมคอนกรีตอีกประเภทหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อธุรกิจก่อสร้างและได้รับความนิยมอย่าง
ต่อเนื่องในปัจจุบัน (ฆนนัช พระพุทธคุณ และ ธีรเดช วุฒิพรพันธ์, 2554) ทั้งธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ เนื่องจาก
คอนกรีตผสมเสร็จเป็นคอนกรีตที่ผสมเรียบร้อยมาจากโรงงาน มีความสะดวกรวดเร็วในการทางานและประหยัดต้นทุน
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มากกว่าการผสมคอนกรีตด้วยแรงงานคน ตลอดจนสามารถกาหนดปริมาณในการใช้ปูนได้อย่างถูกต้องแน่นอน (รัฐศวรรธน์
และคณะ, 2558)
ห้างหุ้นส่วนจากัด (หจก.) คอนกรีตผสมเสร็จกรณีศึกษา เป็นโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จขนาดย่อมในเขตจังหวัด
พิษณุโลก มีพนักงานประมาณ 17 คน มีรถโม่คอนกรีตผสมเสร็จจานวน 7 คัน ให้บริการคอนกรีตกับลูกค้าหลายประเภท เช่น
คอนกรีตผสมเสร็จที่ใช้ในการหล่อเสา-หล่อคาน คอนกรีตเทพื้น คอนกรีตทาถนน เป็นต้น อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีโรงงาน
คอนกรีตผสมเสร็จเกิดขึ้นหลายโรงงานในเขตพื้นที่เดียวกั นและในเขตพื้นที่ใกล้เคียงทั้งบริษัทปูนที่มีขนาดเล็กไปจนถึงบริษัท
ปูนที่มีขนาดใหญ่ แต่ละบริษัทมีการแข่งขันที่สูงเพื่อความอยู่รอดและความต้องการเติบโตทางธุรกิจ ประกอบกับลูกค้า ใน
ปัจจุบันมีความคาดหวังในด้านคุณภาพคอนกรีตผสมเสร็จและด้านการบริการเพิ่มมากขึ้น คุณภาพของคอนกรีตผสมเสร็จ
จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของวิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือผู้ควบคุมงานด้วย อีกทั้งในปัจจุบัน หจก. คอนกรีตผสมเสร็จ
กรณีศึกษา เริ่มประสบปัญหาลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการมีจานวนลดลงและยังไม่ทราบถึงสาเหตุที่แน่ชัด
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องโดยสรุปพบว่า มีงานวิจัยที่ได้ทาการศึกษาพฤติกรรมหรือความพึงพอใจการ
ใช้คอนกรีตผสมเสร็จของลูกค้า หลายงานวิจัย (ธนภูมิ จงเจริญ, 2559; นงค์คราญ เผ่าต๊ะใจ, 2556) สาหรับเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) (ธนภูมิ จงเจริญ, 2559; เกศรา จันทร์จรัสสุข, 2555; ปกรณ์
เจริญเวช, 2554; นงค์คราญ เผ่าต๊ะใจ, 2556; ดารงค์ 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
ดังนั้ นงานวิจั ย นี้ มีวั ต ถุป ระสงค์ เ พื่อ ค้น หาระดั บ ความพึงพอใจของลู ก ค้า ในปั จ จุ บัน ในการใช้ บ ริ การคอนกรี ต
ผสมเสร็จและวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของบริษัทกรณีศึกษาด้วยวิธีการทางสถิติ ซึ่งผลการศึกษาวิจัยที่ได้จะเป็นแนวทางหนึ่งใน
การนาไปปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของ หจก. คอนกรีตผสมเสร็จกรณีศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้น
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ตลอดจนสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ในระยะยาว
วิธดี าเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
1.1 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ มตั วอย่า งที่ ใ ช้ศึ กษาค้ นคว้ าในครั้งนี้เ ป็น ลู กค้ า ที่ ใช้ บริ ก ารคอนกรีต ผสมเสร็จ ของ หจก. คอนกรี ต
ผสมเสร็จกรณีศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลกและในเขตพื้นที่ใกล้เคียง ในช่วงระหว่างเดือน มกราคม–มิถุนายน พ.ศ. 2560
1.2 การคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
เนื่องจากธรรมชาติของลูกค้าหรือผู้ที่เข้ามาใช้บริการ/สั่งคอนกรีตผสมเสร็จของ หจก. คอนกรีตผสมเสร็จ
กรณีศึกษา มีจานวนไม่มากในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา อีกทั้งข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าที่ผ่านมาบริษัทไม่สามารถนาข้อมูล
ดังกล่าวมาเปิดเผยได้ อย่างไรก็ตามทาง หจก. คอนกรีตผสมเสร็จกรณีศึกษา ได้เปิดเผยข้อมูลเพียงจานวนลูกค้าในปีที่ผ่านมามี
จานวนประมาณ 120 ราย จึงทาให้ในงานวิจัยนี้ได้กาหนดค่าดังกล่าวมาเป็นจานวนประชากรที่จะนามาศึกษา
ขั้นตอนถัด มาเป็ นการคานวณขนาดของกลุ่มตั วอย่ างที่เ หมาะสมส าหรั บการศึกษาวิจั ยนี้ โดยใช้สูต ร
คานวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1967) ซึ่งกาหนดให้จานวนประชากร (N) เท่ากับ 120 รายและใช้ค่าความ
คลาดเคลื่อน (e) เท่ากับ 0.05 ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมอย่างน้อย (n) จะเท่ากับ 92 ราย ซึ่งเป็นจานวนประชากร
กลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือ แบบสอบถาม ซึ่งถูกออกแบบและสร้างขึ้นจากการศึกษาทฤษฎี
แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ธนภูมิ จงเจริญ, 2559; นงค์คราญ เผ่าต๊ะใจ, 2556) โดยได้ออกแบบเป็น 3 ส่วน
ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ซึ่งกาหนดให้เป็นตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นของงานวิจัย
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จของ
หจก. คอนกรีตผสมเสร็จ กรณีศึกษา โดยข้อคาถามจะประกอบไปด้วยปัจจัยทั้ง 4 ด้านคือ ด้านการจัดส่งคอนกรีตผสมเสร็จ
ด้านการสั่งซื้อ/จองคอนกรีตผสมเสร็จ ด้านผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ และด้านราคาคอนกรีตผสมเสร็จ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้
ถูกกาหนดให้เป็นตัวแปรตามของงานวิจัย
สาหรับการแปลผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจะใช้มาตราวัดของลิเคิร์ท (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 มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 เป็ นคาถามปลายเปิด ที่ให้ผู้ ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม หลังจากนั้นแบบสอบถามที่ได้ถูกออกแบบและสร้างขึ้นมาได้ถูกตรวจสอบโดยตรงจากที่ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
ของบริษัททาการพิจารณาและตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามให้ครอบคลุมและเป็นไปตามความต้องการของบริษัทก่อน
นาไปใช้งานจริงในการเก็บข้อมูลกับลูกค้าต่อไป
2.2 การเก็บรวบรวมแบบสอบถามและจาแนกแบบสอบถาม
หลังจากทาการออกแบบและตรวจสอบแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ในขั้นตอนถัดมาจะเป็นการนา
แบบสอบถามดั งกล่า วมาท าการเก็บ รวบรวมข้อ มูล จากลู กค้ า ที่เ ข้า มาใช้ บริ การคอนกรี ตของ หจก. คอนกรี ตผสมเสร็ จ
กรณีศึกษา ซึ่งในการศึกษาวิจัยครัง้ นี้ใด้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามโดยการได้ติดต่อประสานงานขอความร่วมมือจากฝ่ายขาย
และพนักงานขับรถขนส่งปูน ในการแจกแบบสอบถามให้ กับลูกค้าประเมิน ในกรณีที่มีการสั่งซื้อจากลูกค้าเข้ามา สาหรับ
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจะนานประมาณ 6 เดือนโดยเริ่มแจกแบบสอบถามให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
ตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเดือนมิถุนายน เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างหรือลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการคอนกรีตของ หจก. คอนกรีต
ผสมเสร็จกรณีศึกษา มีจานวนไม่มาก โดยส่งแบบสอบถามไปทั้งหมด 120 ชุดและทาการตรวจคะแนนและวิเคราะห์ ผลใน
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
จากการเก็บแบบสอบถามตลอดระยะเวลา 6 เดือนจะพบว่า มีแบบสอบถามที่ถูกประเมินกลับมาจาก
ลูกค้าทั้งหมด 120 ชุด หลังจากนั้นแบบสอบถามทั้งหมดจะต้องถูกนามาจาแนกคัดกรองแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งจะไม่
นาไปใช้วิเคราะห์ผล ในงานวิจัยนี้มีหลักการคัดกรองแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ ประกอบด้วย แบบสอบถามที่กรอกข้อมูล
ส่วนตัวไม่ครบ แบบสอบถามที่ทาเครื่องหมายช่องมากที่สุดหรือน้อยที่สุดทุกช่อง แบบสอบถามที่ทาเครื่องหมายมากกว่าหนึ่ง
ช่องในข้อคาถามเดียวกัน และแบบสอบถามที่ทาเครื่องหมายไม่ครบทุกข้อ ผลการคัดกรองแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 120
ชุดด้วยหลักเกณฑ์ที่กาหนดข้างต้นพบว่า มีแบบสอบถามที่สามารถนามาใช้วิเคราะห์ผลได้จานวน 100 ชุด อย่างไรก็ตาม
แบบสอบถามจานวน 100 ชุดที่จะนามาวิเคราะห์ผลยังมีจานวนมากกว่า 92 ชุดที่ได้จากการคานวนด้วยวิธีการทาโร่ ยามาเน่
ซึ่งถือว่าจานวนแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้มีจานวนมากเพียงพอตามหลักทางสถิติที่ระดับความความ
คลาดเคลื่อน 0.05
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2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
หลั งจากที่ ไ ด้ เ ก็ บ แบบสอบถามและท าการวิ เ คราะห์ จ าแนกแบบสอบถามที่ ไ ม่ ส มบู ร ณ์ แ ล้ ว จะเหลื อ
แบบสอบถามที่สามารถนามาใช้วิเคราะห์ผลได้จานวน 100 ชุด จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ผลด้วยวิธีการทางสถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปทางสถิติ SPSS ดังต่อไปนี้
1. แบบสอบถามส่วนที่ 1 เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ทาการวิเคราะห์ผลโดยใช้การ
แจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)
2. แบบสอบถามส่วนที่ 2 เกี่ยวกับความพึงพอใจการใช้บริการของผู้ตอบแบบสอบถาม ทาการวิเคราะห์ผล
โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งในการอภิปรายผลการวิจัยจะใช้
ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น 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 อยู่ในระดับน้อยที่สุด (กัลยา
วานิชย์บัญชา, 2549)
หลังจากที่ได้ทาการวิเคราะห์ผลด้วยวิธีการทางสถิติเชิงพรรณนาโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
ทางสถิติ SPSS แล้ว ในขั้นตอนถัดมาจะทาการจาแนกตัวแปรตามทั้ง 4 ด้านที่เป็นจุดเด่นและจุดด้อยของห้างหุ้นส่วนจากัด
กรณีศึกษา โดยใช้หลักการวิเคราะห์ค่าควอร์ไทล์ (Quartile) จากค่าเฉลี่ยของแต่ละตัวแปรตามด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์
เอกซ์เซล เนื่องจากตัวแปรตามในงานวิจัยนี้มีหลายด้านและแต่ละด้านมีค่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกัน จึงทาให้ไม่สามารถสรุปจุดเด่น
และจุดด้อยได้เพียงข้อใดข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น โดยตัวแปรตามที่มีค่าเฉลี่ยสูงและถูกจัดอยู่ในกลุ่ม ควอร์ไทล์ที่ 1 (Q1) จัดเป็น
กลุ่มตัวแปรตามที่เป็นจุดเด่น ขณะที่ตัวแปรตามที่มีค่าเฉลี่ยต่าและถูกจัดอยู่ในกลุ่มควอร์ไทล์ที่ 4 (Q4) จะถูกจัดให้เป็นกลุ่มตัว
แปรตามที่เป็นจุดด้อย
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยนี้ได้จาแนกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่
ศึกษา และการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการของลูกค้า สาหรับรายละเอียดมีดังต่อไปนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถามที่ ไ ด้ ท าการเก็ บ ข้ อ มู ล ได้ ถู ก จั ด เป็ น ตั ว แปรอิ ส ระหรื อ ตั ว แปรต้ น ที่ จ ะ
ทาการศึกษาในงานวิจัยนี้ ประกอบไปด้วยปัจจัย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านประเภทของลูกค้า และด้าน
รายได้ต่อเดือนของลูกค้า ซึ่งในแต่ละปัจจัยจะถูกทาการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยการแสดงค่าความถี่และค่าร้อยละ
ของข้อมูลในแต่ละปัจจัยแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าความถีแ่ ละค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามปัจจัยของผูต้ อบแบบสอบถาม
ปัจจัย
1. เพศ
2. อายุ

3. ระดับการศึกษา

ระดับปัจจัย
ชาย
หญิง
ต่ากว่า 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 60 ปี
60 ปีขึ้นไป
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช
อนุปริญญา/ปวส
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ความถี่
57
43
7
40
50
3
31
35
13
8

ร้อยละ
57.0
43.0
7.0
40.0
50.0
3.0
31.0
35.0
13.0
8.0
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ปัจจัย

4. ประเภทของลูกค้า

5. รายได้ต่อเดือน

ระดับปัจจัย
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
เจ้าของโครงการ
เจ้าของบ้าน
ผู้รับเหมาก่อสร้าง
วิศวกร
ช่างก่อสร้าง
ต่ากว่า 15,000 บาท
ตั้งแต่ 15,000 – 25,000 บาท
ตั้งแต่ 25,000 – 35,000 บาท
ตั้งแต่ 35,000 บาท ขึ้นไป

ความถี่
10
3
3
54
14
3
26
46
24
13
17

ร้อยละ
10.0
3.0
3.0
54.0
14.0
3.0
26.0
46.0
24.0
13.0
17.0

จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ปัจจัยด้านเพศพบว่า ลูกค้าที่ใช้บริการ
คอนกรีตผสมเสร็จเป็นเพศชาย 57 คน คิดเป็นร้อยละ 57.0% และเป็นเพศหญิง 43 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0% ปัจจัยด้าน
อายุพบว่า ลูกค้าที่ใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงอายุ 41 - 60 ปี มากที่สุด จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ
50.0% ขณะทีล่ ูกค้าช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไปจะใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จน้อยที่สุดจานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0% เท่านั้น
ปัจจัยด้านระดับการศึกษาพบว่า ลูกค้าที่ใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน
35 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0% อย่างไรก็ตามลูกค้าที่ใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จที่จบการศึกษาระดับ สูงกว่าปริญญาตรีมี
จานวนน้อยที่สุด จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0% เท่านั้น ปัจจัยในด้านประเภทของลูกค้าพบว่า ลูกค้าที่ใช้บริการคอนกรีต
ผสมเสร็จส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของบ้าน จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0% ในขณะที่ลูกค้าประเภทเจ้าของโครงการและ
วิศวกรใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จของบริษัทกรณีศึกษาน้อยที่สุด จานวนอย่างละ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0% และปัจจัยใน
ด้านรายได้ต่อเดือนพบว่า ลูกค้าที่ใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จส่วนใหญ่ จะมีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 15,000 บาท จานวน 46
คน คิดเป็นร้อยละ 46.0% อย่างไรก็ตามลูกค้าจานวนที่น้อยที่สุด ที่ใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จจะมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่
35,000 บาทขึ้นไป จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0%
2. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการของลูกค้า
การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ทาการค้นหาระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จของลูกค้า
ในปัจจุบัน การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจการใช้บริการของลูกค้าในงานวิจัยนี้จะพิจารณา 4 ด้านประกอบด้วย ด้านการ
จัดส่งคอนกรีต ด้านการสั่งซื้อหรือจองคอนกรีตผสมเสร็จ ด้านผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ และด้านราคาคอนกรีตผสมเสร็จ
โดยทุกด้านจัดเป็นตัวแปรตามของงานวิจัยนี้ ซึ่งรายละเอียดของแต่ละด้านหลังจากทาการวิ เคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา
ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่าควอไทล์ สามารถแสดงผลดังตารางที่ 2
จากตารางที่ 2 จะพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าในด้านการจัดส่งคอนกรีตของ หจก. คอนกรีตผสมเสร็ จ
กรณีศึกษา โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.87) นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากทั้งหมดโดยเรียงจากมากไปหาน้อยดังต่อไปนี้ กริยาการแต่งกายและความสุภาพของพนักงาน ( X =
3.93) ปริมาณคอนกรีตผสมเสร็จที่จัดส่งครบถ้วน ( X = 3.87) พนักงานปฏิบัติงานถูกต้องแม่นยาที่ตกลงกันไว้ ( X = 3.86)
และการจัดส่งรวดเร็ว/ตรงเวลาที่นัดหมาย ( X = 3.82) ตามลาดับ
ส าหรั บ ความพึ งพอใจของลู ก ค้ า ในด้ า นการสั่ งซื้ อ /จองคอนกรี ต ผสมเสร็ จ ของ หจก. คอนกรี ต ผสมเสร็ จ
กรณีศึกษา โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.95) นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากทั้งหมดโดยเรียงจากมากไปหาน้อยดังต่อไปนี้ กริยามารยาทและความสุภาพของพนักงาน ( X = 4.00)
ความรู้เกี่ยวกับคอนกรีตของพนักงาน ( X = 3.99) และความสะดวกในการติดต่อ เช่น โทรศัพท์สั่ง เป็นต้น ( X = 3.88)
ตามลาดับ
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สาหรับความพึงพอใจของลูกค้าในด้านผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จของ หจก. คอนกรีตผสมเสร็จกรณีศึกษาโดย
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.06) นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากทั้งหมด โดยความน่าเชื่อถือในตราสินค้าคอนกรีตผสมเสร็จกรณีศึกษา ( X =4.13) มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุดในกลุ่ม
รองลงมาเป็นการรับประกันคุณภาพสินค้าและบริการหลังการขาย ( X =4.10) ในขณะที่ชนิดของผลิตภัณฑ์ตรงตามที่สั่งไว้ (
X =3.95) มีระดับความพึงพอใจต่าที่สุดในกลุ่ม
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ทางสถิติและระดับความพึงพอใจของตัวแปรตามในแต่ละด้าน
ปัจจัยหรือตัวแปรตามในด้านต่างๆ
1. ด้านการจัดส่งคอนกรีต
1.1 การจัดส่งรวดเร็วและตรงเวลาที่นัดหมาย
1.2 กริยาการแต่งกายและความสุภาพของพนักงาน
1.3 ปริมาณคอนกรีตผสมเสร็จที่จัดส่งครบถ้วน
1.4 พนักงานปฏิบัติงานถูกต้องตามที่ตกลงกันไว้
รวม
2. ด้านการสัง่ ซื้อหรือสั่งจองคอนกรีตผสมเสร็จ
2.1 ความสะดวกในการติดต่อสั่งซื้อ
2.2 ความใส่ใจในบริการของพนักงาน
2.3 ความรู้เกี่ยวกับคอนกรีตของพนักงาน
2.4 กริยามารยาทและความสุภาพของพนักงาน
2.5 มีการแนะนาชนิดคอนกรีตให้ลูกค้าทราบ
รวม
3. ด้านผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ
3.1 ชนิดของผลิตภัณฑ์ตรงตามที่ตกลงไว้
3.2 คอนกรีตมีคุณภาพดีตรงตามความต้องการ
3.3 ค่ากาลังอัดคอนกรีตฯ ตรงตามความต้องการ
3.4 ความน่าเชื่อถือในตราสินค้าคอนกรีตผสมเสร็จกรณีศึกษา
3.5 การรับประกันคุณภาพสินค้าและบริการหลังการขาย
รวม
4. ด้านราคาคอนกรีตผสมเสร็จ
4.1 คุณภาพและบริการมีความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป
4.2 การแนะนาราคาสินค้า
4.3 กาหนดราคาชัดเจนเข้าใจง่าย
4.4 กาหนดราคาค่าขนส่งทางไกลไว้อย่างชัดเจน
รวม

SD

ระดับความพึงพอใจ

ควอร์ไทล์

3.82
3.93
3.87
3.86
3.87

0.71
0.65
0.72
0.65
0.68

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

Q4
Q4
Q4
Q4

3.88
3.94
3.99
4.00
3.98
3.95

0.70
0.70
0.67
0.65
0.66
0.67

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

Q4
Q3
Q3
Q2
Q3

3.95
4.07
4.09
4.13
4.10
4.06

0.71
0.70
0.65
0.70
0.64
0.68

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

Q3
Q2
Q2
Q1
Q1

4.02
4.08
4.12
4.15
4.09

0.75
0.73
0.72
0.71
0.72

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

Q2
Q2
Q1
Q1

X

สาหรับความพึงพอใจของลูกค้าในด้านราคาคอนกรีตผสมเสร็จของ หจก. คอนกรีตผสมเสร็จกรณีศึกษาโดยเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.09) นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ทั้งหมด ซึ่งการกาหนดค่าขนส่งทางไกลชัดเจน ( X = 4.15) มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุดในกลุ่ม รองลงมาเป็น กาหนดราคา
ชัดเจนเข้าใจง่าย ( X = 4.12) ในขณะที่คุณภาพและบริการมีความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป ( X = 4.02) มีระดับความพึงพอใจต่า
ที่สุดในกลุ่ม
อย่างไรก็ตามจากตารางที่ 2 จะพบอีกว่า ระดับความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละข้ออยู่ในระดับมากเท่ากัน
ทั้งหมด อีกทั้งการเลือกจุดเด่น–จุดด้อยเพียงอย่างละข้อโดยอาศัยค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดและน้อยที่สุดนั้นอาจทาให้การสรุปผลไม่
ครอบคลุมในทุกด้าน เนื่องจากตัวแปรตามมีจานวนหลายข้อและในแต่ละข้อมีค่าเฉลี่ยที่ไม่แตกต่างกันมาก ดังนั้นในงานวิจัยนี้
จึงได้นาค่า X ของตัวแปรตามแต่ละข้อมาทาการแบ่งกลุ่มอีกครั้งโดยใช้หลักการทางสถิติควอไทล์ในการจัดกลุ่มตัวแปรตามที่
เป็นจุดเด่นและตัวแปรตามที่เป็นจุดด้อยของ หจก. คอนกรีตผสมเสร็จกรณีศึกษา
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โดยกาหนดให้ค่า X ของตัวแปรตามใดก็ตามที่อยู่ในช่วงของ Q 1 จะถูกจัดให้เป็นจุดเด่น สาหรับค่า X ของ
ตัวแปรตามใดก็ตามที่อยู่ในช่วงของ Q 2 นั้นอาจจะเป็นจุดเด่นได้ในอนาคต ขณะที่ค่า X ของตัวแปรตามใดก็ตามที่อยู่ในช่วง
ของ Q 3 ในอนาคตอาจจะกลายไปเป็นจุดด้อยได้ และค่า X ของตัวแปรตามใดก็ตามที่อยู่ในช่วงของ Q 4 จะถูกจัดให้เป็นจุด
ด้อยของทาง หจก. คอนกรีตผสมเสร็จกรณีศึกษา ซึ่งจากจากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าผู้วิจัยได้นาค่า X มาทาการแบ่งช่วงหา
ค่าควอร์ไทล์ของตัวแปรตามทั้ง 4 ด้านแล้วแสดงดังภาพที่ 1

3.82

3.93
Q4

3.99
Q3

4.09
Q2

ภาพที่ 1 แบ่งช่วงของควอร์ไทล์ตามค่าของ

X

4.15
Q1

ตัวแปรตาม

จากภาพที่ 1 หลังจากทาการแบ่งช่วงค่าเฉลี่ยเป็นควอร์ไทล์ ผลการจัดกลุ่มตัวแปรตามทั้ง 4 ด้านถูกแสดงดัง
ตารางที่ 2 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยหรือตัวแปรตามที่เป็นจุดเด่น ของบริษัท (Q1) จะเป็นในด้าน “ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
ผสมเสร็จ” (ประกอบด้วย ความน่าเชื่อถือในตราสินค้า หจก. คอนกรีตผสมเสร็จกรณีศึกษา และการรับประกันคุณภาพสินค้า
และบริการหลังการขาย) และในด้าน “ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ” (ประกอบด้วย กาหนดราคาชัดเจนเข้าใจง่าย และกาหนด
ราคาค่าขนส่งทางไกลไว้อย่างชัดเจน) แสดงดังตารางที่ 2 ในขณะที่ปัจจัยหรือตัวแปรตามที่เป็นจุดด้อยของบริษัท (Q4 ) จะ
เป็นด้าน “การจัดส่งคอนกรีต” (ประกอบด้วย การจัดส่งรวดเร็วและตรงเวลาที่นัดหมาย กริยาการแต่งกายและความสุภาพ
ของพนักงาน ปริมาณคอนกรีตผสมเสร็จที่จัดส่งครบถ้วน และพนักงานปฏิบัติงานถูกต้องตามที่ตกลงกันไว้ ) และด้าน “การ
สั่งซื้อหรือสั่งจองคอนกรีตผสมเสร็จ” (ประกอบด้วย ความสะดวกในการติดต่อสั่งซื้อ)
อภิปรายผล
ผลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ นอกจากได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการคอนกรีตของ หจก.
คอนกรีตผสมเสร็จกรณีศึกษาแล้ว ยังได้ทราบถึงจุดเด่นและจุดด้อยของ หจก. คอนกรีตผสมเสร็จกรณีศึกษาโดยใช้หลักการ
วิเคราะห์ควอร์ไทล์ สาหรับจุดด้อยต่างๆ ที่ได้ทราบหลังจากการศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ ใน
การนาไปปรับปรุงแก้ไ ขข้อบกพร่องดั งกล่าวทั้งในด้ านผลิต ภัณฑ์และการให้ บริการลูกค้าของ หจก. คอนกรีตผสมเสร็ จ
กรณีศึกษา ดังต่อไปนี้
1. ด้านการจัดส่งคอนกรีต
การจัดส่งรวดเร็วและตรงเวลาที่นัดหมาย: บริษัท ควรมีการศึกษาเส้นทางการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าเสมอ ควร
มีการจัดพนักงานขับรถที่มีความชานาญในแต่ละเส้นทาง ควรมีการจัดตารางส่งมอบคอนกรีตตรงเวลาที่กาหนด และควรมีการ
เผื่อเวลานาส่งสินค้าให้ถึงเวลาก่อนกาหนดเล็กน้อย
กริยาการแต่งกายและความสุภาพของพนักงาน: บริษัท ควรจัดชุดที่เป็นยูนิฟอร์มที่เหมือนกันให้กับพนักงาน
จัดส่งทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเสื้อ กางเกง รองเท้า หรือหมวก เพื่อให้เป็นมาตรฐานแบบเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม
การตลาดในด้านภาพลักษณ์และการสร้างแบรนด์ให้กับบริษัทอีกด้วย นอกจากนี้บริษัทควรมีการจัดอบรมการให้บริการลูกค้า
ให้กับพนักงานจัดส่งอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้ านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท และด้านการพูดจา
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าอย่างเป็นกันเอง
ปริมาณคอนกรีตผสมเสร็จที่จัดส่งครบถ้วน: บริษัท ควรมีการให้พนักงานจัดส่งทาการตรวจสอบการขึ้นและการ
ลงคอนกรีตผสมเสร็จจากรถขนส่งปูนเสมอ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการจัดส่งคอนกรีตตามประเภทและปริมาณตามที่ลูกค้าได้
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กาหนดไว้ นอกจากนี้ควรให้พนักงานจัดส่งมีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและปริมาณให้กับบุคคลที่ตรวจรับสินค้าเสมอ
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้ามากขึ้น
พนักงานปฏิบัติงานถูกต้องตามที่ตกลงกันไว้ : บริษัท ควรให้พนักงานรับคาสั่งซื้อจากลูกค้าทาการเก็บข้อมูล
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าให้ครบถ้วน เช่น ชนิดคอนกรีตและปริมาณที่ลูกค้าต้องการ เวลาและสถานที่ในการจัดส่ง เป็น
ต้น ควรมีการสื่อสารและประสานงานในด้านข้อมูลที่ดีระหว่างพนักงานรับคาสั่งซื้อและพนักงานจัดส่ง ควรให้พนักงานจัดส่งมี
การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหรือคนรับสินค้าโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาก่อนจัดส่งและช่วงเวลาขณะจัดส่ง เพื่อ
ป้องกันการส่งสินค้าให้กับลูกค้าล่าช้าหรือการส่งสินค้าผิดสถานที่
2. ด้านการสั่งซื้อหรือสั่งจองคอนกรีตผสมเสร็จ
ความสะดวกในการติดต่อสัง่ ซื้อ: บริษัท ควรปรับปรุงเรื่องความสะดวกและขั้นตอนในการติดต่อสั่งซื้อหรือสั่งจอง
คอนกรีตผสมเสร็จให้มากขึ้นนอกเหนือจากการใช้โทรศัพย์ เช่น การติดต่อสั่งซื้อโดยผ่านอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชั่นต่างๆ
เป็นต้น นอกจากนี้ค วรให้มีการจัดฝึกอบรมพนักงานใหม่ในเรื่องงานคอนกรีตอย่ างต่อเนื่อ ง เพื่อให้ พนักงานสามารถให้
คาแนะนาและสื่อสารแก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ค้นหาระดับความพึงพอใจของลูกค้า ในปัจจุบันต่อการใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จ
รวมถึงทาการวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยด้วยวิธีการทางสถิติเชิงพรรณนา กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจากัด (หจก.) คอนกรีตผสมเสร็จ
แห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ได้ทาการออกแบบและสร้างขึ้นมาโดยใช้
มาตราวัดของลิเคิร์ท กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้เป็นลูกค้าที่มาใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน
พ.ศ. 2560 จานวน 120 คน หลังจากทาการคัดกรองแบบสอบถามจะเหลือแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จานวน 100 ชุด ซึ่ง
มากกว่าจานวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่าจานวน 92 ชุดที่ ได้คานวณจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ จากนั้นข้อมูลทั้ งหมดถูกนามา
วิเคราะห์ผลทางสถิติโดยใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าควอร์ไทล์ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาวิจัย ในด้า นการค้นหาระดั บความพึงพอใจของการให้ บริการลูกค้ า ของ หจก. คอนกรี ตผสมเสร็ จ
กรณีศึกษา ในกรณีที่พิจารณาตามกลุ่มของตัวแปรตาม 4 กลุ่ม พบว่า ลูกค้ามีระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยทาง “ด้านราคา
คอนกรีตผสมเสร็จ” มากที่สุด ( X = 4.09) รองลงมาเป็น “ด้านผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ ” ( X = 4.06) และ “ด้านการ
สั่งซื้อหรือสั่งจองคอนกรีตผสมเสร็จ ” ( X = 3.95) ตามลาดับ ในขณะที่ “ด้านการจัดส่งคอนกรีต” ลูกค้าจะมีระดับความพึง
พอใจน้อยที่สุด ( X = 3.87) นอกจากนี้ในกรณีที่พิจารณาตัวแปรตามจากหัวข้อย่อยทุกข้อจะพบอีกว่า หัวข้อย่อยด้าน
“กาหนดราคาค่าขนส่งทางไกลไว้อย่างชัดเจน” มีค่าระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( X = 4.15) ในขณะที่หัวข้อย่อยด้าน “การ
จัดส่งรวดเร็วและตรงเวลาที่นัดหมาย” ลูกค้าจะมีระดับความพึงพอใจต่าสุด ( X = 3.82)
ผลการศึกษาวิจัยในด้านการวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของ หจก. คอนกรีตผสมเสร็จกรณีศึกษา ด้วยการจาแนกตาม
กลุ่มของควอร์ไทล์ของตัวแปรตามจากทุกหัวข้อย่อย สรุปได้ว่า ปัจจัยหรือตัวแปรตามที่เป็นจุดเด่น ของบริษัท (Q1) จะเป็นใน
“ด้านผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ” (ประกอบด้วย ความน่าเชื่อถือในตราสินค้าคอนกรีตผสมเสร็จ หจก. คอนกรีตผสมเสร็จ
กรณีศึกษา และการรับประกันคุณภาพสินค้าและบริการหลังการขาย) และ “ด้านราคาคอนกรีตผสมเสร็จ ” (ประกอบด้วย
กาหนดราคาชัดเจนเข้าใจง่าย และกาหนดราคาค่าขนส่งทางไกลไว้อย่างชัดเจน) ในขณะที่ปัจจัยหรือตัวแปรตามที่เป็นจุดด้อย
ของบริษัท (Q 4 ) จะเป็น “ด้านการจัดส่งคอนกรีต” (ประกอบด้วย การจัดส่งรวดเร็วและตรงเวลาที่นัดหมาย กริยาการแต่ง
กายและความสุภาพของพนักงาน ปริมาณคอนกรีตผสมเสร็จที่จัดส่งครบถ้วน และพนักงานปฏิบัติงานถูกต้องตามที่ตกลงกัน
ไว้) และ “ด้านการสั่งซื้อหรือสั่งจองคอนกรีตผสมเสร็จ” (ประกอบด้วย ความสะดวกในการติดต่อสั่งซื้อ)
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บทคัดย่อ
เตรียมแผ่นฟิล์มไคโตซานผสมอนุภาคนาโนคาร์บอนแบล็ค (CB) และไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) เป็นตัวดูดซับและ
ประยุกต์ใช้เพื่อการบาบัดน้าเสีย วิเคราะห์น้าที่ผ่านการดูดซับด้วยเทคนิค UV-vis spectroscopy พบว่าฟิล์มไคโตซาน+0.3% CB
มีสเปกตรัมการดูดซับของน้าสีย้อมต่าที่สุด นั่นคือฟิล์มไคโตซาน+0.3% CB สามารถดูดซับสีย้อมเคมีได้ดีที่สุด และพบว่าฟิล์มไคโต
ซานที่ผสม 0.3% CB และ 0.3% TiO2 มีสเปกตรัมการดูดซับตะกั่วและแคดเมียมต่ากว่าสเปกตรัมการดูดซับของฟิล์มไคโตซานที่
ไม่ได้ผสมอนุภาคนาโน นั่นคือฟิล์มไคโตซานที่ผสม CB และ TiO2 สามารถดูดซับตะกั่วและแคดเมียมในน้าได้ดีกว่า สอดคล้องกับ
ผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุองค์ประกอบของฟิล์มด้วยเทคนิค EDS พบว่าฟิล์มไคโตซาน+0.3%TiO2, ฟิล์มไคโตซาน+0.3%CB
และฟิล์มไคโตซานมีปริมาณธาตุแคดเมียมบนฟิล์มหลังการดูดซับ คิดเป็น %atomic เท่ากับ 3.86, 2.16 และ 0.15 % ตามลาดับ
แผ่นฟิล์มไคโตซานผสมอนุภาคนาโน 0.3% CB และ 0.3% TiO2 สามารถนากลับมาใช้ดูดซับน้าได้ใหม่ได้อีกอย่างน้อย 2 ครั้ง และ
แผ่นฟิล์มนี้เป็นวัสดุจากธรรมชาติสามารถย่อยสลายได้ในเวลาอันสั้นซึง่ จะไม่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะต่อสิง่ แวดล้อมตามมาหลังการ
ใช้งาน
ค้าส้าคัญ : ฟิล์มไคโตซาน ตัวดูดซับธรรมชาติ อนุภาคนาโน การบาบัดน้าเสีย
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% TiO 2 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 โดยเฉพาะมลภาวะทางน้าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา คุณภาพ
น้าในภาพรวมของประเทศไทยมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยมีสาเหตุสาคัญมาจากการระบายน้าเสียจากชุมชน การประกอบกิจการ
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ในชุมชนและอุตสาหกรรมบริเวณริมน้าและระบายน้าทิ้งลงสู่แหล่งน้าโดยตรง ปัญหาคุณภาพน้าเสื่อมโทรมจะขยายในวงกว้างมาก
ขึ้นหากไม่มีมาตรการป้องกันแก้ปัญหา ซึ่ งรัฐบาลให้ความสาคัญกับปัญหาเหล่านี้และได้กาหนดเป็นนโยบายที่เกี่ยวกับด้านน้าดัง
ปรากฏอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602564) เป็นต้น
น้ าเสี ย ที่ ป ล่ อ ยลงสู่ แ หล่ ง น้ าโดยตรงมาจากโรงงานอุ ต สาหกรรมและแหล่ ง ชุ ม ชน โดยเฉพาะจากครั ว เรื อ นและ
อุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ไม่มีระบบกาจัด/บาบัดน้าทิ้งให้ได้มาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้าสาธารณะ ก่อให้เกิดสถานการณ์
คุณภาพน้าเสื่อมโทรม ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้าและระบบนิเวศอื่นๆตามมา รวมถึงพืช สัตว์ มนุษย์ที่อาจได้รับผลกระทบในห่วง
โซ่อาหาร โดยเฉพาะในช่วงปีที่ผ่านมาประชาชนมีการย้อมผ้าให้มีสดี าอย่างแพร่หลายและโดยส่วนใหญ่จะใช้สีย้อมที่เป็นสารเคมีที่มี
โลหะหนักปนเปื้อน เช่น ทองแดง ตะกั่ว โครเมียม โคบอล สังกะสี เป็นต้น น้าเสียจากการย้อมผ้านี้มีลักษณะสาคัญคือการมีสีของ
น้าทิ้ง และมีโลหะหนักปนเปื้อน หากปล่อยลงสู่แหล่งน้าโดยตรงอาจก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้า รวมทั้งในแหล่งชุมชน
ริมแม่น้าที่มักจะมีการปล่อยน้าทิ้งจากการอุปโภคบริโภคสู่แหล่งน้าโดยตรงซึ่งก่อให้เกิดภาวะแหล่งน้าเสื่อมโทรมมาโดยตลอด ทั้งนี้
มีวิธีการบาบัดน้าเสียประเภทต่างๆ ให้เลือกบาบัดตามความเหมาะสมกับองค์ประกอบหรือประเภทของสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อน ซึ่ง
กระบวนการบาบัดมีหลายประเภท อาทิ การตกตะกอนทางเคมี (Chemical coagulation-flocculation) เป็นวิธีแยกสาร
แขวนลอยที่มีขนาดเล็ กออกจากน้าเสียโดยใช้สารเคมีในการตกตะกอน เช่น สารส้ม และปูนขาว นิยมใช้ในการกาจัดสีและ
สารอินทรีย์ กระบวนการโอโซนออกซิเดชัน (Ozone oxidation) โอโซน (O3) เป็นสารออกซิไดซ์ที่มีความสามารถในการย่อยสลาย
สารอินทรีย์สูง นิยมนามาใช้ในการย่อยสลายสีและสารอินทรีย์ การดูดซับ (Adsorption) นิยมใช้การดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์
(activated carbon) ในการกาจัดสีที่ไม่สามารถกาจัดในระบบตกตะกอนทางเคมีหรือระบบบาบัดทางชีวภาพ มักใช้เป็นระบบขั้น
สุดท้ายก่อนระบายน้าทิ้งออกจากโรงงาน แต่ถ่านกัมมันต์มีราคาแพงและไม่คุ้มค่ากับการนามาใช้ใหม่ซึ่งต้องผ่านกระบวนการที่เสีย
ค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นสารดูดซับที่ราคาถูกและมีประสิทธิภาพดี เช่น ไคโตซาน และแทนนินจึงถูกนามาพัฒนาเป็นตัวดูดซับเพื่อใช้
กาจัดสีในน้าเสีย (รวินิภา, 2559)
งานวิจัยนีศ้ ึกษาการพัฒนาตัวดูดซับที่เป็นวัสดุธรรมชาติ สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ มีการใช้งานง่าย มีกระบวนผลิตไม่
ซับซ้อน ราคาไม่แพง มีประสิทธิภาพในการบาบัดน้าเสีย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่การผลิตฟิล์มไคโตซาน (chitosan) ที่มี
รายงานการใช้งานอย่างแพร่หลาย และเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับของฟิล์มด้วยการผสมอนุภ าคนาโน เช่น คาร์บอนแบล็ค
(Carbon black) และไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) ที่มีการประยุกต์ใช้ในด้านการดับกลิ่น การต้านเชื้อจุลินทรีย์ งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อศึกษากรรมวิธีการผลิตและขึ้นรูปแผ่นฟิล์มไคโตซานผสมอนุภาคนาโน TiO2 และคาร์บอน
แบล็ค 2) เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้แผ่นฟิล์มไคโตซานผสมอนุภาคนาโนเป็นตัวดูดซับเพื่อการบาบัดน้าเสีย
วิธดี ้าเนินการวิจัย
มีกระบวนการดาเนินงานการวิจัยแบ่งเป็น 3 หัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้
1. การเตรียมแผ่นฟิล์มไคโตซานไคโตซานผสมอนุภาคนาโน TiO2 และ CB
ศึกษาอัตราส่วนของผสมสาหรับการขึ้นรูปแผ่นฟิล์มไคโตซานวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 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 นาไปต้มให้ความร้อน 80C จนสารละลายใส  เติมผง CB/TiO2 คนให้เข้ากัน
ประมาณ 20 นาที  เทสารละลายลงในจานเพาะเชื้อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 ซม.  นาไปอบในตู้อบอุณหภูมิ 80C
ประมาณ 5 ชม. จนสารละลายแห้ง ทิ้งไว้ให้เย็น  ลอกแผ่นฟิล์มออกจากจานด้วยการเทน้าเปล่าใส่ให้ท่วมฟิล์ม
2. การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของแผ่นฟิล์มไคโตซานผสมอนุภาคนาโน
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วิเคราะห์หาโครงสร้างและองค์ประกอบของโมเลกุล เพื่อบ่งบอกถึงคุณสมบัติจาเพาะของสารและหมู่ฟังก์ชัน
(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
บาบัดน้าเสียที่มีส่วนผสมของสีย้อมเคมี โลหะตะกั่ว โลหะแคดเมียม
เตรียมสารละลายน้าที่มีสีย้อมเคมี (สีเคมีย้อมฝ้าย ตราสาเภา บ.ศิวะสัมพันธ์ จากัด, สีดาชนิดไม่ใส่ด่าง) 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
ย้อมเคมีและโลหะหนักในน้า โดยแช่ฟิล์มไว้ 5 ชม. จากนั้นนาแผ่นฟิล์มออกจากน้าสีย้อม แล้วนาน้าสีย้อมที่ผ่านการดูดซับด้วยฟิลม์
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 สาหรับฟิล์มไคโตซานผสมอนุภาคนาโน CB มีสีดา เมื่อเพิ่มปริมาณ CB แผ่นฟิล์มจะมีความแข็งเพิ่มขึ้น และความยืดหยุ่น
ลดลง หดตัวมากขึ้น
2. วิเคราะห์หาโครงสร้างและองค์ประกอบของโมเลกุล เพื่อบ่งบอกถึงคุณสมบัติจาเพาะของสารและหมู่ฟังก์ชันพื้นฐาน
ของฟิล์มไคโตซานผสมอนุภาคนาโนด้วยเทคนิค Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) ไคโตซานมีสูตรเคมีคือ
(C6H11NO4)n และอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) แสดงสูตรโครงสร้างได้ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 สูตรโครงสร้างไคโตซาน (ซ้าย) และสูตรโครงสร้าง 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) นอกจากนี้ยังพบพีคที่ 1543 cm-1 แสดงพันธะ NH2 vibration ของหมู่เอมีน ซึ่งเป็นพันธะเคมีที่สาคัญของฟิล์มไคโต
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)
120
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ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์จากสเปกตรัม FTIR ของฟิล์มไคโตซานควบคุม, ฟิล์มไคโตซาน+CB และฟิล์มไคโตซาน+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
แผ่นฟิล์มด้วยน้าเปล่าและอบแห้งก่อนการวิเคราะห์)
เมื่อถ่ายภาพฟิล์มไคโตซานที่กาลังขยาย 1,000 เท่า ได้ผลดังแสดงในภาพที่ 4
ฟิล์มไคโตซาน

ฟิล์มไคโตซาน+CB

ฟิล์มไคโตซาน+TiO2

ภาพที่ 4 ตัวอย่างอย่างฟิล์มไคโตซานก่อนการดูดซับ
ภาพในระดับไมโครเมตรของฟิล์มไคโตซาน ฟิล์มไคโตซาน+CB และฟิล์มไคโตซาน+TiO2 พบว่าฟิล์มไคโตซานจะมี
ลักษณะขรุขระเพิ่มมากขึ้นเมื่อผสมอนุภาคนาโน TiO2 และ CB ตามลาดับ
เมื่อนาฟิล์มไคโตซานที่ผ่านการดูดซับน้าที่มีโลหะตะกั่วผสมมาถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน กาลังขยาย
1,000 พบว่าตัวอย่างฟิล์มเมื่อผ่านการดูดซับมีลักษณะเรียบขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 5
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ฟิล์มไคโตซาน

ฟิล์มไคโตซาน+CB

ฟิล์มไคโตซาน+TiO2

ภาพที่ 5 ตัวอย่างอย่างฟิล์มไคโตซานหลังการดูดซับ
4. การทดสอบการดูดซับของตัวอย่างแผ่นฟิล์มไคโตซาน
โลหะตะกั่ว (Pb) และแคดเมียม (Cd) ซึ่งเป็นโลหะหนักที่มักจะปนเปื้อนในน้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือน้าผสม
สีย้อมเคมี เมื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติจะก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อสิ่งมีชีวิตในน้าและสิ่งแวดล้อมโดยรอบแหล่งน้าได้ อีกทั้งยั ง
ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์หากมีการนาสัตว์น้าในแหล่งน้าที่มีการปนเปื้อนโลหะหนักมาเป็นอาหารได้ การทดสอบการดูด
ซับน้าสีย้อมเคมี โลหะตะกั่วและแคดเมียมของแผ่นฟิล์มไคโตซานโดยนาตัวอย่างแผ่นฟิล์มไคโตซานและฟิล์มไคโตซานผสมอนุภาค
นาโน TiO2 และ CB ที่มีความเข้มข้นของอนุภาคนาโนเท่ากับ 0, 0.1, 0.2 และ 0.3 %w/w มาทดสอบการดูดซับสิ่งเจือปนในน้า
ดังนี้
4.1 การดูดซับสีของน้าผสมสีย้อมเคมี
เตรียมสารละลายน้าที่มีสีย้อมเคมีผสมความเข้มข้น 0.5g/L มาทดสอบการดูดซับของแผ่นฟิล์มไคโตซานผสม
อนุภาคนาโน เพื่อดูประสิทธิภาพในการดูดซับสีและโลหะหนักในน้าสีย้อมได้ โดยแช่ฟิล์มไว้ 5 ชม. จากนั้นนาแผ่นฟิล์มออกจากน้า
สีย้อม แล้วนาน้าสีย้อมที่ผ่านการดูดซับด้วยฟิล์มไปวัดสเปกตรัมการดูดซับ (Absorbance) ด้วยเทคนิค UV-vis spectroscopy ที่
ช่วงความยาวคลื่น 200 – 800 nm ได้ผลการทดลองดังแสดงในภาพที่ 6

ภาพที่ 6 สเปกตรัมการดูดซับของน้าสีย้อมเคมีที่ผ่านการแช่ด้วยตัวอย่างฟิล์มไคโตซาน
จากผลการทดสอบการดูดซับน้าสีย้อมเคมีของฟิล์มไคโตซาน พบว่าฟิล์มไคโตซานที่ผสมอนุภาคนาโน 0.1%
CB และ 0.1% TiO2 มีสเปกตรัมการดูดซับของน้าสีย้อมค่อนข้างสูงกว่าสเปกตรัมการดูดซับของฟิล์มไคโตซานที่ไม่ได้ผสมอนุภาค
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นาโน แสดงว่าฟิล์มไคโตซานที่ไม่ผสมอนุภาคนาโนสามารถดูดซับสีย้อมเคมีที่ผสมในน้าได้ดีกว่าฟิล์มไคโตซานผสม 0.1% CB และ
0.1% TiO2 ส่วนฟิล์มไคโตซานที่ผสม 0.2% CB และ 0.2% TiO2 มีสเปกตรัมการดูดซับของน้าสีย้อมต่ากว่าฟิล์มไคโตซานที่ไม่ผสม
อนุภาคนาโน และฟิล์มไคโตซาน+0.3% CB มีสเปกตรัมการดูดซับของน้าสีย้อมต่าที่สุด แสดงว่าฟิล์มไคโตซาน+0.3% CB สามารถ
ดูดซับสีย้อมเคมีในน้าได้ดีที่สุด
4.2 การดูดซับโลหะหนักตะกั่วและแคดเมียม
เตรียมสารละลายน้าที่มีโลหะหนักตะกั่ว (Pb) และแคดเมียม (Cd) ผสมความเข้มข้น 0.5g/L ทาการทดลอง
เช่นเดียวกับน้าสีย้อมเคมี ได้ผลดังแสดงในภาพที่ 7
จากผลการทดสอบการดูดซับน้าผสมโลหะตะกั่วและแคดเมียมของฟิล์มไคโตซาน พบว่าฟิล์มไคโตซานที่ผสม
อนุภาคนาโน 0.3% CB และ 0.3% TiO2 มีสเปกตรัมการดูดซับของน้าผสมตะกั่วและแคดเมียมค่อนข้างต่ากว่าสเปกตรัมการดูดซับ
ของฟิล์มไคโตซานที่ไม่ได้ผสมอนุภาคนาโน แสดงว่าฟิล์มไคโตซานที่ผสมอนุภาคนาโน CB และ TiO2 สามารถดูดซับตะกั่วและ
แคดเมียมที่ผสมในน้าได้ดีกว่าฟิล์มไคโตซานที่ไม่ผสมอนุภาคนาโน

ภาพที่ 7 สเปกตรัมการดูดซับของน้าผสมตะกั่วและแคเมียมทีผ่ ่านการแช่ด้วยตัวอย่างฟิลม์ ไคโตซาน
อภิปรายผล
การดูดซับเป็นเทคนิคหนึ่งที่สามารถใช้ได้กับการบาบัดน้าเสีย ตัวดูดซับจากฟิล์มไคโตซานผสมอนุภาคนาโน CB และ
TiO2 มีต้นทุนต่า กระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน นอกจากนี้แผ่นฟิล์มไคโตซานผสมคาร์บอนแบล็คที่ผ่านการใช้งานแล้ว สามารถล้าง
และนากลับมาใช้ดูดซับได้ใหม่มากกว่า 3 ครั้ง อีกทั้งวัสดุหลักเป็นผงไคโตซานที่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ ไม่เป็นมลภาวะ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตในน้า สาหรับผงอนุภาคนาโน CB และ TiO2 ก็ใช้ในปริมาณน้อยมากและไม่มีปัญหาการฟุ้งกระจายที่
อาจก่อให้เกิดอันตรายได้
ไคโตซานเป็นวัสดุหนึ่งที่มีการพัฒนาเป็นตัวดูดซับธรรมชาติเพื่อการบาบัดน้าเสียที่มีโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว แคดเมียม
ปนเปื้อน เนื่องจากโครงสร้างเคมีของไคโตซานมีหมู่ฟังก์ชันอะมิโน (-NH2) และหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) ซึ่งมีประจุลบ (negatively
charge) ทาให้สามารถดึงดูดโลหะที่มีประจุบวก (positively charge) ที่ละลายอยู่ในน้าได้ ซึ่งโลหะหนักที่ปนเปื้อนในน้ามักอยู่ใน
รูปของสารประกอบ เช่น Pb(NO3)-2, Cd(NO3)-2 เมื่อสารประกอบนี้ละลายน้าจะได้โลหะ Pb2+ และ Cd2+ และไนเตรต (NO3)ฟิล์มไคโตซานจะดูดซับโลหะมาไว้ที่ตัวฟิล์ม (Rahmi and other, 2017) แต่เนื่องจากฟิล์มไคโตซานมีความเปราะสูง ฉีกขาดได้ง่าย
และจะละลายได้ง่ายเมื่ออยู่สภาวะกรด ทาให้มีข้อจากัดในการใช้งาน ดังนั้นการเพิ่มความแข็งแรงให้กับฟิล์มไคโตซานด้วยอนุภาค
นาโน CB และ TiO2 จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ อีกทั้งผงคาร์บอนแบล็คหรือผงถ่าน (char) มีการใช้งานด้านการดูดซับกลิ่น ดูดซับ
น้าสีย้อมอย่างแพร่หลาย อีกทั้งมีขนาดในระดับนาโนเมตรจึงมีพื้นที่ผิวสูง ส่งผลให้ดูดซับได้มาก โดยมีกระบวนการดูดซับเป็นการ
จับกันอย่างหลวมๆ ของสารอินทรีย์และคาร์บอนที่ผิวของผงถ่านคาร์บอนแบล็ค โดยยึดกันด้วยแรงแวนเดอร์วาล์ว (Vann der
Waals forces) ในทางทฤษฎีสารที่ถูกดูดซับอาจจะถูกปล่อยกลับออกมาได้ สาหรับไทเทเนียมไดออกไซด์ในปัจจุบันมีการ
ประยุกต์ใช้เป็นตัวดูดซับเพื่อการบาบัดน้าเสียที่ปนเปื้อนโลหะหนัก เนื่องจากไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม มีเสถียรภาพสูงเมื่ออยู่ ในน้า
และผิวของอนุภาค TiO2 มีประจุลบจึงสามารถดึงดูดโลหะที่มีประจุบวกได้ดี (Egerton T.A and other, 2006)
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สรุปผลการวิจัย
การเตรียมแผ่นฟิล์มไคโตซานผสมอนุภาคนาโนคาร์บอนแบล็ค (Carbon black; CB) และไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2)
เป็นตัวดูดซับธรรมชาติเพื่อประยุกต์ใช้บาบัดน้าเสียที่มีสีย้อมเคมีและโลหะหนักปนเปื้อน ตัวดูดซับที่เป็นแผ่นฟิล์มไคโตซาน+0.3%
CB มีสเปกตรัมการดูดซับของน้าสีย้อมต่าที่สุด แสดงว่าฟิล์มไคโตซาน+0.3% CB สามารถดูดซับสีย้อมเคมีในน้าได้ดีที่สุด สาหรับ
น้าผสมโลหะตะกั่วและแคดเมียม พบว่าฟิล์มไคโตซานที่ผสมอนุภาคนาโน 0.3% CB และ 0.3% TiO2 มีสเปกตรัมการดูดซับของน้า
ผสมตะกั่วและแคดเมียมค่อนข้างต่ากว่าสเปกตรัมการดูดซับของฟิล์มไคโตซานที่ไม่ได้ผสมอนุภาคนาโน แสดงว่าฟิล์ มไคโตซานที่
ผสมอนุภาคนาโน CB และ TiO2 สามารถดูดซับตะกั่วและแคดเมียมที่ผสมในน้าได้ดีกว่าฟิล์มไคโตซานที่ไม่ผสมอนุภาคนาโน
ผลการทดสอบการดูดซับน้าปนเปื้อนสีย้อมเคมี โลหะตะกั่วและแคดเมียมของตัวอย่างฟิล์มไคโตซานสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์
ลักษณะสัณฐานของวัสดุในระดับจุลภาคและปริมาณธาตุองค์ประกอบของแผ่นฟิล์มด้วยเทคนิค SEM-EDS ที่พบปริมาณธาตุโลหะ
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การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบไส้กรองน้าเซรามิกส์ในบ้านพักอาศัยจากดินตะกอนประปา
STUDY TO DEVELOP CERAMICS WATER FILTER IN HOMES OF BOBY SEDIMENT SUPPLY
พรชัย ปานทุ่ง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม พิษณุโลก
corresponding author e-mail : young_blood3@hotmail.co.th
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 1) เพื่อศึกษาหาอัตราส่วนผสมดินตะกอนประปาใช้ในการผลิตไส้กรองน้าใช้ใน
ครัวเรือน 2) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบไส้กรองน้าเซรามิกส์ในบ้านพักอาศัยจานวน 6 รูปแบบ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ไส้กรองน้า กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แก่ อัตราส่วนผสมวัตถุดิบดินตะกอนประปา ไดอะทอไมท์ อะลู
มิน่า จานวน 36 สูตรส่วนผสม ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบ 3 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้า จานวน 3 ท่าน
รูปแบบไส้กรองน้า จานวน 6 รูปแบบ และผู้บริโภคจานวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในการหาอัตราส่วนผสมโดยการสุ่ม
แบบเจาะจงจากตารางสามเหลี่ยมและแบบสอบถามความพึงพอใจผู้บริโภค แล้วนาข้อมูลมาหาค่าร้อยละ 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 ลักษณะทั่วไปผิวไส้กรองน้ามีผิวเรียบ ขนาดรูพรุน (ร้อยละ) 127.00, 160.01,
84.96, 124.98 และ 172.41 ตามลาดับ ทนความดัน (700 กิโลพาสคัล) อัตราการกรอง (1 ชม/ลิตร) 45.6, 63.6, 74.4, 76.8
และ 64.8 ลิตร ตามลาดับ การกรองสีมีค่ากว่าน้อยกว่า 5 ไม่มีกลิ่น ความขุ่น 4.81, 4.77, 4.75, 4.02 และ 4.97 ตามลาดับ
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญต่อรูปแบบเครื่องกรองน้าจากถังเก็บน้าประปะภูเขาสาหรับใช้ในครัวเรือนมีค่าเฉลี่ย 4.00 (SD. = .32) อยู่
ในระดับดี รูปแบบเครื่องกรองน้าติดกับถังน้าเย็น 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, ไส้กรองน้า, 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
ปัจจุบันความต้องการปริมาณน้าใช้เพื่อการอุปโภค การเกษตร และการอุตสาหกรรมมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น แต่ปริมาณน้าดิบ
ที่มีไว้สาหรับการใช้เพื่อการตอบสนองความต้องการดังกล่าวกลับมีปริมาณที่ลดลง และในบางเวลาปริมาณน้าดิบก็มีมากจนเกิน
พอดี ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาอุทกภัย อันสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินเป็นจานวนมาก ดั งนั้นการใช้น้าด้วยความ
ระมัดระวัง โดยมีการบริหารจัดการน้าที่ดี และเกิดการใช้น้าอย่างมีประโยชน์สูงสุดและมีประสิ ทธิภาพ (กรมทรัพยากรน้า, 2554)
นอกจากนี้ จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี (2542) ยังกล่าวว่า การที่จะนาน้ามาใช้นั้น จาเป็นต้องมีการปรับคุณภาพน้าให้เหมาะสมเสียก่อ น
ซึ่งการปรับคุณภาพน้ามีหลายวิธีเพื่อให้ได้น้าที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ การกรอง เป็นวิธีการที่สาคัญอย่างหนึ่งในการปรับคุณภาพ
ของน้า โดยเฉพาะไส้กรองน้าเซรามิกส์ มีประสิทธิภาพในการกรองสิ่งเจือปนที่มีขนาดเล็กได้ดีและเป็นที่นิยม มีขนาดพรุนเล็กถึง
0.2 – 3 ไมครอน ไส้กรองน้าเซรามิกส์ เป็นเนื้อดินปั้นที่เผาให้มีความพรุนตัว ดูดซึมน้า สีขาวขุ่น เปราะแตกง่าย ส่วนใหญ่มีรูป
ทรงกระบอกกลวง มีหลายขนาด มีราคาสูง เป็นผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมชนิดหนึ่งที่ทาขึ้นเป็นอุปกรณ์กรองของเหลว น้า ให้ไหล
ผ่านได้ ช่วยกรองตะกอน และทาให้น้าสะอาด
จากประเด็นดังกล่าวผู้วิจัยมีความสนใจอย่างยิ่งที่จะศึกษาหาดินตะกอนประปามาใช้ในการผลิตไส้กรองน้า ซึ่งดินตะกอน
ประปาเป็นวัตถุดิบเหลือใช้จากกระบวนการผลิตน้าประปาที่สูบจากแหล่ง โดยการแยกตะกอนออกจากน้าเพื่อให้ได้น้าประปาที่
สามารถนามาอุปโภคบริโภคได้ ดินตะกอนที่ได้ไม่มีการนาไปใช้ประโยชน์ที่เป็นการเพิ่มมูลค่า ส่วนใหญ่จะให้ชาวบ้านนารถบรรทุก
มาขนไปทิ้งบริเวณรอบๆ ละแวกนั้น เนื่องจากดินตะกอนประปาที่ได้จากกระบวนการมีปริมาณมากประมาณ 40 – 50 ตันต่อ
สัปดาห์ ในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีแหล่งผลิตน้าประปาอยู่ 2 แหล่งได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค เขต 10 จังหวัด
พิษณุโลกและสานักงานประปาพิษณุโลก ซึ่งจะนาน้าจากลุ่มแม่น้าน่านมาใช้ในการผลิตน้าประปา ซึ่งผลของการวิจัยครั้งนี้จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการหาแหล่งวัตถุดิบทางเลือกให้กับอุตสาหกรรมไส้กรองน้าเซรามิกส์ ที่จะทาให้ราคาของไส้กรองน้าเซรามิกส์
มีราคาที่ถูกลง
วิธดี ้าเนินการวิจัย
1. เพื่อศึกษาหาอัตราส่วนผสมดินตะกอนประปาใช้ในการผลิตไส้กรองน้าใช้ในครัวเรือน
ผู้วิจัยได้หาอัตราส่วนผสมวัตถุดิบแบบเจาะจงจากการสุ่มตารางสามเหลี่ยม (Triaxial Blend) โดยมีอัตราส่วนดินตะกอน
ประปาอยู่ในช่วงร้อยละ 10-80 ไดอะทอไมด์อยู่ในช่วงร้อยละ 10-80 และอะลูมิน่าอยู่ในช่วงร้อยละ 10-80 นาส่วนผสมผสมสารเติม
แต่ง (ผงถ่านละเอียด) มาหาคุณสมบัติทางกายภาพด้านการหดตัวก่อนเผาและหลังเผาที่อุณหภูมิ 900การดูดซึมน้า หาความแข็งแกร่ง
แล้วหาสูตรส่วนที่เหมาะสมในการผลิตในการทดสอบลักษณะทั่วไปผิวไส้กรอง การทดสอบความพรุนตัว การทดสอบความทนความดัน
การทดสอบอัตราการกรอง การกรองสี กลิ่น และความขุ่น
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ภาพที่ 1 การหาอัตราส่วนผสมวัตถุดิบ
การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของอัตราส่วนผสมวัตถุดิบ เพื่อหาความเหมาะสมกับการผลิตวัสดุกรองน้า ผู้วิจัยได้
เตรียมเนื้อดินเพื่อใช้ในการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ ดังนี้
1. เตรียมเนื้อดินดินตะกอนประปา อะลู มิน่า และไดอะทอไมต์ผงถ่านละเอียดร้อยละ 15 มาชั่งตามอัตราส่วนผสม
วัตถุดิบจากการสุ่มจากตารางสี่เหลี่ยม จานวน 1 กิโลกรัมต่อ 1 อัตราส่วนผสมวัตถุดิบ
2. นาอัตราส่วนผสมเทใส่ลงในหม้อบดแล้วเติมน้าลงไป แล้วยกหม้อบดขึ้นไปยังเครื่องปั้น
3. หลักจากบดส่วนผสมแล้ว นาน้าดินที่ได้จากการบดมาหล่อยังแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์หล่อแท่งทดสอบ เพื่อให้ปูน
ปลาสเตอร์ดูดน้าออกจากเนื้อดิน
4. หล่อน้าดินจนกว่าน้าดินจะเต็มแท่งทดสอบ จนได้ขนาดตามที่ต้องการ รอจนแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ดูดน้าออกจาก
เนื้อดิน สังเกตดูว่าเนื้อดินจะแยกออกจากแบบพิมพ์ จึงแกะแบบพิมพ์ออก
5. ทาเครื่องหมายความยาวและเขียนรหัสบน แท่งทดสอบ เพื่อใช้หาค่าร้อยละการหดตัวก่อนเผาและหลังเผา การดูดซึม
น้า ความแข็งแกร่ง ความทนไฟ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ลักษณะของแท่งทดสอบ ขนาด 14 × 4 × 4 เซนติเมตร
หลังจากเตรียมอัตราส่วนวัตถุดิบและแท่งทดสอบตามที่กล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยได้ทดสอบการหดตัวก่อนเผาและหลังเผา การ
ดูดซึมน้า และความแข็งแกร่ง เพื่อใช้ในการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของอัตราส่วนผสมวัตถุดิบที่มีความเหมาะสมกับการผลิต
วัสดุกรองน้า
การทดสอบการหดตัวก่อนเผา การทดสอบนี้เป็นวิธีที่ทาให้ทราบว่าคุณสมบัติเกี่ยวกับการหดตัวก่อนเผาของเนื้อดินปั้น
ซึ่งการทดสอบสามารถทาได้โดยขึ้นรูปแท่งทดสอบ แล้ววัดระยะของแท่งทดสอบทุกชิ้น นาไปอบในระดับอุณหภูมิ 110 องศา
เซลเซียส ใช้ระยะเวลาอบ 24 ชั่วโมง จากนั้นวัดระยะของแท่งทดสอบหลังอบ และบันทึกผลการทดลองแล้วจึงคานวณหาค่าร้อย
ละของการหดตัวก่อนเผา โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้
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ค่าการหดตัวก่อนเผา (ร้อยละ) = ความยาวเปี ยก - ความยาวแห้ ง × 100
ความเปี ยก
นาผลที่ได้จากการคานวณมาหาค่าเฉลี่ยของค่าร้อยละการหดตัวหลังอบ และคานวณ หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพื่อนามาใช้วิเคราะห์ผลการทดลองต่อไป
ทดสอบการหดตัวหลังเผา การทดสอบนี้เป็นวิธีที่ทาให้ทราบว่าเนื้อดินปั้นที่มีการหดตัวมาก ย่อมเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่
ทาให้เกิดการแตก การงอ และการบิดเบี้ยวของผลิตภัณฑ์ ซึ่งการทดสอบสามารถทาได้โดยนาแท่งทดสอบหลังผ่านการอบมาเผา
แบบครั้ งเดีย ว โดยแบ่ งแท่ งทดสอบเผาในระดั บ อุ ณหภู มิ 900 องศาเซลเซี ย ส อย่า งละ 5 แท่ งทดลอง ในบรรยากาศแบบ
ออกซิเดชัน จากนั้นวัดระยะแท่งทดสอบหลังเผาทุกชิ้น และบันทึกผลการทดลอง แล้วจึงนามาคานวณหาค่าร้อยละของการหดตัว
หลังเผา โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้
ค่าการหดตัวหลังเผา (ร้อยละ) = ความยาวเปียก- ความยาวหลังเผา ×100
ความเปี ยก

นาผลที่ได้จากการคานวณมาหาค่าเฉลี่ยของค่าร้อยละของการหดตัวหลังเผา และคานวณหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพื่อนามาใช้วิเคราะห์ผลการทดลองต่อไป
การดูดซึมน้า การทดสอบนี้เป็นวิธีที่ทาให้ทราบถึงความสามารถที่น้าจะแทรกเข้าไปในเนื้อดินปั้น ซึ่งถ้าตัวเลขนี้มีค่ามาก
แสดงว่าเนื้อดินปั้นหลังเผายังมีความพรุนตัวอยู่มาก แต่ถ้ามีค่าน้อยจนเป็นศูนย์ แสดงว่า เนื้อดินปั้นสุกตัวแล้ว การทดสอบการดูด
ซึมน้าดังนี้
1. นาแผ่นทดสอบอย่างต่า 5 แท่ง ไปอบให้แห้งสนิทที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง เมื่อแท่งทดสอบเย็น
ลง นาไปชั่งหาค่าน้าหนักก่อนดูดซึมน้า จดบันทึกค่าน้าหนักแห้งไว้
2. นาแผ่นทดสอบไปต้มในน้าเดือดเป็นเวลา 5 ชั่วโมง ทิ้งไว้ให้เย็นลง และแช่ไว้ในน้านั้นอีก 24 ชั่วโมง การต้มจะต้องหา
เศษวัสดุรองไม่ให้แผ่นทดสอบติดกับภาชนะ แต่ละชิ้นวางห่างจากกัน
3. นาแผ่นทดสอบขึ้นมาจากน้า จากนั้นใช้ผ้าชุบน้าหมาดๆ ซับผิวแผ่นทดสอบให้ทั่ว
4. นาแผ่นทดสอบไปชั่งหาน้าหนักที่ดูดซึมน้าจดบันทึกไว้ แล้วจึงคานวณหาค่าร้อยละของการดูดซึมน้า ดังสูตร
ค่าการดูดซึมน้า (ร้อยละ) = น้ าหนักเปียก - น้ าหนักแห้ง × 100
น้ าหนักแห้ง
นาผลที่ได้จากการคานวณมาหาค่าเฉลี่ยของค่าร้อยละของการดูดซึมน้า และคานวณหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อ
นามาใช้วิเคราะห์ผลการทดลองต่อไป
การทดสอบค่าความแข็งแกร่ง การทดสอบความแกร่ง โดยนาแท่งทดสอบที่เผา 900 และ 1,080 องศาเซลเซียส มา
ทดลองกับเครื่องทดสอบความแกร่งในระบบไฟฟ้า เพราะสามารถควบคุมความเร็วของลิ่มที่กดลงมาได้สม่าเสมอทุกครั้ง ทุกขั้นตอน
จะต้องทดสอบตามกระบวนการเดิม จึงเปรียบเทียบได้มาตรฐาน โดยใช้สูตร คานวณหาค่าความแข็งแกร่งของแท่งทดสอบสี่เหลี่ยม
เพื่อนามาใช้วิเคราะห์ผลการทดลอง ดังสูตร
ค่าความแข็งแกร่งของแท่งทดสอบสี่เหลี่ยม (MOR) = 3 LD
2bd 2
L = ค่าน้าหนักแรงกดที่หัก
D = ระยะห่างของลิ่มที่รองรับแผ่นทดสอบ
b = ความกว้างของแผ่นทดสอบ d = ความหนาของแผ่นทดสอบ
เพิ่มสารเติมแต่ง (ผงถ่านละเอียด) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จากทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพในด้านการหดตัวก่อน
เผาและหลังเผา การดูดซึมน้า ความแข็งแกร่ง ของอัตราส่วนผสมดินตะกอนประปา ผู้วิจัยได้เพิ่มสารเติมแต่ง (ผงถ่านละเอียด) เพื่อ
เพิ่มความพรุนตัวในสูตรส่วนผสมที่มี คุณสมบัติทางกายภาพที่ความเหมาะสมกับการผลิตวัสดุกรองน้าในอัตราส่วนร้อยละ 5, 10,
15 ตามลาดับ
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การทดสอบลักษณะทั่วไปผิวไส้กรอง ลักษณะทั่วไปของไส้กรองน้ามีผิวเรียบไม่แตกร้าวทั้งก่อนและหลังทดสอบ เครื่องมือที่
ใช้โดยการพินิจด้วยการสังเกตด้วยสายตาของผิวไส้กรองน้าก่อนการทดสอบและหลังการทดสอบจะต้องมีผิวเรียบไม่เปลี่ยนแปลงจาก
เดิม
การทดสอบความพรุนตัว ความพรุนตัวของไส้กรองน้า ทอสอบด้วยวิธีการ ดังนี้
1) คานวณปริมาตรรวม (V) ลูกบาศก์เซนติเมตร
V=M-S
(1)
แทนค่า น้าหนักชิ้นทดสอบเปียก (M) กรัม, น้าหนักชิ้นทดสอบในน้า (S) กรัม
2) การคานวณปริมาตรรูพรุนเปิด (VOP) และปริมาตรที่น้าไม่สามารถซึมผ่านได้ (VIP) ลูกบาศก์เซนติเมตร
VOP = M - D
(2)
VIP = D - S
(3)
แทนค่า น้าหนักชิ้นทดสอบเปียก (M) กรัม, น้าหนักชิ้นทดสอบในน้า (S) กรัม, น้าหนักชิ้นทดสอบแห้ง (D) กรัม
3) ความพรุนตัวปรากฏ (P) เปอร์เซ็นต์ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรรูพรุนเปิดกับ ปริมาตรรวม คานวณ
ความพรุนตัวปรากฏ
P = [(M - D) / V] × 100
(4)
การทดสอบความทนความดัน ประกอบไส้กรองน้าตัวอย่างเข้ากับตัวเครื่องกรองน้า แล้วนาไปติดตั้งกับเครื่องมือที่
สามารถอัดน้าให้มีความดัน 700 ± 10 กิโลพาสคัล ไล่อากาศภายในระบบออกให้หมด ปิดทางน้าออกให้สนิท และอัดน้าเข้าเครื่อง
กรองน้าจนความดันภายในเครื่องกรองน้าเท่ากับ 700 ± 10 กิโลพาสคัล คงความดันนี้ไว้เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นลดความดันลง
นาไส้กรองน้าตัวอย่างออกจากตัวเครื่องกรองน้า แล้วตรวจพินิจ
การทดสอบอัตราการกรอง
1. น้าที่ใช้ทดสอบให้ใช้น้าที่มีความขุ่นไม่เกิน 5 หน่วยเอ็นทียู
2. ประกอบไส้กรองน้าตัวอย่างเข้ากับตัวเครื่องกรองน้า แล้วนาไปติดตั้งกับเครื่องมือที่สามารถอัดน้าให้มีความดัน 300 ±
10 กิโลพาสคัล
3. อัดน้าที่ใช้ทดสอบให้ไหลผ่านเครื่องกรองน้า และปล่อยให้น้ากรองไหลทิ้ง เป็นเวลา 10 นาที
4. ปล่อยให้น้ากรองไหลองอ่างเก็บน้าเป็นเวลา 1 ชั่วโมง บันทึกปริมาตรน้ากรองที่ได้ เป็นอัตราการกรอง
การกรองสี กลิ่น และความขุ่น มีคุณลักษณะดังนี้
1. สี 15 ± 1 หน่วยเพลทินัมโคบอลต์
2. กลิ่น มีกลิ่นคลอรีน โดยการเติมโซเดียมไฮโปคลอไรด์ หรือแคลเซียมไฮโปคลอไรด์ จนน้าที่ใช้ทดสอบมีกลิ่นคลอรีนที่
เริ่มสัมผัสได้ว่าเป็นที่รังเกียจ
3. ความขุ่น 20 ± 1 หน่วยเอ็นทียู
วิธีทดสอบ
1. ประกอบไส้กรองน้าตัวอย่างเข้ากับตัวเครื่องกรองน้า แล้วนาไปติดตั้งกับเครื่องมือที่สามารถอัดน้าให้มีความดัน 300 ±
10 กิโลพาสคัล
2. อัดน้าที่ใช้ทดสอบให้ไหลผ่านเครื่องกรองน้า และปล่อยให้น้ากรองไหลทิ้งเป็นเวลา 10 นาที
3. ปล่อยให้น้ากรองไหลลงอ่างเก็บน้าเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
4. นาน้ากรองจากมาทดสอบสี กลิ่น และความขุ่น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ร่างแบบภาพและสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบประกอบกับแบบสอบถามเพื่อสื่อสารแนวคิดในการ
ออกแบบให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้า ผู้บริโภครับรู้ เข้าใจในรูปแบบที่พัฒนา
แล้ว และนาผลความคิดเห็นที่ได้มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถนามาใช้ในการผลิตได้จริง
วิธีการสร้างเครื่องมือ (แบบสอบถาม)
1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

536

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

2. กาหนดประเด็นและจานวนข้อของการแสดงความคิดเห็นและแบบประเมิน
3. สร้างแบบประเมินเกี่ยวกับการศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์วัสดุกรองน้า
4. นาแบบประเมินขึ้นเสนอต่ออาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่จานวน 3 ท่าน เพื่อทาการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) และความถูกต้องของภาษาและเนื้อหาการวิจัยโดยข้อคาถามที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ถือว่าข้อคาถามนั้นมีความ
ตรงเชิงเนื้อหาสามารถนาไปใช้ได้
5. ปรับปรุงแบบประเมินตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความถูกต้อง และนาไปใช้
ผลการวิจัย
1. ผลการหาอัตราส่วนผสมดินตะกอนประปาใช้ในการผลิตไส้กรองน้าใช้ในครัวเรือน
ผลการการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพพบว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการผลิตรูปแบบไส้กรองน้าเซรามิกส์ในด้าน
หดตัวก่อนเผาและหลังเผาที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส การดูดซึมน้า ความแข็งแกร่ง ลักษณะทั่วไปผิวไส้กรองน้า ขนาดรูพรุน
ทนความดัน อัตราการกรอง การกรองสี กลิ่น และความขุ่น ดังตารางที่ 1-2 ต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพไส้กรองน้าเซรามิกส์
ร้อยละสารเติมแต่ง
(ผงถ่านละเอียด)
15
15
15
10
15

สูตร
11
22
26
34
35

การหดตัว
หดตัวก่อนเผา
หลังเผา
6.38
14.67
5.26
13.00
5.26
5.00
4.17
8.33
4.17
10.00

การดูดซึมน้า

ความแข็งแกร่ง

52.44
62.69
49.49
36.97
88.73

10.46
8.45
5.60
7.78
8.58

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบตามคุณลักษณะทั่วไปของไส้กรองน้าเซรามิกส์
สูตร

ผิวไส้กรอง

11
22
26
34
35

เรียบ
เรียบ
เรียบ
เรียบ
เรียบ

ขนาดรูพรุน
(ร้อยละ)
127.00
160.01
84.96
124.98
172.41

ทนความดัน
(700 กิโลพาสคัล)
ทน
ทน
ทน
ทน
ทน

อัตราการกรอง
(1 ชม/ลิตร)
45.60
63.6
74.40
76.80
64.80

การกรอง
สี

กลิ่น

ความขุ่น

น้อยกว่า 5
น้อยกว่า 5
น้อยกว่า 5
น้อยกว่า 5
น้อยกว่า 5

ไม่มีกลิ่น
ไม่มีกลิ่น
ไม่มีกลิ่น
ไม่มีกลิ่น
ไม่มีกลิ่น

4.81
4.77
4.75
4.02
4.97

2. ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบไส้กรองน้าเซรามิกส์ในบ้านพักอาศัยจ้านวน 6 รูปแบบ
จากผลการประเมิ น ความคิ ด เห็ น โดยผู ้ ว ิ จ ั ย ได้ จ ั ด ท าแบบประเมิ น รู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทั ้ ง 6 รู ป แบบ
ผลการวิ จั ย ผู้เชี่ยวชาญต่อรูปแบบรูปแบบเครื่องกรองน้าจากถังเก็บน้าประปะภูเขาสาหรับใช้ในครัวเรือน จานวน 3 รูปแบบ และ
รูปแบบเครื่องกรองน้าติดกับถังน้าเย็น จานวน 3 รูปแบบ สรุปผลการวิจัยดังต่อตารางต่อไปนี้
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รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 2

รูปแบบที่ 3

ภาพที่ 3 แบบเครื่องกรองน้าจากถังเก็บน้าประปะภูเขาสาหรับใช้ในครัวเรือน
ตารางที่ 3 ผลการประเมินรูปแบบเครื่องกรองน้าจากถังเก็บน้าประปะภูเขาสาหรับใช้ในครัวเรือน
รูปแบบ
รูปแบบที่ 1
รูปแบบที่ 2
รูปแบบที่ 3

ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบผลิตภัณฑ์
เฉลี่ย
S.D.
ระดับ
4.00
.00
ดี
3.17
.41
ปานกลาง
3.00
.00)
ปานกลาง

รูปแบบที่ 1

ผู้เชี่ยวชาญด้านทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้า
เฉลี่ย
S.D.
ระดับ
4.00
63
ดี
3.00
.00
ปานกลาง
3.50
.55
ดี

รูปแบบที่ 2

รูปแบบที่ 3

ภาพที่ 4 แบบเครื่องกรองน้าติดกับถังน้าเย็น
ตารางที่ 4 ผลการประเมินรูปแบบเครื่องกรองน้าติดกับถังน้าเย็น
รูปแบบ
รูปแบบที่ 1
รูปแบบที่ 2
รูปแบบที่ 3

ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบผลิตภัณฑ์
เฉลี่ย
S.D.
ระดับ
3.17
.41
ปานกลาง
3.33
.82
ปานกลาง
3.00
.00
ปานกลาง

ผู้เชี่ยวชาญด้านทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้า
เฉลี่ย
S.D.
ระดับ
3.17
.41
ปานกลาง
3.67
.52
ดี
3.50
.55)
ดี

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ไส้กรองน้า
ความพึงพอใจผู้บ ริโภคต่อ รูปแบบผลิตภั ณฑ์ไ ส้กรองน้ าเซรามิ กส์ชุมชนบ้านห้วยเฮี๊ย ะ อ าเภอนครไทย จั งหวั ด
พิษณุโลกจานวน 20 คน ผู้ใช้ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จานวน 30 คน และผู้ใช้ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
จานวน 30 คน ผลการประเมินความพึงพอใจสรุปได้ดังนี้
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ภาพที่ 5 แบบไส้กรองน้า
ตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจผู้บริโภค
ความพึงพอใจของผู้บริโภค
1. ด้านหน้าที่ใช้สอย
2. ด้านความปลอดภัย
3. ด้านความสะดวกสบายในการใช้

เฉลี่ย
3.68
3.76
3.75

S.D.
.65
.73
.61

ระดับ
ดี
ดี
ดี

อภิปรายผล
ตอนที่ 1 ผลการหาอัตราส่วนผสมดินตะกอนประปาใช้ในการผลิตไส้กรองน้าใช้ในครัวเรือน
จากผลการวิจัยพบว่าอัตราส่วนผสมวัตถุดิบทดสอบสูตรที่ผ่านเกณฑ์ได้แก่ สูตรที่ 11, 22, 26, 34, 35 ทดสอบในด้านการ
หดตัวก่อนเผาและหลังเผาที่อุณหภูมิ 900 ลักษณะทั่วไปผิวไส้กรองน้ามีผิวเรียบ ขนาดรูพรุน ทนความดัน อัตราการกรอง การ
กรองสี กลิ่น ความขุ่น ซึ่ง วริศรา ปีอาทิตย์ และ อลงกรณ์ วงศ์หมั่น. (2557 : 13-15) กล่าวว่า ลักษณะของน้าที่มีคุณภาพ ระบุว่า
หลังจากการปรับปรุงคุณภาพน้าแล้ว ลักษณะของน้าที่มีคุณภาพดี สีและความขุ่น (Color and Turbidity) โลหะอนินทรีย์ เช่น
เหล็ก และสารประกอบอินทรีย์ เช่น สารอินทรีย์ ธรรมชาติ( Natural organic matters : NOM) เป็นสาเหตุทาให้น้าเกิดสี สีของ
น้าที่เกิดในรูปของ NOM เป็นสารตั้งต้นที่ทาให้เกิดสารตกค้างจากการฆ่าเชื้อโรค (disinfection by-products: DBPs) ซึ่งเป็น
สาเหตุทาให้เกิดโรคมะเร็งได้ โดยทั่วไปน้าที่มีลักษณะดีจะต้องมีสีไม่เกิน 5 หน่วยแพลทินัม - โคบอลต์ ความขุ่นเป็นตัวบ่งชี้ปริมาณ
การกระจายของแสงและอนุภาคของสาร แขวนลอยในน้า หน่วยของความขุ่นคือ Nephelometric Turbidity Unit (NTU)
ถึงแม้ว่าความขุ่นจะ ไม่เป็นอันตรายกับสุขภาพของผู้บริโภคโดยตรง แต่จะมีผลในการลดประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้ และ
อนุภาคที่เป็นสาเหตุให้เกิดความขุ่น สามารถส่งผ่านสารเคมีที่เป็นอันตรายอีกด้วย โดยทั่วไปน้าที่มี ลักษณะดีจะต้องมีความขุ่นไม่
เกิน 5 NTU กลิ่น (Teste and Odor) น้าดื่มที่มีคุณภาพจะต้องไม่มีการปนเปื้อนของสังกะสี ทองแดง เหล็กและ แมงกานีส ซึ่งมัก
พบทั่วไปในน้าใต้ดิน สาหรับแบคทีเรียเส้นใย (Filamentous bacteria) และสาหร่าย สีเขียวแกมน้าเงินมีผลทาให้รสชาติและกลิ่น
ในน้าผิวดินมีการเปลี่ยนแปลง โดยสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะผลิตจีออสมิน (Geosmin) และ Methylisoborneol (MIB) ซึ่งเป็นสาเหตุให้
น้ามีกลิ่นโคลน
ตอนที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบไส้กรองน้าเซรามิกส์ในบ้านพักอาศัยจ้านวน 6 รูปแบบ
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ประเมินความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญรูปแบบเครื่องกรองน้าจากถังเก็บน้าประปะภูเขาสาหรับใช้
ในครัวเรือนคือรูปแบบที่ 1 มีความเหมาะสม รูปแบบเครื่องกรองน้าติดกับถังน้าเย็น รูปแบบที่ 2 มีความเหมาะสม นวลน้อย บุญ
วงศ์ (2542 :100-104) กล่าวว่ารูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) เป็นรูปทรงที่เกิดขึ้นตามกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ มี
ลักษณะง่ายต่อการจดจา มักปรากฏให้เห็นตามสิ่งของที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น อาคาร เครื่องเรือน เครื่องจักร ของใช้นานาชนิด ใน
งานออกแบบอุตสาหกรรมมักใช้รูปแบบเรขาคณิตอย่างมากเนื่องจากเป็นรูปทรงที่มีลักษณะสมดุลสม่าเสมอและแม่นยา ช่วยให้
สะดวกต่อการทางานขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และเป็นรูปทรงที่มีประโยชน์ใช้สอยดี
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ตอนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ไส้กรองน้า
ความพึ ง พอใจของผู้ บ ริ โ ภคต่ อ รู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ส้ ก รองน้ า ด้ า นหน้ า ที่ ใ ช้ ส อย ด้ า นความปลอดภั ย ด้ า นความ
สะดวกสบายในการใช้ นวลน้อย บุญวงศ์ (2542 : 96) กล่าวไว้ว่า ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดต้องมีหน้าที่ใช้สอยถูกต้องตามเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ คือสามารถตอบสนองต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย ผลิตภัณฑ์นั้นถือว่ามีประโยชน์ใช้สอยดี (High
Function) แต่ถ้าหากผลิตภัณฑ์ใดไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์นั้นก็ถือว่ามีประโยชน์ใช้
สอยไม่ดีเท่าที่ควร (Low Function)
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบไส้กรองน้าเซรามิกส์ในบ้านพักอาศัยจากดินตะกอนประปาที่เหมาะสมกับการนาไปผลิต
ได้แก่สูตรที่ 11, 22, 26, 34 และ สูตรที่ 35 โดยรูปแบบเครื่องกรองน้าติดกับถังน้าเย็น รูปแบบที่ 2 และรูปแบบเครื่องกรองน้าจาก
ถังเก็บน้าประปะภูเขาสาหรับใช้ในครัวเรือนรูปแบบที่ 1 มีความเหมาะสมในด้านหน้าที่ใช้สอย ด้านความปลอดภัย ด้านความ
สะดวกสบายในการใช้จากกประเมินความพึงพอใจผู้บริโภค
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณหน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัยในครัง้ นี้และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ขอขอบใจนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เข้ามาช่วยเหลือในการจัดเตรียมวัตถุดิบใน
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การลู่เข้าของลาดับบนการส่งไม่ขยายเชิงเส้นกากับในปริภูมิบานาค
THE CONVERGENCE OF A SEQUENCE ON ASYMPTOTICALLY
NONEXPANSIVE MAPPINGS IN BANACH SPACE
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ในบทความวิจัยนี้ได้ศึกษาการส่งแบบไม่ขยายเชิงเส้นกากับ และทฤษฎีบทจุดตรึงในปริภูมิบานาค ด้วยวิธีทาซ้าชนิดหนึ่ง
สาหรับการส่งแบบไม่ขยายเชิงเส้นกากับ โดยการกาหนดระเบียบวิธีการทาซ้าของลาดับ xn  และได้พิจารณาการลู่เข้าแบบอ่อน
ของลาดับของวิธีการทาซ้าดังกล่าวสู่จุดตรึงร่วมของสองการส่ง
คาสาคัญ : วิธีทาซ้า จุดตรึง การลู่เข้าแบบอ่อน จุดตรึงร่วม ปริภูมิบานาค
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 xn  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
บทนา
ในปี ค.ศ. 1972 K. Goebel และ W. A. Kirk [3] ได้เผยแพร่งานวิจัยเรื่องทฤษฎีบทจุดตรึงสาหรับการส่งไม่ขยายเชิงเส้น
กากับ (Fixed point theorem for asymptotically nonexpansive mapping) ซึ่งได้รับทฤษฎีบทดังต่อไปนี้
ทฤษฎีบท 1.1.1 ถ้า K ไม่เป็นเซตว่าง มีขอบเขต เป็นเซตปิด และเป็นเซตย่อ ยคอนเวกซ์ของปริภูมิบานาคคอนเวกซ์
แบบเอกรูป E แล้ว T ที่เป็นการส่งไปหาตัวเองแบบไม่ขยายเชิงเส้นกากับของ K จะได้ว่า T มีจุดตรึง
ในปี ค.ศ. 2006 O. O. Owojori [10] ได้เผยแพร่งานวิจัยเรื่องขั้นตอนวิธีทาซ้าแบบใหม่สาหรับการส่งไม่ขยายเชิงเส้น
กากับในปริภูมิบานาคจริงปรับเรียบแบบเอกรูป (New iteration methods for asymptotically nonepansive mapping in
uniformly smooth real Banach spaces) โดยงานวิจัยนีไ้ ด้กาหนดให้มีสองการส่งที่มีจุดตรึงและได้สร้างลาดับชนิดหนึ่งแล้ว
พิจารณาการลูเ่ ข้าของลาดับดังกล่าว ซึ่งได้รับทฤษฎีบทดังต่อไปนี้
ทฤษฎีบท 1.1.2 ให้ B เป็นปริภูมิบานาคคอนเวกซ์แบบเอกรูป และ K ไม่เป็นเซตว่าง เป็นเซตปิด มีขอบเขต และเป็น
เซตย่อยคอนเวกซ์ของ B สมมติให้ S, T เป็นการส่งไปหาตัวเองแบบไม่ขยายเชิงเส้นกากับต่อเนื่องแบบเอกรูปของ K และ
kn  สอดคล้องกับ kn  1 กาหนดให้ x1  K และ
xn1  an xn  bnT n yn  cn S n xn

yn  an xn  bnS n zn  cnun
zn  an xn  bnT n xn  cnvn
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โดยที่ un  ,vn  เป็นลาดับใดๆ ใน K และ an  , an , an ,bn , bn , bn , cn  , cn , cn
เป็นลาดับใน 0,1 สอดคล้องกับเงื่อนไข

1. an  bn  cn  an  bn  cn  an  bn  cn  1
2.



b
n 1

n



3. n  bn  cn , n  bn  cn ,  n  bn  cn
4. 0  ( p 1  k np )  1,1  n knp (1   n knp ) 

1
p 1  knp

ถ้า S, T มีจุดตรึงร่วมใน K แล้วลาดับ kn  ลู่เข้าแบบเข้มสู่จุดตรึงร่วมของ S และ T
ต่อมาในปี ค.ศ. 2008 J. Zhao, S. He และ Y. Su [13] ได้เผยแพร่งานวิจัยเรื่องทฤษฎีการลู่เข้าแบบเข้มและแบบอ่อน
สาหรับการส่งไม่ขยายในปริภูมบิ านาค (Weak and strong convergence theorem for nonexpansive mapping in Banach
space) โดยในงานวิจัยนี้ได้กาหนดเงื่อนไขของโอเปียลบนปริภูมิบานาคและแสดงว่าลาดับชนิดหนึ่งมีการลู่ เข้าสู่จุดตรึง ซึ่งได้รับ
ทฤษฎีบทดังต่อไปนี้
ทฤษฎีบท 1.1.3 ถ้า E เป็นปริภูมิบานาคคอนเวกซ์แบบเอกรูป และสอดคล้องกับเงื่อนไขของโอเปียล (Opial’s
condition) ให้ K ไม่เป็นเซตว่าง เป็นเซตปิด เป็นเซตย่อยคอนเวกซ์ของ E และให้ T : K  K เป็นการส่งไม่ขยาย และเซต
F มี จุ ด ตรึ ง ให้ n  , n  ,  n  เป็ น ล าดั บใน 0,1 สอดคล้อ งกับ  n  n   n  1 และ 0  a   n  b  1
โดยที่ a, b เป็นค่าคงที่ ซึ่งลาดับ xn  กาหนดโดย
xn  n xn1  nTxn1   nTxn , n  1

แล้วลาดับ xn  จะลู่เข้าแบบอ่อนสู่จุดตรึงของ T
เมื่อไม่นานมานี้ ในปี ค.ศ. 2014 D. K. Singh, S. K. Pandey และ P. Kumar [11] ได้เผยแพร่งานวิจัยเรื่องทฤษฎีบท
จุดตรึงสาหรับการส่งแบบไม่ขยายเชิงเส้นกากับในปริภูมบิ านาค (Fixed point theorems for asymptotically nonexpansive
mapping in Banach space) โดยกาหนดเงื่อนไขโอเปียลและการส่งแบบไม่ขยายเชิงเส้นกากับสาหรับสองการส่งและพิจารณา
การลู่เข้าของลาดับไปยังจุดตรึงร่วม ซึ่งได้รับทฤษฎีบทดังต่อไปนี้
ทฤษฎีบท 1.1.4 ให้ E เป็นเซตย่อยที่มีขอบเขตปิดของปริภูมิบานาค คอนเวกซ์แบบเอกรูป X ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขของโอ
เปียล และให้ T , S เป็นการส่งไปหาตัวมันเองของ E โดยที่ T และ S เป็นการส่งแบบไม่ขยายเชิงเส้นกากับบน E
กาหนดให้ x0  E และ
xn1  nT n (xn )  nT n (yn )   n xn
yn  nS n (xn )  nT n (xn )   n xn

โดยที่

 n  n   n  1
n  n   n  1

และ {n},{n},{ n},{n},{n},{ n} เป็นลาดับของจานวนจริงใน (0,1)
แล้วลาดับ xn  จะลู่เข้าแบบอ่อนสู่จุดตรึงร่วมของ F T   F  S 
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จากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นทาให้เราสนใจศึกษาทฤษฎีบทจุดตรึงในปริภูมิบานาคคอนเวกซ์แบบเอกรูป โดยสร้างวิธีทาซ้า
ชนิดหนึ่ง สาหรับสองการส่งแบบไม่ขยายเชิงเส้นกากับ โดยการกาหนดระเบียบวิธีการทาซ้าของลาดับ xn  และได้พิจารณาการ
ลู่เข้าแบบอ่อนของลาดับของวิธีการทาซ้าข้างต้นสู่จุดตรึงร่วมของ F (T)  F (S) โดยเรากาหนดให้ลาดับ xn  สอดคล้องกับ
เงื่อนไขดังนี้
ให้ X เป็นปริภูมิบานาค และให้ E ไม่เป็นเซตว่างและเป็นเซตย่อยคอนเวกซ์ของ X ให้ T : E  E และ
S : E  E เป็นการส่งแบบไม่ขยายเชิงเส้นกากับ เริ่มต้นกาหนดให้ x0  E และ สาหรับ n  1
xn1  nT n ( xn )  nT n ( yn )  nT n ( zn )   n xn

yn  nS n ( xn )  nT n ( xn )   n xn

(1)

zn  nS n ( yn )  nT n ( yn )   n yn

โดยที่

 n  n   n   n  1
n  n   n  1

n  n   n  1

และ {n },{n }, n  ,{ n},{n},{n},{ n},{n},{n},{ n} เป็นลาดับของจานวนจริงใน (0,1)
ความรู้พื้นฐาน
บทนิยาม 2.1 [12] (ปริภูมิเวกเตอร์) จะเรียก E ว่าเป็นปริภูมิเวกเตอร์ (Vector space) ถ้า E ไม่เป็นเซตว่าง และ
สาหรับเวกเตอร์ x, y, z  E ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขดังต่อไปนี้
การบวกกันของเวกเตอร์
1. x  y  E
2. x  y  y  x
3. x   y  z    x  y   z
4. จะมีสมาชิก 0  E เพียงตัวเดียวซึ่ง x  0  x สาหรับทุกๆ x
5. แต่ละสมาชิก x  E จะมี x เพียงตัวเดียว ซึ่ง x   x   0
และการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ 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 เป็นปริภูมเิ วกเตอร์แล้ว นอร์ม บน X คือการส่ง  : X  ¡ เมื่อ ¡
เป็นเซตของจานวนจริง สาหรับ x, y  X และ  เป็นสเกลาร์ใดๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
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1.
2.
3.
4.

x  0 สาหรับทุก x  X
x 0x0

x   x
x y  x  y

และจะกล่าวว่า ( X ,  ) เป็นปริภูมินอร์ม
บทนิยาม 2.3 [6] (การลู่เข้า) ลาดับ xn  ในปริภูมินอร์ม X จะเรียกว่าลู่เข้าถ้า lim
xn  x  0 สาหรับ x  X
n

บทนิยาม 2.4 [7] (ลาดับโคชี) ลาดับ xn  จะเป็นลาดับโคชี (Cauchy sequence) ก็ต่อเมื่อสาหรับทุก   0 จะมี
N ¥ ถ้า m, n  N แล้ว xm  xn  

บทนิยาม 2.5 [7] (ความบริบูรณ์) จะเรียกปริภูมินอร์มว่าบริบูรณ์ (Complete) ถ้าทุกๆลาดับโคชี xn  ลู่เข้า
บทนิยาม 2.6 [6] (ปริภูมิบานาค) ปริภูมิบานาค (Banach space) คือ ปริภูมินอร์มแบบบริบูรณ์
บทนิยาม 2.7 [8] (ขอบเขตบน) ให้ S  ¡ ถ้ามีจานวนจริง m ซึ่ง m  s สาหรับทุก s  S แล้ว m จะเรียกว่า
ขอบเขตบน (Upper bound) ของ S
บทนิยาม 2.8 [8] (ขอบเขตล่าง) ให้ S  ¡ ถ้ามีจานวนจริง n ซึ่ง n  s สาหรับทุก 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 จะเรียกว่าเซตเปิด (Open set)
บทนิยาม 2.12 [6] (ฟังก์ชันเชิงเส้น) T จะเป็นฟังก์ชันเชิงเส้น ถ้าสอดคล้องกับ
1. โดเมนของ T เป็นปริภูมิเวกเตอร์ และเรนจ์ของ T อยู่ในปริภูมิเวกเตอร์ และอยู่ในฟิลด์เดียวกัน
2. สาหรับทุก x, y ที่อยู่ในโดเมน T และสเกลาร์  ซึ่ง T (x  y)  Tx  Ty และ T ( x)  Tx
บทนิยาม 2.13 [4] (ฟังก์ชันต่อเนื่อง) ให้ X และ Y เป็นปริภูมิเชิงเส้นนอร์ม T : X  Y กาหนดให้  x แทนนอร์
มบน X และ  y แทนนอร์มบน Y ฟังก์ชัน T จะเรียกว่าต่อเนื่อง ถ้า lim
f  f n x  0 แล้ว
n
lim T ( f )  T ( fn ) y  0
n

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
บทนิ ย าม 2.16 [6] (การลู่ เ ข้ า แบบเข้ ม ) ล าดั บ xn  ในปริ ภู มิ น อร์ ม X จะเรี ย กว่ า ลู่ เข้ า แบบเข้ ม (Strong
xn  x  0 หรื อ เขี ย นได้ ว่ า lim xn  x และ x จะถู ก เรี ย กว่ า ลิ มิ ต อย่ า งเข้ ม
convergence) ถ้ า มี x  X ซึ่ ง lim
n
n

(Strong limit) ของ xn 
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บทนิย าม 2.17 [6] (การลู่เ ข้า แบบอ่ อน) ลาดับ xn  ในปริภู มิน อร์ ม X จะเรีย กว่ าลู่ เข้ าแบบอ่อ น (Weak
convergence) ถ้า มี x  X ซึ่งสาหรับ ทุก f  X  โดยที่ lim f ( xn )  f ( x) และ x จะถู กเรี ยกว่า ลิมิ ตอย่า งอ่อ น
n

(Weak limit) ของ xn 
บทนิยาม 2.18 [6] (จุดตรึง) กาหนดให้ X เป็นเซตใดๆและ T : X  X เป็นการส่ง จุด x  X จะเรียกว่าเป็น
จุดตรึง (Fixed point) ของ T ถ้า Tx  x และเขียนอยู่ในรูปเซตของจุดตรึงได้ว่า F (T )  x  X : Tx  x
บทนิยาม 2.19 (จุดตรึงร่วม) กาหนดให้ 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] (เงื่อนไขของโอเปียล) ปริภูมิบานาค X จะกล่าวว่าสอดคล้องกับเงื่อนไขของโอเปียล (Opial’s
condition) ถ้าแต่ละลาดับ xn  ใน X ซึ่ง xn  x ทาให้ได้ว่า lim xn  x  lim xn  y สาหรับทุกๆ y  X
n

n

ซึ่ง y  x
บทนิยาม 2.21 [6] (เซตคอนเวกซ์) กาหนดให้ E เป็นปริภูมิเวกเตอร์ และ S ไม่เป็นเซตว่างและเป็นเซตย่อยของ E
ซึ่ง x, y  S แล้ว z  x  t( y  x)  (1 t)x  ty อยู่ใน S สาหรับทุก t ¡ และ 0  t  1
บทนิยาม 2.22 [2] (คอนเวกซ์แบบเอกรูป) จะเรียกปริภูมิบานาค X ว่าเป็นคอนเวกซ์แบบเอกรูป (Uniformly
convex) ถ้าสาหรับทุกๆลาดับ xn  , yn   X ซึ่ง xn  yn  1 สาหรับทุก n¥ และ lim xn  yn  2 แล้ว
n

lim xn  yn  0
n

w
บทตั้ง 2.23 [6] ให้ xn  เป็นลาดับที่ลู่เข้าแบบอ่อนในปริภูมินอร์ม X แทนด้วย xn 
 x แล้ว
(1) ลิมิตอย่างอ่อน x ของ xn  มีตัวเดียว
(2) ทุกๆลาดับย่อยของ xn  จะลู่เข้าแบบอ่อนสู่ x
(3) ลาดับ  xn  มีขอบเขต
ทฤษฏีบท 2.24 [6] ลาดับ xn  เป็นลาดับในปริภูมินอร์ม X แล้ว การลู่เข้าแบบเข้มจะเป็นการลู่เข้าแบบอ่อนและมี
ลิมิตเหมือนกัน

ทฤษฏีบท 2.25 [5] ลาดับ xn  ของจานวนจริงจะเป็นลาดับเพิ่มถ้า xn1  xn สาหรับทุก n¥ ลาดับ xn  ของ
จ านวนจริ งจะเป็ น ล าดั บ ลด ถ้ า xn1  xn ส าหรั บ ทุ ก n¥ และล าดั บ xn  ของจ านวนจริ งจะเป็ น ล าดั บ ทางเดี ย ว
(monotone) ถ้าเป็นลาดับเพิ่มหรือลาดับลด
ทฤษฎีบท 2.26 [5] ถ้า xn  เป็นลาดับทางเดียวแบบเพิ่ม (Monotone increasing) และมีขอบ เขต แล้ว
lim xn  sup xn : n ¥  และ ถ้า xn  เป็นลาดับทางเดียวแบบลด (Monotone decreasing) และมีขอบเขต แล้ว
n
lim xn  inf xn : n ¥ 
n

ต่อไปนี้จะกล่าวถึงการส่งแบบต่างๆที่จะกล่าวถึงในโครงงานครั้งนี้
กาหนดให้ E เป็นเซตย่อยที่มีขอบเขตเป็นคอนเวกซ์และเป็นเซตปิดของปริภูมิบานาค X และ T : E  E
บทนิยาม 2.27 [11] การส่ง T จะถูกเรียกว่า การส่งแบบไม่ขยาย (Nonexpansive mapping) ถ้า
T  x  T  y   x  y

(2)

สาหรับทุก x, y  E
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บทนิยาม 2.28 [11] การส่ง T จะถูกเรียกว่า การส่งไม่ขยายแบบเสมือน(Quasi-nonexpansive mapping)
ถ้า T ( x)  p  x  p
(3)
สาหรับทุก x  E และ p  F(T ) เมื่อ F (T ) แทนเซตของจุดตรึง
บทนิยาม 2.29 [11] การส่ง T จะถูกเรียกว่า การส่งแบบไม่ขยายเชิงเส้นกากับ (Asymptotically nonexpansive
mapping) ถ้ามีลาดับ kn  ใน 0, และ lim kn  0 ซึ่ง
n

T ( x)  T ( y)  (1  kn ) x  y
n

(4)

n

สาหรับทุก x, y  E และ n  1
บทนิยาม 2.30 [11] การส่ง T จะถูกเรียกว่า การส่งไม่ขยายแบบเสมือนเชิงเส้นกากับ (Asymptotically quasinonexpansive mapping) ถ้ามีลาดับ kn  ใน 0, และ lim kn  0 ซึ่ง
n

T ( x)  p  (1  kn ) x  p

(5)
สาหรับทุก x, y  E โดยที่ n  1 และ p  F(T ) และเราจะได้ความสัมพันธ์ของการส่งที่กล่าวมาข้างต้นดังนี้
(2)  (3)  (5) และ (2)  (4)  (5)
n

วิธดี าเนินการวิจัย
วิธีวิจัย
งานวิจัยเรื่องการลู่เข้าของลาดับบนการส่งไม่ขยายเชิงเส้นกากับในปริภูมิบานาค มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาให้
เกิดองค์ความรู้ใหม่
รูปแบบของงานวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยที่ได้มีการศึกษา
มาแล้ว พร้อมทั้งได้ศึกษาแนวทางใหม่ๆ ด้วย
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างปัญหาใหม่จากทฤษฎีบทเดิมที่เคยศึกษาไว้
3. ดาเนินการพิสูจน์
4. สรุปและอภิปรายผล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการศึกษาจากตารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีบท หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผลการวิจัย
ทฤษฎีบท 1
ให้ E เป็นเซตย่อยที่มีขอบเขตปิดของปริภูมิบานาคคอนเวกซ์แบบเอกรูป X ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขของโอเปียล
(Opial’s condition) และให้ T : E  E และ S : E  E โดยที่ T และ S เป็นการส่งแบบไม่ขยายเชิงเส้นกากับบน E
กาหนดให้ x0  E และ
xn1  nT n ( xn )  nT n ( yn )  nT n ( zn )   n xn

yn  nS n ( xn )  nT n ( xn )   n xn
zn  nS n ( yn )  nT n ( yn )   n yn
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โดยที่

 n  n   n   n  1

n  n   n  1
n  n   n  1

และ {n },{n }, n  ,{ n},{n},{n},{ n},{n},{n},{ n} เป็ น ล าดั บ จริ ง ใน (0,1) แล้ ว ล าดั บ xn 
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 x  xn1 เมื่อ xn1 xn 
จะได้ว่า
yn1  n1S n1  xn1   n1T n1  xn1    n1 xn1
 n1 xn1  n1 xn1   n1 xn1





 n1  n1   n1 xn1

 xn 1

zn1  n1S n1  yn1   n1T n1  yn1    n1 yn1
 n1S n1  xn1   n1T n1  xn1    n1 xn1
 n1 xn1  n1 xn1   n1 xn1





 n1  n1   n1 xn1

 xn 1

xn  n1T n1  xn1   n1T n1  yn1   n1T n1 (zn1 )   n1xn1

และ

 n1T n1  xn1   n1T n1  xn1    n1T n1 (xn1 )   n1xn1
 n1 xn1  n1 xn1   n1 xn1   n1 xn1

 n1  n1   n1   n1  xn1

 xn 1
x

นั่นคือ

xn  x

lim xn  lim x
n

n

lim xn  x
n

โดยนิยามการลู่เข้าแบบเข้มจะได้ว่า xn  ลู่เข้าแบบเข้ม และโดยทฤษฎีบท 2.24 จะได้ว่า xn  ลู่เข้าแบบอ่อนสู่จุด
x ซึ่งเป็นจุดตรึงร่วมของ F T   F  S 
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กรณี ที่ 2

เราสมมติ ใ ห้ F T   F  S  ไม่ เ ป็ น เซตว่ า งและ F T   F  S  ไม่ เ ป็ น เซตโทน ให้

p  F T   F  S 

พิจารณา
xn1  p  nT n ( xn )  nT n ( yn )  nT n ( zn )   n xn  p
 nT n ( xn )  nT n ( yn )  nT n ( zn )   n xn  (n  n  n   n ) p

 nT n ( xn )  nT n ( yn )  nT n ( zn )   n xn  n p  n p  n p   n p
 nT n ( xn )  n p  nT n ( yn )  n p  nT n ( zn )  n p   n xn   n p
 n (T n ( xn )  p)  n (T n ( yn )  p)  n (T n ( zn )  p)   n ( xn  p)
 n (T n ( xn )  p )  n (T n ( yn )  p )  n (T n ( zn )  p )   n ( xn  p)
 n (T n ( xn )  T n ( p))  n (T n ( yn )  T n ( p))  n (T n ( zn )  T n ( p))   n ( xn  p)

 n T n ( xn )  T n ( p)  n T n ( yn )  T n ( p)  n T n ( zn )  T n ( p)   n xn  p

 n (1  kn ) xn  p  n (1  kn ) yn  p   n (1  kn ) zn  p   n xn  p

 n (1  kn ) xn  p   n xn  p  n (1  kn ) yn  p  n (1 kn ) zn  p
 (n (1  kn )   n ) xn  p  n (1  kn ) yn  p   n (1  kn ) zn  p

จาก T เป็นการส่งแบบไม่ขยายเชิงเส้นกากับและ lim kn  0
n

จะได้ว่า xn1  p  n   n  xn  p  n yn  p  n zn  p
พิจารณา
yn  p  nS n ( xn )  nT n ( xn )   n xn  p





  nS n ( xn )  nT n ( xn )   n xn   n  n   n p
 nS n ( xn )  nT n ( xn )   n xn  n p  n p   n p
 nS n ( xn )  n p  nT n ( xn )  n p   n xn   n p
 n (S n ( xn )  p)  n (T n ( xn )  p)   n ( xn  p)
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 n (S n ( xn )  p)  n (T n ( xn )  p)   n ( xn  p)

  n S n ( xn )  p  n T n ( xn )  p   n xn  p
  n S n ( xn )  S n ( p)  n T n ( xn )  T n ( p)   n xn  p
 n (1  kn ) xn  p  n (1  kn ) xn  p   n xn  p

เนื่องจาก T , S เป็นการส่งแบบไม่ขยายเชิงเส้นกากับและ lim kn  0
n
จะได้ว่า yn  p  n xn  p  n xn  p   n xn  p
 (n  n   n ) xn  p

 xn  p

(4.2)

พิจารณา
zn  p  nS n (yn )  nT n (yn )   n yn  p
 nS n (yn )  nT n (yn )   n yn  (n  n   n ) p
 nS n (yn )  nT n (yn )   n yn  n p  n p   n p
 nS n (yn )  n p  nT n (yn )  n p   n yn   n p
 n (S n (yn )  p)  n (T n (yn )  p)   n ( yn  p)
 n (S n (yn )  p)  n (T n (yn )  p)   n ( yn  p)
 n (S n (yn )  S n ( p))  n (T n (yn )  T n ( p))   n ( yn  p)

  n S n (yn )  S n ( p)  n T n (yn )  T n ( p)   n yn  p
 n (1  k n ) yn  p  n (1  k n ) yn  p   n yn  p

เนื่องจาก T , S เป็นการส่งแบบไม่ขยายเชิงเส้นกากับและ lim kn  0
n
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zn  p  n yn  p  n yn  p   n yn  p

จะได้ว่า

 (n  n   n ) yn  p

 yn  p

(4.3)

นา (4.3) ไปแทนใน (4.1) จะได้

xn1  p  n   n  xn  p  n yn  p  n yn  p

 n   n  xn  p  (n   n ) yn  p

(4.4)

นา (4.2) ไปแทนใน (4.4) จะได้

xn1  p  n   n  xn  p  (n  n ) xn  p
 (n   n  n  n ) xn  p
 xn  p

นั่นคือ xn1  p  xn  p
ดังนั้น  xn  p  เป็นลาดับลด แล้ว lim
xn  p หาค่าได้
n
จาก ทฤษฎีบท 2.26 และจาก inf  xn  p   0 จะได้ว่า lim xn  p  0 นั่นคือ xn  p
n
เราจะแสดงว่า xn  ลู่เข้าแบบอ่อนสู่จุดตรึงร่วมของ T และ S
จาก xn  p เป็นการลู่เข้าแบบเข้ม โดยทฤษฎีบท 2.24 จะได้ว่า xn  ลู่เข้าแบบอ่อน
ต่อไปเราจะแสดงว่า xn  ลู่เข้าแบบอ่อนสู่จุด p เพียงจุดเดียว
โดยบทตั้ง 2.23 ข้อ(2) จะได้ว่าลาดับ xn  บรรจุลาดับย่อยซึ่งลู่เข้าแบบอ่อนสู่จุด p

  เป็น 2 ลาดับย่อยของ x  ซึ่งลู่เข้าแบบอ่อนสู่ p และ q ตามลาดับ

ให้  xn  และ xm
k

n

j

เราจะแสดงว่า p  q
สมมติให้ p  q เป็นสมาชิกของเซตการลู่เข้าอย่างอ่อนของ xn  และ X สอดคล้องกับเงื่อนไขของโอเปียล
เนื่องจาก lim xn  p หาค่าได้ สาหรับทุก p  F T   F  S 
n

พิจารณา
lim xn  p  lim xnk  p
n

k 

 lim xnk  q
k 

 lim xn  q
n

 lim xm j  q
j 
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 lim xm j  p
j 

 lim xn  p
n

เกิดข้อขัดแย้ง นั่นคือ p  q
ดังนั้น xn  ลู่เข้าแบบอ่อนสู่จุดตรึงร่วมของ F T   F  S 
บทแทรก 2 ให้ E เป็นเซตย่อยที่มีขอบเขตปิดของปริภูมิบานาคคอนเวกซ์แบบเอกรูป X ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขของ
โอเปียล (Opial’s condition) และให้ T : E  E และ S : E  E โดยที่ T และ S เป็นการส่งแบบไม่ขยายเชิงเส้นกากับ
บน E กาหนดให้ x0  E และ
xn1  nT n ( xn )  nT n ( yn )   n xn

โดยที่

yn  nS n ( xn )  nT n ( xn )   n xn
 n  n   n   n  1

n  n   n  1

และ {n},{n},{ n},{n},{n},{ n} เป็นลาดับจริงใน (0,1)
แล้ว ลาดับ xn  ลู่เข้าแบบอ่อนสู่จุดตรึงร่วมของ F T   F  S 
พิสูจน์ จากทฤษฎีบทที่ 1 ถ้ากาหนดให้ zn  เป็นสมาชิกของปริภูมิว่าง (Null space) นั่นคือ T ( zn )  0 ทาให้ได้ว่า
T n ( zn )  0 สาหรับทุก n จึงได้รับผลลัพธ์ตามต้องการ ซึ่งเป็น ทฤษฎีบทที่ 1.1.4 ของ D.K.Singh,et al [11]
อภิปรายผล
ในบทความวิจัยนี้ได้ศึกษาการลู่เข้าของลาดับบนการส่งไม่ขยายเชิงเส้นกากับในปริภูมิบานาค ที่มี T และ S เป็นการ
ส่งแบบไม่ขยายเชิงเส้นกากับ และได้สร้างลาดับ xn  ด้วยวิธีทาซ้าชนิดหนึ่งและพิจารณาการลู่เข้าแบบอ่อนสู่จุดตรึงร่วมของ
F T   F  S  ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้พัฒนาของ J. Zhao, et al [13] และ D. K. Singh, et al [11]
สรุปผลการวิจัย
ในบทความวิจัยนี้เราได้สร้างลาดับโดยวิธีการทาซ้า(1) บนสองการส่งซึ่งสอดคล้องเงื่อนไขการส่งไม่ขยายเชิงเส้นกากับ
โดยทาให้ได้ว่าลาดับดังกล่าวลู่เข้าไปสู่จุดตรึงร่วมของสองการส่ง
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เซตย่อยวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ  -กึ่งกรุปเกือบทางซ้าย
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บทคัดย่อ
ในบทความนี้ได้นาเสนอแนวคิดของ  -กึ่งกรุปย่อยเกือบทางซ้ายวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงและไอดีลทางซ้าย (ขวา) วิภัช
นัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ  -กึ่งกรุปเกือบทางซ้าย S และมีการตรวจสอบสมบัติต่าง ๆ ของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ยังได้
หาลักษณะเฉพาะบางประการของไอดีลทางซ้าย (ขวา) วิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ  -กึ่งกรุปเกือบทางซ้าย S
คาสาคัญ:  -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.

บทนา

เซตย่อยวิภัชนัยของ f ของเซตไม่ว่าง S คือ ฟังก์ชัน f : S [0,1] 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 ได้นาเสนอ
แนวความคิดของของเซตย่อยวิภัชนัยค่าสองขั้วในกึ่งกรุปเกือบทางซ้าย ในปี ค.ศ. 2013 Yaqoob และคณะได้แนะนาแนวคิดของ
กึ่งกรุปย่อยเกือบทางซ้ายวิภัชนัยค่าช่วง (ซ้าย, ขวา, ไบ-) ไอดีลในกึ่งกรุปเกือบทางซ้าย ในปี ค.ศ. 2014 Abdullah และคณะได้
นาเสนอแนวตวามคิดของไอดีลวิภัชนัย ( ,  ) ค่าช่วงในกึ่งกรุปเกือบทางซ้าย
แนวคิดของ  -กึ่งกรุปได้ถูกค้นพบโดย Sen ในปี ค.ศ. 1981 กล่าวคือ จะเรียกเซตไม่เซตว่าง S ว่า  -กึ่งกรุป เมื่อ
 เป็นเซตไม่ ว่าง ถ้า มี ฟังก์ชัน  : S  S  S โดยที่ (a,  , b) a a b สาหรับทุก a, b  S และ   และมี
สมบัติ (a b) c  a (b c) สาหรับทุก a, b, c  S และ  ,   ต่อมาในปี ค.ศ. 2010 Shah และ Rehman ได้
แนะนาแนวคิดของ  -กึ่งกรุปที่ไม่มีสมบัติเปลี่ยนหมู่และเรียก  -กึ่งกรุป นี้ว่า “  -กึ่งกรุปเกือบทางซ้าย” กล่าวคือ จะเรียกเซต

553

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

ที่ไม่ใช่เซตว่าง S ว่ า  -กึ่งกรุ ปเกือบทางซ้าย เมื่อ  เป็นเซตที่ไม่ใช่เ ซตว่าง ถ้า มีฟังก์ชัน  : S  S  S โดยที่
(a,  , b) a a b ส าหรั บ ทุ ก a, b  S และ   และมี ส มบั ติ (a b) c  (c b) a ส าหรั บ ทุ ก a, b, c  S
และ  ,  
ในบทความนี้ได้ศึกษาพัฒนาขยายแนวความคิดของเซตย่อยวิภัชนัยค่าสองขั้วและเซตย่อยวิภัชนัยค่าช่วงในกึ่งกรุปเกือบ
ทางซ้ายตามแนวทางของ Aslam และคณะและตามแนวทางของ Yaqoob และคณะ นอกจากนี้ได้ตรวจสอบสมบัติต่าง ๆ ของ 
-กึ่งกรุปเกือบทางซ้ายวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงและไอดีลทางซ้าย (ขวา) วิภัชนัยค่าสองขั้ว ค่าช่วงของ  -กึ่งกรุปเกือบทางซ้าย S
ยิ่งไปกว่านั้นยังได้หาลักษณะเฉพาะบางประการของไอดีลทางซ้าย (ขวา) วิภัชนัยค่าสองขั้ว ค่าช่วงของ  -กึ่งกรุปเกือบทางซ้าย
S

ความรู้พื้นฐาน
เซตย่อยวิภัชนัย (fuzzy subset) f ของเซต S เป็นฟังก์ชันจาก S ไปช่วงปิด (closed interval) [0,1]
(Zadeh, 1965) และสาหรับทุกเซตย่อยวิภัชนัย f , g ของ S จะกล่าวว่า f  g ถ้า f (x)  g(x) สาหรับทุก x  S
ต่อไปเราจะนิยามเซตย่อยวิภัชนัย f  g และ f  g ของ S ดังนี้
( f  g)(x)  f (x)  g(x)  f ( x)  g( x)

และ

( f  g)(x)  f (x)  g(x)  f ( x)  g( x)

สาหรับทุก x  S โดยทั่ว ๆ ไปแล้ว ถ้า f i เป็นเซตย่อยวิภัชนัยของ S สาหรับทุก i  I แล้ว

I

iI

fi และ

Uf
iI

i

จะนิยาม

โดย


 I fi  ( x)  I fi  x   inf  fi  x  | i  I 
iI
 iI 

และ


 U fi  ( x)  U fi  x   sup  fi  x  | i  I 
iI
 iI 

บทนิยาม 2.1. (Shah and Rehman, 2010) กาหนดให้ S และ  เป็นเซตที่ไม่ใช่เซตว่าง จะเรียก S ว่า  -กึ่งกรุปเกือบ
ทางซ้าย (  -left almost semigroup) ถ้ามีฟังก์ชัน S  S  S โดยที่ (a,  , b) a a b สาหรับทุก a, b  S
และ   และมีสมบัติ (a b) c  (c b) a สาหรับทุก a, b, c  S และ  ,   เรียกสมบัตินี้ว่า ซึ่งสับเปลี่ยน
ทางซ้าย (left invertive)
บทตั้ ง 2.2. (Shah and Rehman, 2010) ทุ ก  -กึ่ ง กรุ ป เกื อ บทางซ้ า ย S จะเป็ น  -กึ่ ง กรุ ป ก็ ต่ อ เมื่ อ
a (bc)  (c b)a สาหรับทุก a, b, c  S และ  , 
บทนิยาม 2.3. (Shah and Rehman, 2010) กาหนดให้ S เป็น  -กึ่งกรุปเกือบทางซ้าย จะเรียก S ว่า มีสมบัติเอกลักษณ์
ทางซ้าย (left identity) ถ้า มี e  S แล้ว ทาให้ e a  a สาหรับทุก a ใน S และ  
บทนิยาม 2.4. (Shah and Rehman, 2010) กาหนดให้ S เป็น  -กึ่งกรุปเกือบทางซ้าย และ   A  S จะเรียก A ว่า
 -กึ่งกรุปย่อยเกือบทางซ้าย (  -left almost subsemigroup) ถ้า a b  A สาหรับทุก a, b  A และ  
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บทนิยาม 2.5. (Shah and Rehman, 2010) กาหนดให้ 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
±a  a , a  เ มื่ อ
ก า ห นด ใ ห้ a 0,1 แ ล ะ a 1,0 เ ร า นิ ย า ม a%
 a , a  แ ล ะ 






0  a  a  1 และ 1  a  a  0 นอกจากนี้เรายังกาหนดให้ D 0,1 และ D 1,0 แทนเซตของช่วง

: a  0,1 และ
ย่อยปิด (closed subintervals) ทั้งหมดของ 0,1 และ  1,0 ตามลาดับ นั่นคือ D 0,1  a%





D  1,0  ±a : a   1,0 ต่อไปเราจะนิยามการด าเนินการ “  ”, “  ”, “  ”, “  ” และ “  ” บน
D0,1  D1,0 ดังนี้

1.
2.
3.
4.

a%
 b%ก็ต่อเมื่อ a  b และ a  b ( ±a  ±b ก็ต่อเมื่อ a  b และ a  b )
a%
 b%ก็ต่อเมื่อ a  b และ a  b ( ±a  ±b ก็ต่อเมื่อ a  b และ a  b )
a%
 b%ก็ต่อเมื่อ a  b และ a  b ( ±a  ±b ก็ต่อเมื่อ a  b และ a  b )
±a  ±b  a   b , a   b 
a%
 b% a  b , a  b  





±a  ±b  a  b , a  b  
5. a%
 b% a  b , a  b   


, b% D 0,1  ±a, ±b  D  1,0 นอกจากนี้ความรู้พื้นฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเซตย่อยวิภัชนัยค่าช่วงผู้ที่
สาหรับทุก a%
















สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ (Abdullah, Aslam, Amin, 2014; Yaqoob, Chinram, Ghareeb, 2013; Aslam,
Abdullah,·Aslam, 2014)

ผลการวิจัย
ในหัวข้อต่อไปนี้เราจะแนะนาแนวความคิดของเซตย่อยวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ  -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



f  : S  D[1,0]
f  : S  D[0,1] และ ±
เมื่อ ±
f   x   0%สาหรับทุก x  S แล้ว
ข้อสังเกต จากบทนิยาม 3.1 เห็นได้ชัดเจนว่า ถ้า ±



°
f  ( x, ±
f  ( x), ±
f  ( x)) : x  S

จะเป็นเซตย่อยวิภัชนัยค่าช่องของ  -กึ่งกรุปเกือบทางซ้าย S
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f  (±
f , ±
f  ) ยิ่งไป
ข้อตกลง 1. เพื่อความสะดวกในบทความนี้จะเขียน °f  ( x, ±
f  ( x), ±
f  ( x)) : x  S แทนด้วย °

กว่านั้น °f : S  D  1,1
2. นิยามเซตย่อยวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วง S°  (S± , S± ) ใน  -กึ่งกรุปเกือบทางซ้าย S โดยที่ S± ( x)  1%และ
S± ( x)  ±1 สาหรับทุก x  S
f , ±
f  ) และ g°  ( g± , g± ) เป็นเซตย่อยวิภัชนัยค่า
บทนิยาม 3.2. กาหนดให้ S เป็น  -กึ่งกรุปเกือบทางซ้าย °f  ( ±
สองขั้วค่าช่วงของ S ผลคูณ (product) ของ °f กับ g° เขียนแทนด้วย °f o g° นิยามโดย





±

f  ( y)  g± ( z)
 xU


±
±
( f o g )( x)    y z
0%


และ



; x  y z

±

f  ( y)  g± ( z)
I

(±
f o g± )( x)  x y z
0%





; y, z  S ,  ,  x  y z



; y, z  S ,  ,  x  y z
; x  y z

 (h± , h± ) เป็นเซตย่อยวิภัชนัยค่าสองขั้ว ค่าช่วงของ  -กึ่ง
f , ±
f  ), g°  ( g± , g± ) และ h%
ทฤษฎีบท 3.3. ถ้า °f  ( ±
  h%
o g°  o °f
กรุปเกือบทางซ้าย S แล้ว  °f o g°  o h%

± ) o h±  (h± o g
± ) o ±
พิสูจน์ เริ่มต้นจะแสดงว่า ( ±
ให้ x  S พิจารณา
f  o g


 f

± ) o h± )( x) 
(( ±
f  o g


U   U  ±f (a)  g± (b)    h± ( z) 









  y a b
U ±f  (a)  g± (b)  h± ( z)

x y z



x  a b  z



x  z b  a



x ( z b ) a







z b c d

U  (h± o








U
 






 h± (z)  g± (b)  ±f (a)

 ± 
±
±
  U  h (c)  g (d )    f (a) 





U
 



xw a



g± )( w)  ±
f  (a)






± ) o ±
 (h± o g
 f ( x)

± ) o h±  (h± o g
± ) o ±
ดังนั้น ( ±
ในทานองเดียวกันเราสามารถแสดงได้ว่า
f  o g


 f
± ) o h±
± ) o ±
(h± o g
f   (±
fo g










± ) o h±  (h± o g
± )o ±
± ) o h±  (h± o g
± ) o ±
นั่ น คื อ ( ±
ต่ อไ ป จ ะ แ ส ด งว่ า ( ±
ใ ห้
f o g
f  o g


 f


 f
x  S พิจารณา
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± ) o h± )( x) 
(( ±
f  o g




I

x y

I



x  a b  z



I

I

xw a







x  ( z b ) a






 h± (z)  g± (b)  ±f (a)

 ± 
±
±
  I  h (c)  g (d )    f (a) 





I

x  z b  a






 ± 
±
±
  I f (a)  g (b)   h ( z ) 
z   y  a b


±
f  (a)  g± (b)  h± ( z )





z b c d

(h± o g± )(w)  ±f (a)









± ) o ±
 (h± o g
 f ( x)

± ) o h± )  (h± o g
± ) o ±
นั่ น คื อ (( ±
f  o g


 f ( x) 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
± ) o ±
± ) o h± )  (h± o g
± ) o ±
± ) o h± จึ ง ได้ ว่ า (( ±
(h± o g
fo g
f   (±
fo g
f  ( x) จากที่ ก ล่ า วมา











  h%
o g°  o °f
สามารถสรุปได้ว่า  °f o g°  o h%









°(S ) คือเซตของทุกเซตย่อยวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ  -กึ่งกรุปเกือบทางซ้าย S โดยทฤษฎีบท 3.3
ข้อสังเกต กาหนดให้ F
จะได้ว่า  F°(S ), o  เป็นกึ่งกรุปเกือบทางซ้าย
f , ±
f  ), g°  ( g± , g± ), h%
 (h± , h± ) และ k%
 (k± , k± ) เป็นเซตย่อยวิภัชนัยค่าสองขั้ว ค่า
ทฤษฎีบท 3.4. ถ้า °f  ( ±
ช่วงใน  -กึ่งกรุปเกือบทางซ้ายมีเอกลักษณ์ทางซ้าย S แล้ว
° o (°
%
1. °f o ( g° o h%
)g
 f o h)
°o °
2. ( °f o g°) o (h%
o k%
)  (k%
o h%
) o ( g
 f)



พิสูจน์ สามารถแสดงได้ในทานองเดียวกันกับทฤษฎีบท 3.3

f , ±
f  ) เป็นเซตย่อยวิภัชนัยค่าสองขั้ว ค่าช่วงของ  -กึ่งกรุปเกือบทางซ้าย S จะเรียก
บทนิยาม 3.5. กาหนดให้ °f  ( ±
°
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)

สาหรับทุก x, y  S และ  
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f , ±
f  ) เป็นเซตย่อยวิภัชนัยค่าสองขั้ว ค่าช่วงของ  -กึ่งกรุปเกือบทางซ้าย S จะเรียก
บทนิยาม 3.6. กาหนดให้ °f  ( ±
°
f  (±
f , ±
f  ) ว่า ไอดีลทางซ้าย (ขวา) วิภัชนัยค่าสองขั้ว ค่าช่วง (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)

f , ±
f  ) เป็นทั้งไอดีลทางซ้ายวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงและไอดีลทางซ้าย
สาหรับทุก x, y  S และ   และถ้า °f  ( ±
f , ±
f  ) ว่า ไอดีลวิภัชนัยค่าสองขั้ว ค่าช่วง (interval valued
ขวาวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ S แล้วจะเรียก °f  ( ±
bipolar-valued fuzzy ideal) ของ S
f , ±
f  ) เป็นไอดีลวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ  -กึ่งกรุปเกือบทางซ้าย
ข้อสังเกต จาก บทนิยาม 3.6 เห็นได้ชัดเจนว่า °f  ( ±

f  ( x y)  ±
f  ( x y)  ±
f  ( x)  ±
f  ( x)  ±
f  ( y) และ ±
f  ( y) x, y  S,   และทุ ก ไอดี ล ทางซ้ า ย
ถ้ า ±
(ขวา) วิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ S จะเป็น  -กึ่งริงย่อยเกือบทางซ้ายวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ S เสมอ
S

f , ±
f  ) เป็นเซตย่อยวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ  -กึ่งกรุปเกือบทางซ้ายมีเอกลักษณ์ทางซ้าย S
ทฤษฎีบท 3.7. ถ้า °f  ( ±
แล้วข้อความต่อไปนี้เป็นจริงเสมอ
f , ±
f  ) เป็น  -กึ่งริงย่อยเกือบทางซ้ายวิภัชนัยค่าสองขั้ว ค่าช่วงของ S ก็ต่อเมื่อ ±
1. °f  ( ±
f  o ±
f±
f

และ ±
f±
f  o ±
f
°
f  (±
f , ±
f  ) เป็นไอดี ล ทางซ้ายวิภั ชนัยค่าสองขั้ว ค่าช่ว งของ S ก็ต่ อเมื่อ
±
f   S± o ±
f
f , ±
f  ) เป็นไอดี ล ทางขวาวิภั ชนัยค่ าสองขั้ ว ค่าช่วงของ S ก็ ต่ อเมื่อ
3. °f  ( ±
±
f   S± o ±
f

2.

S± o ±
f±
f

และ

±
f  o S±  ±
f

และ



°
f  (±
f , ±
f  ) เป็ น ไอดี ล ทางขวาวิ ภั ช นั ย ค่ า สองขั้ ว ค่ า ช่ ว งของ S ก็ ต่ อ เมื่ อ
S± o ±
f±
f ,
±
f   S± o ±
f  o S±  ±
f   S± o ±
f , ±
f
f  และ ±
f , ±
f  ) เป็น  -กึ่งริงย่อยเกือบทางซ้ายวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ S ให้ x  S พิจารณา
พิสูจน์ 1. สมมติให้ °f  ( ±
±
±
f  ( y)  ±
f  ( z)
fo ±
f  ( x) 

4.

I



x  y z



I





±
f  ( y z)

x y z



±
f   x




ดังนั้น ±
f±
f  o ±
f  ในการแสดงว่า f o f  f ก็สามารถแสดงได้ในทานองเดียวกัน
สมมติให้ ±
f  o ±
f±
f  และ ±
f±
f  o ±
f  ให้ x, y  S พิจารณา

558

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

±
f  ( x y)

 ±
f  o ±
f  ( x y)
±

f  (a)  ±
f  (b)

I

x y  a b





 ±
f  ( x)  ±
f  ( y)
f  ( x y)  ±
f  ( x y)  ±
f  ( x)  ±
f  ( x)  ±
f  ( y) ก็ ส ามารถแสดงได้ ใ นท านอง
f  ( y) ในการแสดงว่ า ±
ดั ง นั้ น ±
f , ±
f  ) เป็น  -กึ่งริงย่อยเกือบทางซ้ายวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ S
เดียวกัน โดยบทนิยาม 3.5 จะได้ว่า °f  ( ±
f , ±
f  ) เป็นไอดีลทางซ้ายวิภัชนัยค่าสองขั้ว ค่าช่วงของ S ให้ x  S ถ้า ±
2. สมมติให้ °f  ( ±
f   x   0%แล้ว
±
f   x   S± o ±
f   x  พิจารณา
S± o ±
f  ( x)



I

x y z



I

x y z



I

 S± ( y)  ±f (z)
 ±1 ±f ( z)






±
f   z

x y z



I

±
f  ( y z)

x y z

±
f   x
จึงได้ว่า ±
f±
f  ก็สามารถแสดงได้ในทานองเดียวกัน
f   S± o ±
f  ในการแสดงว่า S± o ±
สมมติให้ S± o ±
f±
f  และ ±
f   S± o ±
f  ให้ x, y  S และ   พิจารณา






±
f  ( x y)

 S± o ±
f  ( x y)

S± (a)  ±
f  (b)

I

x y  a b





 S± (a)  ±
f  ( y)
 ±1  ±
f  ( y)
±
f   y
f  ( x y)  ±
f  ( y) ก็สามารถแสดงได้ในทานองเดียวกัน โดยบทนิยาม 3.5
f  ( x y)  ±
f   y  ในการแสดงว่า ±
ดังนั้น ±
f , ±
f  ) เป็นไอดีลทางซ้ายวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ S
จะได้ว่า °f  ( ±


3. สามารถแสดงได้ในทานองเดียวกันกับข้อ 2
4. เป็นผลมาจากข้อ 2 และข้อ 3



ทฤษฎีบท 3.8. ถ้า S เป็น  -กึ่งกรุปเกือบทางซ้ายมีเอกลักษณ์ทางซ้าย แล้ว S± o S±  S± และ S± o S±  S±
พิสูจน์ เห็นได้ชัดเจนว่า x  e x สาหรับทุก x  S,   และ e เป็นเอกลักษณ์ทางซ้ายของ S ดังนั้น
(S± o S± )( x) 

U  S± (e)  S± ( x) 




x e x
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 S± (e)  S± ( x)
 1%

นั่นคือ S± o S± ( x)  S± ( x) สาหรับทุก x  S พิจารณา
(S  o S  )( x) 

I

x e x

 S± (e)  S± ( x)




 S± (e)  S± ( x)

 ±1

ส า หรั บทุ ก x  S แ สด งว่ า S± o S± ( x)  S± (x) ส า หรั บทุ ก x  S จึ ง สรุ ปไ ด้ ว่ า S± o S±  S± แ ล ะ

S± o S±  S±
ทฤษฎีบท 3.9. กาหนดให้ ±
fA  (±
f A , ±
f A ) เป็นเซตย่อยวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ  -กึ่งกรุปเกือบทางซ้าย S นิยามโดย
1% ;x  A
±
f A ( x)  
0% ; x  A

และ
±1 ; x  A
±
f A ( x)  
0% ; x  A

จะได้ว่าข้อความต่อไปนี้เป็นจริงเสมอ
1. A เป็น  -กึ่งกรุปย่อยเกือบทางซ้ายของ S ก็ต่อเมื่อ ±
fA  (±
f A , ±
f A ) เป็น  -กึ่งกรุปย่อยเกือบทางซ้ายวิภัช
นัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ S
2. A เป็น  -ไอดีลทางซ้ายของ S ก็ต่อเมื่อ ±
fA  (±
f A , ±
f A ) เป็นไอดีลทางซ้ายวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ S
3. A เป็น  -ไอดีลทางขวาของ S ก็ต่อเมื่อ ±
fA  (±
f A , ±
f A ) เป็นไอดีลทางขวาวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ S
4. A เป็น  -ไอดีลของ S ก็ต่อเมื่อ ±
fA  (±
f A , ±
f A ) เป็นไอดีลวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ S
พิสูจน์ 1. สมมติให้ A เป็น  -กึ่งริงย่อยเกือบทางซ้ายของ S ให้ x, y  S และ  ,  ถ้า x  A หรือ y  A แล้ว
±
f A ( y)  0% ดังนั้น ±
f A ( x y)  0% ±
f A ( x)  0% หรือ ±
f A ( x)  ±
f A ( y) ถ้า x  A และ y  A แล้ว x y  A
±1  ±
f A  x y   ±1 ดังนั้น ±
ทาให้ได้ว่า ±
f A ( x y)  
f A ( x)  ±
f A ( y) จึงสรุปได้ว่า

±
f A ( x y)  ±
f A ( x)  ±
f A ( y)

ในการแสดงว่ า ±
f A ( x y)  ±
f A ( x)  ±
f A ( y) ก็ ส ามารถแสดงได้ ใ นท านองเดี ย วกั น จากที่ ก ล่ า วมาสามารถสรุ ป ได้ ว่ า
±
fA  (±
f A , ±
f A ) เป็น  -กึ่งกรุปย่อยเกือบทางซ้ายวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ S
สมมติให้ ±
fA  (±
f A , ±
f A ) เป็น  -กึ่งริงย่อยเกือบทางซ้ายวิภั ชนัยค่าสองขั้ว ค่าช่วงของ S ให้ x, y  A และ
±1 ดังนั้น x y  A จึงสรุป
±1 
±1  
±1 นั่นคือ ±
  พิจารณา ±
f A ( x y)  
f A ( x y)  ±
f A ( x)  ±
f A ( y)  
ได้ว่า A เป็น  -กึ่งริงย่อยเกือบทางซ้ายของ S
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2. สมมติให้ A เป็น  -ไอดีลทางซ้ายของ S ให้ x, y  S และ   ถ้า x  A แล้ว ±
f A ( x)  0% ดังนั้น
±
±1  ±
f A  x y   ±1 ดังนั้น ±
f A ( x y)  
f A ( x y)  0% ±
f A ( y) ถ้า x  A แล้ว x y  A ทาให้ได้ว่า ±
f A ( y)
จึงสรุปได้ว่า ±
f  ( x y)  ±
f  ( y) ในการแสดงว่า ±
f  ( x y)  ±
f  ( y) ก็สามารถแสดงได้ในทานองเดียวกัน จากที่กล่าวมา
A

A

A

A

สารถสรุปได้ว่า ±
fA  (±
f ,±
f ) เป็นไอดีลทางซ้ายวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ S
สมมติใ ห้ ±
fA  (±
f A , ±
f A ) เป็น ไอดี ล ทางซ้ ายวิภั ชนั ยค่า สองขั้ ว ค่ าช่ วงของ S ให้ x  A, s  S และ  
±1 นั่นคือ ±
±1 ดังนั้น s x  A จึงสรุปได้ว่า A เป็น  -ไอดีลทางซ้ายของ
เนื่องจาก ±
f A (s x)  ±
f A (s x)  
f A ( x)  

A


A

S

3. สามารถแสดงได้ในทานองเดียวกันกับข้อ 2
4. เป็นผลมาจากข้อ 2 และข้อ 3
ข้อสังเกต จากทฤษฎีบท 3.9 เห็นได้ชัดเจนว่า ±
fS  S°



อภิปรายผล
ในบทความนี้ได้พัฒนาแนวคิดของเซตย่อยวิภัชนัยค่าสองขั้ว และเซตย่อยวิภัชนัยค่าช่วงในกึ่งกรุปเกือบทางซ้ายมาเป็น
เซตย่อยวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วง และได้หาคุณสมบัติต่าง ๆ ของ  -กึ่งกรุปย่อยเกือบทางซ้ายวิภัชนัยค่าสองขั้ว ค่าช่วง และไอดีล
ทางซ้าย (ขวา) วิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงใน  -กึ่งกรุปย่อยเกือบทางซ้าย นอกจากนั้นยังได้หาลักษณะเฉพาะบางประการของไอดีล
ทางซ้าย (ขวา) วิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงใน  -กึ่งกรุปย่อยเกือบทางซ้ายซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yaqoob และคณะ
สรุปผลการวิจัย
ในบทความนี้ได้สร้างทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องกับเซตย่อยวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงในกึ่งกรุปเกือบทางซ้าย นอกจากนี้ยังได้ว่า
 F°(S ), o  เป็นกึ่งกรุปเกือบทางซ้าย เมื่อ F°(S) คือเซตของทุกเซตย่อยวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ  -กึ่งกรุปเกือบทางซ้าย
f  (±
f , ±
f )
S นอกจากนี้ยังได้ ว่า °
±
f   S± o ±
f  o S±  ±
f , ±
f




เป็นไอดีลทางขวาวิภัชนัยค่าสองขั้ว ค่าช่วงของ S ก็ต่อเมื่อ S± o ±
f±
f ,
และ ±
f   S± o ±
f  ยิ่งไปกว่านั้นเรายังแสดงให้เห็นว่า A เป็น  -ไอดีลของ

S ก็ต่อเมื่อ ±
fA  (±
f A , ±
f A ) เป็นไอดีลวิภัชนัยค่าสองขั้วค่าช่วงของ S
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิต่อความชื้นในกล้วยน้าว้าพันธุ์มะลิอ่อง พิษณุโลก ในเตาอบพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ เปรียบเทียบกับการตากแบบธรรมชาติ ขนาดความจุ 20 กิโลกรัม ภายในระยะเวลาสามวัน ผลิตความร้อน
ด้วยแผงรับรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบพื้นที่รับแสง 1.6 ตารางเมตร ที่ค่ารังสีอาทิตย์เฉลี่ย 611.4 วัตต์ต่อตารางเมตร พบว่าที่อัตรา
การไหลของมวลอากาศ 0.019 กิโลกรัมต่อวินาที อากาศร้อนไหลผ่านแผงรับรังสีผลิตความร้อนได้ 57 องศาเซลเซียส ผลิตพลังงาน
ความร้อน 76.3 เมกะจูลน์ ตู้อบสามารถลดความชื้นในกล้วยน้าว้าพันธุ์มะลิอ่อง พิษณุโลก ที่ความชื้นเริ่มต้นร้อยละ 65 จนเหลือ
ความชื้นสุดท้ายร้อยละ 16.5 เปรียบเที ยบกับการตากแบบธรรมชาติที่อุณหภูมิแวดล้อมเฉลี่ย 37 องศาเซลเซียส ได้ความชื้น
สุดท้ายร้อยละ 45.5 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ที่ศึกษามีประสิทธิภาพในการลดความชื้นได้ดีกว่าการ
ลดความชื้นด้วยวิธีการตากแบบธรรมชาติ
ค้าส้าคัญ : กล้วยน้าว้า 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
พืชเศรษฐกิจถือเป็นพืชระบบการเกษตรที่สามารถปลูกในปริมาณที่เพียงพอต่อการบริโภคและยังเหลือนาไปขายเพื่อการ
สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับครอบครัว ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม คนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ดังนั้นการปลูกพืช
เศรษฐกิจจึงเหมาะสาหรับคนไทยอย่างมาก และในปัจจุบันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งในด้านความรู้และเงินทุน ทาให้
การปลูกพืชเศรษฐกิจเริ่มเป็นที่นิยมกันมากขึ้น พืชเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นพืชผัก หรือ ผลไม้ ก็คือต้องการให้มีผลผลิตออกมาให้
ได้มากที่สุด แต่ก็ใช่ว่าเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งความเสียเปรียบคือเกษตรกรไม่สามารถกาหนดราคาขายของผลผลิตได้ โดย
ส่วนมากแล้วมักจะถูกกาหนดด้วยกลไกลทางการตลาดเกษตรกรจึงได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มแปรรูปผลผลิตเป็นผลิตภั ณฑ์ชุมชนใน
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รูปแบบต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสามารถทาให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตรช่วยแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด
และผลผลิตราคาตกต่าเป็นการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้นอกภาคเกษตรแก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี
จากการสารวจกลุ่มชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก หมู่บ้านโคกสลุด อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลกพบว่ามีกลุ่มชาวบ้าน
ส่วนหนึ่งสร้างอาชีพและหารายได้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยน้าว้า สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกกล้วยซึ่ง
ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดในช่วงฤดูฝน โดยผลิตภัณฑ์หลักที่แปรรูปคือกล้วยตาก ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดพิษณุโลกกล้วย
น้าว้าพันธุ์มะลิอ่อง พิษณุโลก ที่ผ่านกระบวนการตากแดดเพื่อลดความชื้น เพื่อถนอมอาหาร จึงเป็นที่มาของคาว่า กล้วยตาก กล้วย
ตากกับกล้วยอบมีข้อแตกกันที่วิธีการทาให้แห้ง โดยกล้วยตากจะใช้เฉพาะแสงแดดช่วยทาให้แห้งเท่านั้น ซึ่ง อาจเป็นตากในที่โล่ง
หรือตากในตู้อบแสงอาทิตย์ ซึ่งบางครั้งวิธีการตากในตู้อบบางคนก็เรียกว่ากล้วยอบเหมือนกัน ส่วนกล้วยอบจะใช้เครื่องมือพิเศษ
ช่วยในการทาให้แห้ง โดยมีการใช้เชื้อเพลิงหรือไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงาน (เพชรเกษตร, 2560) การนาเอากล้วยน้าว้ามาตากแห้งนั้น
มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความชื้นของผลกล้วยน้าว้าสุก วิธีการลดความชื้นของผลกล้วยน้าว้าสุกของชาวบ้านโดยทั่วไปใช้วิธีปอก
เปลือกและล้างทาความสะอาดด้วยน้าเกลือ ก่อนที่จะนาไปลดความชื้นด้วยวิธี ตากแห้งโดยธรรมชาติ เพราะทาให้เสียค่าใช้จ่าย
น้อยและเป็นวิธีที่ง่าย ซึ่งมักจะประสบปัญหาในเรื่องของความสะอาด การถูกทาลายโดยแมลง นกหรือหนู รวมทั้งไม่สามารถ
ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมได้ตามต้องการตลอดระยะเวลาการอบแห้ง เพราะต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในฤดูกาลนั้น ๆ
อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนั้น มีผลอย่างมากต่อระยะเวลาในการอบกล้วยเพื่อให้ได้ความชื้นที่เหมาะสม หรือแม้แต่วิธีอบด้วย
การเป่าด้วยลมร้อนซึ่งจะเป็นวิธีที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าสาหรับสร้างลมร้อนภายในตู้อบ ซึ่งพลังงานจากไฟฟ้าที่ใช้ก็เป็นภาระส่วน
หนึ่งของกลุ่มเกษตรกรที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
การอบแห้งคือ การเอาน้าออกจากวัสดุที่ต้องการทาให้ปริมาณน้าในวัสดุนั้นลดลง (ความชื้นลดลง) โดยส่วนใหญ่วัสดุนั้น
จะอยู่ในสถานะของแข็ง น้าที่ระเหยออกจากวัสดุนั้นอาจจะไม่ต้องระเหยที่จุดเดือดแต่ใช้อากาศพัดผ่านวัสดุนั้นเพื่อดึงน้าออกมา
วัสดุจะแห้งได้มาก-น้อยจะขึ้นอยู่กับธรรมชาติของมันด้วย (ienergu Guru, 2559) เทคโนโลยีอบแห้งที่มีอยู่ในปัจจุบันได้มีผู้คิดค้น
ขึ้นมามากมาย หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับการลดความชื้นของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ส่วนใหญ่แล้วเครื่องอบแห้งที่ออกแบบ
ขึ้นจะเป็นเครื่องอบแห้งแบบอุโมงค์ ซึ่งเป็นเครื่องอบแห้งที่มีต้นทุนในการก่อสร้างต่า การก่ อสร้างไม่ยุ่งยากซับซ้อนและยังเป็น
เครื่องอบแห้งที่ทางานได้ดี มีความเหมาะสมที่จะส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการ ชุมชนเกษตรกร รัฐวิสาหกิจชุมชน ภาครัฐ และ
เอกชน และผู้สนใจทั่วไปในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เหมาะสาหรับแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรที่ต้องการอุณหภูมิ
อบแห้งในช่วง 60-80 องศาเซลเซียส (สุขฤดี , 2554) การออกแบบจะพัฒนาให้สามารถรับรังสีดวงอาทิตย์โดยตรง อาศัยอากาศ
ร้อนกระจายตัวภายในอุโมงค์เพื่อลดความชื้น เครื่องอบแห้งบางชนิดมีแผงรับรังสีดวงอาทิตย์แยกออกต่างหากเพื่อทาหน้าที่สร้าง
อากาศร้อนเข้าไปยังส่วนของการลดความชื้น ของผลกล้วย ซึ่งความชื้นที่เหมาะสมของกล้วยตากจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 15-20
(ธนัท, 2546)
ดังนั้นถ้าหากสามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยภายในอุโมงค์อบแห้งให้เหมาะสมต่อการลดความชื้นของกล้วยน้าว้าได้
ความสามารถในการอบแห้งก็จะทาได้ดีกว่าปกติ ซึ่งจะส่งผลให้ช่วยเพิ่มกาลังการผลิตได้เร็วกว่าการอบแห้งด้วยวิธีธรรมชาติ การ
วิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีต่อการลดความชื้นของกล้วยน้าว้าพันธุ์มะลิอ่อง พิษณุโลก ด้วยเตาอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์เปรียบเทียบกับการตากกล้วยด้วยวิธีธรรมชาติแบบวิถีชาวบ้าน เพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพและ
วิธีการผลิตกล้วยตากที่มีมาตรฐาน และสามารถนามาใช้เป็นเครื่องต้นแบบสาหรับการนาไปใช้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีต่ อชุมชนที่
เกี่ยวข้องทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่อไป
วิธีด้าเนินการวิจัย
เครื่ อ งอบแห้ งพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ แ บบอุ โ มงค์ ไ ด้ ส าหรั บ ใช้ ใ นการทดสอบและประเมิ น ผลส่ ว นประกอบที่ ส าคั ญ
ประกอบด้วยชุดแผงรับรังสีทรงสีเหลี่ยมผืนผ้าขนาด 100x150x20 เซนติเมตร บุด้วยฉนวนใยแก้วความหนา 1 นิ้ว ใช้แผ่นสังกะสี
ลอนขนาดเล็ก ปิดด้วยกระจกใสหนา 5 มิลลิเมตร แผงรับรังสีนี้จะทาหน้าที่รับและสะสมความร้อน โดยนาพาอากาศแวดล้อม
ภายนอกเคลื่อนผ่านแผงรับรังสีอาทิตย์และส่งต่ออากาศร้อนเข้าไปในอุมงค์อบของเครื่องอบกล้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงสร้าง
ออกแบบให้มนี ้าหนักเบาและมีล้อติดตั้งเพื่อสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ภายในอุโมงค์อบมีช่องใส่ถาดภาชนะสาหรับวางผลกล้วย
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ทาจากอะลู มิเนี ยมป้อ งกันการเกิดสนิ ม ปลอดภั ยต่อผู้ บริโภคและทาความสะอาดง่าย ด้านบนสุ ดปิดด้ วยกระจกใสขนาด 5
มิลลิเมตร ทาหน้าที่รับความร้อนจากแผงรับรังสีและกระจายความร้อนให้กล้วยที่อยู่บนภาชนะตะแกรงอะลูมิเนียมสาหรับให้ความ
ร้อนผ่านผลกล้วยน้าว้าได้ และทาความสะอาดง่าย ไม่ขึ้นสนิมและปลอดภัยต่อผู้บริโภค สามารถบรรจุกล้วยน้าว้าสุกได้ครั้งละ 20
กิโลกรัม ซึ่งเหมาะสาหรับกลุ่มผลิตกล้วยตากขนาดเล็ก หลักการทางาน แผงรับรังสีจ ะทาหน้าที่รับและเก็บสะสมความร้อนเมื่อมี
อากาศไหลผ่าน จะทาให้อากาศที่ไหลผ่านมีอุณหภูมิสูงขึ้นเกิดความควบแน่นอากาศที่มีอุณหภูมิสูงจะไหลขึ้นที่สูงซึ่งจะทาให้เกิด
ความร้อนภายในตู้อบและเก็บสะสมเอาไว้ อุณหภูมิภายในตู้จะขึ้นอยู่กับปริมาณรังสีแสงอาทิตย์
วิธีการศึกษา เลือกกล้วยน้าว้าสุกจานวน 20 กิโลกรัม ปอกเปลือกวางใส่ถาดอะลูมิเนียมใส่เข้าอุโมงค์อบ แบ่งระดับการ
เก็บข้อมูล 3 ช่วงคือช่วงหน้าสุด , ช่วงกลางและช่วงท้ายของอุโมงค์อบ และกล้วยน้าว้าสุกอีกส่วนหนึ่งจะตากแบบธรรมชาติหรือ
ตากรับแสงแดดโดยตรงสาหรับใช้เปรียบเทียบความแตกต่างของความชื้นกล้วยภายในระยะเวลาการทดสอบสามวัน แผงรับรังสี
อาทิตย์จะหันไปทางทิศใต้เพื่อให้สามารถรับรังสีอาทิตย์ได้มากที่สุด ใช้เทอร์โมมิเตอร์สาหรับวัดอุณหภูมิตลอด 5 จุดคือ ทางเข้า
และออกของอากาศของแผงรับรังสีอาทิตย์ บริเวณช่วงหน้า กลาง และท้ายของอุโมงค์อบ บั นทึกค่าอุณหภูมิจากผลกล้วยที่สุ่มเก็บ
ตัวอย่าง จานวน 1,000 กรัมต่อตาแหน่งการเก็บอุณหภูมิทั้งสามตาแหน่งของอุโมงค์อบ ทุก 30 นาที ในช่วงเวลา 10.00 น. ถึง
16.00 น. ตลอดสามวัน บันทึกน้าหนักกล้วยทุกครั้งในช่วงเย็น และเก็บใส่ถุงพลาสติก มัดปากถุงให้แน่นหนา ป้องกันความชื้นจาก
ภายนอกย้อนกลับเข้าผลกล้วย และเปิดปากถุงอีกครั้งในช่วงเช้าของวันถัดไป
การวิเคราะห์และแปรผลเพื่อหาพลังงานความร้อนใช้งาน อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศที่ค่าความร้อนจาเพาะของ
อากาศที่ความดันคงที่ อุณหภูมิอากาศไหลเข้าและไหลออกแผงรับรังสีดวงอาทิตย์ รังสีรวมที่ตกกระทบบนระนาบตัวรับรังสีอาทิตย์
มวลของน้าที่ระเหยออกจากกล้วยน้าว้า และนามาผลที่ได้เปรียบเทียบและแปรผลกับความชื้นที่ลดลงของกล้วยน้าว้าที่ตากด้วยวิธี
ธรรมชาติ
ผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่า ค่าอัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ เท่ากับ 0.019 กิโลกรัมต่อวินาที ค่าความร้อนจาเพาะของ
อากาศที่ความดันคงที่ เท่ากับ 1 กิโลจูลน์ต่อกิโลกรัมองศาเซลเซียส อุณหภูมิอากาศไหลเข้าตัวรับรังสีอาทิตย์ (Tin) เฉลี่ย 36 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิไหลออกตัวรับรังสีอาทิตย์ (Tout) เฉลี่ย 57 องศาเซลเซียส รังสีรวมที่ตกกระทบบนระนาบตัวรับรังสีเฉลี่ย 611.4
วัตต์ต่อตารางเมตรบนพื้นที่รับรังสีอาทิตย์ 1.6 ตารางเมตร ดังภาพที่ 1
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ค่ารังสีอาทิตย์ (วัตต์/ตารางเมตร)

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

เปรียบเทียบระดับอุณหภูมิของอากาศก่อนและหลังเข้าแผงรับรังสีอาทิตย์
ที่ระดับค่ารังสีฉลี่ยที่ตกกระทบแผงรับรังสีอาทิตย์ ตลอด 3 วัน

ค่ารังสีอาทิตย์เฉลี่ย

ภาพที่ 1 ระดับอุณหภูมิของอากาศเฉลี่ยก่อนเข้าและหลังออกจากแผงรับรังสีอาทิตย์
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อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

เปรียบเทียบระดับอุณหภูมิในช่วงหน้า กลาง ท้าย ของอุโมงค์อบแห้ง
ที่ระดับค่ารังสีเฉลี่ยตกกระทบแผงรับรังสีอาทิตย์
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อุณหภูมิอากาศภายในอุโมงค์อบแห้งเฉลี่ยในช่วงหน้า (T1) ช่วงกลาง (T2) และช่วงท้าย(T3) เท่ากับ 50.2, 49.4 และ
49.0 องศาเซลเซียสตามลาดับ ที่อุณหภูมิแวดล้อมเฉลี่ย 37.2 องศาเซลเซียส รังสีรวมที่ตกกระทบบนระนาบตัวรับรังสีเฉลี่ย 611.4
วัตต์ต่อตารางเมตรบนพื้นที่รับรังสีอาทิตย์ 1.6 ตารางเมตร ดังภาพที่ 2

ค่ารังสีอาทิตย์เฉลี่ย

ภาพที่ 2 ระดับอุณหภูมิในช่วงหน้า, กลาง และท้ายของอุโมงค์อบแห้ง
น้าหนักน้าที่หายไปของกล้วยน้าว้าภายหลังจากการอบด้วยเครื่องอบกล้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ ที่น้าหนัก
เริ่มต้น 1,000 กรัม วันที่ 1 วันที่ 2 และวันที่ 3 เฉลี่ยคือ 199 กรัม 398 กรัม 554 กรัม ตามลาดับ น้าหนักกล้วยน้าว้าภายหลังจาก
การตากแบบธรรมชาติ ที่น้าหนักเริ่มต้น 1,000 กรัม น้าหนักลดลงในแต่ละวัน คือวันที่ 1 วันที่ 2 และวันที่ 3 เฉลี่ยคือ 150 กรัม
300 กรัม 425 กรัม ตามลาดับ อุณหภูมิของเครื่องอบกล้วยพลังงานแสงอาทิตย์ทาได้เฉลี่ย 56.8 , 57 ,56 องศาเซลเซียส
ตามลาดับ ดังภาพที่ 3 และพบว่าค่าความชื้นสุดท้ายเฉลี่ยเปรียบเทียบระหว่างกล้วยน้าว้าที่อบด้วยเครื่องอบแห้ง แบบอุโมงค์ ร้อย
ละ 15 กับการตากแบบธรรมชาติหลังจากผ่านวันที่ 3 ร้อยละ 36.7 ซึ่งเท่ากับว่าเตาอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สามารถลด
ความชื้นกล้วยน้าว้า ได้เร็วกว่าการตากแบบธรรมชาติได้ถึง 2.4 เท่าดังแสดงในภาพที่ 4
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ภาพที่ 3 น้าหนักกล้วยน้าว้าหลังผ่านการลดความชื้นภายในระยะเวลา 3 วัน
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อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

น้าหนักกล้วย (กรัม)

เปรียบเทียบน้าหนักหลังผ่านการลดความชืนภายใน 3 วัน
กับระดับอุณหภูมิ ภายในและภายนอกเตาอบ
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ความชืนกล้วยน้าว้า (มาตรฐานเปียก)

เปรียบเทียบความชืนที่ลดลงในกล้วยน้าว้า ระหว่างเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์
และการตากแบบธรรมชาติ
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ภาพที่ 4 ความชื้นที่ลดลงในกล้วยน้าว้า ระหว่างเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์และการตากแบบธรรมชาติ
อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีต่อการลดความชื้นของกล้วยน้าว้าพันธุ์มะลิอ่อง พิษณุโลก
ด้วยเตาอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์เปรียบเทียบกับการตากกล้วยด้วยวิธีธรรมชาติแบบวิถีชาวบ้าน เพื่อเป็นการ
ปรับปรุงคุณภาพและวิธีการผลิตกล้วยตากที่มีมาตรฐาน ซึ่งจากสมมติฐานดังกล่าว ภายในระยะเวลาสามวัน ผลการวิจัยพบว่า
อุณหภูมิของเครื่องอบกล้วยพลังงานแสงอาทิตย์ทาได้เฉลี่ย 56.8, 57, 56 องศาเซลเซียส น้าหนักน้าที่หายไปของกล้วยน้าว้าเฉลี่ย
คือ 199 กรัม 398 กรัม 554 กรัม เปรียบเทียบน้าหนักกล้วยน้าว้าภายหลังจากการตากแบบธรรมชาติเฉลี่ย คือ 150 กรัม 300
กรัม 425 กรัม ตามลาดับ และค่าความชื้นสุดท้ายเฉลี่ยเปรียบเทียบระหว่างกล้วยน้าว้าที่อบด้วยเครื่องอบแห้งแบบอุโมงค์ ร้อยละ
15 กับการตากแบบธรรมชาติหลังจากผ่านวันที่ 3 ร้อยละ 36.7 ทั้งนี้เนื่องจากเตาอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดความชื้น
กล้วยน้าว้า ได้เร็วกว่าการตากแบบธรรมชาติได้ถึง 2.4 เท่า ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนิรุทธิ์ และสมบัติ
(2556) เรื่องเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดพาความร้อนแบบธรรมชาติและชนิดพาความร้อนแบบบังคับ ที่พบว่าเครื่องอบ
แห้งแบบอุโมงค์จะเหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องการอุณหภูมิที่มาก ๆ โดยสามารถประยุกต์ใช้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่
เป็นขนาดเล็ก เพราะสามารถลดระยะเวลาในการอบแห้งทาให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมีราคาเมื่อนามาวางจาหน่ายตามท้องตลาดได้
เป็นอย่างดี อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายในการสร้างเครื่องที่ต่า เหมาะกับใช้อบแห้งกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องใช้อุณหภูมิสูงมาก
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาผลของอุณหภูมิต่อความชื้นในกล้วยน้าว้าพันธุ์มะลิอ่อง พิษณุโลก ในเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
อุโมงค์ เปรียบเทียบกับการตากแบบธรรมชาติ พบว่าภายในระยะเวลาสามวัน การผลิตความร้อนด้วยแผงรับรังสีอาทิตย์แบบแผ่น
เรียบ อากาศร้อนไหลผ่านแผงรับรังสีผลิตความร้อนได้ เพียงพอต่ออัตราการลดความชื้นของกล้วยน้าว้า พันธุ์มะลิอ่อง พิษณุโลก
หากเปรียบเทียบกับการตากแบบธรรมชาติที่อุณหภูมิแวดล้อม ถึงแม้ว่าจะได้รังสีอาทิตย์โดยตรงเช่นกันแต่ระดับอุณหภูมิก็ยังไม่สูง
พอที่จะสามารถทาให้กล้วยน้าว้าลดความชื้นได้ทันภายในเวลาที่ต้องการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการอบกล้วยน้าว้าในเตาอบพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบอุโมงค์มีประสิทธิภาพในการลดความชื้นได้ดีกว่าการลดความชื้นด้วยวิธีการตากแบบธรรมชาติ
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เซตย่อยวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของกึ่งกรุป
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บทคัดย่อ
ในบทความนี้ได้นาเสนอแนวคิดของกึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงและไอดีลทางซ้าย (ขวา) วิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของ
กึ่งกรุปและมีการตรวจสอบสมบัติต่าง ๆ ของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ยังได้หาลักษณะเฉพาะบางประการของไอดีลทางซ้าย
(ขวา) วิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของกึ่งกรุป ยิ่งไปกว่านั้นเราได้พิสูจน์ว่า °
f  (±
f , ±
f  ) เป็ นกึ่งกรุปย่อย (ไอดีล ทางซ้ าย, ไอดี ล
ทางขวา, ไอดีล) วิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของกึ่งกรุป S ก็ต่อเมื่อ U°  °f ,  ,   ,  ,     เป็นกึ่งกรุปย่อย (ไอดีลทางซ้าย, ไอดีล
ทางขวา, ไอดีล) ของ S เมื่อ  ,    Im ±
f  ,  ,    Im ±
f .
คาสาคัญ : 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
f  ,  ,    Im ±
 ,    Im ±
f .


Keywords : interval valued bipolar fuzzy subset, interval valued bipolar fuzzy subsemigroup, interval valued
bipolar fuzzy left (right) ideal, level subset.
บทนา
ในปี ค.ศ. 1965 Zadeh ได้แนะนาแนวคิดของเซตย่อยวิภัชนัย กล่าวคือจะเรียกฟังก์ชัน f ว่าเซตย่อยวิภัชนัย ของเซต
ไม่ว่าง S ถ้า f : S [0,1] 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 ได้แนะนา
แนวความคิดของกึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยสองขั้ว และไอดีลทางซ้าย (ไอดีลทางขวา, ไอดีล) วิถัชนัยสองขั้วในกึ่งกรุปนอกจากนี้พวกเขา
ยังได้หาลักษณะเฉพาะของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ต่อมาในปี ค.ศ. 2012 Ban และคณะ ได้เสนอแนวคิดของกึ่งกรุปย่อยวิภัชนัย  สองขั้ว และไอดีลทางซ้าย (ไอดีลทางขวา, ไอดีล) วิถัชนัย  -สองขั้วในกึ่งกรุปนอกจากนี้พวกเขายังได้หาลักษณะเฉพาะของสิ่งที่
กล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ Aslam และคณะ ได้นาเสนอแนวความคิดของของเซตย่อยวิภัชนัยค่าสองขั้วในกึ่งกรุป ในปี ค.ศ. 2013
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Yaqoob และคณะได้แนะนาแนวคิดของกึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยค่าช่วง (ซ้าย, ขวา, ไบ-) ไอดีลในกึ่งกรุป ในปี ค.ศ. 2014 Abdullah
และคณะได้นาเสนอแนวความคิดของไอดีลวิภัชนัย ( ,  ) ค่าช่วงในกึ่งกรุป
ในปี ค.ศ. 2006 Narayanan และ Manikantan ได้นาเสนอแนวคิดของไอดีลทางซ้าย (ไอดีลทางขวา, ไอดีล, ไบ-ไอดีล)
วิภัชนัยค่าช่วงที่ก่อกาเนิดโดยเซตย่อยวิภัชนัยค่าช่วงในกึ่งกรุป นอกจากนี้พวกเขายังได้หาลักษณะเฉพาะบางประการของสิ่งที่กล่าว
มาข้างต้น ในปี ค.ศ. 2013 Singaram และ Kandasamy ได้แสดงความสัมพันธ์ของกึ่งกรุป อินทรา-ปกติกับไอดีลทางซ้าย (ไอดีล
ทางขวา, ไอดีล, ไบ-ไอดีล) วิภัชนัยค่าช่วงในกึ่งกรุป นอกจากนี้ Kar และ Sarkar ได้แนะนาแนวคิดของ (i  v) กึ่งกรุปปกติอย่าง
สมบูรณ์ (แบบอ่อน) วิภัชนัยของกึ่งกรุปและได้หาสมบัติบางประการของ (i  v) กึ่งกรุปปกติอย่างสมบูรณ์ (แบบอ่อน) วิภัชนัย
ในปี ค.ศ. 2014 Kar และคณะ ได้ได้แนะนาแนวคิดของ (i  v) ไอดีลวิภัชนัย (ลดทอนไม่ได้) กึ่งเฉพาะของกึ่งกรุป และได้หา
สมบัติบางประการของ (i  v) ไอดีลวิภัชนัย (ลดทอนไม่ได้) กึ่งเฉพาะของกึ่งกรุป
ในบทความนี้ได้ศึกษาพัฒนาขยายแนวความคิดของเซตย่อยวิภัชนัยสองขั้วและเซตย่อยวิภัชนัยค่าช่วงในกึ่งกรุปตาม
แนวทางของ Kim และคณะและตามแนวทางของ Narayanan และ Manikantan นอกจากนี้ได้ตรวจสอบสมบัติต่าง ๆ ของ กึ่ง
กรุ ป วิ ภั ช นั ย สองขั้ ว ค่ า ช่ ว งและไอดี ล ทางซ้ า ย (ขวา) วิ ภั ช นั ย สองขั้ ว ค่ า ช่ ว งของกึ่ ง กรุ ป ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น เราได้ พิ สู จ น์ ว่ า
°
f  (±
f , ±
f  ) เป็นกึ่งกรุ ปย่อย (ไอดี ลทางซ้าย, ไอดี ลทางขวา, ไอดี ล) วิภั ชนัยสองขั้วค่าช่วงของกึ่งกรุป S ก็ต่ อเมื่อ
° °
U
f ,  ,   ,  ,      เป็นกึ่งกรุปย่อย (ไอดีลทางซ้าย, ไอดีลทางขวา, ไอดีล) ของ S
ความรู้พื้นฐาน
ตลอดบทความนี้ เราจะให้ S เป็นกึ่งกรุป จะเรียกเซต A ที่ไม่เป็นเซตว่างของ S ว่า กึ่งกรุปย่อย (subsemigroup)
ถ้า ab  A สาหรับทุก 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) และสาหรับทุกเซตย่อยวิภัชนัย f , g ของ S จะกล่าวว่า f  g ถ้า f (x)  g(x) สาหรับทุก x  S
ต่อไปเราจะนิยามเซตย่อยวิภัชนัย f  g และ f  g ของ S ดังนี้
( f  g)(x)  f ( x)  g( x)  f ( x)  g( x)

และ

( f  g)(x)  f ( x)  g( x)  f ( x)  g( x)
สาหรับทุก x  S โดยทั่ว ๆ ไปแล้ว ถ้า f i เป็นเซตย่อยวิภัชนัยของ S สาหรับทุก i  I แล้ว

I

iI

fi และ

Uf
iI

i

จะนิยาม

โดย


 I fi  ( x)  I fi  x   inf  fi  x  | i  I 
iI
 iI 

และ


 U fi  ( x)  U fi  x   sup  fi  x  | i  I 
iI
 iI 

±a  a , a  เ มื่ อ
เ ร า นิ ย า ม a%
 a , a  แ ล ะ 






0  a  a  1 และ 1  a  a  0 นอกจากนี้เรายังกาหนดให้ D 0,1 และ D 1,0 คือเซตของช่วงย่อย
ปิ ด (closed subintervals) ทั้ ง หมดของ 0,1 และ 1,0 ตามล าดั บ นั่ น คื อ D 0,1  a%
: a  0,1 และ

ก า ห น ด ใ ห้

a 0,1

และ

a 1,0
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 ต่อไปเราจะนิยามการดาเนินการ “  ”,

D  1,0  ±a : a   1,0
D0,1  D1,0

1.
2.
3.
4.

“  ”, “  ”, “  ” และ “  ” บน

ดังนี้

a%
 b%ก็ต่อเมื่อ a  b และ a  b
a%
 b%ก็ต่อเมื่อ a  b และ a  b
a%
 b%ก็ต่อเมื่อ a  b และ a  b

( ±a  ±b ก็ต่อเมื่อ a  b และ a  b )
( ±a  ±b ก็ต่อเมื่อ a  b และ a  b )
( ±a  ±b ก็ตอ่ เมื่อ a  b และ a  b )


±a  ±b  a
 b   



 b  

±a  ±b  a   b , a   b 
a%
 b% a  b , a  b  






 b , a 
5. a%
 b% a  b , a
±a, 
±b  D  1,0 นอกจากนี้ความรู้พื้นฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเซตย่อยวิภัชนัยค่าช่วงผู้ที่สนใจ
สาหรับทุก a%
, b% D 0,1  

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ (Narayanan และ Manikantan, 2006)
ผลการวิจัย
ในหัวข้อต่อไปนี้เราจะแนะนาแนวความคิดของเซตย่อยวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของกึ่งกรุป 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 ±
f  : S  D[1,0]
f  : S  D[0,1] และ ±
ข้อสังเกต จากบทนิยาม 3.1 เห็นได้ชัดเจนว่า ถ้า ±
f   x   0%สาหรับทุก x  S แล้ว



°
f  ( x, ±
f  ( x), ±
f  ( x)) : x  S



จะเป็นเซตย่อยวิภัชนัยค่าช่องของกึ่งกรุป S





ข้อตกลง 1. เพื่อความสะดวกในบทความนี้จะเขียน °f  ( x, ±
f  (±
f , ±
f  ) ยิ่งไป
f  ( x), ±
f  ( x)) : x  S แทนด้วย °
กว่านั้น °f : S  D  1,1
2. นิยามเซตย่อยวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วง S°  (S± , S± ) ในกึ่งกรุป S โดยที่ S± ( x)  1%และ S± ( x)  ±1
สาหรับทุก x  S
± , g
± ) เป็นเซตย่อยวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของ S
°  (g
บทนิยาม 3.2. กาหนดให้ S เป็นกึ่งกรุป °f  ( ±
f , ±
f  ) และ g
ผลคูณ (product) ของ °f กับ g° เขียนแทนด้วย °f o g° นิยามโดย



±

f  ( y)  g± ( z)
xU
 ±
±
( f o g )( x)    yz
0%


และ
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±
±

 xI yz f ( y)  g ( z)
 ±
±
( f o g )( x)  
0%




; y, z  S ,  x  yz
; x  yz

± , g
± ) และ h%
°  (g
ทฤษฎีบท 3.3. ถ้า °f  ( ±
 (h± , h± ) เป็นเซตย่อยวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของกึ่งกรุป S
f , ±
f  ), g
 f o g° oh%
แล้ว  °f o g°  oh%°










± oh±  ±
พิสูจน์ เริ่มต้นจะแสดงว่า ±
f  og
f  o g± oh± ให้ x  S จะได้ว่า

 ±f og±  oh±  (x)












 U ±
f  o g± ( y)   h± ( z)
 x yz




 U U ±
f  (a)  g± (b)   h± ( z ) 


x  yz   y  ab









 ±f (a)  g± (b)  h± (z)
f (a)   g± (b)  h± ( z )  
U ±


U





x  ab  z









x  a bz 









 ±


±
±
 f (a)   U g (d )  h (c)  
x  a (bz ) 
 bz cd


U

U  ±f (a)  (g± oh± )(w)






x aw









 ±f o g± oh±  (x)








ดังนั้น ±
f  o g± oh±  ±
f  o g± oh± ในทานองเดียวกันเราสามารถแสดงได้ว่า





±
± oh±  ( ±
fo g
f  o g± ) oh±

















± oh±  ±
นั่นคือ ±
f  og
f  o g± oh±  ±
f  o g± oh± ให้ x  S พิจารณา
f  o g± oh± ต่อไปจะแสดงว่า ±

 ±f og±  oh±  (x)








I

x  yz





 ±f o g±  ( y)  h± (z)











 ± 
±
±
  I f (a)  g (b)   h ( z ) 
x  yz   y  ab



I

 ±f (a)  g± (b)  h± (z)
 ±f (a)   g± (b)  h± (z)


I





x  ab  z



I



x  a bz 









 ±


±
±
 f (a)   I g (c)  h (d )  
x  a bz  
 bz cd

 I ±
f  (a)  g± oh± (w)



I

x  w a
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 ±f o g± oh±  (x)










 ±f og±  oh±  ±f o g± oh± 


 



± oh±  ±
± oh±  ±
ดังนั้นจึงได้ว่า ±
fo g
f  og
f  o g± oh± ในการแสดงว่า ±
f  o g± oh± ก็สามารถแสดง

ไ ด้ ใ น ท า น อ ง เ ดี ย ว จึ ง ไ ด้ ว่ า
 f o g° oh%
 °f o g°  oh%°














จ า ก ที่ ก ล่ า ว ม า ส า ม า ร ถ ส รุ ป ไ ด้ ว่ า


°( S ), o
°(S ) คือเซตของทุกเซตย่อยวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของกึ่งกรุป S โดยทฤษฎีบท 3.3 จะได้ว่า  F
ข้อสังเกต กาหนดให้ F
เป็นกึ่งกรุป

บทนิยาม 3.4. กาหนดให้ °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)

สาหรับทุก x, y  S
ทฤษฎีบท 3.5. กาหนดให้ °f  ( ±
f  (±
f , ±
f , ±
f  ) เป็นเซตย่อยวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของกึ่งกรุป S จะได้ว่า °
f  ) เป็น
กึ่งริงย่อยวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของ S ก็ต่อเมื่อ ±
f  o±
f±
f±
f  o±
f
f  และ ±
พิสูจน์ สมมติให้ °f  ( ±
f , ±
f  ) เป็นกึ่งริงย่อยวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของ S ให้ x  S พิจารณา
±
f  o±
f  ( x)



I

 ±f ( y)  ±f ( z)

I

±
f  ( yz )

x  yz







x  yz

 ±
f   x



ดังนั้น ±
f±
f  o±
f  ในการแสดงว่า f o f  f ก็สามารถแสดงได้ในทานองเดียวกัน
สมมติให้ ±
f  o±
f±
f±
f  o±
f  ให้ x, y  S พิจารณา
f  และ ±

±
f  ( xy)

 ±
f  o±
f  ( xy)
±

f  ( a)  ±
f  (b)

I

xy  ab





 ±
f  ( x)  ±
f  ( y)
ดังนั้น ±
f  ( xy)  ±
f  ( x)  ±
f  ( y) ในการแสดงว่า ±
f  ( xy)  ±
f  ( x)  ±
f  ( y) ก็สามารถแสดงได้ในทานองเดีย วกัน
โดยบทนิยาม 3.5 จะได้ว่า °f  ( ±

f , ±
f  ) เป็นกึ่งริงย่อยวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของ S
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บทนิยาม 3.6. กาหนดให้ °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)

สาหรับทุก x, y  S และถ้า °f  ( ±
f , ±
f  ) เป็นทั้งไอดีลทางซ้ายวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงและไอดีลทางซ้ายขวาวิภัชนัย สองขั้ว
ค่าช่วงของ S แล้วจะเรียก °f  ( ±
f , ±
f  ) ว่า ไอดีลวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วง (interval valued bipolar fuzzy ideal)
ของ S
จากบทนิ ย าม 3.5 เห็ น ได้ ชัด เจนว่ า °f  ( ±
f , ±
f  ) เป็ น ไอดี ล วิ ภั ช นั ย สองขั้ ว ค่ า ช่ ว งของกึ่ ง กรุ ป S ถ้ า
±
f  ( xy)  ±
f  ( xy)  ±
f  ( x)  ±
f  ( x)  ±
f  ( y) x, y  S และทุกไอดีลทางซ้าย (ขวา) วิภัชนัย สองขั้ว
f  ( y) และ ±
ค่าช่วงของ S จะเป็นกึ่งริงย่อยวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของ S เสมอ
ข้ อ สั ง เกต

ทฤษฎีบท 3.7. ถ้า °f  ( ±
f , ±
f  ) เป็นเซตย่อยวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของกึ่งกรุป S แล้วข้อความต่อไปนี้เป็นจริงเสมอ
1. เซตย่ อ ยวิ ภั ชนั ย สองขั้ ว ค่ า ช่ ว ง °f  ( ±
f , ±
f  ) เป็ นไอดี ล ทางซ้ า ยวิ ภั ช นั ย สองขั้ ว ค่ า ช่ ว งของ S ก็ ต่ อ เมื่ อ
S± o ±
f   S± o ±
f±
f  และ ±
f
2. เซตย่ อ ยวิ ภั ชนั ย สองขั้ ว ค่ า ช่ ว ง °f  ( ±
f , ±
f  ) เป็ น ไอดี ล ทางขวาวิ ภั ช นั ย สองขั้ ว ค่ า ช่ ว งของ S ก็ ต่ อ เมื่ อ
±
f  o S±  ±
f   S± o ±
f  และ ±
f
°
3. เซตย่ อ ยวิ ภั ช นั ย สองขั้ ว ค่ า ช่ ว ง
f  (±
f , ±
f  ) เป็ น ไอดี ล วิ ภั ช นั ย สองขั้ ว ค่ า ช่ ว งของ S ก็ ต่ อ เมื่ อ
S± o ±
f   S± o ±
f  o S±  ±
f   S± o ±
f±
f , ±
f , ±
f  และ ±
f
พิสู จ น์ 1. สมมติใ ห้ °f  ( ±
f   x   0%แล้ ว
f , ±
f  ) เป็ น ไอดี ล ทางซ้ า ยวิ ภั ช นั ย สองขั้ ว ค่ า ช่ ว งของ S ให้ x  S ถ้ า ±
±
f   x   S± o ±
f   x  พิจารณา
S± o ±
f  ( x)


I

 S± ( y)  ±f ( z)
 ±1 ±f ( z)

I

±
f   z

I

±
f  ( yz )

I

x  yz



x  yz









x  yz



x  yz

 ±
f   x

จึงได้ว่า ±
f   S± o ±
f  ในการแสดงว่า S± o ±
f±
f  ก็สามารถแสดงได้ในทานองเดียวกัน
สมมติให้ S± o ±
f±
f  และ ±
f   S± o ±
f  ให้ x, y  S พิจารณา
±
f  ( xy)

 S± o ±
f  ( xy)
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I

xy  ab

 S± (a)  ±f (b)




 S± (a)  ±
f  ( y)
±1  ±
 
f  ( y)

 ±
f   y

ดังนั้น ±
f  ( xy)  ±
f   y  ในการแสดงว่า ±
f  ( xy)  ±
f  ( y) ก็สามารถแสดงได้ในทานองเดียวกัน โดยบทนิยาม 3.5 จะได้
ว่า °f  ( ±
f , ±
f  ) เป็นไอดีลทางซ้ายวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของ S
2. สามารถแสดงได้ในทานองเดียวกันกับข้อ 2
3. เป็นผลมาจากข้อ 2 และข้อ 3



ทฤษฎีบท 3.8. ถ้า S เป็นกึ่งกรุปมีเอกลักษณ์ทางซ้าย แล้ว S± oS±  S± และ S± oS±  S±
พิสูจน์ เห็นได้ชัดเจนว่า x  ex สาหรับทุก x  S และ e เป็นเอกลักษณ์ทางซ้ายของ S ดังนั้น
(S± o S± )( x)



U  S± (e)  S± ( x)




x ex

 S± (e)  S± ( x)

 1%

นั่นคือ S± o S± ( x)  S± ( x) สาหรับทุก x  S พิจารณา
(S  o S  )( x)



I

x ex

 S± (e)  S± (x)




 S± (e)  S± ( x)

 ±1

สาหรับทุก x  S แสดงว่า S± o S± ( x)  S± ( x) สาหรับทุก x  S จึงสรุปได้ว่า S± oS±  S± และ S± oS±  S±

ทฤษฎีบท 3.9. กาหนดให้ ±
fA  (±
f A , ±
f A ) เป็นเซตย่อยวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของกึ่งกรุป S นิยามโดย

1% ;x  A
±
f A ( x)  
%

0 ; x  A

และ

±1 ; x  A
±
f A ( x)  
%

0 ; x  A

จะได้ว่าข้อความต่อไปนี้เป็นจริงเสมอ
1. A เป็นกึ่งริงย่อยของ S ก็ต่อเมื่อ ±
fA  (±
f A , ±
f A ) เป็นกึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของ S
2. A เป็นไอดีลทางซ้ายของ S ก็ต่อเมื่อ ±
fA  (±
f A , ±
f A ) เป็นไอดีลทางซ้ายวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของ S
3. A เป็นไอดีลทางขวาของ S ก็ต่อเมื่อ ±
fA  (±
f A , ±
f A ) เป็นไอดีลทางขวาวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของ S
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4. A เป็นไอดีลของ S ก็ต่อเมื่อ ±
fA  (±
f A , ±
f A ) เป็นไอดีลวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของ S
พิสูจน์ 1. สมมติให้ A เป็นกึ่งริงย่อยของ S ให้ x, y  S ถ้า x  A หรือ y  A แล้ว ±
f A ( y)  0%
f A ( x)  0%หรือ ±
±
±1 ดั งนั้น
f A  xy   
f A ( xy)  0% ±
f A ( x)  ±
f A ( y) ถ้า x  A และ y  A แล้ว xy  A ทาให้ได้ ว่า ±
±
±1  ±
f A ( xy)  
f A ( xy)  ±
f A ( x)  ±
f A ( x)  ±
f A ( y) ใ น ก า ร แ ส ด ง ว่ า
f A ( y) จึ ง ส รุ ป ไ ด้ ว่ า ±
±
f A ( xy)  ±
fA  (±
f A ( x)  ±
f A , ±
f A ) เป็นกึ่ง
f A ( y) ก็สามารถแสดงได้ในทานองเดียวกัน จากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า ±
ริงย่อยวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของ S
ส ม ม ติ ใ ห้ ±
f  (±
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

ดังนั้น

A

A

A

±
±1 
±1  
±1 นั่นคือ ±
±1 ดังนั้น xy  A จึงสรุปได้ว่า A เป็นกึ่งกรุปย่อย
f A ( xy)  ±
f A ( xy)  
f A ( x)  ±
f A ( y)  
ของ S
2. สมมติ ใ ห้ A เป็ น ไอดี ล ทางซ้ า ยของ S ให้ x, y  S ถ้ า x  A แล้ ว ±
ดั ง นั้ น
f  ( x)  0%
A

±
±1 ดังนั้น ±
±1  ±
f A  x y   
f A ( xy)  
f A ( xy)  0% ±
f A ( y) ถ้า x  A แล้ว xy  A ทาให้ได้ว่า ±
f A ( y) จึง
สรุปได้ว่า ±
f  ( xy)  ±
f  ( xy)  ±
f  ( y) ในการแสดงว่า ±
f  ( y) ก็สามารถแสดงได้ในทานองเดียวกัน จากที่กล่าวมาสารถ
A

A

A

A

สรุปได้ว่า ±
fA  (±
f A , ±
f A ) เป็นไอดีลทางซ้ายวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของ S
สมมติ ใ ห้ ±
fA  (±
f A , ±
f A ) เป็ น ไอดี ล ทางซ้ า ยวิ ภั ช นั ย สองขั้ ว ค่ า ช่ ว งของ S ให้ x  A และ s  S เนื่ อ งจาก
±
±1 นั่นคือ ±
±1 ดังนั้น sx  A จึงสรุปได้ว่า A เป็น ไอดีลทางซ้ายของ S
f  (sx)  ±
f  ( x)  
f  (s x)  
A

A

A

3. สามารถแสดงได้ในทานองเดียวกันกับข้อ 2
4. เป็นผลมาจากข้อ 2 และข้อ 3



ข้อสังเกต จากทฤษฎีบท 3.9 เห็นได้ชัดเจนว่า ±
fS  S°
ก าหนดให้ °f  ( ±
f , ±
f  ) เป็ น เซตย่ อ ยวิ ภั ช นั ย สองขั้ ว ค่ า ช่ ว งของกึ่ ง กรุ ป S และ  ,    D 0,1 ,
 ,    D 1,0 นิยามเซตย่อย



 





 



° ±
U
f  ,  ,   : x  S : ±
f   x    ,  

และ

° ±
U
f  ,  ,   : x  S : ±
f   x    ,  









° ±
° ±
จะเรียก U
f  ,  ,   ว่า เซตย่อยระดับทางบวก (positive level subset) ของ °
f  ,  ,   ว่า เซต
f เรียก U
° °
f ,  ,   ,  ,    ว่า เซตย่อยระดับ (level
ย่อยระดับทางลบ (negative level subset) ของ °f และจะเรียก U



 



° °
° ±
° ±
subset) ของ °f ถ้า U
f ,  ,   ,  ,   : U
f  ,  ,   U
f  ,  ,  

ทฤษฎีบท 3.10. กาหนดให้ °f  ( ±
f , ±
f  ) เป็นเซตย่อยวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของกึ่งกรุป S จะได้ว่าข้อความต่อไปนี้เป็นจริง
เสมอ
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° °
f ,  ,   ,  ,      เป็นกึ่ง
1. °
f  (±
f , ±
f  ) เป็นกึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของ S ก็ต่อเมื่อ U

กรุปย่อยของ S สาหรับแต่ละ  ,    Im ±
f  ,  ,    Im ±
f

° °
f ,  ,   ,  ,      เป็น
2. °
f  (±
f , ±
f  ) เป็นไอดีลทางซ้ายวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของ S ก็ต่อเมื่อ U

ไอดีลทางซ้ายของ S สาหรับแต่ละ  ,    Im ±
f  ,  ,    Im ±
f

° °
f ,  ,   ,  ,      เป็น
3. °
f  (±
f , ±
f  ) เป็นไอดีลทางขวาวิภัชนัยสองขั้ว ค่าช่วงของ S ก็ต่อเมื่อ U

ไอดีลทางขวาของ S สาหรับแต่ละ  ,    Im ±
f  ,  ,    Im ±
f

° °
f ,  ,   ,  ,      เป็นไอดี ล
4. °
f  (±
f , ±
f  ) เป็นไอดีลวิภัชนัยสองขั้ว ค่าช่วงของ S ก็ต่อเมื่อ U

ของ S สาหรับแต่ละ  ,    Im ±
f  ,  ,    Im ±
f
พิสูจน์ สมารถพิสูจน์ได้ในทานองเดียวกันกับทฤษฎีบท 3.10.
อภิปรายผล
ในบทความนี้ได้พัฒนาแนวคิดของเซตย่อยวิภัชนัยสองขั้วและเซตย่อยวิภัชนัยค่าช่วงในกึ่งกรุปมาเป็นเซตย่อยวิภัชนัยสอง
ขั้วค่าช่วง และได้หาคุณสมบัติต่าง ๆ ของกึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วง และไอดีลทางซ้าย (ขวา) วิภัชนัย สองขั้วค่าช่วงในกึ่ง
กรุป นอกจากนัน้ ยังได้หาลักษณะเฉพาะบางประการของไอดีลทางซ้าย (ขวา) วิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงในกึ่งกรุปย่อยซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Kim และคณะ และงานวิจัยของ Narayanan และ Manikantan
สรุปผลการวิจัย
ในบทความนี้ ไ ด้ ส ร้ า งทฤษฎี บ ทที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เซตย่ อ ยวิ ภั ช นั ย สองขั้ ว ค่ า ช่ ว งในกึ่ ง กรุ ป นอกจากนี้ ยั ง ได้ ว่ า
±
°
f   S± o ±
f±
f, ±
f,
f  ( f , ±
f  ) เป็ นไอดี ล ทางขวาวิ ภั ชนั ย สองขั้ ว ค่ า ช่ ว งของ S ก็ ต่ อเมื่ อ S± o ±
±
f  o S±  ±
f   S± o ±
f  และ ±
f  นอกจากนี้ยังได้ว่า A เป็นไอดีลของ S ก็ต่อเมื่อ ±
fA  (±
f A , ±
f A ) เป็นไอดีลวิภัช
นัยสองขั้วค่าช่วงของ S ยิ่งไปกว่านั้นเรายังแสดงให้เห็นว่า ±
f  (±
f , ±
f  ) เป็นไอดีลวิภัชนัยสองขั้วค่าช่วงของ S ก็ต่อเมื่อ





A

A

A

° °
U
f ,  ,   ,  ,     เป็นไอดีลของ S สาหรับแต่ละ  ,    Im ±
f  ,  ,    Im ±
f .
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เพื่อพัฒนาชุดปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานโดยใช้หลักการไมโครสเกล โดยการดัดแปลงอุปกรณ์ที่ใช้ในปฏิบัติการ
ชีว เคมีพื้ นฐานในระดั บไมโครสเกลในงานวิเ คราะห์ เชิ งคุ ณภาพ แล้ ว ตรวจสอบความถู กต้ องโดยเปรีย บเทีย บกับ วิธี การเดิ ม
แล้ววิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทปฏิบัติการจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนและประเมิน
ความพึงพอใจ โดยนาไปทดลองใช้กับนั กศึกษาชั้นปีที่ 2 จานวน 40 คน ผลการวิจัยพบว่าชุด ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานโดยใช้
หลักการไมโครสเกล สามารถลดการใช้สารเคมีลงได้ 5 เท่าเมื่อเทียบกับวิธีดั้งเดิมพบว่า ผลที่วิเคราะห์เชิงคุณภาพมีค่าความถูกต้อง
เป็นที่ ยอมรับได้ และพบว่ากลุ่ มนัก ศึกษาที่ได้ เรีย นโดยใช้ บ ทปฏิ บัติการชีว เคมี พื้นฐานใช้ หลัก การไมโครสเกลที่พั ฒนาขึ้น มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกัน พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนของผู้เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลการประเมินความพึงพอใจต่อบทปฏิบัติการอยู่ในระดับดี บทปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานโดย
ใช้หลักการไมโครสเกลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
คาสาคัญ : 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
บทนา
การเรียนการสอนของไทยในสถาบันการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เน้นการถ่ายทอด
เนื้อหาในห้องเรียนและท่องจาจากตาราเป็นใหญ่ทาให้ผู้เรียนขาดประสบการณ์และการศึกษาจากความเป็นจริงที่อยู่รอบ ๆ ตัว
ขาดการคิดวิจารณญาณ ขาดการนาเอาประสบการณ์และข้อมูลมาสังเคราะห์ให้เป็นปัญญาที่สูงขึ้น การเรียนโดยวิธีนี้จริยธรรมจึง
ไม่เกิด เพราะจริยธรรมเกิดจากความเข้าใจโลกและเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้ง (ประเวศ วะสี, 2539) การศึกษาในยุค Thailand 4.0”
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แต่เป็นการเตรียมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ กล่าวคือ นอกจากให้ความรู้แล้ว ต้องทาให้เขาเป็นคนที่รักที่จะเรียน มีคุณธรรม และสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วย นั่นก็คือการสร้างคนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะในการคิดวิเคราะห์ การพัฒนาประเทศให้มี
ความทันสมัย มีรายได้มากขึ้น และก้าวพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง โดยจะต้องผลิตนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเป็นฐานใน
การพัฒนาประเทศ และต้องสามารถติดต่อค้าขายกับนานาประเทศได้ด้วย เช่นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เป็นหัวใจสาคัญใน
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) การปฏิบัติการในวิชาวิทยาศาสตร์ จึงเป็นวิธีสอนวิธีหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ แต่ด้วยเหตุผลความปลอดภัยต่อผู้ทา
การทดลองและสิ่งแวดล้อม จึงมีความพยายามคิดหาวิธีในการออกแบบการทดลอง เพื่อลดปริมาณการสารเคมีที่เป็นอันตราย
นอกจากจะเป็น เทคนิควิธี ที่สะอาดแล้ว ยังช่วยลดค่า ใช้จ่า ยในการทดลองปัจจุบัน การเรีย น การสอนในรายวิชาปฏิบัติการ
ชีวเคมีพื้นฐาน ในมหาวิทยาลัย สาหรับนักศึกษาที่เรียนพื้นทางวิทยาศาสตร์ ในแต่ละภาคเรียนมีผู้ลงทะเบียนเป็นจานวนมาก
ได้มาทาปฏิบัติการในวิชาปฎิบัติชีวเคมีพื้นฐาน ในการทดลองแต่ ละครั้งได้ใช้ สารเคมี เครื่องแก้ว น้า ไฟฟ้า และเวลาจานวน
มาก ทาให้สิ้น เปลือ งและเสีย ค่า ใช้จ่า ยสูง ประกอบกับ ปัจ จุบัน สารเคมีไ ด้มีร าคาแพงขึ้น มาก อัน ตรายจากสารเคมีที่ส่งผล
กระทบต่อผู้เรียน ผู้ปฏิบัติงานและผู้สอนรวมทั้งสิ่งแวดล้อมและค่ากาจัดสารเคมีที่อันตรายหลังใช้ นับว่าเป็นปัญหาที่สาคัญ ใน
การจัดเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการชีว เคมีพื้นฐานเป็นอย่างมาก การทดลองด้วยเทคนิคไมโครสเกล (Microscale
Experiment) เป็นการทดลองวิธีหนึ่งที่ใช้สารเคมีน้อยและใช้อุปกรณ์ขนาดเล็กลง โดยผลการทดลองและผลสัมฤทธิ์ ในการ
เรียนรู้เท่าหรือใกล้เคี ยงกับ การทดลองมาตรฐานทั่วไป (Standard Scale) ประโยชน์ของการทดลองด้วยเทคนิคไมโครสเกล
มีหลายด้านเมื่อเทียบกับการทดลองมาตรฐานทั่วไป (ศุภวรรณ, 2554) คือ 1) ด้านความปลอดภัย เทคนิคดังกล่าวมีความ
ปลอดภัยกว่าเนื่องจากการใช้สารปริมาณน้อยในการทาการทดลอง ถ้าเกิดปัญหาขึ้น เช่นการลุกไหม้ การระเบิด ก็จะไม่รุนแรง
มาก 2) ด้านค่าใช้จ่าย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมี ปริมาณการซื้อสารเคมีและอุปกรณ์ในการทดลองลดลง 3) ด้าน
เวลาทาให้ประหยัด เวลา เวลาที่ใ ช้ในการเตรียมสารก่อ นทาการทดลอง เวลาที่ใ ช้ใ นการทดลองรวมถึงการทาความสะอาด
อุปกรณ์ในการทดลองจะใช้เวลาน้อยลง 4ด้านสิ่งแวดล้อม การทดลองด้วยเทคนิคไมโครสเกลนี้ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมเพราะ
การใช้ปริมาณสารเคมีลดลง ทาให้เกิดของเสียที่เกิดจากการการทดลองน้อยลง 5) ด้านการเรียนรู้ทาให้ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เ รีย น เพราะการทาการทดลองด้วยเทคนิค ไมโครสเกล ทาให้ผู้เรียนมีป ระสบการณ์ในการทาการทดลองด้วยตนเอง เกิด
ทักษะและความสามารถในการแก้ปัญหา
ด้วยเทคนิคไมโครสเกลมีข้อดีหลายประการ ผู้วิจัย จึงได้สนใจที่ศึกษาการพัฒนาอุปกรณ์ ในการไทเทรตในระดับไม
โครสเกล ในการสอนวิชาปฏิบัติการเคมี เนื่องจากบางปฏิบัติการ มีการใช้สารเคมีในปริมาณมากและสารบางตัวมีราคาแพงเช่น
AgNO3 ปริมาณเพียง 100 กรัม ราคาสูงถึง 4,000 บาท และสารเคมีบางตัวมีอันตรายสูงมากต่อผู้ทาการทดลองเช่นไนโตรเบนซีน
( Nitrobenzene) ซึ่งสามารถทาลายตับไต และระเหยได้ง่ายทาให้เกิดการระคายเคืองในปอดและระบบหายใจ และสารเคมีบางตัว
ถูกปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม ทาให้เกิดการปนเปื้อนและส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารและการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศน์ และเสีย
ค่าใช้จ่ายสูงในการกาจัดของเสี ยเหลือใช้ ซึ่งหากนาเอาหลักการดังกล่าวไปใช้ได้จริง ก็น่าจะเป็นประโยชน์ ในวงกว้างและนาไป
ปรับปรุงการเรียนการสอน
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์และทดสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย
การพัฒนาชุ ดอุปกรณ์บ ทปฏิบัติการวิชาชีวเคมีพื้นฐานโดยใช้หลักการไมโครสเกลโดยผู้ วิจัยได้ ปรั บปรุงชุดบท
ปฏิบัติการวิชาชีวเคมีพื้นฐานโดยใช้หลักการไมโครสเกล โดยใช้หลอดพลาสติคขนาด 2 ml ชนิดมีฝาปิด ทนความร้อนสีใส ทนกรด
- เบส แทนหลอดแก้ว โดยมีจุดเด่นเป็นอุปกรณ์การทดลองที่ใช้สารเคมีน้อย ประมาณ 0.5 – 1 ml ภาชนะที่ใช้เป็นพลาสติก มี
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ขนาดเล็กและน้าหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายและมีความสะดวกในการจัดเก็บ ราคาถูก และทาการทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและความชัดเจนของการทดลอง ให้เหมาะสมกับนักศึกษา และเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน (ภาพที่ 1 )

ภาพที่ 1 วิธีแบบดั้งเดิมและอุปกรณ์ที่ใช้
2. การพัฒนาบทปฏิบัติการวิชาชีวเคมีพื้นฐานโดยใช้หลักการไมโครสเกล
การเรียนการสอนปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานมีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ เลือกพัฒนาบทปฏิบัติการชีวเคมี
พื้นฐานเชิงคุณภาพโดยใช้หลักการไมโครสเกล ในเรื่อง คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน กรดนิวคลิอิค เอ็นไซม์ มาทาการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมกับนักศึกษาตรวจสอบความชัดเจนของผลการทดลอง
จากการทดลองในห้องปฏิบัติการพบว่าบทปฏิบัติการใช้เวลาทดลองไม่เกิน 10 นาที โดยสามารถล้างเก็บอุปกรณ์ ที่
ใช้ในการทดลองได้อย่างสะดวกและเก็บได้ง่ายประหยัด พื้นที่เก็บ ทาให้มีเวลามากพอในการอภิปรายผลและสรุปผลร่วมกันในชั้น
เรียน หรือทาการทดลองใหม่ได้ถ้าผลไม่ชัดเจน เพราะการทดลองใช้สารเคมีน้อยและรวดเร็ว
เมื่อตรวจสอบวิธีการทดลอง และผลการทดลองในห้องปฏิบัติการแล้วผู้วิจัยนารวบรวมเป็นรายละเอียดของบท
ปฏิบัติการชีวเคมีพนื้ ฐานโดยใช้หลักการไมโครสเกลโดยอาศัยองค์ประกอบ ในบทปฏิบัติการดังนี้
1. จุดประสงค์ 2. หลักการ 3. สารเคมีและอุปกรณ์ 4. วิธีทดลอง 5. ตารางบันทึกผลการทดลอง
6. สรุปผลการทดลอง 7. แบบฝึกหัดท้ายการทดลอง
3. การนาเอาบทปฏิบัติการวิชาชีวเคมีพื้นฐานโดยใช้หลักการไมโครสเกลไปทดลองใช้
น าเอาบทปฏิ บั ติ ก ารชี ว เคมี พื้ น ฐานในการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง คุ ณ ภาพโดยใช้ ห ลั ก การ ไมโครสเกล ที่ พั ฒ นาขึ้ น มา
ทาการศึกษานาร่องกับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 กลุ่มอื่น ที่ไม่ใช่ตัวอย่างจานวน 10 คน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มๆ ละ 2 คน โดย
ผู้วิจัยเป็นผู้ทาการสอนด้วยตนเอง เพื่อหาความเหมาะสมในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาบทปฏิบัติการดังกล่าว
ผลการวิจัย
การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์และทดสอบอุปกรณ์
ในขั้นนี้ได้การพัฒนาและออกแบบอุปกรณ์ชุดปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานโดยใช้หลักการไมโครสเกลโดยผู้วิจัยได้ใช้หลอด
พลาสติกขนาด 2 ml แทนหลอดทดลองขนาด 10 ml (ดังภาพที่ 2) โดยมีจุดเด่น เป็นการทดลองที่ใช้สารเคมีน้อยประมาณ
0.05 – 5 ml ภาชนะที่ใช้เป็นพลาสติก คงทนต่อการแตก มีขนาดเล็กและน้าหนักเบาสะดวกในการใช้ สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายมี
ความสะดวกในการจัดเก็บ ไม่เปลืองเนื้อที่ ราคาถูก หรืออาจเป็นวัสดุเหลือใช้บางชนิดที่เลือกมาใช้ในการทาการทดลอง แล้วนา
อุปกรณ์ชุดดังกล่าวไปทาการทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความชัดเจนของการทดลองให้เหมาะสมกับ
นักศึกษา แล้วจึงการตรวจสอบชุดปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานด้วยหลักการ ไมโครสเกล เทียบกับวิธีมาตรฐานคือดูสีของปฏิกิริยาและ
ปริมาณสารที่ใช้และเวลา
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ภาพที่ 2 ชุดอุปกรณ์ที่นามาใช้
ผลการทดลองการวิเคราะห์หาคุณสมบัติของคาร์โปไฮเดรทเชิงคุณภาพ
การเปรี ย บเที ย บปริ ม าณสารตั ว อย่า งและสารละลายและเวลาในการทดสอบคาร์ โ บไฮเดรตทั่ วไปกั บการทดสอบ
โมลิสและไบแอลเทส โดยวีแบบเดิมกับโดยใช้หลักการไมโครสเกล
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบปริมาณสารตัวอย่างและสารละลายและเวลาในการทดสอบคาร์โบไฮเดรตทั่วไปกับการทดสอบโมลิส
โดยวีแบบเดิม กับโดยใช้หลักการไมโครสเกล ผลการทดลองค่าเฉลี่ย จาก 3 กลุ่มการทดลองได้ผลดังนี้
พารามิเตอร์ต่าง ๆ
การหาเชิงคุณภาพ
สารตัวอย่าง (ml)
H2SO4 (ml)
Molisch ,test (ml)
ผลปฏิกิริยา
เวลา (นาที)

ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
แบบดั้งเดิม
1.5
0.50
5 หยด
เกิดวงแหวนสีม่วง
10

ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
โดยใช้หลักการไมโครสเกล
0.3
0.10
1 หยด
เกิดวงแหวนสีม่วง
5

ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบปริ มาณสารตัวอย่างและสารละลายและเวลาในการทดสอบน้าตาลเพนโตสและเฮกโซสที่ใช้
แบบเดิมและใช้แบบโดยใช้หลักการไมโครสเกล ผลการทดลองค่าเฉลี่ย จาก 3 กลุ่มการทดลองได้ผลดังนี้
พารามิเตอร์ต่าง ๆ
การหาเชิงคุณภาพ
สารตัวอย่าง (ml) (เพนโทส)
สารตัวอย่าง (ml) (เฮกโซส)
สารละลายไบแอล (ml)
ผลปฏิกิริยา (เพนโทส)
ผลปฏิกิริยา (เฮกโซล)
เวลา (นาที)

ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
แบบดั้งเดิม
1.5
1.5
1.0
สีน้าเงินเขียว
สีเหลืองน้าตาล
10 นาที

ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
โดยใช้หลักการไมโครสเกล
0.30
0.30
0.20
สีน้าเงินเขียว
สีเหลืองน้าตาล
5 นาที

ผู้วิจัยได้ทดลองใช้ชุดการทดลองปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานด้วยเทคนิคโดยใช้หลักการไมโครสเกล ในห้องปฏิบัติการเพื่อ
เปรียบเทียบกับเครื่องมือมาตรฐานแบบดั้งเดิม ได้ผลเหมือนกันและที่ยอมรับได้ ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานโดยใช้หลักการไมโครสเกล
ใช้สารเคมีน้อยกว่าแบบเดิม 5 เท่า ใช้เวลาในการทดลองน้อยกว่า
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4.3 ผลศึกษาประสิทธิภาพของบทปฏิบัติการที่สร้างขึ้นจากการพัฒนาชุด ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานโดยใช้หลักการ
ไมโคร -สเกลตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ที่นาบทปฏิบัติการไปทดลองใช้ในชั้นเรียน
ตารางที่ 3 ค่าประสิทธิภาพของบทปฏิบัติการและความก้าวหน้าในการใช้บทปฏิบัติการในชั้นเรียน
กลุ่มเรียน
กลุ่มชีววิทยา กลุ่ม 1 /59

ค่าประสิทธิภาพ (E1:E2)
88.33 : 82.80

ร้อยละความก้าวหน้าในการใช้บทปฏิบัติการ
15.80

ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาค่า E1:E2 =75:75 โดยยอมรับประสิทธิภาพมีค่าเบี่ยงเบนได้ ± 5 % จากเกณฑ์พิจารณา
ดังกล่าว จะเห็นว่าบทปฏิบัติการดังกล่าวมีค่าประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ตั้งไว้ทั้งกระบวนการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความก้าวหน้าของผู้เรียนที่ใช้บทปฏิบัติการอยู่ในช่วง 15.80 %
4.4 ผลศึกษาผลสัมฤทฺธิ์ทางการเรียนภายหลังจากการใช้บทปฏิบตั ิการด้วยพัฒนาชุดปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานโดย
ใช้หลักการไมโครสเกลที่นาบทปฏิบัติการไปทดลองใช้ในห้องเรียน
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนใช้บทปฏิบัติการและหลังใช้บทปฏิบัติการ
นักเรียนตัวอย่าง
รวม

ผลการทดสอบ
ก่อน
หลัง

N
30
30

S.D.
1.20
1.13

̅
𝒙
10.09
12.43

t

Sig.

7.30 *

0.00

จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการวิเ คราะห์ ผลการทดสอบผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรีย นของนั ก ศึ ก ษาก่อ นและหลังการใช้ บ ท
ปฏิบัติการ พบว่ามีความแตกต่างกันโดยหลังการใช้บทปฏิบัติการเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า
คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05
4.5 ผลศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพของบทปฏิบัติการด้วยการพัฒนาชุดปฏิบัติการชีวเคมี
พื้นฐานโดยใช้หลักการไมโครสเกลที่นาบทปฏิบัติการไปทดลองใช้ในห้องเรียน
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทชุดปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานโดยใช้หลักการไมโครสเกล
หัวข้อ
1. วัตถุประสงค์ของบทปฏิบัติการชัดเจนเข้าใจง่าย
2. ขั้นตอนในการใช้บทปฏิบัติการบอกไว้ชัดเจน
3. การนาเสนอเนื้อหาง่าย กระชับและชัดเจนดี
4. ท่านเข้าใจเนื้อหาที่เสนอไว้ในบทปฏิบัติการนี้ดี
5. บทปฏิบัติการนี้ช่วยให้ท่านเกิดการเรียนรู้อย่างใช้ความคิดและเหตุผล
6. ชุดอุปกรณ์มีความสะดวกใช้งานได้ง่าย
7. ท่านมีโอกาสใช้เครื่องมือในการทดลอง
8. ชุดอุปกรณ์มีความปลอดภัยในการใช้งาน
9. ชุดอุปกรณ์มีความสะดวกในการล้างทาความสะอาด
10 ชุดอุปกรณ์สามารถลดของเสียสู่สิ่งแวดล้อมได้
11 ชุดอุปกรณ์สามารถลดเวลาในการทดลอง
12. คาถามที่ใช้เข้าใจง่ายและสามารถหาคาตอบได้
13. เวลาที่กาหนดให้พอดีไม่มากหรือไม่น้อยเกินไป
14. คาถามและคาตอบมีเป้าหมายที่ชัดเจน
15 แบบทดสอบครอบคลุมกับวัตถุประสงค์
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̅
𝒙

S.D.

4.42
4.20
4.48
4.37
4.44
4.19
4.27
4.42
4.51
4.55
4.59
4.52
4.56
4.51
4.45

0.860
0.755
0.500
0.786
0.755
0.601
0.352
0.823
0.726
0.460
0.447
0.699
0.668
0.462
0.707

ความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 5 พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทปฏิบัติการ ในระดับมากทุกข้อ นั่นคือเนื้อหาของบทปฏิบัติการ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองและแบบบันทึกผลการทดลองและแบบทดสอบ ทาให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ง่ายและผู้เรียนสามารถ
ตอบคาถามและปฏิบตั ิได้
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์และทดสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย
ผลการพัฒนาชุดปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานโดยใช้หลักการไมโครสเกล อุปกรณ์และการทดสอบการใช้ชุดอุปกรณ์ ในการ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพสามารถลดการใช้สารเคมีลงได้ 5 เท่าเมื่อเทียบกับวิธีดั้งเดิม มีค่าความถูกต้องที่ยอมรับได้ อุปกรณ์ ใช้งานได้
ง่ายสะดวกคงทนต่อการแตก มีขนาดเล็กและน้าหนักเบาสะดวกในการใช้ สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายมีความสะดวกในการจัดเก็บ ไม่
เปลืองเนื้อที่ ราคาถูก ถ้าผลทดลองไม่ชัดเจนสามารถทาใหม่ได้ เพราะใช้สารเคมีน้อยและเวลาสั้นกว่าแบบเดิม
การนาบทปฏิบัติการโดยอาศัยหลักการไมโครสเกล ทดลองใช้กับกลุ่มทดลองและการวัดผลประเมินผล
ผลการศึกษาดังนี้
1. ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาค่า E1:E2 = 75:75 โดยยอมรับประสิทธิภาพมีค่าเบี่ยงเบนได้ ± 5 % จากเกณฑ์
พิจารณาดังกล่าวพบว่าบทปฏิบัติการมีค่าประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ตั้งไว้ทั้งกระบวนการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้บทปฏิบัติการ พบว่าทุก
โรงเรียนมีความแตกต่างกันโดยหลังการใช้บทปฏิบัติการ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่าคะแนน
สอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05
3. ผู้เรียนมีเจตคติต่อบทปฏิบัติการ ในระดับ มากทุกข้อ นั่นคือเนื้อหาของบทปฏิบัติการ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองและ
แบบบันทึกผลการทดลองและแบบทดสอบ ทาให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ง่ายและผู้เรียนสามารถตอบคาถามและปฏิบัติได้
ผลการพัฒนาชุด ปฏิบัติการชีวเคมีพื้น ฐานโดยใช้ หลักการไมโครสเกล สามารถลดการใช้สารเคมีลงได้ 5 เท่า ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของอนงค์ (2555) พบว่าการทดลองเรื่องการไทรเทรต โดยใช้เทคนิคไมโครสเกลแทนทาการทดลองแบบแมค
โครสเกล ซึ่งเป็นการทดลองที่ได้มาตรฐาน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากและสามารถลดปริมาณสารเคมีลงได้อย่าง
น้อย 10 เท่า ทาให้นักศึกษามีความเข้าใจถึงหลักการและการคานวณในเรื่องการไตรเตรทอยู่ในระดับมาก เวลาที่ใช้ไม่แตกต่างกัน
และสอดคล้องกับงานวิจัยของจอห์น เอน ริชาร์ดสัน,มาร์ค ที สตราฟเฟอร์, (2003) พบว่าการวิเคราะห์ปริมาณความกระด้างของ
น้าโดยใช้หลักการไมโครสเกลไทเทรชัน โดยได้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 20 กลุ่ม โดยการหาปริมาณน้ากระด้างด้วยวิธีแมคโครสเกล
และไมโครสเกล โดยวิธีแมคโครสเกลใช้บิวเรต 50 มิลลิลิตรและไมโครสเกลใช้ไมโครบิวเรต 2 มิลลิลิตร ผลการศึกษาพบว่าปริมาณ
ความเข้มข้นทั้งสองวิธีต่างกัน 0.0001 โมล และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในทั้งสองอยู่ในค่าที่ยอมรับได้ และสามารถลดปริมาณ
สารเคมี และสอดคล้องกับงานของ ธีรศักดิ์ และคณะ (2554) ได้ การออกแบบและปรับปรุงวิธีการวิเคราะห์แบบย่อส่วน พบว่า
สามารถลดปริมาตรของปฏิกิริยาลงให้เหลือน้อยกว่า 2 มิลลิลิตร ซึ่งทาได้ในหลอดขนาดเล็กสาหรับปั่นเหวี่ยง และใช้ไมโครปิเปต
ในการวัดปริมาตรและการถ่ายเทสารละลาย แทนการไทเทรตแบบปกติในสเกลขนาดใหญ่ ในการวิเคราะห์ ยังได้เลือกใช้วิธีการปั่น
แยกแยกเอาตะกอนที่เกิดขึ้นออกไป แทนการเติมสารเคลือบตะกอน เช่นไนโตรเบนซีน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งหรือไดบิวทิลทาเลต ซึ่ง
เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถ การลดปริมาณสารเคมีที่ใช้และของเสียที่เกิดขึ้น ได้ประมาณ 25 - 150 เท่า จึงนับได้ว่า
วิธีที่พัฒนาขึ้นนี้ มีประสิทธิภาพ ประหยัดสารเคมี ลดค่าใช้จ่ายในการกาจัดของเสีย เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างในการเสริมสร้างจิตสานึกให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านเภสัชวิเคราะห์ เคมีวิเคราะห์ รวมทั้ง
ด้านอื่น ๆ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม อันจะนาไปสู่การพัฒนาและสังคมที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับ
งานวิจัยของชัยยศ (2556) ที่ได้พัฒนาปฏิบัติการเคมีสีเขียว โดยปรับปรุงบทปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน และศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และวัดเจตคติของนักศึกษาที่ใช้บทปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนและแบบที่ใช้โดยทั่วไป พบว่านักศึกษามีเจต
คติที่ดีต่อบทปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน และบทปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนช่วยให้เกิดความรู้สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
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
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บทคัดย่อ
ยีนไลโปโปรตีนที่มีความหนาแน่นต่ามากละไวเทลโลจีนินรีเซฟเตอร์ เป็นยีนที่มีความสาคัญมากในการให้ผลผลิตไข่ของไก่
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 โดยใช้เทคนิคพอลิเมอร์เรสเชนรีแอกชั่น (Polymerase Chain
Reaction) สาหรับเพิ่มปริมาณยีนเป้าหมายที่ต้องการ โดยทาการออกแบบไพร์เมอร์ที่มีความจาเพาะ ต่อยีนเป็นบริเวณทั้งสิ้น 2
ตาแหน่ง ในส่วนที่เรียกว่า 5´flanking region ของยีน VLDL/VTG receptor ดังนี้ -712 ถึง -1204 และ -697 ถึง -1110 มีขนาด
คือ 492 และ 413 bp ตามลาดับ ผลการศึกษาพบว่ามีขนาดที่เท่ากันในทุกกลุ่มประชากร นอกจากนี้เราจะทาการศึกษา DNA
fragment analysis ในกลุ่มประชากรดังกล่าวด้วยการวิเคราะห์โดยใช้ QIAxcel capillary electrophoresis system พบว่ามี
รูปแบบ DNA ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละคู่ไพร์เมอร์ โดยที่ไพร์เมอร์ที่ 2 และ 3 จะพบรูปแบบ DNA มีความเหมือนกันในทุก
ประชากร ดังนั้นไพร์เมอร์คู่ดังกล่าวจึงไม่สามารถนามาเป็นเครือ่ งหมายดีเอ็นเอของยีน 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
อุตสาหกรรมไก่ไข่ไทยมีการนาเข้าไก่สายพันธุ์การค้าที่ให้ปริมาณไข่สูงจานวนมาก ส่วนไก่พื้นเมืองจัดว่าเป็นไก่ที่ให้
ปริมาณไข่ต่า นิรัตน์(2535) รายงานว่าจานวนไข่สะสมที่ 252 วัน ของไก่พันธุ์ต่างๆ ในไก่พื้นเมืองเท่ากับ 53.00 ± 5.0 ไก่เล็กฮอร์
เท่ากับ 147.80 ± 6.5 ไก่โร๊ดไอส์แลนด์เรดเท่ากับ 133.70 ± 7.4 ไก่บาร์พลีมัธร็อคเท่ากับ 115.20 ± 4.5 ฟอง/ตัว ไก่ที่มีการชะงัก
การให้ไข่ที่เกิดจาก การกลาย เรียกว่า Restricted Ovulator (RO) เป็นผลจาก Oocyte Receptor ไม่สามารถแสดงการทางานได้
โดย ยีนมีส่วนที่ขาดหายไปเป็นผลต่อการจับ ligand ของ Oocyte Receptor ซึ่งVLDL/VTG receptor จัดเป็น Oocyte
Receptor มีขนาด 95KDa และ ยีนนี้มีตาแหน่งอยู่บนโครโมโซมเพศ (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 และจดจา apoB และ apoE แต่ VLDL receptor มี 8 Cysteines (Bujo et al., 1994)
Receptor binding domain ของ VLDL และ VTG จะไม่สามารถทางานได้ถ้ามีการ methylation ของ lysine residues และใน
การสกัด Oocyte membrane โดยใช้ Sulfhydryl-reducing reagent จะทาให้ไม่สามารถจับได้ทั้ง 2 ligand (Stifani et al.,1990)
โดย Patel et al., (1997) อธิบายว่าในไก่มี 8 repeat ที่บริเวณ binding domain จะมีความสาคัญต่อการสะสม VLDL และ VTG
ในการพัฒนาของตัวอ่อน
การพัฒนาตัวอ่อนของสัตว์ปีกต้องอาศัยองค์ประกอบจากไข่แดง ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของ VLDL และ VTG โดยจะ
สังเคราะห์และลาเลียงในรูป lipoprotein จากตับซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของฮอร์โมนเอสโตรเจน และตับยังเป็นแหล่งเกิด lipid
biosynthesis ซึ่งจะทางานหนักในไก่ไข่เพศเมียที่โตเต็มที่ พบว่าการเกิด lipogenesis ในตับ ที่มากเกินความสามารถในการขนส่ง
จะทาให้มีการสะสม 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 ที่จาเพาะเจาะจงโดยขนส่งจากกระแสเลือดเข้าสู่ Oocyte plasma membrane ของไก่โดยวิธีเอ็นโดไซโตซิส
จากการศึกษาระดับ VLDL และ VTG ใน plasma ของแม่ไก่ระยะไข่จะแปรผันสอดคล้องกับระดับฮอร์โมนเอสโตรเจน (Nimpf
et al., 1988) ด้วยความสาคัญของ VLDL/VTG receptor ซึ่งเป็นตัวรับจาเพาะกับ lipoprotein แล้วสะสมในไข่แดง
จากความสาคัญของยีนดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น งานวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความหลากหลายของยีนไลโพ
โปรตีนความหนาแน่นต่ามาก (Very Low density Lipoprotein Receptor; VLDL gene) และไวเทลโลจีนินรีเซฟเตอร์
(Vitellogenin Receptor; VTG Receptor gene) ในประชากรไก่ไข่สายพันธุ์ทางการค้าและไก่พื้นเมืองในจังหวัดพิษณุโลก โดย
การเปรียบเทียบลาดับเบสของยีน VLDL/VTG receptor ของไก่ Gallus gallus accession number X802075.2 จากฐานข้อมูล
NCBI แล้วทาการออกแบบ forward- และ reverse- primer เพื่อใช้สาหรับเพิ่มปริมาณยีนเป้าหมาย ในปฏิกิริยา PCR
(Polymerase chain Reaction) โดยยีนเป้าหมายที่เพิ่มจะถูกนามาวิเคราะห์แถบรูปแบบดีเอ็นเอ (DNA fragment analysis)
โดยใช้ QIXcel gel electrophoresis โดยที่รูปแบบแถบดีเอ็นเอเอ็นที่ได้นี้จะมีการยืนยันรูปแบบแถบดีเอ็นเอเอ็นที่เกิดขึ้น โดยการ
หาลาดับเบสของดีเอ็นเอ (DNA Sequencing) เพื่อตรวจสอบการเกิดการกลายพันธุ์แบบ point mutation หรือ base
substitutions
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วิธีด่าเนินการวิจัย
เก็บตัวอย่างเลือดจากบริเวณเส้นเลือดปีก (Wing Vein Venipuncture) จากไก่ไข่สายพันธุ์การค้า และไก่ต่อ จานวน 25
และ 25 ตัวตามลาดับ โดยแยกเก็บเป็นรายตัวในหลอด Eppendrof ที่มี 0.5M Ethylene Diamine Tetraacetic Acid (EDTA)
เพื่อป้องกันเลือดแข็งตัว แล้วเก็บตัวอย่างเลือดไว้ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เพื่อรักษาสภาพก่อนนาไปใช้งาน
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 ลาดับเบสของยีน VLDL/VTG receptor ที่อยู่ใน accession no.X80207 ได้ถูกนามาออกแบบ
ไพรเมอร์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Primer3, Fast PCR และ Genedocเป็นจานวน 2 คู่ ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยแต่ละคู่มี
ความจาเพาะเจาะจงกับบริเวณ 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 นาเข้าเครื่องควบคุมอุณหภูมิ( 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 ทา 35 รอบ แล้ ว 72 นาน 10 นาที ตรวจสอบผลการเพิ่ มปริ มาณยีน ด้ วยวิ ธี 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
Primer names
VLDL/VTG Receptor F2
VLDL/VTG Receptor R2
VLDL/VTG Receptor F3
VLDL/VTG Receptor R3

Sequences 5´3´
GAAGCATGGAAAGGCAAACAGTGC
TACATCTGCATTCCGAGATCAGG
ACTTTACTTCCAAGGAACGAAAGC
TGAGGAGAAAAATCACTACATCTGC

nt
24
23
24
25

Amplicon Size
492 bp
413 bp

Position
-1204
-712
-1110
-697

การวิเคราะห์ DNA fragment analysis โดย QIXcel PCR screening kit gel electrophoresis
ผลผลิต PCR จานวน 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 หลังจากนั้นนามาวิเคราะห์โดยใช้ โปรแกรม
QIAxcel Screen Gel Software
ผลการวิจัย
การเพิ่มปริมาณยีน VLDL/VTG Receptor ด้วยวิธี PCR

การเพิ่มปริมาณยีน VLDL/VTG receptor ในบริเวณ 5’flanking region ด้วยไพรเมอร์ ที่ 2 พบว่าแถบ
ดีเอ็นเอที่ได้มีขนาดประมาณ 492 คู่เบส (ภาพที่ 1)
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492 bp

ภาพที่ 1 PCR product ซึ่งเพิ่มจานวนโดยใช้ไพร์เมอร์ 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 47: ไก่ต่อตัวที่ 1-4 และ Lane 8-11: ไก่ไข่สายพันธุ์ทางการค้า พันธุ์ HyLine brown (HL) chickens ตัวที่ 1-4.

การเพิ่มปริมาณยีน VLDL/VTG receptor ในบริเวณ 5’flanking region ด้วยไพรเมอร์ ที่ 3พบว่าแถบดี
เอ็นเอที่ได้มีขนาดประมาณ 413 คู่เบส (ภาพที่2)

413bp
ภาพที่ 2 PCR product ซึ่งเพิ่มจานวนโดยใช้ไพร์เมอร์ 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 47: ไก่ต่อตัวที่ 1-4 และ Lane 8-11: ไก่ไข่สายพันธุ์ทางการค้า พันธุ์ HyLine brown (HL) chickens ตัวที่ 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) ที่ตาแหน่ง 2177 bp ของยีน VLDLR ในไก่และพบว่ามีการ
กลายพันธุ์ที่ยีนบน Oocyte ย่อมส่งผลต่อการให้ปริมาณไข่ได้ลดลงจึงเรียกการกลายพันธุ์แบบนี้ว่า Restricted Ovulation หรือ
ROและ Zhan et al. (2009)ได้พบ SNPs เป็นจานวนทั้งสิ้น 5 ตาแหน่ง โดย 3 ตาแหน่งที่ 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 ที่สาคัญ
เกี่ยวข้องกับการให้ผลผลิตไข่ และยีนดังกล่าวนี้จัดเป็นยีนที่มีความหลากหลายLi et al. (2003) พบว่ายีน VLDL/VTG receptor มี
ส่วนที่หลากหลายอีกคือ ส่วน Ligand-Binding Repeat (LBRs) ถ้าตาแหน่งในการจับของ LBRs ต่างกัน จะมีผลให้ได้ ligand
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ต่างกันเช่น บริเวณ LBRs ที่ repeat ที่ 5 ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ไม่พบ Polymorphism ในตาแหน่ง 712 ถึง –1204 และ-697
ถึง -1110 ซึ่งเป็นบริเวณ 5´ flanking region ซึ่งช่วยในการควบคุมการทางานของยีน ซึ่งเป็นได้ว่าเป็นช่วยที่มีการอนุรักษ์
(Consensus) ในไก่ทุกชนิดจึงทาให้ไม่พบความหลากหลายเกิดขึ้นได้ ดังนั้นอาจจาเป็นต้องไปศึกษาในบริเวณอื่นต่อไป อาทิเช่น
exon หรือ intron เป็นต้น ดังภาพที่ 3
(b)
(a)

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
สามารถเพิ่มจานวนยีนจากไพรเมอร์ทั้ง 2 คู่ที่ออกแบบจาเพาะเจาะจงกับส่วน 5’ flanking region ของ VLDL/VTG
receptor ในไก่ทุกชนิด โดยพบแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการทา PCR ของไพรเมอร์ทั้ง2 คู่นี้มีขนาดไม่แตกต่าง (Non-Polymorphism)
และเมื่อหาความหลากหลายของยีนด้วยDNA fragment analysisพบว่าไม่เกิดความหลากหลาย ดังนั้น primer ทั้ง 2 คู่นี้ไม่
สามารถนามาใช้เป็นเครื่องหมาย DNA ในไก่เพื่อสาหรับคัดเลือกลักษณะการให้ผลผลิตไข่ได้
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การถอดแบบบ้านไทเลยเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญางานก่อสร้างอาคารพื้นถิ่น
THE REPLICATION BAAN TAI LOEI TO CONSERVE LOCAL WISDOM OF VERNACULAR BUILDING
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการถอดแบบบ้านไทเลยเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญางานอาคารพื้นถิ่น ด้วยการศึกษาโครงสร้างอาคารในส่วน
ต่างๆ ดังนี้ โครงสร้างฐานราก เสา คาน ตง พื้น ผนัง ประตู หน้าต่าง และหลังคา แล้วนาข้อมูลจากการถอดแบบอาคารบ้านไทเลย
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
คาสาคัญ : 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
บทนา
บ้ า นไทเลยเป็ น ภู มิ ปั ญ ญาทางด้ า นงานก่ อ สร้ า งที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่ ท รงคุ ณ ค่ า ยิ่ ง ของคนไทเลย แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความรู้
ความสามารถ ภู มิ ปั ญ ญา ร่ ว มกั บ ประสบการณ์ ม าผสมผสานกับ วิ ธี ก ารด าเนิน ชี วิ ต ท าให้ เกิ ด ต้ น แบบอาคารที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่ มี
ลักษณะเฉพาะถ่ายทอดออกมาเป็นอาคารบ้านไทเลย ที่สามารถอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยอบอุ่นตามวิถีชีวิตของคนในรุ่นก่อนตก
ทอดมาสู่รุ่นลูกหลานปัจจุบัน จนกลายเป็นผลงานทางภูมิปัญญาการก่อ สร้างอาคารบ้านไทเลย ซึ่งรูปแบบอาคารบ้านไทเลยเป็น
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การสร้างบ้านตามความเป็นอยู่ของคนในครอบครัว โดยคานึงถึงเนื้อที่ใช้สอยในแต่ละส่วนของบ้านอย่างมีจุดมุ่งหมาย โดยอาศัย
ความสัมพันธ์ของพื้นที่ใช้สอยกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใช้สอยตามกาลเวลา และตามฤดูกาล โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้นได้คานึงถึง
พฤติกรรมทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนในสังคม อันเป็นผลมาจากคติ ความเชื่อ แบบแผน การดารงชีวิต การก่อสร้างยังคานึงถึง
ธรรมชาติของวัสดุก่อสร้าง ช่างพื้นบ้าน วิธีการก่อสร้าง โดยจัดให้มีระบบระบายอากาศภายในอาคาร การจัดพื้นที่ใช้สอยให้
เหมาะสมกับสภาพทางภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ ทิศทางลม มีวิธีแก้ปัญหาจากผลกระทบทางธรรมชาติ เช่น แสงแดด ลม ฝน เพื่ อให้
ชีวิตสมาชิกทุกคนในครอบครัวอาศัยอยู่ได้อย่างสบายมีความสุข อาคารบ้านไทเลยนับว่าเป็นผลรวมแห่งภูมิปัญญาอันชาญฉลาด
ของคนในอดีตที่ตกทอดผ่านมาจนถึงคนในปัจจุบัน ที่ ควรค่าได้รับกับการอนุรักษ์ และการพัฒนาให้คงอยู่สืบไปเพื่อเป็นทุนทาง
วัฒนธรรม ทุนทางสังคม และเป็นองค์ประกอบที่ส่งเสริมเอกภาพของชุมชนโดยรวมอย่างแท้จริงต่อไป
ปัจจุบันรูปแบบการก่อสร้างอาคารตามรูปแบบของตะวันตกไหลทะลักเข้ามาในวิถีชีวิตของสังคมคนรุ่นใหม่ อาคารบ้าน
เก่าจานวนมากรวมทั้งบ้านไทเลยจานวนไม่น้อยได้ถูกรื้อถอนเพื่อก่อสร้างใหม่ตามรูปแบบการก่อสร้างอาคารสมัยใหม่ตามสมัยนิยม
บ้างก็ถูกทิ้งร้างขาดการดูแลบูรณะ น่าเป็นห่วงที่ภูมิปัญญาการก่อสร้างอาคารบ้านไทเลยที่ทรงคุณค่าที่บ่งบอกรากเหง้าที่ไปที่มา
ของสังคมชาวไทเลยกาลังเลือนหายไปกับกาลเวลา และกระแสรูปแบบอาคารความนิยมของสังคมสมัยใหม่ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ควร
จะการอนุรักษ์ภูมิปัญญางานก่อสร้างอาคารพื้นถิ่นบ้านไทเลย โดยการถอดแบบอาคารบ้านไทเลยตามหลักวิชาการทางด้านงาน
วิศวกรรมโยธา แล้วนาข้อมูลดังกล่าวมาเขียนแบบเรียบเรียงเป็นข้อมูลในรูปแบบของแบบรูปรายการงานก่อสร้างด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ทั้งในรูปแบบ 2 มิติ และรูปแบบ 3 มิติ ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอลเก็บเป็นข้อมูลทางวิชาการทางงานวิศวกรรมโยธา
เกี่ยวกับภูมิปัญญาการก่อสร้างอาคารบ้านไทเลย เพื่อใช้ในการสืบค้น การศึกษาข้อมูล และร่วมอนุรักษ์งานก่อสร้างอาคารพื้นถิ่น
บ้านไทเลย เพือ่ สร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ในภูมิปัญญางานก่อสร้างอาคารพื้นถิ่นของชาวไทเลยต่อไป
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยการถอดแบบบ้านไทเลยเพื่อการอนุรักษ์ภู มิปัญญางานก่อสร้างอาคารพื้นถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมภูมิ
ปัญญางานก่อสร้างอาคารพื้นถิ่นบ้านไทเลย โดยใช้เทคโนโลยีการถอดแบบงานก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์สาหรับการถอดแบบบ้าน
ไทเลย ขั้นตอนงานวิจัยเริ่มจากการค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ บ้านไทเลย การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเลือกบ้านไทยตัวอย่างเพื่อ
เป็นตัวแทนบ้านไทเลยที่สมบรูณ์แบบและมีความเหมาะสมในการถอดแบบที่สุด โดยเลือกบ้านไทเลย ณ พิพิธภัณฑ์ประภัศร์จันท
โชติ วัดศรีจันทร์อนุสรณ์วิจารณ์สังฆกิจ จังหวัดเลย เป็นบ้านต้นแบบในการศึกษาวิจัย และทาการวิจัยภาคสนาม โดยเก็บรวมรวม
ข้อมูลโครงสร้างทางวิศวกรรม ขนาด ระยะ สัดส่วน วัสดุ เทคนิคการก่อสร้าง ของตัวอาคารบ้าน ไทเลย ทั้งส่วนโครงสร้างฐานราก
เสา คาน ตง พื้น ผนัง ประตู หน้าต่าง และหลังคา แล้วนาข้อมูลจากการถอดแบบอาคารบ้านไทเลยเข้าสู่กระบวนการเขียนแบบ
ก่อสร้างด้วยโปรแกรมการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2 มิติ และโปรแกรมการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 3 มิติ
เก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบไฟล์ดิจิตอลเก็บเป็นข้อมูลทางวิชาการทางงานวิศวกรรมโยธาเกี่ยวกับภูมิปัญญาการก่อสร้างอาคาร
บ้านไทเลย
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยการถอดแบบบ้านไทเลยเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญางานอาคารพื้นถิ่น พบว่า บ้านไทเลยมีลักษณะพิเศษที่โดด
เด่น คือมีการยกตัวเรือนความสูงไม่มากนัก ต่างจากเรือนภาคอีสานทั่วไป ทาให้เรือนมีความมั่นคงสูงขึ้นปลอดภัยจากกระแสลมพัด
ในฤดูมรสม มีชานไว้รับลมเย็น รับแขก และทากิจกรรมต่างๆ นอกเรือน หลังคาทรงปั้นหยามุงด้วยกระเบื้องดินเผาทาให้ตัวเรือน
เย็นสบาย ไม่มีเพดานบ้านและมีช่องลมไม้ระแนงรอบบ้านช่วยในการระบายอากาศร้อน วัสดุสร้างบ้านส่วนใหญ่เป็นไม้ ขนาดเรือน
ไม่ใหญ่มากนักมีเพียงห้องนอนและห้องโถงเป็นเรือนขนาดเล็กกะทัดรัด ผลการถอดแบบอาคารและเขียนแบบอาคารในรูปแบบไฟล์
ดิจิ ต อลเป็ น สองส่ ว นดั งนี้ ส่ ว นแรกเป็ นข้ อ มู ล งานก่ อ สร้ า งอาคารพื้ น ถิ่น บ้ า นไทเลยในรู ป แบบของแบบรู ป รายการ 2 มิ ติ
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 พื้น

ภาพที่ 12 ขยายประตู

ภาพที่ 13 ขยายหน้าต่าง

596

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

ส่วนที่สองเป็นข้อมูลงานก่อสร้างอาคารพื้นถิ่น บ้านไทเลยในรูปแบบของแบบรูปรายการ 3 มิติ ประกอบด้วย แบบแปลน
ฐานรากและเสา แบบแปลนพื้น แบบแปลนหลังคาและโครงหลังคา แบบแปลนรูปด้าน 1 2 3 4 และภาพทัศนียภาพ มีรายละเอียด
ดังนี้

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
รู ป แบบการก่ อ สร้ า งอาคารที่ พั ก อาศั ย แบบพื้ น ถิ่ น เป็ น การถ่ า ยทอดภู มิ ปั ญ ญาด้ า นงานวิ ศ วกรรมโยธา และงาน
สถาปัตยกรรมโดยแท้ ตามรูปแบบการก่อสร้างอาคารและเทคนิคเชิงช่างพื้นถิ่นของแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีความแตกต่างด้านความ
สวยงาม และมนต์เสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไปในหลายมิติ โดยอาคารพื้นถิ่นแต่ละแห่งจะมีรูปแบบอาคารที่มีเอกลักษณ์ สอดคล้อง
กับภูมิอากาศ ภูมิประเทศ วิถีชีวิต สภาพเศรษฐกิจ รวมถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อของแต่ละพื้นถิ่น ซึงจะหล่อหลวมจน
กลายเป็นเอกลักษณ์อาคารพื้นถิ่นของแต่ละพื้นที่ ซึ่งต้องผ่านกาลเวลา การลองผิดลองถูก ประสบการณ์ วิกฤตโอกาส แม้กระทั่ง
ภัยธรรมชาติมากมาย กว่าจะตกผลึกมาเป็นรูปแบบอาคารที่เหมาะสมกับพื้นถิ่นนั้นๆ ภูมิปั ญญาดังที่กล่าวมานี้ทรงคุณค่าและควร
ค่าอย่างยิ่งในการอนุรักษ์ รักษา และพัฒนาให้ทรงพลานุภาพต่อไปในอนาคต มีงานวิจัยและโครงการต่างๆ จานวนไม่น้อยที่ให้
ความสาคัญกับภูมิปัญญาการก่อสร้างอาคารในรูปแบบของอาคารพื้นถิ่น ทั้งในมิติการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์ เพื่ อสร้าง
ความภาคภูมิใจ สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชน มิติการนามาพัฒนาและประยุกต์ใช้กับการออกแบบ เขียนแบบ และ
ก่อสร้างอาคารในปัจจุบันเพื่อตอบโจทย์เรื่องของสภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ สภาพเศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ความเชื่อ หรือแม้แต่มิติการนามาเป็นทุนทางสังคมในการใช้เป็นข้อมูล และแรงดึงดูดในการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของหลายท่านดังนี้ กาญจน์ (2553) ได้ทาการวิจัยการออกแบบเคหะชนบทบูรณาการภาคเหนือตามรูปแบบ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นประเภทเรือนพักอาศัยของภาคเหนือ โดยมุ่งที่รูป แบบเรือนพักอาศัยในชนบท ซึ่งเป็นเรือนพักอาศัยที่อยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ดี เอื้ออาอานวยต่อการอยู่อาศัย ใช้วัสดุและรูปแบบการก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ มี
รูปแบบอาคารที่ผ่านการพิจารณา ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน และสืบทอด พัฒนาอย่างต่อเนื่องตามกาลเวลาและวิธีการทางประเพณี
ของพื้นถิ่น จนทาให้ผู้อยู่อาศัยอยู่อย่างสะดวกสบายสอดคล้องกับวิถีชีวิต แต่ในปัจจุบันพบว่าที่อยู่อาศัยชนบทเกิดปัญหาจากปัจจัย
ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอาคาร เช่น ชนิดของวัสดุ ฝีมือช่างก่อสร้าง วิถีชีวิต ความทันสมัยที่เกิด จาก
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การสื่อสาร การคมนาคม ทาให้ชาวชนบทส่วนหนึ่งเกิดการลอกเลียนแบบแบบฉาบฉวยอาคารที่พัก
อาศัยแบบสมัยนิยมของคนสังคมเมืองที่มีบริบทที่แตกต่างกันและมีเงื่อนไขในการก่อสร้างที่แตกต่างกันหลายประเด็นกับชนบท
เพราะคิดว่าเป็นความทันสมัย เป็นเครื่องวัดความเจริญ ขาดการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมเช่นในอดีต อันเป็นผลให้รูปแบบ
อาคารที่เกิดขึ้นไม่ตอบสนองรูปแบบการอยู่อาศัยอย่างเต็มที่ ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสาคัญในการออกแบบบ้านที่เหมาะสมสาหรับ
ชาวชนบทด้วยการวิจัยบ้านต้นแบบที่เหมาะสมกับชาวชนบทแต่ละพื้นที่ โดยระดมความคิดเห็นจากผู้ใช้บ้านในชนบท ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในภาคส่วนต่างๆ พร้อมนาข้อมูลมาทาการเขียนแบบก่อสร้าง แบบต่อเติมเมื่อครอบครัวขยาย โดยผสานคุณค่าด้านการใช้วัสดุ
รูปแบบการอยู่อาศัย อัตลักษณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างสมดุล เพื่อเป็นแบบบ้านทางเลือกของชาวชนบทที่ต้องการที่อยู่อาศัย
ในบริบทของชนบท เผยแพร่แบบไม่คิดราคาผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา โดยงานวิจัยนี้ยังสามารถใช้เป็น
ฐานข้อมูลด้านเคหะชนบทของภาคเหนือ เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษา การพัฒนาชนบท และการอนุรักษ์งานอาคารสถาปัตยกรรม
พื้นถิ่นด้วย ภูมิชาย (2554) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ไทดาราพันถึงเรื่องกระดองเต่า : จากขุนเขาถึงเมืองแถงสู่ลุ่มน้าภาคกลางของ
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เมืองไทย ได้ทาการศึกษาเรือนกระดองเต่าที่ถูกสร้างและวิวัฒนาการมาจากชาวไทดาในดินแดนสิบสองจุไท หลังจากที่ถูกกวาดต้อน
หรืออพยพมาสู่สยาม (ประเทศไทย) เมื่อกว่า 200 ปี ซึ่งในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาเรือนกระดองเต่ามีการลดปริมาณลงอย่างรวดเร็ว
ถึงขั้นเกือบสูญหาย โดยมีการกลายรูปแบบโดยมีลักษณะร่วมกับเรือนของชาวไทยหรือเรือนที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตก
โดยการศึกษามุ่งเน้นการเปรียบเทียบรูปแบบเรือนตัวอย่างหลายแบบจากข้อมูลทางเอกสาร หลักฐาน การสารวจภาคสนาม รวมถึง
การเปรี ย บเที ย บกั บ ข้ อ มู ล ของเรื อ นกระดองเต่ า ในดิ น แดนสิ บ สองจุ ไ ทในเวี ย ดนาม ข้ อ มู ล หลั ก ที่ ใ ช้ วิ เ คราะห์ คื อ รู ป ทรง
องค์ประกอบ วัสดุ โครงสร้าง และประโยชน์การใช้งานของอาคาร โดยผลการศึกษาเรือนกระดองเต่าดั้งเดิมมีทั้งความเหมือนและ
ต่างจากเรือนกระดองเต่าที่สร้างขึ้นใหม่ มีองค์ประกอบหลักที่เป็นเอกลักษณ์สาคัญถูกกาหนดและใช้เพื่อสร้างความเข้าใจ ซึ่งการ
สามารถเก็บรักษาความเป็นตัวตนของไททรงดาผ่านทางการแสดงออกทางงานอาคารพื้นถิ่น สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชาวไทดา
เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความสามารถในการปรับวัฒนธรรมดั้งเดิมมาใช้ในบริบทใหม่แม้มีการเปลี่ยนแปลจากอิทธิพลของเวลาและกระแส
สั งคมจากภายนอกอย่ า งรุ น แรงก็ ยั งสามารถสื บ ทอดภู มิ ปั ญ ญาความรู้ บ รรพชนมาสู่ ลู ก หลาน จนกลายเป็ น ทุ น ทางสั งคมที่
ปรับเปลี่ยนมูลค่าสู่ชมชนในรูปแบบที่หลากหลาย พิศประไพ (2551) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การรักษาอัตลักษณ์ในบริบทโลกาภิวัตร
กรณีศึกษา: สถาปัตยกรรม และ การออกแบบภายใน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายถึงความมีประสิทธิภาพในกระบวนการ
ออกแบบเรือนไทยเดิม โดยชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับแนวคิดในการออกแบบร่วมสมัยจากหลากหลายวัฒนธรรมในบริบทโลกาภิ
วัตร เพื่อให้นักออกแบบรุ่นใหม่เห็นความสาคัญของการอนุรักษ์ และพัฒนาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม โดยผลการศึกษาพบว่า การ
ออกแบบเรือนไทยเดิมมีความสอดคล้องกับทฤษฎีและแนวทางการออกแบบที่สาคัญของศตวรรษที่ 20 และศตวรรษที่ 21 ในหลาย
ประเด็น ทั้งความยั่งยืน ระบบชิ้นส่วนประกอบ (prefabricated) ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ทรงคุณค่า เป็นรากฐานที่
แข็งแรงสู่การพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ๆ ที่ดี เหมาะกับบริบทปัจจุบัน อนาคต ซึ่งสรุปได้ว่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรมมสามารถที่จะสืบ
สานและพัฒนาให้ทรงพลานุภาพได้ ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยกระบวนการเชื่อมโยงบริบทอดีตสู่ปัจจุบัน และ
อนาคต โดยการออกแบบต้องเข้าใจสภาพแวดล้อม สถานที่ ประเพณี วัฒนธรรม และเทคโนโลยีของแต่ละช่วงเวลาก็จะนาไปสู่การ
ออกแบบที่ได้มาตรฐานสูง ประติมา นิ่มเสมอ และธาริณี (2558) ได้ทาการวิจัยเรื่อง บ้านพักอาศัยพื้นถิ่นในชุมชนริมน้าภาคกลาง
ของประเทศไทยกับความสามารถในการรับมือกับน้าท่วมในปัจจุบัน พบว่าวิถีชีวิตและรูปแบบการประกอบอาชีพของชุมชน
เปลี่ยนไป ทาให้ความสอดคล้องชุมชนกับสายน้าลดลง เสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากน้าท่วมมากขึ้น ทั้งต่อที่พักอาศัยและวิถีชีวิต
โดยองค์ความรู้เดิมในการก่อสร้างบ้านพั กอาศัยของชุมชนมีความสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศแบบที่ลุ่มมีแม่น้าหลายสายผ่าน
สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ฝนตกชุก อาคารที่พักอาศัยแบบพื้นถิ่นเดิมจะยกใต้ถุนบ้านสูง ทาให้เกิดความยืดหยุ่น
ต่อระดับน้าท่วมในหลายระดับ ลดความเสียหายจากน้าท่วมได้ดี ซึ่งผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่ารูปแบบบ้านพักอาศัยแบบพื้นถิ่นช่วยให้
สามารถรับมือต่อความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทั้งในปัจจุบันและอนาคตในบริบทชุมชนริมน้าได้ดี
จากข้อมูลดังได้กล่าวทั้งหมด คงเป็นหลักฐานยืนยันอย่างชัดเจนถึงคุณค่าที่ทรงพลานุภาพของอาคารพื้นถิ่นในบริบท
ต่างๆ ของบรรพชนไทย ที่สั่งสม สืบทอดรุ่นสู่รุ่น สู่ลูกหลาน เพื่อเป็นทุนทางสังคม เป็นองค์ความรู้ เป็นภูมิปัญญาของคนไทยในแต่
ละพื้นถิ่น ได้ตระหนัก ศึกษา และนาไปปรับใช้ในด้านต่างๆ ภูมิปัญญาพื้นถิ่นของแต่ละชุมชนควรค่าอย่างยิ่งในการร่ วมกันอนุรักษ์
สืบสาน ในรูปแบบที่หลากหลาย ตามเทคโนโลยี ตามกาล เวลา ที่เหมาะสม เพื่อคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาการก่อสร้างอาคารพื้นถิ่นไทย
ต่อไป
ข้อเสนอแนะแนวทางการนาไปใช้ประโยชน์ของแบบรูปรายการงานก่อสร้างของอาคารบ้านไทเลยจากการถอดแบบและ
เขียนแบบอาคารด้วยโปรแกรมการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านการเก็บเป็นข้อมูลทางวิชาการทางงานวิศวกรรมโยธาเกี่ยวกับภูมิปัญญาการก่อสร้างอาคารพื้นถิ่นบ้านไทเลย เพื่อใช้ในการ
สืบค้น ศึกษาข้อมูล และร่วมอนุรักษ์งานก่อสร้างอาคารพื้นถิ่น และยังสามารถนาไปเป็นข้อมูลในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งาน
ก่อสร้างอาคารพื้นถิ่นบ้านไทเลยในเชิงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีความเป็นอยู่ รูปแบบของการสร้างที่พักอาศัย รวมถึงการ
นาไปเป็นต้นแบบหรือประยุกต์ใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านไทเลย ส่วนข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในอนาคต ควรมีการถอดแบบ
และเขียนแบบอาคารพื้นถิ่นด้วยโปรแกรมการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ของจังหวัดเลยและ
จังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทย ซึ่งอาคารบ้านพื้นถิ่นในจังหวัดเลยนั้นมีหลากหลายรูปแบบที่ทรงคุณค่า เช่น อาคารบ้านไทดา อาคาร
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บ้านเชียงคาน เป็นต้น เพื่อร่วมรวบรวมข้อมูลอาคารพื้นถิ่น ในหลากหลายรูปแบบ 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
ส่วนที่สองเป็นข้อมูลงานก่อสร้างอาคารพื้นถิ่น บ้านไทเลยในรูปแบบของแบบรูปรายการ 3 มิติ ประกอบด้วย แบบแปลน
ฐานรากและเสา แบบแปลนพื้น แบบแปลนหลังคาและโครงหลังคา แบบแปลนรูปด้าน 1 2 3 4 และภาพทัศนียภาพ
โดยข้อมูลที่ได้จักนาไปเป็นข้อมูล ทางวิชาการทางงานวิศวกรรมโยธาเกี่ยวกับภูมิปัญญาการก่อสร้างอาคารบ้านไทเลย
งานอาคารพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่า ในรูปแบบของแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เพื่อใช้ในการสืบค้น ศึกษาข้อมูล และร่วมอนุรักษ์งาน
ก่อสร้างอาคารพื้นถิ่นต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่สนับสนุนการทางาน
วิจัยและการนาเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้
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A FIXED POINT THEOREM ON COMPLETE BOUNDED D-METRIC SPACE
ทฤษฎีบทจุดตรึงบนปริภูมิอิงระยะทางชนิดดีที่มีขอบเขตอย่างบริบูรณ์
จิตติพร ตังควิเวชกุล* ดวงกมล เขียวสี ปรัชญา ศิริ ศิริลักษณ์ พรมพัก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
*
corresponding author e-mail : j_suwannawit@psru.ac.th
บทคัดย่อ
ในโครงงานคณิตศาสตร์เล่มนี้ได้ศึกษาปริภูมอิ ิงระยะทางชนิดดีที่มีขอบเขตอย่างบริบูรณ์และได้พิสูจน์ทฤษฎีบทจุดตรึงบน
ปริภูมิอิงระยะทางชนิดดีที่มีขอบเขตอย่างบริบูรณ์ โดยกาหนดเงื่อนไขบนการส่งของ T นอกจากนั้น ยังได้พิจารณาการมีจุดตรึง
เพียงจุดเดียวของ T และแสดงว่า T เป็นการส่งที่ต่อเนื่องที่จุด p
คาสาคัญ : จุดตรึง ปริภูมิอิงระยะทางชนิดดี 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 mapping T . 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
บทนา
ที่มาและความสาคัญ
ในปีค.ศ. 1992 Dhage [1] ได้แนะนาลักษณะทั่วไปของปริภูมิอิงระยะทางซึ่งถูกเรียกว่า ปริภูมิอิงระยะทางทั่วไป
(Generalized metric spaces) หรือปริภูมิอิงระยะทางชนิดดี (D-metric space) โดยกาหนดปริภูมิอิงระยะทางทั่วไป
(Generalized metric space) ดังต่อไปนี้
ให้ D : X  X  X  ¡ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(i) D( x, y, z)  0 สาหรับทุกๆ x, y, z  X
(ii) D( x, y, z)  0 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) สาหรับทุกๆ x, y, z, a  X

ต่อมาในปีค.ศ. 1996 Rhoades, (1996) ได้พิสูจน์ทฤษฎีบททั้งสองทฤษฎีบทของจุดตรึงสาหรับปริภูมิอิงระยะทางทั่วไป
ที่แนะนาโดย Dhage [1] ซึ่งเขาได้กาหนดปริภูมิอิงระยะทางทั่วไป ดังต่อไปนี้
ให้ d : X  X  X  ¡ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(i) สาหรับแต่ละคู่ที่แตกต่างกัน x, y  X จะมี z  X ซึ่ง d ( x, y, z )  0
(ii) d ( x, y, z )  0 ถ้ามีสองในสาม x, y, z มีค่าเท่ากัน
(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) สาหรับทุกๆ x, y, z, a  X

ในการพิสูจน์ได้กาหนดเงื่อนไขของการส่งเป็นการส่งแบบต่อเนื่อง ซึ่งคือทฤษฎีบท ดังต่อไปนี้
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ทฤษฎีบท 1.1.1 ให้ X เป็นปริภูมิอิงระยะทางชนิดดีที่มีขอบเขตอย่างบริบูรณ์และ T เป็นการส่งของตัวมันเองของ X ซึ่งสอดคล้อง
กับ
D(Tx, Ty, Tz)  q max D( x, y, z), D( x, Tx, z), D( y, Ty, z), D( x,Ty, z), D( y,Tx, z)
(i')
สาหรับทุกๆ x, y, z  X และ 0  q  1แล้ว T มีจุดตรึง p เพียงจุดเดียวใน X และ T เป็นการส่งต่อเนือ่ งที่จดุ p
ทฤษฎีบท 1.1.2 ให้ X เป็นปริภูมิอิงระยะทางชนิดดีแบบกระชับ (Compact D-metric space) และ T เป็นการส่งของตัวมันเอง
อย่างต่อเนื่องของ X ซึ่งสอดคล้องกับ
D(Tx, Ty, Tz)  max D( x, y, z), D( x, Tx, z), D( y, Ty, z), D( x, Ty, z), D( y, Tx, z)
(i '')
สาหรับทุก x, y, z  X แล้ว T มีจุดตรึง p เพียงจุดเดียวใน X
หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 2007 Seong-Hoon Cho &Tai-Hun Kim 2007ได้เผยแพร่งานวิจัยเรื่อง ทฤษฎีบทของจุดตรึงใน
ปริภูมิอิงระยะทางชนิดดี ซึ่งเป็นการพิสูจน์ทฤษฎีบท การมีจุดตรึงเพียงหนึ่งเดียวและยังเป็นการส่งที่ต่อเนื่อง สาหรับการส่งตัวมัน
เองไปยังตัวมันเองในปริภูมิอิงระยะทางชนิดดี โดยได้กาหนดเงื่อนไขดังต่อไปนี้
ให้  เป็ น คลาสของฟั งก์ ชัน กึ่ ง ต่ อ เนื่ อ งบนทั้ งหมด (Upper semi continuous)  : ¡ 5  ¡   ¡  ซึ่ ง 
เป็นการส่งไม่ลดลงบน ¡  และสอดคล้องกับเงื่อนไขดังต่อไปนี้
ถ้า  ((u, u, u, u, u), v)  0 แล้ว v   (u)
เมื่อ  : ¡   ¡  เป็นฟังก์ชันกึ่งต่อเนื่องบนที่ไม่ลดลง โดย  (0)  0 และ  (t )  t สาหรับ t  0 และกาหนดให้  เป็น
คลาสของฟังก์ชันกึ่งต่อเนื่องบนทั้งหมด (Upper semi continuous)  : ¡ 5  ¡   ¡  ซึ่ง  เป็นการส่งไม่ลดลงบน ¡ 
และสอดคล้องกับเงื่อนไขดังต่อไปนี้
ถ้า  ((u, u, u, u, u), v)  0 แล้ว v  u
จากเงื่อนไขดังกล่าวจึงทาให้ได้รับทฤษฎีบท ดังต่อไปนี้
ทฤษฎีบท 1.1.3 ให้  X , D เป็นปริภูมิอิงระยะทางชนิดดีที่มีขอบเขตอย่างบริบูรณ์และ T เป็นการส่งตัวมันเองของ X ซึ่ง
สอดคล้องเงื่อนไขต่อไปนี้ สาหรับทุกๆ x, y, z  X
 (( D( x, y, z), D( x, Tx, z), D( y, Ty, z), D( x, Ty, z), D( y, Tx, z)), D(Tx, Ty, Tz))  0
(T ) แล้ว
T มีจุดตรึง p เพียงจุดเดียวใน X แล T เป็นการส่งต่อเนื่องที่จุด p
ทฤษฎีบท 1.1.4 ให้  X , D เป็นปริภูมิอิงระยะทางชนิดดีแบบกระชับ และ T เป็นการส่งของตัวมันเองอย่างต่อเนื่องของ X ซึ่ง
สอดคล้องเงื่อนไขต่อไปนี้ สาหรับทุกๆ x, y, z  X และ D( x, y, z)  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))  0

( T )

แล้ว T มีจุดตรึง p เพียงจุดเดียวใน X
เมื่อไม่นานมานี้ Haghi et al. 2012 ได้พิสูจน์ทฤษฎีบทการมีจุดตรึง โดยพิจารณาบนปริภูมิอิงระยะทางและกาหนดให้
การส่ง T เป็นการส่งแบบหดตัวหลายค่าของวาฟี (Set valued  -contraction) นั่นคือ T : X  CB( X ) เป็นการส่งหลายค่า
ซึ่งสอดคล้องกับ

1


H (Tx, Ty)    max d ( x, y), d ( x, Tx), d ( y, ty), d ( x, Ty)  d ( y, Tx) 
2




สาหรับทุกๆ x, y  X และ  : ¡   ¡  เป็นความต่อเนื่องกึ่งบนไม่ลด (Nondecreasing upper semicontinuous) และ
 t   t สาหรับ t  0
จากงานวิจัยข้างต้น จึงทาให้เราสนใจศึกษาแนวคิดเรื่องทฤษฎีบทของจุดตรึงในปริภมู ิอิงระยะทางชนิดดีที่มีขอบเขตอย่าง
บริบูรณ์ โดยกาหนดเงื่อนไขบนการส่งของ T ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไข
1
D(Tx, Ty, Tz )  q max 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) 
2

603

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

และแสดงว่า T มีจุดตรึงเพียงจุดเดียวใน X และ T เป็นการส่งต่อเนื่องไปยังจุดตรึง
ความรู้พื้นฐาน
บทนิยาม 2.1 [1] ปริภูมิอิงระยะทางชนิดดี บนเซต X คือฟังก์ชัน
ซึ่งสาหรับทุกๆ x, y, z, a  X มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

D: X  X  X ¡

(i) D( x, y, z)  0
(ii) D( x, y, z)  0

ก็ต่อเมื่อ

x yz

(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] ลาดับ xn  ในปริภูมิอิงระยะทางชนิดดี และ ( X , D) จะเรียกว่าเป็นการลู่เข้าแบบดี (D-converges) ไปยังจุด
x  X นั่นคือ lim xn  x ถ้าสาหรับทุกๆ   0 จะมี n0  ¥ ซึ่ง D( xn , xm , x)   สาหรับทุกๆ n, m  n0
n 
บทนิยาม 2.3 [1] ลาดับ xn  ในปริภูมิอิงระยะทางชนิดดี และ ( X , D) จะเรียกว่าเป็นลาดับโคชีชนิดดี (D-cauchy sequence) ถ้า
สาหรับทุกๆ   0 จะมี n0  ¥ ซึ่ง D( xn , xnm , xnml )   สาหรับทุกๆ n  n0 และ m, l ¥
บทนิยาม 2.4 [1] ปริภูมิอิงระยะทางชนิดดี และ ( X , D) จะเรียกว่า ความบริบูรณ์ (Complete) ถ้าทุกลาดับโคชีชนิดดี ใน X ลู่เข้า
บทนิยาม 2.5 [8] ค่าสูงสุด (Maximum)
กาหนดให้ S  R จะกล่าวว่า S เป็นเซตที่มคี ่าสูงสุด ถ้ามีจานวนจริง
เรียก m ว่าค่าสูงสุดของ S เขียนแทนด้วย max S

mS

ซึ่งสาหรับทุก

xS

แล้ว

xm

และจะ

บทนิยาม 2.6 [8] ซูพรีมัม (Suppermum)
ให้ S เป็นเซตย่อยที่ไม่เป็นเซตว่างของ ¡ ถ้า S มีขอบเขตบนแล้ว เราจะเรียกขอบเขตบนที่มีค่าน้อยที่สุดของ S ว่า ซูพรีมัม
ซึ่งเขียนแทนด้วย supS นั่นคือ M  sup S ก็ต่อเมื่อ
1. M เป็นขอบเขตบนของ S และ
2. ถ้า u เป็นขอบเขตบนของ S แล้ว M  u
บทนิยาม 2.7 [7] ลิมิตซูพรีเรียร์ (Limit superior)
ถ้าพิสัยของลาดับ an  คือลาดับ an , an1 , an2 ... มีขอบเขตบนและกาหนดให้ mn  supan , an1 , an2 ... สาหรับ
ทุกๆ n  ¥ ดังนั้น mn1  mn สาหรับทุกๆ n  ¥ นั่นคือ mn  เป็นลาดับลด ซึ่งจะลูเ่ ข้าหรือลู่ออกสู่  ก็ได้ ลิมิตซูพรีเรียร์
ของ an  เขียนแทนด้วย nlim
supan  นิยามโดย

(1) ถ้า mn  ลู่เข้าแล้วเราให้ nlim
supan   nlim
supmn 


(2) ถ้า mn   แล้วเราให้ nlim
supan   

(3) ถ้าพิสัย an  ไม่มีขอบเขตบน แล้วเราให้ nlim
supan   
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บทนิยาม 2.8 Wataru, 2009. จุดตรึง (Fixed point)
กาหนดให้ X เป็นเซต และ T : X  X เป็นการส่ง จุด
แทนเซตของจุดตรึงได้ว่า F (T )  x  X Tx  x

x X

จะเรียกว่าเป็น จุดตรึงของ T ถ้า

Tx  x

บทนิยาม 2.9 Wataru, (2009). การส่งอย่างต่อเนื่อง (Continuous mappings)
ให้ X และ Y เป็นปริภูมิอิงระยะทาง และ T : X  Y แล้วการส่ง T จะถูกเรียกว่าเป็นความต่อเนื่องที่
แล้ว T ( xn )  T ( x0 ) สาหรับ x0  X
บทแทรก 2.10 [8] ถ้า an n1 เป็นลาดับที่มีขอบเขต แล้ว

lim an  A

n 

ก็ต่อเมื่อ

และเขียน

x0 ถ้า xn  x0

limsup an  A  liminf an

วัตถุประสงค์ของโครงงาน
เพื่อพิสูจน์ทฤษฎีบทของจุดตรึงสาหรับปริภูมิอิงระยะทางชนิดดีที่มีขอบเขตอย่างบริบูรณ์ โดยกาหนดบางเงื่อนไขบนการ
ส่ง
ขอบเขตของโครงงาน
เราศึกษาทฤษฎีบทของจุดตรึงในปริภูมิอิงระยะทางชนิดดีที่มีขอบเขตอย่างบริบูรณ์ โดยกาหนดเงื่อนไขบนการส่งของ T
ซึ่งสอดคล้องกับ
1
D(Tx, Ty, Tz )  q max 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) 
2
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เพื่อให้ได้รับทฤษฎีบทของจุดสาหรับปริภูมิอิงระยะทางชนิดดีที่มีขอบเขตอย่างบริบูรณ์
วิธดี าเนินการวิจัย
วิธีวิจัย
งานวิจัยเรื่องทฤษฎีบทจุดตรึงสาหรับการส่งบนปริภมู ิอิงระยะทางชนิดดีที่มีขอบเขตอย่างบริบูรณ์ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษา
และพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
รูปแบบของงานวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยที่ได้มีการศึกษา
มาแล้ว พร้อมทั้งได้ศึกษาแนวทางใหม่ๆ ด้วย
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างปัญหาใหม่จากทฤษฎีบทเดิมที่เคยศึกษาไว้
3. ดาเนินการพิสูจน์
4. สรุปและอภิปรายผล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการศึกษาจากตารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีบท หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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ผลการวิจัย
ทฤษฎีบทที่ 1
ให้ X เป็นปริภมู ิอิงระยะทางชนิดดีที่มีขอบเขตอย่างบริบรู ณ์ (Complete bounded D-metric space) และ T เป็นการ
ส่งของตัวมันเองของ X ซึ่งสอดคล้องกับ
1
 D( x, Tx, z)  D( y, Ty, z) 
2
่ งที่จุด p
0  q 1 แล้ว T มีจุดตรึง p เพียงจุดเดียวใน X แล T เป็นการส่งต่อเนือ

D(Tx, Ty, Tz )  q max D( x, y, z), D( x, Tx, z), D( y, Ty, z), D( x, Ty, z), D( y, Tx, z),

สาหรับทุกๆ x, y, z  X และ
พิสูจน์ ให้ x0  X และกาหนดให้ Tx  x
เราจะแสดงว่า T มีจุดตรึง
กรณีที่ 1 ถ้า xn1  xn สาหรับบาง n  ¥ แล้วจะได้ว่า Txn  xn
ดังนั้น T มีจุดตรึง และ xn เป็นจุดตรึงของ T
กรณีที่ 2 ถ้า xn1  xn สาหรับแต่ละ n  ¥
เราจะแสดงว่า xn  เป็นลาดับโคชีชนิดดี (D-Cauchy sequence)
กาหนดให้ x  xn1 , y  xn และ z  xn p1 แทนค่าใน (1) จะได้ว่า
n

n 1

D(Txn 1 , Txn , Txn  p 1 )  q max D( xn 1 , xn , xn p 1 ), D( xn1 , Txn1 , xn p 1 ),
D( xn , Txn , xn  p 1 ), D( xn 1 , Txn , xn  p 1 ), D( xn , Txn1 , xn p 1 ),



1
 D( xn 1 , Txn 1 , xn  p 1 )  D( xn , Txn , xn  p 1 ) 
2

เนื่องจาก

Txn  xn 1

จะได้ว่า

D( xn , xn 1 , xn  p )  q max D( xn 1 , xn , xn  p 1 ), D( xn 1 , xn , xn  p 1 ),
D( xn , xn 1 , xn  p 1 ), D( xn 1 , xn 1 , xn  p 1 ), D( xn , xn , xn  p 1 ),



1
 D( xn 1 , xn , xn  p 1 )  D( xn , xn 1 , xn  p 1 ) 
2
 q max D( xn 1 , xn , xn  p 1 ), D( xn , xn 1 , xn  p 1 ),
D( xn 1 , xn 1 , xn  p 1 ), D( xn , xn , xn  p 1 )

(2)

ต่อไปจะพิจารณาค่าของ D(xn1, xn , xn p1) จะได้วา่
D( xn 1 , xn , xn  p 1 )  D(Txn  2 , Txn 1 , Txn  p  2 )

 q max D( xn  2 , xn 1 , xn  p  2 ), D( xn  2 , Txn  2 , xn  p  2 ),
D( xn 1 , Txn 1 , xn  p  2 ), D( xn  2 , Txn 1 , xn  p  2 ), D( xn 1 , Txn  2 , xn  p  2 ),



1
 D( xn  2 , Txn  2 , xn  p  2 )  D( xn 1 , Txn 1 , xn  p  2 )
2
 q max D( xn  2 , xn 1 , xn  p  2 ), D( xn  2 , xn 1 , xn  p  2 ),

D( xn 1 , xn , xn  p  2 ), D( xn  2 , xn , xn  p  2 ), D( xn 1 , xn 1 , xn  p  2 ),



1
 D( xn  2 , xn 1 , xn  p  2 )  D( xn 1 , xn , xn  p  2 )
2
 q max D( xn  2 , xn 1 , xn  p  2 ), D( xn 1 , xn , xn  p  2 ),
D( xn  2 , xn , xn  p  2 ), D( xn 1 , xn 1 , xn  p  2 ),
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พิจารณาค่าของ D(xn , xn1, xn p1) จะได้ว่า

D( xn , xn 1 , xn  p 1 )  q max D( xn 1 , xn , xn  p  2 ), D( xn , xn 1 , xn  p  2 ),
D( xn 1 , xn 1 , xn  p  2 ), D( xn , xn , xn  p  2 )

(4)

พิจารณาค่าของ D( xn1, xn1, xn p1 ) จะได้ว่า

D( xn 1 , xn 1 , xn  p 1 )  q max D( xn  2 , xn , xn  p  2 ), D( xn  2 , xn 1 , xn  p  2 ),

D( xn , xn 1 , xn  p  2 ), D( xn  2 , xn 1 , xn  p  2 ), D( xn , xn 1 , xn  p  2 )

(5)

พิจารณาค่าของ D(xn , xn , xn p1) จะได้ว่า

D( xn , xn , xn p1 )  q max D( xn1 , xn1 , xn p2 ), D( xn1, xn , xn p2 )

แทนค่า (3)-(6) เข้าไปใน (2) จะได้ว่า

(6)



D( xn , xn 1 , xn  p )  q max q max D( xn  2 , xn 1 , xn  p  2 ), D( xn 1 , xn , xn  p  2 ),
D( xn  2 , xn , xn  p  2 ), D( xn 1 , xn 1 , xn  p  2 ) ,

q max D( xn 1 , xn , xn  p  2 ), D( xn , xn 1 , xn  p  2 ),
D( xn 1 , xn 1 , xn  p  2 ), D( xn , xn , xn  p  2 ) ,

q max D( xn  2 , xn , xn  p  2 ), D( xn  2 , xn 1 , xn  p  2 ),

D( xn , xn 1 , xn  p  2 ), D( xn  2 , xn 1 , xn  p  2 ), D( xn , xn 1 , xn  p  2 )



q max D( xn 1 , xn 1 , xn  p  2 ), D( xn 1 , xn , xn  p  2 )



 q 2 max max D( xn  2 , xn 1 , xn  p  2 ), D( xn 1 , xn , xn  p  2 ), D( xn  2 , xn , xn  p  2 ),
D( xn 1 , xn 1 , xn  p  2 ), D( xn , xn 1 , xn  p  2 ), D( xn 1 , xn 1 , xn  p  2 ),



D( xn , xn , xn  p  2 ), D( xn  2 , xn 1 , xn  p  2 ), D( xn , xn1 , xn p  2 )

ดังนั้น
เมื่อ

D( xn , xn1 , xn p )  q2 max D( xa , xb , xc )

(*)

a ,b, c

n  2  a  n, n 1  b  n 1

ต่อไปพิจารณาค่าของ

และ

D(xn2 , xn1 , xn p2 )

c  n p2

จะได้ว่า

D( xn  2 , xn 1 , xn  p  2 )  q max D( xn 3 , xn  2 , xn  p 3 ), D( xn  2 , xn 1 , xn  p 3 ),
D( xn 3 , xn 1 , xn  p 3 ), D( xn  2 , xn  2 , xn  p 3 )

(1')

พิจารณาค่าของ D( xn1, xn , xn p2 ) จะได้ว่า

D( xn 1 , xn , xn  p  2 )  q max D( xn  2 , xn 1 , xn  p 3 ), D( xn 1 , xn , xn  p 3 ),
D( xn  2 , xn , xn  p 3 ), D( xn 1 , xn 1 , xn  p 3 )

(2')

พิจารณาค่าของ D( xn2 , xn , xn p2 ) จะได้ว่า

D( xn  2 , xn , xn  p  2 )  q max D( xn 3 , xn 1 , xn  p 3 ), D( xn 3 , xn  2 , xn  p 3 ),

D( xn 1 , xn , xn  p 3 ), D( xn 3 , xn , xn  p 3 ), D( xn 1 , xn  2 , xn  p 3 )

พิจารณาค่าของ D( xn1, xn1, xn p2 ) จะได้ว่า
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D( xn1 , xn1 , xn p2 )  q max D( xn2 , xn2 , xn p3 ), D( xn2 , xn1, xn p3 )

(4')

พิจารณาค่าของ D( xn , xn1, xn p2 ) จะได้ว่า

D( xn , xn 1 , xn  p  2 )  q max D( xn 1 , xn , xn  p 3 ), D( xn , xn 1 , xn  p 3 ),
D( xn 1 , xn 1 , xn  p 3 ), D( xn , xn , xn  p 3 )

(5')

พิจารณาค่าของ D( xn1, xn1, xn p2 ) จะได้ว่า

D( xn 1 , xn 1 , xn  p  2 )  q max D( xn  2 , xn , xn  p 3 ), D( xn  2 , xn 1 , xn  p 3 ),

D( xn , xn 1 , xn  p 3 ), D( xn  2 , xn 1 , xn  p 3 ), D( xn , xn 1 , xn  p 3 )

(6')

พิจารณาค่าของ D( xn , xn , xn p2 ) จะได้ว่า

D( xn , xn , xn p2 )  q max D( xn1 , xn1 , xn p3 ), D( xn1 , xn , xn p3 )

(7')

พิจารณาค่าของ D( xn2 , xn1, xn p2 ) จะได้ว่า

D( xn  2 , xn 1 , xn  p  2 )  q max D( xn 3 , xn , xn  p 3 ), D( xn 3 , xn  2 , xn  p 3 ),

D( xn , xn 1 , xn  p 3 ), D( xn 3 , xn 1 , xn  p 3 ), D( xn , xn  2 , xn  p 3 )

(8')

พิจารณาค่าของ D( xn , xn1, xn p2 ) จะได้ว่า

D( xn , xn 1 , xn  p  2 )  q max D( xn 1 , xn  2 , xn  p 3 ), D( xn 1 , xn , xn  p 3 ),

D( xn 2 , xn 1 , xn  p 3 ), D( xn 1 , xn 1 , xn  p 3 ), D( xn  2 , xn , xn  p 3 )

แทนค่า (1')  (9') ใน (*) จะได้ว่า

D( xn , xn 1 , xn  p )  q 2 max max q max D( xn 3 , xn  2 , xn  p 3 ), D( xn  2 , xn 1 , xn  p 3 ),
D( xn 3 , xn 1 , xn  p 3 ), D( xn  2 , xn  2 , xn  p 3 ) ,

q max D( xn  2 , xn 1 , xn  p 3 ), D( xn 1 , xn , xn  p 3 ),
D( xn  2 , xn , xn  p 3 ), D( xn 1 , xn 1 , xn  p 3 ) ,

q max D( xn 3 , xn 1 , xn  p 3 ), D( xn 3 , xn  2 , xn  p 3 ),

D( xn 1 , xn , xn  p 3 ), D( xn 3 , xn , xn  p 3 ), D( xn 1 , xn  2 , xn  p 3 ) ,
q max D( xn  2 , xn  2 , xn  p 3 ), D( xn  2 , xn 1 , xn  p 3 ) ,
q max D( xn 1 , xn , xn  p 3 ), D( xn , xn 1 , xn  p 3 ),
D( xn 1 , xn 1 , xn  p 3 ), D( xn , xn , xn  p 3 )  ,

q max D( xn  2 , xn , xn  p 3 ), D( xn  2 , xn 1 , xn  p 3 ),

D( xn , xn 1 , xn  p 3 ), D( xn  2 , xn 1 , xn  p 3 ), D( xn , xn 1 , xn  p 3 ) ,
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q max D( xn 1 , xn 1 , xn  p 3 ), D( xn 1 , xn , xn  p 3 ) ,
q max D( xn 3 , xn , xn  p 3 ), D( xn 3 , xn  2 , xn  p 3 ),

D( xn , xn 1 , xn  p 3 ), D( xn 3 , xn 1 , xn  p 3 ), D( xn , xn  2 , xn  p 3 ) ,
q max D( xn 1 , xn  2 , xn  p 3 ), D( xn 1 , xn , xn  p 3 ),



D( xn  2 , xn 1 , xn  p 3 ), D( xn 1 , xn 1 , xn  p 3 ), D( xn  2 , xn , xn  p 3 )

 q max max max D( xn 3 , xn  2 , xn  p 3 ), D( xn  2 , xn 1 , xn  p 3 ),
3

D( xn 3 , xn 1 , xn  p 3 ), D( xn  2 , xn  2 , xn  p 3 ),
D( xn 1 , xn , xn  p 3 ), D( xn  2 , xn , xn  p 3 ),
D( xn 1 , xn 1 , xn  p 3 ), D( xn 3 , xn , xn  p 3 ),
D( xn 1 , xn  2 , xn  p 3 ), D( xn , xn 1 , xn  p 3 ),
D( xn 1 , xn 1 , xn  p 3 ), D( xn , xn , xn  p 3 ),
D( xn  2 , xn 1 , xn  p 3 ), D( xn , xn 1 , xn  p 3 ),



D( xn 3 , xn 1 , xn  p 3 ), D( xn , xn  2 , xn  p 3 )

ดังนั้น
เมื่อ

D( xn , xn1 , xn p )  q3 max D( xa , xb , xc )

( )

a ,b , c

n  3  a  n, n  2  b  n 1,

และ c  n  p  3

ในทานองเดียวกันเมื่อกระทากระบวนการเช่นนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จะได้ว่า
D( xn , xn1 , xn p 1 )  qn max D( xa , xb , xc )
a ,b, c
เมื่อ 0  a  n , 1  b  n 1 และ c  p
ให้ M : supx, y, zX D(x, y, z)
แล้วผลที่ได้ตามมา จากสมการ (7) จะได้ว่า

(8)

D( xn , xn1 , xn p )  qn M

โดบบทนิยาม2.1 ข้อ

(iv) และ

(7)

(8) ทาให้ได้ว่า
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D( xn , xn  p , xn  p t )  D( xn , xn  p , xn 1 )  D( xn , xn 1 , xn  p t )  D( xn 1 , xn  p , xn  p t )
 q n M  q n M  D( xn 1 , xn  p , xn  p t )
 2Mq n  D( xn 1 , xn  p , xn  p t )
 2Mq n  D( xn 1 , xn  p , xn  2 )  D( xn 1 , xn  2 , xn  p t ) 
D( xn  2 , xn  p , xn  p t )
 2M (q n  q n 1 )  D( xn  2 , xn  p , xn  p t )
 2M (q n  q n 1 )  D( xn  2 , xn  p , xn 3 )  D( xn  2 , xn 3 , xn  p t ) 
D( xn 3 , xn  p , xn  p t )
 2M (q n  q n 1  q n  2 )  D( xn 3 , xn  p , xn  p t )
M
 2M ( q  q

n 1

 2M ( q  q

n 1

n

n

K  q

n p 2

)  D( xn  p 1 , xn  p , xn  p t )

K  q

n p 2

)  q n  p 1 2M  D( xn  p , xn  p , xn  p t )

 2M (q n  q n 1  K  q n  p  2 )  q n  p 1 2M

 2M (q n  q n 1  K  q n  p 2  q n  p 1 )
 2M

n  p 1

q

k

k n

 1  qn 
 2Mq n 

 1 q 
2Mq n

0
1 q

เมื่อ

n

จะเห็นได้ว่า

lim D( xn , xn p , xn pt )  0

ดังนั้น xn  เป็นลาดับโคชีชนิดดี (D-Cauchy)
เนื่องจาก X เป็นความบริบูรณ์ จะได้ว่า xn  เป็นการลู่เข้า ดังนั้น

lim xn  p

จะได้ว่า

D( xn , xn 1 , Tp)  D(Txn 1 , Txn , Tp)

 q max D( xn 1 , xn , p), D( xn 1 , Txn 1 , p), D( xn , Txn , p), D( xn 1 , Txn , p),
1
 D( xn1 , Txn1 , p)  D( xn , Txn , p)
2
 q max D( xn 1 , xn , p), D( xn 1 , xn , p), D( xn , xn 1 , p), D( xn 1 , xn 1 , p),
D( xn , Txn 1 , p),

1
 D( xn1 , xn , p)  D( xn , xn 1 , p)
2
 q max D( xn 1 , xn , p), D( xn , xn 1 , p), D( xn 1 , xn 1 , p), D( xn , xn , p)
D( xn , xn , p),

พิจารณาเมื่อ n   ในสมการ (9)
จะได้ว่า D( p, p,Tp)  q max D( p, p, p), D( p, p, p), D( p, p, p), D( p, p, p)
และได้ว่า D( p, p, Tp)  0 แต่จาก D( p, p, Tp)  0
ซึ่งจะได้ว่า D( p, p, Tp)  0 ดังนั้น p  Tp
จึงสรุปได้ว่า p เป็นจุดตรึงของ Tp
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ต่อไปจะพิสูจน์การมีอยู่จริงเพียงหนึ่งเดียว
สมมติให้ w  p เป็นจุดตรึงของ T
กาหนดให้ x  p, y  w, z  p จะได้ว่า
D( p, w, p)  D(Tp, Tw, Tp)
 q max D( p, w, p), D( p, Tp, p), D(w, Tw, p), D( p, Tw, p), D(w, Tp, p ),
1
 D( p, Tp, p)  D(w, Tw, p)
2
 q max D( p, w, p), D( p, p, p), D(w, w, p), D( p, w, p), D(w, p, p ),
1
 D( p, p, p)  D(w, w, p)
2
 q max D( p, w, p), D( w, w, p),

1
 D(w, w, p)
2

 q max 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)
D(w, w, p)  D(w, p, w)  D(Tw, Tp, Tw)
 q max D( w, p, w), D( w, Tw, w), D( p, Tp, w), D( w, Tp, w), D( p, Tw, w),
1
 D(w, Tw, w)  D( p, Tp, w)
2
 q max D( w, p, w), D( w, w, w), D( p, p, w), D(w, p, w), D( p, w, w),
1
 D(w, w, w)  D( p, p, w)
2
 q max D( w, p, w), D( p, p, w),

1
 D( p, p, w)
2

 q max D( w, p, w), D( p, p, w)

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 D( p, w, p)  q2 D( p, w, p) จึงเกิดข้อขัดแย้ง
ดังนั้น p  w
ต่อไปจะแสดงว่า T ต่อเนื่องที่จุด p
กาหนดให้  yn   X และ lim yn  p ในที่นี้จะแสดงว่า
และให้ x  p, y  yn , z  p แทนค่าใน (1) จะได้ว่า

lim Tyn  Tp

n 
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D(Tp, Tyn , Tp)  q max D( p, yn , p), D( p, Tp, p), D( yn , Tyn , p), D( p, Tyn , p),
D( yn , Tp, p),

1
 D( p, Tp, p)  D( yn , Tyn , p)
2

(12)

พิจารณา Limit superior ของ (12) ทาให้ได้ว่า
D( p,limTyn , p)  q max D( p, p, p), D( p, p, p), D( p,limTyn , p), D( p,limTyn , p), D( p, p, p),



1
D( p, p, p)  D( p, limTyn , p) 
2
1
 q max 0, D( p,limTyn , p),  D( p,limTyn , p) 
2
 q max 0, D( p,limTyn , p)





ถ้า max 0, D( p,limTyn , p)  D( p,limTyn , p)
จะเห็นได้ว่า D( p,limTyn , p)  qD( p,limTyn , p) จึงเกิดข้อขัดแย้ง ในกรณีจึงเป็นไปไม่ได้
และถ้า max 0, D( p,limTyn , p)  0
จะเห็นได้ว่า D( p,limTyn , p)  0
แต่จาก D( p,limTyn , p)  0
ทาให้ได้ว่า D( p,limTyn , p)  0
ซึ่งจะได้ว่า limTyn  p  Tp
โดยบทแทรก 2.10 จะได้ว่า limTyn  p  Tp
ดังนั้น ด้วยเหตุนี้ T เป็นการส่งต่อเนือ่ งที่จุด p
นั่นคือ จากที่กล่าวมาทั้งหมดสามารถสรุปได้ว่า T มีจุดตรึง p เพียงจุดเดียวใน X แล T เป็นการส่งต่อเนื่องที่จุด p
อภิปรายผล
ในโครงงานทางคณิตศาสตร์นี้ได้ศกึ ษาทฤษฎีบทจุดตรึงสาหรับการส่งบนปริภูมิอิงระยะทางชนิดดีที่มีขอบเขตอย่าง
บริบูรณ์ ที่มี T เป็นการส่งของตัวมันเองของ X และแสดงได้ว่า T มีจุดตรึง p เพียงจุดเดียวใน X และ T เป็นการส่งต่อเนือ่ งที่จุด
งานวิจัยนี้ได้ขยายงานของ Rhoades [3] และ Dhage, (1992) โดยกาหนดเงื่อนไขของการส่ง T ตาม (1)

p

สรุปผลการวิจัย
สาหรับ X เป็นปริภูมิอิงระยะทางชนิดดีที่มีขอบเขตอย่างบริบูรณ์ และ T เป็นการส่งของตัวมันเองของ X ซึ่งสอดคล้องกับ
เงื่อนไข
1
D(Tx, Ty, Tz )  q max 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) 
2
สาหรับทุกๆ x, y, z  X และ 0  q  1 เราจะได้ผลลัพธ์ว่า T มีจุดตรึง p เพียงจุดเดียวใน X และ T เป็นการส่งต่อเนื่องที่จุด p
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ที่ได้สนับสนุนการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการครั้งนี้
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ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียและต้านอนุมูลอิสระของน้้านมข้าวโพดที่หมักด้วยคีเฟอร์
ANTIBACTERIAL AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF CORN MILK FERMENTED WITH KEFIR
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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บทคัดย่อ
คีเฟอร์ เป็นผลิตภัณฑ์นมหมักที่มีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพ หนึ่งในประโยชน์ดังกล่าวคือฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรีย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ของน้านมข้าวโพดหมักด้วยคีเฟอร์ ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียก่อให้เกิดสิว
(Propionibacterium acnes DMST 14916 และ Staphylococcus aureus DMST 8013) และต่อต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งการ
ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อสิวใช้วิธี agar well diffusion method และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระใช้วิธี DPPH radical
scavenging assay ผลที่ได้พบว่าน้านมหมักข้าวโพดสามารถยับยั้งเชื้อก่อสิวได้ทั้ง 2 ชนิด โดยน้านมข้าวโพดหมักที่ 72 ชั่วโมง มี
ความสามารถในการยับยั้งเชื้อ S. aureus และ P. acnes ได้ดีที่สุด เท่ากับ 25.00±1.00 และ 9.00±0.00 มิลลิเมตร ที่ความ
เข้มข้น 250 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ขณะที่ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของนมข้าวโพดหมักที่ 72 ชั่วโมง มีฤทธิ์ในการต้าน
อนุมูลอิสระ เท่ากับ 87.70±0.53% ที่ระดับความเข้มข้น 15 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เมื่อพิจารณาระยะเวลาในการหมักพบว่าฤทธิ์
ยับยั้งแบคทีเรียสูงขึ้นเมื่อระยะเวลาในการหมักเพิ่มขึ้น ดังนั้นน้านมข้าวโพดหมักคีเฟอร์สามารถใช้เป็นตัวแทนในการยับยั้งการเกิด
สิวและเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระได้
ค้าส้าคัญ : ฤทธิย์ ับยั้งแบคทีเรีย 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
นมหมั กคีเฟอร์ เป็ นผลิต ภัณฑ์น มที่เกิ ดจากกระบวนการหมัก นมกับ จุลินทรีย์กลุ่ มแบคทีเรีย แลคติ ก (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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กระบวนการเมแทบอลิ ซึ ม ของจุ ลิ น ทรี ย์ เ ปลี่ ย นน้ าตาลแลคโตสในนมให้ เ ป็ น กรด (กรดแลคติ ก และ กรดแอซี ติ ก )
และแอลกอฮอล์ ส่ ง ผลให้ น มที่ ไ ด้ จ ากการหมั ก คี เ ฟอร์ มี ร สเปรี้ ย ว และ กลิ่ น ที่ เ ฉพาะตั ว นอกจากนี้ มี ร ายงานว่ า
ในนมหมักคีเฟอร์พบสารคีเฟอร์แรนและแบคเทอริโอซิน (Micheli et al., 1999; Cleveland et al., 2001; da Silva Malheiros
et al., 2010) ที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคแต่ไม่เป็นพิษต่อคน (สุภาพร ชื่นชม, 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
ช่วยป้องกันการเกิดแผลพุพองในปากที่เกิดจากเชื้อรา (Chen et al., 2005) หรือในแง่การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่มีการนานมหมักคี
เฟอร์มาใช้ในการยับยั้งเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร อย่างไรก็ตามในการศึกษาฤทธิ์ ทางชีวภาพของคีเฟอร์ส่วนใหญ่ศึกษาใน
นมสัตว์ เช่น นมวัว นมแพะ หรือศึกษาในนมพืชบางชนิด แต่ก็ยังขาดการศึกษาในธัญพืชอื่น ๆ อีกมาก ที่สามารถผลิตเป็นนมได้
ปัจจุบันโรคติดเชื้อทางผิวหนังเป็นโรคที่พบได้บ่อยและมีผลต่อความงามโดยเฉพาะในวัยรุน่ คือ สิว โดยสิวมีสาเหตุมาจาก
เชื้อแบคทีเรีย P. acnes DMST 14916 และ S. aureus DMST 8013 ขณะที่ผลิตภัณฑ์หรือยารักษาสิวที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่
ตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุม ผลิตภัณฑ์บางตัวที่อาจก่อให้เกิดการระคายเคือง และอาการแพ้ ซึ่งการ
เลือกใช้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจส่วนบุคคล ซึ่งถ้าน้านมธัญพืชหมักคีเฟอร์มี ฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อดังกล่าวก็สามารถพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นตัวเลือกหนึ่งสาหรับผู้บริโภคได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการทดสอบคุณสมบัติการยับยั้งแบคทีเรีย
ก่อโรคผิวหนังซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสิว และต้านอนุมูลอิสระของนมธัญพืชหมักคีเฟอร์เพื่อประโยชน์ในการเป็นทางเลือกหนึ่งใน
การรักษาสิว และส่งเสริมสุขภาพผิวจากฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
วิธดี ้าเนินการวิจัย
1. วิธีการเตรียมและการศึกษาลักษณะทางกายภาพของน้้านมข้าวโพดหมัก
การทาน้านมข้าวโพดสามารถทาได้โดยนาเมล็ดสด 600 กรัม ต่อน้ากลั่น 200 มิลลิลิตร นาไปปั่นด้วยเครื่องปั่นแล้วนาไป
กรองด้วยผ้าขาวบางเพื่อเอากากของธัญพืชออกให้ได้แต่น้านมข้าวโพด นาไปต้มที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที
จากนั้นนาน้านมข้าวโพด ที่เตรียมไว้ 200 มิลลิลิตร ใส่ลงไปในขวดโหลแก้วขนาด 300 มิลลิลิตร แล้วนาหัวเชื้อคีเฟอร์ 5 % (w/v)
ลงไปในขวดโหลแก้วบ่มในอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 48 และ 72 ชั่วโมง เมื่อได้น้านมข้าวโพดทีผ่ ่านกระบวนการ
หมักแล้วบันทึกลักษณะทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงของน้านมหมัก ได้แก่ กลิ่นและการแยกชั้น จากนั้น นาน้านมข้าวโพดที่ทาการ
หมักแล้วมากรองแยก kefir grain ออกให้เหลือแต่น้านมข้าวโพดหมัก จากนั้นนาน้านมข้าวโพดหมักที่ได้ไปวัดค่า pH และค่าความ
เป็นกรด พร้อมบันทึกผล
2. การเตรียมนมข้าวโพดหมักเพื่อใช้ในการทดสอบ
เมื่อน้านมข้าวโพดผ่านกระบวนการหมักที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 48 และ 72 ชั่วโมง นาน้านมข้าวโพด
หมักมากรองแยก kefir grain ออก แล้วนาน้านมข้าวโพดหมักที่ได้ไปปั่นเหวี่ยงที่ 10000 × g เป็นเวลา 10 นาที แยกตะกอนออก
นาส่วนน้านมหมักไปผ่านกระบวนการทาแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (freeze drying) เพื่อนาไปทาการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของ
แบคทีเรียก่อสิวและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระต่อไป
3. การทดสอบการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อสิวด้วยวิธี agar well diffusion
ทาการเพาะเลี้ยงเชื้อ S. aureus DMST 8013 ในอาหารเหลว Nutrient broth (NB) บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ส่วน P. acnes DMST 14916 เลี้ยงในอาหาร Brain Heart Infusion (BHI) broth บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส ในสภาวะไร้ออกซิเจนเป็นเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้นปรับความขุ่นของเชื้อ S. aureus ให้มีปริมาณเชื้อเริ่มต้นเท่ากับ
สารละลายมาตรฐาน McFarland No.0.5 (1.5 × 108 CFU/ml) ส่วน P. acnes นาเชื้อมาเจือจางให้มีปริมาณเชื้อเริ่มต้นเท่ากับ
สารละลายมาตรฐาน McFarland No.2 (6 × 108 CFU/ml) ทาการ spread plate และนา cork borer ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
6 มิลลิเมตร ที่ฆ่าเชื้อแล้วเจาะลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ จากนั้นใช้นมข้าวโพดหมักทดสอบฤทธิ์การยับยั้งที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ
ปริมาตร 50 ไมโครลิตร โดยใช้ยาปฏิชีวนะ ampicillin 100 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เป็นชุดควบคุมผลบวก และน้ากลั่นฆ่าเชื้อเป็นชุด
ควบคุมผลลบ บันทึกการยับยั้งโดยวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใส ทาการทดสอบซ้าจานวน 3 ครั้ง
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4. การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH radical scavenging assay
นาน้านมข้าวโพดหมักทาเป็นสารละลายที่ความเข้มข้น 1 5 10 และ 15 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร โดยใช้น้ากลั่นเป็นตัวทา
ละลาย เตรียมสารละลาย DPPH ให้มีความเข้มข้นเท่ากับ 0.01 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ดูดสารละลายน้านมหมักแต่ละความเข้มข้น
ปริมาตร 0.75 มิลลิลิตร ใส่ลงในสารละลาย DPPH ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร ทาการผสมด้วยเครื่อง vortex ทิ้งไว้ 15 นาที ในที่มืดที่
อุณหภูมิห้อง นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 517 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง spectrophotometer ทาการทดลองซ้าจานวน 3 ครั้ง
โดยใช้เมทานอล เป็น blank นาค่าที่ได้มาคานวณหา % inhibition ตามสมการดังนี้
% inhibition = [(A517 Control - A517 Sample)/ A517 Control] × 100
ผลการวิจัย
1. ลักษณะทางกายภาพและน้้าหนักแห้งของน้้านมข้าวโพดหมัก
จากการทดสอบได้ทาการศึกษาลักษณะทางกายภาพของน้านมข้าวโพดหมักและน้าหนักแห้ง โดยทาการศึกษาลักษณะของ กลิ่น
การแยกชั้น ค่า pH ปริมาณความเป็นกรดของนมที่ผ่านการหมัก และปริมาณน้าหนักแห้งของสารตัวอย่าง เมื่อพิจารณาลักษณะ
ของกลิ่น พบว่ากลิ่นของน้านมข้าวโพดหมักมีกลิ่นเฉพาะตัวในระดับปานกลางเมื่อผ่านการหมักเป็นเวลา 72 ชั่วโมง และพบว่า
ลักษณะการแยกชั้นของน้านมข้าวโพดหมักเกิดขึ้นเมื่อผ่านการหมักเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากการทดสอบค่า pH และปริมาณกรด
ทั้งหมดพบว่าน้านมหมักข้าวโพดมีค่า pH และมีปริมาณกรดทั้งหมดสอดคล้องกัน และเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการหมักที่เพิ่มขึ้น ใน
ส่วนของน้าหนักแห้ง น้านมข้าวโพดหมักให้ปริมาณน้าหนักแห้งอยู่ในช่วง 0.99 -1.47 กรัม/100 มิลลิลิตร ของนมหมัก ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของน้านมธัญพืชหมักและน้าหนักแห้ง
ชนิดน้้านม

กลิ่นน้้านม
ธัญพืชหมัก

การแยกชั้น

ปริมาณกรด
pH หลังหมัก
(%)

น้้าหนักแห้ง
(กรัม/100
มิลลิลิตร)
1.44

ข้าวโพด
+
√
3.86
0.90
หมัก 24 ชั่วโมง
ข้าวโพด
+
√
3.70
1.13
0.99
หมัก 48 ชั่วโมง
ข้าวโพด
++
√
3.61
1.13
1.47
หมัก 72 ชั่วโมง
ข้าวโพด
1.47
ไม่ผา่ นการหมัก
(ชุดควบคุม)
หมายเหตุ + หมายถึง กลิ่นเฉพาะตัวน้อย/ ++ หมายถึง กลิ่นเฉพาะตัวปานกลาง / - หมายถึง ไม่ได้ทาการทดสอบ/
√ หมายถึง มีการแยกชั้น/ × หมายถึง ไม่มีการแยกชั้น
2. ผลการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อสิวด้วยน้้านมข้าวโพดหมัก
ผลทดสอบการยับยั้งเชื้อ P. acnes ด้วยวิธี agar well diffusion ของน้านมหมักข้าวโพดพบว่า มีความสามารถในการ
ยับยั้งเชื้อ P. acnes ได้ที่ระยะเวลาการหมักที่ 72 ชั่วโมง ที่ความเข้มข้น 250 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้
น้านมข้าวโพดที่ไม่ได้ผ่านการหมักไม่สามารถยับยั้งเชื้อ P. acnes ได้ แสดงดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการยับยั้งเชื้อ P. acnes ของน้านมข้าวโพดหมักทีร่ ะยะเวลาการหมัก 24, 48 และ 72 ชัว่ โมง
ชนิดของน้้านมหมัก

ค่าเฉลี่ยของเส้นผ่านศูนย์กลางวงใส (mean ± SD) (มิลลิเมตร)
ความเข้มข้น 50
ความเข้มข้น 100
ความเข้มข้น 250
(มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)
(มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)
(มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)
ไม่ยับยั้ง
ไม่ยับยั้ง
ไม่ยับยั้ง
ไม่ยับยั้ง
ไม่ยับยั้ง
ไม่ยับยั้ง
ไม่ยับยั้ง
ไม่ยับยั้ง
9.00±0.00
ไม่ยับยั้ง

ข้าวโพดที่ 24 ชั่วโมง
ข้าวโพดที่ 48 ชั่วโมง
ข้าวโพดที่ 72 ชั่วโมง
ข้าวโพดที่ไม่ผ่านการหมัก
(ชุดควบบคุม)
Ampicillin (100 µg/ml)
30.67±0.57
น้ากลั่นที่ผ่านการฆ่าเชื้อ
ไม่ยับยั้ง
หมายเหตุ - หมายถึง ไม่ได้ทาการทดสอบ

30.67±0.57
ไม่ยับยั้ง

30.67±0.57
ไม่ยับยั้ง

ผลทดสอบการยับยั้งเชื้อ S. aureus พบว่า น้านมหมักข้าวโพดมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อได้ทุกช่วงเวลาการหมัก รวมทั้ง
น้านมข้าวโพดที่ไม่ผ่านการหมักก็มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ S. aureus โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสเท่ากับ 9.00±0.00 มิลลิเมตร
นอกจากนี้ความสามารถในการยับยั้งแปรผันตรงกับความเข้มข้นและระยะเวลาในการหมัก โดยน้านมหมักข้าวโพดในระยะเวลา
การหมักที่ 72 ชั่วโมง ที่ระดับความเข้มข้น 250 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ให้ความสามารถในการยับยั้งเชื้อ S. aureus มากที่สุด โดยมี
เส้นผ่านศูนย์กลางวงใสเท่ากับ 25.00±1.00 มิลลิเมตร ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการยับยั้งเชื้อ S. aureus ของน้านมข้าวโพดหมักที่ระยะเวลาการหมัก 24, 48 และ 72 ชัว่ โมง
ชนิดของนมหมัก
ข้าวโพดที่ 24 ชั่วโมง
ข้าวโพดที่ 48 ชั่วโมง
ข้าวโพดที่ 72 ชั่วโมง
ข้าวโพดที่ไม่ผ่านการหมัก
Ampicillin (100 µg/ml)
น้ากลั่นที่ผ่านการฆ่าเชื้อ
หมายเหตุ - หมายถึง ไม่ได้ทาการทดสอบ

ค่าเฉลี่ยของเส้นผ่านศูนย์กลางวงใส (mean ± SD) (มิลลิเมตร)
ความเข้มข้น 50
ความเข้มข้น 100
ความเข้มข้น 250
(มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)
(มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)
(มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)
7.00±1.00
9.67±0.57
16.00±1.00
9.00±0.00
11.67±0.57
19.00±1.00
11.00±1.00
16.33±1.528
25.00±1.00
9.00±0.00
34.67±0.57
34.67±0.57
34.67±0.57
ไม่ยับยั้ง
ไม่ยับยั้ง
ไม่ยับยั้ง

3. ผลการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้้านมข้าวโพดหมัก
จากผลแสดงให้เห็นว่าน้านมข้าวโพดหมักที่ 72 ชั่วโมง แสดงความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระโดยมีค่า IC50 เท่ากับ
2.52 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และให้ค่า %inhibition เพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้น โดยสามารถยับยั้งอนุมูล DPPH ได้มากถึง
87.70±0.53 ที่ความเข้มข้น 15 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระของน้านมข้าวโพดหมักที่ระยะเวลาในการหมัก 72 ชั่วโมง
ชนิดนม
นมข้าวโพดหมักที่ 72 ชั่วโมง
นมข้าวโพดที่ไม่ผ่านการหมัก

ความเข้มข้น
(มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)
5
15
5
15

ค่าเฉลี่ย
(%inhibition ± SD)
58.32±0.57
87.70±0.53
57.34±0.69
86.12±0.50

อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของน้านมธัญพืชหมักจากลักษณะของกลิ่นนม พบว่าการที่นมมีกลิ่นเฉพาะตัวมาก
หรือน้อยน่าจะขึ้นอยู่กับความแตกต่างของสารอาหารในธัญพืชและการใช้สารอาหารของจุลินทรีย์ ส่วนการแยกชั้น ค่า pH หลัง
การหมักและปริมาณกรดทั้งหมด จะสอดคล้องกัน เนื่องจากการแยกชั้นเกิดจากกรดที่ถูกสร้างขึ้นมาจากแบคทีเรีย ทาให้นมเกิด
การตกตะกอนและเกิดการแยกชั้น ซึ่งค่า pH ที่ต่าสอดคล้องกับปริมาณกรดที่สูง ปริมาณน้าหนักแห้งนั้น เป็นไปได้ว่าขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบของคาร์โบไฮเดรตในธัญพืช เนื่องจากในน้านมธัญพืชจะมีคาร์โบไฮเดรตเป็นองค์ประกอบหลัก ในเมล็ดข้าวโพดหวาน
มีปริมาณของคาร์โบไฮเดรต 39.3 กรัม ต่อข้าวโพดหวาน 100 กรัม (Namiki, 1995) ซึ่งจะเห็นได้ว่านมหมักข้าวโพดมี ปริมาณ
น้าหนักแห้งสูง
จากผลการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคทางผิวหนัง ที่ทาให้เกิดสิว ของน้านมข้าวโพดหมัก อาจมีผลมาจากในระหว่าง
กระบวนการหมักน้านมข้าวโพดกับหัวเชื้อคีเฟอร์จะมีการผลิตสารที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เช่น กรดอินทรีย์ คีเฟอร์แรน
แบคเทอริโอซิน และ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ที่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคได้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยอื่น
(Medrano et al., 2007; Rodrigues et al., 2005; Mishra and Lambert, 1996) และผลยับยั้งเชื้อแบคทีเรียส่วนหนึ่งมาจาก
สารในธัญพืชเอง ซึ่งเห็นได้จากในน้านมข้าวโพดที่ไม่ผ่านการหมักสามารถยับยั้งเชื้อ S. aureus ได้ นอกจากนี้จากผลการศึกษา
ดังกล่าวนั้นแสดงให้เห็นว่าผลของระยะเวลาในการหมักที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทดสอบเพิ่มขึ้น
ในการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยปกติแล้วในข้าวโพดจะมีสารกลุ่มแอลฟาแคโรทีน (α-carotenes) เบตาแคโรทีน
(β-carotenes) ลูทิน (Lutein) และซีแซนทีน (Zeaxanthin) ปริมาณ 60 60 520 และ 437 ไมโครกรัมต่อน้าหนักข้าวโพด 100
กรัม ตามลาดับ (วรรณดี แสงดี และคณะ, 2559) ซึ่งเมื่อหมักน้านมข้าวโพดกับหัวเชื้อคีเฟอร์พบว่ามีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระไม่
แตกต่างกับนมข้าวโพดที่ไม่ผ่านการหมัก (ตารางที่ 4) ซึ่งแตกต่างกับงานวิจัยของ John and Deesenthum (2014) ที่รายงาน
ว่าคีเฟอร์เพิ่มฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในข้าว 3 สายพันธุ์ ได้แก่ ข้าวเจ้ามะลิแดง ข้าวเหนียวดา มข และข้าวเหนียวกล่าเปลือกดา ซึ่ง
อาจเป็นไปได้ว่าธัญพืชแต่ละชนิดมีผลต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในการหมักด้วยคีเฟอร์ที่แตกต่างกัน
เนื่องจากเมื่อธัญพืชแต่ละชนิดผ่านกระบวนการเมตาบอลิซึมของจุลินทรีย์แล้วทาให้ฤทธิ์เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้
สรุปผลการวิจัย
จากผลงานวิจัยที่ได้จะเห็นได้ว่า น้านมข้าวโพดหมักคีเฟอร์มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิว และมี
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระถึงแม้ความสามารถจะลดลงเล็กน้อยเมื่อผ่านกระบวนการหมัก ดังนั้นสามารถนาน้านม
ข้าวโพดหมักคีเฟอร์มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์รักษาสิวได้ แต่ควรผ่านการทดสอบความเป็นพิษหรือการระคายเคืองต่อผิว
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณทุนสนับสนุนการวิจัยจากทุนพัฒนาองค์ความรู้ สถาบันวิจัย และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และสาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสาหรับ
สถานที่ในการวิจัย
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ทฤษฎีกราฟกับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดพิษณุโลก
GRAPH THEORY AND ECOTOURISM IN PHITSANULOK
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บทคัดย่อ
วิจัยนี้เป็นการศึกษาเรื่องทฤษฎีกราฟกับเส้นทางการท่องเที่ ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งใช้ความรู้เรื่องทฤษฎี
กราฟโดยขั้นตอนวิธีของพริมและขั้นตอนวิธีของครูสคอลในการหากราฟต้นไม้แผ่ทั่วที่น้อยที่สุดในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ในจังหวัดพิษณุโลกทั้ง 3 ประเภทเพื่อให้ได้ระยะทางที่น้อยที่สุดในการเดินทาง ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น สถานที่
ท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรมและวิ ถี ชี วิ ต และสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ ผลรวมระยะทางโดยขั้ น ตอนวิ ธี ข อง
พริมและขั้นตอนวิธีของครูสคอลได้ระยะทางเท่ากัน คือระยะทางรวมประเภทสถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นเท่ากับ 112.1
กิโลเมตร ประเภทสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเท่ากับ 160.6 กิโลเมตร และประเภทสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
เท่ากับ 590.5 กิโลเมตร
คาสาคัญ: การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จังหวัดพิษณุโลก วิธีการของพริม วิธีการของคูลสคอล กราฟต้นไม้แผ่ทั่วที่น้อยที่สุด
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
บทนา
การท่องเที่ยวของโลกได้เติบโตอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา มีการพัฒนาและ
จัดการอย่างมีระบบจนกลายเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังเป็น
อุตสาหกรรมที่ทารายได้เป็น เงินตราต่า งประเทศให้กับหลายประเทศ ก่อ ให้เกิ ดการลงทุน ธุรกิจ ท่องเที่ยว เพื่อให้บริก ารแก่
นักท่องเที่ยว และช่วยสร้างอาชีพให้ประชาชนมีงานทามีรายได้ ซึ่งการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้จานวนมาก
ให้กับประเทศไทย จึงทาให้เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่การขยายตัวนั้นกลับส่งผลกระทบด้านลบต่อสภาพแวดล้อมทั้งทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม จึงเกิดแนวคิดใหม่ของการท่องเที่ยวที่จะก่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน
ท้องถิ่น ซึ่งคือแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่ างยั่งยืน ประเทศไทยได้นาแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้กับการท่องเที่ยวและ
แนวทางหนึ่งที่เป็นที่นิยมคือ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (บุญเลิศ, 2548)
พิษณุโลกเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญ ที่นับวันจะยิ่งเป็นที่นิยมมากขึ้น เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวสาคัญและมี
ชื่อเสียงหลายแห่งในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในด้านของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต และแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ และยังจะได้สัมผัสธรรมชาติและอารยธรรมเก่า ได้สัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีสีสันหลากหลาย ทั้งธรรมชาติและ
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โบราณสถานวัดวาอาราม หรือแม้แต่แหล่งท่องเที่ยวในตัวเมือง พิษณุโลกมีทาเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับจังหวัดท่องเที่ยวที่สาคัญอีกหลาย
จังหวัด คือ สุโขทัย เลย และเพชรบูรณ์ ทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีการจัดการด้านการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ มี
ศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และมีสิ่งอานวยความสะดวกในด้านการท่องเที่ยวครบครัน ทั้งที่พัก อาหาร ไป
จนถึงกิจกรรมท่องเที่ยวต่าง ๆ ทาให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดพิษณุโลก มักประทับใจและกลับมาเยือนอีกในครั้งต่อ ๆ ไป
(ท่องเที่ยวสะดุดตา, ออนไลน์)
การท่องเที่ยวเชิ งอนุรั กษ์ ถือว่า เป็นจุดเด่นที่สาคั ญของจังหวัดพิษ ณุโลก เช่น การไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวตาม
ธรรมชาติหรืออุทยานแห่งชาติ การไปศึกษาที่แหล่งความรู้ที่สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ภูมิปัญญาพื้นบ้าน การไหว้พระ เป็น
ต้น และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สามารถสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นอีกด้วย แต่เนื่องด้วยการเดินทางท่องเที่ยวจาเป็นที่จะต้องมี
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง เป็นต้น ดังนั้นหากเราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไปได้ หรือ
แม้กระทั่งการประหยัดเวลาในการเดินทางจะช่วยให้การท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ นั้นมีความคุ้มค่าในเรื่องการเงินและเวลาอีก
ด้วย
คณิตศาสตร์เป็นความรู้อีกแขนงหนึ่งที่นิยมนามาช่วยในการแก้ปัญหา โดยการนาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหานั้นมาสร้างเป็น
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical model) และนาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์มาวิเคราะห์และศึกษาโดยใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ ซึ่งจะทาให้การแก้ปัญหาเป็นไปได้อย่างถูกต้องสมเหตุสมผลตามหลักวิชาคณิตศาสตร์ วิธีหนึ่งที่นิยมใช้คือการจาลอง
ปัญหาบางอย่างด้วยแผนภาพ (Diagram) ที่ประกอบด้วยจุดและเส้นและเรียกแผนภาพดังกล่าวว่า กราฟ และวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับ
สมบัติต่าง ๆ ของกราฟ เรียกว่า ทฤษฎีกราฟ (Graph theory) ปัจจุบันทฤษฎีกราฟมีการประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในศาสตร์
แขนงต่าง ๆ ดังนั้นจึงมีการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีกราฟเพื่อนาผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหา (ปริสา, 2552)
คณะผู้จัดทาได้เห็นถึงปัญหาในด้านระยะทางของการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดพิษณุโลก
เพื่อให้ได้ระยะทางที่สั้นที่สุด แต่สามารถที่จะท่องเที่ยวให้ครบตามจานวนสถานที่ที่ต้องการได้ เพื่อเป็นการประหยัดทั้งเวลา และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากเหตุผลดังกล่าวทาให้คณะผูจ้ ัดทามีความสนใจที่จะใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีกราฟมาช่วยแก้ปัญหา
ในการหาระยะทางที่สั้นที่สุด เพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 3 ประเภท ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์
สร้างขึ้น สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยใช้ วิธีการของพริมและวิธีการ
คูลสคอล หากราฟต้นไม้แผ่ทั่วที่น้อยที่สุด และใช้ โปรแกรม Geometer’s Sketchpad (GSP) และ โปรแกรม Adobe
Photoshop CS5 มาช่วยในการสร้างแผนภาพการเดินทางที่ได้จากวิธีการดังกล่าว
วิธดี าเนินการวิจัย
ศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และที่ตั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทั้ง 3 ประเภทที่มีอยู่ภายในจังหวัด
พิษณุโลกจากแหล่งข้อมูลและเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ และดาเนินการค้นหาเส้นทางการเดินทางทั้งหมดได้จากเว็บไซต์ Google map
โดยรวบรวมเส้นทางทีเ่ ชื่อมระหว่างสถานที่ทุกเส้นทางแล้วนามาวาดกราฟแสดงถึงเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยวจากสถานที่ หนึ่งไปยัง
สถานที่อื่นๆ โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 และโปรแกรม Geometer’s Sketchpad สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ในจังหวัดพิษณุโลก แยกตามประเภทดังนี้ สถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต และ
สถานที่ท่ องเที่ ยวทางธรรมชาติ และใช้ ขั้ นตอนวิธี ของพริม และขั้ นตอนวิธี ของครู สคอลเพื่ อหากราฟต้ นไม้แ ผ่ทั่ วที่ น้อ ยที่ สุ ด
โดยขั้นตอนวิธีของพริมมีขั้นตอนดังนี้คือเริ่มต้นโดยการเรียงลาดับน้าหนักของเส้นเชื่อมทุกเส้น จากน้อยไปหามาก และเลือกเส้น
เชื่อมในกราฟที่มีน้าหนักน้อยที่สุด เป็นเส้นเชื่อมเริ่มต้น จากนั้นให้เพิ่มเส้นเชื่อมที่มีน้าหนักน้อยสุดที่เหลืออยู่ ที่จะไม่ทาให้เกิดวัฏ
จักรกับเส้นเชื่อมที่เลือกไว้แล้วทาการหยุดหลังจากได้กราฟ n 1 เส้น และขั้นตอนวิธีของครูสคอลมีขั้นตอนดังนี้ เริ่มจากแบ่งเซต
ของจุดของกราฟเป็น S และ S โดยที่ S คือเซตของจุดที่เชื่อมโยงแล้ว S คือเซตของจุดที่ยังไม่เชื่อมโยงโดยเริ่มต้นจะ
กาหนดให้ S  1,2,3,K , n เลือกจุดใดๆใน S และเส้นเชื่อมโยงจุดนี้กับจุดที่มีค่าน้าหนักน้อยที่สุด เริ่มต้นให้ใส่ทั้งสองจุด
นี้ไว้ในเซต S จากนั้นเลือกจุดใน S ซึ่งมีเส้นเชื่อมที่มีค่าน้าหนักน้อยที่สุดที่เชื่อมโยงกับจุดใน S และไม่ทาให้เกิดวัฏจักรในเซต
S ทาซ้าขั้นที่ 3 จนกว่าทุกๆ จุดจะอยู่ใน S
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ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดแยกตามประเภท
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

แหล่งท่องเทีย่ วที่มนุษย์สร้างขึ้น
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ( A1 )
หอศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยนเรศวร ( B1 )
ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ( C1 )
พิพิธภัณฑ์ชาวแพจังหวัดพิษณุโลก ( D1 )
ศาลหลักเมือง ( E1 )
อนุสาวรียพ์ ่อขุนบางกลางท่าว
( F1 )

แหล่งท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรมและวิถชี ีวิต
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ( A2 )
วัดนางพญา ( B2 )
วัดจุฬามณี ( C 2 )
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ( D2 )
วัดอรัญญิก ( E2 )
วัดราชคีรีหิรัญยาราม ( F2 )
พระเจดีย์ด้วน ( G2 )
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี ( H 2 )
พิพิธภัณฑ์ผ้ามหาวิทยาลัยนเรศวร ( I 2 )
วัดเจดีย์ยอดทอง ( J 2 )
หมู่บ้านร่องกล้า ( K 2 )
โรงเจไซทีฮุกตึ๊ง ( L2 )
วัดวังทองวราราม ( M 2 )

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

แหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
( A3 )
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
( B3 )
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
( C3 )
น้าตกแก่งซอง ( D3 )
ล่องแพแก่งไฮ ( E3 )
อุทยานแห่งชาติน้าตกชาติตระการ
( F3 )
สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า
พิษณุโลกในพระราชดาริ ( G3 )
น้าตกปอย ( H 3 )
เขตห้ามล่าสัตว์ปา่ ถ้าผาท่าพล
( I3 )
น้าตกแก่งโสภา ( J 3 )
น้าตกขุนห้วยเทิน ( K 3 )
น้าตกไผ่สีทอง ( L3 )
น้าตกสกุโณทยาน ( M 3 )
สวนนกไทยศึกษา ( N 3 )
เขาโปกโล้น ( O3 )
วนอุทยานเขาพนมทองตาบลพันชา
ลี ( P3 )
อุทยานแห่งชาติภูแดงร้อน
( Q3 )
เขื่อนแควน้อยบารุงแดน ( R3 )
อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว ( S3 )
เขตห้ามล่าสัตว์ปา่ เขาน้อย – เขา
ประดู่ ( T3 )
น้าตกนาจาน ( U 3 )
น้าตกตาดปลากั้ง ( V3 )
ถ้าเดือนถ้าดาว ( W3 )

ผลการวิจัย
วิจัยเรื่อง ทฤษฎีกราฟกับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัด พิษณุโลก ได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีกราฟเรื่อง
กราฟต้นไม้แผ่ทั่วที่น้อยที่สุดโดยใช้ขั้นตอนวิธีการของพริมและวิธีการของคูลสคอล เพื่อหาระยะทางที่สั้นที่ สุด และสร้างแผนที่
แสดงตาแหน่งที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดพิษณุโลกทั้ง 3 ประเภท ทาให้ได้กราฟต้นไม้แผ่ทั่วที่น้อยที่สุดของแต่
ละประเภท คือ ระยะทางรวมประเภทสถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เท่ากับ 112.1 กิโลเมตร ระยะทางรวมประเภทสถานที่
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ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต เท่ากับ 160.6 กิโลเมตร และระยะทางรวมประเภทสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เท่ากับ
590.5 กิโลเมตร

ภาพที่ 1 ต้นไม้แผ่ทั่วที่น้อยที่สุดของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเภทสถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
(หน่วยเป็นกิโลเมตร)

ภาพที่ 2 เส้นทางของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเภทสถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น

ภาพที่ 3 กราฟต้นไม้แผ่ทั่วที่น้อยที่สุดของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเภทสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
และวิถีชีวิต (หน่วยเป็นกิโลเมตร)

ภาพที่ 4 เส้นทางของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเภทสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
และวิถีชีวิต
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ภาพที่ 5 กราฟต้นไม้แผ่ทั่วที่น้อยที่สุดของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเภทสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
(หน่วยเป็นกิโลเมตร)

ภาพที่ 6 เส้นทางของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเภทสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
อภิปรายผล
จากวิจัยเรื่อง ทฤษฎีกราฟกับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดพิษณุโลก ได้กราฟต้นไม้แผ่ทั่วที่น้อยที่สุดในการ
เดินทางท่องเที่ยวเชิ งอนุรักษ์ ทั้ง 3 ประเภท ซึ่งจะช่วยให้การเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดพิ ษณุโลก สามารถช่ว ย
ประหยัดเวลาและพลังงานเชื้อเพลิงได้เนื่องจากระยะทางที่ได้เป็นระยะทางที่สั้นที่สุดและเป็นการเดินทางท่องเที่ยวครบทุกสถานที่
ในจังหวัดพิษณุโลก สาหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อเกี่ยวกับการท่องเที่ยวสามารถนาไปปรับใช้กับสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ และควรสารวจ
เส้นทางจริงด้วยตนเองเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการเลือกเส้นทางเนื่องจาก google map อาจจะแสดงเส้นทางที่เป็นเส้นทางส่วน
บุคคลซึ่งไม่สามารถเลือกเส้นทางนั้นได้และ google map จะมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลเส้นทางบ่อยครั้งอาจทาให้ผลของการศึกษามี
การปรับเปลี่ยนข้อมูลได้เช่นกัน
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาทาให้ได้กราฟต้นไม้แผ่ทั่วที่น้อยที่สุด ตามขั้นตอนวิธีการของพริมและวิธีการของคูลสคอลในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 3 ประเภทภายในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น สถานที่
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งสามารถช่วยประหยัดเวลาและพลังงานเชื้อเพลิงได้
เนื่องจากระยะทางที่ได้เป็นระยะทางที่สั้นที่สุดและเป็นการเดินทางท่องเที่ยวครบทุกสถานที่ในจังหวัดพิษณุโลก
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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อทาการศึกษาการขึ้นรูปของแป้งฟักทองและลูกเดือยที่ความเข้มข้นต่างกัน 5 ระดับ คือ 5
10 15 20 และ 30%w/v และการหาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างแป้งต่อกลีเซอรอล ผลที่ได้พบว่าปริมาณแป้งฟักทองและแป้ง
ลูกเดือยที่ขึ้นรูปได้ดีที่สุด คือ ที่ความเข้มข้น 20%w/v จากนั้นนาอัตราส่วนที่ได้มาผสมกับกลีเซอรอลที่ความเข้มข้นต่างกัน 3
ระดับ แล้วทดสอบคุ ณสมบั ติทางกายภาพของแผ่นฟิล์ มได้แ ก่ ความหนา การต้ านแรงดึงขาด การยืดตั วของแผ่นฟิล์ ม 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) แต่ฟิล์มที่เพิ่มปริมาณกลีเซอ รอล 20% ให้ค่าการยืดตัวสูงสุดที่ 56.97±6.06 มิลลิเมตร และแผ่นฟิล์มที่สามารถย่อยสลายได้
เร็วที่สุด คือแผ่นฟิล์มลูกเดือยที่ผสมกลีเซอรอล 20% โดยใช้ระยะเวลา 14 วัน
คาสาคัญ : 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
บทนา
พลาสติกเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มีการนามาใช้ประโยชน์ อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน เช่น การผลิตเป็นส่วนประกอบใน
อุปกรณ์หรือบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ด้วยคุณสมบัติที่มีน้าหนักเบา ทนทาน และมีราคาถูก พลาสติกโดยทั่วไปเป็นวัสดุที่สังเคราะห์จาก
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมซึ่งในขั้นตอนการกลั่นลาดับส่วนของน้ามันดิบจะได้สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีขนาดเล็กนามาทาปฏิกิริยา
กันให้ได้เป็นสายโพลิเมอร์และนาไปขึ้นรูปเป็นเม็ดพลาสติก และในบางครั้งอาจมีการใส่สารเติมแต่งบางชนิดลงไปด้วย ซึ่งบางครั้ง
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อาจส่งผลเสียต่อผู้ใช้งานได้โดยเฉพาะพลาสติกที่ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ สาหรับใส่อาหารและเครื่องดื่ม (ศุลีพร และคณะ, 2556)
อย่างไรก็ตามพลาสติกก็ยังคงเป็นวัสดุที่มีบทบาทอย่างมากต่อชีวิตประจาวันของเราในปัจจุบันเนื่องจากมีรูปแบบการใช้งานที่
หลากหลาย จึงทาให้มีแนวโน้มในการผลิตเพิ่มมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันการเพิ่มขึ้นของพลาสติกก่อให้เกิดปัญหาตามมาคือ ขยะ
จากพลาสติก เนื่องจากเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ยาก ถ้ามีการกาจัด เช่น การเผาก็จะก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศและเกิด
สภาวะโลกร้อน (Global warming) ตามมา (Avérous and Pollet , 2012; ศุลีพร และคณะ, 2556) นอกจากนี้ขยะจากพลาสติก
อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อ โรคได้อีกด้วย หลายๆ ประเทศจึงให้ความตระหนักถึงการลดปัญหาจากขยะพลาสติกและเริ่มเกิด
แนวคิดในการพัฒนาพลาสติกให้มีคุณสมบัติย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เรียกว่า พลาสติกชีวภาพ (bioplastic) ซึ่งผลิตได้จากพืช
โดยส่วนใหญ่ โดยสารตั้งต้นที่สกัดได้จากพืชที่สามารถนามาสังเคราะห์ เป็นพลาสติกชีวภาพได้ เช่น น้าตาล แป้ง น้ามัน หรือ
เซลลูโลส เป็นต้น (Plastics Institute of Thailand, 2013)
ดังนั้นในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงสนใจการผลิตฟิล์มพลาสติกชีวภาพจากส่วนของแป้งที่ได้พืช 2 ชนิด ได้แก่ ลูกเดือย และ
ฟักทอง โดยนามาศึกษาการขึ้นรูป ของแป้งทั้ง 2 ชนิด จากนั้นนามาหาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างปริมาณแป้งต่อ พลาสติกไซ
เซอร์ที่ใช้เป็นสารผสม ได้แก่ กลีเซอรอล นาแผ่นฟิล์มที่ได้ไปทดสอบคุณสมบัติ ด้านกายภาพและการย่อยสลายทางชีวภาพของ
แผ่นฟิล์ม เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ของวัตถุดิบแป้งทั้ง 2 ชนิดในการผลิตพลาสติกชีวภาพและเพื่อการพัฒนาคุณสมบัติของ
แผ่นฟิล์มให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานรวมถึงการต่อยอดเพื่อผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ในอนาคต อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการเพิ่ม
มูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรและได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
วิธดี าเนินการวิจัย
1. การเตรียมแป้งจากฟักทองและลูกเดือย
นาส่วนของฟักทองเลือกเฉพาะส่วนเนื้อหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ และคัดเมล็ดลูกเดือยที่กะเทาะเปลือกออกแล้วมาอบให้แห้งที่
อุณหภูมิ 55 °C เป็นเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้นนามาบดด้วยเครื่องปั่น และกรองให้ได้ผงละเอียดด้วยตะแกรงร่อนที่มีความละเอียด
80 mesh นาผงแป้งที่ได้ทั้ง 2 ชนิดมาคานวณหาร้อยละน้าหนักคงเหลือของผงแป้งแต่ละชนิด ดังนี้
ร้อยละน้าหนักคงเหลือของผงแป้ง =

น้าหนักของผงแป้งหลังบด x 100
น้าหนักของวัตถุดิบก่อนอบแห้ง
2. การศึกษาการขึ้นรูปของสารละลายแป้งจากฟักทองและเมล็ดลูกเดือย
เตรียมสารละลายจากผงแป้งแต่ละชนิด โดยเตรียมสารละลายผงแป้งที่ความเข้มข้นต่างกัน 5 ระดับคือ 5 10 15 20 และ
30 %w/v ต้มให้ความร้อนบน hot plate ที่อุณหภูมิ 80 °C, เป็นเวลา 20 นาที (กวนอย่างสม่าเสมอ) ตั้งทิ้งให้อุณหภูมิลดลง
ประมาณ 40 °C นาสารละลายที่ได้มาขึ้นรูปบนแท่นพิมพ์ขนาด 10x10 เซนติเมตร อบให้แห้งที่ 50 °C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง สังเกต
ลักษณะการขึ้นรูปของแผ่นแป้งแต่ละชนิด จากนั้นเลือกสารละลายแป้งความเข้มข้นที่สามารถขึ้นรูปเป็นแผ่นได้มาศึกษาในขั้นตอน
ต่อไป
3. การหาปริมาณกลีเซอรอลที่เหมาะสมในการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพจากแป้ง 2 ชนิด
การนาสารละลายแป้งฟักทองและแป้งลูกเดือยที่สามารถขึ้นรูปได้จากขั้นตอนที่ 2 มาเติมสารพลาสติกไซเซอร์ ได้แก่ กลี
เซอรอลที่อัตราส่วนต่าง ๆ 3 ระดับ โดยสารละลายจากแป้งฟักทองเติมปริมาณกลีเซอรอลที่ความเข้มข้น 5, 7.5 และ 10% โดย
น้าหนักของแป้ง ส่วนสารละลายจากแป้งลูกเดือยเติมปริมาณกลีเซอรอลที่ความเข้มข้น 10, 15 และ 20% โดยน้าหนักของแป้ง ให้
ความร้อนที่อุณหภูมิ 80 °C เป็นเวลา 20 นาที ตั้งทิ้งให้อุณหภูมิลดลงถึง 40 °C นาสารละลายที่ได้มาขึ้นรูปบนแท่นพิมพ์ขนาด
10x10 เซนติเมตร อบแห้งที่ 50°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นลอกแผ่นฟิล์มที่ได้ทั้งสองชนิดไปทดสอบสมบัติของแผ่นฟิล์ม ดังนี้
1) ความหนา (Thickness) วัดด้วยเครื่องวัดความหนา โดยใช้มาตรฐาน ASTM D 645-92 โดยตัดแผ่นฟิล์มขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร มาวัดความหนาด้วยไมโครมิเตอร์ ที่ตาแหน่งต่างกัน 5 จุด คือ บริเวณตรงกลางและทั้ง 4 มุมของ
แผ่นฟิล์ม จากนั้นหาค่าเฉลี่ยของความหนาของฟิล์ม
2) ความต้านทานแรงดึงขาด (Tensile strength) และการยืดตัว (% Elongation) โดยใช้มาตรฐาน ASTM D
882-88 ใช้เครื่อง Universal testing machine ทาการเตรียมชิ้นแผ่นฟิล์มจากแป้ง ฟักทองและแป้งลูกเดือยให้มีรูปทรง
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Dumbbell (ภาพที่ 1) กาหนดค่าความเร็วในการทดสอบ โดยจะทาการยึดแผ่นฟิล์มที่ตาแหน่งปลายทั้งสองด้านด้วยระยะคงที่ ทา
การดึงยืดแผ่นฟิล์มด้วยอัตราการดึงที่คงที่ โดยเครื่องมือจะวัดการยืดตัวที่เปลี่ยนแปลงของชิ้นทดสอบจนชิ้นทดสอบเกิดการฉีกขาด
ในระยะทดสอบ (Gage length) จากนั้นจะบันทึกค่าแรงที่กระทา การต้านทานแรงดึง และร้อยละความยืดตัว
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ภาพที่ 1 การเตรียมชิ้นแผ่นฟิล์มจากแป้งรูปทรง Dumbbell
4. การทดสอบความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ
ตัดแผ่นฟิล์มทดสอบขนาด 3×3 เซนติเมตร จานวน 3 ชิ้นต่อหนึ่งช่วงระยะเวลาทดสอบ นาแผ่นฟิล์มทดสอบฝังลงดินที่
อยู่ในกระบะกระจกใสให้ลึกจากระดับผิวดิน 10 เซนติเมตร โดยให้ข้างหนึ่งของแผ่นชิดแนบกับกระจก สังเกตความสามารถในการ
ย่อยสลายของแผ่นฟิล์มเป็นระยะเวลา 30 วัน
ผลการวิจัย
1. ผลการทดสอบการขึ้นรูปของสารละลายแป้งจากฟักทองและลูกเดือย
จากการนาส่วนของเนื้อฟักทองมาอบแห้งแล้วบดให้ละเอียดและกรองให้ได้ผงละเอียดด้วยตะแกรงร่อนที่มีความละเอียด
80 mesh พบว่าจากผลฟักทองดิบ 1 กิโลกรัม อบแห้งแล้วมีน้าหนักคงเหลือ 160 กรัม เมื่อนาไปบดและกรองให้ได้ผงละเอียดให้
น้าหนักหลังบดเท่ากับ 136 กรัม คิดเป็นร้อยละน้าหนักคงเหลือของผงแป้งฟักทองเท่ากับ 13.6 ส่วนเมล็ดลูกเดือยที่อบแห้งแล้ว 1
กิโลกรัมและบดละเอียดให้น้าหนักของแป้งเท่ากับ 499.51 กรัม คิดเป็นร้อยละน้าหนักคงเหลือของผงแป้งลูกเดือยเท่ากับ 49.95
และเมื่อนาแป้งทั้ง 2 ชนิดมาทาการขึ้นรูปที่ความเข้มข้นต่างกัน 5 ระดับ ให้ผลของการขึ้นรูปของสารละลายแป้งฟักทองดังตารางที่
1 และการขึ้นรูปของสารละลายแป้งลูกเดือยดังตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ผลของการทดสอบการขึ้นรูปของสารละลายแป้งฟักทองที่ความเข้มข้นต่าง ๆ
ความเข้มข้น
สารละลายแป้ง

ลักษณะแผ่นแป้งทีข่ ึ้นรูป

ลักษณะที่สังเกตได้

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

ลักษณะแผ่นแป้งทีข่ ึ้นรูป

ลักษณะที่สังเกตได้

แป้งฟักทอง
20% w/v

สามารถรูปเป็นแผ่นได้มีความหนาปานกลาง สีเหลืองขุ่น

แป้งฟักทอง
30% w/v

สามารถขึ้นรูปเป็นแผ่นได้ แต่แผ่นมีความหนามากลอกออกจาก
แท่นพิมพ์ได้ยาก มีสีเหลืองเข้ม

ตารางที่ 2 ผลการขึ้นรูปของแป้งจากลูกเดือยที่ความเข้มข้นต่าง ๆ
ความเข้มข้น
สารละลายแป้ง

ลักษณะของแป้ง

ลักษณะทีส่ ังเกตได้

แป้งลูกเดือย
5% w/v

สามารถขึ้นรูปได้ มีความเปราะบางมาก แตกหักง่าย
ลอกออกจากแท่นพิมพ์ยาก

แป้งลูกเดือย
10% w/v

สามารถขึ้นรูปได้ แผ่นมีความบางและเปราะมาก
ลอกออกจากแท่นพิมพ์ยาก

แป้งลูกเดือย
15% w/v

สามารถขึ้นรูปได้ แผ่นมีความหนาเล็กน้อย
ความเปราะปานกลาง

แป้งลูกเดือย
20% w/v

สามารถขึ้นรูปได้
แผ่นมีความหนาปานกลาง

แป้งลูกเดือย
30% w/v

ไม่สามารถขึ้นรูปได้ แผ่นมีความหนามาก
และแตกหักง่าย

จากตารางที่ 1 พบว่าการขึ้นรูปของสารละลายแป้งฟักทองทั้ง 5 ความเข้มข้นให้ลักษณะแผ่นแป้งที่แตกต่างกัน ซึ่งแผ่น
แป้งที่มีลักษณะและการขึ้นรูปได้ดีที่สุด คือ ที่ความเข้มข้น 20 %w/v เนื่องจากให้แผ่นแป้งที่มีความหนาพอเหมาะ ไม่เปราะบาง
มาก แข็งแรง ลอกออกจากแท่นพิมพ์ได้ง่าย ส่วนผลของการขึ้นรูปของสารละลายแป้งลูกเดือย พบว่าสามารถขึ้นรูปได้ทุกอัตราส่วน
ยกเว้นที่ความเข้มข้น 30 %w/v เนื่องจากมีลักษณะของแผ่นแป้งที่หนามากจึงมีความเปราะมาก เช่นเดี ยวกันกับที่ความเข้มข้น 5
%w/v ที่มีลักษณะของแผ่นแป้งที่บางจนเกินไปจึงเปราะหักได้ง่าย ส่วนความเข้มข้นของสารละลายแป้งที่มีความเหมาะสมต่อการ
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นาไปเตรียมแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพ คือที่ความเข้มข้นของสารละลายแป้ง 20 %w/v ซึ่งเป็นความเข้มข้นที่สามารถขึ้นรูปเป็น
แผ่นได้ดี แผ่นมีความหนาปานกลาง (ตารางที่ 2) จึงได้มีการคัดเลือกไปเตรียมเป็นพลาสติกชีวภาพในขั้นตอนต่อไป
2. ผลการหาปริมาณกลีเซอรอลที่เหมาะสมในการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพ
จากการนาสารละลายแป้งทั้ง 2 ชนิดที่มีความเข้มข้น 20% w/v มาเติมกลีเซอรอลที่อัตราส่วนของความเข้มข้นที่ต่างกัน
3 ระดับให้ลักษณะแผ่นฟิล์มดังภาพที่ 2

A

B

C
B

D

E

F

ภาพที่ 2 แผ่นฟิล์มของแป้งฟักทอง และลูกเดือยทีไ่ ด้จากการผสมกลีเซอรอลที่ความเข้มข้นต่างๆ
แผ่นฟิล์มของแป้งฟักทองผสมกลีเซอรอล; 5 % (A); 7.5 % (B); 10 %; (C)
แผ่นฟิล์มของแป้งลูกเดือยผสมกลีเซอรอล 10 % (D); 15 % (E); 20 %; (F)
จากนั้นนาแผ่นฟิลม์ ที่ได้ไปทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ ซึ่งให้ผลการทดสอบ ดังนี้
2.1 ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ
นาแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพจากแป้งทั้ง 2 ชนิดที่ได้จากการผสมกลีเซอรอลที่ความเข้มข้นต่าง ๆ มาทดสอบคุณสมบัติ
ทางกายภาพ 3 ประการคือความหนา ความต้านทานแรงดึง และการยืดตัวซึ่งให้ผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวัดคุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพจากแป้งฟักทองและลูกเดือย
ชนิดแป้ง

อัตราส่วนกลีเซอรอล ความหนา Max. Force
ต่อสารละลายแป้ง
(มม.)
(N)
5 : 20 %v/v
0.67±0.06 9.0±2.30

ความต้าน
การยืดตัว เปอร์เซ็นการยืดตัว
แรงดึง (MPa)
(มม.)
(%)
1.06±0.16 20.57±1.30
41.14±2.59

ฟักทอง

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

ลูกเดือย

10 : 20 %v/v
10 : 20 %v/v
15 : 20 %v/v
20 : 20 %v/v

0.63±0.02
0.76±0.04
0.77±0.12
0.93±0.05

0.9±0.17
3.1±3.10
1.3±0.00
0.9±0.17

0.12±0.02
0.34±0.03
0.14±0.02
0.08±0.01

22.99±2.96
36.52±1.05
50.85±3.08
56.97±6.06

42.65±0.79
73.04±2.10
101.7±6.15
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 ตามลาดับ (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 ตามลาดับ
(ภาพที่ 4)
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ความต้านแรงดึงขาด (MPa)

1.4

G:PF
(5:20%v/v)
กลีเซอรอล
: แป้งฟักทอง

a

1.2

G:AF
(10:20%v/v)
กลี
เซอรอล
: แป้งลูกเดือย

1

b

0.8
0.6
0.4

c

0.2

d

d

e

0
G:PF
(5:20%v/v)

G:PF
(7.5:20%v/v)

G:PF
(10:20%v/v)

G:AF
(10:20%v/v)

G:AF
(15:20%v/v)

G:AF
(20:20%v/v)

หมายเหตุ : a-e ; ตัวอักษรต่างกันแสดงค่าความแตกต่างของค่าความต้านแรงดึงขาดที่ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05)

ภาพที่ 3 ความต้านแรงดึงขาดของแผ่นฟิล์มจากแป้งที่ผสมกลีเซอรอลที่ความเข้มข้นต่างกัน
เปอร์เซ็นต์การยืดตวของแผ่นฟิล์ม (%)

140

กลีเซอรอล : แป้งฟักทอง

a

G:PF (5:20%v/v)

120

กลีG:AF
เซอรอล(20:20%v/v)
: แป้งลูกเดือย

100

b

80

c

60
40

d

d

d

20
0
G:PF
G:PF
G:PF
G:AF
G:AF
G:AF
(5:20%v/v) (7.5:20%v/v) (10:20%v/v) (10:20%v/v) (15:20%v/v) (20:20%v/v)

หมายเหตุ : a-d ; ตัวอักษรต่างกันแสดงค่าความแตกต่างของเปอร์เซ็นต์การยืดตัวของแผ่นฟิล์มที่ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05)

ภาพที่ 4 เปอร์เซ็นต์การยืดตัวของแผ่นฟิล์มจากแป้งที่ผสมกลีเซอรอลที่ความเข้มข้นต่างกัน
แผ่นฟิล์มที่ผลิตจากแป้งลูกเดือยนั้นพบว่าแผ่นที่มีคุณสมบัติต้านแรงดึงได้สูงสุด ได้แก่ แผ่นฟิล์มที่เตรียมจากส่วนผสม
ของกลีเซอรอลต่อสารละลายแป้งลูกเดือยที่อัตราส่วน 10:20 %v/v โดยมีค่าเท่ากับ 0.34±0.03 MPa รองลงมาคือ ที่อัตราส่วน
15:20 และ 20:20 % v/v ตามลาดับ (ภาพที่ 3) ส่วนแผ่นฟิล์มที่สามารถยืดตัวได้มากและมีค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัวสูงสุด ได้แ ก่
แผ่นฟิล์มที่มีความเข้มข้นของกลีเซอรอลที่ความเข้มข้น 20 %v/vโดยให้ค่าการยืดตัวเท่ากับ 56.97±6.06 มิลลิเมตร คิดเป็น
113.93% รองลงมาคือ ที่ความเข้มข้นของกลีเซอรอล 15 และ 10 %v/v ตามลาดับ (ภาพที่ 4)
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2.2 การทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพของแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพ
การทดสอบทางชีวภาพทาโดยการนาตัวอย่างแผ่นฟิล์มที่ผสมกลีเซอรอลทุกอัตราส่วนไปฝังกลบในดินลึกประมาณ 10
เซนติเมตร ซึ่งพบว่า แผ่นฟิล์มแต่ละชนิดมีการย่อยสลายต่างกันโดยการย่อยสลายของแผ่นฟิล์มจากแป้งฟักทองแสดงในตารางที่ 4
และจากแป้งลูกเดือยแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพแผ่นฟิลม์ จากแป้งฟักทอง
วันที่ 1

A

B

วันที่ 3

C

A

วันที่ 5

B

C

A

B

C

C

A

A

วันที่ 7

วันที่ 9

วันที่ 11

วันที่ 13

วันที่ 15

วันที่ 17

B

C

วันที่ 19
A

B

A

B

C

A

B

C

วันที่ 21
C

หมายเหตุ : A: ผสมกลีเซอรอล 5% ; B : ผสมกลีเซอรอล 7.5% และ C : ผสมกลีเซอรอล 10%
จากการทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพของแผ่นฟิล์มจากแป้งฟักทองที่ผสมกลีเซอรอลที่ความเข้มข้น 10% เริ่มย่อย
สลายหมดก่อนในวันที่ 15 และรองลงมา คือ แผ่นฟิล์มที่ผสมกลีเซอรอลที่ความเข้มข้น 7.5 และ 5% ตามลาดับ โดยย่อยสลาย
อย่างสมบูรณ์ทั้งหมดในระยะเวลา 19 และ 21 วัน ตามลาดับ
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ตารางที่ 5 ผลการทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพแผ่นฟิล์มจากลูกเดือย
วันที่ 1
A

วันที่ 2

B

C

A

B

วันที่ 4
A

B

C

B

B

B

C

A

วันที่ 8
C

A

C

A

B

C

A

A

C

C

C

B

C

B

C

A

B

C

วันที่ 15
C

B

B

วันที่ 12

วันที่ 14
C

B

วันที่ 9

วันที่ 11

วันที่ 13
A

A

วันที่ 6

B

A

วันที่ 10
A

C

วันที่ 5

วันที่ 7
A

วันที่ 3

A

B

C

หมายเหตุ : A: ผสมกลีเซอรอล 10% ; B : ผสมกลีเซอรอล 15% และ C : ผสมกลีเซอรอล 20%
จากการทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพ พบว่า แผ่นฟิล์ม พลาสติกชีวภาพจากแป้งลูกเดือยที่ ผสมกลีเซอรอลที่ความ
เข้มข้น 20% เริ่มมีการย่อยสลายในวันที่ 4 และรองลงมา คือ ที่ความเข้มข้นของ กลีเซอรอล 15 และ 10% ตามลาดับ โดยใน
ระยะเวลา 15 วัน ตัวอย่างแผ่นฟิล์มที่ผสมกลีเซอรอลทุกอัตราส่วนสามารถย่อยสลายได้หมด ซึ่งแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพจากแป้ง
ลูกเดือยที่ย่อยสลายได้เร็วที่สุด คือ แผ่นที่มีการผสมกลีเซอรอลที่ความเข้มข้น 20% โดยใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายทั้งหมด 14
วัน
อภิปรายผล
จากการศึกษาการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพจากแป้งฟักทองและแป้งจากลูกเดือยโดยการทดลองขึ้นรูปของแป้งทั้ง
2 ชนิด พบว่าแป้งฟักทองและลูกเดือยสามารถขึ้นรูปได้เกือบทุกอัตราส่วนแต่ ลักษณะของแผ่นฟิล์มที่ได้ไม่มีความยืดหยุ่น ซึ่งจาก
การนาส่วนของเนื้อฟักทองและเมล็ดลูกเดือยมาขึ้นรูปจะเห็นได้ว่าวัตถุดิบทั้ง 2 ชนิดต่างมีความเหมาะสมต่อการนามาผลิตเป็น
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แผ่นฟิล์มชีวภาพ เนื่องจากวัตถุดิบทั้ง 2 ชนิดมีองค์ประกอบที่เป็นส่วนของแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตในปริมาณสูง โดยจากการ
รายงานถึงองค์ประกอบทางโภชนาการของผลฟักทองพบว่าประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตถึง 68 % (Robinson and DeckerWalters, 1997) นอกจากนี้ Saeleaw และ Schleining (2011) รายงานว่าแป้งจากฟักทองประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต 79.5 %
ส่วนของแป้ง 48.30 % ด้วยองค์ประกอบข้างต้นนี้จึงมีการนาเนื้อฟักทองมาผลิตเป็นแป้งและนามาใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร
หลายชนิด เช่น การผลิตขนมต่าง ๆ ส่วนของเมล็ดลูกเดือยที่ นามาใช้เป็นวัตถุดิบ ครั้งนี้ก็มีรายงานถึงส่วนประกอบของแป้งใน
ปริมาณสูงเช่นเดียวกัน โดยประกอบด้วยแป้งประมาณ 50-60% (จิราภรณ์ ชัยสิริเจริญกุล, 2552) นอกจากนี้การศึกษาของทัศนีย์
(2530) ที่ศึกษาถึงองค์ประกอบทางเคมีของแป้งลูกเดือยพันธุ์ผสมมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตประมาณ 77-78% มีแป้งประมาณ 5657% ดังนั้นวัตถุดิบทั้ง 2 ชนิดจึงมีความเหมาะสมต่อการนามาขึ้นรูปเป็นฟิล์มพลาสติกชีวภาพได้ แต่จากลักษณะของแผ่นฟิล์มที่ได้
มีความยืดหยุ่นน้อย แตกเปราะได้ง่าย ดังนั้นจึงมีการเพิ่มการเติมตัวพลาสติกไซเซอร์ลงไปเพื่อเป็นตัวช่วยในการเพิ่มความยืดหยุ่น
และรักษาความอ่อนนุ่มให้กับแผ่นฟิล์ม ซึ่งสารพลาสติกไซเซอร์ที่ใช้ผสมในงานวิจัยนี้ คือกลีเซอรอล โดยหลังจากที่มีการผสมกลีเซ
อรอลในแผ่นฟิล์มพบว่าแผ่นฟิล์มที่ผสมกลีเซอรอลที่ความเข้มข้นต่าง ๆ มีความยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้นกว่าแผ่นแป้งที่ไม่มีการเติมกลีเซ
อรอล โดยถ้ามีการเพิ่มปริมาณกลีเซอรอลจะทาให้แผ่นฟิล์มมีค่าเปอร์เซ็นต์ของการยืดตัวเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ค่าของการต้านแรง
ดึงลดลง ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Bertuzzi et al. (2012) และ Santana et al. (2017) ในการผลิตพลาสติกชีวภาพทั่วไปก็มี
การใช้กลีเซอรอลสาหรับเป็นพลาสติกไซเซอร์เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับฟิล์มพลาสติกชีวภาพเช่นเดียวกัน เช่น โสภิดา วิศาลศักดิ์
กลและคณะ (2559) ทาการศึกษาปริมาณกลีเซอรอลที่เหมาะสมต่อการผลิตแผ่นพลาสติกชีวภาพจากแป้งเมล็ดขนุน โดยใช้
ปริมาณกลีเซอรอลเป็น 5 ระดับ คือ ร้อยละ 0 25 50 75 และ 100 ของน้าหนักแป้งเมล็ดขนุน และวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีและ
ทางกายภาพของแผ่นพลาสติกชีวภาพที่ได้ พบว่า ค่าร้อยละการยืดตัวที่จุดขาดของพลาสติกชีวภาพจากแป้งเมล็ดขนุนเพิ่มมากขึ้น
เมื่อปริมาณกลีเซอรอลมากขึ้น ความยืดหยุ่นของฟิล์มซึ่งเป็นตัวกาหนดคุณภาพของแผ่นฟิล์มโดยจะขึ้นอยู่กับระดับของกลีเซอรอล
ที่เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้แผ่นฟิล์มที่ผลิตได้มีการนาไปทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพ ผลที่ได้พบว่าแผ่นฟิล์มแต่ละชนิดที่ถึงแม้ว่าจะ
มีการใช้อัตราส่วนของกลีเซอรอลที่ต่างกัน แต่ใช้ ระยะเวลาในการย่อยสลายใกล้เคียงกัน ทั้งนี้อัตราการย่อยสลายจะเกิดขึ้นได้ช้า
หรือเร็วขึ้นอยู่กับปริมาณจุลินทรีย์ในดิน รวมถึงค่าของความชื้น อุณหภูมิ และค่า pH ด้วย (Stevens, 2002)
อย่างไรก็ตามการในศึกษาการผลิตแผ่นฟิล์ม จากแป้งทั้ง 2 ชนิดเป็นการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการผลิตพลาสติก
ชีวภาพและศึกษาถึงสมบัติบางประการเท่านั้น ซึ่งผลที่ได้คือแป้งจากพืชทั้ง 2 ชนิดสามารถใช้เป็นวัตถุดิบสาหรับการเตรียมแผ่น
พลาสติกได้ แต่ยังคงต้องการการศึกษาและพัฒนาคุณสมบัติของตัวฟิล์มให้เหมาะสมต่อการใช้งาน ซึ่งควรมีการศึกษาถึงคุณสมบัติ
ของตัวฟิล์มด้านอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น ความโปร่งแสง ความเหนียว การทนต่ออุณหภูมิ ความชื้น เป็นต้น โดยถ้าหากมีการพัฒนาให้มี
ลักษณะหรือคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้วก็จะสามารถนาไปพัฒนาต่อยอดในการผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ต่อไป
สรุปผลการวิจัย
การขึ้นรูปของแป้งฟักทองและลูกเดือยที่ความเข้มข้นต่างกัน 5 ระดับ พบว่าปริมาณแป้งฟักทองและแป้งลูกเดือยที่ขึ้นรูป
ได้ดีที่สุด คือ ที่ความเข้มข้น 20%w/v จากนั้นนาอัตราส่วนที่ได้มาผสมกับกลีเซอรอลที่ความเข้มข้นต่างกัน 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% เริ่มย่อยสลายหมดก่อนในวันที่ 15 แผ่น ส่วนฟิล์มแป้งฟักทองที่ผสมกลีเซอรอล 20% ใช้ระยะเวลาในการย่อยสลาย
14 วัน
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บทคัดย่อ
เมล็ดกระถินเป็นพืชตระกูลดอกอยู่ในวงศ์ Fabaceae มีรายงานว่ามีคุณสมบัตเิ ป็นยาที่มีประโยชน์หลายอย่างเช่นควบคุม
โรคกระเพาะอาหาร ใช้เป็นทางเลือกในการรักษาเสริมสาหรับโรคเบาหวาน แม้ว่าจะมีข้อมูลที่เป็นประวัติการณ์เกี่ยวกับฤทธิ์ต้าน
โรคเบาหวานของพืชชนิดนี้ แต่ยังไม่มีการรายงานทางวิชาการในการทดสอบสรรพคุณพืชชนิดนี้ งานวิจัยนี้จึงได้ทาการศึกษาฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านโรคเบาหวานของสารสกัดจากใบกระถินและสารสกัดจากเมล็ดกระถิน ทาการสกัดสารจากใบกระถิน
และเมล็ดกระถิน โดยใช้เอทานอล 80% การวิเคราะห์สารสกัดจากใบและเมล็ด กระถิน ได้วิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยใช้
เทคนิคการแยกสารอนุมูลอิสระ 1,1-dipheny l-2-picrylhydrazyl (DPPH) การทดสอบฤทธิ์ต้านโรคเบาหวานโดยการป้อนสาร
สกัดวันละครั้ง โดยให้สารสกัดที่ปริมาณ 250 มก. / กก. ในหนูปกติและหนูเบาหวานที่ได้รับการกระตุ้นด้วยสเตรปโตโซโตซิน (65
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้าหนักตัว) เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ผลการทดลองพบว่าสารสกัดจากใบกระถินและเมล็ดกระถิน มีฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระต่าเมื่อเปรียบเทียบกับกรดแอสคอร์บิคมาตรฐานที่มี IC50 ที่ 296.10+ 16.40 และ 839.56 + 21.53 และ 1.48 +0.07 μg/ ml
ตามลาดับ สารสกัดจากใบกระถินและเมล็ดกระถิน สามารถลดระดับน้าตาลในเลือด ค่ายูเรียไนโตรเจน, อัลบูมิน ,อัลคาไลน์ฟอส
ฟาเทส และโททอลโปรตีนทั้งหมด ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่มีการเพิ่มขึ้นของอินซูลินในซีรั่มในหนูที่เป็น
เบาหวานเมื่อเทียบกับหนูเบาหวานกลุ่มควบคุม โดยสรุปสารสกัดจากใบและเมล็ดกระถินมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้าน
โรคเบาหวานที่ช่วยลดระดับน้าตาลในเลือดโดยการเพิ่มการหลั่งอินซูลิน
คาสาคัญ : 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)-benzofuranone5,6,7,7a-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
Body weight (g)

Groups

initial
296.66+5.57a
298.33+4.77a
286.599.82a
291.00+7.63a
292.33+5.77a
289.31+9.15a

Normal controls
Normal rats + LLLE
Normal rats + LLSE
Diabetic controls
Diabetic rats + LLLE
Diabetic rats + LLSE

Final
365.50+12.50b
371.53+15.21b
271.87+7.55a
262.50+8.81a
289.73+13.64a
272.50+14.36a

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)
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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
Normal controls
Normal rats + LLLE
Normal rats + LLSE
Diabetic controls
Diabetic rats + LLLE
Diabetic rats + LLSE

Fasting blood glucose (mg/dl)
Initial
Final
a
a
85.72+1.79
88.11+6.13
a
83.57+8.45
81.23+5.87 a
83.90+8.25 a
84.23+9.82 a
339.27+12.47d
406.85+12.39 e
336.25+11.19 d
218.98+14.61 c
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
Normal controls
Normal rats + LLLE
Normal rats + LLSE
Diabetic controls
Diabetic rats + LLLE
Diabetic rats + LLSE

Serum insulin (U/ml)
21.04+5.23b
18.11+3.29ab
18.56+6.35ab
13.75+2.96 a
16.51+5.43ab
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

Normal controls

BUN
(mg/dl)
30.02+1.04a

Creatinine
(mg/dl)
0.67+0.09 a

Blood chemistry
Albumin
ALP
(mg/dl)
(U/l)
ab
3.91+0.15 90.12+10.44 a

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

Groups

TP
(mg/dl)
6.63+0.24ab

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
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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
การทาวิจัย ในครั้ งนี้มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่อศึ กษาความต้อ งการของนักศึ กษาต่ อการบริการด้ านหอพั กทะเลแก้ วนิ เวศ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม ในด้ า นกายภาพ ด้ า นการบริ ก ารและสวั ส ดิ ก าร ด้ า นการรั ก ษาความปลอดภั ย และ
ด้านกิจกรรม ผู้วิจัยได้ทาเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 324 คน ใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย จากนักศึกษาหญิงที่
พั ก อาศั ย อยู่ ห อพั ก ทะเลแก้ ว นิ เ วศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม โดยใช้ แ บบสอบถามในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ซึ่งข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย อายุ ระดับชั้นปี คณะที่กาลังศึกษา อาคารหอพัก และรายรับต่อเดือน
ที่ ไ ด้ รั บ ท าการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ได้ แ ก่ ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
ด้วยโปรแกรม SPSS เวอร์ชั่น 17 จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นนักศึกษาอายุ 19 ปี อยู่ระดับชั้นปีที่ 1
กาลังศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาศัยอยู่อาคารหอพักทะเลแก้วนิเวศ 2 และมีรายรับต่อเดือนที่ได้รับต่ากว่า 3,000
บาท /เดือน มีความต้องการต่อการบริการด้านหอพักทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : 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
บทนา
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพิ บู ล สงคราม เป็ น มหาวิ ทยาลั ย ของรั ฐในกลุ่ ม มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ตั้ งอยู่ ใ นจั งหวั ด พิษ ณุ โ ลก
เริ่ ม ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ในปี พ.ศ. 2464 ในนามโรงเรี ย นพิ ษ ณุ โ ลกพิ ท ยาคม มี ป ระวั ติ ก ารเปลี่ ย นแปลงหลายต่ อ หลายครั้ ง และ
เป็ นสถาบัน การศึ กษาที่ มี ชื่อ เสี ยงในการผลิต บุค ลากรทางการศึ กษาของประเทศ ต่อ มาในวัน ที่ 23 มิถุ นายน พ.ศ. 2499
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น 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
โปรดกระหม่ อ มลงพระปรมาภิ ไ ธย ใน "พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547" เมื่ อ วั น ที่ 10 มิ ถุ น ายน
พ.ศ. 2547 และได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 แล้วนั้นอันมีผลให้ "สถาบันราชภัฏ"
เปลี่ ย นชื่ อเป็ น "มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ " และมีส ถานภาพเป็ น นิ ติ บุค คลโดยสมบู ร ณ์ ยังส่ งผลให้ ส ถาบั น ราชภั ฏ พิ บูล สงคราม
ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้ตระหนักถึงความสาคัญของการบริการด้านหอพักนักศึกษา และได้เล็งเห็นว่า
บรรยากาศในมหาวิทยาลัยมีส่วนสาคัญในการช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับวิถีชีวิต และวิธีการแสวงหาความรู้ให้เต็มตามศักยภาพ
เนื่องจากหอพักเป็นองค์ประกอบที่สาคัญประการหนึ่งที่จะช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถ
สนับสนุนในด้านการเรียนรู้ และรู้จักปรับตัวในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งหอพักเป็นทั้ง ที่พักอาศัยและที่เรียน
เพราะเป็นสถานที่ที่นักศึกษาได้ใช้เวลาอยู่ในแต่ละวัน นอกจากนี้หอพักยังเป็นสถานที่เสริมสร้างความเจริญงอกงามทางสติปัญญา
พัฒนาความเป็นผู้นา ความรับผิดชอบ ความเอื้อเฟื้อ ความมีวินัย ความสามัคคีและการปรับตัวในการอยู่ร่วมกันของนักศึกษา
การจัดบริการหอพักนักศึกษา เป็นบริการหนึ่งที่อานวยความสะดวกในด้านที่พักอาศัยและยังเป็นสถานที่ที่จะช่วยส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนาการ และเจริญงอกงามของนักศึกษาที่พักอาศัยด้วย ความสาคัญของหอพักต่อนักศึกษา หอพักซึ่งเป็นที่พักอาศัยจึง
มีความจาเป็นในการดารงชีพ หอพักเป็นที่อานวยความสะดวกสบาย และปลอดภัยแก่นักศึกษา หอพักช่วยให้นักศึกษาประหยัดทั้ง
เวลาและค่าใช้จ่าย หอพักช่วยให้นักศึกษาไม่เสียสุขภาพกายและสุขภาพจิต หอพักช่วยด้านการศึกษาของนักศึกษา และหอพักช่วย
ส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของนักศึกษา จากความสาคัญของหอพักต่อนักศึกษาทั้ง 6 ประการนี้ ย่อมแสดงให้เห็นว่า หอพัก
นั้นมีความจาเป็นต่อนักศึกษาเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงควรมีหลักการบริหารจัดการหอพักที่ดีและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ ในการจัดบริการหอพักนักศึกษาที่ดีนั้น จะต้องคานึงถึงหลักการที่ทาให้นักศึกษาได้เ กิดการพัฒนาอย่างเต็มที่
ควรจัดให้นักศึกษาได้พักอาศัยอย่างสะดวกสบายปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษา และการพัฒนานักศึกษา เช่น
สภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นที่ตั้งของหอพักควรมีทางสัญจรไปมาได้สะดวก ไม่อยู่ใกล้แหล่งเสื่อมโทรม มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามร่มรื่น
มีการดูแลรักษาบริเวณหอพักให้สะอาดอยู่เสมอ ไม่มีสัตว์เลี้ยงเข้ามาสร้างความราคาญให้แก่ผู้พักอาศัย และควรจัดนักศึกษาเข้าพัก
อาศัยในห้องพักให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ของห้อง มีสิ่งอานวยความสะดวกในบริเวณหอพัก เช่น น้าดื่ม ตู้ยาประจาหอพัก โต๊ะ
เขียนหนังสือพร้อมเก้าอี้ โทรศัพท์สาธารณะ ฯลฯ เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา นอกจากนี้ควรมีบุคลากรฝ่ายงานบริการ
หอพักที่เพียงพอ และมีความรู้ความสามารถที่จะทาให้งานหอพักนักศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการดูแลและให้ความสาคัญใน
เรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษา ในหอพักมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาในหอพัก พร้อมทั้งจัดการฝึกอบรมนักศึกษาในหอพัก เพื่อ
พัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ (ศศิธร, 2557)
หอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 ได้
แล้ ว เสร็ จ ในเดื อ นพฤษภาคม 2549 และวั น แรกที่ เ ปิ ด ให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า พั ก คื อ ในวั น ที่ 29 พฤษภาคม 2549 มี จ านวนทั้ งสิ้ น
3 อาคาร สามารถรองรับ นั ก ศึก ษาได้ 1,920 คน ห้ อ งพั ก เป็น ห้ อ งพั ด ลมทั้ งหมด แต่ ล ะอาคารมี ทั้งหมด 5 ชั้ น ในแต่ล ะชั้ น
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
น้า และกาหนดเวลาเปิด–ปิดหอพักในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 05.00– 22.00 น. และในวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 05.00 – 23.00 น.
โดยมีสิ่งอานวยความสะดวกที่บริการแก่นักศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่พักอาศัยที่มีคุณภาพ สะอาด สะดวกสบาย ปลอดภัย มี
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียนอย่างมีความสุขสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีอื่น ๆ ให้นักศึกษาได้มี
ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตร่วมกัน โดยเฉพาะนักศึกษาปีที่ 1 ที่ส่วนใหญ่มาจากอาเภอรอบนอกและต่างจังหวัด เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลิกภาพจริยธรรมของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่ดี (หอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2560)
จากที่กล่าวมาข้างต้นคณะผู้วิจัยซึ่งเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความ
ต้องการของนักศึกษาต่อการบริการด้านหอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้ไปเป็น
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แนวทางในการดาเนินการจัดการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการด้านหอพักนักศึกษาทะเลแก้วนิเวศให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ต่อความต้องการของนักศึกษาที่มาใช้บริการได้มากยิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อ ศึก ษาความต้อ งการของนั กศึ กษาต่ อการบริ การด้ านหอพัก ทะเลแก้ วนิ เวศ มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ พิบู ลสงคราม
ในด้านกายภาพ ด้านการบริการและสวัสดิการ ด้านการรักษาความปลอดภัย และด้านกิจกรรม
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาดังรายละเอียดต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่หอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปี
การศึกษา 2560 จานวน 3 อาคาร รวมทั้งสิ้น 1,693 คน ตามข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 (สานักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ,
2560)
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น นั ก ศึ ก ษาที่ พั ก อาศั ย อยู่ ห อพั ก ทะเลแก้ ว นิ เ วศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2560 จานวน 3 อาคาร รวมทั้งสิ้น 324 คน โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูต รคานวณของ
ทาโร่ ยามาเน (Taro & Yamane) (Yamane, 1973 อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ , 2548) และใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่าง
อย่างง่ายให้ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งลักษณะแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ความต้องการของนักศึกษาต่อการบริการด้านหอพักทะเลแก้วนิเวศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และข้อเสนอแนะ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
นาเครื่อ งมื อที่ส ร้า งไปเสนอต่ อผู้เ ชี่ย วชาญจ านวน 3 ท่า น เพื่อ ทาการตรวจสอบความถูก ต้อง เที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา
(Content Validity) ของคาถามในแต่ละข้อว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา หรือไม่ และนามาคานวณหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่หอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2560
จานวน 324 คน โดยการขอความร่วมมือจากสานักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการแจก และ
เก็บแบบสอบถาม ในช่วงวันที่ 20 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2560
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากที่ได้แบบสอบถามกลับคืนมาแล้วผู้วิจัย ดาเนินการต่อไปนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
2. น าข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถามมาวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ส ถิ ติ ห าค่ า ความถี่ ( Frequency) และค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage)
3. น าข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความต้ อ งการของนั ก ศึ ก ษาต่ อ การบริ ก ารด้ า นหอพั ก ทะเลแก้ ว นิ เ วศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2560 มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการแปลความหมายใช้เกณฑ์การประเมินผลโดยอิงเกณฑ์หาค่าเฉลี่ยทาการวิเคราะห์แปล
ผล ดังนี้ (มัลลิกา บุนนาค, 2537 อ้างถึงใน ยุทธดนัย ธารงรัตน์, 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. คานวณค่าสถิติเพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS Versions 17
5. เสนอผลการวิเคราะห์เป็นตารางประกอบการบรรยาย
ผลการวิจัย
การศึ กษาความต้ องการของนัก ศึก ษาต่อ การบริก ารด้า นหอพั กทะเลแก้ว นิเ วศ มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏพิ บูล สงครา ม
ปีการศึกษา 2560 เป็นการศึกษาในเชิงปริม าณ โดยศึกษาความต้องการและข้อ มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อน า
ไปเก็บข้อมูล รวมไปถึงศึกษาข้อมูลเพื่อนาผลมาวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งลาดับขั้นตอนเป็นดังนี้
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การนาเสนอผลการศึกษาครั้งนี้ ได้กาหนดสั ญลักษณ์ และอั กษรย่ อที่ใช้ใ นการวิเคราะห์ข้ อมูลเพื่ อความสะดวกและ
เพื่อความเข้าใจตรงกันในการนาเสนอและแปลความหมาย ดังนี้
แทน จานวนกลุ่มตัวอย่าง
n
P
แทน ค่าร้อยละ
x
แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง
S.D. แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล จาแนกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ (IOC)

จากการวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ (IOC) พบว่า ผลจากการพิจารณาค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มีค่า
อยู่ในระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 ซึ่งหมายความว่าข้อคาถามมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ครอบคลุมในแต่ละด้าน และครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงใช้ได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อ มู ล ทั่ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ ว ย อายุ ระดั บชั้ น ปี คณะที่ กาลั งศึก ษา อาคารหอพั ก และรายรั บ
ต่อเดือนที่ได้รับ จะแสดงผลการศึกษา ดังตารางที่ 1 – 5 ดังนี้
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
จานวน ( n )
1
87
154
50
27
3
2
324

อายุ
17
18
19
20
21
22
23
รวม

ร้อยละ ( P )
0.31
26.85
47.53
15.43
8.33
0.93
0.62
100.00

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาอายุ 19 ปี จานวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 47.53
รองลงมา คือ นักศึกษาอายุ 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.85 นักศึกษาอายุ 20 ปี จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 15.43 นักศึกษาอายุ
21 ปี จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 นักศึกษาอายุ 22 ปี จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.93 นักศึกษาอายุ 23 ปี จานวน 2
คน คิดเป็นร้อยละ 0.62 และอันดับสุดท้ายเป็นนักศึกษาอายุ 17 ปี จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.31 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับชั้นปี
ระดับชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
อื่น ๆ
รวม

จานวน ( n )
220
65
29
10
0
324

ร้อยละ ( P )
67.90
20.06
8.95
3.09
0
100.00

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 จานวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 67.90
รองลงมา คือ นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 จานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 20.06 นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 จานวน 29 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.95 และอันดับสุดท้าย เป็นนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.09 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามคณะที่กาลังศึกษา
จานวน ( n )
79
74
40
44
28
17
42
324

คณะที่กาลังศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์
รวม
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ร้อยละ ( P )
24.38
22.84
12.35
13.58
8.64
5.25
12.96
100.00
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จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่กาลังศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน
79 คน คิดเป็นร้อยละ 24.38 รองลงมา คือ นักศึกษาที่กาลังศึกษาคณะครุศาสตร์ จานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 22.84 นักศึกษา
ที่กาลังศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 13.58 นักศึกษาที่กาลังศึกษาโครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์
จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 12.96 นั กศึกษาที่กาลังศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ
12.35 นักศึกษาที่กาลังศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 8.64 และอันดับสุดท้าย เป็น
นักศึกษาที่กาลังศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 ตามลาดับ
ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอาคารหอพัก
จานวน ( n )
139
144
41
324

อาคารหอพัก
หอพักทะเลแก้วนิเวศ 1
หอพักทะเลแก้วนิเวศ 2
หอพักทะเลแก้วนิเวศ 3
รวม

ร้อยละ ( P )
42.90
44.45
12.65
100.00

จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่อาศัยอยู่อาคารหอพักทะเลแก้วนิเวศ 2 จานวน 144
คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 44.45 รองลงมา คื อ นั ก ศึ ก ษาที่ อ าศั ย อยู่ อ าคารหอพั ก ทะเลแก้ ว นิ เ วศ 1 จ านวน 139 คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 42.90 และอันดับสุดท้าย เป็นนักศึกษาที่อาศัยอยู่อาคารหอพักทะเลแก้วนิเวศ 3 จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 12.65
ตามลาดับ
ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามรายรับต่อเดือนที่ได้รับ
จานวน( n )
96
89
71
34
34
324

รายรับต่อเดือนที่ได้รับ
ต่ากว่า 3,000 บาท/เดือน
ตั้งแต่ 3,001 – 3,500 บาท/เดือน
ตั้งแต่ 3,501 – 4,000 บาท/เดือน
ตั้งแต่ 4,001 – 4,500 บาท/เดือน
ตั้งแต่ 4,501 บาท/เดือน ขึ้นไป
รวม

ร้อยละ( P )
29.63
27.47
21.92
10.49
10.49
100.00

จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่มีรายรับต่อเดือนที่ได้รับต่ากว่า 3,000 บาท/เดือน
จานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 29.63 รองลงมาคือ นักศึกษาที่มีรายรับต่อเดือนที่ได้รับตั้งแต่ 3,001 – 3,500 บาท/เดือน จานวน
89 คน คิดเป็นร้อยละ 27.47 นักศึกษาที่มีรายรับต่อเดือนที่ได้รับตั้งแต่ 3,501 – 4,000 บาท/เดือน จานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ
21.92 และอันดับสุดท้าย เป็นนักศึกษาที่มีรายรับต่อเดือนที่ได้รับตั้งแต่ 4,001 – 4,500 บาท/เดือน และนักศึกษาที่มีรายรับต่อ
เดือนที่ได้รับตั้งแต่ 4,501 บาท/เดือน ขึ้นไป มีจานวน 34 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 10.49 ตามลาดับ
ตอนที่ 3 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความต้ อ งการของนั ก ศึ ก ษาต่ อ การบริ ก ารด้ า นหอพั ก ทะเลแก้ ว นิ เ วศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของนักศึกษาต่อการบริการด้านหอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สงครามจะแสดงผลการศึกษา ดังตารางที่ 6 – 10 ดังนี้
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามความต้องการด้าน
กายภาพ
ด้านกายภาพ
1. สภาพแวดล้อมรอบหอพัก ร่มรื่น สะอาด และไม่มีมลภาวะ เช่น ส่งกลิ่นเหม็น น้า
ท่วมขัง เป็นต้น
2. สถานที่ตั้งของหอพักอยู่ในบริเวณที่สะดวกต่อการมาเรียน
3. มีการดูแลห้องน้าส่วนรวมให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ อยู่สม่าเสมอ
4. มีสวนหย่อมสาหรับการพักผ่อน
5. มีสถานที่จอดรถที่สะดวกและเพียงพอต่อนักศึกษา
6. การจัดระบบระบายน้าภายในอาคารและบริเวณรอบ ๆ หอพักมีความสะดวก
7. มีการระบายของอากาศภายในห้องพักและอาคารหอพักเป็นไปอย่างเหมาะสม
รวม

x

S .D .

3.70

ระดับความต้องการ
0.78
มาก

4.14
3.68
3.40
3.42
3.49
3.64
3.64

0.78
0.91
1.00
1.21
0.99
0.95
0.95

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 6 พบว่าความต้องการของนักศึกษาต่อการบริการด้านหอพัก ทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูล
สงคราม ด้านกายภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  3.64 ) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีระดับความต้องการ 3
อันดับแรกคือ ข้อ 2. สถานที่ตั้งของหอพักอยู่ในบริเวณที่สะดวกต่อการมาเรียน ( x  4.14 ) ข้อ 1. สภาพแวดล้อมรอบหอพัก ร่ม
รื่น สะอาด และไม่มีมลภาวะ เช่น ส่งกลิ่นเหม็น น้าท่วมขัง เป็นต้น ( x  3.70 ) และ ข้อ 3. มีการดูแลห้องน้าส่วนรวมให้สะอาด
ถูกสุขลักษณะ อยู่สม่าเสมอ( x  3.68 ) และส่วนอันดับสุดท้ายคือข้อ 4. มีสวนหย่อมสาหรับการพักผ่อน ( x  3.40 ) ตามลาดับ
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามความต้องการด้าน
การบริการและสวัสดิการ
ด้านการบริการและสวัสดิการ
1. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ในหอพักที่ให้บริการอินเตอร์เน็ตเพียงพอกับความต้องการ
ของนักศึกษา
2. มีการซ่อมบารุงวัสดุ/ครุภัณฑ์ในห้องพักที่รวดเร็ว
3. มีการจัดบริการตู้ยา และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลประจาหอพัก
4. มีการประสานงานกรณีเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
5. มีการรับฟังปัญหาและให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
6. มีระบบสาธารณูปโภคใช้งานได้ดี เช่น ประปา ไฟฟ้า เป็นต้น
7. มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายที่มีความเร็วสูง
8. มีสิ่งอานวยความสะดวกที่เพียงพอ เช่น เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญอัตโนมัติ ตู้กด
น้าหยอดเหรียญอัตโนมัติ โทรทั ศน์ โทรศั พท์ส าธารณะ หนังสื อพิม พ์ประจาวั น
เป็นต้น
รวม

x

S .D .

3.25
3.31
3.57
3.31
3.50
3.10
3.70

1.14
1.04
0.99
1.06
1.07
1.30
0.98

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก

3.37 1.09

ปานกลาง

3.20 1.12

ระดับความต้องการ
ปานกลาง

จากตารางที่ 7 พบว่าความต้องการของนักศึกษาต่อการบริการด้านหอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ด้านการบริการและสวัสดิการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x  3.37 ) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มี
ระดั บความต้ อ งการ 3 อัน ดั บ แรกคือ ข้ อ 8. มี สิ่ งอ านวยความสะดวกที่ เ พี ยงพอ เช่ น เครื่ อ งซัก ผ้ าหยอดเหรีย ญอั ตโนมั ติ
ตู้กดน้าหยอดเหรียญอัตโนมัติ โทรทัศน์ โทรศัพท์สาธารณะ หนังสือพิมพ์ประจาวัน เป็นต้น ( x  3.70 ) ข้อ 4. มีการประสานงาน
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กรณี เ หตุ ฉุ ก เฉิ น ตลอด 24 ชั่ ว โมง ( x  3.57 ) และ ข้ อ 6. มี ร ะบบสาธารณู ป โภคใช้ งานได้ ดี เช่ น ประปา ไฟฟ้ า เป็ น ต้ น
( x  3.50 ) และส่วนอันดับสุดท้ายคือข้อ 7. มีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายที่มีความเร็วสูง ( x  3.10 ) ตามลาดับ
ตารางที่ 8 ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความต้ อ งการของผู้ ต อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
ความต้องการด้านการรักษาความปลอดภัย
ด้านการรักษาความปลอดภัย
1. มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
2. มีระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารหอพัก
3. มีกล้องวงจรปิดทุกชั้นทั้งโซน Aและโซน B ของอาคารหอพัก
4. มีกล้องวงจรปิดบริเวณที่จอดรถอย่างครอบคลุม
5. มีการใช้ระบบ Key Card ในการเข้า-ออกหอพัก
6. มีแสงสว่างบริเวณทางเดินในอาคารและรอบ ๆ หอพักที่เพียงพอ
7. มีบันไดหนีไฟภายในอาคารที่สะดวก และไม่มีสิ่งกีดขวาง
รวม

S .D .

x

3.94
3.78
3.82
3.76
3.16
3.59
3.86
3.70

0.93
0.97
0.96
1.00
1.27
1.08
0.97
1.03

ระดับความต้องการ
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 8 พบว่ า ความต้ อ งการของนั ก ศึ ก ษาต่ อ การบริ ก ารด้ า นหอพั ก ทะเลแก้ ว นิ เ วศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พิบูลสงคราม ด้านการรักษาความปลอดภัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  3.70 ) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ระดับความต้องการ 3 อันดับแรกคือ ข้อ 1. มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ( x  3.94 ) ข้อ 7. มีบันได
หนีไฟภายในอาคารที่สะดวก และไม่มีสิ่งกีดขวาง ( x  3.86 ) และ ข้อ 3. มีกล้ องวงจรปิดทุกชั้ นทั้งโซน A และโซน B
ของอาคารหอพั ก ( x  3.82 ) และส่ ว นอั น ดับ สุ ดท้ า ยคื อ ข้ อ 5. มี การใช้ ร ะบบ Key Card ในการเข้ า -ออกหอพั ก
( x  3.16 ) ตามลาดับ
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามความต้องการด้าน
กิจกรรม
ด้านกิจกรรม
1. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น
2. มีการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสามัคคีของนักศึกษา
3. มีกิจกรรมที่จัดให้แก่นักศึกษาสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
4. มีรูปแบบของการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ
คิดกิจกรรมของหอพัก
5. มีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมในแต่ละกิจกรรม
6. มีการส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของหอพัก อย่างชัดเจน
รวม

x

3.43
3.35
3.36
3.33

S .D .
0.97
0.95
0.98
1.00

3.39 0.99
3.45 1.93
3.39 1.14

ระดับความต้องการ
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

จากตารางที่ 9 พบว่ า ความต้ อ งการของนั ก ศึ ก ษาต่ อ การบริ ก ารด้ า นหอพั ก ทะเลแก้ ว นิ เ วศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พิ บู ล สงคราม ด้ า นกิ จ กรรมในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ( x  3.39 ) แต่ เ มื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ข้ อ ที่ มี ร ะดั บ
ความต้ อ งการ 3 อั น ดั บ แรกคื อ ข้ อ 6. มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด กิ จ กรรมของหอพั ก อย่ า งชั ด เจน
( x  3.45 ) ข้อ 1. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ( x  3.43 ) และข้อ 5. มีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมที่
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เหมาะสมในแต่ละกิจกรรม ( x  3.39 ) และส่วนอันดับสุดท้ายคือ ข้อ 4. มีรูปแบบของการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและให้
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการคิดกิจกรรมของหอพัก ( x  3.33 ) ตามลาดับ
ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และระดับความต้ องการของผู้ ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามความต้องการ
ในแต่ละด้าน โดยภาพรวม
การบริการด้านหอพัก
ด้านกายภาพ
ด้านการบริการและสวัสดิการ
ด้านการรักษาความปลอดภัย
ด้านกิจกรรม
รวม

x

3.64
3.37
3.70
3.39
3.53

S .D .
0.95
1.09
1.03
1.14
1.05

ระดับความต้องการ
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 10 พบว่าความต้องการของนักศึกษาต่อการบริการด้านหอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ( x  3.53 ) แต่ เ มื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า ด้ า นที่ มี ร ะดั บ ความต้ อ งการ
3 อันดับแรกคือ ด้านการรักษาความปลอดภัย ( x  3.70 ) ด้านกายภาพ ( x  3.64 ) และด้านกิจกรรม ( x  3.39 ) และส่วน
อันดับสุดท้ายคือด้านการบริการและสวัสดิการ ( x  3.37 ) ตามลาดับ
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาความต้องการของนักศึกษาต่อการบริการด้านหอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปี
การศึกษา 2560 ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึ ก ษาพบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นมากเป็ น นั ก ศึ ก ษาอายุ 19 ปี อยู่ ร ะดั บ ชั้ น ปี ที่ 1 ก าลั งศึ ก ษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาศัยอยู่อาคารหอพักทะเลแก้วนิเวศ 2 และมีรายรับต่อเดือนที่ได้รับต่ากว่า 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 น้าท่วมขัง เป็นต้น มีการดูแลห้องน้าส่วนรวมให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ อยู่สม่าเสมอ มีการระบายของ
อากาศภายในห้องพักและอาคารหอพักเป็นไปอย่างเหมาะสม การจัดระบบระบายน้าภายในอาคารและบริเวณรอบ ๆ หอพักมี
ความสะดวก มีสถานที่จอดรถที่สะดวกและเพียงพอต่อนักศึกษา และมีสวนหย่อมสาหรับการพักผ่อน
2. ด้ า นการบริ ก ารและสวั ส ดิ ก าร พบว่ า โดยรวมแล้ ว นั ก ศึ ก ษามี ค วามต้ อ งการด้ า นการบริ ก ารและสวั ส ดิ ก าร
ในระดับปานกลาง โดยส่วนมากจะเป็นเรื่องของมีสิ่งอานวยความสะดวกที่เพียงพอ เช่น เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญอัตโนมัติ
ตู้กดน้าหยอดเหรียญอัตโนมัติ โทรทัศน์ โทรศัพท์สาธารณะ หนังสือพิมพ์ประจาวัน เป็นต้น รองลงมาจะเป็นการประสานงานกรณี
เหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบสาธารณูปโภคใช้งานได้ดี เช่น ประปา ไฟฟ้า เป็นต้น มีการจัดบริการตู้ยา และอุปกรณ์ปฐม
พยาบาลประจาหอพัก มีการรับฟังปัญหาและให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา มีการซ่อมบารุงวัสดุ/ครุภัณฑ์ในห้องพักที่รวดเร็ว มี เครื่อง
คอมพิวเตอร์ในหอพักที่ให้บริการอินเตอร์เน็ตเพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา และมีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายที่มีความเร็ว
สูง
3. ด้ า นการรั ก ษาความปลอดภั ย พบว่ า โดยรวมแล้ ว นั ก ศึ ก ษามี ค วามต้ อ งการด้ า นการรั ก ษาความปลอดภั ย
ในระดับมาก โดยส่วนมากจะเป็นเรื่องของมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง รองลงมาจะเป็นมีบันไดหนีไฟภายใน
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อาคารที่สะดวก และไม่มีสิ่งกีดขวาง มีกล้องวงจรปิดทุกชั้นทั้งโซน A และโซน B ของอาคารหอพัก มีระบบป้องกันอัคคีภัยภายใน
อาคารหอพัก มีกล้องวงจรปิดบริเวณที่จอดรถอย่างครอบคลุม มีแสงสว่างบริเวณทางเดินในอาคารและรอบ ๆ หอพักที่เพียงพอ
และมีการใช้ระบบ Key Card ในการเข้า-ออกหอพัก
4. ด้านกิจกรรม พบว่าโดยรวมแล้วนักศึกษามีความต้องการด้านกิจกรรมในระดับปานกลาง โดยส่วนมากจะเป็นเรื่องของ
มีการส่งเสริมให้นักศึกษามีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมของหอพัก อย่างชัดเจน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผูอ้ ื่น
มีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมในแต่ละกิจกรรม มีกิจกรรมที่จัดให้แก่นักศึกษาสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้ มีการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสามัคคีของนักศึกษา และมีรูปแบบของการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและให้นักศึกษาได้มี
ส่วนร่วมในการคิดกิจกรรมของหอพัก
อภิปรายผล
จากการศึกษาความต้องการของนักศึกษาต่อการบริการด้านหอพักทะเลแก้วนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่ว นมากเป็ นนัก ศึกษาอายุ 19 ปี คิด เป็น ร้อยละ 47.53 กาลั งศึก ษาอยู่ในระดั บชั้น ปีที่ 1 คิ ดเป็ น
ร้อยละ 67.90 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 24.38 อาศัยอยู่อาคารหอพักทะเลแก้วนิเวศ 2 คิดเป็นร้อยละ
44.45 และมีรายรับต่อเดือนที่ได้รับต่ากว่า 3,000 บาท/เดื อน คิดเป็นร้อยละ 29.63 และศึกษาความต้องการของนักศึกษา
ต่อการบริการด้านหอพักทะเลแก้วนิเวศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สามารถแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้าน
การบริการและสวัสดิการ ด้านการรักษาความปลอดภัย และด้านกิจกรรม ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการโดยภ าพรวมของ
ผู้ ต อบแบบสอบถามอยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า ด้ า นที่ มี ร ะดั บ ความต้ อ งการมากที่ สุ ด คื อ ด้ า น
การรักษาความปลอดภัย โดยส่วนมากจะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีบันไดหนีไฟภายในอาคาร
ที่สะดวก และไม่มีสิ่งกีดขวาง มีกล้องวงจรปิดทุกชั้นทั้งโซน A และโซน B ของอาคารหอพัก และมีระบบป้องกันอัคคีภัยภายใน
อาคารหอพัก รองลงมา คือ ด้านกายภาพ โดยส่วนมากจะเป็นเรื่องของสถานที่ตั้งของหอพักอยู่ในบริเวณที่สะดวกต่อการมาเรียน
ร่มรื่น สะอาด และไม่มีมลภาวะ เช่น ส่งกลิ่นเหม็น น้าท่วมขัง เป็นต้น และมีการดูแลห้องน้าส่วนรวมให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ อยู่
สม่าเสมอ ด้านกิจกรรม โดยส่วนมากจะเป็นเรื่องของมีการส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของหอพักอย่างชัดเจน
มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น มีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมที่เ หมาะสมในแต่ละกิจกรรม มีกิจกรรมที่จัด
ให้แก่นักศึกษาสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ มีการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสามัคคีของนักศึกษา มีรูปแบบ
ของการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการคิดกิจกรรมของหอพัก และด้านการบริการและสวัสดิ การมี
ความต้องการน้อยที่สุด โดยส่วนมากจะเป็นเรื่องของมีสิ่งอานวยความสะดวกที่เพียงพอ เช่น เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญอัตโนมัติ ตู้
กดน้าหยอดเหรียญอัตโนมัติ โทรทัศน์ โทรศัพท์สาธารณะ หนังสือพิมพ์ประจาวัน เป็นต้น มีเจ้าหน้าที่ประสานงานกรณีเหตุฉุกเฉิน
ตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบสาธารณูปโภคใช้งานได้ดี มีการจัดบริการตู้ยา และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลประจาหอพัก มีการรับฟังปัญหา
และให้ค าปรึ กษาแก่ นัก ศึก ษา มีก ารซ่อ มบารุงวัส ดุ /ครุภั ณฑ์ ใ นห้ องพัก ที่ รวดเร็ว มีเ ครื่ องคอมพิว เตอร์ใ นหอพั ก ที่ใ ห้บ ริก าร
อินเตอร์เน็ตเพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา และมีบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายที่มีความเร็วสูง ตามลาดับ 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
วิจัย นี้ส าเร็ จลงได้ ด้ว ยดี ได้ รับความกรุ ณาอย่า งสู งจากอาจารย์ รัชดาภรณ์ ทิมั น อาจารย์ที่ป รึก ษาวิ จัย ที่ก รุณ าให้
คาแนะนา ให้คาปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง คณะผู้วิจัยตระหนักถึงความตั้งใจ
จริงและความทุ่มเทของอาจารย์ ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์สลิลทิพย์ แดงกองโค อาจารย์อุไรวรรณ จิตต์บุรุษ และดร.จิตติพร
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ตังควิเวชกุล ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย และขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ สลิลทิพย์
แดงกองโค อาจารย์อุไรวรรณ จิตต์บุรุษ ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นคณะกรรมการสอบโครงร่างวิจัย
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตเห็ดนางฟ้าทอดกรอบให้มีอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้นโดยที่
กระบวนการผลิตยังคงเหมาะสมกับสายการผลิตเดิมของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน โดยมีดัชนีชี้วัดคุณภาพ คือ ค่าสี L* a* b*
ค่าปริมาณน้าอิสระ (aw) ค่าปริมาณความชื้น ค่าปริมาณกรดไทโอบาร์บิทูริก (TBA-RS) และการประเมินคุณภาพทางประสาท
สัมผัสในด้านสี กลิ่น รสชาติ ความกรอบ และความชอบโดยรวม ปัจจัยที่ศึกษาคืออัตราส่วนแป้ง สาลีต่อน้า และระยะเวลาในการ
อบเห็ดหลังทอด ผลการศึกษาพบว่าอัตราส่วนแป้งต่อน้า และระยะเวลาในการอบส่งผลต่ อค่าสี ค่าปริมาณน้าอิสระ (aw) ค่า
ปริมาณความชื้น คุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านสี รสชาติ ความกรอบ และความชอบโดยรวมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
โดยสูตรและกระบวนการผลิตที่เหมาะสม คืออัตราส่วนแป้ง:น้า คือ 1:1 โดยน้าหนัก ที่ระยะเวลาอบ 120 นาที เมื่อพิจารณาผล
ทางประสาทสัมผัสร่วมกับค่า TBA-RS ของผลิตภัณฑ์ระหว่างการเก็บรักษาพบว่า ผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าทอดกรอบจากกระบวนการ
ผลิตนี้สามารถเก็บรักษาได้นาน 12 วัน ในบรรจุภัณฑ์ถ้วยพลาสติกใสโพลีโพรพิลีนภายใต้สภาวะแสงธรรมชาติ ที่อุณหภูมิ 26+2
องศาเซลเซียส
คาสาคัญ : 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
บทนา
เห็ดนางฟ้า (Oyster mushroom: Pleurotus sajor-caju (Fr.) Sing) เป็นเห็ดในสกุลเดียวกับเห็ดนางรม จัดได้ว่าเป็น
เห็ดเศรษฐกิจของไทยที่สาคัญชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมรับประทานโดยใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารหลายชนิด เช่น แกงเลียง ต้ม
ยา ผัด และยาต่างๆ (นพวรรณ หาแก้ว, 2560; สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ, 2553) แต่เนื่องจากเห็ดนางฟ้าสดมี
ความชื้น ค่ อนข้า งสูง (ร้ อยละ 80) จึงเกิด การเสื่ อมเสีย ได้ ง่า ยโดยมี อ ายุ การเก็ บรั ก ษาในสภาวะบรรยากาศปกติ ( Ambient
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temperature) ประมาณ 1-2 วัน (Rosli, Nurhanan, & Aishah, 2012; Wakchaure, Mahantesh, Manikandan, & Rana,
2010) การแปรรูปเห็ดนางฟ้าโดยการทอดจึงเป็นการแปรรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้บริโภคใน
ปัจจุบันทีต่ ้องการอาหารพร้อมบริโภคหรืออาหารว่างที่เป็นขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพซึ่งรับประทานได้ง่ายสะดวกรวดเร็ว ดังจะเห็น
ได้จากที่มีการนาผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปด้วยการทอดเป็นจานวนมาก เช่น กล้วยทอดกรอบ มันเทศทอด ทุเรียนทอด แห้ว
ทอดมะเขือยาวทอดเป็นต้น (สมโภช พจนพิมล, วรพรรณ บัญชาจารุรัตน์, และ วรางคณา สมพงษ์, 2553; อนุวัตร แจ้งชัด, ไพศาล
วุฒิจานงค์, กิตติวีร์ เสรีกุล, และฉัตรลดา กู้สุจริต, 2550; เชิญพร จันทรสนาม, สุพรรณิการ์ โกสุม, และอมรรัตน์ เจริญชัย, 2555;
ปสรรถิรกวิน และจุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์, 2553; มยุรา เกียรติสุระยานนท์ และประพันธ์ ปิ่นศิโรดม, 2559) การแปรรูปเห็ดนางฟ้า
โดยการทอดจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน โดยเป็นการนาผลผลิตที่มีในชุมชน
มาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ลดปัญหาผลผลิตเห็ดที่เหลือจากการจาหน่ายในรูปของสด (นพวรรณ หาแก้ว ,
2560) อย่างไรก็ตาม การทอดเป็นการทาให้อาหารให้สุกโดยใช้น้ามันพืชหรือไขมันสัตว์เป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนความร้อน ผลผลิตที่
ดีจากการทอดจะต้องมีความกรอบและมีสีเหลืองอ่อน และไม่มีกลิ่นเหม็นหืน อาหารที่เกิดกลิ่นเหม็นหืนจะมีการเปลี่ยนแปลงสี
กลิ่น และรสชาติ มีการสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการโดยเฉพาะกรดไขมั นจาเป็น (นิธิยา รัตนาปนนท์ , 2548) และเกิดสาร 4hydroxy-2-nonenal (4-HNE) และMalondialdehyde (MDA) ซึ่งมีรายงานว่าเป็นสารที่ชักนาการเกิดมะเร็งในสัตว์ทดลองหาก
บริโภคติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน (Esterbauer, 1993; Rohn, Nelson, Waeg, & Quinn, 1998; Valenzuela, Sanhueza, &
Nieto, 2004) โดยปัจจัยที่ทาให้เกิดการเหม็นหืนในผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ ความชื้น ออกซิเจน แสง อุณหภูมิ โลหะ เป็นต้น
(ชาตรี เอี้ยพิณ และภาราได แจ่มจารูญ, 2550) ซึ่งจากสูตรการผลิตแบบเดิมของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนมาเรียมฟาร์มเห็ด ต.
วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร พบว่าเมื่อเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ประมาณ 7 วันจะเกิดกลิ่นเหม็นหืนขึ้นทาให้ผู้บริโภคไม่ซื้อผลิตภั ณฑ์
ส่งผลให้ผู้ประกอบการประสบปัญหาขาดทุน การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตเห็ดนางฟ้าทอด
กรอบให้มีคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสให้ เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ไม่เกิดกลิ่นเหม็นหืนขึ้นในช่วงระหว่างเวลาการวางบนชั้น
จาหน่ายและสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานมากกว่าการใช้กระบวนการผลิตเดิม โดยจะปรับปรุงกระบวนการผลิต เห็ดนางฟ้าทอด
กรอบให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่มีอยู่เดิมเพื่อให้สามารถนาไปใช้ในการผลิตจริงทางการ
ค้าต่อไป
วิธดี าเนินการวิจัย
1. การกาหนดสูตรพื้นฐานการผลิตเห็ดนางฟ้าทอดกรอบ
ซื้อเห็ดนางฟ้าอายุการเจริญเติบโตประมาณ 24-26 วัน จากตลาดสดบ้านคลอง ต.บ้านคลอง จ.พิษณุโลก คัดเฉพาะดอก
ที่มีความสมบูรณ์ นามาฉีกเป็นเส้นขนาดความกว้าง 2-3 เซนติเมตรเตรียมส่วนผสมของแป้งทอดโดยผสมแป้งสาลีกับน้าด้วย
อัตราส่วน 0.5:1 โดยน้าหนัก เติมเกลือร้อยละ 0.01 ของน้าหนักแป้ง จากนั้นนาเห็ดไปคลุกกับแป้งทอดแล้วนาไปทอดโดยใช้น้ามัน
ปาล์มที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส นาน 5 นาทีพร้อมโรยด้วยใบเตยและใบมะกรูดหั่นชิ้นขนาด 2x2 เซนติเมตร นามาพักให้
สะเด็ดน้ามัน แล้วนาไปอบด้วยตู้อบลมร้อ นที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 60 นาที รอจนเย็นแล้วบรรจุเห็ดทอดปริมาณ 50
กรัมลงถ้วยพลาสติกใสชนิดโพลีโพรพิลีนปิดด้วยฝาพลาสติกชนิดเดียวกันโดยสูตรและกระบวนการผลิตนี้จัดเป็นสูตรพื้นฐานหรือ
สูตรควบคุมในการผลิต (จรรยา วังนิยม, นันทนา ศรีจันทึก, และจุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์, 2555)
2. การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตเห็ดนางฟ้าทอดกรอบ
พัฒนาสูตรการผลิตเห็ดทอดกรอบจากสูตรพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น โดยการปรับอัตราส่วนแป้งสาลีและน้า และการเพิ่ม
ระยะเวลาในกระบวนการอบเพื่อลดความชื้นโดยผันแปรอัตราส่วนแป้ง : น้า ดังนีค้ ือ 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
เปลี่ยนน้ามันใหม่ทุกครั้งที่ทอดเห็ด จากนั้นจะนาสิ่งทดลองทั้งหมด (สูตรพื้นฐานที่ใช้ในการผลิตเทียบได้กับสิ่งทดลองที่ 1 หรือชุด
ควบคุม) มาวิเคราะห์ค่าคุณภาพด้านต่าง ๆ ดังนี้ ค่าสี L* a* b* ตามระบบ CIE value (Chroma meter CR-400, Konica
Minolta, Konica Minolta Inc., Japan) ค่าปริมาณน้าอิสระ (Water activity, aw) (Pre, AQUALAB, Decagon Device Inc.,
USA) ค่าปริมาณความชื้น (AOAC, 2005) และการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสความชอบ 9 ระดับ (9–Point hedonic

655

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

scaling test) ในด้านสี กลิ่น รสชาติ ความกรอบ และความชอบโดยรวม (เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, 2550) กับผู้บริโภคจานวน 30 คน
เพื่อเป็นดัชนีชี้วัดในการเลือกสูตรพัฒนากระบวนการผลิตที่เหมาะสม
3. การศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าทอดกรอบ
จากการพัฒนากระบวนการผลิตเห็ดนางฟ้าทอดกรอบจะได้สูตรในการผลิตที่เหมาะสม 1 สูตรเพื่อเปรียบเทียบอายุการ
เก็บรักษากับสูตรควบคุม จากนั้นจะนามาศึกษาอายุการเก็บรักษาโดยตัวอย่างจะถูกเก็บไว้ในถ้วยพลาสติกใสชนิดโพลีโพรพิลี
นภายใต้สภาวะแสงธรรมชาติ อุณหภูมิการเก็บรักษา 26+2 องศาเซลเซียส ตัวอย่างจะสุ่มถูกนามาตรวจสอบค่าคุณภาพในด้านต่าง
ๆ ดังนี้ ค่าสี L* a* b* ตามระบบ CIE value (Chroma meter CR-400, Konica Minolta, Konica Minolta Inc., Japan) ค่า
ปริมาณน้าอิสระ (Water activity, aw) (Pre, AQUALAB,Decagon Device Inc., USA) ค่าปริมาณความชื้น (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) กับผู้บริโภคจานวน 30 คน ในทุกวันที่ 0, 3, 6, 9, 12 และ 15 วัน เพื่อหาอายุการ
เก็บรักษาที่เหมาะสมโดยใช้เกณฑ์ค่าคะแนนความชอบของผู้บริโภคมากกว่า 5 คะแนน (วิภาวดี สาแดง, ฑิฆัมพร ไม้เรียง, เบญจมา
ภรณ์ พิมพา, และสมหวัง เล็กจริง, 2558))
4. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely randomized design) ในการวิเคราะห์คุณภาพด้านเคมีและ
กายภาพ และวางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ (Randomized complete block design) ในการวิเคราะห์คุณลักษณะ
ทางประสาทสัมผัสผลจากการตรวจประเมินคุณภาพทางด้านต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์จะนามาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of
Variance) และบ่งบอกความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยการวิเคราะห์ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (P<0.05) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS 17 (Chicago, IL)
ผลการวิจัย
1. การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตเห็ดนางฟ้าทอดกรอบ
จากการพั ฒ นาสู ต รการผลิ ต เห็ ด ทอดกรอบโดยการปรั บ อั ต ราส่ ว นแป้ งสาลี ใ ห้ เ พิ่ ม ขึ้ น และการเพิ่ ม ระยะเวลาใน
กระบวนการอบแห้งเพื่อลดความชื้น ได้มีการวัดค่าคุณภาพต่าง ๆ โดยค่าคุณภาพทางด้านกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์แสดงดัง
ตารางที่ 1 พบว่า อัตราส่วนระหว่างแป้งกับน้าและระยะเวลาในการอบจะส่งผลต่ อค่าสีของผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(P<0.05) โดยค่าสี L* มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยเมื่อเพิ่มสัดส่วนของแป้ง ส่วนค่าสี a* มีค่าที่ใกล้เคียงกันในแต่ละสิ่งทดลอง และที่
ระยะเวลาในการอบที่ 60 นาที พบว่าสิ่งทดลองมีค่าสี b* ต่าที่สุดเมื่อเทียบกับระยะเวลาอื่นๆ เมื่อพิจารณาค่าปริมาณน้าอิสระ
(Water activity, aw) และค่าปริมาณความชื้นพบว่าค่ามีแนวโน้มลดลงเมื่อเพิ่มระยะเวลาในการอบมากขึ้น
ตารางที่ 1 ค่าคุณภาพทางด้านกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์เห็ดทอดกรอบ
สิ่ง
อัตราส่วน ระยะเวลา
ค่าปริมาณ
ปริมาณความชื้น
ค่าสี L*
ค่าสี a*
ค่าสี b*
ทดลอง
แป้ง : น้า
ในการอบ
น้าอิสระ (aw)
(ร้อยละ)
d
c
b
f
1
0.50 : 1
60 นาที
17.22+0.06
1.99+0.06
-0.71+0.03
0.387+0.010
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
a
a
a
d
3
1.00 : 1
60 นาที
16.47+0.05
1.47+0.05
-0.84+0.08
0.358+0.006
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
f
bc
c
cd
5
0.75 : 1
120 นาที
17.51+0.06
1.95+0.06
-0.35+0.04
0.347+0.006
3.40+0.11bc
c
d
c
cd
6
1.00 : 1
120 นาที
17.06+0.06
2.18+0.03
-0.32+0.03
0.346+0.005
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
e
bc
c
a
8
0.75 : 1
180 นาที
17.32+0.02
1.96+0.05
-0.29+0.05
0.327+0.006
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+ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่กากับด้วยตัวอักษรที่แตกต่างกันในคอลัมน์แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (P<0.05)
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จากผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าทอดกรอบ (ตารางที่ 2) พบว่าอัตราส่วนระหว่างแป้งกับ
น้าและระยะเวลาในการอบจะส่งผลต่อค่าความชอบด้านสี รสชาติ ความกรอบ และความชอบโดยรวมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p<0.05) โดยพบว่าผู้บริโภคมีความชอบด้านสีและรสชาติต่าที่สุด เมื่ออบผลิตภัณฑ์นาน 180 นาที สาหรับค่าความกรอบและ
ความชอบโดยรวมจะมีแนวโน้มในทิศทางเดียวกันคือเมื่อเพิ่มสัดส่วนแป้งและเพิ่มระยะเวลาในการอบทาให้ความชอบมีค่าเพิ่มขึ้น
ยกเว้นที่เวลาการอบ 180 นาที การเพิ่มสัดส่วนแป้งจะทาให้ความชอบมีค่าลดลง ซึ่งเมื่อพิจารณาในภาพรวมจะเห็นได้ว่าสิ่งทดลอง
ที่ผ่านการอบที่ 120 นาทีมีค่า คะแนนความชอบสูงที่สุดและจากการพิจารณาถึงสัดส่วนของแป้งและน้าพบว่า การใช้อัตราส่วน
แป้ง : น้า ที่ระดับ 1:1 จะทาให้ผลิตภัณฑ์ได้รับคะแนนความชอบสูงที่สุด จึงเลือกใช้สิ่งทดลองที่ 6 เป็นสูตรและกระบวนการผลิตที่
เหมาะสมสาหรับผลิตภัณฑ์เห็ดทอดกรอบ
ตารางที่ 2 ค่าคะแนนความชอบจากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส (9–Point hedonic scaling test) ในด้านสี กลิ่น
รสชาติ ความกรอบ ความชอบโดยรวม ของผลิตภัณฑ์เห็ดทอดกรอบจากการประเมินโดยผู้บริโภค (n=30)
สิ่ง
อัตราส่วน
ทดลอง แป้ง : น้า
1
0.50 : 1
2
0.75 : 1
3
1.00 : 1
4
0.50 : 1
5
0.75 : 1
6
1.00 : 1
7
0.50 : 1
8
0.75 : 1
9
1.00 : 1

ระยะเวลา
สี
ในการอบ
60 นาที 8..37+0.61bc
60 นาที 8.27+0.74c
60 นาที 7.93+0.78d
120 นาที 8.67+0.61ab
120 นาที 8.77+0.50a
120 นาที 8.73+0.52a
180 นาที 8.23+0.50c
180 นาที 8.20+0.61cd
180 นาที 7.57+0.68e

กลิ่นns

รสชาติ

ความกรอบ

8.27+0.78
8.23+0.82
8.53+0.57
8.37+0.76
8.47+0.63
8.50+0.63
8.10+0.80
8.37+0.67
8.20+0.81

8.30+0.49a
8.17+0.65a
8.10+0.66a
8.20+0.85a
8.27+0.83a
8.30+0.75a
7.40+0.62b
7.03+0.18c
7.17+0.79bc

6.90+0.31d
7.10+0.71d
7.20+0.48d
7.35+0.57c
8.10+0.76b
8.47+0.57a
7.10+0.48d
5.77+0.73e
5.50+0.68e

ความชอบ
โดยรวม
6.53+0.57d
7.17+0.70c
7.30+0.47c
7.90+0.55b
8.07+0.74b
8.37+0.49a
7.13+0.35c
6.50+0.51d
6.37+0.49d

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย+ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่กากับด้วยตัวอักษรที่แตกต่างกันในคอลัมน์แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p<0.05),ns แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (P>0.05)

2. การศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าทอดกรอบ
ในการศึ ก ษาอายุ ก ารเก็ บ รั ก ษาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ห็ ด นางฟ้ า ทอดกรอบนั้ น ได้ เ ปรี ย บเที ย บระหว่ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ 2 สู ต ร คื อ
ผลิตภัณฑ์จากสูตรพื้นฐานและผลิตภัณฑ์จากสูตรที่ผ่านการพัฒนาแล้ว โดยค่าคุณภาพด้านต่าง ๆ ระหว่างกระบวนการเก็บรักษา
ดังแสดงในตารางที่ 3 พบว่าในด้านค่าสีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยแต่กม็ ีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) ด้านค่าปริมาณน้า
อิสระค่าปริมาณความชื้น และค่า TBA-RS พบว่ามีค่าเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเก็บอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อ
พิจารณาในแต่ละวันที่เก็บรักษา ค่าปริมาณน้าอิสระ ค่าปริมาณความชื้น และค่า TBA-RS ส่วนใหญ่ของผลิตภัณฑ์สูตรพื้นฐานหรือ
สูตรควบคุมจะสูงกว่าผลิตภัณฑ์จากสูตรที่พัฒนาแล้วอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05)
จากผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าทอดกรอบ (ตารางที่ 4) พบว่าค่าคะแนนความชอบใน
ด้านกลิ่น รสชาติ ความกรอบมีค่าลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) แต่ค่าความชอบด้านสีไม่มีความแตกต่างกัน โดยในวันที่
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 ตามลาดับ และในวันที่ 11 ผลิตภัณฑ์จากสูตรที่ผ่านการพัฒนาแล้ว
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 ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 ค่าคุณภาพทางด้านกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์เห็ดทอดกรอบระหว่างการเก็บรักษา 2 ผลิตภัณฑ์ คือผลิตภัณฑ์จาก
สูตรพื้นฐานและผลิตภัณฑ์จากสูตรที่ผ่านการพัฒนาแล้ว
ค่า
คุณภาพ

ตัวอย่าง

สูตรพื้นฐาน
สูตรพัฒนา
สูตรพื้นฐาน
ค่าสี a*
สูตรพัฒนา
ค่าสี b* สูตรพื้นฐาน
ค่าสี L*

วันที่เก็บรักษา
0
17.17+0.07a,X
17.31+0.02a,Y
1.98+0.06c,X
1.99+0.05a,X
-0.33+0.04d,X

3
16.97+0.06b,X
17.06+0.06b,Y
1.90+0.08b,X
2.18+0.03b,Y
-0.34+0.06d,X

6
9
c,X
16.69+0.06 16.39+0.05d,X
16.75+0.08c,X 16.47+0.05d,Y
1.46+0.05a,X 1.98+0.06c,X
2.15+0.07b,Y 2.19+0.06b,Y
-0.46+0.03c,X -0.71+0.03b,X

12
16.30+0.02e,Y
15.75+0.11e,X
1.94+0.06bc,X
2.30+0.06c,Y
0.70+0.02b,X

15
16.22+0.03f,Y
15.50+0.07f,X
2.17+0.03d,X
2.28+0.08c,Y
-0.84+0.08a,X

ตารางที่ 3 ค่าคุณภาพทางด้านกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์เห็ดทอดกรอบระหว่างการเก็บรักษา 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ผลิตภัณฑ์
จากสูตรพื้นฐานและผลิตภัณฑ์จากสูตรที่ผ่านการพัฒนาแล้ว (ต่อ)
ค่า
คุณภาพ

ตัวอย่าง
สูตรพัฒนา

ค่าปริมาณ สูตรพื้นฐาน
น้าอิสระ
(aw)
สูตรพัฒนา

0
-0.32+0.03b,X
0.384
+0.005a,Y
0.346
+0.006a,X
3.71+0.12a,Y
3.38+0.10a,X

3
-0.33+0.03b,X
0.446
+0.004b,Y
0.431
+0.004b,X
3.84+0.10ab,X
3.74+0.13b,X

วันที่เก็บรักษา
6
9
b,Y
-0.32+0.03
-0.34+0.03b,Y
0.490
0.495
c,Y
+0.005
+0.005c,Y
0.434
0.442
+0.003b,X
+0.002bc,X
4.11+0.20b,X
4.73+0.11c,X
3.93+0.95b,X
4.33+0.23c,X

12
-0.39+0.03a,Y
0.521
+0.002d,Y
0.460
+0.029c,X
5.37+0.36d,Y
4.83+0.21d,X

15
-0.40+0.03a,Y
0.576
+0.001e,Y
0.523
+0.003d,X
6.28+0.70e,Y
5.53+0.09e,X

ปริมาณ สูตรพื้นฐาน
ความชื้น(ร้อย
สูตรพัฒนา
ละ)
ค่า TBA- 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
a,X
b,X
c,X
d,X
e,X
RS
0.82+0.04
1.52+0.01
1.88+0.02
2.95+0.08
3.29+0.05
4.32+0.30f,X
(mg
สูตรพัฒนา
MDA/kg)
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย+ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่กากับด้วยตัวอักษรที่แตกต่างกันในแถวแนวนอน (a-f) และแนวตั้ง (X-Y) แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (P<0.05)

อภิปรายผล
จากการพัฒนาสูตรการผลิตเห็ดทอดกรอบโดยการปรับอัตราส่วนแป้งสาลี และระยะเวลาในการอบแห้งเพื่อลดความชื้น
เห็นได้ว่า ค่าสี L* มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยเมื่อเพิ่มสัดส่วนของแป้ง การเพิ่มสัดส่วนแป้งทาให้ปริมาณแป้งที่เกาะบนผิวเห็ดที่มาก
ขึ้นและทาให้ปฏิกิริยาการเกิดสีน้าตาล (Maillard reaction) เกิดได้มากขึ้น ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีสีเข้ม ขึ้นเล็กน้อย (นิธิยา รัตนา
ปนนท์, 2549) ในด้านค่าปริมาณน้าอิสระ (aw) และค่าปริมาณความชื้นนั้นพบว่าแนวโน้มมีค่าลดลงเมื่อเพิ่มระยะเวลาการอบ การ
เพิ่มระยะเวลาการอบส่งผลต่อปริมาณความชื้นในอาหารเนื่องมาจากการอบอาหารหลังจากการทอดทาให้เกิดความแตกต่างของ
ความดันไอน้าระหว่างความชื้นภายในอาหารและน้ามันที่แห้งซึ่งจะเป็นแรงขับทาให้ไอน้าที่หลงเหลือภายในชิ้นอาหารถูกพาไปกับ
ลมร้อน ทาให้อาหารหลังอบมีค่าปริมาณความชื้นลดลง (ปสรรถิรกวิน และจุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์ , 2553) สาหรับปริมาณความชื้น
ของแต่ละสิ่งทดลองมีค่าสอดคล้องกับข้อกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ทอดกกรอบคือความชื้นต้องต่า
กว่าร้อยละ 6 (สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2554)
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ตารางที่ 4 ค่าคะแนนความชอบจากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส (9–Point hedonic scaling test) ในด้านสี กลิ่น
รสชาติ ความกรอบ ความชอบโดยรวม ของผลิตภัณฑ์เห็ดทอดกรอบระหว่างการเก็บรักษา 2 ผลิตภัณฑ์คือผลิตภัณฑ์
จากสูตรพื้นฐานและผลิตภัณฑ์จากสูตรที่ผ่านการพัฒนาแล้วจากการประเมินโดยผู้บริโภค (n=30)
วันที่เก็บรักษา
0
3
6
9
12
15
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
a,X
a,X
b,Y
c,Y
กลิ่น
สูตรพื้นฐาน
8.27+0.78
8.03+0.93
6.33+0.48
4.73+0.74
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
a,X
a,X
b,X
c,X
d
สูตรพัฒนา
8.44+0.57
8.30+0.47
7.87+0.73
7.10+0.48
5.77+0.72
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
a,X
a,X
b,X
c,X
d
โดยรวม
สูตรพัฒนา
8.40+0.50
8.33+0.61
7.93+0.64
7.13+0.62
5.90+0.71
4.83+0.70e
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย+ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่กากับด้วยตัวอักษรที่แตกต่างกันในแถวแนวนอน (a-e) และแนวตั้ง (X-Y) แสดงถึงความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (P<0.05),ns แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
(P>0.05), ND (no data)=ไม่ได้ทาการทดสอบทางประสาทสัมผัสเนื่องจากผลิตภัณฑ์สิ้นสุดอายุการเก็บรักษา
คุณลักษณะทาง
ประสาทสัมผัส
สีns

ตัวอย่าง

สาหรับผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้านความชอบด้านสี รสชาติ ความกรอบ และความชอบโดยรวม แสดงให้เห็น
ว่าการเพิ่มสัดส่วนของแป้งจะให้คะแนนความชอบเพิ่มขึ้นเนื่องจากการใส่แป้งมากขึ้นจะทาให้แป้งมีความหนืดมากขึ้น ตัวแป้งจะยึด
ตัวเกาะติดกับเห็ดได้ดีขึ้น เมื่อผ่านการทอดเห็ดจะมีความกรอบที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับรายงานของ ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์,
สุทธวัฒน์ เบญจกุล, ธรรมนูญ โปรดปราน, และวิลัสนา โพธิ์ศรี (2553) ที่กล่าวว่าอัตราส่วนของของแข็งและน้ามีความสาคัญมาก
เพราะส่งผลต่อความหนืดและการยึดเกาะของแป้งชุบทอดแต่การอบที่ระยะเวลานานเกิน 120 นาที จะทาให้ความชื้นลดลง
ค่อนข้างมาก ส่งผลให้แป้งแข็งตัวมากเกินไปส่งผลให้คะแนนความชอบมีค่าลดลง โดยในสิ่งทดลองที่ 6 ที่ใช้ อัตราส่วนแป้ง : น้า ที่
1:1 และอบที่ 120 นาที ผู้บริโภคให้ความชอบทางประสาทสัมผัสสูงที่สุด ซึ่งเป็นตัวอย่างที่มีค่าความชอบด้านความกรอบมากที่สุด
เช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมยุรา เกียรติสุระยานนท์ และ ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม (2559) ที่แสดงให้เห็นว่าสูตรการ
ผลิตเฟร้นฟรายด์มะเขือยาวที่เหมาะสมเป็นสูตรที่ผู้บริโภคให้ค่าคะแนนความชอบด้านความกรอบมากที่สุด และคล้ายคลึงกับผล
สารวจของปิยวรรณ ฉ่ามิ่งขวัญ (2549) ที่รายงานว่าพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคต้ องการผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอดที่ทาให้
ผลิตภัณฑ์มีความกรอบสูงที่สุด
ในการศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าทอดกรอบ 2 สูตร คือ ผลิตภัณฑ์จากสูตรพื้นฐานและผลิตภัณฑ์จาก
สูตรที่ผ่านการพัฒนาแล้ว พบว่าค่าสีมีค่าที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ผู้บริโภคไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างได้เมื่อมองด้วยตาเปล่า
สาหรับค่าปริมาณน้าอิสระ (aw) และค่าปริมาณความชื้นนั้นพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเก็บรักษาเนื่องจากมีความชื้น
จากตัวบรรยากาศภายนอกผ่านเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ ทาให้ผลิตภัณฑ์สูญเสียความกรอบสอดคล้องกับค่าคะแนนความชอบด้านความ
กรอบทีม่ ีค่าลดลง นอกจากนี้ความชื้นและแสงที่ส่องผ่านได้ยังเป็นตัวเร่งทาให้ผลิตภัณฑ์เกิดการเสื่อมเสียจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน
และปฏิกิริยาไฮโครไลซิสของไขมัน (นิธิยา รัตนาปนนท์, 2548) ทาให้เกิดกลิ่นเหม็นหืนและส่งผลทาให้ค่าคะแนนความชอบด้าน
กลิ่นลดลง และทาให้ค่า TBA-RS มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยวิภาวดี สาแดง, ฑิฆัมพร ไม้เรียง, เบญจมาภรณ์ พิมพา, และสมหวัง เล็ก
จริง (2558) กล่าวว่าค่า TBA-RS เป็นหนึ่งในดัชนีในการวัดการเสื่อมคุณภาพของไขมันในอาหาร ค่าTBA-RS ทีม่ ากกว่า 3 มิลลิกรัม
มาลอนอัลดีไฮด์ต่อกิโลกรัมตัวอย่าง จะส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้กลิ่นแปลกปลอมทางประสาทสัมผัสต่ออาหารได้ และกรณีที่
ค่า TBA-RS มากกว่า 7 มิลลิกรัมมาลอนอัลดีไฮด์ต่อกิโลกรัม ตัวอย่าง แสดงว่าอาหารมีกลิ่นเหม็นหืนและเสื่อมเสียแล้ว จากการ
ประเมินทางด้านประสาทสัมผัสความชอบโดยรวม เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์การให้คะแนนความชอบ โดยค่าคะแนนเท่ากับ 5
หมายถึงบอกไม่ได้ว่าชอบหรือไม่ชอบซึ่งถือว่าผู้ทดสอบไม่ยอมรับผลิตภัณฑ์ (วิภาวดี สาแดง, ฑิฆัมพร ไม้เรียง, เบญจมาภรณ์
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พิมพา, และสมหวัง เล็กจริง, 2558) ดังนั้น ผลิตภัณฑ์จากสูตรพื้นฐานหรือสูตรควบคุมและผลิตภัณฑ์จากสูตรที่ผ่านการพัฒนาแล้ว
มีอายุการเก็บรักษาเท่ากับ 6 วัน และ 12 วัน ตามลาดับ โดยมีค่าคะแนนความชอบโดยรวมอยู่ที่ 6.37+0.61 และ 5.90+0.71
คะแนน ตามลาดับ ค่าปริมาณความชื้นเท่ากับร้อยละ 4.11+0.20 และ 4.83+0.21 ตามลาดับซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ระดับต่า
กว่าร้อยละ 6 (สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2554)
สรุปผลการวิจัย
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าทอดกรอบที่เหมาะสม คือ ใช้อัตราส่วนของแป้งสาลีกับน้าด้วยอัตราส่วน 1:1 โดย
น้าหนัก ทอดที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส นาน 3 นาที พักให้สะเด็ดน้ามัน หลังจากทอดแล้วนาไปอบที่อุณหภูมิ 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
ควรมีการศึกษาและพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าทอดกรอบเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการ
เก็บรักษาที่นานมากขึ้นและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
สาหรับการอานวยความสะดวกด้านสถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์การทดสอบในงานวิจัยนี้
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง และเพื่อประเมินผล
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง ในการพัฒนาระบบได้ทาการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา
โดยใช้วงจรการพั ฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) : Incremental Model เครื่องมือที่ใช้ในการ
พัฒนา มีดังนี้ ภาษาที่ใช้คือ Microsoft Visual Studio 2010 ฐานข้อมูลที่ใช้คือ SQL Server Management Studio 2008
R2 โดยทาการทดสอบและประเมินผลระบบโดยครูประจาตาบล และเจ้าหน้าที่ศูนย์ กศน. ที่เข้ารับการฝึกอบรมการใช้งาน
จานวน 30 ท่าน ผลการประเมินพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.027 ซึ่งผลจากการประเมิน ความพึงพอใจสามารถสรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : 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
บทนา
ในปัจจุบันศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอชุมแสง ได้มีการจัดเก็บข้อมูลของนักเรียนทุก
ระดับชั้นและกลุ่มนักเรียนที่สนใจจะสมัครเรียน ในการสมัครเรียนจะมีการกรอกใบสมัครในรูปแบบฟอร์มกระดาษพร้อม
เอกสารแนบจะมี สาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 2 นิ้ว และอื่นๆ ที่แนบมาด้วย ในส่วนของเอกสารจะ
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จัดเก็บในรูปแบบของกระดาษที่เป็นเอกสารการสมัครเรียนจะจัดเก็บในแฟ้มเอกสารแต่ละหลักสูตรในแต่ละปี หลักสูตรจะมี
ด้วยกัน 5 หลักสูตร หลักสูตรจะมีเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามปี พ.ศ. ที่จัดทาโครงการ หลักสูตรมีดังนี้
1. หลักสูตรการศึกษาสังคมชีวิต
2. หลักสูตรการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
3. หลักสูตรการศึกษาทักษะชีวิต
4. หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
5. หลักสูตรการศึกษาประเภทกลุม่ สนใจ
แต่ละหลักสูตรจะมีกิจกรรมหลายกิจกรรม และจะจัดขึ้นในแต่ละตาบลของอาเภอชุม แสง นอกจากเอกสารการ
สมัครเรียนแล้วเจ้าหน้าที่จะต้องทาการประเมินจานวนนักเรียนที่เลือกเรียนในแต่ละหลักสูตรและกิจกรรม มีจานวนทั้งหมดกี่
คน ชายกี่คนและหญิงกี่คน จากนั้นก็จะมีการประเมินหาข้อสรุปของนักเรียนที่กรอกใบสมัครและทาการเลือกในใบสมัคร มี
หัวข้อดังนี้
- สนใจสมัครเข้าร่วมหลักสูตรระยะสั้น
- เอกสารที่แนบมา
เพื่อนามาหาข้อสรุปในการทารายงานสรุปผลโครงการในแต่ละปี เจ้าหน้าที่จะทาการประเมินผลและสรุปผลในแต่ละ
ปีจะใช้การนับหลักสูตรกิจกรรม จานวนนักเรียนทั้งหมด แยกหญิงชาย และทาการตรวจสอบจานวนนักเรียนที่สนใจสมัครเข้า
ร่วมหลักสูตรระยะสั้น และเอกสารที่แนบมาจากใบสมัคร จึงทาให้เจ้าหน้าที่อาจได้รับข้อมูลไม่ครบหรือผิดพลาด ข้อมูลตก
หล่นทาให้การทารายงานสรุปผลโครงการในแต่ละปี มีความผิดพลาด เอกสารที่จะนามาสรุปผลเกิดการสูญ หายไปจาก
หน่วยงานหรือจานวนนักเรียนที่มาเรียนจริงกับจานวนที่นับได้จากใบสมัครไม่ตรงกันก็ต้องทาการตรวจสอบใหม่อีกครั้ง เพื่อให้
ข้อมูลถูกต้อง ทั้งยังมีงานวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลเพื่อลดเวลาการสืบค้นข้อมูลของเครื่องจักร เช่น
สมเกียรติ อับ ดุลเลาะ,อรรถกร เก่งพล (2559) ได้กล่าวว่า ปัญ หาที่เกิดขึ้นในบริษั ท กรณี ศึกษา คือหน่วยงานบริการต้ อง
เสียเวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลที่เป็นแบบเอกสาร คู่มือ จึงทาให้เกิดความล่าช้าในการค้นหาข้อมูลเพื่อสนับสนุนการให้บริการ
โดยต้องใช้เวลามากในการค้นหาและตัดสินใจ จึงทาให้เกิ ดความล่าช้าในการนาข้อมูลมาใช้ จากปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอชุมแสง ในด้านการจัดเก็บข้อมูลใบสมัครและผลการประเมินในการ
เรียนของแต่ละหลักสูตรในแต่ละกิจกรรม จึงนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาให้เป็นระบบสารสนเทศของ
นักเรียน กศน.อาเภอชุมแสง ที่เจ้าหน้าที่สามารถค้นหาข้อมูลนักเรียนได้ด้วยตนเอง เพื่อที่จะได้นาข้อมูลมาสรุปผลและทาการ
ประเมินผลลงในรายงานการสรุปโครงการในแต่ละปีได้อย่างรวดเร็วมากกว่าระบบงานเดิมและข้อมูลมี ความถูกต้องมากกว่า
การนับและตรวจสอบจากใบสมัครของนักเรียน
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง และเพื่อประเมินระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
วิธดี าเนินการวิจัย
1. ศึกษาระบบงานและสารวจความต้องการของผู้ใช้งาน การดาเนินการวิจัยในส่วนนี้ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิง
สารวจ (Survey Research) ซึ่งได้สารวจการดาเนินการในทุกขั้นตอน ด้วยการสนทนาและการสัมภาษณ์กับ ครูประจาตาบล
และเจ้าหน้าที่ศูนย์ กศน. เพื่อให้ทราบถึงสภาพการทางานในปัจจุบัน ว่ามีการทางานเป็นอย่างไร มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง
นอกจากนี้เนื้อหาในการสนทนาและการสัมภาษณ์ ยังรวมถึงเรื่องความคิดเห็น ความต้องการระบบงาน ที่จะพัฒนาขึ้น และ
ปัจจัยที่สาคัญที่จะนาไปสู่การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง
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2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนา
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง
3. วิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยทาการวิเคราะห์ข้อมูล การดาเนินงานในปัจจุบันโดยการนาความต้องการที่
ได้มาจากขั้นตอนแรก มาวิเคราะห์ในรายละเอียดเพื่อทาการพัฒนาเป็นแบบจาลองเชิงตรรกะ (Logical Model) โดยใช้การ
ออกแบบยูสเคสไดอะแกรม (Use case Diagram) (อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์, 2557) แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล
(Entity Relationship Diagram) (Silberschatz et al., 2006) และท าการออกแบบส่ ว นเชื่ อ มประสานกั บ ผู้ ใ ช้ (User
Interface) (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2555)
4. พัฒนาระบบ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง ได้ ก าหนดเครื่ อ งมื อ ในพั ฒ นาซึ่ ง
ประกอบด้วยส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ดังนี้ (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2555)
4.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้แบบคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook)
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) Intel® Core™ i3-2350M CPU@2.30GHz.
- หน่วยความจาหลัก (RAM) 4.00 GB.
- หน่วยความจาสารอง (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 การทดสอบระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อหาข้อผิดพลาดต่างๆ รวมทั้ง
ทาการประมวลความสามารถของระบบเพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงที่พัฒนาขึ้นสามารถรองรับความต้องการของ
ผู้ใช้ในด้านต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน โดยแบ่งขั้นตอนการทดสอบออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2555)
- ทดสอบในระหว่างที่ทาการพัฒนาโดยใช้รูปแบบ White Box Testing ซึ่งเป็นการตรวจสอบฟังก์ชันการทางานโปรแกรม
ว่าถูกต้องหรือไม่ โปรแกรมมีข้อผิดพลาดเชิงตรรกะหรือไม่ และมีการออกแบบตรรกะโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยใช้ชุด
ทดสอบเฉพาะสาหรับการทดสอบในเงื่อนไขต่าง ๆ
- ทดสอบขั้นสุดท้ายเมื่อทาการพัฒนาเสร็จสิ้นโดยใช้รูปแบบ Black Box Testing เพื่อทดสอบฟังก์ชันการทางานระบบว่า
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพียงใดเมื่อมีการอินพุตข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วจะได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างไร
6. ติดตั้งระบบ สาหรับการติดตั้งระบบนั้นต้องติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีส่วนประกอบทางด้ าน Hardware
และ Software ขั้นต่าดังนี้ (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2555)
6.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) Intel® Core™ i3-2350M CPU@2.30GHz.
- หน่วยความจาหลัก (RAM) ไม่ต่ากว่า 4.00 GB.
- หน่วยความจาสารอง (Hard Disk) ไม่ต่ากว่า 320 GB.
6.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
- Microsoft Visual Studio 2010
- SQL Server Management Studio 2008 R2
7. การประเมินผลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง ในการประเมินผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิง
สารวจ (Survey Research) ซึ่งมีการเลือกใช้เครื่องมือในการวิจัย แนวทางการสร้างเครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวม

38
664

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

ข้อมูล การจัดทาข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ ดังต่อไปนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินระบบนั้น ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย
3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อระบบซึ่งมุ่งในด้านความสามารถและประสิทธิภาพการ
ทางานของระบบ
ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ
ผลการวิจัย
การออกแบบยู ส เคสไดอะแกรม (Use case Diagram) (อั ษ ฎาพร ทรั พ ย์ ส มบู ร ณ์ , 2557) แผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram) (Silberschatz et al., 2006) และการออกแบบส่วนเชื่อมประสาน
กับผู้ใช้ (User Interface) (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2555) ได้ดังต่อไปนี้
Login
Manage
Student
Manage Register
Manage Course

Admin

Manage
Teacher
Manage
Participants
Manage
Activity

Report Student
Report List
student
Report
Selection
Report Activity

ภาพที่ 1 การออกแบบยูสเคสไดอะแกรม (Use case Diagram)
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TB_teacher

TB_lecturer

PK ID_ teacher

PK ID_lt

Kn_te
Fname_dt
Lname_dt
Position_dt
Addness_dt
Phone_dt
email_dt
Birthday_dt
Career_dt

TB_subdistric1
PK ID_ subdistric
Name_subdt

TB_province
PK ID_pv
Name_ pv

TB_activities

TB_course

PK ID_atvt

PK ID_course

Name_ atvt
Trainingtime
Formmodel

Name_course

TB_students
PK ID_cardstu
Sex_sut
Kn_stu
Fname_stu
Lname_stu
DayHBD
MonthsHBD
yearHBD
Age_stu
Nationalit_stu
Religion_stu
Career_stu
Income_month_stu
Education_high_stu
F_schools_stu
F_province_stu
Flname_father_stu
Career_f_stu
Flname_mom_stu
Career_m_stu
House_number_stu
Swine_stu
Road_nameh_stu
Post_office
tel_Phon
Abilly
Message_stu
Name_ip
Date

TB_create_event
PK ID_Create-event
Day_ Activities
T- Activities
budgets
Week_A_cre
Year_A_cre

TB_add_activity
PK ID_join_Activties
TB_registration

School_record

PK ID_reg

TB_evidence_attached
PK ID_ ea
Home_ea
Cardstu_ea
Image_ea
Name_ea
Name_ea1
Nameimage_ea
Nameimage_ea1
Nameimage_ea2
Nameimage_ea3

TB_district
PK ID_ district
Name_ district

ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram)
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interesting_activities1
PK ID_ia
Diploma_ia
Name_dip
Education_ia
Name_Educ
Career_ia
Freetime_ia
Parttme_mainjob
Pnide_ia
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ภาพที่ 3 การออกแบบส่วนเชื่อมประสานกับผู้ใช้ (User Interface) การบันทึกข้อมูลนักศึกษา

ภาพที่ 4 การออกแบบส่วนเชื่อมประสานกับผู้ใช้ (User Interface) การบันทึกเข้าร่วมหลักสูตร

ภาพที่ 5 การออกแบบส่วนเชื่อมประสานกับผู้ใช้ (User Interface) การบันทึกข้อมูลเอกสารแนบ
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ภาพที่ 6 การออกแบบส่วนเชื่อมประสานกับผู้ใช้ (User Interface) รายงานใบสมัครผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น

ภาพที่ 7 การออกแบบส่วนเชื่อมประสานกับผู้ใช้ (User Interface) รายงานหลักสูตรและกิจกรรม

ภาพที่ 8 การออกแบบส่วนเชื่อมประสานกับผู้ใช้ (User Interface) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม
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ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินจากครูประจาตาบล และเจ้าหน้าที่ศูนย์ กศน.ที่เข้าร่วมการอบรมการใช้งาน
ระบบสารสนเทศจานวน 30 คน สรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินจากครูประจาตาบล และเจ้าหน้าที่ศูนย์ กศน. ที่เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( x = 4.44)
รายการประเมิน

x

S.D

ระดับความพึงพอใจ

ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ
4.43
0.013
มาก
(Functional Requirement Test)
ด้านการทางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ
4.44
0.078
มาก
(Functional Test)
ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ
4.49
0.053
มาก
(Usability Test)
ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ
4.40
0.037
มาก
(Security Test)
รวม
4.44
0.027
มาก
ตารางที่ 1 พบว่าผลการประเมินจากครูประจาตาบลและเจ้าหน้าที่ศูนย์ กศน.ที่เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง มีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่องในด้าน
ความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( x =4.49) รองลงมาเป็น
ด้านการทางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( x =4.44) ด้าน
การตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( x =
4.43) และด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ความพึงพอใจมาก ( x
=4.40) ตามลาดับ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( x =
4.44)
อภิปรายผล
จากผลการประเมินความพึงพอใจของครูประจาตาบลและเจ้าหน้าที่ศูนย์ กศน. ที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการการศึกษาต่อเนื่องทุกๆ ด้าน โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( x = 4.44) ซึ่งสรุปได้ว่าระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่องศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอชุมแสง อยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุบิน ไชยยะ,ธวัชชัย อร่ามดิลกรัตน์ และพัชรา รับมา (2560) ที่ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบันทึกรายงานการเดินทางไปราชการของบุคลากรในสังกัดสานักงาน กศน.จังหวัดลาพูน พบว่าใน
การพัฒนาระบบฯ ทาให้ระบบสารสนเทศของการรายงานผลการเดินทางไปราชการเป็นระบบและชัดเจนมากยิ่งขึ้น และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของเสถียร จันทร์ปลา (2556) ที่ทาการวิจัยเรื่อง ระบบฐานข้อมูลมัลติมีเดียศิลปวัฒนธรรมกรุง
รัตนโกสินทร์ พบว่าผลจากการประเมินคุณภาพของกลุ่มตัวอย่างสามารถสรุปได้ว่า ระบบฐานข้อมูลมัลติมีเดียศิลปวัฒนธรรม
กรุงรัตนโกสินทร์ มีคุณภาพอยู่ในระดับที่ดี และสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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สรุปผลการวิจัย
จากการประยุกต์ใช้ความรู้และวิทยาการด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนามาพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการศึกษาต่อเนื่อง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอชุมแสง นั้น
พบว่าระบบสามารถจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลการสมัครเรียน ข้อมูลใบสมัคร ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูล
วิทยากร ข้อมูลกิจกรรม ข้อมูลการจัดกิจกรรม ข้อมูลตาบล ข้อมูลอาเภอ ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลสนใจสมั ครเข้า
ร่วมหลักสูตรระยะสั้น ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม และสามารถประมวลผลข้อมูลดังกล่าวออกมาเป็นสารสนเทศ ในรูปแบบของ
รายงานต่างๆ ได้แก่ รายงานสรุปการจัดกิจกรรม รายงานรายชื่อผู้สาเร็จหลักสูตร รายงานใบสมัครเรียน รายงานรายชื่อแต่ละ
หลักสูตร รายงานสรุปข้อมูลการเลือกจากใบสมัคร ทาให้การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยลดเวลาในการทางานและลด
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เงื่อนไขเพียงพอของการเป็นจุดสมดุลหรือคาบ4ของระบบสมการเชิงผลต่างเชิงเส้นเป็นช่วง
A SUFFICIENT CONDITION BEING EQUILIBRIUM OR PERIODIC WITH PERIOD 4
TO A PIECEWISE LINEAR SYSTEM OF DIFFERENCE EQUATIONS
วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ* และ คนธนันท์ ทะมา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม พิษณุโลก
*corresponding author e-mail wirottik@psru.ac.th
บทคัดย่อ
ในบทความนี้ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมของผลเฉลยของระบบสมการเชิ งผลต่ า งเชิ งเส้ น เป็ น ช่ ว ง x  x  y  3 และ
y  x  y  1 โดยเงื่อนไขเริ่มต้น x0  0 และ yo   , 3 เราสารวจพฤติกรรมของผลเฉลยพบว่า ระบบสมการ
ดังกล่าวมีจุดสมดุลคือ (1, 1) และเราพบเงื่อนไขจาเป็นที่ทาให้ผลเฉลยเป็น จุดสมดุลหรือเป็นคาบ 4 ในที่สุด และพิสูจน์โดย
สร้างรูปแบบปิดของผลเฉลยที่เกี่ยวเนื่องกับจานวนนับพร้อมกับใช้หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ในการพิสูจน์
n 1

n 1

n

n

n

n

คาสาคัญ: สมการเชิงผลต่าง จุดสมดุล ผลเฉลยที่เป็นคาบ
Abstract
In this article, we study behaviors of solutions to piecewise linear system of difference equations
x  x  y  3 and y  x  y  1 with initial condition x0  0 and yo   , 3 . 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.
n 1

n

n

n 1

n

n

Keywords : Difference equations, Equilibrium point, Periodic solution
บทนา
การศึกษาฟังก์ชันขนมปังขิง (Gingerbreadman map) เป็นสมการเชิงผลต่างที่ผลเฉลยของสมการดังกล่าวมีรูปเหมือน
ขนมปังขิงได้ถูกศึกษาโดย Barnsley M.F. and Others. (1991) และ Devanney, R.L. (1984) ได้แก่สมการในรูป
xn1  xn  xn1  1, n  0,1, 2, K

(1)

สมการ (1) สมนัยกับระบบสมการเชิงเส้นเป็นช่วง
xn 1  xn  yn  1
, n  0,1, 2, K

 yn 1  xn

(2)

ในบทความ Grove E. A. and Others. (2012) ได้กล่าวว่า Gerasimos Ladas และทีมวิจัยได้ทาการศึกษาระบบ
สมการเชิงผลต่างและได้ตั้งให้เป็นปัญหาปลายเปิดโดยวางนัยโดยทั่วไปของระบบสมการ (2) ดังนี้
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xn 1  xn  ayn  b
, n  0,1, 2, K

y

x

c
y

d

n
 n 1 n

(3)

โดยที่เงื่อนไขเริ่มต้น ( x , y )  R 2 พารามิเตอร์ a, b, c และ d เป็นจานวนเต็ม 1, 0 และ 1 มีผู้สนใจศึกษาระบบสมการเชิง
ผลต่างที่เป็นปัญหาปลายเปิด (3) เช่น Grove E. A. and Others. (2012) และ Tikjha and Others. (2010) ได้ค้นพบพฤติกรรม
วงกว้างของกรณีเฉพาะของปัญหาปลายเปิด (3) และ จันทิมา แก้วประเสริฐและคณะ (2560) ได้ศึกษาลักษณะ เฉพาะของผลเฉลย
ของระบบสมการเชิงผลต่างเชิงเส้นเป็นช่วง
0

0


xn 1  xn  yn  3
, n  0,1, 2, ...


 yn 1  xn  yn  1

(4)

พบว่าระบบสมการเชิงผลต่างที่มีเงื่อนไขเริ่มต้น x0  0 และ y0   0,1 ผลเฉลยเป็นจุดสมดุลในทีส่ ุด ในบทความนี้ต้องการ
ศึกษาพฤติกรรมของระบบสมการ (4) ต่อจากบทความของ จันทิมา แก้วประเสริฐและคณะ (2560) โดยเปลี่ยนเงื่อนไขเริม่ ต้นเป็น
x  0 และ y0   , 3 และทาการสารวจการเป็นจุดสมดุลและการเป็นคาบในที่สุด
0

วิธีดาเนินการวิจัย
ทาการสารวจพฤติกรรมของระบบสมการ (4) โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการสารวจหาพฤติกรรมโดยวิธีการทาซ้า (iteration)
และเปลี่ยนค่าเงื่อนไขเริ่มต้น ( x0 , y0 ) เช่นเดียวกับบทความ จันทิมา แก้วประเสริฐและคณะ (2560) เป็นค่าต่าง ๆ ที่มากพอที่จะ
สามารถคาดเดาพฤติกรรมของผลเฉลยโดยรวมได้ใน R2 โดยที่ x0  0 และ yo   , 3 จากนั้นนาผลจากการสารวจมา
สร้างข้อความคาดการณ์และทาการพิสูจน์ซึ่งการพิสูจน์จาเป็นต้องอาศัยบทนิยามใน Grove, E.A. & Ladas, G. (2005) ที่สาคัญ
ดังต่อไปนี้
สมการเชิงผลต่าง (difference equation) อันดับ k  1 คือ สมการทีส่ ามารถเขียนอยู่ในรูป
xn1  f  xn , xn1, ..., xnk  , n  0, 1, 2, K

(5)

โดยที่ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องจากเซต J k 1 ไปยัง J ซึ่งเซต J เป็นช่วงบนจานวนจริงหรือยูเนียนของช่วงบนจานวนจริงและ J

อาจเป็นเซตไม่ต่อเนื่อง ผลเฉลย (solution) ของสมการเชิงผลต่าง (5) คือลาดับ xn nk ซึ่งสอดคล้องกับสมการเชิงผลต่าง (5)
สาหรับทุกๆ n  0 เมื่อกาหนดให้เงื่อนไขเริ่มต้น (initial condition) xk , xk 1, ..., x0  J จะได้ว่า
x1  f  x0 , x1 , ..., x k 

x2  f  x1 , x0 , ..., x k 1 
M

และได้ ว่ า xn nk เป็ น ผลเฉลยของสมการ (5) ส าหรั บ ทุ ก ๆ n  k และส าหรั บ แต่ ล ะเงื่ อ นไขเริ่ ม ต้ น จะได้ ผ ลเฉลย


xn nk มีเ พีย งชุ ดเดีย ว ผลเฉลยของสมการเชิ งผลต่ า ง (5) ซึ่ งเป็ นค่ าคงที่ ทุ ก ๆ n  k ถูก เรี ยกว่า ผลเฉลยสมดุ ล

(equilibrium solution) ของสมการ (5) ถ้า xn  x เป็นผลเฉลยสมดุล สาหรับทุก ๆ n  k แล้ว x จะถูกเรียกว่า จุด
สมดุล (equilibrium point) ของสมการ (5) ผลเฉลย xn nk ของสมการเชิงผลต่าง (5) จะถูกเรียกว่าเป็น คาบ p (periodic
with period p ) ถ้ามีจานวนเต็ม p  1 ซึ่ง
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xn p  xn สาหรับทุกๆ n  k

(6)

เห็นได้ชัดว่าจุดสมดุลเป็นคาบ p สาหรับทุก ๆ จานวนเต็มบวก p เราจะกล่าวว่า ผลเฉลยเป็น ไพรม์พีเรียด p (prime period p
) ถ้า p เป็นจานวนเต็มบวกที่น้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไข (6) ในกรณีนี้เรียก p - อันดับ  xn1, xn2 , ..., xn p  ว่า
เป็น วง p ( p -cycle) ของสมการ (5) ผลเฉลย xn nk ของระบบสมการ (5) อาจยังไม่เป็นสมาชิกของวงหรือเป็นไพร์มพี
เรียดตั้งแต่แรกหากทาการทาซ้าผลเฉลยจนทาให้ผลเฉลยอยู่ในวงหรือผลเฉลยเป็นไพร์มพีเรียด ผลเฉลยดังกล่าวถูกเรียกว่าคาบ p

ในที่สุดนั่นคือมีจานวนเต็ม N  k ซึ่ง xn nN เป็นคาบ p ได้แก่ xn p  xn สาหรับทุก ๆ n  N


2 n 1

2 n 1

2  1
2  1
2
กาหนดให้สญ
ั ลักษณ์ l  ( x, y) x  0, y  3 , ln  2n1 , un  2n1 , an 
2

 x0 , y0

x, y
n  22n2  3 และ  1 1
 x2 , y2

 x3 , y3

 x3 , y3  ในระนาบ xy

2

2 n2

2

2n

1

และ



 หมายถึง วง 4 ของระบบสมการที่ประกอบด้วยจุด  x , y  ,  x , y  ,  x , y  และ
0
1
2
1
0
2




ผลการวิจัย
จากการแบ่งกรณีพิจารณาเงื่อนไขเริ่มต้นทั้งสี่จตุภาคสามารถหาจุดสมดุลของระบบสมการ (4) คือ  1, 1 และวง 4
 5 , 1 
 1 , 3 
 3 , 5 
 1 , 1 
1
2



ของระบบสมการ (4) ได้แก่ P4 
และ P4  
 5 , 1 
 1 , 1 




 3 , 5
 3 ,  1 

บทตั้ง 1 ให้  xn , yn n1 เป็นผลเฉลยของระบบสมการ (4) ถ้ามีจานวนนับ N ซึ่ง xN   yN  2  0 และ yN  0


แล้วผลเฉลย  xn , yn n N 1 เป็นจุดสมดุล


การพิสูจน์ กาหนดให้มีจานวนนับ N ซึ่ง xN   yN  2  0 และ yN  0 จะได้ว่า
xN 1  xN  yN  3   xN  yN  3  yN  2  yN  3  1

yN 1  xN  yN  1  xN    yN   1   yN  2  yN  1  1

ดังนั้น  xN 1, yN 1    1, 1 เป็นจุดสมดุล



บทตั้ง 2 ให้  xn , yn n1 เป็นผลเฉลยระบบสมการ (4) ถ้ามีจานวนนับ N ซึ่ง xN  yN  2  0 แล้ว ผลเฉลย


 x , y 



เป็นวง 4
การพิสูจน์ กาหนดให้มีจานวนนับ N ซึ่ง xN  yN  2  0 จะได้ว่า
n

n

n  N 1

xN 1  xN  yN  3  xN  yN  3  yN  2  yN  3  5

673

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

yN 1  xN  yN  1  xN  yN  1  yN  2  yN  1  1

ดังนั้น  xN 1, yN 1    5, 1  P41



ทฤษฎีบท กาหนดให้  xn , yn n0 เป็นผลเฉลยของสมการ (4) จะได้ว่าผลเฉลยที่มีเงื่อนไขเริม่ ต้น  x0 , y0   l จะเป็นจุด
สมดุลหรือวง 4 ในที่สุด
การพิสูจน์ กาหนดให้  x0 , y0   l จะได้ว่า x0  0 และ y0   , 3


x1  x0  y0  3  0  y0  3

  y0  3  0

y1  xo  y0  1  0  y0  1

 y0  1  0

x2  x1  y1  3   y0  3  y0 1  3

 2 y0  7

y2  x1  y1  1   y1  3  y0  1  1

 1

กรณี 1 ถ้า y0   , 3  แล้ว x2  0 จะได้ว่า
7
 2



x3  x2  y2  3  2 y0  7   1  3

 2 y0  5  0

y3  x2  y2  1  2 y0  7  1  1

 2 y0  7  0

โดยบทตั้ง 1 จะได้ว่า  x4 , y4   (1, 1) เป็นจุดสมดุล
7
กรณี 2 ถ้า y0   ,   แล้ว x2  0 จะได้ว่า


2

x3  x2  y2  3  2 y0  7   1  3

 2 y0  9

y3  x2  y2  1  2 y0  7  1  1

 2 y0  7  0

9
กรณี 2.1 ถ้า y0   ,   แล้ว x3  0 โดยบทตั้ง 2 จะได้ว่า  x4 , y4   (5, 1)  P41


2

9 7
กรณี 2.2 ถ้า y0    ,   แล้ว x3  0 จะได้ว่าผลเฉลยของระบบสมการ (4) เป็นจุดสมดุลหรือสมาชิกในวง 4 ในที่สุด
 2

2

โดยใช้หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ สาหรับจานวนเต็ม n  1 ให้ P(n) แทนข้อความ
“สาหรับ y0  ln , un  จะได้ว่า
x4n  22n y0  n  0
y4n  1
x4n1  22n y0  n  2
y4n1  22n y0  n  0

ถ้า y0 an , un  แล้ว x4n1  0 และจะได้ว่า
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x4n2  1
y4n2  1

ถ้า y0  ln , an  แล้ว x4n1  0 และจะได้ว่า
x4n2  22n1 y0  2n  5
y4n2  1

ถ้า y0 un1, an  แล้ว x4n2  0 และจะได้ว่า
x4n3  22n1 y0  2n  3  0
y4n3  22n1 y0  2n  5  0
x4n4  1
y4n4  1

ถ้า y0  ln , un1  แล้ว x4n2  0 และจะได้ว่า
x4n3  22n1 y0  2n  7
y4n3  22n1 y0  2n  5  0

ถ้า y0   ln , ln1  แล้ว x4n3  0 และจะได้ว่า
x4n4  5
y4n4  1

ถ้า y0  ln1, un1  แล้ว x4n3  0 ”
โดยที่ ln 

22 n1  1
22 n1  1
22 n2  1
และ n  22n2  3
,
u

,
a

n
n
2 n 1
2 n 1
n
2
2
2

 22(1)1  1 22(1)1  1   9 7 
,
แล้ ว
   ,
2(1) 1
22(1)1   2 2 
 2

1. จะแสดงว่ า P(1) เป็ น จริ ง เมื่ อ n  1 ส าหรั บ y0   l1 , u1   
x3  2 y0  9  0 และ y3  2 y0  7  0

ดังนั้น
x4(1)  x4  x3  y3  3  4 y0  13  22(1) y0  1  0
y4(1)  x4  x3  y3  1  1
x4(1)1  x5  x4  y4  3  4 y0  15  22(1) y0  1  2
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y4(1)1  x5  x4  y4  1  4 y0  13  22(1) y0  1  0

 22(1)2  1 7   15 7 
,     ,   แ ล้ ว x5  4 y0  15  0 โ ด ย บ ท ตั้ ง 1 จ ะ ไ ด้ ว่ า
2(1)
2  4 2
 2

ถ้ า y0   a1 , u1   

 x6 , y6    1, 1 เป็นจุดสมดุล
ถ้า y0   l1 , a1     , 
9
 2

15 
แล้ว x5  4 y0  15  0 จะได้ว่า
4 

x4(1)2  x6  x5  y5  3  8 y0  31  22(1)1 y0  21  5
y4(1)2  y6  x5  y5  1  1

 22(2)1  1 15   31 15 
,     ,   แล้ว x6  8 y0  31  0 จะได้ว่า
2(2) 1
4  8
4
 2

ถ้า y0 u11 , a1   u2 , a1   

x4(1)3  x7  x6  y6  3  8 y0  29  22(1)1 y0  21  3  0
y4(1)3  x7  x6  y6  1  8 y0  31  22(1)1 y0  21  5  0

โดยบทตั้ง 1 จะได้ว่า  x8 , y8    1, 1 เป็นจุดสมดุล
9 31 
 แล้ว x6  8 y0  31  0
 2 8 

ถ้า y0  l1, u11   l1 , u2     ,
จะได้ว่า

x4(1)3  x7  x6  y6  3  8 y0  33  22(1)1 y0  21  7

y4(1)3  x7  x6  y6  1  8 y0  31  22(1)1 y0  21  5  0

 9 22(2)1  1  9 33 
    2 ,  8  แล้ว x7  8 y0  33  0 โดย บทตั้ง 2 จะได้ว่า
2(2) 1
2
2


 

ถ้า y0   l1 , l11    l1 , l2     ,

 x8 , y8    5, 1  P41
ถ้า y0  (l2 , u2 )   

33 31 
,   แล้ว x7  8 y0  33  0
8
 8

จะได้ว่า P(1) เป็นจริง
 22( k 1)1  1 22( k 1)1  1 
2. กาหนดให้ P(k ) เป็นจริง จะได้ว่าสาหรับ y0   lk 1 , uk 1    2( k 1)1 , 2( k 1)1  จะได้ว่า
2
 2
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x4k 3  22k 1 y0  2k  7  0 และ y4k 3  22k 1 y0  2k  5  0 ดังนั้น
x4( k 1)  x4k 4  x4k 3  y4k 3  3

 2  22k 1 y0   4k  9

 22k 2 y0  4  22k 2  3  9
 22k 2 y0  22k 4  3

 22k 2 y0  k 1  0
y4( k 1)  y4k 4  x4 k 3  y4 k 3  1  1

และได้ว่า
x4( k 1)1  x4k 5  x4k 4  y4k 4  3  22k 2 y0  k 1  2

y4( k 1)1  y4k 5  x4k 4  y4k 4  1  22k 2 y0  k 1  0

 22k 4  1 22k 3  1 
2k 2
,
 แล้ ว x4k 5  2 y0  k 1  2  0 โดยบทตั้ ง 1 จะได้ ว่ า
2k 2
2 k 1
2
2



ถ้ า y0   ak 1 , uk 1   

 x4k 6 , y4k 6    1, 1 เป็นจุดสมดุล

 22k 3  1 22k 4  1 
2k 2
,
 แล้ว x4k 5  2 y0  k 1  2  0
2 k 1
2k 2
2
 2


ถ้า y0   lk 1 , ak 1   

x4( k 1)2  x4k 6  x4k 5  y4k 5  3  22k 3 y0  2k 1  5
y4( k 1)2  y4k 6  x4k 5  y4k 5  1  1

 22k 5  1 22k 4  1 
ถ้า y0 uk 11 , ak 1   uk 2 , ak 1    2k 3 , 2k 2  แล้วจะได้ว่า x4k 6  0
2
 2

2k 3
x4( k 1)3  x4k 7  x4k 6  y4k 6  3  2 y0  2k 1  3  0
y4( k 1)3  y4k 7  x4k 6  y4k 6  1  22k 3 y0  2k 1  5  0

โดยบทตั้ง 1 จะได้ว่า  x4k 8 , y4k 8    1, 1 เป็นจุดสมดุล
 22k 3  1 22 k 5  1 
,
 แล้ว x4k 6  0 จะได้ว่า
2 k 1
22 k  3 
 2

ถ้า y0   lk 1 , uk 11    lk 1 , uk 2   

x4( k 1)3  x4k 7  x4k 6  y4k 6  3  22k 3 y0  2k 1  7
y4( k 1)3  y4k 7  x4k 6  y4k 6  1  22k 3 y0  2k 1  5  0
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 22k 3  1 22k 5  1
,
แล้ว x4k 7  0 โดยบทตั้ง 2 จะได้ว่า
2 k 1
22k 3 
 2

ถ้า y0   lk 1 , lk 11    lk 1 , lk 2   

 x4k 8 , y4k 8    5, 1  P41

 22k 5  1 22k 5  1 
,
 แล้ว x4k 7  0
2 k 3
22 k 3 
 2

ถ้า y0   lk 11 , uk 11    lk 2 , uk 2   

ดั ง นั้ น P(k 1) เป็ น จริ ง โดยหลั ก อุ ป นั ย เชิ ง คณิ ต ศาสตร์ จ ะได้ ว่ า P(n) เป็ น จริ ง ส าหรั บ ทุ ก ๆ n  1สั ง เกตได้ ว่ า
lim ln  lim un  lim an  4 เมื่อกาหนดให้เงื่อนไขเริ่มต้น  x0 , y0    0, 4 จะได้ว่าผลเฉลยของระบบสมการ (4)
n

n

n



การทาซ้ารอบแรก  x1, y1   1, 3 เป็นสมาชิกใน P42

อภิปรายผล
จากการศึกษาผลเฉลยของระบบสมการ (4) ที่มีเงื่อนไขเริ่มต้นเป็นจุดในแกน y ทางลบที่น้อยกว่า -3 พบว่าผลเฉลยของ
ระบบสมการ (4) มีพฤติกรรมที่แตกต่างจากบทความก่อนหน้า แก้วประเสริฐและคณะ (2560) กล่าวคือในบทความ แก้วประเสริฐ
และคณะ (2560) ผลเฉลยของระบบสมการ (4) เป็นจุดสมดุลในที่สุดแต่พิจารณาจากผลการวิจัยข้างต้นพบว่าผลเฉลยจะเป็นจุด
สมดุลหรือเป็นวง 4 ในที่สุด ทั้งนี้ในกรณีอื่น ๆ เช่นในจตุภาคที่หนึ่งยังไม่ได้มีการศึกษา ผู้วิจัยแนะนาให้เริ่มสารวจพฤติกรรมของ
ระบบสมการนี้โดยการเปลี่ยนเงื่อนไขเริ่มต้นเป็นจุดอื่นที่อยู่ใน R 2 และสามารถที่จะใช้กระบวนการพิสูจน์ที่ได้พิสูจน์ไว้แล้วใน
บทความนี้เป็นแนวทางในการพิสูจน์พฤติกรรมของผลเฉลยของระบบสมการนี้ต่อไป
สรุปผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาพฤติ ก รรมของผลเฉลยของระบบสมการเชิ ง ผลต่ า งเชิ ง เส้ น เป็ น ช่ ว ง x  x  y  3 และ
y  x  y  1 ที่มเี งื่อนไขเริ่มต้น x0  0 และ yo   , 3 ทาให้ได้ทราบว่าผลเฉลยของระบบสมการเป็น จุดสมดุล
หรือเป็นวง 4 ในที่สุดนั้นขึ้นอยู่กับการเลือกเงื่อนไขเริ่มต้น ( x , y ) หากทาการเลือกเงื่อนไขเริ่มต้น y0 บนแกน y ที่น้อยกว่า -4
ผลเฉลยจะเป็นคาบ 4 และผลเฉลยจะอยู่ในวง P41 ในที่สุดหากทาการเลือกเงื่อนไขเริ่มต้น y0 บนแกน y ที่ มากกว่า -4 ผลเฉลย
จะเป็นจุดสมดุลในที่สุด หากทาการเลือกเงื่อนไขเริ่มต้นที่ (-4, 0) ผลเฉลยจะอยู่ในวง P42 ในที่สุด
n 1

n 1

n

n

n

n

0

0
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แหล่งของคาร์บอนที่ย่อยสลายง่ายจากถ่านชีวภาพและฟางข้าวต่อคุณลักษณะบางประการ
ของปุ๋ยหมักมูลแพะ
Different sources of available C from biochar and rice straw
on some characteristics of goat manure compost
พีระพัฒน์ ปัดทุม ณัฐพงษ์ พานวงษ์ และ ภาณุเดชา กมลมานิทย์*
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา
*
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาอิทธิ พลของแหล่งคาร์บ อนที่ย่อยสลายได้ง่ายที่ได้จากถ่านชีวภาพและฟางข้าวที่ส่ งผลต่อคุณสมบัติทาง
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 ทาการทดลองทั้งหมด 3 ซ้าการทดลอง ผลจาก
การศึกษาพบว่าไนโตรเจนทั้งหมดเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาของการหมักในทุกกรรมวิธีทดลอง เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่ากรรมวิธีฟางข้าว+
มูลแพะ มีปริมาณไนโตรเจนสูงสุด (10.5 g kg-1, P≤ 0.05) ขณะที่กรรมวิธีฟางข้าว + มูลแพะ ในอัตราส่วน 1 : 1 พบว่ามีอุณหภูมิช่วง
thermophilic stage นานที่สุด (> 44°C, 14 days) ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนลดลงต่าสุด (186.25 g kg-1) มีค่า pH เข้าใกล้ความเป็น
กลางมากที่สุด (7.96) ชี้ให้เห็นว่าการใส่ถ่านร่วมกับฟางข้าวในอัตรา 1 ต่อ 1 มีความเหมาะสมในการนามาใช้เป็นส่วนผสมเริ่มต้นในการ
หมักปุ๋ยร่วมกับมูลแพะ
คาสาคัญ : 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
บทนา
ถ่านชีวภาพที่เผาด้วยวิธีดั้งเดิมเป็นแหล่งของไอออนธาตุอาหารพืชที่สาคัญหลายตัว อาทิ Ca2+, Mg2+, และ Na+ เป็นต้น โดย
ไอออนเหล่านี้สามารถถูกปลดปล่อยจากถ่านสู่สารละลายดินที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (Major et
al., 2010; Butnan et al., 2015) งานวิจัยที่ศึกษาการใช้ประโยชน์จากถ่านชีวภาพเพื่อการเกษตรจึงมีเพิ่มสูงขึ้น โดยส่วนใหญ่มุ่งเน้น
เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของดินในแง่การเพิ่มธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (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) ต่า แต่มีปริมาณคาร์บอนเสถียร (fixed C) และเถ้า (ash) ที่สูง ซึ่งแตกต่างจากถ่านที่ผลิต
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ภายใต้อุณหภูมิที่ต่ากว่าซึ่งจะมีองค์ประกอบข้างต้นในทิศทางที่ตรงกันข้าม (Deenik et al., 2011) การใส่ถ่านที่ผลิตภายใต้สภาวะ
อุณหภูมิต่าเหล่านี้จึงมีประโยชน์ต่อพืชเนื่องจากส่งผลให้ธาตุอาหารหลักและรองของพืชในดินมีสูงขึ้น (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
ประเทศไทยพบว่าถ่านชีวภาพที่ผลิตภายใต้อุณหภูมิตา่ (< 350 C) มักพบในการผลิตโดยวิธีแบบดั้งเดิม (traditional kiln) (Butnan et
al., 2016) อาทิเช่น การเผาโดยใช้เตาดินเหนียวปั้น อิฐก่อ หรือดินกลบ เป็นต้น ในกระบวนการผลิตถ่านด้วยวิธีดั้งเดิมอาจก่อให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบหนึ่งจากวิธีการเผาถ่านที่เรียกว่าถ่านกรอบ ซึ่งเป็นส่วนที่เปราะและแตกหักง่ายหลุดออกจากส่วนของถ่านที่ยังคง
ความเป็นชิ้น เป็นผลพลอยได้จากขั้นตอนการร่อนถ่านสุกผ่านตะแกรงคัดแยก ปริมาณของถ่านกรอบที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต
มีจานวนมากจึงเป็นวัสดุที่มีความเป็นไปได้ในการนามาใช้เป็นส่วนผสมเริ่มต้นในการผลิตปุ๋ยหมัก เนื่องจากคุณสมบัติทางกายภาพของ
ถ่านที่มีความพรุนสูงเมื่อคลุกเคล้าร่วมกับวั สดุหมักจึงช่วยลดความหนาแน่นของกองปุ๋ย ส่วนคุณสมบัติทางด้านเคมี ได้แก่ ช่วยรักษา
ระดับ pH ให้เหมาะสม เพิ่มธาตุอาหารพืชที่สาคัญ เช่น Ca Mg และ K เป็นต้น และบทบาทที่สาคัญด้านชีวภาพ คือ การเป็นที่อยู่อาศัย
และแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ในกองปุ๋ย เนื่องจากมีการศึกษาที่พบว่าถ่านชีวภาพช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวจาเพาะในการดูดยึดและส่งเสริมการ
เข้าย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ (Trupiano et al., 2017) ถ่านชีวภาพยังช่วยดูดซับก๊าซแอมโมเนีย (NH3) ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการหมัก
(Camps, 2015) จึงมีส่วนสาคัญในการลดการสูญเสียไนโตรเจนระหว่างกระบวนการหมักปุ๋ยได้ทางหนึ่ง อย่างไรก็ตามการย่อยสลายของ
สารอินทรีย์ระหว่างการหมักนั้นมีความแตกต่างกันซึ่งเกิดจากองค์ประกอบทางเคมีเริ่มต้นที่ต่างกัน งานวิจัยนีจ้ ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
อิทธิพลของอัตราส่วนถ่านชีวภาพต่อฟางข้าวที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของกายภาพ เคมี และชีววิทยา ระหว่างกระบวนการ
หมักปุย๋ เพื่อให้เข้าใจการทางานของจุลินทรีย์ระหว่างการหมัก เพื่อให้ได้สูตรปุ๋ยเริ่มต้นที่เหมาะสมในการนาไปประยุกต์ใช้ต่อไป
วิธีดาเนินงานวิจัย
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง
ถ่านที่ใช้ในการศึกษาผลิตจากไม้ผสม ได้แก่ สะเดา, ประดู่, เต็ง, รัง, กระถินพิมาน, ฉาฉา, และมะค่าแต้ เป็นต้น ทาการเผาใน
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 ทาการคัดแยกถ่านกรอบได้โดยการร่อนผ่านตะแกรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ซม.
สาหรับการเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ทาการบดถ่านกรอบและร่อนผ่านตะแกรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม. ฟางข้าวที่ใช้ในการ
ทดลองเป็นวัสดุเหลือจากการเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิ นามาตัดให้มีความยาวเฉลี่ย 3 ซม. มูลแพะได้จากฟาร์มเกษตรของสานักงาน
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ. นครราชสีมา คุณสมบัติบางประการของวัตถุดิบเริ่มต้นที่ใช้ในการศึกษาแสดงใน
Table1 การทดลองนีป้ ระกอบด้วย 4 กรรมวิธีทดลอง ดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 ประกอบด้วยฟางข้าว + มูลแพะ ขณะที่กรรมวิธีที่ 2, 3, และ
4 ทาการผสมถ่านชีวภาพต่อฟางข้าวในอัตราส่วน 0.5 : 1, 1 : 1, และ 1.5 : 1 (kg : kg dry weight) ร่วมกับมูลแพะ ทุกกรรมวิธี
คานวณและผสมวัสดุหมักให้ได้ อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C : N ratio) เริ่มต้นเท่ากับ 30 : 1 ในปริมาณเริ่มต้น 10 kg ต่อหนึ่ง
หน่วยทดลอง ทาการผสมวัสดุหมักและปรับความชื้นให้ได้ 60 % โดยนับเป็นวันที่ 0 ภายหลัง 3 ชั่วโมงของการหมัก และรักษาระดับ
ความชื้นให้คงที่ตลอดระยะเวลาของการหมัก หยุดปรับความชื้นกองปุ๋ยเมื่ออุณหภูมิอยู่ระยะนิ่ง (curing stage) เป็นเวลา 2 สัปดาห์ขึ้น
ไป และทาการหมักเป็นระยะเวลา 49 วัน โดยอ้างถึงการทดลองของ Kamolmanit and Reungsang (2006) ทุกกรรมวิธีทดลองมีการ
เติมจุลินทรีย์เชื้อเร่ง (ซุปเปอร์ พด.1) ในอัตราการใช้ที่กรมพัฒนาที่ดินกาหนด ประกอบด้วย 3 ซ้าการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ
Randomized Complete Block Design (RCBD) โดยจัด Block ให้มีทิศทางขวางทิศทางของแสง รายละเอียดของหน่วยทดลองและ
การวางแผนการทดลองแสดงดัง Table 2
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การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์
วัดอุณหภูมิของกองปุ๋ยวันเว้นวัน ทาการเก็บตัวอย่างปุ๋ย 5 จุด จากแต่ละหน่วยทดลอง ในวันที่ 0 (3 ชั่วโมงหลังการหมัก), 3, 5,
7, 14, 21, 28, 35, 42 และ 49 วันหลังการหมัก เพื่อวิเคราะห์ตัวชี้วัด ได้แก่ อินทรีย์คาร์บอนที่ออกซิไดซ์ได้ด้วยไดโครเมต โดยวิธี wet
digestion (Walkley and Black, 1934), ไนโตรเจนทั้งหมด (Total N) โดยวิธี micro kjeldahl, pH (วัสดุหมักต่อน้าเท่ากับ 1 : 10),
(ภาณุเดชา และคณะ, 2557), ความชื้นโดยวิธี gravimetric method คานวณหาเปอร์เซ็นต์ความชื้นเพื่อใช้ในการคานวณร่วมกับตัวชี้วัด
อื่นที่อยู่บนฐานน้าหนักปุ๋ยแห้ง
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ข้อ มูล จากค่ าวิ เคราะห์ ตั ว ชี้ วัด ต่า งๆนามาวิเ คราะห์ ค่า สัม ประสิ ทธิ์ ก ารตัด สิน ใจ (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) เพื่อใช้สาหรับการอธิบายผลการ
ทดลองและนาไปสู่การวิเคราะห์ อภิปรายผล และสรุปผลการทดลอง
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
คุณสมบัติเริ่มต้นบางประการของวัสดุหมัก
ถ่านชีวภาพที่ใช้ในการทดลองมีค่า pH = 6.8 ซึ่งมีค่าเป็นกลางจนถึงกรดเล็กน้อย โดยถ่านที่ใช้ในการศึกษานี้เป็นไม้ผสมที่พบได้
ในเขตร้อนซึ่งส่วนใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็ง ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนที่ออกซิไดส์ได้ด้วยไดโครเมตซึ่งจัดเป็นรูปของคาร์บอนที่ย่อยสลายได้ง่าย
ที่พบในถ่านมีค่าเท่ากับ 100 g kg-1 (Table 1) ซึ่งพบว่ามีค่าต่ากว่าในรายงานบางการศึกษา อาทิเช่น Dias et al. (2010) ที่รายงานว่า
อินทรีย์คาร์บอนที่ออกซิไดส์ด้วยไดโครเมตในถ่านชีวภาพที่ผลิตจากไม้ยูคาลิปตัสมีค่าเท่ากับ 497.8 g kg-1 อย่างไรก็ตามค่าอัตราส่วน
คาร์บอนต่อไนโตรเจนของคณะผู้วิจัยข้างต้น (C : N ratio = 82.1) และในการศึกษานี้ (C : N ratio = 100) พบว่ามีค่าเริ่มต้นทีใ่ กล้เคียง
กัน ฟางข้าวทีใ่ ช้ในการทดลองมีค่า pH = 5.9 ซึ่งมีคุณสมบัติค่อนข้างเป็นกรด ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในฟางข้าวทีอ่ อกซิไดส์ด้วยไดโคร
เมตมีค่าเท่ากับ 567 g kg-1 ขณะเดียวกัน Puttaso et al. (2011) ได้รายงานว่าฟางข้าวมีปริมาณเซลลูโลสเท่ากับ 507 g kg-1 จึงเป็นที่
น่าสนใจว่าคาร์บอนที่ย่อยสลายได้ง่ายที่พบในฟางข้าวเกือบทั้งหมดอยู่ในรูปของเซลลูโลส
คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีระหว่างกระบวนการหมัก
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของปุ๋ยแบ่งได้ 4 ช่วง คือ 1) ช่วงอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยสูงกว่า 20 C ทีเ่ กิดขึ้นภายใน 3
วันของการหมัก (day after composting), 2) ช่วงเวลาที่อุณหภูมิสูงกว่า 44 C (≈ 14 วันหลังการหมัก) (3) ช่วงการลดของอุณหภูมิ
(≈ 3 วันหลังการหมัก) และ 4) ช่วงอุณหภูมิคงที่ (≈ 21 วันหลังการหมัก) โดยพบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยทุกกรรมวิธีลดต่าลงจนมีค่าใกล้เคียง
กับอุณหภูมิภายนอกกองปุ๋ยกระทั่งสิ้นสุดการทดลอง (≈ 45 วันหลังการหมัก) กรรมวิธี RS+GM มีค่าอุณหภูมิสูงสุดในช่วงแรก (1-9 วัน
หลังการหมัก) อย่างมีนัยสาคัญแตกต่างทางสถิติ (P ≤ 0.05) (Fig. 1) อุณหภูมิที่สูงในกรรมวิธีดังกล่าวเกิดจากการที่ฟางข้าว ซึ่งมี
คาร์บอนที่ออกซิไดส์ได้ง่าย (567 g kg-1) มีอยู่ในกรรมวิธี RS+GM ในปริมาณสูงสุด คือ 3 kg เมื่อเทียบกับกรรมวิธีอื่น (Table 2) โดย
คาร์บอนประเภทนี้จัดเป็นส่วนที่ย่อยสลายได้ง่าย (easily decomposable C compounds) (Kamolmanit et al., 2013) ที่ส่งผลให้
จุลินทรีย์สามารถย่อยสลายได้อย่างรวดเร็ว เพื่อนามาใช้เป็นพลังงาน นอกจากนี้ยังพบว่าอุณหภูมิของกองปุ๋ย ในกรรมวิธี เดียวกันนี้
สามารถรักษาระดับความร้อนของอุณหภูมิในระยะ thermophilic stage ได้นานสุด คือ 14 วัน เมื่อเทียบกับกรรมวิธีควบคุม (RS+GM)
คือ 10 วัน ชี้ให้เห็นว่าจุลินทรีย์ในกองปุ๋ยสามารถปรับตัวใช้คาร์บอนส่วนที่ย่อยสลายได้ง่ายที่พบถ่านภายหลังจากส่วนที่พบในฟางข้าว
หมดลง และเป็นที่น่าสนใจว่าอุณหภูมิที่ขึ้นจุดสูงสุดของปุ๋ยที่มีส่วนผสมของถ่านในทุกกรรมวิธี มีค่าต่ากว่ากรรมวิธีควบคุม (ไม่มีการใส่
ถ่าน) ถึงแม้ว่าในการศึกษานี้พบว่า รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิระหว่างการหมัก มีความแตกต่างจากรายงานของ Camps
(2015) ที่ได้สรุปว่าปุ๋ยหมักที่มีส่วนผสมของถ่านนั้นมีอุณหภูมิของช่วง thermophilic stage สูงกว่าและมีช่วงเวลาที่สั้นกว่าปุ๋ยสูตรปกติ
ที่ไม่มีส่วนผสมของถ่าน แต่อย่างไรก็ตามคณะผู้วิจัยพบว่ากรรมวิธี (1BC : 1RS)+GM มีช่วง thermophilic stage ที่ยาวนานกว่า
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กรรมวิธีควบคุมและขณะเดียวกันการลดลงของอุณหภูมิในระยะ curing stage ระหว่าง 2 กรรมวิธีเกิดขึ้นใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณา
ตัวชี้วัดด้านอุณหภูมิจึงพบว่าปุ๋ยที่มีส่วนผสมของถ่านในอัตราส่วน 1 : 1 จึงมีความเป็นไปได้ในการนาไปใช้โดยไม่มีความแตกต่างในแง่มุม
ของระยะเวลาของการสิ้นสุดการหมักเมื่อเทียบกับปุ๋ยสูตรปกติ
ค่า pH เริ่มต้นของปุ๋ยหมักในทุกกรรมวิธีมีค่าระหว่าง 7.59-7.77 ในวันที่ 0 (3 ชั่วโมงหลังการหมัก) 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 โดยสาเหตุของการลดต่าลงของ pH ส่วนหนึ่งเกิดจาก
การสูญเสียไนโตรเจนในรูปของแอมโมเนีย (NH3) เมื่อพิจารณาค่าความชื้นของปุ๋ยหมัก (moisture content) ในช่วง 35 วันแรกของการ
หมักมีค่าอยู่ระหว่าง 62.6-54.5 % และมีแนวโน้มลดลงจนกระทั่งสิ้นสุดการทดลอง (Fig. 3) สาเหตุสาคัญของการลดลงของความชื้น
อย่างรวดเร็วเนื่องมาจากการหยุดการปรับความชื้นของกองปุ๋ย กรรมวิธี RS+GM มีความชื้นสูงสุดวันที่ 5, 7, และ 11 ของการหมัก มีค่า
เท่ากับ 60.5, 59.7 และ 55.7 (P≤ 0.05) สอดคล้องกับอุณหภูมิที่สูงสุดในกรรมวิธีดังกล่าวในช่วงเวลาเดียวกันของการหมัก ค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นกับการหายใจทีเ่ ป็นไปในทิศทางเดียวกัน (0.5288, P≤ 0.001) ชี้ให้เห็นว่าระหว่างกระบวนการหมักปุย๋ นัน้
ส่งผลต่อกิจกรรมของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายและปลดปล่อยออกมาในรูปแบบของการหายใจที่เพิ่มสูงขึ้น
อัตราส่วนต่อไนโตรเจนระหว่างการย่อยสลาย
รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงปริมาณอินทรีย์คาร์บอนมีแนวโน้มลดลงตามระยะเวลาการหมักที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามพบว่า
ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนของทุกกรรมวิธีทดลองเพิ่มขึ้นในวันที่ 3 ของการหมัก ในการทดลองนี้พบว่าเปอร์เซ็นต์อินทรีย์คาร์บอนมีค่าสูง
ในช่วง 3 วันแรกของการหมักในแต่ละกรรมวิธี ตามลาดับดังนี้ 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
แตกต่างกันในแต่ละกรรมวิธีแสดงให้เห็นว่าจุลินทรีย์มี การเปลี่ยนรูปคาร์บอนอินทรีย์ ไปเป็นรูปอนินทรีย์ (C mineralization) โดย
ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนที่ลดต่าลงในกรรมวิธีที่มีการใส่ถ่านทั้ง 3 กรรมวิธแี สดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าถ่านมีความเหมาะสมในการใช้เป็น
ส่วนผสมในการหมักปุ๋ย เนื่องจากสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายสารประกอบอินทรีย์คาร์บอนที่พบในวัสดุหมักได้มากขึ้น ใน
ระยะเวลาที่นานขึ้น ขณะเดียวกันไนโตรเจนทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงลดลงในช่วง 0-7 วันแรกของการหมักในทุกกรรมวิธีทดลองที่มี
การใส่ถ่าน ขณะที่กรรมวิธีที่ไม่มีการใส่ถ่านพบว่า มีการเพิ่มขึ้นของไนโตรเจนอย่างเด่นชัดภายหลัง 21 วันของการหมัก และมีค่าสูงสุด
เมื่อเทียบกับกรรมวิธีอื่น (P≤ 0.05) (Fig. 5) การเพิ่มขึ้นของไนโตรเจนในทุกกรรมวิธี มีสาเหตุมาจากการลดลงของสารประกอบอินทรีย์
คาร์บอนในระบบการหมัก ส่งผลให้เกิด การเปลี่ยนแปลงของความเข้มข้นของไนโตรเจนเมื่อเทียบกับเนื้อสารทั้งหมดดังเห็นได้จาก
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 ลดลงต่า
ใกล้เคียง 20 ในวันที่ 49 ของการหมัก ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่ส่งผลให้กระบวนการย่อยสลายเกิดขึ้นช้าลงถึงแม้ว่า
ปริมาณของอินทรีย์คาร์บอนยังคงมีอยู่สูง (> 200 g kg-1) ในทางกลับกันถึงแม้กรรมวิธีอื่นที่มีการใส่ถ่านพบว่ายังคงมีค่า C : N ratio สูง
กว่า 25 โดยมีค่าระหว่าง 25.8-26.6 ในช่วงท้ายของการหมัก แต่ผลการศึกษาก็แสดงให้เห็นว่าการย่อยสลายในช่วงท้ายที่ค่อนข้างคงที่
มีสาเหตุเนื่องจากการปรับตัวของจุลินทรีย์ที่ปรับเปลี่ยนมาใช้แหล่งคาร์บอนจากถ่านที่มีความยากต่อการย่อยสลายมากขึ้น
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สรุปผลการวิจัย
องค์ประกอบทางเคมีของสารอินทรีย์เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อจุลินทรีย์ในการย่อยสลายระหว่างกระบวนการหมัก ปุ๋ย ถ่าน
กรอบเป็นผลพลอยได้จากการร่อนถ่านที่มีศักยภาพในการนามาเป็นวัสดุเริ่มต้นในการหมักปุ๋ย จุลินทรีย์มีการปรับตัวเพื่อใช้คาร์บอนที่
ใช้ได้ง่าย (ออกซิไดซ์ได้ง่าย) จากฟางข้าวมาเป็น ถ่าน เมื่อแหล่งคาร์บอนที่ย่อยสลายได้ง่ายนั้นหมดลง การใส่ถ่านร่วมกับฟางข้าวใน
อัตราส่วน 1 ต่อ 1 ช่วยรักษาระดับความร้อนของปุ๋ยได้นานขึ้น อุณหภูมิที่ร้อนของปุ๋ยหมักบ่งชี้ว่าการย่อยสลายยังคงดาเนินต่อได้นาน
ขึ้นโดยไม่เป็นการเพิ่มระยะเวลาของการหมักเมื่อเทียบกับกรรมวิธีปกติที่ไม่มีการใส่ถ่าน เมื่อเปรียบเทียบในแง่ของปริมาณคาร์บอนที่เข้า
สู่ระบบพบว่าการใส่ถ่านร่วมกับฟางข้าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายอินทรีย์คาร์บอนได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปุ๋ยหมัก
ที่ไม่มีส่วนผสมของถ่าน การศึกษานี้ยังแสดงให้เห็นเพิ่มเติมว่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกองปุ๋ยสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดสาคัญของความ
สมบูรณ์ของปุ๋ยหมักได้เช่นเดียวกับค่าความเป็นกรด-ด่าง ความชื้น อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน
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Table 1 Properties of raw materials for the composting.
Parameters
Biochar
Moisture content (% by weight)
28.2
pH (materials : water = 1 : 10)
6.8
-1 
100
Oxidizable organic carbon (g kg )
Total N (g kg-1)
1.0
C : N ratio
100


Rice straw
9.6
5.9
567
6.3
90

Goat manure
33.8
8.06
250
15.5
16.13

Wet-digestion method with dichromate.

Table 2 Experimental set-up
No.
1
2
3
4

Treatment
RS + GM
(0.5BC : 1RS)+GM
(1BC : 1RS)+GM
(1.5BC : 1RS)+GM

Raw materials used
(kg dry weight)
BC
RS
GM
3.0
7.0
1.3
2.5
6.2
2.2
2.2
5.8
2.8
1.8
5.4

C : N ratio at initial

BC : RS ratio
(kg : kg)

31.0
30.4
29.6
29.7

0.5 : 1
1:1
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.
Correlation coefficients
Parameter
C
N
Temperature
pH
C
0.2147
0.2289
-0.1433
N
-0.3294
-0.4408
Temperature
0.5733***
pH
Moisture
C : N ratio

Moisture
0.1864
-0.1319
0.3513
0.2293

C : N ratio
0.5208***
-0.7030***
0.5104***
0.3384
0.2357

*** Significant at the 0.001 probability level.

Table 4 Changes in C, N, and C : N ratio during composting.
Carbon
Nitrogen
Treatment
percent
Initial
Final
Initial
Final
RS + GM
262.69 a
218.5
8.49
10.51 a
(0.5BC : 1RS)+GM
250.87 a
215.75
8.25
8.34 b
(1BC : 1RS)+GM
231.64 b
186.25
7.83
6.99 b
(1.5BC : 1RS)+GM
224.78 b
197.0
7.57
7.64 b
p-Value
0.0011
0.233
0.0570
0.0072
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C : N ratio
Initial

Final

30.97
30.39
29.58
29.72
0.1663

20.87
25.8
26.63
25.8
0.0018
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F-test
C.V. (%)
**

**
2.59

ns
9.51

ns
4.20

**
9.46

ns
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
และระบบปล่ อยอิส ระ ต่อ สมรรถนะการผลิ ต ในเขตฟาร์ มเลี้ย งสัต ว์ม หาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏนครสวรรค์ ท าการตรวจสอบ
สมมุติฐาน ด้วย group t-test โดยใช้ลูกไก่พื้นเมืองลูกผสมตะนาวศรีอายุ 1 วัน คละเพศ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ซ้า ซ้าละ
12 ตัว รวมจานวน 96 ตัว กลุ่มที่ 1 กาหนดรูปแบบการเลี้ยงแบบขังตลอด และกลุ่มที่ 2 กาหนดรูปแบบการเลี้ยงแบบปล่อย
อิสระ ทาการทดลองเป็นเวลา 12 สัปดาห์ ผลการทดลองพบว่า รูปแบบการเลี้ยงแบบขังตลอด มีอัตราการเลี้ยงรอด สูงกว่า
รูปแบบปล่อยอิสระ แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) สาหรับรูปแบบการเลี้ยงแบบขังตลอด และรูปแบบการเลี้ยง
แบบปล่อยอิสระ มีต้นทุนค่าอาหารต่อน้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น 1 กิโลกรัม ปริมาณอาหารที่กิน, น้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น และอัตราการ
แลกเนื้อ ตลอดการทดลองช่วง 0-12 สัปดาห์ แตกต่างอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) สาหรับคุณภาพซากและคุณภาพ
เนื้อ พบว่า คุณภาพซาก ของการเลี้ยงรูปแบบปล่อยอิสระและการเลี้ยงรูปแบบขังตลอด มีผลทาให้คุณภาพซาก น้าหนักมีชีวิต
น้าหนักซาก เปอรเซ็นตซาก เนื้ออก น่องติดสะโพก ปีกเต็ม โครง ขา แข้ง และไขมันรวม แตกต่างอย่างไม่ มีนัยสาคัญทางสถิติ
(P>0.05) โดยเฉพาะคุณภาพเนื้อ พบว่า การเลี้ยงรูปแบบปล่อยอิสระและการเลี้ยงรูปแบบขังตลอด มีลักษณะทางกายภาพ L*
(Lightness), a* (Redness), b* (Yellowness), ค่าความอุ้มน้าของเนื้อ ค่าเนื้อสัมผัสของเนื้อไก, Hardness, Springiness,
Cohesiveness, Chewiness ของเนื้ออกและเนื้อสะโพก แตกต่างอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิต (P>0.05) เช่นเดียวกับ
องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อ โดยค่าความชื้น , โปรตีน และไขมัน พบว่า เนื้ออกและเนื้อสะโพกแตกต่างอย่างไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิต (P>0.05)
คาสาคั : รูปแบบ ไก่พื้นเมืองลูกผสมตะนาวศรี 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
บทนา
ไก่พื้นเมืองในประเทศไทย ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีศักยภาพที่นาเข้าสู่ระบบการเลี้ยงแบบปล่อย มีความทนทานต่อโรคสูง
สามารถปรับตัวได้ดีในการปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติของประเทศไทย (ปภาพันท์, 2554) ไก่พื้นเมืองในทุกภูมิภาคของประเทศ
ไทย โดยทั่วไปถูกเลี้ยงตามสภาพพื้นบ้าน สาหรับผู้บริโภคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิยมบริโภคพันธุ์ไก่พื้นเมือง (ดรุณี และ
คณะ, 2556 ; บัญญัติและคณะ, 2555) แต่ยังขาดการปรับปรุงพันธุ์ วิธีการเลี้ยงการจัดการตลอดจนการให้อาหาร จึงทาให้ไก่
ลูกผสมพื้นเมืองตะนาวศรีมีอัตราการเจริญเติบโตต่ากว่าไก่กระทงที่ได้รั บ การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเลี้ยงเป็นการค้าในระบบ
อุตสาหกรรมและกึ่งอุตสาหกรรม แต่อย่างไรก็ตามผู้บริโภคเชื่อว่า เนื้อไก่ลูกผสมพื้นเมืองโดยเฉพาะพันธุ์ ตะนาวศรีมีความ
แน่น (firmness of texture) มีไขมันต่าและมีรสชาติที่ดีกว่าเนื้อไก่กระทง จึงเป็นผลให้เนื้อไก่พื้นเมืองมีราคาสูงกว่าเนื้อไก่
กระทง (อภิชัย, 2536 ; Ding et al., 1999) ปัจจุบันไก่พื้นเมืองได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นและเป็นที่ยอมรับว่าเป็นเนื้อที่มี
คุณภาพสูง รสชาติดี ให้เนื้อแน่นกว่าไก่พันธุ์เนื้อ ปริมาณไขมันต่ากว่าและปลอดจากสารพิษตกค้ างทาให้มีราคาแพงกว่าไก่
เนื้อ (อรุณีพงศ์ และพิทักษ์, 2542) ดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค จึงควรหันมา ให้ความสนใจกับการผลิต
ปศุสัตว์อินทรีย์ เนื่องจากเป็นการผลิตที่ไม่ใช้สารปฏิชีวนะหรือสาร ต้องห้ามใดๆ ในกระบวนการเลี้ยงสัตว์ ป้องกันการ
ปนเปื้อนในระหว่างการแปรรูป รักษาสมดุลของ ระบบนิเวศน์ธรรมชาติ สวัสดิภาพของสัตว์ (animal welfare) เช่น ไม่เลี้ยง
สัตว์ หนาแน่นจนเกินไป และมีพื้นที่อย่างเพียงพอสาหรับให้สัตว์ออกกาลังกาย (free-range areas) เป็นต้น (เกรียงไกร, 2543
; วิศาล และคณะ, 2545) การปรับปรุงสายพันธุ์ของไก่ลูกผสมพื้นเมืองตะนาวศรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยผสมข้าม
พันธุ์กับพันธุ์อื่นที่มีลักษณะดีกว่าได้เป็นไก่ลูกผสม ที่ได้รับลักษณะดีของจากทั้งพ่อและแม่มารวมกัน วัตถุประสงค์ในการผสม
ข้ามเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้านอัตราการเจริญเติบโตให้ดีขึ้น จึงต้องนาไก่ที่มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีกว่ามา
ผสม โดยใช้น้าหนักตัวและจานวนวันในการเลี้ยงเป็นฐานใน การคัดเลือกและเรื่องของลักษณะรูปร่างก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ สาคัญ
ในการปรับปรุงพันธุ์เพราะว่าเกี่ยวข้องกับความเป็นกล้ามเนื้อ (บัญชร, 2546) โดยพบว่า ไก่พื้นเมืองมีรูปร่าง ลักษณะเล็กกว่า
ไก่สายพันธุ์ต่างประเทศมาก มีโครงสร้างกระดูกที่ทาให้มีลักษณะหน้าอกแหลมจึงทาให้ได้ กล้ามเนื้ออกที่เล็ก ดังนั้นจึงมีการ
ปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นเมืองโดยการผสมข้ามพันธุ์กั บไก่พันธุ์อื่นที่มีลักษณะดีกว่า ได้เป็นไก่ลูกผสม (สวัสดิ์ และคณะ, 2541 ;
สมควร, 2542 ; สัญชัยและคณะ, 2546 ; อานนท์, 2542) ไก่พื้นเมืองถือว่าเป็นสัตว์ที่มีศักยภาพที่จะนาเข้ามาสู่ระบบการเลี้ยง
แบบปล่อย (free-range chicken) ทั้งนี้เนื่องจากไก่พื้นเมืองมีความทนทานต่อโรคสูง และสามารถปรับตัวได้ดีในการ ปล่อย
เลี้ยงตามธรรมชาติ และไก่พื้นเมืองยังได้รับความนิยมในการบริโภคมาอย่างต่อเนื่อง เพราะเนื้อไก่พื้นเมืองมีรสชาติที่ดี เนื้อ
แน่น มีปริมาณของไขมันและคอเลสเตอรอลต่า (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 ทาให้ไก่มีพฤติกรรมในการเคลื่อนที่สูง และส่งผลต่อคุณภาพซากที่ดีขึ้น
นอกจากนี้เนื่องจากบ้านเราตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นในฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงถึง 36-40 องศาเซลเซียส จากรายงานของ Fanatico
et al., (2008) พบว่า การเลี้ยงไก่โดยใช้พันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตช้าในระบบปล่อยจะทาให้กระดูกขาของไก่มีความแข็งแรง
เพิ่มขึ้นและตั้งแต่ในอดีตของผู้เลี้ยง (สุทิศา และคณะ, 2555 ; ดรุณีและคณะ, 2551) ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย
ต่างพยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้ และได้มีการกาหนดแผนในการพัฒนาและปรับปรุงการเลี้ยงไก่พื้นเมืองไว้ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม (กนกและคณะ, 2528 ; สุมาลี, 2552)
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ดังนั้นการทดลองครั้งนี้จึงมุ่งเน้นเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองลูกผสมตะนาวศรี ระหว่างการเลี้ยง
รูปแบบปล่อยอิสระและการเลี้ยงรูปแบบขังตลอดที่เหมาะสมสาหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงรายย่อยของจังหวัดนครสรรค์ ต่อ
สมรรถนะการผลิต คุณภาพเนื้อ และคุณภาพซาก
วิธดี าเนินการวิจัย
การเลี้ยงไก่พื้นเมืองลูกผสมตะนาวศรี เปรียบเทียบรูปแบบการเลี้ยง รูปแบบขัง ตลอด และรูปแบบปล่อยอิสระต่อ
สมรรถนะการเจริญเติบโต และคุณภาพซาก โดยมีอุปกรณ์ และวิธีการทดลองดังต่อไปนี้
สัตว์ทดลอง ลูกไก่พื้นเมืองลูกผสมตะนาวศรี อายุ 1 วัน คละเพศ แยกเป็น 2 ทรีตเมนต์ 4 ซ้า ซ้าละ 12 ตัว รวม
จานวน 96 ตัว
ทรีตเมนต์ที่ 1 : รูปแบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองลูกผสมตะนาวศรีแบบขังคอกตลอด
ทรีตเมนต์ที่ 2 : รูปแบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองลูกผสมตะนาวศรีแบบปล่อยเลี้ยงอิสระ
อาหารสัตว์ ช่วงอายุ 0-6 สัปดาห์ ผสมอาหาร โปรตีน 18% สูตรคานวณ โดยวิธี เพียร์สันสแควร์ (Pearson’s
square) ช่วงอายุ 6-12 สัปดาห์ ให้อาหารสาเร็จไก่พื้นเมืองตามสูตรทางการค้า โปรตีน16 % (ภัทรพงษ์, 2548)
การจัดการ และการเตรียมการทดลองจัดให้ไก่พื้นเมืองลูกผสมตะนาวศรี ที่มีน้าหนักตัวใกล้เคียงกัน และเตรียมผสม
อาหารสาหรับไก่พื้นเมืองลูกผสมตะนาวศรีโดยในช่วงอายุ 0-6 สัปดาห์ และใช้อาหารสาเร็จไก่พื้นเมืองตามสูตรทางการค้าช่วง
อายุ 6-12 สัปดาห์ จากนั้นทาการตรวจสอบวัตถุดิบอาหาร ด้วยชุดตรวจสอบสารอะฟลาทอกซิน (ScreenEZ Aflaoxin ELISA
Test Kit) ราคาอาหาร16บาท/กิโลกรัมช่วง 0-6 สัปดาห์ ราคาอาหาร 15 บาท/กิโลกรัม ช่วง 6-12 สัปดาห์ : วันที่ 31
พฤษภาคม 2560 ทีจ่ ังหวัดนครสวรรค์ โดยให้อาหาร และน้า แบบเต็มที่ (ad libitum) ตลอดระยะเวลาการทดลองพร้อมดูแล
จัดการ การทาวัคซีนตามโปรแกรม
การเก็บข้อมูล และตัวอย่าง โดยบันทึกปริมาณอาหารที่กินได้ทุกสัปดาห์ เพื่อนาไปคานวณหาปริมาณอาหารที่กินได้
ต่อวัน (Daily Feed Intake : DFI) ทาการชั่งน้าหนักเริ่มต้น และสิ้นสุดการทดลองทุกสัปดาห์ เพื่อนาไปคานวณ น้าหนักที่
เพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์ (Body Weight Gain : BWG),อัตราการแลกเนื้อ (Feed Conversion Ratio : FCR), ต้นทุนค่าอาหารต่อ
น้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น 1 กิโลกรัม (Feed Cost per 1 kg Body Weight Gain) พร้อมศึกษาคุณภาพซากไก่เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลอง ทาการสุ่มไก่ลูกผสมพื้นเมืองตะนาวศรี โดยการสุ่มซ้าละ 2 ตัว /คอก 2 ตัว นามาชาแหละซาก ตามวิธีการของ (สุทธิ์
พงศ์ และธีระยุทธ, 2542) โดยบันทึกน้าหนักไก่มีชีวิต (Live weight) ของไก่ลูกผสมพื้นเมืองตะนาวศรี แต่ละตัว ชั่งน้าหนัก
ซาก และถอดขน, เอาเลือดออก (Dressed weight, kg) น้าหนักไก่หลังควักเครื่องในออก (Warm carcass percentage)
น้าหนักมีชีวิต ชั่งน้าหนักภายหลังการถอดขน ชาแหละ ตัดแต่งซากโดย ตัดแยกส่วนหัว เนื้ออก น่องติดสะโพก ปีกเต็ม โครง
ขา แข้ง ไขมันรวมทั้งหมด ตับ กึน้ หัวใจ คานวณหา %ซาก ชิ้นส่วนคิดเป็น 100% ของซาก โดยเหลือ ตับ หัวใจ และกึ๋น ติด
อยู่ภายในซาก จากนั้นทาการตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีและคุณภาพเนื้อประกอบด้วย การตรวจวัดค่าสีของเนื้อด้ว ย
เครื่อง HunterFlex (Hunter Associatern Lad, lnc.สหรัฐอเมริกา) และรายงานค่าสีตามระบบ CIE จาแนกเป็นค่าความ
สว่าง (Lightness, L*) ค่าความแดง (redness, a*) และค่าความเหลือง (yellowness, b*) (สัญชัย, 2555) และการวิเคราะห
ความสามารถในการอุ้มน้า (Water holding capacity) (Caldara et al., 2013).นอกจากนี้ทาการวิเคราะหเนื้อสัมผัสของ
เนื้อไก โดยวิธี Texture profile analysis (Caldara et al., 2013). ทาการตรวจวัดเนื้อไกดวยเครื่อง Texture analyzer
โดยใชหัววัดชนิด Stainless steel cylindrical No. P/6 วัดตามแนวขวางของเสนใยกลามเนื้อ พร้อมทาการวิเคราะหหา
ปริมาณความชื้น โดยวิธี Hot air Oven Method (AOAC., 2000) และทาการวิเคราะหหาปริมาณโปรตีนรวม โดยวิธี
Kjeldahl method (AOAC.,2000) ร่วมกับการวิเคราะหปริมาณไขมัน ด้วย Soxhlet (AOAC, 2000)
การวิ เคราะห์ข้อ มูลทางสถิติ เปรี ยบเทียบรู ปแบบจากสมรรถนะการผลิต ไก่พื้น เมืองลูกผสมตะนาวศรี 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
ผลการทดลองรูปแบบการเลี้ยงระบบขัง ตลอด และรูปแบบการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระ ต่อสมรรถนะการผลิต ไก่
พื้นเมืองลูกผสมตะนาวศรี ช่วงอายุ 0-12 สัปดาห์ พบว่า การตรวจผลของวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่นามาใช้เลี้ยงในการทดลองครั้ง
นี้ ไม่พ บปริ มาณสารอะฟลาทอกซิล ในปริมาณที่ จะส่งผลต่ อสัต ว์ท ดลองเมื่อ เทีย บมาตรฐาน โดยผลการทดลองปรากฏ
ดังต่อไปนี้
สมรรถนะการผลิต คุณภาพซาก และคุณภาพเนื้อของไก่พื้นเมืองลูกผสมตะนาวศรี
การเปรียบเทียบรูปแบบการเลี้ยงต่อ สมรรถนะการผลิตของไก่พื้นเมืองลูกผสมตะนาวศรีตลอดการทดลอง (0-12
สัปดาห์) พบว่า ปริมาณอาหารที่กิน,น้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น, อัตราการแลกเนื้ อ โดยมีผลการทดลองดังตารางที่ 1 สาหรับการ
เปรียบเทียบรูปแบบการเลี้ยงต่อ คุณภาพซากของไก่พื้นเมืองลูกผสมตะนาวศรีตลอดการทดลอง (0-12 สัปดาห์) มีผลการ
ทดลองดังตารางที่ 2 ส่วนการเปรียบเทียบรูปแบบการเลี้ยงต่อลักษณะคุณภาพเนื้อของไก่พื้นเมืองลูกผสมตะนาวศรี ดังแสดง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบรูปแบบการเลี้ยงต่อสมรรถนะการผลิตของไก่พื้นเมืองลูกผสมตะนาวศรี
สมรรถนะการผลิต
ปริมาณอาหารที่กิน (กรัม)
น้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น (กรัม)
อัตราการแลกเนื้อ
ต้นทุนค่าอาหารต่อน้าหนักตัว
ที่เพิ่มขึ้น 1 กก (บาท/กก.)1/
อัตราการเลี้ยงรอด (%)
1/

รูปแบบขัง
4,386.9+20.97
834.1+35.55
5.25+3.11

รูปแบบปล่อย
4,409.3+28.88
844.08+36.83
5.22+3.35

P-value
NS
NS
NS

84.64+28.69
94+23.09

83.60+26.88
86+24.00

NS
*

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)
ของไก่พื้นเมืองลูกผสมตะนาวศรี พบว่า การเลี้ยงแบบขังตลอดมีอัตราการเลี้ยงรอด สูงกว่ารูปแบบการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระ
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) สาหรับรูปแบบการเลี้ยงแบบขังตลอด และรูปแบบการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระ มี
ต้นทุนค่าอาหารต่อน้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น 1 กิโลกรัม ปริมาณอาหารที่กิน น้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น อัตราการแลกเนื้อ ตลอดการ
ทดลองช่วง 0-12 สัปดาห์ แตกต่างอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) สาหรับการเปรียบเทียบรูปแบบการเลี้ยงต่อคุณภาพ
ซากของไก่พื้นเมืองลูกผสมตะนาวศรี ระหว่างการเลี้ยงรูปแบบปล่อยอิสระและรูปแบบการเลี้ยงขังตลอด พบว่า มีน้าหนักมี
ชีวิต น้าหนักถอนขน น้าหนักซาก เปอรเซ็นตซาก เนื้ออก น่องติดสะโพก ปีกเต็ ม โครง ขา แข้ง และไขมันรวม แตกต่างอย่าง
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) ดังตารางที่ 2 ส่วนการเปรียบเทียบรูปแบบการเลี้ยงต่อลักษณะคุณภาพเนื้อของไก่พื้นเมือง
ลูกผสมตะนาวศรีด้านลักษณะทางกายภาพของของคุณภาพเนื้ออก และเนื้อสะโพก พบว่า รูปแบบการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระ
และแบบการเลี้ยงแบบขังตลอด มีค่า L* (Lightness) ของเนื้ออกและเนื้อสะโพก, ค่า a* (Redness) ของเนื้ออกและเนื้อ
สะโพก, ค่า b*(Yellowness) ของเนื้ออกและเนื้อสะโพก แตกต่างอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิต (P>0.05) เช่นเดียวกับ ค่า
ความอุ้มน้าของเนื้ออกและเนื้อสะโพก สาหรับ ค่าเนื้อสัมผัสของเนื้อไก พบว่า ค่า Hardness เนื้ออกและเนื้อสะโพก, ค่า
Springiness ส่วนเนื้ออกและเนื้อสะโพก และค่า cohesiveness ของเนื้ออกและเนื้อสะโพก, ค่าchewiness ของเนื้ออกและ
เนื้อสะโพก มีค่าแตกต่างอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) เช่นเดียวกับ ค่าองค์ประกอบทางเคมีของเนื้อ, ค่าความชื้นของ
เนื้ออกและเนื้อสะโพก, ค่าโปรตีนของเนื้ออกและเนื้อสะโพก และค่าไขมันของเนื้ออกและเนื้อสะโพก พบว่า มีค่าแตกต่างอย่าง
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิต (P>0.05) ดังแสดงตารางที่ 3
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบรูปแบบการเลี้ยงต่อคุณภาพซากของไก่พื้นเมืองลูกผสมตะนาวศรี
คุณภาพซาก
จานวนไก่ที่ฆ่า (ตัว)
น้าหนักมีชีวิต (กรัม.)
น้าหนักซาก (กรัม.)¹/
ซาก (%)
เนื้ออก (%)²/
น่องติดสะโพก (%)
ปีกเต็ม (%)
โครง + ขา (%)
ไขมันรวม (%)³/
ตับ (%)
หัวใจ (%)
กึ๋น (%)

รูปแบบขัง

รูปแบบปล่อย

P-value

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

¹/น้าหนักซาก (รวม ตับ, หัวใจ, กระเพาะบด), ²/รวมสันใน, ³/ไขมันรวม (รอบ กึ๋น ลาไส้ และบริเวณช่องท้อง),
NS แสดงแตกต่างอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิต (P>0.05)

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบรูปแบบการเลี้ยงต่อคุณภาพเนื้อของไก่พื้นเมืองลูกผสมตะนาวศรี
คุณภาพเนื้อ

เนื้ออก

รูปแบบขัง
เนื้อสะโพก

ลักษณะทางกายภาพ
L* (Lightness)
65.27+3.61
a* (Redness)
4.60+0.48
b* (Yellowness)
13.62+1.76
ค่าความอุ้มน้าของเนื้อ
25.62+1.85
ค่าเนื้อสัมผัสของเนื้อไก (N)
Hardness
0.80+0.02
Springiness
0.68+0.05
cohesiveness
0.46+0.04
chewiness
0.25+0.02
องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อ (%)
ความชื้น
79.12+0.06
โปรตีน
23.7+7.87
ไขมัน
0.82+0.04

รูปแบบปล่อย
เนื้ออก
เนื้อสะโพก

P-value

64.19+3.61
4.42+2.08
12.82+4.66
24.29+2.72

67.81+4.01
4.27+0.75
13.83+2.11
25.40+2.59

65.98+0.05
4.74+0.45
13.11+0.36
24.66+3.41

NS
NS
NS
NS

0.76+0.01
0.84+0.07
0.32+0.02
0.21+0.03

0.77+0.01
0.71+0.05
0.48+0.01
0.26+0.02

1.65+0.42
0.70+0.08
0.71+0.14
1.01+0.05

NS
NS
NS
NS

78.98+0.07
24.28+0.15
0.73+0.07

79.03+0.02
23.2+5.07
0.81+0.02

79.17+0.05
24.02+0.09
0.74+0.05

NS
NS
NS
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อภิปรายผล
การศึกษารูปแบบการเลี้ยงต่อสมรรถนะการผลิตไก่พื้น เมืองลูกผสมตะนาวศรี ของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัด
นครสวรรค์ ผลการทดลองพบว่า ปริมาณอาหารที่กิน ของการเลี้ยงรูปแบบปล่อยและรูปแบบขังตลอด มีปริมาณอาหารที่กินไม่
แตกต่างกัน โดยเฉพาะระยะเล็กไก่ที่เลี้ยงรูปแบบปล่อยไม่ค่อยเดินออกมามากนักจึงมีปริมาณการกินที่ไม่แตกต่างกันทาให้การ
เจริญเติบโตไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ (ปภาพันท์, 2554) แต่ขัดแย้งกับ Fanatico et al., (2008) ได้กล่าวไว้ว่า ในระบบ
ปล่อย จะมีการกินได้ที่สูงกว่า และมีอัตราการแลกน้าหนักตั วด้อยกว่าไก่ที่เลี้ยงในระบบขังที่ไม่มีพื้นที่ปล่อย สาหรับน้าหนัก
ตัวที่เพิ่มขึ้น และอัตราการแลกเนื้อ ของการเลี้ยงรูปแบบปล่อยมีผลทาให้น้าหนักตัวของไก่สูงกว่ารูปแบบขังในช่วง 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 เนื่องจากการเลี้ยงแบบปล่อยต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการ ออกกาลังกาย แต่ไม่มีผลทาให้น้าหนักตัว
แตกต่างกัน ส่งผลให้ไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อยมีอัตราการแลกน้าหนักตัวด้อยกว่า การเลี้ยงรูปแบบขัง สาหรับการเลี้ยงรูปแบบขัง
ตลอดในงานทดลองนี้ พบว่า มีน้าหนักมีชีวิต น้าหนักถอนขน น้าหนักซาก เปอรเซ็นตซาก เนื้ออก น่องติดสะโพก ปีกเต็ม
โครง ขา แข้ง และไขมันรวม ตับ หัวใจ กึ๋น ไม่มีความแตกต่างกัน โดยขัดแย้งกับ Grashorn and Catia (2006) ได้กล่าวว่า
การเลี้ยงไก่ในระบบปล่อยจะส่งผลให้ลักษณะซากมีสัดส่วนของเนื้ออกสูงกว่าไก่ที่เลี้ยงด้วยระบบการเลี้ยงแบบปกติ ที่ไม่มีพื้นที่
ปล่อย ในขณะที่ Castellini et al. (2002) พบว่า การเลี้ยงไก่ในระบบอิสระมีผลทาให้สดั ส่วนของเนื้ออก สูงกว่าการเลี้ยงแบบ
ปกติที่อายุไก่ 56 วัน แต่เมื่อไก่มีอายุ 81 วัน พบว่า การเลี้ยงในระบบอิสระ มีผลทาให้ทั้งสัดส่วนของเนื้ออกและเนื้อขาสูงกว่า
การเลี้ยงในระบบปกติ ส่วนองค์ประกอบทางเคมีของเนื้อของการทดลองนี้ ค่าความชื้นของ เนื้ออก และเนื้อสะโพก, ค่าโปรตีน
ของเนื้ออก และเนื้อสะโพก, ค่าไขมัน เนื้ออก และเนื้อสะโพก ไม่แตกต่างกัน แต่การศึกษาของ Castellini et al. (2002)
พบว่า การเพิ่มขึ้นของปริมาณโปรตีนจะมีความสัมพันธ์กับการออกกาลังกาย โดยทาให้มีการสร้างกล้ามเนื้อมากขึ้น และทาให้
มีปริมาณโปรตีน ที่เพิ่มสูงขึ้น และนอกจากนี้ยังพบว่า การเพิ่มปริมาณโปรตีนในกล้ามเนื้อจะเกิดจากการเพิ่มระดับโปรตีนใน
อาหาร โดยการเลี้ยงไก่ในระบบปล่ อยมีโ อกาสได้รับ แหล่ง โปรตีน เสริม จากระบบการเลี้ ยงได้เ พิ่มขึ้น และนอกจากนี้ใ น
การศึกษาครั้งนี้ได้มีการคาดหวังว่าการเลี้ยงไก่ในระบบปล่อยจะมีส่วนในการช่วยลดการสะสมของไขมันในกล้ามเนื้อ อัน
เนื่องมาจากไก่ ที่เลี้ยงในระบบปล่อยจะได้รับการออกกาลังกายและมีการเผาผลาญแหล่งของพลังงานที่สูงขึ้น แต่อย่า งไรก็
ตาม ลักษณะทางพันธุกรรมของไก่พื้นเมืองเป็นไก่ที่โตช้า มีการเก็บสะสมไขมันในเนื้อต่า ดังนั้นการออกกาลังกายจึงอาจจะไม่
ส่งผลต่อการลดปริมาณของไขมันในเนื้อ เช่นกัน การศึกษาของ Fanatico et al., (2008) แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาในครั้งนี้
ไม่พบความแตกต่างของปริมาณไขมันเช่นเดียวกับ Hill, (1996) ; Wattannachant et al., (2004) แต่ขัดแย้งในค่าความชื้น
ของเนื้อที่ลดลง อาจจะเกิดขึ้นไดจ้ากระดับของไขมันที่สะสมในเนื้อที่มีจานวน ลดลง หรือเซลล์ไขมันมีขนาดที่เล็กลง โดย
การศึกษาของ Hill, (1996) พบว่า การเลี้ยงไก่ในระบบปล่อยจะมีผลทาให้วัตถุแห้ ง และโปรตีนในเนื้อที่สูงขึ้น สอดคล้องกับ
จันทร์พร และกันยา (2550) พบว่า เนื้อไก่พื้นเมือง มีปริมาณโปรตีนลดลงโดยกล้ามเนื้อสะโพกจะมีปริมาณไขมัน และความ
นุม่ สูงกว่ากล้ามเนื้ออก และพบว่ากล้ามเนื้ออก มีปริมาณโปรตีนสูงกว่ากล้ามเนื้อสะโพกและกล้ามเนื้อน่อง
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาการเลี้ยงรูปแบบที่เหมาะสมต่อสมรรถนะการผลิตไก่พื้นเมืองลูกผสมตะนาวศรี ตลอดการทดลอง 12
สัปดาห์ สามารถสรุปได้ดังนี้ การเลี้ยงรูปแบบขังตลอด มีอัตราการเลี้ยงรอดสูงกว่ารูปแบบการเลี้ยงรูปแบบปล่อย แตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) แต่ปริมาณอาหารที่กิน น้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น อัตราการแลกเนื้อ ต้นทุนค่าอาหารต่อน้าหนัก
ตัวที่เพิ่มขึ้น 1 กก.ต้นทุนค่าอาหารต่อน้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น คุณภาพซาก และองค์ประกอบทางเคมีของเนื้อของเนื้ออกและเนื้อ
สะโพก การเลี้ยงรูปแบบปล่อยอิสระ และการเลี้ยงรูปแบบขังตลอด มีค่าความชื้น, ค่าโปรตีน และค่าไขมัน แตกต่างอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิต (P>0.05)
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมใยอาหารจากเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้ง ศึกษาการ
ยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมใยอาหารจากเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้ง โดยการเสริมเปลือกหุ้มเมล็ด
กาแฟเชื่อมอบแห้งในปริมาณร้อยละ 80, 90 และ 100 ของน้าหนักกล้วยตาก จากนั้นทาการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดย
การประเมินความชอบแบบ 9-Point Hedonic Scale พิจารณาทางด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส
และความชอบโดยรวม โดยใช้ผู้ทดสอบจานวน 100 คน พบว่าผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบของผลิตภัณ ฑ์คุกกี้เสริมเปลือก
หุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้ง ร้อยละ 90 มากที่สุด (p ≤ 0.05) จากนั้นศึกษาองค์ประกอบทางเคมี พบว่า มีความชื้น ร้อยละ
3.07 เถ้า ร้อยละ 1.22 โปรตีน ร้อยละ 4.70 ไขมัน ร้อยละ 26.76 คาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 64.25 ใยอาหารที่ไม่ละลายน้า
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
ตามลาดับ
คาสาคัญ : คุกกี้ เปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้ง ใยอาหาร การต้านอนุมลู อิสระ
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
บทนา
คุกกี้ (Cookies) เป็นขนมอบชนิดเล็ก รูปร่างแบน นิยมรับประทานคู่กับชาและกาแฟ เพื่อเป็นอาหารว่าง ในปัจจุบัน
ลักษณะการดารงชีวิตในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค ซึ่งหันมานิยมรับประทานอาหารประเภท
สะดวกซื้อ ซึ่งหาซื้อได้ง่ายเพิ่มขึ้น (พรทวี และคณะ, 2557) คุกกี้เป็นขนมอบที่ทามาจากแป้งสาลีหรือแป้งสาลีผสมแป้งชนิด
อื่น น้าตาล ไขมันหรือน้ามัน นม ไข่ ผงฟู เบกกิ้งโซดา สารแต่งกลิ่นรส เกลือ อาจมีส่วนผสมอื่น เช่น โกโก้ สมุนไพร ผลไม้
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อบแห้ง เป็นต้น ผ่านกระบวนการหยอด หั่น กด ปั้น หรือวิธีอื่น ที่เหมาะสม นาไปอบจนกรอบ (เพลินพิศ และคณะ, 2558)
คุกกีผ้ ลิตจากวัตถุดิบหลักคือ แป้ง เนย และน้าตาล จึงทาให้คุกกี้มีคุณค่าทางโภชนาการหลัก คือ คาร์โบไฮเดรต และไขมัน แต่
มีใยอาหารน้อย ดังนั้นผู้ทาวิจัยจึงคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้ให้มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มส่วนผสมที่มีใยอาหาร
ลงในผลิตภัณฑ์คุกกี้ ประกอบกับในพื้นที่ อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก มีการผลิตกาแฟเพื่อจาหน่ายเป็นเมล็ดกาแฟคั่ว
และในกระบวนการผลิตกาแฟคั่วทาให้มีวัตถุดิบ เหลือทิ้งในกระบวนการผลิตกาแฟสดหลักๆ ได้แก่ เนื้อผลกาแฟ (Coffee
pulp) ประมาณร้อยละ 55 ของผลสด (Coffee cherry) และเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟ (Hull and husk) ประมาณร้อยละ 29
ของผลสด (Shahidi และ Naczk, 2008) ซึ่งปัจจุบันเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟดังกล่าวเป็นวัตถุดิบเหลือทิ้งไม่มีการนามาใช้
ประโยชน์ และมีรายงานว่าเนื้อผลกาแฟเป็นหนึ่งในแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระที่สาคัญ (ชุติมณฑน์ และคณะ, 2553)
นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) เป็นสารสีชนิดหนึ่งที่มีมากในเนื้อผลกาแฟ แอนโทไซยานิ นมี
บทบาทต่อการป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระซึง่ ช่วยลดภาวะการเกิดโรคเรือ้ รังต่างๆ เช่น โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็ง
โรคเบาหวาน (Ghiselle et al., 1998) และลดความเสี่ยงที่จะทาให้เกิดโรคภาวะข้ออักเสบ โรคหัวใจและหลอดเลือด (Mazza
และ Miniati, 1993) ดังนั้นผู้วิจัยจึงคิดนาเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้งมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต ผลิตภัณฑ์คุกกี้
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คุกกีท้ ี่มีคุณค่าทางโภชนาการและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตกาแฟ
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจั ยครั้งนี้เป็น การศึ กษาผลของการเสริมเปลือกหุ้มเมล็ด กาแฟเชื่ อมอบแห้งในผลิต ภัณฑ์คุ กกี้ โดยการศึกษา
อัตราส่วนเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้งต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์คุกกี้ ค้นคว้าและทดลองให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการ โดยกาหนดวิธีการดาเนินการทดลองดังนี้
1.การเตรียมเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้ง
เตรียมเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟโดยล้างทาความสะอาด พักให้สะเด็ดน้า เตรียมน้าเชื่อม (น้าสะอาด 1,700 กรัม น้าตาล
ทราย 1,000 กรัม) ตั้งไฟจนเดือด นาเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟสดที่เตรียมไว้ 3,000 กรัม ใส่ในน้าเชื่อมที่เตรียมไว้ ปรับไฟอ่อน
เคี่ยวในน้าเชื่อม 20 นาที ตัก ขึ้นพักไว้ นาเข้าอบด้วยตู้อบลมร้อนไฟฟ้า ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 4-5
ชั่วโมง จนได้เปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้ง เก็บตัวอย่างที่ได้ในถุงพลาสติกชนิด โพลิเอทิลิน (Polyethylene: PE) ทาการ
เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ากว่า 30 องศาเซลเซียส
2.การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้ง
น าเปลื อ กหุ้ ม เมล็ ด กาแฟเชื่ อ มอบแห้ ง ไปวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบทางเคมี ได้ แ ก่ ความชื้ น เถ้ า โปรตี น ไขมั น
คาร์โบไฮเดรต ใยอาหารที่ไม่ละลายน้า (Insoluble dietary fiber) และพลังงาน ตามวิธีของ AOAC (2016) และทดสอบฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) ตามวิธีของ Perez et al. (2007)
3.การคัดเลือกสูตรต้นแบบผลิตภัณฑ์คุกกี้
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ต้นแบบคุกกี้ โดยทาตามสูตรต้นแบบ 3 สูตร (สูตรที่ 1 ระริน, 2560) (สูตรที่ 2 ระริน, 2558) (สูตร
ที่ 3 ระริน, 2560) ทดลองผลิตคุกกี้ตามวิธีการของผลิตภัณฑ์ต้นแบบดังกล่าว จากนั้นนาผลิ ตภัณฑ์คุกกี้สูตรต้นแบบ 3 สูตร
ทาการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยใช้วิธีการให้คะแนนความชอบแบบ 9 ระดับ (9-Point Hedonic Scale) โดย
พิจารณาทางด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยใช้ผู้ทดสอบชิมที่ไม่ผ่านการ
ฝึกฝนจานวน 100 คน ให้คะแนนการยอมรับผลิตภัณฑ์จากค่า 1-9 (1=ไม่ชอบมากที่สุด 9=ชอบมากที่สุด) (Chamber iv
and wolf, 1996) เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์คุกกี้สูตรต้นแบบที่ได้รับคะแนนการยอมรับสูงสุด (แสดงดังตารางที่ 1)

699

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561

ตารางที่ 1 แสดงส่วนผสมของผลิตภัณฑ์คุกกี้สตู รต้นแบบทั้ง 3 สูตร
วัตถุดิบ
ผลิตภัณฑ์คุกกีส้ ูตรต้นแบบ
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
คุกกี้เนยสดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ คุกกี้เนยสดอินทผลัม คุกกี้เนยสดกล้วยตาก
แป้งสาลีตราบัวแดง (กรัม)
600
600
แป้งสาลีอเนกประสงค์ (กรัม)
630
เนยสดชนิดเค็มหั่นสี่เหลี่ยมเล็ก (กรัม)
450
400
350
เนยขาว (กรัม)
50
100
น้าตาลไอซิ่ง (กรัม)
200
250
ผงฟู (กรัม)
8
4
เบกกิ้งโซดา (กรัม)
1
4
เกลือป่น (กรัม)
1
4
4
ไข่ไก่ (ฟอง)
2
1
1
กล้วยตากหั่นหยาบ (กรัม)
250
น้าผึ้ง (กรัม)
37.6
วานิลลาชนิดน้า (กรัม)
6
6
นมผง (กรัม)
1
20
อินทผลัมหั่นสี่เหลี่ยมเล็ก (กรัม)
250
ลูกเกดหั่นหยาบ (กรัม)
70
กลิ่นนมเนยครีม (กรัม)
3
เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบบดหยาบ (กรัม)
500
น้าตาลทรายป่น (กรัม)
250
ที่มา : สูตรที่ 1 จาก คุกกี้โฮมเมด (น. 29), โดย ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์, 2560, กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
สูตรที่ 2 จาก จานอร่อย ขนมอบ (น. 32), โดย ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์, 2558, กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
สูตรที่ 3 จาก คุกกี้โฮมเมด (น. 43), โดย ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์, 2560, กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
4.การศึกษาปริมาณเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้งที่เหมาะสมต่อการเสริมในผลิตภัณฑ์คุกกี้
ผลิตคุกกี้โดยพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์จากสูตรต้นแบบ โดยการเสริมเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้งในปริมาณร้อยละ
80, 90 และ100 (ของน้าหนักกล้วยตาก) เป็นจานวน 3 ตัวอย่าง นาผลิตภัณฑ์คุกกี้ทั้ง 3 ตัวอย่าง มาทดสอบคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัส ด้วยวิธีการทดสอบแบบ 9-Point Hedonic Scale พิจารณาทางด้าน ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะ
เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยใช้ผู้ทดสอบชิมทีไ่ ม่ผ่านการฝึกฝนจานวน 100 คน ให้คะแนนการยอมรับผลิตภัณฑ์จาก
ค่า 1-9 (1=ไม่ชอบมากที่สุด 9=ชอบมากที่สุด) (Chamber iv and wolf, 1996) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริม ใยอาหารจาก
เปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้งที่ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุด จากนั้นทาการตรวจวิเคราะห์ดังต่อไปนี้
4.1 องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ความชื้น เถ้า โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ใยอาหารที่ไม่ละลายน้า (Insoluble
dietary fiber) และพลังงาน ตามวิธีของ AOAC (2016) และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH (2,2-diphenyl-1picrylhydrazyl) 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-น้าเงิน (b*)
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5.การวิเคราะห์ทางสถิติ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้แผนการทดลองแบบ Randomized complete block design; (RCBD) สาหรับ
ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส และวางแผนการทดสอบแบบ Completely randomized design (CRD) สาหรับการ
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และคุณภาพทางกายภาพ นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวน
(Analysis of variance, ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Least Significant Difference Test (LSD)
ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
ผลการวิจัย
1.ผลการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้ง
จากการเตรียมเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้ง นาเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้งที่ได้ไปวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางเคมี ได้แก่ ความชื้น เถ้า โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ใยอาหารที่ไม่ละลายน้า (Insoluble dietary fiber) พลังงาน และ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (แสดงดังตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 แสดงองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระของเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้งใน 100 กรัม
องค์ประกอบทางเคมี
ปริมาณ
ความชื้น (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
ใยอาหารที่ไม่ละลายน้า (กรัม)
1.73 ± 0.03
พลังงาน (กิโลแคลอรี่)
361.11 ± 0.03
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (ไมโครโมล โทรล็อก (trolox) )
233.94 ± 0.02
2.ผลการคัดเลือกสูตรต้นแบบผลิตภัณฑ์คุกกี้ต้นแบบ
จากการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยนาผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 สูตร ทดสอบความชอบของผู้ทดสอบชิมจานวน 100 คน
พิจารณาในเรื่องของลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม พบว่า คุกกี้สูตรที่ 3 (คุกกี้
เนยสดกล้วยตาก) ได้คะแนนความชอบด้านลักษณะที่ปรากฏและสีมากที่สุด (แสดงดังตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 แสดงคะแนนความชอบโดยรวมของผู้บริโภคที่มตี ่อผลิตภัณฑ์คุกกีต้ ้นแบบ
คุณลักษณะ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์คุกกี้ต้นแบบ
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
คุกกี้เนยสดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ คุกกี้เนยสดอินทผลัม
คุกกี้เนยสดกล้วยตาก
ลักษณะที่ปรากฏ
7.37 ± 0.09b
7.41 ± 0.11b
7.75 ± 0.10a
สี
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
รสชาติ
7.13 ± 0.11b
7.42 ± 0.13ab
7.53 ± 0.11a
ลักษณะเนื้อสัมผัส
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 ซ้า
**ตัวอักษรในแนวนอนที่แตกต่างกันแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05)
***ns แสดงถึงไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05)
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3.ผลการศึกษาปริมาณเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้งที่เหมาะสมต่อการเสริมในผลิตภัณฑ์คุกกี้
จากการผลิตคุกกี้โดยการเสริมเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้ง ในปริมาณร้อยละ 80, 90 และ 100 (ของน้าหนัก
กล้วยตาก) เป็นจานวน 3 ตัวอย่าง นาผลิตภัณฑ์คุกกี้ดังกล่าว มาทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส ด้วยวิธีการทดสอบแบบ
9-Point Hedonic Scale พิจารณาทางด้าน ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดย
ใช้ผู้ทดสอบทั่วไปจานวน 100 คน (แสดงดังตารางที่ 4) การเติมเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้ง ร้อยละ 90 มีคะแนน
ความชอบของผู้บริโภคมากที่สุด
ตารางที่ 4 แสดงคะแนนความชอบโดยรวมของผู้บริโภคที่มตี ่อผลิตภัณฑ์คุกกีเ้ สริมเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้ง
คุณลักษณะ
ผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้ง
เปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟ
เปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟ
เปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟ
เชื่อมอบแห้ง ร้อยละ 80
เชื่อมอบแห้ง ร้อยละ 90
เชื่อมอบแห้ง ร้อยละ 100
b
a
ลักษณะที่ปรากฏ
7.55 ± 0.09
7.87 ± 0.09
7.46 ± 0.10b
สี
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
รสชาติ
7.39 ± 0.11b
7.96 ± 0.09a
7.45 ± 0.12b
b
a
ลักษณะเนื้อสัมผัส
7.22 ± 0.10
7.63 ± 0.10
7.27 ± 0.11b
ความชอบโดยรวม
7.41 ± 0.10b
7.97 ± 0.10a
7.46 ± 0.10b
หมายเหตุ : *ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการทดสอบ 100 ซ้า
**ตัวอักษรในแนวนอนที่แตกต่างกันแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05)
3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
จากการตรวจวิเคราะห์ องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ความชื้น เถ้า โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ใยอาหารที่ไม่
ละลายน้า (Insoluble dietary fiber) พลังงาน และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ของผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟ
เชื่อมอบแห้งร้อยละ 90 (ของน้าหนักกล้วยตาก) (แสดงดังตารางที่ 5) พบว่าผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อม
อบแห้งร้อยละ 90 (ของน้าหนักกล้วยตาก) มีปริมาณใยอาหารที่ไม่ละลายน้าและฤทธิต์ ้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ
กับผลิตภัณฑ์คุกกี้ต้นแบบ (p ≤ 0.05)
ตารางที่ 5 แสดงองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์คุกกี้ต้นแบบและผลิตภัณฑ์คกุ กี้เสริมเปลือกหุม้
เมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้ง ร้อยละ 90 ใน 100 กรัม
องค์ประกอบทางเคมี

คุกกี้ต้นแบบ

ความชื้น (ร้อยละ)*
3.62
ns
เถ้า (ร้อยละ)
1.23
*
โปรตีน (ร้อยละ)
4.81
*
ไขมัน (ร้อยละ)
24.50
*
คาร์โบไฮเดรต (ร้อยละ)
65.84
*
ใยอาหารที่ไม่ละลายน้า (กรัม)
0.62
*
พลังงาน (กิโลแคลอรี่)
503.10
*
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (ไมโครโมลโทรล็อก (trolox) )
0
หมายเหตุ : * มีความหมายแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
ns ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
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3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ
3.2.1 ค่าสี L* a* b*
จากการศึกษาคุณภาพทางด้าน ค่าสี L* a* b* ของผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้งใน
ปริมาณร้อยละ 80 90 และ 100 พบว่า เมื่อเสริมเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้งในปริมาณมากขึ้น ค่าความสว่าง L* ลดลง
ค่าความเป็นสีแดง-เขียว a* เพิ่มขึ้น และค่าความเป็นสีเหลือง-น้าเงิน b* ลดลง อาจเป็นผลมาจากเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อม
อบแห้งที่ใช้เสริมลงในผลิตภัณฑ์มีลักษณะเป็นชิ้นสีน้าตาล คล้ายกับสีของกล้วยตาก (แสดงดังตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 แสดงค่าสี L* a* b* ของผลิตภัณฑ์คุกกีเ้ สริมเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้ง ร้อยละ 0 80 90 และ 100
ปริมาณเปลือกหุ้มเมล็ด
L*
a*
b*
กาแฟเชื่อมอบแห้ง
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
หมายเหตุ : *ค่าเฉลีย่ ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
**ตัวอักษรในแนวตั้งเดียวกันที่แตกต่างกันแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05)
อภิปรายผล
จากการคัดเลือกสูตรต้นแบบของผลิตภัณฑ์คุกกีจ้ านวน 3 สูตร พบว่าคุกกี้เนยสดสูตรที่ 3 (คุกกี้เนยสดกล้วยตาก) ได้รับ
คะแนนการยอมรับสูงสุด อยู่ในระดับความชอบปานกลาง อาจเป็นเพราะคุกกี้สูตรที่ 3 มีน้าผึ้งเป็นส่วนประกอบจึงทาให้คุกกี้มี
กลิ่นหอม และมีเนยขาวเป็นส่วนประกอบที่ทาให้คุกกี้มีลักษณะปรากฏที่ดีคือคุกกี้มีความกรอบร่วน (Bellissimo, 2017) จาก
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้ง โดยการเสริมเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้ง ร้อยละ 0,
80, 90 และ 100 (ของน้าหนักกล้วยตาก) จากการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคจานวน 100 คน พบว่า ผู้บริโภคให้คะแนน
ความชอบผลิตภัณฑ์ คุกกี้เสริมเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้งในปริมาณ ร้อยละ 90 มากที่สุด และจากการทดสอบ
องค์ประกอบทางเคมี พบว่า ผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้งร้อยละ 90 มี ความชื้น ร้อยละ 3.07 เถ้า
ร้อยละ 1.22 โปรตีน ร้อยละ 4.70 ไขมัน ร้อยละ 26.76 คาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 64.25 ใยอาหารที่ไม่ละลายน้า 0.92 กรัม
ต่อ100กรัม พลังงาน 516.64 กิโลแคลอรี่ ต่อ100กรัม และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 59.26 ไมโครโมล โทรล็อก (trolox) ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์คุกกี้ต้นแบบ พบว่า ผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมใยอาหารจากเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้ง มีใยอาหาร
ที่ไม่ละลายน้าและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับรายงานของ ชุติมณฑน์ และคณะ (2553) ได้ทาการศึกษาเรื่อง
ฤทธิ์การต้านออกซิเดชั่นของส่วนต่างๆ ของผลกาแฟอาราบิก้าและกากกาแฟ จากการทดสอบพบว่าเนื้อกาแฟเป็นส่วนของผล
กาแฟที่มีสารสาคัญที่มีฤทธิ์การต้านออกซิเดชั่นอยู่ในปริมาณสูง นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าแอนโทไซยานิน (Anthocyanin)
เป็นสารสีชนิดหนึ่งที่มีมากในเนื้อผลกาแฟ แอนโทไซยานินมีบทบาทต่อการป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระซึ่งช่วยลดภาวะการเกิด
โรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน (Ghiselle et al., 1998)
สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้ง โดยการเสริมเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้ง
ร้อยละ 0, 80, 90 และ 100 (ของน้าหนักกล้วยตาก) จากการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคจานวน 100 คน พบว่า ผู้บริโภค
ให้คะแนนความชอบผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้งในปริมาณ ร้อยละ 90 มากที่สุด และจากการ
ทดสอบองค์ประกอบทางเคมี พบว่า ผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อมอบแห้งร้อยละ 90 มี ความชื้น ร้อยละ
3.07 เถ้า ร้อยละ 1.22 โปรตีน ร้อยละ 4.70 ไขมัน ร้อยละ 26.76 คาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 64.25 ใยอาหารที่ไม่ละลายน้า
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0.92 กรัม ต่อ100กรัม พลังงาน 516.64 กิโลแคลอรี่ ต่อ 100กรัม และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 59.26 ไมโครโมล โทรล็อก
(trolox) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์คุกกี้ต้นแบบ พบว่า ผลิ ตภัณฑ์คุกกี้เสริมใยอาหารจากเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟเชื่อม
อบแห้ง มีใยอาหารที่ไม่ละลายน้าและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น
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ผศ.ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์
ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ
ผศ.ดร.สุภาพร ดอกไม้ทอง
ผศ.ดร.รัชนี มุขแจ้ง
ดร.จุฑามณี สามัคคีนิชย์
ดร.พลดา เดชพลมาตย์
ผศ.ดร.วัลลภัช สุขสวัสดิ์
ผศ.ดร.ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ
ดร.ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ
รศ.ดร.เนาวรัตน์ พลายน้อย
ผศ.ดร.ภคพร วัฒนดารงค์
ผศ.ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล
ดร.รดี ธนารักษ์
ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร
รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์
รศ.ดร.อุทัยวรรณ ภู่เทศ
ดร.ศิรัตน์ สนชัย
ผศ.เกศินี ประทุมสุวรรณ
รศ.ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์
ผศ.ดร.โสภา มะสึนาริ
ดร.แคทรียา อังทองกาเนิด
รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์
รศ.ดร.เพชรสุดา ภูมิพันธุ์
รศ.ดร.นงเยาว์ อุทุมพร
รศ.ดร.เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท
ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์
ผศ.ดร.สุดจิต ครุจิต
ศ.ดร.กิจการ พรหมมา
ผศ.ดร.อภิพงษ์ พุฒคา
ผศ.ดร.อรสา เตติวัฒน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ดร.ภัทรพร ตัสโต
ผศ.ดร.จันทนา กาญจน์กมล
ผศ.ดร.อนุพันธ์ กงบังเกิด
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต
ดร.พัชรี ครูขยัน
ผศ.ดร.กัมปนาท ปิยะธารงชัย
ดร.ปิยนันท์ บุญพยัคฆ์
ดร.สุรเดช จิตประไพกุลศาล
รศ.ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์
รศ.ดร.วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ
ดร.สายฝน วิบูลรังสรรค์
รศ.ดร.พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์
ผศ.ดร.ปัทมา สุพรรณกุล
รศ.ดร.สาราญ มีแจ้ง
ดร.ดนุลดา จามจุรี
ผศ.ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ
ดร.สุวรรณี ทองรอด
รศ.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์
ผศ.ดร.ชานาญ ปาณาวงษ์
ผศ.ดร.สุวิทย์ กิระวิทยา
ผศ.ดร.สหณัฐ เพชรศรี
รศ.ดร.ธีรพร กงบังเกิด
ผศ.ดร.มนตรี มาลีวงศ์
ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท
ผศ.ดร.นุตา ศุภคต
ผศ.ดร.นิติพงศ์ จิตรีโภชน์
ผศ.ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์
ผศ.ดร.ประทุมา ฤทธิ์โพธิ์
ดร.โรชินี อุปรา
ผศ.ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ดร.บุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง
ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน
รศ.ดร.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์
ผศ ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว
ผศ.ดร.ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์
รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม
ผศ.ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์
ผศ.สุพรรณี อินทร์แก้ว
ดร.นิสาพร วัฒนศัพท์
ดร.จิรภาส จงจิตวิมล

มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว
ดร.ฐิติพร เจาะจง
ดร.พงพันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์
ผศ.ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ
ผศ.ดร.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ
รศ.ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล
ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์
ผศ.ดร.ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์
ผศ.ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม
ผศ.ดร.โชติ บดีรัฐ
ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่า
ดร.ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล
ผศ.ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์
ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ
ผศ.ดร.ศิริสุภา เอมหยวก
ผศ.ไพโรจน์ เยียระยง
ผศ.ดร.กุลวดี ปิ่นวัฒนะ
ผศ.ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี
ดร.ยุวดี ตรงต่อกิจ
ผศ.ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ
ดร.จิตศิริน ก้อนคง
ผศ.ดร.สุขสมาน สังโยคะ
ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ฉัตรธง
ผศ.ดร.รพิพรรณ จันทร์มะณี
ผศ.ดร.วิจิตรา จาลองราษฎร์
ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน
ผศ.ดร.บัญชา ศรีสมบัติ
ผศ.ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม
ผศ.พัชรา วงศ์แสงเทียน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
ผศ.ดร.จักรกฤช ศรีละออ
ผศ.ดร.อลงกรณ์ เมืองไหว
ดร.สุพัตรา บดีรัฐ
ผศ.ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์
รศ.ดร.สุขแก้ว คาสอน
ผศ.ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ
ดร.วาสินี มีเครือเอี่ยม
ดร.ทวีศักดิ์ ขันยศ
ผศ.ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด
ดร.สมเกียรติ ติดชัย
รศ.ดร.ยุพร ริมชลการ
ผศ.ดร.สุภาวดี แหยมคง
ดร.อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์
ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด
ผศ.ดร.อนงค์ ศรีโสภา
ผศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ
ผศ.ดร.ณัฏฐินี ดีแท้
ผศ.ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา
ผศ.ดร.นววรรณ ทองมี
ผศ.ดร.กาญจนา ธนนพคุณ
ผศ.ดร. กิตติพงษ์ สุวรรณราช
ผศ.ดร.สุชาดา เจียพงษ์
ผศ.ดร.ผ่องลักษณ์ จิตต์การุญ
อ.สุภาวดี น้อยน้าใส
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