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บทคัดย่อ 

การศึกษาความหลากชนิดของนกและพืชอาหารนกในเขตอุทยานแหํงชาติแจ๎ซ๎อน อ าเภอ
เมืองปาน จังหวัดล าปาง ตั้งแตํเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยใช๎วิธี line transect ใน 3 
พ้ืนที่ คือ (1) พ้ืนที่เกษตรกรรม ที่ระดับความสูงเหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง 800 เมตร  (2) 
เส๎นทางเดินศึกษาธรรมชาติใกล๎กับที่ท าการอุทยาน ซึ่งมีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ ที่ระดับความสูง 
900 เมตร  (3) บริเวณทางเดินป่าในเขตอุทยาน ลึกเข๎าไปจนถึงน้ าตกแจ๎ซ๎อนชั้นที่ 6 ซึ่งมีลักษณะเป็น
ป่าดิบแล๎ง ที่ระดับความสูง 1,000 เมตร  พบนก 98 ชนิด จาก 25 วงศ์ เป็นนกประจ าถิ่น 81 ชนิด 
นกอพยพ 15 ชนิด และนกอพยพผําน 2 ชนิด  เมื่อศึกษาเปรียบเทียบคําดัชนีความหลากหลายของ
ชนิดจาก Shannon’s index (H’) พบวําพ้ืนที่ศึกษาท่ี 1 มีคําสูงสุด (2.91) แสดงวํามีความหลากชนิด
ของนกมากที่สุด รองลงมา คือ พ้ืนที่ศึกษาที่ 2 และ 3  ซึ่งมีคําเทํากับ 2.63  และ 2.28 ตามล าดับ  
การเปรียบเทียบคําความสม่ าเสมอของการพบนก พบวําพ้ืนที่ศึกษาที่ 1 มีคําความสม่ าเสมอของการ
พบนกมากที่สุด คือ 0.71 พ้ืนที่ที่มีคํารองลงมา คือ พ้ืนที่ศึกษาที่ 2  คือ 0.68 สํวนพ้ืนที่ศึกษาที่ 3 
เป็นพื้นที่ที่มีความสม่ าเสมอของการพบนกน๎อยที่สุด คือ 0.59  สํวนการศึกษาคําความคล๎ายคลึงของ
ชุมนุมสิ่งมีชีวิต พบวําพ้ืนที่ศึกษาที่ 2 และ 3 มีความคล๎ายคลึงกันมากที่สุด คือ มีคําสูงถึงร๎อยละ 
76.08  สํวนการศึกษาพืชอาหารนก พบพืชอาหารนกทั้งหมด 36 ชนิด จาก 29 วงศ์ พืชอาหารที่นก
เลือกกินเฉพาะผลมีมากที่สุด คือ 22 ชนิด คิดเป็นร๎อยละ 61.11 รองลงมา คือ พืชอาหารที่นกเลือก
กินเฉพาะน้ าหวาน มี 7 ชนิด คิดเป็นร๎อยละ 19.44 พืชหาอาหารที่นกเลือกกินเฉพาะเกสร มี 3 ชนิด 
คิดเป็นร๎อยละ 8.33 พืชอาหารที่นกเลือกกินผลและน้ าหวาน มี 2 ชนิด คิดเป็นร๎อยละ 5.55 พืช
อาหารที่นกกินทั้งผล น้ าหวาน และเกสร มี 1 ชนิด คิดเป็นร๎อยละ 2.77 สํวนพืชอาหารที่นกเลือกกิน
เมล็ด มี 1 ชนิด คิดเป็นร๎อยละ 2.77 
ค าส าคัญ: ความหลากชนิดของนก, พืชอาหารนก, อุทยานแหํงชาติ 
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Abstract 
A study on diversity of birds and food plants of birds in the area of Chaeson 

national park, Lampang province were carried out from January to December 2016.  
A line transect method was used at 3 sampling sites; (1) cultivated area surrounding 
the national park at the elevation 800 metres above mean sea level (MAMSL) (2) 
mixed deciduous forest at the elevation 900 MAMSL. (3) dry evergreen forest at the 
elevation 1,000 MAMSL.  Ninety-eight species of birds from 25 families were records, 
which included 81 residents, 15 winter visitors and 2 passage migrants.  Comparison 
of bird species diversity using Shannon’s index (H’) revealed that sampling site 1 has 
the highest H’ index (2.91), indicating the highest number of bird species diversity.  
Species diversity in sampling site 2 and 3 was lower with the value of 2.63 and 2.28 
respectively. Comparison of evenness using Evenness index revealed that sampling 
site 1 has the highest Evenness index (0.71).  Evenness in sampling site 2 and 3 was 
lower with the value of 0.68 and 0.59 respectively.  Comparison of community 
similarity between sampling site 2 and sampling site 3 showed the highest 
percentage of similarity (Sorensen index equal to 78.08%)  Thirty-six species of food 
plants from 29 families were recorded.  The difference of ratio among the part of 
food plants which birds select for eating were 61.11% or 22 of plant species ate fruit 
only, 19.44% or 7 species ate nectar only, 8.33% or 3 species ate stamens only and 
2.77% or only 1 species ate seed.  There were some birds eat more than one part 
such as fruit and nectar about 5.55% or 2 species and fruit, nectar and stamens 
about 2.77% or only 1 species     
Keyword: diversity of birds, food plants of birds, national park 
 
บทน า 

การศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนับวํามีบทบาทและความส าคัญในแงํของการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การที่สิ่งแวดล๎อมมีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลาสํงผลตํอ
สิ่งมีชีวิตทั้งในด๎านการปรับตัว การกระจายตัว ความชุกชุม รวมถึงความหลากหลายของชนิด การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมอาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระท าของมนุษย์ สิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศมีหน๎าที่และบทบาทที่แตกตํางกัน มีการปรับตัวให๎สามารถอยูํรอดในสิ่งแวดล๎อมที่ตํางกัน 
การศึกษาความหลากหลายและความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล๎อมจะท าให๎ทราบถึงกลไก
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การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตซึ่งสามารถใช๎เป็นข๎อมูลในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
นอกจากนี้การส ารวจและการศึกษาสภาพนิเวศพ้ืนที่ไมํอาจด าเนินการได๎อยํางสมบูรณ์ถ๎าไมํมีการ
จ าแนกชนิดของสัตว์ในพ้ืนที่นั้น เพราะสัตว์ป่าบางชนิดอาจมีความส าคัญในระดับสิ่งแวดล๎อม (วีรยุทธ์ 
เลาหะจินดา และวุฒิ ทักษิณธรรม, 2549)  ประเทศไทยเป็นแหลํงที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
แหํงหนึ่งของโลก โดยมีชนิดของสิ่งมีชีวิตมากมาย เฉลี่ยประมาณร๎อยละ 6-10 ของโลก ในขณะที่
พ้ืนที่ของประเทศมีเพียงประมาณร๎อยละ 0.34 ของแผํนดินโลกเทํานั้น จากการรายงานเมื่อเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 พบนกในประเทศไทยประมาณ 988 ชนิดจาก 70 วงศ์ รองจากเมียนมาร์ที่
พบ 1,027 ชนิด สํวนมาเลเซียพบ 661 ชนิด และกัมพูชาพบ 476 ชนิด ประชากรนกในประเทศไทย
สํวนใหญํเป็นกลุํมนกที่อาศัยอยูํในป่าหรือที่เรียกวํานกป่า กลุํมที่สอง คือ นกน้ า พ้ืนที่ส าคัญในการ
ประเมินประชากรนกน้ าก็คืออําวไทยตอนใน เพราะสามารถพบเห็นนกน้ าได๎สูงสุดถึง 600 ตัว/วัน 
กลุํมที่สาม คือ นกทุํง หรือนกที่อาศัยอยูํในพ้ืนที่เกษตรกรรม มีประชากรอยูํประมาณร๎อยละ 7 จาก
นกทั้งหมดของไทย (ฟิลิป ดี ราวด์, 2551)  นกเป็นทรัพยากรชีวภาพอยํางหนึ่งที่มีความส าคัญตํอ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ชํวยให๎ระบบนิเวศด ารงอยูํได๎อยํางสมดุล เนื่องจากนกมีสํวนชํวยผสมเกสร
ของดอกไม๎ ชํวยแพรํกระจายพันธุ์พืช ชํวยก าจัดศัตรูพืช และชํวยก าจัดซากสัตว์ เนื่องจากนกกับ
สภาพแวดล๎อมมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเป็นอยํางมาก นกจึงเป็นดัชนีที่ชี้ให๎เห็นถึงลักษณะและ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อม ในขณะเดียวกันสภาพแวดล๎อมก็สามารถสะท๎อนให๎เห็นถึงชนิด 
ความหลากหลาย และจ านวนประชากรของนกในสภาพแวดล๎อมเชํนนั้นได๎ นกจึงกลายเป็นกลุํมของ
สัตว์ที่มนุษย์เลือกมาใช๎ศึกษาลักษณะและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมตั้งแตํอดีตถึงปัจจุบัน
เพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการหามาตรการเพ่ืออนุรักษ์นกและสภาพแวดล๎อม ถ๎าพ้ืนที่ ใดมีความ
หลากหลายของพืชอาหารนกมากก็จะท าให๎นกมีแหลํงอาหารที่อุดมสมบูรณ์ ชํวยดึงดูดให๎นกเข๎ามา
อาศัยอยูํในพ้ืนที่แหํงนั้นเป็นจ านวนมาก พ้ืนที่ใดมีความหลากชนิดของนกสูง สํวนมากก็จะมี
สภาพแวดล๎อมที่ดี (ฟิลิป ดี ราวด์, 2550) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความหลากชนิดของนกในเขตอุทยานแหํงชาติแจ๎ซ๎อน 
อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง และศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายของนกใน 3 พ้ืนที่ศึกษา คือ 
บริเวณพ้ืนที่เกษตรกรรม สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 800 เมตร บริเวณเส๎นทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ (nature trail) ใกล๎กับที่ท าการอุทยานซึ่งมีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ (สูงจาก
ระดับน้ าทะเลประมาณ 900 เมตร) และบริเวณทางเดินป่าในเขตอุทยาน ลึกเข๎าไปจนถึงน้ าตกแจ๎
ซ๎อนชั้นที่ 6 ซึ่งมีลักษณะเป็นป่าดิบแล๎ง (สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 1,000 เมตร) นอกจากนี้ยัง
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ท าการศึกษาความหลากชนิดของพืชอาหารนกในกลุํมของนกกินพืช และศึกษาความสัมพันธ์ของ
ความหลากชนิดของพืชอาหารนกกับความหลากชนิดของนก ปริมาณนก และการกระจายตัวของนก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การเก็บข๎อมูลความหลากชนิดของนกในเขตอุทยานแหํงชาติแจ๎ซ๎อน ตั้งอยูํพิกัด 18º 45’12” 
N 99º 24’32” E ท าโดยการก าหนดเส๎นทางส ารวจนกระยะทาง 500 เมตรจ านวน 3 เส๎นทาง คือ 1) 
บริเวณพ้ืนที่เกษตรกรรมของชาวบ๎านที่อยูํรอบๆ อุทยาน สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 800 เมตร 
2) บริเวณเส๎นทางเดินศึกษาธรรมชาติใกล๎กับที่ท าการอุทยานซึ่งมีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ สูงจาก
ระดับน้ าทะเลประมาณ 900 เมตร และ 3) บริเวณทางเดินป่าในเขตอุทยาน ลึกเข๎าไปจนถึงน้ าตกแจ๎
ซ๎อนชั้นที่ 6 ซึ่งมีลักษณะเป็นป่าดิบแล๎ง สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 1,000 เมตร เก็บข๎อมูลโดยใช๎
วิธี line transect แบํงระยะทางในแตํละเส๎นทางออกเป็น 10 ชํวง แตํละชํวงหํางกัน 50 เมตร โดยมี
รัศมีในการเก็บข๎อมูล 25 เมตร ใช๎เวลาในการส ารวจแตํละชํวง 5 นาที ส ารวจนกตั้งแตํเวลา 06.00-
18.00 น. แบํงเป็น 12 ชํวงเวลา ชํวงเวลาละ 50 นาที คือ 06.00-06.50 น., 07.00-07.50 น., 08.00-
08.50 น., 09.00-09.50 น., 10.00-10.50 น., 11.00-11.50 น., 12.00-12.50น., 13.00-13.50 น., 
14.00-14.50 น., 15.00-15.50 น., 16.00-16.50 น. และ 17.00-17.50 น. ส ารวจนก 12 ครั้งตาม
ชํวงเวลาในแตํละเส๎นทางในแตํละเดือนเป็นเวลา 12 เดือน โดยเริ่มตั้งแตํเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 
พ.ศ. 2559 บันทึกชนิด จ านวน และพฤติกรรมของนกที่พบ จ าแนกชนิดของนกตามหนังสือคูํมือดูนก
หมอบุญสํง เลขะกุล “นกเมืองไทย” (จารุจินต์ นภีตะภัฏ และคณะ, 2550)  หลังจากนั้นน าข๎อมูลที่
ได๎มาวิเคราะห์คํา Species Diversity, Evenness และ Community Similarity โดยใช๎โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ Microsoft Excel นอกจากนี้ยังมีการเก็บข๎อมูลปัจจัยตํางๆ ที่มีผลตํอกิจกรรม 
(Activity) และการปรากฏตัวของนกไปพร๎อมๆ กับการเก็บข๎อมูลความหลากชนิดของนกในแตํละครั้ง
ที่ท าการส ารวจ และท าการวิเคราะห์ข๎อมูลทั้งหมดที่ได๎  สํวนการเก็บข๎อมูลพืชอาหารนกนั้น ท าการ
เก็บข๎อมูลพืชอาหารนกโดยสังเกตจากพฤติกรรมการกินอาหารของนกแตํละชนิดที่พบ และ
เปรียบเทียบกับข๎อมูลในหนังสือต๎นไม๎เมืองเหนือ คูํมือศึกษาพรรณไม๎ยืนต๎นในป่าทางภาคเหนือของ
ประเทศไทย (ไซมอน การ์ดเนอร์ และคณะ, 2549)  แล๎วเก็บตัวอยํางพืชน าสํงให๎นักวิชาการของ
อุทยานเพ่ือวินิจฉัยอยํางละเอียดอีกครั้ง หลังจากนั้นน าข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของ
ความหลากชนิดของนกกับความหลากชนิดของพืชอาหารนก ปริมาณนก และการกระจายตัวของนก 
 
ผลการวิจัย 

จากการส ารวจนกในเขตอุทยานแหํงชาติแจ๎ซ๎อน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง ตั้งแตํเดือน
มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 พบนกทั้งสิ้น 98 ชนิด (ดังตารางที่ 1) จาก 25 
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วงศ์ เป็นนกประจ าถิ่น (Residents ; R) 81 ชนิด นกอพยพ (Winter visitors; W) 15 ชนิด และนก
อพยพผําน (Passage migrants; P) 2 ชนิด 
 
ตาราง1 รายช่ือนกชนิดต่างๆ ท่ีพบในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน 

รายช่ือนก ชื่อวิทยาศาสตร์ สถานะ 

1. เหยี่ยวนกเขาชิครา Accipiter badius R 
2. เหยี่ยวรุ๎ง Spilornis cheela R 
3. นกยางกรอกพันธุ์จีน Ardeola bacchus W 
4. นกยางควาย Bubulcus ibis W 
5. นกกะปูดใหญํ Centropus sinensis R 
6. นกกระจิบหญ๎าสีข๎างแดง Prinia rufescens R 
7. นกกระจิบหญ๎าอกเทา Prinia hodgsonii R 
8. นกกระจิบหญ๎าสีเรียบ Prinia inornata R 
9. นกยอดข๎าวหางแพนหัวแดง Cisticola exilis R 
10. นกเขาใหญํ Streptopelia chinensis R 
11. นกเขาชวา Geopelia striata R 
12. นกเขาเขียว Chalcophaps indica R 
13. นกเขาเปล๎าธรรมดา Treron curvirostra R 
14. นกเขียวคราม Irena puella R 
15. นกมูม Ducula badia R 
16. นกตะขาบทุํง Coracias benghalensis R 
17. นกขมิ้นน๎อยธรรมดา Aegithina tiphia R 
18. นกขมิ้นน๎อยปีกสีเรียบ Aegithina lafresnayei R 
19. นกแซงแซวสีเทา Dicrurus leucophaeus R 
20. นกแซงแซวหางบํวงใหญํ Dicrurus paradiseus R 
21. นกแซวสวรรค์ Terpsiphone paradise R 
22. นกแอํนพง Artamus fuscus R 
23. นกจับแมลงจุกด า Hypothymis azurea R 
24. นกเฉี่ยวบุ๎งใหญํ Coracina melaschistos R 
25. นกบั้งรอกใหญํ Phaenicophaeus tristis R 
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รายช่ือนก ชื่อวิทยาศาสตร์ สถานะ 

26. นกคัคคูเสีมํวง Chrysococcyx xanthorhynchus R 
27. นกคัคคูแซงแซว Surniculus lugubris  R 
28. นกจาบปีกอํอนอกเหลือง Emberiza aureola W 
29. นกกะเต็นอกขาว Halcyon smyrninsis R 
30.  นกกะเต็นน๎อยธรรมดา Alcedo atthis R 
31. นกนางแอํนบ๎าน Hirundo rustica  W 
32. นกนางแอํนหางลวด Hirundo smithii R 
33. นกแอํนพันธุ์หิมาลัย Aerodramus brevirostris R 
34. นกเขียวก๎านตองหน๎าผากสีทอง Chloropsis aurifrons R 
35. นกเขียวก๎านตองปีกสีฟ้า Chloropsis cochinchinnensis R 
36. นกอีเสือสีน้ าตาล Lanius cristatus W 
37. นกอีเสือหลังแดง Lanius collurioides W 
38. นกจับแมลงอกส๎มท๎องขาว Cyornis tickelli R 
39. นกจับแมลงคอแดง Ficedula parva W 
40. นกจับแมลงสีฟ้า Eumyias thalassina R 
41. นกจับแมลงสีน้ าตาล Muscicapa dauurica W 
42. นกจับแมลงสีน้ าตาลแดง Muscicapa ferruginea P 
43. นกจับแมลงหัวเทา Culicicapa ceylonensis R 
44. นกจับแมลงจุกด า Hypothymis azurea R 
45. นกกางเขนบ๎าน Copsychus saularis R 
46. นกกางเขนดง Copsychus malabaricus R 
47. นกยอดหญ๎าสีด า Saxicola caprata R 
48. นกยอดหญ๎าหัวด า Saxicola torquata W 
49. นกคอทับทิม Luscinia calliope W 
50. นกกินปลีอกเหลือง Nectarinia jugularis  R 
51. นกกินปลีแก๎มสีทับทิม Anthreptes singalensis R 
52. นกกินปลีด ามํวง Nectarinia asiatica R 
53. นกกินปลีคอแดง Aethopyga siparaja R 
54. นกกินปลีท๎ายทอยน้ าเงิน Hypogramma hypogrammicum R 
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55. นกปลีกล๎วยเล็ก Arachnothera longirostra R 
56. นกปลีกล๎วยลาย Arachnothera magna R 
57. นกสีชมพูสวน Dicaeum cruentatum R 
58. นกกาฝากปากหนา Dicaeum agile R 
59. นกกาฝากสีเรียบ Dicaeum concolor R 
60. นกกระจอกบ๎าน Passer montanus R 
61. นกกระติ๊ดขี้หมู Lonchura leucogastra R 
62. นกกระติ๊ดตะโพกขาว Lonchura striata R 
63.  นกอ๎ุมบาตรหน๎าขาวหลังด า Motacilla alba leucopsis W 
64. นกเด๎าลมดง Dendronanthus indicus W 
65. นกเด๎าลมเหลือง Motacilla flava W 
66. นกเด๎าดินทุํงเล็ก Anthus rufulus R 
67. นกกระจาบธรรมดา Ploceus philippinus R 
68. ไกํป่า Gallus gallus R 
69. ไกํฟ้าหลังขาว Lophura nycthemera R 
70. นกปรอดหัวโขน Pycnonotus jocosus R 
71. นกปรอดหัวสีเขมํา Pycnonotus aurigaster R 
72. นกปรอดสวน Pycnonotus blanfordi R 
73. นกปรอดเหลืองหัวจุก Pycnonotus melanicterus R 
74. นกปรอดทอง Pycnonotus atriceps R 
75. นกปรอดโอํงเมืองเหนือ Alophoixus pallidus R 
76. นกกวัก Amaurornis phoenicurus R 
77. นกไตํไม๎หน๎าผากก ามะหยี่ Sitta frontalis R 
78. นกฮูก Otus bakkamoena R 
79. นกเอ้ียงสาริกา Acridotheres tristis R 
80. นกเอ้ียงหงอน Acridotheres grandis R 
81. นกก้ิงโครงแกลบหัวเทา Sturnus malabaricus R 
82. นกกระจิ๊ดธรรมดา Phylloscopus inornatus W 
83. นกกระจิ๊ดขั้วโลกเหนือ Phylloscopus borealis P 
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84. นกกระจิ๊ดหางขาวเล็ก Phylloscopus davisoni R 
85. นกกระจิบธรรมดา Orthotomus sutorius R 
86. นกกระจิบคอด า Orthotomus atrogularis R 
87. นกพงปากหนา Acrocephalus aedon W 
88. นกมุํนรกตาขาว Alcippe poioicephala R 
89. นกระวังไพรปากยาว Pomatorhinus hypoleucos R 
90. นกหางร าด า Heterophasia melanoleuca R 
91. นกภูหงอนท๎องขาว Erpornis zantholeuca R 
92. นกกินแมลงหน๎าผากน้ าตาล Stachyris rufifrons R 
93. นกกินแมลงกระหมํอมแดง Timalia pileata R 
94. นกกินแมลงอกเหลือง Macronous gularis R 
95. นกแสก Tyto alba R 
96. นกกะรางหัวขวาน Upupa epops R 
97. นกพญาไฟใหญํ Pericrocotus speciosus R 
98. นกโพระดกคอสีฟ้า Megalaima asiatica R 

 
จ านวนชนิดของนกที่พบในแตํละเดือนในแตํละพ้ืนที่ศึกษามีความแตกตํางกัน ในพ้ืนที่ศึกษา

ที่ 1 พบจ านวนชนิดของนกมากท่ีสุดในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 คือ 32 ชนิด สํวนในเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2559 พบจ านวนชนิดของนกน๎อยที่สุด คือ 12 ชนิด พ้ืนที่ศึกษาที่ 2 พบจ านวนชนิดของนกมาก
ที่สุดในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 คือ 26 ชนิด สํวนในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 พบจ านวนชนิดของ
นกน๎อยที่สุด คือ 8 ชนิด  พ้ืนที่ศึกษาที่ 3 พบจ านวนชนิดของนกมากที่สุดในเดือนมกราคม พ.ศ. 
2559 คือ 33 ชนิด สํวนในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 พบจ านวนชนิดของนกน๎อยที่สุด คือ 9 ชนิด 
จ านวนชนิดของนกในฤดูหนาวจะมากกวําในฤดูร๎อนและฤดูฝน โดยเฉพาะอยํางยิ่งในฤดูฝนหากสภาพ
อากาศมีลักษณะครึ้มหรือมีฝนตกจะพบนกน๎อยมาก  

จากการศึกษาพบวําสํวนใหญํนกที่เป็นนกอพยพ (winter visitor) จะเริ่มอพยพย๎ายถิ่นเข๎ามา
อาศัยอยูํในเขตอุทยานแหํงชาติแจ๎ซ๎อนในชํวงต๎นฤดูหนาวราวเดือนกันยายน ถึง ตุลาคม และจะย๎าย
ถิ่นกลับในราวเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม ท าให๎พบนกอพยพได๎ในชํวงฤดูหนาว โดยพ้ืนที่ศึกษาที่ 1 
พบนกอพยพมากที่สุดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 จ านวน 7 ชนิด พ้ืนที่ศึกษาที่ 2 พบนกอพยพมาก
ที่สุดในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 จ านวน 4 ชนิด พ้ืนที่ศึกษาที่ 3 พบนกอพยพมากที่สุดในเดือน
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มกราคม พ.ศ. 2559 จ านวน 7 ชนิด สํวนในชํวงฤดูฝนมักไมํพบนกอพยพ แตํที่นําสังเกตคือในการ
ส ารวจนกในพ้ืนที่ศึกษาที่ 1 พบนกเด๎าลมเหลืองซึ่งเป็นนกอพยพในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ซึ่ง
ยังคงอยูํในชํวงฤดูฝน 

จากการส ารวจตลอดทั้งปีพบวําในแตํละพ้ืนที่ศึกษามีจ านวนชนิดของนกแตกตํางกัน ดังนี้ 
1. พ้ืนที่ศึกษาที่ 1 พบนก 58 ชนิด จัดเป็นนกประจ าถิ่น 45 ชนิด นกอพยพเข๎ามาในชํวงฤดู

หนาว 12 ชนิด นกอพยพผําน 1 ชนิด 
2. พ้ืนที่ศึกษาที่ 2 พบนก 52 ชนิด จัดเป็นนกประจ าถิ่น 44 ชนิด นกอพยพเข๎ามาในชํวงฤดู

หนาว 7 ชนิด นกอพยพผําน 1 ชนิด 
3. พ้ืนที่ศึกษาที่ 3 พบนก 49 ชนิด จัดเป็นนกประจ าถิ่น 39 ชนิด นกอพยพเข๎ามาในชํวงฤดู

หนาว 9 ชนิด นกอพยพผําน 1 ชนิด 
เมื่อพิจารณาคําดัชนีความหลากหลายของชนิดจาก Shannon’s index (H’) พบวําในพ้ืนที่

ศึกษาที่ 1 มีคําสูงสุด คือ 2.91 แสดงวํามีความหลากชนิดของนกมากที่สุด รองลงมาคือพ้ืนที่ศึกษาที่ 
2 มีคํา 2.63 และพ้ืนที่ศึกษาท่ี 3 มีคําต่ าสุด คือ 2.28 

เมื่อพิจารณาคําดัชนีความสม่ าเสมอของการพบนกในเส๎นทางเดินส ารวจจาก Evenness 
index (E5) ใน 3 พ้ืนที่ศึกษา พบวํามีความแตกตํางของความสม่ าเสมอของการพบนก โดยพ้ืนที่
ศึกษาที่ 1 มีคําความสม่ าเสมอของการพบนกมากที่สุด คือ 0.71 พ้ืนที่ที่มีคําความสม่ าเสมอของการ
พบนกรองลงมาคือพ้ืนที่ศึกษาที่ 2 คือ 0.68 สํวนพ้ืนที่ศึกษาที่ 3 เป็นพ้ืนที่ที่มีคําความสม่ าเสมอของ
การพบนกน๎อยที่สุด คือ 0.59 

เมื่อเปรียบเทียบคําความคล๎ายคลึงของชุมนุมสิ่งมีชีวิตจาก Sorensen index พบวําพ้ืนที่
ศึกษาที่ 2 กับพ้ืนที่ศึกษาที่ 3 มีความคล๎ายคลึงของชุมนุมสิ่งมีชีวิตสูงถึงร๎อยละ 76.08 สํวนพ้ืนที่
ศึกษาท่ี 1 กับพ้ืนที่ศึกษาท่ี 2 มีคําความคล๎ายคลึงของชุมนุมสิ่งมีชีวิตร๎อยละ 40.78 และพ้ืนที่ศึกษาที่ 
1 กับพ้ืนที่ศึกษาท่ี 3 มีคําความคล๎ายคลึงน๎อยที่สุด คือ ร๎อยละ 38.83 

สํวนการส ารวจพืชอาหารนกนั้นส ารวจโดยสังเกตพฤติกรรมการกินอาหารของนกชนิดตํางๆ 
เริ่มส ารวจตั้งแตํเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 พบพืชอาหารนกทั้งหมด 36 
ชนิด (ดังตารางที่ 2) จาก 29 วงศ ์

นกบางชนิดมีพฤติกรรมการกินอาหารรวมกันเป็นฝูง เชํน นกกระติ๊ดขี้หมู นกปรอดเหลืองหัว
จุก นกปรอดหัวสีเขมํา นกปรอดหัวโขน เป็นต๎น สํวนพวกนกกินปลีมักจะเข๎ากินอาหารเดี่ยวๆ นกจะ
เลือกกินสํวนตํางๆ ของพืชอาหารแตกตํางกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับชนิดของนก สํวนตํางๆ ของพืชที่นกมัก
กินเป็นอาหาร คือ ผล เกสร น้ าหวาน และเมล็ด จากการศึกษาพบวําพืชอาหารที่นกเลือกกินเฉพาะ
ผลมีมากที่สุด คือ มี 22 ชนิด คิดเป็นร๎อยละ 61.11 รองลงมา คือ พืชอาหารที่นกเลือกกินเฉพาะ
น้ าหวาน มี 7 ชนิด คิดเป็นร๎อยละ 19.44 พืชอาหารที่นกเลือกกินเฉพาะเกสรมี 3 ชนิด คิดเป็นร๎อย
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ละ 8.33 พืชอาหารที่นกเลือกกินผลและน้ าหวาน มี 2 ชนิด คิดเป็นร๎อยละ 5.55 พืชอาหารที่นกกิน
ทั้งผล น้ าหวาน และเกสร มี 1 ชนิด คิดเป็นร๎อยละ 2.77 สํวนพืชอาหารที่นกเลือกกินเมล็ด มี 1 ชนิด 
คิดเป็นร๎อยละ 2.77 ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 

 
ตาราง2 รายช่ือพืชอาหารนกชนิดต่างๆ ท่ีพบในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน 

รายช่ือพืชอาหารนก ชื่อวิทยาศาสตร์ ส่วนของพืชที่นกกิน 

1. แคหางคําง Markhamia stipulata Seen น้้าหวาน 
2. กระดุมผี Glochidion rubrum ผล 
3. เติม Bischofia javanica ผล 
3. พังแหรใหญํ Trema orientalis ผล 
5. ปิ้งขาว Clerodendrum 

glandulosum 
ผล 

6. ไขํปลา Debregeasia longifolia ผล 
7. ขนุนป่า (มะหาด) Artocarpus lakoocha ผล 
8. ข๎าวสารหลวง Maesa rementacea ผล 
9. อวบด า Chionanthus ramiflorus ผล 
10. ผักไผํดอย Polygonum chinense ผล 
11. นางพญาเสือโครํง Prunus cerasoides ผล, น้้าหวาน, เกสร 
12. พะยอมดง Meliosma pinnata ผล 
13. ส๎านเห็บ Saurauia roxburghii ผล 
14. ตะไคร๎ต๎น Scurrula parasitica ผล 
15. มะไฟ Baccaurea ramiflora ผล 
16. มะเกิ้ม Canarium subulatum ผล 
17. มะกอก Spondias pinnata ผล 
18. มะรุม Morinca oleifera น้้าหวาน 
19. หว๎า Syzygium cumini ผล 
20. ไทรย๎อย Ficus benjamina ผล 
21. กรําง Ficus altissima ผล 
22. กระท๎อน Sandoricum koetjape ผล 
23. ราชดัด Brucea mollis ผล 
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รายช่ือพืชอาหารนก ชื่อวิทยาศาสตร์ ส่วนของพืชที่นกกิน 

24. เสี้ยวดอกขาว Bauhinia variegata น้้าหวาน 
25. ตะขบ Muntingia calabura ผล, น้้าหวาน 
26. ต าลึง Coccinia grangis ผล 
27. รางจืด Thunbergia laurifolia น้้าหวาน 
28. มะละกอ Carica papaya ผล 
29. กล๎วยป่า Musa acuminata ผล, น้้าหวาน 
30. ยอ Morinda citrifolia น้้าหวาน 
31. โมกมัน Wrightia arborea เกสร 
32. มูกเขา Hunteria zeylanica ผล 
33. ช๎างกระ Rhynchostylis gigantea น้้าหวาน 
34. หญ๎าคา Imperata cylindrical เมล็ด 
35. ตองแตบ Macaranga denticulata น้้าหวาน 
36. สมอพิเภก Terminalia bellirica เกสร 

 
สรุปและอภิปรายผล  

จากผลการศึกษาจะเห็นวําในแตํละพ้ืนที่ศึกษาพบจ านวนชนิดของนกมากที่สุดในระหวํางฤดู
หนาวถึงต๎นฤดูร๎อนซึ่งเป็นชํวงที่มีนกอพยพจากตอนเหนือของทวีปเอเชียเข๎ามาอาศัยอยูํ (รุํงโรจน์ จุก
มงคล, 2549)  เมื่อรวมกับนกประจ าถิ่นซึ่งมีแหลํงที่อยูํอยูํในพ้ืนที่ศึกษาอยูํแล๎วจึงท าให๎จ านวนชนิด
ของนกมากกวําในชํวงเวลาอ่ืนของปี สํวนในฤดูร๎อนและฤดูฝนพบวํามีจ านวนชนิดของนกน๎อยลง 
สาเหตุประการหนึ่งก็เนื่องมาจากนกอพยพได๎บินอพยพกลับไปยังถิ่นเดิมเพ่ือสร๎างรังวางไขํอีกครั้งเมื่อ
ฤดูหนาวผํานไป ท าให๎นกในพ้ืนที่ศึกษาเหลือเพียงนกประจ าถิ่นอาศัยอยูํเทํ านั้น นอกจากนี้การพบ
จ านวนชนิดของนกน๎อยลงในชํวงฤดูร๎อนยังเนื่องมาจากในฤดูร๎อนมีอุณหภูมิสูงขึ้น นกจึงมีการปรับ
หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเอง เชํน มีการอพยพไปหากินในพ้ืนที่ที่มีระดับความสูงมากขึ้นซึ่ง
เป็นบริเวณท่ีมีอุณหภูมิเหมาะสมตํอการด ารงชีวิตมากกวําเนื่องจากไมํร๎อนอบอ๎าว หากนกยังอาศัยอยูํ
ในพ้ืนที่ที่มีอุณหภูมิสูงเป็นเวลานานอาจท าให๎อัตราเมแทบอลิซึมของรํางกายลดลง (West, 1972)  
สาเหตุอีกประการหนึ่งที่ท าให๎ในชํวงฤดูร๎อนพบจ านวนชนิดของนกน๎อยอาจเป็นผลมาจากจักจั่นซึ่งมัก
จับคูํผสมพันธุ์ในชํวงเดือนเมษายนและพฤษภาคม ในชํวงจับคูํผสมพันธุ์นี้จักจั่นจะสํงเสียงเกือบตลอด
ทั้งวัน ซึ่งเสียงดังกลําวอาจรบกวนโสตประสาทของนก ดังรายงานการวิจัยของ Jennifer และ 
Michael ปี ค.ศ. 1999 ได๎รายงานไว๎วําความชุกชุมของจักจั่นในป่าสนมีผลตํอความหลากชนิดของนก 
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โดยเสียงของจักจั่นตัวผู๎ที่สํงออกไปเพ่ือดึงดูดตัวเมียให๎เข๎ามาผสมพันธุ์มีผลท าให๎ชํวงเวลาดังกลําวพบ
จ านวนชนิดของนกน๎อยลง (Jennifer & Michael, 1999)  สํวนสาเหตุที่ท าให๎พบจ านวนชนิดของนก
น๎อยลงในชํวงฤดูฝนก็เนื่องมาจากในชํวงฤดูฝนมักมีสภาพอากาศครึ้มและมีฝนตกชุกมากกวําชํวงอ่ืนๆ 
ของปี ซึ่งสภาพอากาศเชํนนี้นกจะไมํคํอยมีกิจกรรมตํางๆ และไมํคํอยสํงเสียงร๎อง ท าให๎พบจ านวน
ชนิดของนกน๎อยลง โดยเฉพาะอยํางยิ่งในปี พ.ศ. 2559 มีฝนตกชุกจนถึงปลายเดือนตุลาคม จึงท าให๎
พ้ืนที่ศึกษาท่ี 1 และ 2 พบจ านวนชนิดของนกน๎อยที่สุดในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ทั้งที่ในความเป็น
จริงแล๎วในชํวงเดือนกันยายนและตุลาคมของทุกปีเป็นชํวงที่เริ่มมีนกอพยพเข๎ามาอาศัยอยูํในพ้ืนที่แล๎ว
จึงนําจะพบจ านวนชนิดของนกเพ่ิมมากข้ึน อยํางไรก็ตามการส ารวจนกในแตํละพ้ืนที่ศึกษาก็พบวํานก
อพยพสํวนใหญํจะเริ่มอพยพเข๎ามาอาศัยอยูํในพื้นท่ีศึกษาตั้งแตํเดือนกันยายนและตุลาคมซึ่งเป็นชํวงที่
เริ่มเข๎าสูํฤดูหนาว แตํพ้ืนที่ศึกษาที่ 1 กลับพบนกเด๎าลมเหลืองซึ่งเป็นนกอพยพเข๎ามาอาศัยอยูํตั้งแตํ
เดือนสิงหาคมซึ่งยังอยูํในชํวงฤดูฝน ที่เป็นเชํนนี้อาจเกิดจากสภาพอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
จากในอดีตสํงผลท าให๎นกอพยพเร็วขึ้น หรืออาจเป็นไปได๎วํานกที่พบเป็นประชากรที่ไมํอพยพกลับถิ่น
เดิม ซึ่งคงต๎องมีการศึกษาอยํางตํอเนื่องจึงจะทราบค าตอบที่แนํนอน 

เมื่อพิจารณาคําดัชนีความหลากหลายของชนิดจาก Shannon’s index พบวําพ้ืนที่ศึกษาที่ 
1 (ความสูง 800 เมตร) มีคําสูงสุด แสดงวํามีความหลากชนิดของนกมากท่ีสุด รองลงมาคือพ้ืนที่ศึกษา
ที่ 2 (ความสูง 900 เมตร) และพ้ืนที่ศึกษาท่ี 3 (ความสูง 1,000 เมตร) มีคําต่ าสุด แสดงวําระดับความ
สูงของพ้ืนที่ซึ่งเป็นแหลํงที่อยูํของนกเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลตํอจ านวนชนิดและการกระจายตัวของนก 
โดยจ านวนชนิดของนกที่พบในพ้ืนที่ระดับต่ าจะมีมากกวําพ้ืนที่ระดับสูงกวํา ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัย
ของ Laman และคณะ ซึ่งศึกษาความหลากชนิดของนกในอุทยานแหํงชาติ Gunung Palung 
ประเทศอินโดนีเซีย โดยแบํงพ้ืนที่ศึกษาตามระดับความสูงและประเภทของป่า ผลการศึกษาพบวําป่า
ดิบแล๎งในระดับต่ าเป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากชนิดของนกสูงกวําพ้ืนที่อ่ืนๆ (Laman et al., 1996) และ
ยังสอดคล๎องกับการศึกษาความหลากชนิดของนกบริเวณดอยผ๎าหํมปก อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหมํ 
ซึ่งผลการศึกษาพบวําป่าดิบเขาระดับต่ ามีความหลากชนิดของนกมากกวําป่าดิบเขาระดับสูง 
(เอกลักษณ์ คันศร, 2548) 

จากผลการค านวณคําดัชนีความสม่ าเสมอของการพบนก พบวําพ้ืนที่ศึกษาที่ 1 มีคําดัชนี
ความสม่ าเสมอของการพบนกมากที่สุด พ้ืนที่ที่มีคําดัชนีความสม่ าเสมอของการพบนกรองลงมาคือ
พ้ืนที่ศึกษาที่ 2 สํวนพ้ืนที่ศึกษาที่ 3 เป็นพ้ืนที่ที่มีดัชนีความสม่ าเสมอของการพบนกน๎อยที่สุด ทั้งนี้
เนื่องจากการกระจายตัวของนกในแตํละพ้ืนที่ศึกษามีความแตกตํางกัน พ้ืนที่ที่มีคําดัชนีความ
สม่ าเสมอของการพบนกสูงนั้นแสดงวําสามารถพบนกได๎อยํางสม่ าเสมอทุกชํวงของเส๎นทางส ารวจ แตํ
บางพ้ืนที่ศึกษาจะพบนกในบางชํวงของเส๎นทางส ารวจเทํานั้นจึงมีคําดัชนีความสม่ าเสมอของการพบ
ต่ ากวํา จากเหตุผลดังกลําวท าให๎แตํละพ้ืนที่ศึกษามีความสม่ าเสมอของการพบนกแตกตํางกัน และ
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พ้ืนที่ศึกษาท่ี 1 มีคําดัชนีความสม่ าเสมอของการพบนกมากที่สุด ซึ่งอาจเนื่องมาจากเป็นพ้ืนที่ศึกษาที่
มีนกมากท่ีสุดทั้งจ านวนชนิดและจ านวนประชากร จึงท าให๎มีนกกระจายตัวอยูํทั่วไปในพ้ืนที่ ดังนั้นใน
เส๎นทางส ารวจจึงสามารถพบนกได๎อยํางสม่ าเสมอในทุกชํวงของเส๎นทาง 

การศึกษาความคล๎ายคลึงของชุมนุมสิ่งมีชีวิต พบวําพ้ืนที่ศึกษาที่ 2 และพ้ืนที่ศึกษาที่ 3 มีคํา
ความคล๎ายคลึงของชุมนุมสิ่งมีชีวิตสูงที่สุด รองลงมาคือพ้ืนที่ศึกษาที่ 1 กับพ้ืนที่ศึกษาที่ 2 สํวนพ้ืนที่
ศึกษาที่ 1 กับพ้ืนที่ศึกษาที่ 3 มีคําความคล๎ายคลึงน๎อยที่สุด จากผลที่ได๎แสดงวําแตํละพ้ืนที่ศึกษามี
ชนิดของนกที่เข๎าไปใช๎พ้ืนที่แตกตํางกันออกไป ในสองพ้ืนที่ที่มีคําความคล๎ายคลึงของชุมนุมสิ่งมีชีวิต
สูงแสดงวําทั้งสองพ้ืนที่มีความเหมือนชนิดของนกที่เข๎าไปใช๎พ้ืนที่สูงกวําสองพ้ืนที่ที่มีความคล๎ายคลึง
กันของชุมนุมสิ่งมีชีวิตน๎อยกวํา ซึ่งในพ้ืนที่ศึกษาท่ี 2 และพ้ืนที่ศึกษาที่ 3 มีความเหมือนชนิดของนกที่
เข๎าไปใช๎พ้ืนที่สูงกวํา เนื่องจากนกที่อาศัยอยูํในพ้ืนที่ทั้งสองสํวนใหญํเป็นนกป่าเหมือนกัน สํวนพ้ืนที่
ศึกษาที่ 1 นั้นมีทั้งนกป่าและนกทุํง ท าให๎มีชนิดของนกที่เข๎าไปใช๎พ้ืนที่ตํางจากพ้ืนที่ศึกษาที่ 2 และ
พ้ืนที่ศึกษาท่ี 3 อยํางชัดเจน 

การสังเกตพฤติกรรมการกินอาหารของนกชนิดตํางๆ ที่พบท าให๎ทราบวําพืชอาหารที่นกเลือก
กินเฉพาะผลมีมากที่สุด จากผลการศึกษาที่ได๎นี้สอดคล๎องกับการศึกษาความหลากหลายของพืช
อาหารนกบริเวณถ้ าน้ าลอด จังหวัดแมํฮํองสอน ซึ่งพบวําสํวนของพืชอาหารที่นกเลือกกินมากที่สุดคือ
สํวนผล (สวัสดิ์ สนิทจันทร์ และนริทธิ์ สีตะสุวรรณ, 2544)  นอกจากนี้ยังสอดคล๎องกับการศึกษา
ความหลากชนิดของพืชอาหารนกที่ดอยผ๎าหํมปก จังหวัดเชียงใหมํ ซึ่งก็รายงานไว๎เชํนกันวําสํวนของ
พืชอาหารที่นกเลือกกินมากที่สุดคือสวนผล การที่พบชนิดของนกในพ้ืนที่ศึกษาที่ 1 มากกวําพ้ืนที่
ศึกษาอ่ืนๆ อาจเนื่องมาจากในพ้ืนที่ศึกษาที่ 1 มีชนิดของพืชอาหารนกที่หลากหลายกวํา เนื่องจาก
พ้ืนที่ศึกษาที่ 1 เป็นพ้ืนที่เพาะปลูกทั้งพืชสวนและพืชไรํ จึงมีผลไม๎ทั้งที่เป็นผลไม๎ที่ขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและผลไม๎ในพ้ืนที่เพาะปลูกของเกษตรกร นอกจากนี้ในพ้ืนที่ศึกษาที่ 1 ยังมีหญ๎าและพืชไรํ
ชนิดตํางๆ ที่เมล็ดของพืชเหลํานนี้เป็นอาหารของนกกินเมล็ดพืช ดังนั้นความหลากชนิดของพืชอาหาร
นกจึงมีความสัมพันธ์กับความหลากชนิดของนก ปริมาณนก และการกระจายตัวของนก 
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บทคัดย่อ 

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพของสับปะรดบริโภคสด จ านวน 3 พันธุ์ ได๎แกํ 
พันธุ์ปัตตาเวีย พันธุ์เพชรบุรี และพันธุ์ภูเก็ต ที่ปลูกในต าบลบ๎านเสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
พบวํา ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได๎  ปริมาณกรดที่ไตเตรทได๎ และปริมาณความเป็นกรด-ดําง (pH) 
ไมํมีความแตกตํางกันระหวํางพันธุ์ สํวนปริมาณวิตามินซีของสับปะรด 3 สายพันธุ์ ในขณะที่คําเฉลี่ย
ของปริมาณวิตามินซีของสับปะรดพันธุ์เพชรบุรี (25.03 mg/100 ml)  มีปริมาณมากที่สุด รองลงมา
ได๎แกํ พันธุ์ภูเก็ต (21.01 mg/100 ml) และพันธุ์ปัตตาเวีย (16.01 mg/100 ml) สํวนคําสีของชิ้นเนื้อ
สับปะรดทั้ง 3 พันธุ์ พบวํา มีความแตกตํางกันในแตํละพันธุ์ ซึ่งสีเนื้อผลพันธุ์ปัตตาเวียมีแนวโน๎มไป
ทางสีเหลืองอมเขียว แตํสีเนื้อผลพันธุ์เพชรบุรี และพันธุ์ภูเก็ตมีแนวโน๎มไปทางสีเหลืองเข๎ม สํวนคํา L* 
ไมํมีความแตกตํางระหวํางพันธุ์ และพบวํา คําความแนํนเนื้อ ของสับปะรดทั้ง 3 พันธุ์ มีความแตกตําง
กันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยที่สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย พันธุ์เพชรบุรี และพันธุ์ภูเก็ต มีคําเฉลี่ย
เทํากับ 2.93 2.51 และ 2.31 Kgf/cm2 ตามล าดับ จากผลการทดสอบการยอมรับของผู๎บริโภค
ปรากฏวํา สับปะรดทั้ง 3 พันธุ์ ไมํมีความแตกตํางทางด๎านสถิติ คะแนนเฉลี่ยความชอบโดยรวมอยูํใน
ระดับชอบถึงชอบมาก (3.83-4.08 คะแนน) 
ค าส าคัญ: สับปะรด  คุณภาพ  การบริโภคสด 
 

Abstract 
 The objective of this study was to investigate the quality of fresh pineapple 
of three varieties, which were Smooth Cayenne, Phetchaburi and Malacca Queen. 
These pineapples were grown in the same conditions at Baan Sadet sub-district, 
Muang district, Lampang province. It was found that there was no significant 
difference for total soluble solids, total acidity and pH among these varieties. 
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However, Phetchaburi had the highest ascorbic acid content (25.03 mg/100 ml) 
followed by Malacca Queen (21.01 mg/100 ml) and Smooth Cayenne (16.01 mg/100 
ml). For color measurement with L*, a* and b* system, the colors of texture of those 
3 varieties were different in a* and b* value, but not L* value. The color of Smooth 
Cayenne’s texture was greenish-yellow, while Phetchaburi’s and Malacca Queen’s 
had deep yellow color. It was interesting to find that the firmness among these 3 
varieties were different. The firmness value of Smooth Cayenne, Phetchaburi and 
Malacca Queen were 2.93, 2.51 and 2.31 Kgf/cm2 respectively. For customer 
acceptance evaluation, there were not significantly different among these 3 varieties. 
The overall mean scores were 3.83-4.08 (like moderately to like very much). 
Keywords: pineapple, quality, fresh consumption 
 
บทน า 

สับปะรด (Pineapple) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์วํา Ananas comosus (L.) Merr. จัดเป็น
ผลไม๎ในวงศ์ Bromeliaceae สับปะรดจัดเป็นผลไม๎ท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง (วิจิตร วัง
ใน, 2545) แหลํงผลิตที่ส าคัญ 3 แหลํงด๎วยกัน คือ ภาคใต๎ปลูกกันมากที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ
จังหวัดเพชรบุรี ภาคตะวันออกปลูกกันมากที่จังหวัดระยอง และในภาคเหนือปลูกกันมากที่จังหวัด
ล าปาง โดยที่สับปะรดนั้นท ารายได๎ให๎กับทางจังหวัดล าปางปีละประมาณ 70 ล๎านบาท และที่ส าคัญมี
สับปะรดจ าหนํายได๎ตลอดทั้งปี จากการปลูกในเขตพ้ืนที่ 3 ต าบลของจังหวัดล าปาง ได๎แกํ ต าบลบ๎าน
เสด็จ ต าบลบ๎านแลง และต าบลบุนนาคพัฒนา ซึ่งสับปะรดที่ปลูกสํวนใหญํจะเป็นสับปะรดพันธุ์
ปัตตาเวีย 

ประชากรกลุํมชุมชน ต าบลบ๎านเสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง จากการลงพ้ืนที่ส ารวจ 
เพ่ือด าเนินกิจกรรมค๎นหาโจทย์โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนแบบมีสํวนรํวม  พบวํา 
ประชากรสํวนใหญํ มีอาชีพเป็นเกษตรกร ซึ่งมีการปลูกสับปะรดเป็นอาชีพหลัก คิดเป็นร๎อยละ 80 
ของพ้ืนที่ทั้งหมด พันธุ์สับปะรดที่เกษตรกรใช๎ปลูกนั้นเป็นพันธุ์ปัตตาเวีย ซึ่งเป็นพันธุ์นิยมปลูกกัน
อยํางแพรํหลายในต าบลบ๎านเสด็จ เนื่องจากด๎วยต าบลบ๎านเสด็จเป็นแหลํงปลูกที่ใหญํที่สุดในจังหวัด
ล าปาง สํงผลท าให๎ปัญหาที่ตามมาภายหลังการเก็บเกี่ยว คือ ผลผลิตล๎นตลาด และคุณภาพของ
ผลผลิตในชํวงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมของทุกปี (ชํวงฤดูหนาว) เนื้อผลมีลักษณะเป็นสีเหลืองอํอน 
และมีรสชาติเปรี้ยว ท าให๎ไมํเป็นที่ต๎องการของผู๎บริโภค ดังนั้นการสํงเสริมพันธุ์สับปะรดอ่ืนๆ ได๎แกํ 
สับปะรดพันธุ์เพชรบุรี และสับปะรดพันธุ์ภูเก็ต อาจเป็นทางเลือกหนึ่งส าหรับกลุํมเกษตรกรผู๎มีความ
สนใจที่จะทดลองปลูกเพ่ือแก๎ไขหรือลดปัญหาที่กลําวมาข๎างต๎นนี้เพราะเนื่องจากคุณสมบัติของ
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สับปะรดทั้ง 2 สายพันธุ์นี้ เป็นพันธุ์สับปะรดที่ให๎ผลผลิตสูง มีรสชาติตรงตามความต๎องการของตลาด 
และสามารถปรับตัวได๎ดีกับสภาพแวดล๎อม สามารถใช๎เป็นพันธุ์ปลูกเพ่ือรับประทานผลสดได๎ดี ซึ่งพันธุ์
เพชรบุรีมีลักษณะเดํนตรงที่ตายํอยสามารถแกะหรือฉีกทีละตาทานสดได๎ทันที (กรมวิชาการเกษตร, 
2556) สํวนพันธุ์ภูเก็ตก็มีลักษณะผลผลิตที่มีเนื้อสัมผัสที่กรอบ และให๎รสชาติที่หวาน (อรุณ โสตถิกุล 
และคณะ, 2547) สํงผลท าให๎เกิดความแตกตํางของชนิดของผลิตผลในท๎องตลาดที่มีจ าหนํายเพียงแตํ
สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียเพียงอยํางเดียว  ดังนั้นจากที่กลําวมาข๎างต๎นจึงท าให๎มีงานวิจัยนี้ที่ศึกษา
เกี่ยวกับคุณภาพของสับปะรดส าหรับบริโภคสด 3 พันธุ์ ที่ปลูกในต าบลบ๎านเสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง ซึ่งคาดวํางานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ตํอเกษตรกรผู๎ผลิตรายยํอย และในด๎านผู๎ค๎า ที่สามารถ
จ าหนํายผลผลิตที่มีคุณภาพ และสร๎างความแตกตํางจากสับปะรดที่มีจ าหนํายทั่วไปในท๎องตลาด 
กํอให๎เกิดความพึงพอใจแกํผู๎บริโภค สํงผลท าให๎เกิดการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจในระดับชุมชน  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาคุณลักษณะทางเคมีและทางกายภาพของสับปะรด 3 สายพันธุ์ ได๎แกํ พันธุ์
ปัตตาเวีย พันธุ์เพชรบุรี และพันธุ์ภูเก็ต เพ่ือส าหรับการใช๎บริโภคสด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ขั้นตอนการเตรียมตัวอยําง เก็บเกี่ยวผลสับปะรด 3 สายพันธุ์ ได๎แกํ พันธุ์ปัตตาเวีย พันธุ์
เพชรบุรี และพันธุ์ภูเก็ต เพ่ือส าหรับการใช๎บริโภคสด ที่ปลูกในพ้ืนที่ต าบลบ๎านเสด็จ อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง โดยคัดเลือกเก็บเกี่ยวเฉพาะผลสับปะรดที่สมบูรณ์ ไมํมีต าหนิ (Defect) โดยใช๎ระยะ
ความบริบูรณ์ในการเก็บเก่ียวที่ใกล๎เคียงกัน 
 2. ตรวจวัดคุณลักษณะทางด๎านเคมี ดังนี้ 

2.1 ตรวจวัดคุณลักษณะปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได๎ของสับปะรด (Total soluble 
solids)   

2.2 ตรวจวัดปริมาณกรดที่ไตเตรทได๎ (Tritratable acidity: TA) 
2.3 ตรวจวัดคุณลักษณะความเป็นกรด-ดําง (pH) โดยใช๎เครื่อง pH meter 
2.4 ตรวจวัดลักษณะทางด๎านปริมาณวิตามินซี หรือกรดแอสคอร์บิก (ascorbic acid) 

 3. ตรวจวัดคุณลักษณะทางด๎านกายภาพ ดังนี้ 
3.1 ตรวจวัดคําสีของชิ้นเนื้อสับปะรด 
3.2 ตรวจวัดคําความแนํนเนื้อ (Firmness) ของเนื้อสับปะรด โดยใช๎เครื่อง Texture 

Analyzer (รุํน TA.XT plus ยี่ห๎อ stable Micro System, USA) 
4. ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ด๎วยวิธีทดสอบความชอบ 5 Point Hedonic 
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Scaling Test (ชํวงคะแนน 1 ไมํชอบมากที่สุด จนไปถึงคะแนน 5 ชอบมากที่สุด) คุณลักษณะที่
ทดสอบ คือ ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ และลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม  

การศึกษาครั้งนี้จะวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows และ
เปรียบเทียบความแตกตําง ด๎วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน และทดสอบความแตกตํางระหวําง
คําเฉลี่ยตํอด๎วย Least Significant Difference (LSD) โดยทดสอบระดับความเชื่อมั่นที่ 95 
เปอร์เซ็นต์ (P<0.05)  
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลเรื่อง “การศึกษาคุณลักษณะทางด๎านเคมีและกายภาพของสับปะรด 3 
สายพันธุ์ ส าหรับการบริโภคสด” ซึ่งแบํงการวิเคราะห์คุณภาพของผลิตผล 3 ด๎าน ได๎แกํ การวิเคราะห์
คุณภาพทางเคมี การวิเคราะห์คุณภาพการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และการประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัส ซึ่งมีผลการทดลองดังตํอไปนี้ 
การวิเคราะห์ลักษณะทางด้านเคมี 
ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ าได้ (Total soluble solids, TSS)   

ผลการศึกษาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได๎ของสับปะรดทั้ง 3 สายพันธุ์ ที่ปลูกในต าบลบ๎าน
เสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ได๎แกํ พันธุ์ปัตตาเวีย พันธุ์เพชรบุรี และพันธุ์ภูเก็ต พบวํา  ปริมาณ
ของแข็งที่ละลายน้ าได๎ของทั้ง 3 สายพันธุ์ ไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ (p>0.05) โดยคําเฉลี่ยของ
ปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ าของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย พันธุ์เพชรบุรี และพันธุ์ภูเก็ต มีคําเฉลี่ย
เทํากับ 16.55, 18.08 และ 17.98 องศาบริกซ์ ตามล าดับ (ตารางที่ 1) ซึ่งจากการศึกษาปริมาณ
ของแข็งที่ละลายน้ าได๎ของสับปะรดพันธุ์เพชรบุรีที่ปลูกในต าบลบ๎านเสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
พบวํา มีปริมาณคําเฉลี่ยใกล๎เคียงกับสับปะรดพันธุ์เพชรบุรี ที่ปลูกในโดย ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร และ
สถานีทดลองพืชสวนเพชรบุรี ซึ่งคําเฉลี่ยปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได๎เทํากับ 16.90 องศาบริกซ์ 
(ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี, 2559)     แตํในสํวนของสับปะรดพันธุ์ภูเก็ต พบวําคําเฉลี่ย
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได๎ที่วิเคราะห์จากการทดลอง มีความสอดคล๎องกับ สาโรจ ปัญญามงคล 
(2560) ที่รายงานวํา คําความหวานของสับปะรดภูแล ซึ่งเป็นสับปะรดพันธุ์ภูเก็ตปลูกในบริเวณพ้ืนที่
บ๎านนางแล ต าบลนางแล อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (สวนกัญญารัตน์, 2559) ในระดับความ
บริบูรณ์เบอร์ 5-เบอร์ 8 มีคําเทํากับ 15.4-16.2 องศาบริกซ์ ซึ่งมีคําใกล๎เคียงกันกับการศึกษานี้ และ
ในขณะเดียวกันก็มีคําของแข็งที่ละลายน้ าได๎แตกตํางกับ สับปะรดพันธุ์ภูเก็ต ที่ปลูกในสถานีวิจัยปาก
ชํอง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีคําเฉลี่ยเทํากับ 14.80 องศาบริกซ ์(เอกรัตน์ ธนูทอง, 2553) ซึ่งอาจเกิด
จากการปลูกในพื้นที่ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของดิน และสภาวะแวดล๎อมที่แตกตํางกัน 
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ตารางท่ี 1 ข๎อมูลปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได๎ของสับปะรดตัวอยําง 3 พันธุ์ 

พันธุ์สับปะรด ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ (องศาบริกซ์) 

พันธุ์ปัตตาเวีย 16.55±1.02ns 

พันธุ์เพชรบุรี 18.08±1.63 

พันธุ์ภูเก็ต 17.98±0.45 

หมายเหตุ : ns แสดงถึงไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ (p>0.05) 

 
ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ (Tritratable Acidity: TA)  

ผลการศึกษาปริมาณกรดทั้งหมดที่ไตเตรทได๎จากสับปะรดจ านวน 3 พันธุ์ ที่ปลูกในต าบล
บ๎านเสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง พบวํา สับปะรดทั้ง 3 สายพันธุ์ ไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ 
(p>0.05) โดยคําเฉลี่ยของปริมาณกรดที่    ไตเตรทได๎ของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย พันธุ์เพชรบุรี และ
พันธุ์ภูเก็ต มีคําเฉลี่ยเทํากับ 0.83, 0.95 และ 0.75 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ปริมาณกรดที่ไตเตรทได๎
เฉลี่ยของพันธุ์เพชรบุรี จะมีคํามากกวําพันธุ์ปัตตาเวีย และพันธุ์ภูเก็ต (ตารางที่ 2) คุณภาพของผล
สับปะรดที่เหมาะสมส าหรับการสํงเข๎าโรงงานอุตสาหกรรมควรมีปริมาณกรดสูง (0.4-0.6 เปอร์เซ็นต์)              
(เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฎ์ และคณะ, 2537) ซึ่งจะเห็นได๎วําสับปะรดทั้ง 3 พันธุ์ มีปริมาณกรดสูง
ตรงตามความต๎องการของโรงงานอุตสาหกรรม จึงเป็นทางเลือกส าหรับเกษตรกร หรือผู๎ประกอบการ
เพ่ือใช๎ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการหาตลาด นอกเหนือจากการขายปลีก หรือเพ่ือบริโภคสด 

อัตราสํวนระหวํางปริมาณของแข็งที่ละลายน้ า (TSS): ปริมาณกรดที่ไตเตรทได๎ (TA) ของ
สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย พันธุ์เพชรบุรี และพันธุ์ภูเก็ต จะมีปริมาณคําเฉลี่ยเทํากับ 19.93 19.03 และ 
23.97 ตามล าดับ จากข๎อมูลการศึกษานี้จะพบวํา ปริมาณคําเฉลี่ยของ TSS : TA ของสับปะรดพันธุ์
ปัตตาเวีย และพันธุ์เพชรบุรี มีคําใกล๎เคียงกัน สํวนพันธุ์ภูเก็ตนั้นคํอนข๎างจะแตกตําง ซึ่งสอดคล๎องกับ
ที่ งามนิจ ชื่นบุญงาม (2549) ได๎กลําวไว๎วํา คําของอัตราสํวนระหวําง TSS: TA มักมีความแปรปรวน
สูง โดยขึ้นอยูํกับปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได๎ทั้งหมดและปริมาณกรดที่ไตเตรทได๎ ซึ่งคําที่ได๎แม๎จะ
เป็นคําเดียวกันแตํอาจมาจากปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได๎ทั้งหมด และปริมาณกรดที่ไตเตรทได๎ที่
ตํางคํากัน  
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ตารางท่ี 2 ข๎อมูลของปริมาณกรดที่ไตเตรทได๎ของสับปะรดตัวอยําง 3 พันธุ์ 

พันธุ์สับปะรด ปริมาณกรดที่ไตเตรทได้ (เปอร์เซ็นต์) 

พันธุ์ปัตตาเวีย 0.83±0.12ns 

พันธุ์เพชรบุรี 0.95±0.25 

พันธุ์ภูเก็ต 0.75±0.05 

หมายเหตุ : ns แสดงถึงไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ (p>0.05) 

 
ปริมาณความเป็นกรด-ด่าง  
  จากการศึกษาปริมาณความเป็นกรด-ดําง ของสับปะรด 3 พันธุ์ ที่ปลูกในต าบลบ๎านเสด็จ อ า
เมืองเมือง จังหวัดล าปาง พบวํา ไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ (p>0.05) โดยคําเฉลี่ยของปริมาณ
ความเป็นกรด-ดํางของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย พันธุ์เพชรบุรี และพันธุ์ภูเก็ต มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.08, 
3.97 และ 4.15 ตามล าดับ (ตารางที่ 3)  ซึ่งจากคําเฉลี่ยของปริมาณความเป็นกรดดํางของสับปะรด
ทั้ง 3 สายพันธุ์ มีความสอดคล๎องไปในทิศทางเดียวกัน กับคําเฉลี่ยความเป็นกรด -ดําง (pH) ของ
สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียที่ปลูกในต าบลบ๎านเสด็จที่ผํานๆมา ซึ่งมีคําเฉลี่ยประมาณ 4.13- 4.16        
(จิรภา พงษ์จันตา และคณะ, 2553)  
  สรวงสุดา ไชยทิพย์ และ นิธิยา รัตนาปนนท์ (2539) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณกรดทั้งหมดที่ไตเตรทได๎ และคําความเป็นกรด-ดําง (pH) ของสับปะรดสดพร๎อมบริโภค ซึ่ง
รายงานวํา การเปลี่ยนแปลงของปริมาณกรดทั้งหมดที่ไตเตรทได๎มีแนวโน๎มสูงขึ้น และคําพีเอชมี
แนวโน๎มลดลง กลําวคือ ปริมาณกรดที่ไตเตรทยิ่งเพ่ิมข้ึนเชํนเดียวกับคําความเป็นกรด-ดํางที่ลดลง ซึ่ง
เมื่อศึกษาคําปริมาณกรดที่ไตเตรทได๎ (ตารางที่ 2) และ ปริมาณคําเป็นกรด-ดําง (ตารางที่ 3) จาก
สับปะรด 3 สายพันธุ์ที่ปลูกในต าบลบ๎านเสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ได๎คําเฉลี่ย ปริมาณกรดที่
ไตเตรทได๎ (TA): ปริมาณความเป็นกรด-ดําง (pH) ของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย พันธุ์เพชรบุรี และ 
พันธุ์ภูเก็ต คือ 0.83: 4.08, 0.95: 3.97 และ 0.75: 4.14 ตามล าดับ ซึ่งจากผลการทดลอง พบวํา คํา
ปริมาณกรดที่ไตเตรทได๎ และปริมาณความเป็นกรด-ดําง มีความสอดคล๎องกัน   
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ตารางท่ี 3 ข๎อมูลของปริมาณความเป็นกรด-ดํางของสับปะรดตัวอยําง 3 พันธุ์  

พันธุ์สับปะรด pH 

พันธุ์ปัตตาเวีย 4.08±0.00 ns 

พันธุ์เพชรบุรี 3.97±0.16 

พันธุ์ภูเก็ต 4.15±0.25 

หมายเหตุ: ns แสดงถึงไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ (p>0.05) 

 
ปริมาณวิตามินซี หรือกรดแอสคอร์บิก (Ascorbic acid) 
 จากการศึกษาปริมาณวิตามินซี ของสับปะรด 3 พันธุ์ ที่ปลูกในต าบลบ๎านเสด็จ อ าเมืองเมือง 
จังหวัดล าปาง พบวํา มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยคําเฉลี่ยของปริมาณ
วิตามินซีของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย พันธุ์เพชรบุรี และพันธุ์ภูเก็ต มีคําเฉลี่ยเทํากับ 16.01, 25.03 
และ 21.01 mg/100 ml (มก./100 มล.น้ าสับปะรด) ตามล าดับ (ตารางที่ 4) ซ่ึงจากผลการทดลอง
จะพบวํา สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียให๎ผลการทดลองสอดคล๎องกับ สรวงสุดา ไชยทิพย์ และ นิธิยา รัตนา
ปนนท์ (2539) ที่วิเคราะห์ปริมาณวิตามินซีของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย ที่ได๎มาจากตลาดต าบลสุเทพ 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ มีคํากรดแอสคอร์บิก หรือวิตามินซี เฉลี่ย 16.50 mg/100 ml. ดังนั้น
จากการศึกษาจึงพอจะกลําวได๎วํา สับปะรดพันธุ์เพชรบุรี และพันธุ์ภูเก็ต ที่ปลูกในต าบลบ๎านเสด็จ อ า
เมืองเมือง จังหวัดล าปาง มีผลวิเคราะห์ปริมาณวิตามินซี ที่มากกวํา สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย อยํางมี
นัยส าคัญ 
 
ตารางท่ี 4 ข๎อมูลของปริมาณวิตามินซีของสับปะรดตัวอยําง 3 พันธุ์ 

พันธุ์สับปะรด ปริมาณวิตามินซี (mg/100 ml) 

พันธุ์ปัตตาเวีย 16.01±0.01 c 

พันธุ์เพชรบุรี 25.03±0.01 a 

พันธุ์ภูเก็ต 21.01±0.01 b 

หมายเหตุ: ตัวอักษรในแนวตั้งที่แตกตํางกันแสดงถึงความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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การวิเคราะห์ลักษณะทางด้านกายภาพ 
ค่าสีของชิ้นเนื้อสับปะรด 

จากการศึกษาคําสีของชิ้นเนื้อของสับปะรด 3 พันธุ์ ที่ปลูกในต าบลบ๎านเสด็จ อ าเมืองเมือง 
จังหวัดล าปาง โดยใช๎คําสี (L* a* และ b*) โดย L* เข๎าใกล๎ 0 หมายถึงตัวอยํางมีความสวํางน๎อยลงจน
เป็นสีคล้ า สํวนคํา a* ที่เป็นบวก แสดงวํา ตัวอยํางเป็นสีแดง แตํ a* เป็นลบ แสดงวําตัวอยํางเป็นสี
เขียว และในคํา b* ที่เป็นบวกแสดงวําตัวอยํางเป็นสีเหลือง และถ๎าคํา b* เป็นลบแสดงวําตัวอยําง
เป็นสีน้ าเงิน (อรุณทิพย์ เหมะธุลิน และคณะ 2555) ผลการตรวจวัด พบวํา คําความสวําง (L*) ของ
สับปะรดทั้ง 3 สายพันธุ์ไมํมีความแตกตํางกันตํางสถิติ โดยคําเฉลี่ยคําความสวําง (L*) ของสับปะรด
พันธุ์ปัตตาเวีย พันธุ์เพชรบุรี และพันธุ์ภูเก็ต มีคําเฉลี่ยเทํากับ 64.53, 70.88 และ 68.89 ตามล าดับ 
(ตารางที่ 5) 

คําการเปลี่ยนแปลงของสีเนื้อจากสีเขียวไปเป็นสีแดง (a*) ของสับปะรด 3 พันธุ์ ที่ปลูกใน
ต าบลบ๎านเสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง พบวํา มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) (ตารางท่ี 4.2.1) โดยคําเฉลี่ยสีเนื้อจากสีเขียวไปเป็นสีแดง (a*) ของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย 
พันธุ์เพชรบุรี และพันธุ์ภูเก็ต มีคําเฉลี่ยเทํากับ 1.09, 5.04 และ 3.26 ตามล าดับ (ตารางท่ี 5) 

คําการเปลี่ยนแปลงของสีเนื้อจากสีน้ าเงินไปเป็นเหลือง (b*) ของสับปะรด 3 พันธุ์ ที่ปลูกใน
ต าบลบ๎านเสด็จ อ าเมืองเมือง จังหวัดล าปาง พบวํา สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียมีความแตกตํางกันอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) กับสับปะรดพันธุ์เพชรบุรี และสับปะรดพันธุ์ภูเก็ต โดยคําเฉลี่ยสีเนื้อจาก
สีน้ าเงินไปเป็นสีเหลือง (b*) ของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย พันธุ์เพชรบุรี และพันธุ์ภูเก็ต มีคําเฉลี่ย
เทํากับ 31.72, 42.75 และ 38.99 ตามล าดับ (ตารางท่ี 5) 
 
ตารางท่ี 5 ข๎อมูลสีเนื้อสับปะรดของสับปะรดตัวอยําง 3 พันธุ์ 

ค่าสี 
พันธุ์สับปะรด 

L* a* b* 

พันธุ์ปัตตาเวีย 64.53±10.20 ns 1.09±0.19 c 31.72±1.17 b 

พันธุ์เพชรบุรี 70.88±1.26 5.04±0.05 a 42.75±1.14 a 

พันธุ์ภูเก็ต 68.89±3.33 3.26±0.27 b 38.99±1.46 a 

หมายเหตุ : ตัวอักษรในแนวตั้งท่ีแตกตํางกันแสดงถึงความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
               ns แสดงถึงไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ (p>0.05) 
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ค่าความแน่นเนื้อ (Firmness)  
จากการศึกษาคําความแนํนเนื้อของชิ้นเนื้อสับปะรด ที่ปลูกในต าบลบ๎านเสด็จ อ าเมืองเมือง 

จังหวัดล าปาง พบวํา สับปะรดทั้ง 3 สายพันธุ์ไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ (p>0.05) โดยคําความ
แนํนเนื้อของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย พันธุ์เพชรบุรี และพันธุ์ภูเก็ต มีคําเฉลี่ยเทํากับ 2.93, 2.51 และ 
2.31 กิโลกรัมแรงตํอตารางเซนติเมตร (Kgf/cm2) (ตารางที่ 6) ซึ่งมีความสอดคล๎องกับ เอกรัตน์ ธนู
ทอง (2553) ที่รายงานวํา คําความแนํนเนื้อของสับปะรดปัตตาเวีย และพันธุ์ภูเก็ต มีคําเฉลี่ยความ
แนํนเนื้อ เทํากับ 29.4 และ 34.1 นิวตันตํอตารางเซนติเมตร กลําวคือ คําความแนํนเนื้อของสับปะรด
พันธุ์เพชรบุรี และพันธุ์ภูเก็ต จะมีความแนํนเนื้อมากกวําพันธุ์ปัตตาเวีย แตํทั้งนี้ทั้งนั้นกระบวนการนี้
ถ๎าเกิดขึ้นกับผลไม๎ที่มีเส๎นใยสูง เมื่อน ามาวัดคําแรงเฉือน ใบมีดก็ยังตัดผํานสํวนที่เป็นเส๎นใยของ
สับปะรดซึ่งมีความเหนียวมากขึ้น จึงท าให๎ตัดขาดยาก คําแรงเฉือนจึงเพ่ิมมากขึ้น ผลการวัดทั้งคําแรง
เฉือนและคําแรงกดที่ได๎คําไมํสม่ าเสมอ อาจเนื่องจากความไมํเป็นเนื้อเดียวกันของสับปะรดด๎วย ถึงแม๎
ได๎พยายามเลือกสํวนของชิ้นสับปะรดที่มีลักษณะใกล๎เคียงกัน ต าแหนํงในการตัดใกล๎เคียงกัน และ
ขนาดของชิ้นสับปะรดเทําๆ กันก็ตาม คําที่วัดได๎บางครั้ง อาจมีคําสูงหรือต่ าขึ้นอยูํกับชิ้นสํวนนั้น
ประกอบด๎วยเส๎นใยมากน๎อยเพียงใด และกรมวิชาการเกษตร (2556) ได๎รายงานวํา สับปะรดพันธุ์
เพชรบุรี เนื้อจะแนํนกวําพันธุ์ตราดสีทอง ภูเก็ต หรือ สวี แตํไมํแนํนเทําพันธุ์ปัตตาเวีย 
 
ตารางท่ี 6 ข๎อมูลของคําความแนํนเนื้อ (Firmness) ของสับปะรดตัวอยําง 3 พันธุ์ 

พันธุ์สับปะรด ความแน่นเนื้อ (Kgf/cm2) 

พันธุ์ปัตตาเวีย 2.93±0.06 a 

พันธุ์เพชรบุรี 2.51±0.59 ab  

พันธุ์ภูเก็ต 2.31±0.37 b 

หมายเหตุ : ตัวอักษรในแนวตั้งที่แตกตํางกันแสดงถึงความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 
การประเมินคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส 

ข๎อมูลการวิเคราะห์การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของสับปะรดทั้ง 3 สายพันธุ์ ที่
ปลูกในพ้ืนที่ต าบลบ๎านเสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง โดยใช๎วิธีการประเมินความชอบแบบ 5-
Point hedonic scale คุณลักษณะทดสอบของสับปะรดที่ท าการทดสอบโดยผู๎ทดสอบจ านวน 12 
คน ได๎แกํ ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมซึ่งมีผลดังตํอไปนี้
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1. ความชอบของลักษณะปรากฏของสับปะรด 
 จากการทดสอบการยอมรับของผู๎บริโภค โดยการให๎คะแนนความชอบ 5 คะแนน พบวํา 
ความชอบของลักษณะปรากฏภายนอกของสับปะรดทั้ง 3 พันธุ์ ไมํมีความแตกตํางทางสถิติ (p>0.05) 
และมีคะแนนอยูํในเกณฑ์ที่ยอมรับได๎ (ชอบ-ชอบมาก) โดยที่สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย พันธุ์เพชรบุรี 
และพันธุ์ภูเก็ต มีคําเฉลี่ยความชอบของลักษณะปรากฏเทํากับ 3.83, 3.83 และ 4.00 คะแนน 
ตามล าดับ (ตารางท่ี 7)  
 2. ความชอบของสีเนื้อสับปะรด 
 จากการทดสอบการยอมรับของผู๎บริโภค โดยการให๎คะแนนความชอบ 5 คะแนน พบวํา 
ความชอบของสีชิ้นเนื้อสับปะรดทั้ง 3 พันธุ์ ไมํมีความแตกตํางทางสถิติ (p>0.05) และมีคะแนนอยูํใน
เกณฑ์ที่ยอมรับได๎ (ชอบ-ชอบมาก) โดยที่สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย พันธุ์เพชรบุรี และพันธุ์ภูเก็ต มี
คําเฉลี่ยความชอบของลักษณะปรากฏเทํากับ 3.83, 3.75 และ 3.95 คะแนน ตามล าดับ (ตารางท่ี 7)  
 3. ความชอบของกลิ่นของสับปะรด 
 จากการทดสอบการยอมรับของผู๎บริโภค โดยการให๎คะแนนความชอบ 5 คะแนน พบวํา 
ความชอบของกลิ่นสับปะรดทั้ง 3 พันธุ์ ไมํมีความแตกตํางทางสถิติ (p>0.05) และมีคะแนนอยูํใน
เกณฑ์ที่ยอมรับได๎ (ชอบ-ชอบมาก) โดยที่สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย พันธุ์เพชรบุรี และพันธุ์ภูเก็ต มี
คําเฉลี่ยความชอบของลักษณะปรากฏเทํากับ 3.95, 4.33 และ 4.08 คะแนน ตามล าดับ (ตารางท่ี 7) 
 4. ความชอบของรสชาติสับปะรด 
 จากการทดสอบการยอมรับของผู๎บริโภค โดยการให๎คะแนนความชอบ 5 คะแนน พบวํา 
ความชอบของรสชาติสับปะรดทั้ง 3 พันธุ์ ไมํมีความแตกตํางทางสถิติ (p>0.05) และมีคะแนนอยูํใน
เกณฑ์ที่ยอมรับได๎ (ชอบ-ชอบมาก) โดยที่สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย พันธุ์เพชรบุรี และพันธุ์ภูเก็ต มี
คําเฉลี่ยความชอบของลักษณะปรากฏเทํากับ 3.92, 4.17 และ 4.00 คะแนน ตามล าดับ (ตารางที่ 7) 
โดยจะสังเกตได๎วําสับปะรดพันธุ์เพชรบุรีจะมีคําเฉลี่ยความยอมรับของผู๎บริโภคที่มากกวําสับปะรด
พันธุ์ภูเก็ต ตามมาด๎วยสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย ตามล าดับ จึงอาจกลําวได๎วํา สับปะรดพันธุ์ภูเก็ต
เหมาะสมที่จะเข๎ามาเป็นตัวเลือกกับการบริโภคสด ซึ่ง ประธาน (2544) ได๎รายงานวํา คุณภาพส าหรับ
การบริโภคผลสดต๎องการปริมาณน้ าตาลที่สูง มีกลิ่นหอม เป็นต๎น สอดคล๎องกับ Smith (1988) ได๎
รายงานวํา คุณภาพทางด๎านการบริโภค (eating quality) มีความสัมพันธ์สูงสุดกับปริมาณของแข็งที่
ละลายน้ าได๎ จึงอาจจะกลําวได๎วํา สับปะรดพันธุ์ภูเก็ตท่ีปลูกในต าบลบ๎านเสด็จ จังหวัดล าปาง มีความ
เหมาะสมส าหรับบริโภคสดมากกวํา 
 5. ความชอบของลักษณะเนื้อสัมผัสของสับปะรด 

จากการทดสอบการยอมรับของผู๎บริโภค โดยการให๎คะแนนความชอบ 5 คะแนน พบวํา 
ความชอบของลักษณะเนื้อสัมผัสของสับปะรดทั้ง 3 พันธุ์ ไมํมีความแตกตํางทางสถิติ (p>0.05) และมี
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คะแนนอยูํในเกณฑ์ที่ยอมรับได๎ (ชอบ-ชอบมาก) โดยที่สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย พันธุ์เพชรบุรี และพันธุ์
ภูเก็ต มีคําเฉลี่ยความชอบของลักษณะปรากฏเทํากับ 3.45, 3.92 และ 4.00 คะแนน ตามล าดับ 
(ตารางท่ี 7) 
 6. ความชอบโดยรวมของสับปะรด 

คุณภาพทางด๎านประสาทสัมผัสโดยรวมซึ่งประเมินโดยผู๎บริโภคโดยใช๎แบบทดสอบชนิด 5-
Point hedonic scale (คะแนนเทํากับ 5) พบวํา ไมํมีความแตกตํางทางสถิติ (p>0.05) และมี
คะแนนอยูํในเกณฑ์ที่ยอมรับได๎ (ชอบ-ชอบมาก) โดยที่สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย พันธุ์เพชรบุรี และพันธุ์
ภูเก็ต มีคําเฉลี่ยความชอบของลักษณะปรากฏเทํากับ 3.83, 4.08 และ 3.92 คะแนน ตามล าดับ 
(ตารางที่ 7) สํวนใหญํผู๎บริโภคให๎การยอมรับในตัวอยํางการทดลองในระดับเฉยๆ ถึงชอบเล็กน๎อย 
(ชํวง 3-5 คะแนน) ในทุกๆ คุณลักษณะ และผู๎บริโภคยังให๎ความเห็นวํา สับปะรดที่ได๎น ามาประเมิน
ด๎านประสาทสัมผัสสํวนใหญํมีความคล๎ายคลึงกัน อาจท าให๎ได๎คําที่ได๎จากการประเมินในแตํละ
ตัวอยํางไมํมีผลแตกตํางชัดเจน  
 
ตารางท่ี 7 การประเมินคุณภาพทางด๎านประสาทสัมผัสของสับปะรดตัวอยําง 3 พันธุ์ 

พันธุ์
สับปะรด 

ลักษณะ
ปรากฏ 

สี กล่ิน รสชาติ 
ลักษณะเนื้อ

สัมผัส 
ความชอบ
โดยรวม 

พันธุ์ปัตตาเวีย 3.83 ± 0.19ns 3.83 ± 0.23ns 3.95 ± 0.22ns 3.92 ± 0.22ns 4.00 ± 0.25ns 3.83 ± 0.23ns 

พันธุ์เพชรบุรี 3.83 ± 0.25 3.75 ± 0.19 4.33 ± 0.19 4.17 ± 0.23 3.92 ± 0.22 4.08 ± 0.31 

พันธุ์ภูเก็ต 4.00 ± 0.23 3.95 ± 0.25 4.08 ± 0.31 4.00 ±0 .19 3.45 ± 0.31 3.92 ± 0.23 

หมายเหตุ : ตัวอักษรในแนวตั้งท่ีแตกตํางกันแสดงถึงความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
ns แสดงถึงไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ (p>0.05) 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 การศึกษาคุณภาพของสับปะรดบริโภคสดที่ปลูกในต าบลบ๎านเสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง โดยเลือกใช๎สับปะรด 3 พันธุ์ที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย สับปะรดพันธุ์
เพชรบุรี และสับปะรดพันธุ์ภูเก็ต มีขั้นตอนการด าเนินงาน คือ การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี การ
วิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ และการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ได๎ผลการทดลองดังนี้ 
 1. ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได๎ (total soluble solids) ปริมาณกรดที่ไตเตรทได๎ (total 
acidity) และปริมาณความเป็นกรด-ดําง (pH) ไมํมีความแตกตํางกันระหวํางพันธุ์ ยกเว๎นปริมาณ
วิตามินซี (ascorbic acid) ของสับปะรด 3 สายพันธุ์ พบวํา มีความแตกตํางกันทางสถิติ โดยที่
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ปริมาณวิตามินซีของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย พันธุ์เพชรบุรี และพันธุ์ภูเก็ต มีปริมาณคําเฉลี่ยวิตามินซี 
เทํากับ 16.01, 25.03 และ 21.01 mg/100ml ตามล าดับ 
 2. คําสีของชิ้นเนื้อสับปะรดทั้ง 3 พันธุ์ พบวํา คําสี a* และb* มีความแตกตํางกันในแตํละ
พันธุ์ ซึ่งสีเนื้อผลพันธุ์ปัตตาเวียมีแนวโน๎มไปทางสีเหลืองอมเขียว แตํสีเนื้อผลพันธุ์เพชรบุรี และพันธุ์
ภูเก็ตมีแนวโน๎มไปทางสีเหลืองเข๎ม สํวนคําสี L* ไมํมีความแตกตํางระหวํางพันธุ์ และคําความแนํนเนื้อ 
(Firmness) ของสับปะรดทั้ง 3 พันธุ์ มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยที่สับปะรดพันธุ์
ปัตตาเวีย พันธุ์เพชรบุรี และพันธุ์ภูเก็ต มีคําเฉลี่ยเทํากับ 2.93 2.51 และ 2.31 Kgf/cm2 ตามล าดับ 
 3. ผลการทดสอบการยอมรับของผู๎บริโภคจ านวน 12 คน พบวํา สับปะรดทั้งสามพันธุ์ ทุกๆ 
คุณลักษณะๆ ไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ และได๎คะแนนเฉลี่ยความชอบโดยรวมอยูํในระดับชอบ -
ชอบมาก (3.83-4.08 คะแนน) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นเพียงแคํการศึกษาคุณลักษณะทางเคมีและกายภาพเบื้องต๎นของ
สับปะรด 3 พันธุ์ ที่ปลูกในต าบลบ๎านเสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ที่เป็นคุณภาพส าหรับการ
บริโภคสด ซึ่งเนื่องจากสับปะรดตัวอยํางที่ใช๎ในการด าเนินการมีความแตกตํางกันทางพันธุ์ จึงท าให๎
การคัดเลือกผลิตผลที่มีอายุการเก็บเกี่ยวที่มีขนาดใกล๎เคียงกันเป็นไปได๎ยาก ท าให๎การคัดเลือกนั้นต๎อง
ใช๎การสังเกตจากความบริบูรณ์ภายนอกของผลิตผลในแตํละพันธุ์ และเก็บเก่ียวในวันเดียวกัน จึงจะได๎
สับปะรดตัวอยํางที่มีระดับความสุก-แกํในแตํละพันธุ์ใกล๎เคียงกัน ดังนั้นจึงควรศึกษาเกี่ยวกับการ
คัดเลือกระดับความบริบูรณ์ในสับปะรดในแตํละพันธุ์ เพ่ือให๎เกิดความแมํนย าและเป็นดัชนีการเก็บ
เกี่ยวที่ชี้เฉพาะในการใช๎บริโภคสด 
 
กิตติกรรมประกาศ  
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาผลของการใช๎วิธี scarification ตํอการงอกของเมล็ดพืชวงศ์แตง ด๎วยวิธี 
scarification 5 วิธี ได๎แกํ การอบลมร๎อนที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง การแชํน้ าอํุน
ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที การตัดเปลือกเมล็ด การแกะเปลือกเมล็ด และชุดควบคุม 
โดยท าการทดลองกับเมล็ดพืชวงศ์แตง 4 ชนิด ได๎แกํ แตงโม(Citrullus lanatus Mats & Nakai) 
แตงไทย (Cucumis melo Linn.) แคนตาลูป (Cucumis melo) และฟักทอง(Cucurbita 
moschata Decne.) พบวํา เมล็ดฟักทองที่ผํานการแชํน้ าอํุนที่มีเปอร์เซ็นต์การงอกดีที่สุดคือ 98 .0 
เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือการแกะเปลือกเมล็ดมีเปอร์เซ็นต์การงอกคือ 79.3 เปอร์เซ็นต์ เมื่อ
เปรียบเทียบกับชุดควบคุม (14.0 เปอร์เซ็นต์) ในเมล็ดแตงไทย พบวํา ชุดควบคุมมีเปอร์เซ็นต์การงอก
ดีที่สุดคือ 92.0 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือการอบลมร๎อนมีเปอร์เซ็นต์การงอกคือ 88 .0 เปอร์เซ็นต์ 
ในขณะที่เมล็ดแตงโมที่ผํานการแกะเปลือกและแชํน้ าอํุนมีเปอร์เซ็นต์การงอกคือ 40 .0 และ 29.3 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ สํวนเมล็ดแคนตาลูปที่ผํานการแกะเปลือกและการตัดเปลือกมีเปอร์เซ็นต์การ
งอกคือ 40.0 และ 31.3 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งในทุกกรรมวิธีเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดพืชวงศ์
แตงมีความแตกตํางกันทางสถิติอยํางมีนัยส าคัญ ซึ่งงานวิจัยนี้อาจกลําวได๎วําวิธี scarification 
สามารถน ามาประยุกต์ใช๎กับการงอกและการเติบโตของเมล็ดพืชวงศ์แตงได๎ 
ค าส าคัญ: พืชวงศ์แตง  การงอกของเมล็ด  การท าให๎เกิดแผลที่เมล็ด   
 

Abstract 
This study conducted to evaluate the effect of scarification on seed 

germination of Cucurbitaceae plants. The scarification of five method; hot air oven at 
50   C for 48 hr, soaking in hot water at 50   C for 30 min, cutting at the edge of outer 
testa, peeling outer testa and control. Then, four of Cucurbitaceae, namely 
Watermelon (Citrullus lanatus Mats & Nakai), Muskmelon (Cucumis melo Linn.), 
Cantaloupe (Cucumis melo) and Pumpkin (Cucurbita moschata Decne.) were 
selected. The result showed that Pumpkin seeds were soaked in hot water had the 
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highest germination at 98 % and peeling outer testa had 79.3 % when compared 
with control (14.0%). For Muskmelon, control obtained the great germination at 92 % 
and hot air oven at 50   C for 48 hr had 88 % whereas the seeds of Watermelon 
scarified by peeling outer testa and soaking in hot water had 40.0 and 29.3 % 
germination, respectively. For germination of Cantaloupe seed showed that cutting at 
the edge of outer testa and peeling outer testa had 40.0 and 31.3 %, respectively. All 
treatments significantly exhibited seed germination of Cucurbitaceae plants. Result 
suggested that scarification treatments can be improve seed germination and 
seedling growth of Cucurbitaceae plants. 
Keywords: Cucurbitaceae, seed germination, scarification 
 
บทน า 
 ปัจจุบันพืชในวงศ์แตงเป็นพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ และยังนิยมน ามาบริโภคอยําง
แพรํหลายทั่วโลก สํวนใหญํพบได๎ในเขตร๎อนและกึ่งเขตร๎อน ประเทศไทยมีการปลูกกันอยําง
แพรํหลายไมํวําจะเป็นแคนตาลูป ฟักทอง แตงโม และแตงไทย เนื่องจากปลูกงําย และสามารถสร๎าง
รายได๎ให๎แกํเกษตรกรได๎เป็นอยํางดี แคนตาลูปเป็นผลไม๎ซึ่งก าลังเป็นที่นิยมของคนไทย ที่ผํานมา
แหลํงปลูกแคนตาลูปได๎ผลดี  คือ อ า เภออรัญประเทศ จั งหวัดสระแก๎ ว เขตลาดกระบั ง 
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหมํ แตํในปัจจุบันพ้ืนที่ปลูกขยายมายังเขตภาคกลางทั้งตอนบน
และตอนลํางเพ่ิมข้ึนอีกหลายจังหวัด (ทะนุพงศ์, 2556) อีกทั้งฟักทองยังเป็นสินค๎าเกษตรที่มีศักยภาพ
ในการขยายการสํงออกได๎ในอนาคต สํวนแตงโมก็เป็นพืชในตระกูลแตง ที่ผลมีรสชาติหวานฉ่ า จึงเป็น
ที่นิยมบริโภคทั้งในและตํางประเทศ ปัจจุบันมีการปลูกแตงโมทั่วทุกภาค โดยมีพ้ืนที่ปลูกแตงโม
ประมาณ 17,060 ไรํ ผลผลิตร๎อยละ 90  ใช๎บริโภคภายในประเทศ และมีการสํงออกไปยังประเทศ
แถบอาเซียน เชํน สิงคโปร์และมาเลเซียมีมูลคําการสํงออกประมาณปีละ 3-5 ล๎านบาท (ศักดิ์ชัย, 
2555) 

โดยทั่วไปเกษตรกรนิยมใช๎เมล็ดพันธุ์ปลูกโดยตรง ซึ่งการปลูกเมล็ดโดยตรงคํอนข๎าง
ประหยัดคําใช๎จํายเพราะไมํจ าเป็นต๎องมีเรือนเพาะช าและคําใช๎จํายในการปลูก การขนสํงเมล็ดไปสูํ
พ้ืนที่ปลูกก็เป็นไปได๎งํายและประหยัดกวําการขนต๎นกล๎าพืชไปพ้ืนที่ที่ต๎องการปลูก ในธรรมชาติพบวํา
อัตราการงอกของเมล็ดพืชจะคํอนข๎างต่ าและเมล็ดที่งอกแล๎วรอดตายจนกลายเป็นต๎นนั้นเกิดขึ้นได๎
น๎อย เกษตรกรจึงมักจะประสบปัญหาการพักตัวของเมล็ดท าให๎เมล็ดไมํงอก หรือเมล็ดงอกไมํ
สม่ าเสมอ สาเหตุของการพักตัวของเมล็ดพันธุ์มีหลายสาเหตุ ได๎แกํ การพักตัวเนื่องมาจากเปลือก
เมล็ดไมํยอมให๎น้ าผําน โดยอาจมาจากโครงสร๎างของเปลือกหรือสารที่เคลือบผิวเปลือก เรียกเมล็ด
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พันธุ์ที่พักตัวในลักษณะนี้วํา เมล็ดแข็ง (hard seed) นอกจากนี้ ยังมีการพักตัวเนื่องจากสารยับยั้ง
ภายในเมล็ดและเปลือก โดยสารเคมีเหลํานี้อาจจะเข๎าไปยับยั้งการงอกของเมล็ด เนื่องจากความ
สมดุลของสารเคมีเหลํานั้น  การท า scarification คือ การท าลายเปลือกหุ๎มเมล็ด เพ่ือกระตุ๎นการ
งอก โดยอาจจะใช๎มีด ตะไบ หรือกระดาษทราย เพ่ือท าลายเปลือกหุ๎มเมล็ด (วัลลภ , 2540) รวมทั้ง
การแชํเมล็ดในน้ าอุํน มีการศึกษาการแชํเมล็ดบวบเหลี่ยมในน้ าอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
30 นาที มีแนวโน๎มให๎ความงอกสูงที่สุด คือร๎อยละ 58  และเวลาเฉลี่ยในการงอก น๎อยที่สุด คือ 
12.72 วัน (มาวิน, 2553) นอกจากนี้การแชํเมล็ดแตงกวาในน้ าอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
40 นาที มีความงอกสูงที่สุด คือร๎อยละ 80 (Temiesagdie et al., 1991) เชํนเดียวกับพัชรินทร์, 
2553 ศึกษาการแชํเมล็ดบวบหอมในน้ าอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที มีแนวโน๎มท าให๎
ความงอกสูงที่สุด คือร๎อยละ 78  และมีเวลาเฉลี่ยในการงอกน๎อยที่สุด คือ 4.55 วัน และวิธีท าลาย
การพักตัวของเมล็ดบวบหอมด๎วยวิธีการขลิบเปลือกหุ๎มเมล็ด (clipping) ท าให๎มีความงอกสูงที่สุด 
รองลงมาได๎แกํ การใช๎ความร๎อนแห๎ง โดยการอบลมร๎อนพบวํา การอบเมล็ดบวบงูด๎วยความร๎อนที่
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง มีแนวโน๎มท าให๎เมล็ดมีความงอกสูงถึงร๎อยละ 81  และมี
เวลาเฉลี่ยในการงอกน๎อยที่สุด คือ 9.28 วัน เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดที่ไมํได๎ผํานการท าลายการพัก
ตัว (control) มีความงอกร๎อยละ 74  และมีเวลาเฉลี่ยในการงอก 9.43 วัน (ภัคศจี , 2552) รวมถึง
การใช๎กรด และสารเคมี นอกจากนี้การกระตุ๎นความงอกของเมล็ดฟักเขียวด๎วยวิธี  scarification 
พบวําการแกะเปลือกหุ๎มเมล็ดและแกะเปลือกรํวมกับการลอกเยื่อหุ๎มคัพภะ (perisperm) ท าให๎การ
แทงราก (radicle emergence) เพ่ิมขึ้นเป็นร๎อยละ 93 และร๎อยละ 95.5  ตามลาดับ (เดือนเต็ม 
และคณะ, 2551)  

ดังนั้นผู๎ท าวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิธีที่จะชํวยเพิ่มประสิทธิภาพในการงอกของเมล็ดให๎มีอัตรา
การงอกที่สูงขึ้นและงอกอยํางสม่ าเสมอ โดยเลือกใช๎วิธี scarification เพ่ือที่จะน าวิธีการที่สามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพการงอกของเมล็ดมาใช๎เป็นแนวทางของวิธีการเพ่ิมผลผลิตให๎แกํเกษตรกรที่มีอาชีพ
ปลูกพืชที่จ าเป็นต๎องใช๎เมล็ดในการเพาะปลูก 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาผลของวิธี scarification ทั้ง 4 วิธี ได๎แกํ ตัดเปลือก แกะเปลือก แชํน้ าอํุน และอบ
ลมร๎อน ที่มีผลตํอการงอกของเมล็ดพืชวงศ์แตง 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 1.1 เมล็ดพืชที่ใช๎ในการศึกษา เมล็ดพืชวงศ์แตง ได๎แกํ เมล็ดแตงโม เมล็ดแตงไทย เมล็ดแคน
ตาลูป และเมล็ดฟักทอง          

1.2 วิธีการท าลายเปลือกหุ๎มเมล็ด (scarification) ของพืชวงศ์แตง 4 วิธี ได๎แกํ อบลมร๎อน 
แชํน้ าอํุน ตัดเปลือก และแกะเปลือก 
2. วิธีการทดลอง 

2.1 ขั้นตอนการเตรียมเมล็ด 
น าเมล็ดที่ได๎จากผลสดของแตงโม แตงไทย แคนตาลูป และฟักทอง ไปตากแห๎งเป็นเวลา 3 

วัน เมื่อเมล็ดแห๎ง น าเมล็ดมาคัดเลือกเมล็ดที่ปกติ แล๎วน าเมล็ดไปฆําเชื้อ โดยน าเมล็ดแชํใน Clorox 
เป็นเวลา 20 นาที ล๎างออกด๎วยน้ าสะอาด 3 ครั้ง น าไปผึ่งให๎แห๎งอีกครั้ง หลังจากนั้นแบํงเมล็ดของพืช
แตํละชนิดออกเป็น 3 ชุด ชุดละ 50 เมล็ด เพ่ือน าไปทดลองข้ันตอนตํอไป 

2.2 การทดสอบผลของการท า scarification ตํอเมล็ดแตงโม แตงไทย แคนตาลูป และ 
ฟักทองที่มีผลตํอการงอกของเมล็ด 

การทดสอบโดยการน าเมล็ดมาทดลองทั้งหมด 5 กรรมวิธี ซึ่งแตํละกรรมวิธีจะท าทั้งหมด 3 
ซ้ าดังตํอไปนี้ 

กรรมวิธีที่ 1 น าเมล็ดไปปลูกโดยไมํผํานกรรมวิธีใดๆ (ชุดควบคุม) 
กรรมวิธีที่ 2 การอบลมร๎อน โดยการน าเมล็ดไปผํานการอบลมร๎อนที่ตู๎อบลมร๎อน 

(Hot air oven) 50 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง 
กรรมวิธีที่ 3 การแชํน้ าอํุน อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที 
กรรมวิธีที่ 4 การตัดเปลือกเมล็ดออกทางด๎านตรงข๎ามสํวนหัวของคัพภะ 
กรรมวิธีที่ 5 การแกะเปลือกเมล็ด  

หลังจากนั้นน าเมล็ดพืชวงศ์แตงทั้ง 4 ชนิด ไปเพาะเมล็ด โดยเพาะบนกระดาษเพาะเมล็ด 
แบํงพ้ืนที่ในการเพาะเมล็ดออกเป็น 3 สํวนเทําๆกัน น าเมล็ดหลังจากที่ท า scarification ทั้ง 5 
กรรมวิธีมาเพาะลงบนกระดาษเพาะเมล็ด โดยเรียงแถวละ 5 เมล็ด จ านวน 10 แถว ท าทั้งหมด 3 ซ้ า 
ฉีดพํนน้ าทั่วทั้งถาดเพาะให๎มีความชื้นแกํเมล็ด คลุมด๎วยผ๎าขาวบางที่ชุบน้ าบิดหมาด เก็บไว๎ที่ตู๎เพาะที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส บันทึกผลการงอกของเมล็ดทุกวัน เป็นเวลา 7 วัน 
3. การเก็บข๎อมูลและการวิเคราะห์ข๎อมูล 

3.1 ความงอกมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ (Standard germination) 
ทดสอบความงอกในห๎องปฏิบัติการ โดยเพาะกระดาษเพาะ ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 

ตรวจนับจ านวนต๎นกล๎าปกติ ต๎นกล๎าผิดปกติ เมล็ดสดไมํงอก เมล็ดแข็ง และเมล็ดตาย ตามหลักการ
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ประเมินความงอกของ International Seed Testing Association โดยนับครั้งแรก (first count) 4 
วันหลังเพาะเมล็ด และนับครั้งสุดท๎าย (final count) 7 วัน หลังเพาะเมล็ด จากนั้นน าข๎อมูลมา
ค านวณความงอกของเมล็ดพันธุ์เป็นเปอร์เซ็นต์ (ISTA, 2007) 

 
             ความงอกของเมล็ดพันธุ์ (เปอร์เซ็นต์) = จ านวนต๎นกล๎าที่งอกปกติ x 100 
                                                         จ านวนเมล็ดทั้งหมด 
 
3.2 ความแข็งแรงของเมล็ด ทดสอบโดยวัดอัตราการเจริญเติบโตของต๎นกล๎า (Seedling 

Growth Rate, SGR) 
น าเมล็ดพันธุ์ที่งอกมาทดสอบด๎วยวิธีความงอกมาตรฐาน โดยน าเมล็ดไปเพาะระหวําง

กระดาษชื้นในกระดาษส าหรับเพาะเมล็ดจ านวน 3 ซ้ าๆ ละ 50 เมล็ด จากนั้นน าไปไว๎ในตู๎เพาะที่ 25 
องศาเซลเซียส โดยไมํต๎องให๎แสงเมื่อครบก าหนด 7 วัน น าเมล็ดออกมาตรวจนับความงอก น าต๎นกล๎า
ที่ปกติมาตัดเอาเฉพาะสํวนยอดกับสํวนรากอํอน บรรจุลงถุงกระดาษ น าไปอบที่อุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นน าไปชั่งหาน้ าหนักแห๎งของยอดอํอนและรากอํอน แล๎ว
น ามาชั่งหาน้ าหนักแห๎ง (กรัม/ต๎น/ 7 วัน) แล๎วค านวณหาอัตราการเจริญเติบโตของต๎นกล๎าจากสูตร
ตํอไปนี้ (AOSA, 2002) 

 
          อัตราการเจริญเติบโตของกล๎าต๎น =     น้ าหนักแห๎งของยอดอํอนและรากอํอน 
                                                               จ านวนต๎นกล๎าปกติ 
 
3.3 ดัชนีความงอก (Germination index; GI) หรือ Speed of germination 
เพาะเมล็ดเชํนเดียวกับวิธีการทดสอบความงอก ตรวจนับต๎นกล๎าปกติที่งอกในแตํละวันเป็น

เวลา 7 วัน น าข๎อมูลมาค านวณหาดัชนีการงอก จากสูตร (AOSA, 2002) 
 
                      ดัชนีความงอก= N1 + N2 + N3 +………....+ Nn 
                                           D1    D2    D3              Dn 

เมื่อ N = จ านวนต๎นกล๎าปกติที่งอกในแตํละวัน 
                             D = วันที่ต๎นกล๎าปกติงอก 
                                        n = จ านวนวันหลังเพาะเมล็ด 
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3.4 ความเร็วในการงอก (Days to emergence ; DTE)  
เพาะเมล็ดเชํนเดียวกับวิธีการทดสอบความงอก ประเมินผลเมื่อเมล็ดมีรากงอกออกมา

ประมาณ 2 มิลลิเมตรในแตํละวัน แล๎วน ามาค านวณหาคําDTE (สุเทวี, 2545)  
 
                                   ความเร็วในการงอก = ∑ (NxD) 
                                                                     T 

เมื่อ  T = จ านวนเมล็ดทั้งหมดที่แทงราก 
                                        N = จ านวนเมล็ดทั้งหมดที่แทงรากในวันที่ D 
                                        D = จ านวนวันหลังเพาะเมล็ด 
4.สถิติที่ใช๎ในการวิจัย 
การวิเคราะห์ข๎อมูลผลทางสถิติโดยเปรียบเทียบผลการท า scarification ตํอการงอกของ

เมล็ดพืชตามแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) ด๎วยโปรแกรม
วิเคราะห์สถิติส าเร็จรูป เพ่ือหาความแตกตํางของคําเฉลี่ย ที่ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติ 95% 
 
ผลการวิจัย 
 ผลของวิธี scarification ตํอการงอกของเมล็ดพืชวงศ์แตง เพ่ือหาวิธีที่เหมาะสมในการ
กระตุ๎นการงอกของเมล็ดวิเคราะห์ข๎อมูลดังตํอไปนี้ 

1. ความงอกของเมล็ดพันธุ์ (Standard germination) ของเมล็ดพืชวงศ์แตง 4 ชนิด ได๎แกํ 
เมล็ดแตงโมพันธุ์กินรี เมล็ดแตงไทยพันธุ์ทองเอก เมล็ดแคนตาลูปพันธุ์ซันเลดี้ และฟักทองพันธุ์หนัง
คางคกเมล็ดแตงโมพันธุ์กินรี พบวํา ในแตํละกรรมวิธีให๎ผลความงอกของเมล็ดพืชวงศ์แตงแตกตํางกัน 
ในเมล็ดแตงโมพันธุ์กินรี พบวํา การแกะเปลือกเมล็ดมีเปอร์เซ็นต์ความงอกที่ 40 .0 เปอร์เซ็นต์ 
รองลงมาคือการแชํน้ าอํุนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที มีเปอร์เซ็นต์ความงอกที่ 
29.3 เปอร์เซ็นต์  การตัดเปลือกมีเปอร์เซ็นต์ความงอกที่ 6 .0 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่การอบลมร๎อนที่ 
50 องศาเซลเซียส 48 ชั่วโมง และชุดควบคุม มีเปอร์เซ็นต์ความงอกที่ 0 เปอร์เซ็นต์ และพบเมล็ด
ผิดปกติและเมล็ดตายมากถึง 90.0 เปอร์เซ็นต์ (ตาราง1) ในเมล็ดแตงไทยพันธุ์ทองเอก พบวํา ชุด
ควบคุมมีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงที่สุดคือ 92.0 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือการอบลมร๎อนที่ 50 องศา
เซลเซียส 48 ชั่วโมง และการแกะเปลือกเมล็ด มีเปอร์เซ็นต์ความงอกที่ 88.0 และ76.6 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ ในการแชํน้ าอํุนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 30 นาทีและการตัดเปลือกพบเปอร์เซ็นต์
ความงอกที่ 68.0 และ 63.3 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ในเมล็ดแคนตาลูปพันธุ์ซันเลดี้ การแกะเปลือก
เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์ความงอกที่ 40 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือการตัดเปลือกมีมีเปอร์เซ็นต์ความงอกที่ 
31.3 เปอร์เซ็นต์ สํวนการแชํน้ าอํุน การอบลมร๎อน และชุดควบคุม ไมํพบเปอร์เซ็นต์ความงอก (ตาราง
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1) เนื่องจากมีเมล็ดผิดปกติและเมล็ดตายมากถึง 58.6 และ 41.3 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ สํวนเมล็ด
ฟักทองพันธุ์หนังคางคก พบวําการแชํน้ าอํุนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 30 นาทีมีเปอร์เซ็นต์ความ
งอกสูงถึง 98 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือการแกะเปลือกเมล็ดมีเปอร์เซ็นต์ความงอกที่ 79.3 เปอร์เซ็นต์ 
สํวนการตัดเปลือก การอบลมร๎อน และชุดควบคุม พบเปอร์เซ็นต์ความงอกที่ 58.6 47.3 และ 14 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งในทุกกรรมวิธีมีความแตกตํางกันทางสถิติอยํางมีนัยส าคัญ (ตาราง1) 
 
ตาราง   1 แสดงผลความงอกของเมล็ดพันธุ์ (เปอร์เซ็นต์) ของเมล็ดพืชวงศ์แตง 4 ชนิด ได๎แกํ เมล็ด
แตงโมพันธุ์กินรี เมล็ดแตงไทยพันธุ์ทองเอก เมล็ดแคนตาลูปพันธุ์ซันเลดี้ และฟักทองพันธุ์หนังคางคก 
 

                         Germination (%) 
Treatments                         แตงโม                 แตงไทย              แคนตาลูป               ฟักทอง 

ชุดควบคุม (control)                0.0b                      92.0a                 0.0b                   14.0d 
อบลมร๎อน                             0.0b                      88.0a                 0.0b                   47.3c 
แชํน้ าอํุน                              29.3a                     68.0b                 0.0b                   98.0a 
ตัดเปลือก                             6.0b                     63.3b                 31.3a                  58.6bc 
แกะเปลือก                           40.0a                     76.6b                 40.0a                  79.3ab 

หมายเหตุ * ตัวอักษร คือการจัดกลุํมความแตกตํางทางสถิติระหวํางกลุํมทดลองในแนวตั้งจากการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

2. ดัชนีความงอก (Germination index; GI) ของเมล็ดพืชวงศ์แตง 4 ชนิด พบวํา เมล็ด
แตงโมพันธุ์กินรี การแกะเปลือกเมล็ดมีดัชนีความงอกมีคํา 16.20 รองลงมาคือการแชํน้ าอํุนที่อุณหภูมิ 
50 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที มีคํา6.65 สํวนการตัดเปลือก การอบลมร๎อน และชุดควบคุม พบ
ดัชนีความงอกมีคําเทํากับ 2.09 1.16 และ 0.06 ตามล าดับ ในเมล็ดแตงไทยพันธุ์ทองเอก การแชํ
น้ าอุํนท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 30 นาที มีดัชนีความงอกสูงที่สุดคือ 43.99 รองลงมาคือการแกะ
เปลือกเมล็ด ชุดควบคุม และการตัดเปลือกมีคําเทํากับ  42.32 41.93 และ 39.99 ตามล าดับ ในขณะ
ที่การอบลมร๎อน มีดัชนีความงอกเพียง 27.72 สํวนเมล็ดแคนตาลูปพันธุ์ซันเลดี้ การแกะเปลือกเมล็ด
มีดัชนีความงอกสูงสุดคือ 41.67 รองลงมาคือการตัดเปลือก และการอบลมร๎อนมีดัชนีความงอกที่ 
20.76 และ 15.19 ตามล าดับ สํวนชุดที่แชํน้ าอํุนและชุดควบคุมพบดัชนีความงอกเพียง 7.94 และ 
5.46 ตามล าดับ เมล็ดฟักทองพันธุ์หนังคางคกพบวํา  การแชํน้ าอํุนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 30 
นาที การแกะเปลือก และการตัดเปลือกมีดัชนีความงอกมีคํา 38.16 37.72 และ 32.08 ตามล าดับ 
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รองลงมาคือการอบลมร๎อนที่ 50 องศาเซลเซียส 48 ชั่วโมงและชุดควบคุม มีดัชนีความงอก 20.58 
และ 13.06 ซึ่งในทุกกรรมวิธีมีความแตกตํางกันทางสถิติอยํางมีนัยส าคัญ (ตาราง2) 
ตาราง  2  แสดงดัชนีความงอก (Germination index; GI) ของเมล็ดพืชวงศ์แตง 4 ชนิด ได๎แกํ เมล็ด
แตงโมพันธุ์กินรี เมล็ดแตงไทยพันธุ์ทองเอก เมล็ดแคนตาลูปพันธุ์ซันเลดี้ และฟักทองพันธุ์หนังคางคก 
 

                         Germination index (GI)    
Treatments                         แตงโม                 แตงไทย              แคนตาลูป               ฟักทอง 

ชุดควบคุม (control)                0.06c                     41.93a               5.46c                   3.06b 
อบลมร๎อน                             1.16bc                   27.72b             15.19b                  20.58b 
แชํน้ าอํุน                               6.65b                    43.99a               7.94c                   38.16a 
ตัดเปลือก                              2.09bc                   39.99a             20.76b                  32.08a 
แกะเปลือก                           16.20a                    42.32a             41.67a                   37.72a 

หมายเหตุ * ตัวอักษร คือการจัดกลุํมความแตกตํางทางสถิติระหวํางกลุํมทดลองในแนวตั้งจากการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

3. ความเร็วในการงอก (days to emergence ; DTE) ท าการประเมินผลเมื่อเมล็ดมีราก
งอกออกมาประมาณ 2 มิลลิเมตรในแตํละวัน พบวํา เมล็ดแตงโมพันธุ์กินรี การอบลมร๎อนที่ 50 องศา
เซลเซียส 48 ชั่วโมง และการตัดเปลือก มีความเร็วในการงอก 6.12 และ 5.83 รองลงมาคือการแชํ
น้ าอุํนท่ีอุณหภูมิ 50   องศาเซลเซียส 30 นาที การแกะเปลือกเมล็ดมีความเร็วในการงอก 3.86 และ 
2.08 ในขณะที่ชุดควบคุมมีความเร็วในการงอกน๎อยที่สุดคือ 0.05 เมล็ดแตงไทยพันธุ์ทองเอก ในทุก
กรรมวิธี พบความเร็วในการงอกใกล๎เคียงกันอยูํในชํวง 1.10 - 1.91 สํวนเมล็ดแคนตาลูปพันธุ์ซันเลดี้  
ในชุดควบคุมพบความเร็วในการงอกสูงที่สุดคือ 6.13 รองลงมาคือ การแชํน้ าอํุนที่และการอบลมร๎อน 
มีความเร็วในการงอก 4.39 และ 3.51 สํวนการตัดเปลือกและการแกะเปลือกเมล็ดมีความเร็วในการ
งอก 1.38 และ 1.38 ตามล าดับ เมล็ดฟักทองพันธุ์หนังคางคก ในชุดควบคุมมีความเร็วในการงอกสูง
กวําชุดอ่ืนๆคือ 3.83 รองลงมา คือ การแกะเปลือกเมล็ด การอบลมร๎อน การตัดเปลือก และมีการแชํ
น้ าอุํนมีความเร็วในการงอกคือ 2.44 1.65 1.50  และ 1.48 ตามล าดับ     (ภาพ 1) 
 4. ความแข็งแรงของเมล็ดทดสอบโดยวัดอัตราการเจริญเติบโตของต๎นกล๎า (Seedling 
Growth Rate, SGR) ทั้งเมล็ดแตงโมพันธุ์กินรี เมล็ดแตงไทยพันธุ์ทองเอก และเมล็ดแคนตาลูปพันธุ์
ซันเลดี้ มีความแข็งแรงของเมล็ดทดสอบโดยวัดอัตราการเจริญเติบโตของต๎นกล๎านั้น พบวํา มีคําอยูํ
ในชํวง 0.00-0.05 เนื่องจากการทดลองได๎น าเมล็ดที่ได๎จากผลสดมาท าการทดลอง พบเมล็ดผิดปกติ
และเมล็ดตายระหวํางการทดลองมากกวํา 50 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่เมล็ดฟักทองพันธุ์หนังคางคก ใน
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ชุดควบคุม มีความแข็งแรงของเมล็ดทดสอบโดยวัดอัตราการเจริญเติบโตของต๎นกล๎าสูงที่สุดคือ 0.52 
รองลงมาการอบลมร๎อน การตัดเปลือก การแกะเปลือก และการแชํน้ าอํุนมีคําเทํากับ 0.11 0.10 
0.08 และ 0.06 ตามล าดับ (ภาพ 2) 

 
ภาพ 1 แสดงผลของวิธี scarification ตํอความเร็วในการงอก (Days to emergence ; DTE) ของ

เมล็ดพืชวงศ์แตง   

 
ภาพ 2 แสดงผลของวิธี scarification ตํอความแข็งแรงของเมล็ด  
โดยวัดอัตราการเจริญเติบโตของต๎นกล๎า (Seedling Growth Rate, SGR) ของเมล็ดพืชวงศ์แตง   
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สรุปและอภิปรายผล 
 ผลของวิธี scarification ตํอการงอกของเมล็ดพืชวงศ์แตง เพ่ือศึกษาปรับปรุงการงอกของ
เมล็ดพืชวงศ์แตงที่พักตัวโดยวิธี scarification ได๎แกํ การอบลมร๎อน การแชํน้ าอํุน การตัดเปลือก
เมล็ด และการการแกะเปลือกเมล็ดที่มีผลตํอการงอกของเมล็ดพืชวงศ์แตงโดยท าการทดลองกับพืช
วงศ์แตง 4 ชนิด คือ แตงโม แตงไทย แคนตาลูป และฟักทอง 
 ผลจากการทดลองวิธี scarification ตํอการงอกของเมล็ดพืชวงศ์แตง จากการทดลองพบวํา 
เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดแตงโมพันธุ์กินรีและเมล็ดแคนตาลูปพันธุ์ซันเลดี้ในกรรมวิธีการแกะ
เปลือกเมล็ด มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงสุด คือ 40เปอร์เซ็นต์ สอดคล๎องกับผลการทดลองของ 
ณกัญญา และคณะ, 2553 ได๎ท าการศึกษาการศึกษาผลของการใช๎วิธี scarification เพ่ือปรับปรุงการ
งอกของเมล็ดพันธุ์แฟงที่พักตัว โดยการแกะเปลือกเมล็ดท าให๎เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์ความงอกที่ 48 .0 
เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ชุดควบคุมพบเปอร์เซ็นต์ความงอกที่ 19.5 เปอร์เซ็นต์ โดยการตัดเปลือกเป็นวิธี 
mechanical scarification ซึ่งเป็นการท าลายเปลือกหุ๎มเมล็ดเมล็ดสามารถดูดน้ าเข๎าสูํเมล็ดแข็งได๎ 
(ปราณ,ี 2550) เปอร์เซ็นต์ความงอกเมล็ดฟักทองพันธุ์หนังคางคกในกรรมวิธีการแชํน้ าอํุนอุณหภูมิ 50 
องศาเซลเซียส นาน 30 นาที มีเปอร์เซ็นต์ความงอกถึง 98 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงสุดในการทดลอง
สอดคล๎องกับผลการทดลองโดยศึกษาผลของการแชํน้ า อํุนและการใช๎ความร๎อนตํอการงอกและการ
เจริญเติบโตของต๎นกล๎าบวบเหลี่ยม พบวําการแชํเมล็ดบวบเหลี่ยมในน้ าอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 30 นาที มีแนวโน๎มให๎ความงอกสูงที่สุด คือ 58 เปอร์เซ็นต์และเวลาเฉลี่ยในการงอกน๎อย
ที่สุด เมื่อมีอายุ 14 วันหลังเพาะเมล็ด (มาวิน, 2553)  ซึ่งการแชํน้ าอํุนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 
นาน 30 นาที พบวํามีผลตํอการงอกของเมล็ดเมล็ดแตงโมพันธุ์กินรีและเมล็ดเมล็ดฟักทองพันธุ์หนัง
คางคก โดยการแชํน้ าอํุน (hot water scarification) ชํวยละลายสารขี้ผึ้งที่เคลือบอยูํบริเวณเปลือก
หุ๎มเมล็ด หรือท าให๎เปลือกหุ๎มเมล็ดอํอนนุํมลง ท าให๎น้ าซึมผํานเข๎าสูํภายในเมล็ดได๎ ระดับอุณหภูมิของ
น้ าและระยะเวลาในการแชํแตกตํางกันไปตามชนิดของเมล็ดพันธุ์ (วัลลภ, 2540) และจากการทดลอง
เมล็ดแตงไทยพันธุ์ทองเอก พบวําในชุดควบคุมมีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงถึง 92 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจาก
เมล็ดแตงไทยมีเมล็ดที่ไมํแข็งมาก จึงท าให๎เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดแตงไทยพันธุ์ทองเอกสูงกวํา
เมล็ดพืชวงศ์แตงชนิดอ่ืน รองลงมาคือการอบลมร๎อนที่ 50 องศาเซลเซียส 48 ชั่วโมง มีเปอร์เซ็นต์
ความงอกที่ 88 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสอดคล๎องกับการกระตุ๎นความงอกของเมล็ด Mimosa invisa อยูํใน
วงศ์ Fabaceae พบวํา เมื่ออุณหภูมิในการอบเมล็ดเพ่ิมขึ้นจาก 25 องศาเซลเซียส ถึง 120 องศา
เซลเซียสมีความงอกของเมล็ดสูงขึ้น (Chauhan and Johnson, 2008)  
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ข้อเสนอแนะ 
 ผลของวิธี scarification ตํอการงอกของเมล็ดพืชวงศ์แตง ในแตํละกรรมวิธีจากงานวิจัยครั้ง
นี้เป็นข๎อมูลเบื้องต๎นในศึกษาปรับปรุงและกระตุ๎นการงอกของเมล็ดพืชวงศ์แตงที่พักตัว โดยวิธี 
scarification ในแตํละกรรมวิธีให๎ผลความงอกของเมล็ดพืชวงศ์แตงแตกตํางกัน ควรน ามาใช๎เพ่ือเป็น
แนวทางในการเพ่ิมผลผลิตให๎แกํเกษตรกรที่มีอาชีพปลูกพืชที่จ าเป็นต๎องใช๎เมล็ดในการเพาะปลูก
ตํอไป  
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพดิน น้ า อากาศ และเสียงบริเวณโรงงานเซรามิก
ขนาดกลาง ต าบลกล๎วยแพะ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง โดยท าการเก็บตัวอยํางดิน น้ า อากาศ และ
เสียง ในชํวงฤดูร๎อนและฤดูฝน ระหวํางเดือนพฤษภาคม-เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งผลการวิจัยด๎าน
คุณภาพของดินทั้ง 2 ฤดูกาล พบวํา ตะกั่ว แคดเมียม แมงกานีส และสังกะสี มีคําไมํเกินเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด ปริมาณโลหะหนักในน้ า ทั้ง 2 ฤดูกาล มีคําแมงกานีส และสังกะสีอยูํในเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด สํวนคําตะกั่วในน้ ามีคําเกินเกณฑ์มาตรฐานประมาณ 4 เทํา โดยในฤดูร๎อนและฤดู
ฝนมีปริมาณตะกั่วเทํากับ 0.68 มิลลิกรัม/ลิตรและ 0.70 มิลลิกรัม/ลิตร ตามล าดับ และปริมาณ
แคดเมียมในน้ าในฤดูร๎อนมีคํา 0.04 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งมีคําเกินมาตรฐานก าหนด ส าหรับคําอุณหภูมิ 
คําความเป็นกรด–ดําง คําการน าไฟฟ้า และคําของแข็งละลายน้ าทั้งหมด ทั้ง 2 ฤดูกาล มีคําอยูํใน
เกณฑ์มาตรฐานก าหนด สํวนคุณภาพทางอากาศ ปริมาณฝุ่น PM10 ทั้ง 2 ฤดูกาล มีคําเทํากับ 0.034 
และ 0.022 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ ซึ่งอยูํในเกณฑ์มาตรฐาน ก๏าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
และก๏าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตรวจไมํพบทั้ง 2 ฤดูกาล และคุณภาพทางเสียงระดับเสียงสูงสุด    ทั้ง 2 
ฤดูกาล มีแหลํงก าเนิดมาจากกระบวนการขึ้นรูป มีคําเทํากับ 76.1 และ 73.1 เดซิเบลเอ ตามล าดับ 
โดยทั้ง 2 ฤดูกาล มีคําอยูํในเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ 
ค าส าคัญ: คุณภาพสิ่งแวดล๎อม  อุตสาหกรรมเซรามิก   
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Abstract 
 The aim of this research was to study the quality of soil, water, air and noise 
around the medium-scale ceramic industries in Tambon Kluai Phae, Amphur Meuang, 
Lampang Province. The samples of soil, water, air and noise had collected during 
summer and rainy season (May-August) in 2016. The results of soil quality in both 
seasons found that the concentrations of Pb, Cd, Mn and Zn did not exceed the 
standard value. The concentration of Mn and Zn in water in both seasons did not 
exceed the standard value, while Pb concentration was almost four times exceeded 
the standard value (0.68 mg/l in summer and 0.70 mg/l in rainy season) and Cd 
concentration (0.04 mg/l) in summer also exceeded the standard value.  The 
temperature, pH, conductivity and total dissolved solids of water in both seasons 
were within the standard value. The results of air quality found that PM10 
concentration in both seasons were within the standard value (0.034 and 0.022 
mg/m3, respectively). Concentrations of CO and SO2 in both seasons were not 
detected. The source of maximum noise level in both seasons were from forming 
process of ceramic manufacture and were 76.1 and 73.1 dBA, respectively. The value 
did not exceed the standard value of Pollution Control Department. 
Keywords: Environmental quality, Ceramic industries 
 
บทน า 

อุตสาหกรรมเซรามิกจัดได๎วําเป็นอุตสาหกรรมหลัก ที่มีความส าคัญตํอระบบเศรษฐกิจไทย 
เนื่องจากเป็นการสร๎างอาชีพของคนในท๎องถิ่น และเป็นการสร๎างรายได๎ และน าเงินเข๎าประเทศจาก
การสํงออก ปัจจุบันอุตสาหกรรม เซรามิกได๎รับความนิยมสูง จากผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายรูปแบบ 
และจากการสํงออกผลิตภัณฑ์เซรามิกของไทย มี 5 ประเภทหลัก คือ ผลิตภัณฑ์กระเบื้องปูพ้ืน บุผนัง
และโมเสค ผลิตภัณฑ์เครือสุขภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช๎บนโต๏ะอาหาร ผลิตภัณฑ์ของช ารวย และ
เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ลูกด๎ายไฟฟ้า มีมูลคําการสํงออกถึง 7,686.91 ล๎านบาท โดยทั่วไปแล๎ว
อุตสาหกรรมเซรามิกของประเทศไทยสํวนใหญํตั้งอยูํในพ้ืนที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดล าปาง 
เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรแรํดินขาว ซึ่งเป็นสํวนประกอบส าคัญในเซรามิก และเป็น
แหลํงแรํดินขาวที่ส าคัญมากที่สุดจึงเป็นแหลํงผลิตที่ส าคัญของประเทศไทย (สมศักดิ์, 2558)  
              ปัจจุบันอุตสาหกรรมเซรามิกมีการขยายตัวอยํางตํอเนื่อง ท าให๎เกิดเป็นแหลํงทํองเที่ยว 
คืองานล าปางเซรามิกแฟร์ มีการน าสินค๎าจากโรงงานตํางๆ ทั่วทั้งจังหวัดล าปางมาแสดงและจ าหนําย 
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โดยจัดขึ้นในชํวงเดือนธันวาคมของทุกๆ ปี สามารถดึงดูดความสนใจของนักทํองเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวตํางชาติได๎เป็นอยํางดี รวมทั้งสร๎างรายได๎ให๎กับจังหวัดล าปางเป็นอันมาก แตํอยํางไรก็ตาม 
กระบวนการหรือขั้นตอนการผลิตเซรามิกกํอให๎เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล๎อมทั้งทางด๎านอากาศ  ดิน น้ า 
เสียง ฯลฯ อีกทั้งกํอให๎เกิดอันตรายตํอสุขภาพชีวิตมนุษย์  ซึ่งเป็นปัญหาระดับจังหวัดและอาจน าไปสูํ
ปัญหาระดับประเทศตํอไป (สมศักดิ์, 2558) 
          ดังนั้นผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล๎อมจากขั้นตอนกระบวนการผลิต
เซรามิกในจังหวัดล าปาง เพ่ือชํวยให๎ผู๎ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกมีความตระหนักเกี่ยวกับ
ปัญหาทางมลพิษสิ่งแวดล๎อมที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตเซรามิกและกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการผลิตเซรามิกที่ค านึงถึงสิ่งแวดล๎อมเพ่ิมมาขึ้น อีกทั้งยังเกิดภาพลักษณ์ที่ดีตํอการผลิตที่
เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ท าให๎ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและยอมรับการอยูํรํวมกันของโรงงานกับ
ชุมชน ที่มีการสํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมจากกระบวนการการผลิตของโรงงานเซรามิกได๎อยํางมั่นใจ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาคุณภาพดิน น้ า อากาศ และเสียงบริเวณโรงงานเซรามิกของโรงงานเซรามิกขนาด
กลาง ต าบลกล๎วยแพะ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1. พื้นที่ท าการวิจัย 

โรงงานเซรามิกขนาดกลาง ต าบลกล๎วยแพะ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง บริเวณรอบๆ 
โรงงานล๎อมรอบไปด๎วย ป่าสัก ผลิตภัณฑ์ที่ได๎จากโรงงาน ได๎แกํ ชาม จาน และอ่ืนๆ เป็นต๎น 

 
2. การก าหนดจุดเก็บตัวอย่าง 
 การก าหนดจุดเก็บตัวอยํางจะท าการเก็บตัวอยํางของแตํละพารามิเตอร์ในโรงงานเซรามิก
ขนาดกลาง ต าบลกล๎วยมํวง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง โดยจะท าการเก็บตัวอยํางใน 2 ฤดูกาล คือ 
ฤดูร๎อนในเดือนพฤษภาคม และฤดูฝนในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 เก็บตัวอยํางฤดูละ 1 ครั้ง โดยเก็บ
ตัวอยํางดิน น้ า และฝุ่นภายในโรงงาน และรอบๆ โรงงาน อยํางละ 3 จุด แล๎วท าการวิเคราะห์
ตัวอยํางทุกพารามิเตอร์ อยํางละ 3 ซ้ า ส าหรับพารามิเตอร์ที่ท าการวิเคราะห์ แสดงดังตาราง 1 
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ตาราง 1 พารามิเตอร์/เครื่องมือ/วิธีการ และคํามาตรฐานที่ท าการวิเคราะห์ 
 

พารามิเตอร์/เคร่ืองมือ/วิธีการ ค่ามาตรฐาน ที่มา 

มลพิษทางดิน 
1. โลหะหนัก ได๎แกํ ตะกั่ว แคดเมยีม 
แมงกานีส และสังกะส ี
- เ ค รื่ อ ง อ ะ ต อ ม มิ ก แ อ บ ซ อ ร์ พ
ชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์  
(Atomic absorption 
spectrophotometer) 

- ตะกั่ว ไมํเกิน 400 mg/kg 
- แคดเมียม ไมํเกิน 37 mg/kg 
- แมงกานีส ไมํเกิน 1,800 mg/kg 

กรมควบคุมมลพิษ (2547) 

- สังกะสี ไมเํกิน 7,000 mg/kg USDA NRCS (2000) 

มลพิษทางน้ า 

1. โลหะหนัก ได๎แกํ ตะกั่ว แคดเมยีม 
แมงกานีส และสังกะส ี
- เ ค รื่ อ ง อ ะ ต อ ม มิ ก แ อ บ ซ อ ร์ พ
ชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์  
(Atomic absorption 
spectrophotometer) 

- ตะกั่ว ไมํเกิน 0.2 mg/l 
- แคดเมียม ไมํเกิน 0.03 mg/l 
- แมงกานีส ไมํเกิน 5.0 mg/l 
- สังกะสี ไมเํกิน 5.0 mg/l 

กรมควบคุมมลพิษ (2539) 

2. คําความเป็นกรด–ดําง 
- เครื่องวัดพีเอช (pH meter) 

5.5 - 9.0 กรมควบคุมมลพิษ (2539) 

3. อุณหภูมิ 
- เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer) 

ไมํเกิน 40 °C 

4. คําการน าไฟฟ้า 
- เครื่องวัดคําการน าไฟฟ้า 
(Conductivity meter) 

ไมํเกิน 2,000 µs/cm กรมชลประทาน (2554) 

5. ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด 
- วิธี Gravimetric Method 

ไมํเกิน 3,000 mg/l กรมควบคุมมลพิษ (2539) 

มลพิษทางอากาศ 

1. ฝุ่นละอองขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง 
น๎อยกวํา 10 ไมครอน (PM10) 
- เครื่องเก็บตัวอยํางอากาศปรมิาตรต่ า  
(Mini volume air sampler) 

- 24 ชม. ไมํเกิน 0.12 mg/m3 
- 1 ปี ไมํเกิน 0.05 mg/m3 
 

กรมควบคุมมลพิษ (2550) 

พารามิเตอร์/เคร่ืองมือ/วิธีการ ค่ามาตรฐาน ที่มา 
2. ก๏าซคาร์บอนมอนอกไซด์/ 
ก๏าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

ก๏าซคาร์บอนมอนอกไซด์  
 - 1 ชม.ไมํเกิน 30 ppm  

กรมควบคุมมลพิษ (2550) 
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พารามิเตอร์/เคร่ืองมือ/วิธีการ ค่ามาตรฐาน ที่มา 

- เครื่องตรวจวัดก๏าซ (Gas detector) (34.2 mg/cm3) 
 - 8 ชม. ไมํเกิน 9 ppm  
(10.2 mg/cm3) 
ก๏าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
- 24 ชม. ไมํเกิน 0.12 ppm    
(0.30 mg/cm3)  
 - 1 ชม. ไมํเกิน 0.3 ppm 
(780 mg/cm3) 

3. สัณฐานของฝุ่น PM10 และองค์ประกอบของธาตุเชิงคุณภาพ 
- กล๎องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสํองกราดรํวมกับเทคนิคการวิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงาน  
(Scanning Electron Microscope - Energy Dispersive x-ray Spectrometer; SEM-EDS) 
มลพิษทางเสียง 
1. ระดับเสียง 1. คําระดับเสียงสูงสุด ไมํเกิน  

115 dBA 
2. คําระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
ไมํเกิน70 dBA 

กรมควบคุมมลพิษ (2550) 
 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1. มลพิษทางดิน 

1.1 ความเข้มข้นของโลหะหนักในดินในช่วงฤดูร้อน 
      ความเข๎มข๎นของโลหะหนักในดินในชํวงฤดูร๎อน แสดงผลดังภาพ 1 พบวํามีปริมาณตะกั่ว 
แคดเมียม แมงกานีส และสังกะสี 98.08, 0.20, 1,161.33 และ 428.73 mg/kg ตามล าดับ โดย
ปริมาณโลหะหนักที่ตรวจพบไมํเกินคํามาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษก าหนด เมื่อเทียบกับงานวิจัย
ของ พรพรรณ และคณะ (2554) ซึ่งท าการศึกษาการแพรํกระจายของปริมาณโลหะหนักในดินตะกอน
บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และบริเวณข๎างเคียง ในเดือนพฤษภาคม (ฤดูแล๎ง) 
และเดือนสิงหาคม (ฤดูน้ าหลาก) พ.ศ. 2554 จ านวน 20 สถานี พบวําตรวจพบปริมาณแคดเมียม ซึ่ง
ให๎ผลเหมือนกันกับงานวิจัยนี้  
 

1.2 ความเข้มข้นของโลหะหนักในดิน ในช่วงฤดูฝน 
                 ความเข๎มข๎นของโลหะหนักในดินในชํวงฤดูฝน แสดงผลดังภาพ 2 พบวํามีปริมาณตะกั่ว 
แคดเมียม แมงกานีส และสังกะสี 119.43, 5.54, 389.7 และ 212.21 mg/kg ตามล าดับ โดยปริมาณ
โลหะหนักที่ตรวจพบไมํเกินคํามาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษก าหนด  
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 การที่ความเข๎มข๎นของโลหะหนักในดินชํวงฤดูฝน และฤดูร๎อนแตกตํางกัน เนื่องจาก
ความถี่ในการผลิต    เซรามิกที่มีความต๎องการในท๎องตลาดชํวงฤดูร๎อนมีมากกวําฤดูฝน จึงมีผลท าให๎
คําความเข๎นข๎นของโลหะหนักสํวนใหญํในฤดูร๎อนมีคํามากกวําฤดูฝน โดยปริมาณโลหะหนักที่ตรวจพบ
ทั้ง 2 ฤดู มีคําไมํเกินคํามาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษก าหนด  
 

 
ภาพ 1 ความเข๎มข๎นของโลหะหนักในดิน ในชํวงฤดูร๎อน 

 
 

 
ภาพ 2 ความเข๎มข๎นของโลหะหนักในดินในชํวงฤดูฝน  

 
2. มลพิษทางน้ า 

2.1 ความเข้มข้นของโลหะหนักในน้ า ในช่วงฤดูร้อน 
       ความเข๎มข๎นของโลหะหนักในน้ าในชํวงฤดูร๎อน แสดงผลภาพ 3 พบวํามีปริมาณตะกั่ว 
แคดเมียม แมงกานีส และสังกะสี 0.68, 0.04, 0.67 และ 4.25 mg/l ตามล าดับ โดยปริมาณตะกั่ว 
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และแคดเมียม มีคําเกินมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษก าหนด เมื่อเทียบกับงานวิจัยของวาสนา และ
คณะ (2557) ซึ่งท าการศึกษาปริมาณโลหะหนักในดิน น้ า และต๎นข๎าว บริเวณพ้ืนที่ที่มีการท านาและ
ใกล๎เคียงกับบํอฝังกลบขยะในต าบลวังน้ าคู๎ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบวําตรวจพบปริมาณ
แคดเมียม 0.2 mg/l ซึ่งมีคํามากกวํางานวิจัยนี้ (0.04 mg/l) ประมาณ 5 เทํา และตรวจพบปริมาณ
แมงกานีส 0.2-0.4 mg/l ซึ่งมีคําน๎อยกวํางานวิจัยนี้ (0.67 mg/l) ประมาณ 2 เทํา  
 

2.2 ความเข้มข้นของโลหะหนักในน้ า ในช่วงฤดูฝน 
       ความเข๎มข๎นของโลหะหนักในน้ าในชํวงฤดูฝน แสดงผลดังภาพ 4 พบวํามีปริมาณตะกั่ว 
แคดเมียม แมงกานีส และสังกะสี 0.70, 0.02, 0.92 และ 2.92 mg/l ตามล าดับ โดยปริมาณตะกั่วมี
คําเกินมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษก าหนด ประมาณ 3 เทํา  
 การที่ความเข๎มข๎นของตะกั่วและแคดเมียมในน้ าชํวงฤดูฝน และฤดูร๎อนมีคํามีคําเกิน
มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษก าหนด เนื่องจากโลหะหนักสํวนใหญํมักจะละลายอยูํในตะกอนของ
น้ าเคลือบมากกวําตะกอนของน้ าดิน จึงท าให๎โลหะหนักละลายในน้ าได๎ดีกวําในดิน ซึ่งในน้ าเคลือบก็
จะมีสํวนประกอบของตะกั่ว และแคดเมียมอยูํ นอกจากนี้ยังมีผลมาจากวัตถุดิบที่ใช๎ในกระบวนการ
ผลิตเซรามิกมีการปนเปื้อนของตะกั่ว และแคดเมียมในปริมาณมาก จึงมีผลท าให๎ปริมาณตะกั่ว และ
แคดเมียมมีคําเกินมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษก าหนด 
 

 
ภาพ 3 ความเข๎มข๎นของโลหะหนักในน้ าในชํวงฤดูร๎อน 
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ภาพ 4 ความเข๎มข๎นของโลหะหนักในน้ าในชํวงฤดูฝน 
 

2.3 ค่าอุณหภูมิ ในช่วงฤดูร้อน และฤดูฝน 
                 ท าการตรวจวัดคําอุณหภูมิ ในตัวอยํางน้ า ในชํวงฤดูร๎อน และฤดูฝน ให๎ผลแสดงดังภาพ 
5 พบวําอุณหภูมิ    ที่ตรวจวัดในฤดูร๎อน 28.6 °C และฤดูฝน 28.0 °C ซึ่งทั้ง 2 ฤดูกาล มีคําไมํเกิน
มาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษ (2539) ก าหนด คือ ไมํเกิน 40 °C เมื่อเทียบกับงานวิจัยของ จรินทร์ 
(2549) ซึ่งท าการศึกษาคุณภาพน้ าในเขตทุํงสารภี แมํน้ าปราจีน จังหวัดปราจีนบุรี  พบวําอุณหภูมิที่
ตรวจวัดมีคําระหวําง 33.3-22.5 °C  ซึ่งมีคําใกล๎เคียงกับงานวิจัยนี้  

 
 

ภาพ 5 อุณหภูมิในชํวงฤดูร๎อน และฤดูฝน 
 

2.4 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ในช่วงฤดูร้อน และฤดูฝน 
       ท าการตรวจวัดคําความเป็นกรดดํางในตัวอยํางน้ าในชํวงฤดูร๎อน และฤดูฝน ให๎ผลแสดง
ดังภาพ 6 พบวําคําความเป็นกรดดํางที่ตรวจวัดในฤดูร๎อน 7.95 และฤดูฝน 7.73 ซึ่งทั้ง 2 ฤดูกาล มี
คําไมํเกินมาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษ (2539) ก าหนด คือ ต๎องไมเํกิน 5.5-9.0 เมื่อเทียบกับงานวิจัย
ของจรินทร์ (2549) ท าการศึกษาคุณภาพน้ าในเขตทุํงสารภี แมํน้ าปราจีน จังหวัดปราจีนบุรี พบวํา
ความเป็นกรด-ดําง (pH) มีคําระหวําง 8.77-5.28 ซึ่งมีความเป็นกรด-ดําง (pH) ใกล๎เคียงกับงานวิจัยนี้  
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ภาพ 6 คําความเป็นกรด-ดํางในชํวงฤดูร๎อน และฤดูฝน 

 
2.5 ค่าการน าไฟฟ้า (Conductivity) ในช่วงฤดูร้อน และฤดูฝน  
      ท าการตรวจวัดคําการน าไฟฟ้าในตัวอยํางน้ า ในชํวงฤดูร๎อน และฤดูฝน ให๎ผลแสดงดัง

ภาพ 7 พบวําคําการน าไฟฟ้าที่ตรวจวัดในฤดูร๎อน 144.33 µs/cm และ ฤดูฝน 281.67 µs/cm ซึ่งทั้ง 
2 ฤดูกาล มีคําไมํเกินมาตรฐานที่กรมชลประทาน (2554) ก าหนด คือ ไมํเกิน 2,000 µs/cm เมื่อ
เทียบกับงานวิจัยของจรินทร์ (2549) ท าการศึกษาคุณภาพน้ าในเขตทุํงสารภี แมํน้ าปราจีน จังหวัด
ปราจีนบุรี พบวําคําการน าไฟฟ้าของน้ า มีคําระหวําง 9,124–89 µs/cm ซึ่งในฤดูร๎อนมีคํามีคําน๎อย
กวํางานวิจัยนี้ประมาณ 63 เทํา และฤดูฝนมีคําน๎อยกวํางานวิจัยนี้ ประมาณ 32 เทํา เนื่องจากน้ าทิ้ง
จากโรงงานเซรามิกมีความเข๎มข๎นของสารละลายอนินทรีย์ซึ่งเป็นตัวน าไฟฟ้าที่ดี มีการแตกตัวของอิ
ออนมาก จึงสํงผลท าให๎    คําการน าไฟฟ้าของโรงงานเซรามิกมีคํามากกวํา 

 
 

ภาพ 7 คําการน าไฟฟ้าในชํวงฤดูร๎อน และฤดูฝน 
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2.6 ค่าของแข็งละลายน้ าทั้งหมด (Total dissolved solid; TDS) ในช่วงฤดูร้อน และ
ฤดูฝน 
  ท าการตรวจวัดคําของแข็งละลายน้ าทั้งหมดในตัวอยํางน้ า ในชํวงฤดูร๎อน  และฤดูฝน 
ให๎ผลแสดงดังภาพ 8 พบวําคําของแข็งละลายน้ าทั้งหมด ที่ตรวจวัดในฤดูร๎อน  678.00 mg/l และฤดู
ฝน 136.67 mg/l มีคําไมํเกินมาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษ (2539) ก าหนด คือไมํเกิน 3,000 mg/l 
เมื่อเทียบกับงานวิจัยของจรินทร์ (2549) ท าการศึกษาคุณภาพน้ าในเขตทุํงสารภี แมํน้ าปราจีน 
จังหวัดปราจีนบุรี พบวําของแข็งละลายน้ าทั้งหมดมีคําระหวําง 5.93-0.05 mg/l ซึ่งในชํวงฤดูร๎อน 
และฤดูฝน มีคําของแข็งละลายน้ าทั้งหมดน๎อยกวํางานวิจัยนี้ประมาณ 135 และ 27 เทํา ตามล าดับ  
 การที่มีคําของแข็งละลายน้ าทั้งหมดในชํวงฤดูร๎อนมากกวําฤดูฝน เนื่องจากความถี่ในการ
ผลิตเซรามิกที่มีความต๎องการในท๎องตลาดชํวงฤดูร๎อนมีมากกวําฤดูฝน จึงมีผลท าให๎ตะกอนดินที่มีทั้ง
สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ในฤดูร๎อนมีคํามากตามไปด๎วย  โดยคําของแข็งละลายน้ าทั้งหมดมีคําไมํ
เกินคํามาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษก าหนด  

 
ภาพ 8 คําของแข็งละลายน้ าทั้งหมดในชํวงฤดูร๎อน และฤดูฝน 

 
3. มลพิษทางอากาศ 

3.1 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเส๎นผํานศูนย์กลางน๎อยกวํา 10 ไมครอน (PM10) 
       ท าการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM10 ในชํวงฤดูร๎อน และฤดูฝน ให๎ผลแสดงดังภาพ 9 
พบวําปริมาณฝุ่น PM10 ที่ตรวจวัดในฤดูร๎อนมีคําเทํากับ 0.034 mg/m3 และฤดูฝนมีคํา 0.022 
mg/m3 ซึ่งทั้ง 2 ฤดูกาล มีคําไมํเกินมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ (2550) ก าหนด คือ 24 ชั่วโมง 
ต๎องไมํเกิน 0.12 mg/m3 เมื่อเทียบกับงานวิจัยของนเรศ และคณะ (2556) ท าการศึกษาระบบเฝ้า
ระวังฝุ่นละอองและคุณภาพอากาศแบบบูรณาการระยะที่ 2 บริเวณชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา 
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พบวําคําเฉลี่ยปริมาณฝุ่นรายเดือนอยูํในชํวง 0.035–0.14 mg/m3 ปริมาณฝุ่น PM10 ที่ท าการ
ตรวจวัดในฤดูร๎อน และฤดูฝน มีคําน๎อยกวํางานวิจัยนี้ประมาณ 4 และ 6 เทํา ตามล าดับ 
 

 
ภาพ 9 ปริมาณฝุ่นละออง PM10 ในชํวงฤดูร๎อน และฤดูฝน 

 
3.2 สัณฐานของฝุ่น PM10 และองค์ประกอบของธาตุเชิงคุณภาพ 
      ผลการวิเคราะห์สัณฐานของฝุ่น PM10 และองค์ประกอบของธาตุเชิงคุณภาพด๎วยกล๎อง

จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสํองกราดรํวมกับเทคนิคการวิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงาน (SEM-EDS) ลักษณะ
ของฝุน PM10 ของโรงงานขนาดกลางมีลักษณะเปนกลุมผลึกขนาดเล็ก ดังภาพ 10 ซึ่งมีแหลงก าเนิด
มาจากเศษเขมา ส าหรับองค์ประกอบของธาตุที่ตรึงในฝุ่น PM10 พบวําสํวนใหญํในฝุ่นมีธาตุ Si เป็น
องค์ประกอบหลัก ซึ่งเป็นธาตุที่มีอยูํในเศษดินทรายทั่วไป (Xie et al., 2005) 

 
 

  
 

 
ภาพ 10 สัณฐานของฝุ่น PM10  
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          3.3 ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ใน
บรรยากาศ 
              บริเวณรอบโรงงานเซรามิกขนาดเล็กตรวจไมํพบความเข๎มข๎นของก๏าซคาร์บอนมอนนอก
ไซด์และก๏าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ 
 
4. มลพิษทางเสียง 

ท าการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด ในชํวงฤดูร๎อน และฤดูฝน ให๎ผลแสดงดังภาพ 11 พบวําใน
โรงงานเซรามิกมีแหลํงก าเนิดเสียงจากหลายกระบวนการ ได๎แกํ เสียงจากกระบวนการจุดเตา เสียง
จากกระบวนการขึ้นรูป เสียงจากกระบวนการแตํงขอบ และเสียงจากกระบวนการปั่นดิน โดยผลของ
ระดับเสียงสูงสุดที่ตรวจสอบได๎ในฤดูร๎อน มีคํา 76.1 เดซิเบลเอ ซึ่งมาจากกระบวนการขึ้นรูป และฤดู
ฝน มีคํา 73.1 เดซิเบลเอ ซึ่งมาจากกระบวนการขึ้นรูปเชํนกัน โดยคําระดับเสียงสูงสุดมาตรฐานของ
กรมควบคุมมลพิษ (2550) จะต๎องไมํเกิน 115 เดซิเบลเอ เมื่อเทียบกับงานวิจัยของวีรนุช และคณะ 
(2557) ได๎ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการตรวจวัดและการจัดท าแผนที่แสดงระดับเสียงรบกวนส าหรับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ พบวําคําเฉลี่ยสูงสุดที่ท าการตรวจวัด 
มีคํา 67.68 เดซิเบลเอ ซึ่งมีคําใกล๎เคียงกับการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุดจากกระบวนการขึ้นรูปใน
โรงงานเซรามิก 

  

 
ภาพ 11 ระดับเสียงสูงสุดในชํวงฤดูร๎อน และฤดูฝน 
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สรุปผล 
 จากการศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมจากกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเซรามิกของโรงงานเซรา
มิกขนาดกลาง ต าบลกล๎วยมํวง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง เพ่ือศึกษาคุณภาพดิน น้ า อากาศ และ
เสียง บริเวณโรงงานเซรามิกจังหวัดล าปาง โดยจะท าการเก็บตัวอยําง 2 ฤดูกาล คือ ฤดูร๎อนในชํวง
เดือนพฤษภาคม 2559 และฤดูฝนในชํวงเดือนสิงหาคม 2559 โดยแตํละพารามิเตอร์ที่ท าการ
วิเคราะห์ สรุปได๎ ดังนี้ 
           1. มลพิษทางดิน ตรวจพบวําปริมาณโลหะหนักทั้ง 4 ชนิด ได๎แกํ ตะกั่ว แคดเมียม แมงกานีส 
และสังกะสี มีคําไมํเกินมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ (2547) ที่ก าหนด 

2. มลพิษทางน้ า ตรวจพบวําปริมาณตะกั่วทั้ง 2 ฤดูกาล มีคําอยูํในเกณฑ์มาตรฐานของกรม
ควบคุมมลพิษ (2547) ปริมาณแคดเมียมในน้ าชํวงฤดูร๎อนมีคําเกินเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุม
มลพิษ (2547) คือมีคําเกิน 0.03 mg/l  ปริมาณแมงกานีส และสังกะสี ทั้ง 2 ฤดูกาล มีคําอยูํใน
เกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ (2547) คือแคดเมียมต๎องไมํเกิน 5 mg/l สังกะสีต๎องไมํเกิน 5 
mg/l คําอุณหภูมิ และคําความเป็นกรด–ดําง (pH) ทั้ง 2 ชํวงฤดูกาล มีคําอุณหภูมิอยูํในเกณฑ์
มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ (2539) คือคําอุณหภูมิต๎องไมํเกิน 40 °C คําความเป็นกรด–ดําง คือ
ต๎องไมํเกิน    5.5-9.0 สํวนคําการน าไฟฟ้า พบวําทั้ง 2 ชํวงฤดูกาล มีคําการน าไฟฟ้าอยูํในเกณฑ์
มาตรฐานของกรมชลประทาน (2554) คือคําการน าไฟฟ้าต๎องไมํเกิน 2,000 µs/cm และคําของแข็ง
ละลายน้ าทั้งหมด ทั้ง 2 ฤดูกาล มีคําของแข็งละลายน้ าอยูํในเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ 
(2539) คือต๎องไมํเกิน 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร 
           3. มลพิษทางอากาศ พบวําปริมาณฝุ่น PM10 ในชํวงฤดูร๎อน และฤดูฝน มีคํา 0.034 และ 
0.022 mg/m3 ตามล าดับ โดยทั้ง 2 ฤดูกาล มีคําอยูํในเกณฑ์มาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษ (2550) 
ก าหนดคือ 24 ชั่วโมง ต๎องไมํเกิน 0.12 mg/m3  ในขณะที่ปริมาณก๏าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๏าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์บริเวณรอบโรงงานตรวจไมํพบทั้ง    2 ฤดูกาล  
           4. มลพิษทางเสียง พบวําระดับเสียงสูงสุดในชํวงฤดูร๎อน และฤดูฝน มีแหลํงก าเนิดมาจาก
กระบวนการขึ้นรูป โดยมีคํา 76.1 และ 73.1 เดซิเบลเอ ตามล าดับ ซึ่งมีคําไมํเกินมาตรฐานของกรม
ควบคุมมลพิษ (2550) ที่ก าหนดให๎ไมํเกิน 115 เดซิเบลเอ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรน าผลการศึกษานี้มาใช๎ประโยชน์เพ่ือการก าหนดมาตรการป้องกันหากเกิดปัญหา
มลพิษ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ใกล๎ชุมชน 

2. งานวิจัยควรศึกษาโลหะหนักชนิดอ่ืนด๎วยนอกเหนือจาก ตะกั่ว แคดเมียม แมงกานีสและ
สังกะสี เชํน ปรอท เหล็ก และทองแดง 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต๎องการในการใช๎งานและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศบริการจัดการกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ๎านวังยาง เพ่ือหาประสิทธิภาพของ
ระบบและหาความพึงพอใจของผู๎ใช๎งานระบบคณะผู๎วิจัยได๎ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ความต๎องการ
และปัญหาของระบบงานเดิม โดยศึกษาข๎อมูลระบบงานของหนํวยงานและด าเนินการเก็บรวบรวม
ข๎อมูลตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องทั้งหมดที่มีอยูํเดิม และได๎มีการสัมภาษณ์เจ๎าหน๎าที่ของหนํวยเพ่ือให๎ทราบถึง
ความต๎องการผู๎ใช๎งานระบบ คณะผู๎วิจัยได๎ใช๎ทฤษฎี Water Fall Model เป็นทฤษฎีในการด าเนินการ
วิจัยและได๎ด าเนินการออกแบบพัฒนาระบบงาน โดยพัฒนาระบบขึ้นมาในรูปแบบแอพพลิเคชันที่ใช๎
งานผํานเครื่องคอมพิวเตอร์ คณะผู๎วิจัยได๎เลือกใช๎โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 เป็นชุด
เครื่องมือในการพัฒนาในสํวนของ User Interface และการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลได๎เลือกใช๎ 
Microsoft Access 2010  

ผลการทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ๎านวังยาง มีคําเฉลี่ยรวมอยูํที่ 4.71 อยูํในระดับสูงมาก คําเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยูํที่ 0.36 และผลการประเมินด๎านประสิทธิภาพในการใช๎งานและประโยชน์ของระบบ มี
คําเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมอยูํที่ 3.71 อยูํในระดับมาก คําเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูํที่ 0.47 และผล
การประเมินด๎านการออกแบบระบบผลการประเมินหาความพึงพอใจของผู๎ใช๎งานระบบด๎านการ
ออกแบบ มีคําเฉลี่ยคามพึงพอใจโดยรวมอยูํที่ 3.54 อยูํในระดับมาก คําเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูํที่ 0.52 
ค าส าคัญ: กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ๎านวังยาง  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  การบริหารจัดการ 
 

Abstract 
 This research aims to study the needs of the users and Development 
Management Information System for Wang-yang Housing Fund. To find the system 
efficiency and User satisfaction. The researcher analyzes the needs and problems of 
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the original system. By studying the work system of the agency and collect data. All 
relevant exist. And interviewed with the unit's staff to know the user needs. The 
researchers used the Water Fall Model as a theory in conducting research. The design 
and development of the system. The system developed in the form of applications 
running through the computer. The researchers selected Microsoft Visual Studio 2010 
as a development tool in the User Interface and database systems Microsoft Access 
2010 was chosen.  
 Test results for system performance. The average was 4.71 at a very high 
level. The standard deviation was 0.36. And the results of the evaluation of the 
efficiency and usability of the system. The overall satisfaction level was 3.71 at the 
high level. The standard deviation was 0.47. and the results of the evaluation of the 
design of the system result in the evaluation of the user satisfaction of the design 
system. Average satisfaction was 3.54 at a high level. The standard deviation was 
0.52. 
Keywords: Wang-yang Housing Fund, Management Information System, Management 
 
บทน า 
 กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ๎านวังยาง กํอตั้งเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2542 เนื่องในวโรกาสเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2542 ชาวบ๎านวังยางหมูํที่ 1 ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให๎พอมีพอกิน เพ่ือพ่ึงพาตนเอง อยูํดีกินดีรวมกลุํมจนไปถึงขั้นมั่งมีศรีสุข ด าเนิน
ธุรกิจชุมชนตามทฤษฎีใหมํของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวโดยจัดตั้งกองทุนเริ่มต๎นขึ้น เพ่ือน ามา
เป็นปัจจัยการผลิตและแก๎ไขรายการขาดแคลนเดือดร๎อนของชาวบ๎านดังกลําว จึงเห็นสมควรที่จัดตั้ง
กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ๎านวังยางขึ้นเป็นกิจกรรมแรกและด าเนินการตามวัตถุประสงค์เพ่ือสะสม
ทรัพย์ให๎แกํสมาชิกกองทุน เพ่ือให๎สมาชิกได๎กู๎ยืมเงินในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของสมาชิกเจ็บไข๎ได๎
ป่วย และเพ่ือใช๎จํายการประกอบอาชีพที่มีความจ าเป็นเรํงดํวน เป็นต๎น ทั้งนี้กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์
บ๎านวังยางเป็นกองทุนที่กํอตั้งขึ้นจากความรํวมมือของชาวบ๎านหมูํบ๎านบ๎านวังยาง โดยมีนายเจนวิทย์  
ผาสุก อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นผู๎ริเริ่มและกํอตั้งกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์
บ๎านวังยาง (กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ๎านวังยาง, 2542)  ในปัจจุบันกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ๎านวัง
ยางมีระยะเวลาด าเนินการมาแล๎วเป็นเวลา 18 ปี เป็นกองทุนที่มีความเข๎มแข็ง มีความมั่นคงทางการ
เงิน และเป็นกองทุนเดียวของหมูํบ๎านที่มีการเจริญเติบโตยิ่งขึ้น  
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เนื่องจากกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์หมูํบ๎านวังยาง มีคณะกรรมการบริหารงานที่เข๎มแข็งท าให๎
กองทุนเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น มีจ านวนสมาชิกและจ านวนเงินของกองทุนเพ่ิมมากขึ้นอยํางทวีคูณ 
รวมทั้งขั้นตอนกระบวนการในการท างานของบุคลากรและเจ๎าหน๎าที่ผู๎ด าเนินงานจะต๎องรับภาระเพ่ิม
มากขึ้น ในเรื่องของการฝากเงิน การถอนเงินและการกู๎เงิน ซึ่งเป็นขั้นตอนการท างานที่ต๎องใช๎ความ
ละเอียดอํอนเป็นอยํางมาก ซึ่งจะต๎องไมํเกิดความผิดพลาดของข๎อมูลทั้งหมดโดยเด็ดขาดจึงสํงผล
จะต๎องใช๎เวลามากในการด าเนินงานเพ่ือตรวจสอบความถูกต๎องอยํางละเอียด ในกรณีที่เจ๎ าหน๎าที่ท า
การค านวณจ านวนตัวเลขหรือมีการบันทึกข๎อมูลที่ผิดพลาด ซึ่งข๎อมูลทางสมาชิกและทางกองทุนไมํ
ตรงกัน จะสํงผลให๎กองทุนมีความเสื่อมเสียชื่อเสียงและขาดความเชื่อมั่นจากสมาชิกกองทุนได๎ และใน
สํวนของระบบการบริหารจัดการนั้นยังไมํมีประสิทธิภาพ เรื่องของการจัดท าหลักฐานด๎านการเงินและ
บัญชีที่ไมํได๎มาตรฐาน ซึ่งการจัดเก็บบันทึกข๎อมูลหลักฐานนั้นยังใช๎วิธีการเขียนบันทึกข๎อมูลลงในสมุด
ทะเบียนบัญชี ซึ่งทางกองทุนยังไมํมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข๎าชํวยในการด าเนินการ เพราะสํวน
ใหญํบุคลากรและเจ๎าหน๎าผู๎ด าเนินงานของกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ๎านวังยางเป็นชาวบ๎านผู๎ที่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าไรํ ท านา ค๎าขายในระดับชุมชน จึงไมํคํอยเห็นความส าคัญทางด๎าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะน ามาประยุกต์ในการบริหารจัดการองค์กรมากเทําที่ควร 

จากปัญหาดังกลําว คณะผู๎วิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษาความต๎องการในการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช๎งานและท าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการกองทุนสัจจะ
สะสมทรัพย์บ๎านวังยาง เพื่อแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบงานเดิมในการบริหารจัดการองค์กร ทั้งใน
เรื่องของการให๎บริการแกํสมาชิกแตํละรายที่ใช๎เวลานานในการให๎บริการในแตํละครั้งในการค านวณ
ยอดเงินตัวเลขที่มีจ านวนมากและวิธีการใช๎สูตรค านวณที่ซับซ๎อน โดยคอมพิวเตอร์และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่คณะผู๎วิจัยได๎ท าการพัฒนาขึ้นนั้นจะชํวยในเรื่องการประมวลผลข๎อมูลที่มี
ความรวดเร็ว ถูกต๎อง แมํนย า (วราพร แฮตุ๎ย และณัฐณิชา ในปินตา, 2554) รวมถึงการบันทึกข๎อมูล
หลักฐานทางด๎านบัญชีการเงินให๎มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการลดขั้นตอน
กระบวนการที่ชํวยลดข๎อผิดพลาดตํางๆ (วิลันดา ฤทธิศร และคณะ, 2552) ในการด าเนินงานให๎กับ
เจ๎าหน๎าที่บุคลากรได๎ สํงผลให๎องค์กรมีภาพลักษณ์ในการบริหารงานที่มีความเป็นมืออาชีพ สร๎างความ
มั่นคงและนําเชื่อถือให๎กับองค์กรและสมาชิกได๎มากยิ่งขึ้นตํอไปในอนาคต  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความต๎องการในการใช๎ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบริการจัดการกองทุนสัจจะ
สะสมทรัพย์ฯ 

2. เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ฯ 
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3. เพ่ือหาประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการกองทุนสัจจะ
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4. เพ่ือหาความพึงพอใจของผู๎ใช๎ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการกองทุน
สัจจะสะสมทรัพย์ฯ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
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ภาพที่ 1 วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 1. ศึกษาและวิเคราะห์ความต๎องการและปัญหาระบบงานเดิม 
1.1 คณะผู๎วิจัยด าเนินการศึกษาข๎อมูลของหนํวยงานและด าเนินการรวบรวมเอกสารข๎อมูล

ตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องมีอยูํเดิม เพ่ือให๎งํายตํอการรวบรวมข๎อมูลที่ถูกต๎อง ข๎อมูลที่ได๎จากเอกสาร เชํน 
แบบฟอร์มจากเอกสาร รายงานตํางๆ คูํมือการปฏิบัติงานตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับงานที่ต๎องการพัฒนา
ระบบกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ๎านวังยาง  
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1.2 การสัมภาษณ์ คณะผู๎วิจัยได๎ท าการสัมภาษณ์ นางสาวน้ าฝน พันธุ์มี เจ๎าหน๎าฝ่ายบัญชี
ประจ ากองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ๎านวังยาง หนึ่งในคณะกรรมการด าเนินงานกองทุนสัจจะสะสม
ทรัพย์บ๎านวังยาง โดยมีความเห็นตรงกันกับคณะกรรมการทํานอ่ืนวํา “ทางกองทุนอยากได๎ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ที่สอดคล๎องกับการท างานในระบบเดิมเข๎ามามีสํวนชํวยในการ
บริหารจัดการหนํวยงาน เพราะปัจจุบันหนํวยงานนั้นได๎เจริญเติบโตมากขึ้น สํงผลให๎จ านวนสมาชิก
และจ านวนเงินที่หมุนเวียนในหนํวยงานได๎เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือชํวยลดปัญหาและข๎อผิดพลาดในเรื่องของ
ขั้นตอนระยะเวลาในการด าเนินงานและการให๎บริการที่รวดเร็วถูกต๎องแกํสมาชิก เป็นต๎น” (น้ าฝน, 
2559) 

 
1.3 ผลการวิเคราะห์ความต๎องการของผู๎ใช๎งานระบบ ที่เก็บรวบรวมข๎อมูลมีดังนี้ 

1.3.1 ต๎องการใช๎งานระบบที่สามารถท างานได๎รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ งํายตํอการใช๎
งานมีการประมวลผลที่ถูกต๎องและแมํนย า 

1.3.2 ต๎องการให๎ระบบสามารถค๎นหาข๎อมูลสมาชิก แก๎ไขข๎อมูลสมาชิกเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดได ๎

1.3.3 ต๎องการให๎ระบบสามารถก็บข๎อมูลในรูปแบบฐานข๎อมูลได๎อยํางปลอดภัย 
1.3.4 ต๎องการให๎ระบบมีความปลอดภัยกับข๎อมูลและมีประสิทธิภาพกวําระบบเดิม 
1.3.5 ต๎องการให๎การท างานของระบบจัดการกองทุนหมูํบ๎านเป็นระบบระเบียบยิ่งขึ้น 
1.3.6 ต๎องการลดปัญหาขั้นตอนการด าเนินงาน การบันทึกจัดเก็บข๎อมูลที่ซ้ าซ๎อน 

2. การออกแบบระบบและพัฒนาระบบงานให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎งานระบบ 
หลังจากที่คณะผู๎วิจัยได๎ด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาระบบงานเดิมรวมทั้งความ

ต๎องการของผู๎ใช๎งานระบบแล๎วนั้น จากนั้นจึงได๎ด าเนินการออกแบบและพัฒนาระบบงานใหมํให๎มี
ความสอดคล๎องกับระบบงานเดิมมากที่สุด โดยใช๎ทฤษฎีในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศ โดยคณะผู๎วิจัยได๎ด าเนินการออกแบบและพัฒนาแผนภาพกระแสข๎อมูล การอธิบายการ
ประมวลผล แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหวํางข๎อมูล  ในการออกแบบและพัฒนาระบบคณะผู๎วิจัย
เลือกใช๎โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 และการพัฒนาฐานข๎อมูลคณะผู๎วิจัยได๎เลือกใช๎ 
Microsoft Access 2010 เพราะใช๎งานรํวมกับ Microsoft Visual Studio 2010 ได๎ดี งํายตํอการ
เรียนรู๎ มีวัตถุคอนโทลให๎เรียกใช๎ในรายงานและฟอร์ม สร๎างมาโครและโมดูลด๎วยภาษาเบสิก เพ่ือ
ประมวลผลตามหลักภาษาโครงสร๎าง สร๎างตารางอยํางรวดเร็วโดยไมํต๎องกังวลกับความซับซ๎อนของ
ฐานข๎อมูลการตรวจหาชนิดข๎อมูลโดยอัตโนมัติ (ธนพล, 2554)  
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ภาพที่ 2 Context Diagram ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการกองทุนสัจจะสะสม

ทรัพย์ฯ 
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ภาพที่ 3 Data Flow Diagram Level 1 ระบบบริหารจัดการกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ๎านวังยาง 
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ภาพที่ 4 ER-Diagram แผนภาพความสัมพันธ์ของข๎อมูล  

 
 
3. การเก็บรวมรวมข๎อมูล 

คณะผู๎วิจัยใช๎แบบสอบถามหาเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูลในครั้งนี้ โดยมี
ขั้นตอนในการสร๎างเครื่องมือ ดังนี้ 

3.1 ศึกษาข๎อมูลระบบงานที่เก่ียวข๎อง งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง รวมทั้งการสัมภาษณ์บุคลากร
ที่เกี่ยวข๎องในการบริหารงานกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ๎านวังยาง เพ่ือน ามาเป็นข๎อมูลในการสร๎าง
เครื่องมือแบบสอบถามเพ่ือใช๎หาประสิทธิภาพของระบบและความพึงพอใจของผู๎ใช๎งานระบบ 

3.2 สร๎างเครื่องมือแบบทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพของระบบและแบบสอบถามหา
ความพึงพอใจของผู๎ใช๎งานระบบ ซึ่งเครื่องมือที่ใช๎ในงานวิจัยแบํงออกเป็น 2 ประเภท คือ 

3.2.1 แบบทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพของระบบ เป็นเครื่องมือส าหรับคณะผู๎วิจัย
ใช๎ในการบันทึกผลการทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพของระบบในด๎านตํางๆ  (Black Box Testing) 
(มนต์ชัย, 2548) ซึ่งประเด็นในการทดสอบ ได๎แกํ การทดสอบความถูกต๎องในการประมวลผลของ
ระบบ (Functional Testing) การทดสอบด๎านความยากงํายในการใช๎งาน (Usability Testing) และ
การทดสอบด๎านสมรรถนะภาพในการท างานของระบบ (Performance Testing)      (วุฒิพงษ์ 
และศิริวรรณ, 2558) โดยแบํงระดับการให๎คะแนนออกเป็น 5 ระดับ (Best, 1997)  

3.2.2 แบบสอบถามหาความพึงพอใจของผู๎ใช๎งานระบบ ซึ่งแบบสอบถามแบํง
ออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพข๎อมูลทั่วไปของผู๎ใช๎งานระบบของ
กลุํมตัวอยําง ได๎แก เพศ อายุ ระดับการศึกษา จ านวน 3 ขอ 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามหาความพึงพอใจของกลุํมตัวอยํางเป็นแบบสอบถามใน
ลักษณะมาตรา   สวนประมาณคา (Rating Scale) แบบลิเคิรต (Likert Scale) แบบสอบถามจะวัด
ถึงระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎งานระบบในมุมมองด๎านประสิทธิภาพในการใช๎งานและประโยชน์ของ
ระบบ และด๎านการออกแบบระบบ โดยแบํงระดับการให๎คะแนนออกเป็น 5 ระดับ (Best, 1997) 

ตอนที่ 3 ข๎อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
3.3 ให๎ผู๎เชี่ยวชาญจ านวน 3 ทํานตรวจสอบแบบทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพของระบบ

และแบบสอบถามหาความพึงพอใจของผู๎ใช๎งานระบบและน ามาปรับปรุงแก๎ไขตามข๎อเสนอแนะ 
3.4 คณะผู๎วิจัยท าการทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพของระบบในด๎านตํางๆ (Black Box 

Testing) ตามประเด็นที่ได๎ก าหนดไว๎  
3.5 น าระบบไปทดลองใช๎งานจริงพร๎อมให๎ผู๎ใช๎งานระบบท าการประเมินระบบโดยใช๎

เครื่องมือแบบสอบถามที่ผํานการพิจารณาจากผู๎เชี่ยวชาญ เพ่ือหาความพึงพอใจของผู๎ใช๎งานระบบ 
3.6 จากนั้นท าการประมวลผลจากแบบทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพของระบบและ

แบบสอบถามหาความ  พึงพอใจของผู๎ใช๎งานระบบ 
 

4. การวิเคราะห์ข๎อมูล 
คณะผู๎วิจัยประมวลผลและวิเคราะห์ข๎อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช๎โปรแกรม SPSS เพ่ือ

ค านวณหาคําสถิติตํางๆ ได๎แกํ คําเฉลี่ย (Mean) เพ่ือใช๎แปลความหมายของการทดสอบและคํา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใช๎แปลความหมายข๎อมูลคําตัวกลางเลขคณิต 
(Arithmetic Mean) หรือคําเฉลี่ย (Mean) เกณฑ์การให๎คะแนนของแบบประเมินหาประสิทธิภาพ
ของระบบและความพึงพอใจของผู๎ใช๎งานระบบ ได๎ก าหนดเกณฑ์ตามวิธีของลิเคิร์ท โดยประกอบด๎วย
มาตรอันดับ (Rating Scale) เชิงคุณภาพ 5 อันดับและมาตรอันดับเชิงปริมาณ 5 อันดับด๎วยกัน โดย
จะให๎คะแนนในแตํละข๎อตามความเหมาะสมซึ่งมีล าดับตามความหมายของคะแนน (กัลยา, 2542) 

 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์
บ๎านวังยาง 

คณะผู๎วิจัยได๎ด าเนินการพัฒนาระบบฯ ให๎มีความสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎งาน
ระบบและได๎น าระบบ ไปทดสอบใช๎งานจริงกับกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ๎านวังยาง ทั้งนี้ได๎ด าเนินการ
แก๎ไขข๎อผิดพลาดตํางๆ ของระบบเป็นที่เรียบร๎อย  ซึ่งผลจากการพัฒนาระบบฯ แสดงภาพตัวอยํางดัง
ภาพด๎านลํางดังนี้ 
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ภาพที่ 5 หน๎าหลักของระบบ 

 
2. ผลการทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ

กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ๎านวังยาง 
คณะผู๎วิจัยได๎การทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพของระบบในด๎านตํางๆ (Black Box Testing) 

ตามประเด็นที่ได๎ก าหนดไว๎ ซึ่งมีผลการทดสอบดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบ 

ข้อที ่ รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( ̅) 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ
ประสิทธิภาพ 

1 ด๎านความถูกต๎องในการประมวลผลของระบบ 5.00 0.00 สูงมาก 

2 ด๎านความยากงํายในการใช๎งาน 4.51 0.51 สูงมาก 
3 ด๎านสมรรถนะภาพในการท างานของระบบ 4.63 0.57 สูงมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.71 0.36 สูงมาก 

 
จากตารางที่ 1 พบวํา ผลการทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การบริหารจัดการกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ๎านวังยาง มีคําเฉลี่ยรวมอยูํที่ 4.71 อยูํในระดับสูงมาก 
โดยเฉพาะด๎านความถูกต๎องในการประมวลผลของระบบ (Functional Testing) ซึ่งมีคําเฉลี่ยสูงถึง 
5.00 ในระดับสูงมาก 
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3. ผลการประเมินหาความพึงพอใจของผู๎ใช๎งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร

จัดการกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ๎านวังยาง 
คณะผู๎วิจัยได๎น าระบบไปทดสอบใช๎งานจริงพร๎อมให๎ผู๎ใช๎งานระบบตอบแบบสอบถามเพ่ือหา

ความพึงพอใจของผู๎ใช๎งานระบบ โดยแบํงออกเป็น 2 ด๎าน คือ ด๎านประสิทธิภาพในการใช๎งาน
ประโยชน์ของระบบ และด๎านการออกแบบระบบ โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

 
ตารางท่ี 2 ผลการหาความพึงพอใจด๎านประสิทธิภาพในการใช๎งานและประโยชน์ของระบบ 

ข้อที ่ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

  S.D. แปลความหมาย 

ด๎านประสิทธิภาพในการใช๎งานและประโยชน์ของระบบ 

1 ความถูกต๎องของการประมวลผล สูตรการค านวณและการรายงานตาํงๆ 3.92 0.28 มาก 

2 ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 3.77 0.60 มาก 

3 ความงํายของการใช๎งานของระบบ 3.69 0.48 มาก 

4 มีประโยชน์ตํอการลดทรัพยากรในการจัดเก็บข๎อมูล 3.46 0.52 ปานกลาง 

5 ชํวยลดเวลา ลดต๎นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 3.69 0.48 มาก 

6 ภาษาที่ใช๎ในระบบเป็นทางการ ตรงประเด็น และสื่อความหมายชัดเจน 3.69 0.48 มาก 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม 3.71 0.47 มาก 

 
จากตารางที่ 2 พบวํา ผลการประเมินด๎านประสิทธิภาพในการใช๎งานและประโยชน์ของ

ระบบ มีคําเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมอยูํที่ 3.71 อยูํในระดับมาก โดยเฉพาะเรื่องความถูกต๎องของ
การประมวลผล สูตรการค านวณและการรายงานตํางๆ มีคําเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดที่ 3.92 อยูํใน
ระดับมาก 

 
ตารางท่ี 3 ผลการหาความพึงพอใจด๎านการออกแบบระบบ 

ข้อที ่ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

  S.D. แปลความหมาย 
ด๎านการออกแบบระบบ 

7 ความเหมาะสมของเมนูการใช๎งาน 3.62 0.51 มาก 

8 ความสวยงาม ความทันสมยัและความนําสนใจของหน๎าระบบ 3.54 0.52 มาก 

9 การจัดวางรูปแบบในหนา๎ระบบงํายตํอการอํานและการใช๎งาน 3.46 0.52 ปานกลาง 
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10 ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรอํานได๎งําย 3.54 0.52 มาก 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม 3.54 0.52 มาก 

 
จากตารางที่ 3 พบวํา ผลการประเมินด๎านการออกแบบระบบผลการประเมินหาความพึง

พอใจของผู๎ใช๎งานระบบด๎านการออกแบบ มีคําเฉลี่ยคามพึงพอใจโดยรวมอยูํที่ 3.54 อยูํในระดับมาก  
โดยเฉพาะเรื่องระบบมีความเหมาะสมของเมนูการใช๎งาน มีคําเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดอยูํที่ 3.62 อยูํ
ในระดับมาก  
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการกองทุน
สัจจะสะสมทรัพย์บ๎านวังยาง ผู๎วิจัยขอน าเสนอผลการอภิปราย ดังนี้  จากวัตถุประสงค์ข๎อที่ 1 เพ่ือ
ศึกษาความต๎องการในการใช๎ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบริการจัดการกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ๎าน
วังยาง โดยคณะผู๎วิจัยด าเนินการลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาข๎อมูลของหนํวยงานและด าเนินการรวบรวม
เอกสารข๎อมูลตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง เพื่อให๎งํายตํอการรวบรวมข๎อมูลที่ถูกต๎อง ข๎อมูลที่ได๎จากเอกสาร เชํน 
แบบฟอร์มจากเอกสาร รายงานตํางๆ คูํมือการปฏิบัติงานตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับงานที่ต๎องการพัฒนา
ระบบกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ๎านวังยาง และจากนั้นได๎ด าเนินการสัมภาษณ์คณะกรรมการ
ด าเนินงานกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ๎านวังยาง โดยมีความเห็นตรงกันวํา “ทางหนํวยงานอยากได๎
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ที่สอดคล๎องกับการท างานในระบบเดิมเข๎ามามีสํวนชํวย
ในการบริหารจัดการหนํวยงาน เพราะปัจจุบันหนํวยงานนั้นได๎เจริญเติบโตมากขึ้น สํงผลให๎จ านวน
สมาชิกและจ านวนเงินที่หมุนเวียนในหนํวยงานได๎เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือชํวยลดปัญหาและข๎อผิดพลาดใน
เรื่องของขั้นตอนระยะเวลาในการด าเนินงานและการให๎บริการที่รวดเร็วถูกต๎องแกํสมาชิก เป็นต๎น” 
โดยสามารถวิเคราะห์ผลความต๎องการของผู๎ใช๎งานระบบ ได๎ดังนี้ ต๎องการใช๎งานระบบที่สามารถ
ท างานได๎รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ งํายตํอการใช๎งาน มีการประมวลผลที่ถูกต๎องและแมํนย า ระบบ
สามารถค๎นหาข๎อมูลสมาชิก แก๎ไขข๎อมูลสมาชิกเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได๎ ระบบสามารถก็บข๎อมูล
ในรูปแบบฐานข๎อมูลได๎อยํางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพกวําระบบเดิม ต๎องการให๎การท างานเป็น
ระบบระเบียบยิ่งขึ้น ต๎องการลดปัญหาการชั้นตอนด าเนินงานและการบันทึกจัดเก็บข๎อมูลที่ซ้ าซ๎อน 
ซึ่งมีความสอดคล๎องกับงานวิจัยของ นิตยา อินทนนท์ และปรียานุช อูปแปง (2552) ได๎พัฒนาและ
จัดท าระบบจัดการกองทุนหมูํบ๎านและชุมชนเมืองของหมูํบ๎านทําสี อ.แมํเมาะ จ.ล าปาง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าระบบบริหารจัดการรข๎อมูลที่ดี สารถเพ่ิมรายได๎และลดคําใช๎จํายจากการ
ด าเนินงาน ซึ่งเป็นการน าเอาคอมพิวเตอร์เข๎ามาชํวยในการบริหารจัดการข๎อมูลภายในกองทุนหมูํบ๎าน 
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ซึ่งมีลักษณะเป็นโปรแกรมท่ีท าการบันทึกข๎อมูลการท าธุรกรรมตํางๆ ของระบบ รวมทั้งการเก็บบันทึก
ข๎อมูลสมาชิกและข๎อมูลอื่นๆ 

จากนั้นวัตถุประสงค์ข๎อที่ 2 เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ๎านวังยาง คณะผู๎วิจัยใช๎ทฤษฎี Waterfall Model ในการด าเนินการวิจัย 
ออกแบบและพัฒนาระบบงานให๎มีความสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎งานระบบ คณะผู๎วิจัยได๎
ด าเนินการออกแบบและพัฒนาแผนภาพกระแสข๎อมูล การอธิบายการประมวลผล แผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ระหวํางข๎อมูล  ในการออกแบบและพัฒนาระบบคณะผู๎วิจัยเลือกใช๎โปรแกรม 
Microsoft Visual Studio 2010 เป็นชุดเครื่องมือในการพัฒนาในสํวน User Interface และการ
พัฒนาฐานข๎อมูลคณะผู๎วิจัยได๎เลือกใช๎ Microsoft Access 2010 เชํนเดียวกับงานวิจัยของ วิลินดา 
ฤทธิศร และคณะ (2552) ได๎พัฒนาระบบบริหารจัดการกลุํมออมทรัพย์สัจจะหมูํบ๎าน ส าหรับอ านวย
ความสะดวกในการบริหารจัดการกลุํมออมทรัพย์หมูํบ๎าน โดยซอฟท์แวร์แบํงออกเป็น 2 สํวน คือ 
สํวนของฐานข๎อมูลจัดเก็บเป็นตารางโดยใช๎ Microsoft Access เป็นเครื่องมือจัดการและในสํวนที่ใช๎
ในการติดตํอกับผู๎ใช๎ออกแบบและพัฒนาพ้ืนฐานการพัฒนาแอปพลิเคชันด๎วยโปรแกรม Microsoft 
Visual Studio ใช๎ ActiiveX Control ตํางๆ ของ Microsoft Visual Studio ชํวยในการออกแบบ
ระบบ 

วัตถุประสงค์ข๎อที่ 3 เพ่ือหาประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
จัดการกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ๎านวังยาง  คณะผู๎วิจัยได๎การทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพของระบบ
ในด๎านตํางๆ (Black Box Testing) ตามประเด็นที่ได๎ก าหนดไว๎ ซึ่งผลการทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพ
ของระบบ มีคําเฉลี่ยรวมอยูํที่ 4.71 อยูํในระดับสูงมาก โดยเฉพาะด๎านความถูกต๎องในการประมวลผล
ของระบบ (Functional Testing) ซึ่งมีคําเฉลี่ยสูงถึง 5.00 ในระดับสูงมาก รองลงมาคือด๎าน
สมรรถนะภาพในการท างานของระบบ (Performance Testing) ซึ่งมีคําเฉลี่ยอยูํที่ 4.63 อยูํใน
ระดับสูงมาก และด๎านความยากงํายในการใช๎งาน (Usability Testing) มีคําเฉลี่ยอยูํที่ 4.51 อยูํใน
ระดับสูงมาก เนื่องจากระบบที่พัฒนาขึ้นเป็นระบบที่ไมํมีความซับซ๎อน จึงงํายตํอการใช๎งาน 

วัตถุประสงค์ข๎อที่ 4 เพ่ือหาความพึงพอใจของผู๎ใช๎งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ๎านวังยาง  คณะผู๎วิจัยได๎น าระบบไปทดสอบใช๎งานจริงพร๎อม
ให๎ผู๎ใช๎งานระบบตอบแบบสอบถามเพ่ือหาความพึงพอใจของผู๎ใช๎งานระบบ โดยแบํงออกเป็น 2 ด๎าน 
คือ ด๎านประสิทธิภาพในการใช๎งานประโยชน์ของระบบ และด๎านการออกแบบระบบดังนี้ ผลการ
ประเมินด๎านประสิทธิภาพในการใช๎งานและประโยชน์ของระบบ มีคําเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมอยูํที่ 
3.71 อยูํในระดับมาก โดยเฉพาะเรื่องความถูกต๎องของการประมวลผล สูตรการค านวณและการ
รายงานตํางๆ มีคําเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดที่ 3.92 อยูํในระดับมาก และผลการประเมินด๎านการ
ออกแบบระบบผลการประเมินหาความพึงพอใจของผู๎ใช๎งานระบบด๎านการออกแบบ มีคําเฉลี่ยคามพึง
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พอใจโดยรวมอยูํที่ 3.54 อยูํในระดับมาก  โดยเฉพาะเรื่องระบบมีความเหมาะสมของเมนูการใช๎งาน 
มีคําเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดอยูํที่ 3.62 อยูํในระดับมาก  

สรุปได๎วํา ระบบบริหารจัดการกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์หมูํบ๎านวังยาง สามารถน าไปใช๎งาน
จริงได๎อยํางมีประสิทธิภาพในเรื่อง การประมวลผลข๎อมูลที่มีความถูกต๎อง รวดเร็ว และแมํนย า รวมถึง
การบันทึกข๎อมูลหลักฐานทางด๎านบัญชีให๎มีความปลอดภัยแล๎วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นการลด
ขั้นตอนการด าเนินงานให๎กับเจ๎าหน๎าที่บุคลากรได๎ ซึ่งสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ วราพร  แฮตุ๎ย 
และณัฐณิชา ในปินตา (2554) ได๎จัดท าระบบกู๎ยืมเงินกองทุนหมูํบ๎าน กรณีศึกษาบ๎านนาฟาน อ.แมํ
ทะ จ.ล าปาง พบวํา ระบบสามารถใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองได๎ตรงความ
ต๎องการของผู๎ใช๎งานระบบ เห็นได๎จากที่ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตํอการใช๎งานระบบอยูํใน
ระดับมาก จ านวน 20 คน ทั้งในด๎านการออกแบบโปรแกรม ความปลอดภัยในการจัดเก็บข๎อมูลและ
ชํวยลดขั้นตอนการท างานที่เคยปฏิบัติอยูํประจ า 

 
ข้อเสนอแนะ 

เนื่องจากกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ๎านวังยาง มีระบบงานยํอยแบํงออกเป็น 2 กองทุน คือ 
กองทุนสะสมทรัพย์ฯ และกองทุนฌาปนกิจฯ ในสํวนของกองทุนฌาปนกิจยังไมํมีผู๎พัฒนาระบบ 
นักวิจัยรุํนตํอไปสามารถน าไปตํอยอดในพัฒนาระบบให๎ครอบคลุมได๎ เพ่ือการท างานอยํางมี
ประสิทธิภาพภายในอนาคต และสามารถพัฒนาระบบการบันทึกข๎อมูลการท าธุรกรรมลงบนสมุดบัญชี
เชํนเดียวกับสมุดบัญชีธนาคาร เพ่ือเอ้ืออ านวยในการปฏิบัติ งานของเจ๎าหน๎าที่ และเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของหนํวยงานได๎ 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยเรื่อง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบริการจัดการกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ๎านวัง
ยาง ฉบับนี้เป็นงานวิจัยที่ได๎รับสนับสนุนทุนวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2559 จ านวนเงิน 20,000 บาท 
จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุลํวงได๎โดยได๎รับ
การอนุเคราะห์ข๎อมูลจากกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ๎านวังยาง จึงขอขอบพระคุณเป็นอยํางสูง 
 ขอขอบคุณคณะผู๎วิจัยทุกทํานที่มีสํวนรํวมในด าเนินการลงพ้ืนในการเก็บข๎อมูลที่ใช๎ในการ
วิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบริการจัดการกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ๎านวังยาง 
ตลอดจนการทดสอบระบบและสํงมอบระบบให๎กับหนํวยงานกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ๎านวังยาง จน
การด าเนินการวิจัยเสร็จสิ้นลุลํวงไปด๎วยดี 
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การวิเคราะห์ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 
Analysis of formaldehyde in Cosmetic Products 

เฉลิม ทรายอินทร์(Chalerm Saiin)* ยศพล เกษมสุข(Yossapon Kasamsook) 
อนงค์ วิศวรุํงโรจน์(Anong Visavarungroj)*  

ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
*Corresponding author. E-mail: Chalerms@nu.ac.th, Anongv@nu.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

ฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารที่นิยมใช๎เป็นสารกันเสียในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง  แตํเนื่องจาก
ฟอร์มาลดีไฮด์อาจสํงผลให๎เกิดการระคายเคืองบริเวณตา จมูก ระบบหายใจ และเป็นสารกํอมะเร็ง 
ดังนั้นจึงจ าเป็นต๎องมีกฎหมายควบคุมปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ในต ารับเครื่องส าอาง งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากระบวนการตรวจสอบเอกลักษณ์และปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์เบื้องต๎น และเพ่ือ
ท าการตรวจสอบเอกลักษณ์และวิเคราะห์ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่มีจ าหนําย
ในท๎องตลาด ในขั้นตอนการพัฒนากระบวนการตรวจสอบเอกลักษณ์และปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์
เบื้องต๎น ท าโดยศึกษาเปรียบเทียบจาก 3 วิธีดังนี้ คือ 1) วิธีการตรวจสอบเอกลักษณ์สารละลาย
ฟอร์มาลดีไฮด์โดยการท าปฏิกิริยากับ sulfuric acid และ salicylic acid 2) วิธีการตรวจสอบ
เอกลักษณ์สารละลายฟอร์มาลดีไฮด์โดยการท าปฏิกิริยากับ silver-ammonium-nitrate TS และ 3) 
เป็นการพัฒนาจากวิธีที่ 1 โดยท าบนกระดาษกรอง จากการตรวจสอบเอกลักษณ์และปริมาณเบื้องต๎น
ทั้ง 3 วิธีดังกลําวพบวําวิธีแรกเป็นวิธีที่ให๎ผลการตรวจสอบที่สังเกตผลได๎งํายและชัดเจนที่สุด 

ในขั้นตอนตํอมาคือการวิเคราะห์หาปริมาณฟอร์มาดีไฮด์ในตัวอยํางเครื่องส าอางที่มีจ าหนําย
ในจังหวัดพิษณุโลกจ านวน 5 ตัวอยําง โดยใช๎วิธีมาตรฐาน Colorimetric Spectroscopy 
(Acetylacetone method) วิเคราะห์ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ในตัวอยํางโดยใช๎  standard curve 
ของฟอร์มาลดีไฮด์ที่มีคํา R2=0.9968 และ % recovery เทํากับ 107.89, 114.00, 114.79, 101.97 
และ 105.20 ตามล าดับ ได๎ผลการวิเคราะห์ปริมาณฟอร์มาดีไฮด์ในต ารับตัวอยําง คือ 0.22%, 
0.14%, 0.08%, 0.06% และ 0.01% ตามล าดับ  

การศึกษาสรุปได๎วําวิธีตรวจสอบเอกลักษณ์และปริมาณเบื้องต๎นที่พัฒนาขึ้นมาใหมํ ให๎ผลกา
รวิเคราะที่สัมพันธ์กับผลการวิเคราะห์ปริมาณโดยวิธี Acetylacetone method และชํวยเพ่ิม
ความจ าเพาะของการวิเคราะห์ นอกจากนี้ยังสามารถน าไปใช๎วิเคราะห์เบื้องต๎นนอกสถานที่ได๎ และ
จากการวิเคราะห์ตัวอยํางเครื่องส าอางที่มีจ าหนํายในจังหวัดพิษณุโลกจ านวน 5 ตัวอยํางพบวํามี
เครื่องส าอาง 1 ตัวอยํางที่มีปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์เกิน 0.2% ตามที่กฎหมายก าหนด จึงควรมีการ
ตรวจสอบปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ในส าอางอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
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ค าส าคัญ: ฟอร์มาลดีไฮด์  เครื่องส าอาง  การตรวจสอบเอกลักษณ์  การวิเคราะห์ปริมาณ 
 

Abstract 
Formaldehyde (CH2O) was commonly used as a preservative in cosmetic 

products. It was a known chemical irritant which produced chronic health effects in 
eyes, nose and respiratory system. The critical point was that formaldehyde was in 
the list of carcinogen. Thus, the maximal content of formaldehyde in cosmetic 
product must be regulated by law. In order to control quantity of formaldehyde in 
cosmetic products resulted in the development of analytical methods for 
formaldehyde. This research aimed to develop a process for identification and semi-
quantitative analysis of formaldehyde, and analysis of formaldehyde in cosmetic 
product. Identification and semi-quantitative analysis for formaldehyde were 
developed by comparison study of 3 methods, 1) by the reaction with sulfuric acid 
and salicylic acid, 2) by the reaction with silver-ammonium-nitrate TS and 3) was 
developed by using method 1 on filter paper. It was found that the first method 
provided the best results because It was clear and easy to observe the color zone of 
the reaction.   

After that, quantitative analysis by using the Colorimetric Spectroscopy 
(Acetylacetone method) in comparison with standard curve of formaldehyde with R2 
= 0.9968 was developed. It was found that  % recovery of 5 samples were 107.89%, 
114.00%, 114.79%, 101.97% and 105.20% respectively. The % recovery were in the 
acceptable range (80-120%). Thus, this method was acceptable for use in laboratory.  
Then, 5 samples of cosmetic products in Phitsanulok province were analyzed. The 
obtained results of formaldehyde content in 5 samples were 0.22%, 0.14%, 0.08%, 
0.06% and 0.01%, respectively. To consider the relationship between the 
concentration of formaldehyde and color of reaction from 3 methods, the best 
method was the method 1. Because the color zone was agree with the  
concentration level of formaldehyde. Thus, the method 1 is suitable to provide the 
semi-quantitative analysis of formaldehyde in cosmetic products in the future. 

It could be concluded that the method for identification and semi-
quantitative analysis of formaldehyde in cosmetic products were newly developed. 
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The obtained results by using the newly method were related to the results of the 
acetylacetone method. The newly method can be used for off-site analysis. 
According to quantitative analysis of the 5 sample of cosmetics in Phitsanulok 
province, it found one sample with formaldehyde content over 0.2% as prescribed 
by law. Therefore, the others cosmetic products should be monitored the amount of 
formaldehyde. 
Keywords: formaldehyde, cosmetic products, identification, Colorimetric 
Spectroscopy, acetylacetone method 
 
บทน า 

เนื่องจากปัจจุบันผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข๎าถึงได๎งําย มีหลายหลายรูปแบบ
ให๎เลือกใช๎ ดังนั้นด๎านความปลอดภัย และคุณภาพของผลิตภัณฑ์จึงเป็นอีกปัจจัยที่สํงผลตํอการเลือก
ซื้อ หรือเลือกใช๎ผลิตภัณฑ์ตํางๆเหลํานี้ ท าให๎ผู๎ประกอบการหันมาสนใจคุณภาพ และความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์ประกอบกับกฎหมายที่ออกข๎อบังคับใช๎เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง จึงท าให๎เกิดการ
พัฒนาวิธีวิเคราะห์และเทคนิคในการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกิดข้ึน 

ฟอร์มาลดีไฮด์ เป็นสารไมํมีสี ติดไฟได๎งํายที่อุณหภูมิห๎อง มีกลิ่นฉุน อาจสํ งผลให๎เกิด
ความรู๎สึกระคายเคืองที่บริเวณตา จมูก และระบบหายใจได๎ (US Department of Health and 
Human Services, 1999) ฟอร์มาลดีไฮด์มักจะเติมลงในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางเพ่ือชํวยต๎านเชื้อ
แบคทีเรียและเป็นสารกันบูด สารนี้ไมํเป็นประโยชน์ตํอสุขภาพของมนุษย์เพราะมีกลไกการออกฤทธิ์
กดระบบทางเดินหายใจอาจท าให๎เกิดโรคหอบหืด และโรคปอดอักเสบได๎ หากได๎รับสัมผัสทางผิวหนัง
ท าให๎เกิดการไหม๎และยังเป็นสารกระตุ๎นให๎เกิดผื่นแพ๎ นอกจากนี้ยังพบวําเป็นสารกํอมะเร็ง เชํน 
มะเร็งโพรงหลังจมูก โดยอาการทางคลินิกจะแบํงเป็นสองระยะคือ ระยะเฉียบพลัน ทางเข๎าสูํรํางกาย
ของฟอร์มาลดีไฮด์นั้น สามารถเข๎าสูํรํางกายได๎ทั้งทางการหายใจ ทางการกิน และซึมผํานผิวหนัง 
กรณีที่ได๎รับสารเข๎าสูํรํางกายในปริมาณน๎อยอาจท าให๎เกิดการระคายเคืองได๎ทั้งตํอระบบทางเดิน
หายใจ และดวงตา ซึ่งเป็นอวัยวะที่มีความไวตํอสารสูงและฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารที่ละลายน้ าได๎ดีจึง
รู๎สึกระคายเคืองทางเดินหายใจและเยื่อบุได๎งําย แม๎ได๎รับสัมผัสในปริมาณเล็กน๎อย หากได๎รับเข๎าไป
ปริมาณมากจะมีฤทธิ์ระคายเคืองทางเดินหายใจรุนแรง ท าให๎เกิดอาการปอดอักเสบและหอบหืดได๎ 
การสัมผัสทางผิวหนังท าให๎ผิวหนังไหม๎ เป็นผื่นแดงอักเสบ และหากใช๎มือสัมผัสสารโดยตรงอาจท าให๎
เล็บผิดรูป ในระยะยาว การสัมผัสในระยะยาวมีผลตํอการเกิดมะเร็งโพรงหลังจมูกได๎ในมนุษย์  (ธี
ระศิษฎ์ เฉินบ ารุง, 2560) การศึกษาพิษวิทยาของสารประกอบนี้แสดงให๎เห็นถึงความเสี่ยงของ
เครื่องส าอางที่มีสํวนผสมของฟอร์มาลดีไฮด์ ดังนั้นการก าหนดคําฟอร์มาลดีไฮด์เป็นตัวแปรควบคุม
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คุณภาพมีความส าคัญมาก  (Gholami   et al., 2016) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 
47) พ.ศ.2550 เรื่องก าหนดวัตถุกันเสียที่อาจเป็นสํวนผสมในการผลิตเครื่องส าอาง โดยประกาศให๎ใช๎
ฟอร์มาลดีไฮด์ได๎สูงสุด 0.2% ค านวณในรูป free formaldehyde (ส าหรับผลิตภัณฑอ่ืนๆ ที่มิใช เพ่ือ
สุขอนามัยในชองปาก) 0.1%  ค านวณในรูป free  formaldehyde (ส าหรับผลิตภัณฑเพ่ือสุขอนามัย 
ในชองปาก) และหามใชในผลิตภัณฑประเภทฉีดพนเพ่ือให๎เกิดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ดีปลอดภัย
ตํอผลการเลือกใช๎ 

ในการหาปริมาณสารใดสารหนึ่งโดยวิธีการทางหองปฏิบัติการมีอยูหลายวิธี  แตวิธีที่นิยมใช
มากคือการวัดความเขม ของสี (colorimetry) หรือการวัดความเขมของแสง  โดยการเปรียบเทียบกับ 
สารละลายมาตรฐาน (standard solution) ที่ทราบคา  ในระยะแรกๆ  การเปรียบเทียบความเขมข
องสี อาศัยสายตา (visual colorimetry) เพ่ือใหการวัดมีความจ าเพาะ(specificity)  และความไว
(sensitivity) สูง จึงไดพัฒนาเครื่องมือที่สามารถวัดความเขมของแสงชวงความยาวคลื่นแคบ ๆ ไดอย
างตอเนื่องตามตองการ  และใชตัวไวแสงที่มีประสิทธิภาพสูง   เครื่องมือ ดังกล าวถูกเรียกวา 
“สเปกโทรโฟโตมิเตอร” (spectrophotometer) เมื่อใช๎ทั้งสองเทคนิครํวมกันท าให๎เกิดประสิทธิภาพ
ในการวิเคราะห์มากยิ่งขึ้น เกิดเป็นเทคนิค colorimetric spectrometry (ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์, 
2560) 

การวิเคราะห์ formaldehyde ในเครื่องส าอางโดยเทคนิค colorimetric spectrometry 
โดยทั่วไปมีอยูํ 3 วิธีคือ Schiff’s reagent method , Chromotropic acid test และ 
Acetylacetone method  (Commision Directive of 4th April 1990(90/207 EEC) (IV)) โดย
งานวิจัยนี้เลือกใช๎วิธี Acetylacetone method ในการวิเคราะห์ โดย formaldehyde จะท า
ปฎิกิริยากับ Pantane-2,4-dione ใน ammonium เกิดเป็น 3,5-diacetyl-1,4-dihydrolutidine 
ซึ่งจะถูกสกัดด๎วย n-butanol ได๎สารละลายสีเหลือง วิเคราะห์ปริมาณ formaldehyde ในตัวอยําง
เปรียบเทียบกับ standard curve ของ formaldehyde ซึ่งเตรียมโดยใช๎สถานะเดียวกันกับตัวอยําง 
(Karlberg et al., 1998) 

 
ภาพที่ 1 แสดงปฏิกิริยาเคมีที่เกิดข้ึนโดยวิธี Acetylacetone method 
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ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงสร๎างกระบวนการตรวจสอบและวิเคราะห์ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางโดยประยุกต์จาก 1) วิธีการตรวจสอบเอกลักษณ์สารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ 
(USP 35-NF30) 2) งานวิจัย A simple spot test quantification method to determine 
formaldehyde in aqueous samples (Dar et al., 2016) 3) European Standard EN71 
Safety of Toys และ 4) การตรวจหาวัตถุกันเสียในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่มีจ าหนํายในประเทศ
ไทย (อลัน อิษวาส และคณะ, 2530) แล๎วน ามาวิเคราะห์ฟอร์มาลดีไฮด์ในเครื่องส าอางที่มีจ าหนํายใน
จังหวัดพิษณุโลกจ านวน 5 ตัวอยําง เพ่ือตรวจสอบวําปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ในเครื่องส าอางใน
ท๎องตลาดเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดหรือไมํ 
 
วัสดุอุปกรณ์สารเคมีและวิธีทดลอง 
1. ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
 1.1 สารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ (formadehyde solution) ความเข๎มข๎น 34.50%, 17.25%, 
1.40 % และ 0.14% 
 1.2 ตัวอยํางเครื่องส าอางที่เตรียมขึ้นเอง 
 เตรียมตัวอยํางตามตารางที่ 1 จะได๎ตัวอยํางที่เตรียมขึ้นเองคือ F1, F2, F3, F4 และ F5 ที่มี
ความเข็มข๎นของฟอร์มาลดีไฮด์ 8.62%, 0.86%, 0.49%, 0.14% และ 0.00% ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงสํวนประกอบในต ารับฟอร์มาลดีไฮด์ที่เตรียมขึ้นเอง 

Ingredients Working formula(g) 
F1 F2 F3 F4 F5 

Sodium lauryl sulfate 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 
Formaldehyde solution 34.5% 2.00 - - - - 

Formaldehyde solution 3.45% - 2.00 - - - 

Formaldehyde solution 3.45% - - 1.00 - - 
Formaldehyde solution 0.34% - - - 3.00 - 

water 3.90 3.90 4.90 1.90 5.90 

 
 1.3 ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่มีจ าหนํายในจังหวัดพิษณุโลกจ านวน 5 ตัวอยําง 
 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่สุํมซื้อจากร๎านในจังหวัดพิษณุโลกเพ่ือน ามาทดลอง 
ตามตาราง 2 
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ตาราง 2 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่ท าการสุํมเพื่อน ามาทดลอง 

ผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ ลักษณะทางกายภาพของ
ผลิตภัณฑ์ 

Product 1 แชมพู เนื้อครีมขาวขุํน หนืด 
Product 2 แชมพู เนื้อครีมสีใส หนืด 

Product 3 แชมพู เนื้อครีมสีใส หนืด 

Product 4 เจลแตํงผม เนื้อเจลใส หนืด 
Product 5 น้ ายาล๎างเล็บ เป็นของเหลวใส 

 
2. การเตรียมสารละลายมาตรฐาน และ reagents ที่ใช้ในการทดลอง 
 2.1 การเตรียม 0.1 N Sodium thiosulfate solution 
  ชั่ง Sodium thiosulfate 26 g และ sodium carbonate 200 mg ลงใน 
Volumetric flask 1000 ml เติมน้ ากลั่นจนครบขีดปริมาตร 

2.2 การเตรียม 0.1 N Iodine solution 
 ชั่งPotassium iodide 36 g, Iodine 14 g, เติม 3 หยดของ Hydrochloric acid 

แล๎วปรับปริมาตรให๎ครบ 1000 ml ใน Volumetric flask 1000 ml 
2.3 การเตรียมน้ าแป้ง (starch TS) 
 ชั่ง 1 g ของ starch เติมน้ า 200 ml แล๎วน าไปให๎ความร๎อน ทิ้งให๎เย็นลงแล๎วน า

สํวนที่ใสไปใช๎ 
2.4 การเตรียมสารละลายมาตรฐานฟอร์มาลดีไฮด์เพ่ือใช๎เป็น Stock Solutions 
 ชั่ง 5 g ของ 37-40 % ของสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ลงใน Volumetric flask 

1000 ml เติมน้ ากลั่นจนครบขีดปริมาตร 
2.5 การเตรียมสารละลายมาตรฐานฟอร์มาลดีไฮด์เพ่ือใช๎เป็น Standard Solutions 

  ปิเปต 5 ml ของสารละลายมาตรฐานฟอร์มาลดีไฮด์ Stock Solutions ใสํลงใน 
Volumetric flask 1000 ml เติมน้ ากลั่นจนถึงขีดปรับปริมาตร แล๎วปิเปตสารละลายนี้ 5 ml ใสํลง
ใน Volumetric flask 500 ml เติมน้ ากลั่นจนถึงขีดบอกปริมาตร (1 ml ของสารละลาย
ฟอร์มาลดีไฮด์นี้จะมีฟอร์มาลดีไฮด์ 1µg/ml) 

2.6 เตรียม Sample solutions 
  ชั่งสารตัวอยํางให๎มีปริมาณ 5 g ลงใน Volumetric flask 100 ml เติมน้ ากลั่น
จนถึงขีดบอกปริมาตร แล๎วเขยําให๎เข๎ากัน 
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2.7 การเตรียม Pentane 2,4-dione reagent 
 ละลาย 15 g ของ anhydrous ammonium acetate, 0.3 mlของ glacial 

acetic acid และ0.2 ml ของ pentane 2,4-dione reagent ในน้ ากลั่นแล๎วปรับปริมาตรให๎ครบ ใน 
Volumetric flask 100 ml 

2.8 การเตรียม Reference solution 
 ละลาย 15 g ของ anhydrous ammonium acetate และ 0.3 ml ของ glacial 

acetic acid ในน้ ากลั่นแล๎วปรับปริมาตรให๎ครบ ใน Volumetric flask 100 ml 
 
3. การหาความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน 
 3.1 หาความเข๎มข๎นของ 0.1 N Sodium thiosulfate solution 
  ชั่ง Potassium dichromate 210 mg  ลงใน glass stoppered 500 ml- flask 
เติมน้ า 100 ml ผสมให๎เข๎ากันแล๎วเติม Potassium iodide 3 g,  Sodium bicarbonate 2 g และ 
1 N Hydrochloric acid 5 ml ผสมให๎เข๎ากันแล๎วตั้งไว๎ที่มืด 10 นาที แล๎วน ามาไตเตรทด๎วย 
Sodium thiosulfate solution จนเกิดสีเหลืองเขียว เติม 3 ml ของ starch TS แล๎วท าการไตเตรท
ตํอจนถึงจุดยุติสีฟ้า 
 3.2 หาความเข๎มข๎นของ 0.1 N  Iodine solution 
  ปิเปต Iodine solution 25 ml ลงใน flask ขนาด 250 ml เติมน้ า 100 ml เติม 1 
ml ของ 0.1 N Hydrochloric acid ท าการไตเตรทด๎วย Sodium thiosulfate solution จนมีสี
เหลืองแล๎วเติม  Starch TS 2 ml ท าการไตเตรทตํอจนถึงจุดยุติไมํมีสี 

3.3 หาความเข๎มข๎นของสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ 
 ปิเปต 10 ml ของสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ที่เตรียมขึ้น แล๎วเติม 25 ml 0.1 N ของ

สารละลายไอโอดีน และ 10 ml 1 N สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ตั้งทิ้งไว๎ 5 นาทีที่อุณหภูมิห๎อง 
แล๎วเติม 11 ml 1 N H2SO4     ไตเตรทหาปริมาณ 0.1 N สารละลายไอโอดีนที่มากเกินพอด๎วย 0.1 
N สารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต โดยใช๎น้ าแป้งเป็นอินดิเคเตอร์ ค านวณหาคําความเข๎มข๎นของ
สารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ (1 ml ของ 0.1 N สารละลายไอโอดีน สมดุลพอดีกับ 1.5 mg ของ
ฟอร์มาลดีไฮด์) 
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4. วิธีการทดลอง 
4.1 การพัฒนากระบวนการตรวจสอบเอกลักษณ์และปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์เบื้องต้นใน

ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 
 การพัฒนากระบวนการตรวจสอบเอกลักษณ์และปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์เบื้องต๎นในผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางนี้ได๎ดัดแปลงมาจากวิธีตรวจสอบเอกลักษณ์ของฟอร์มาลดีไฮด์ที่ระบุใน The United 
State Pharmacopeia 35-NF 30 โดยศึกษาเปรียบเทียบจาก 3 วิธี ดังตํอไปนี้ 

4.1.1 ท าปฏิกิริยากับ salicylic acid และ sulfuric acid 
 ผู๎วิจัยออกแบบวิธีที่ใช๎ในการศึกษาคือท าการทดลองกับสารละลายฟอร์มาดีไฮด์ที่ความ
เข๎มข๎นตํางๆเพ่ือสังเกตสีที่เกิดขึ้น และท าการทดลองกับตัวอยํางเครื่องส าอางที่เตรียมขึ้นเองเพ่ือ
ศึกษาสีที่เกิดขึ้นเมื่อมีครีมเบสในเครื่องส าอาง สุดท๎ายท าการทดลองในตัวอยํางเครื่องส าอางที่มี
จ าหนํายจ านวน 5 ตัวอยําง ตามภาพที่ 2  
  
 

 
 
 
 
ภาพที่ 2 การศึกษาการท าปฏิกิริยาของ formaldehyde solution กับ salicylic acid และ 

sulfuric acid 
 

4.1.2 ท าปฎิกิริยากับ Silver-ammonia-nitrate TS 
 ผู๎วิจัยออกแบบวิธีที่ใช๎ในการศึกษาคือท าการทดลองกับสารละลายฟอร์มาดีไฮด์ที่ความ
เข๎มข๎นตํางๆเพ่ือสังเกตสีที่เกิดขึ้น และท าการทดลองกับตัวอยํางเครื่องส าอางที่เตรียมขึ้นเองเพ่ือ
ศึกษาสีที่เกิดขึ้นเมื่อมีครีมเบสในเครื่องส าอาง สุดท๎ายท าการทดลองในตัวอยํางเครื่องส าอางที่มี
จ าหนํายจ านวน 5 ตัวอยําง ตามภาพ 3 
 
 
 
 
 
 

ละลาย 20 mg ของ salicylic acid ใน 5 ml ของ sulfuric acid 

     เติม 2 หยดของตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 

      น าไปอุ่นและสังเกตสีแดงที่ปรากฏขึ้น 
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ภาพที่ 3 การศึกษาการท าปฏิกิริยาของ formaldehyde  
ในตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษากับ Silver-ammonia-nitrate TS 

 
4.1.3 พัฒนาจากวิธีที่ 1 ท าลงบนกระดาษกรอง 

 ผู๎วิจัยออกแบบวิธีที่ใช๎ในการศึกษาคือท าการทดลองกับสารละลายฟอร์มาดีไฮด์ที่ความ
เข๎มข๎นตํางๆเพ่ือสังเกตสีที่เกิดขึ้น และท าการทดลองกับตัวอยํางเครื่องส าอางที่เตรียมขึ้นเองเพ่ือ
ศึกษาสีที่เกิดขึ้นเมื่อมีครีมเบสในเครื่องส าอาง สุดท๎ายท าการทดลองในตัวอยํางเครื่องส าอางที่มี
จ าหนํายจ านวน 5 ตัวอยําง ตามภาพ 4   
  
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 แสดงการท าปฏิกิริยาของตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษากับ salicylic acid  

และ sulfuric acid บนกระดาษกรอง 
 
 
 
 
 
 

        ละลาย 1 ml ของตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาในหลอดทดลอง  

            เติม 1 ml ของ Silver-ammonia-nitrate TS 

     เขย่าให้เข้ากันแล้วสังเกตตะกอนของโลหะ หรือสีเทาท่ีบริเวณหลอดทดลอง 

             เติม 2 หยดของตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ลงบนกระดาษกรอง 

       เติม 2 หยดของสารละลาย 20 mg ของ salicylic acid ที-่  

                                           ละลายใน 5 ml ของ sulfuric acid 

                          สังเกตการเปลี่ยนแปลง 



 
 667 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

4.2 การวิเคราะปริมาณห์ฟอร์มาลดีไฮด์ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่มีจ าหน่ายภายใน
จังหวัดพิษณุโลกจ านวน 5 ตัวอย่าง 
วิเคราะห์ปริมาณโดยวิธี Colorimetric/Visible Spectroscopy ดังนี้ 
1. การเตรียมสารละลายมาตรฐานฟอร์มาลดีไฮด์เพ่ือใช๎เป็น Stock Solutions 
 ชั่ง5g ของ 37-40% ของสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ลงใน Volumetric flask 1000 ml เติม
น้ ากลั่นจนครบขีดปริมาตร แล๎วจึงค านวณความเข๎มข๎นที่แท๎จริงของสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์โดยท า
ดังตํอไปนี้ 
 ปิเปต 10 ml ของสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ที่เตรียมขึ้น แล๎วเติม 25 ml 0.1 N สารละลาย
ไอโอดีนและ 10 ml 1 N สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ตั้งทิ้งไว๎ 5 นาทีที่อุณหภูมิห๎อง แล๎วเติม 11 
ml 1 N H2SO4 ไตเตรทหาปริมาณ 0.1 N สารละลายไอโอดีนที่มากเกินพอด๎วย 0.1 N สารละลาย
โซเดียมไทโอซัลเฟต ใช๎น้ าแป้งเป็นอินดิเคเตอร์ ค านวณหาคําความเข๎มข๎นของสารละลาย
ฟอร์มาลดีไฮด์ (1 ml ของ 0.1 N สารละลายไอโอดีน สมดุลพอดีกับ 1.5 mg ของฟอร์มาลดีไฮด์) 
2. การเตรียมสารละลายมาตรฐานฟอร์มาลดีไฮด์เพ่ือใช๎เป็น Standard Solutions 
 ปิเปต 5 ml ของสารละลายมาตรฐานฟอร์มาลดีไฮด์ Stock Solutions ใสํลงใน 
Volumetric flask 1000 ml เติมน้ ากลั่นจนถึงขีดปรับปริมาตร แล๎วปิเปตสารละลายนี้ 5ml ใสํลงใน 
Volumetric flask 500 ml เติมน้ ากลั่นจนถึงขีดบอกปริมาตร (1 ml ของสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์นี้
จะมีฟอร์มาลดีไฮด์ 1µg/ml) 
3. การเตรียมสารละลายตัวอยําง 

 ชั่งตัวอยํางให๎ได๎น้ าหนักแนํนอนปริมาณ 5 g ลงใน Volumetric flask 100 ml เติมน้ ากลั่น
จนถึงขีดบอกปริมาตร แล๎วเขยําให๎เข๎ากัน 
4. ขั้นตอนการเกิดปฎิกิริยาการท าให๎เกิดสีระหวําง ฟอร์มาลดีไฮด์ และ Pentane 2,4 – dione 
reagent 
 Sample solution: ปิเปต 10 ml ของสารละลายตัวอยํางใสํใน Erlenmeyer flask 50 ml 
เติม 5 ml ของ Pentane 2,4–dione reagent เติมน้ ากลั่นจนปริมาตรครบ 30 ml แล๎วเขยําให๎เข๎า
กัน 
 Reference reagent: ปิเปต 10 ml ของสารละลายตัวอยํางใสํใน Erlenmeyer flask 50 
ml เติม 5 ml ของ Reference reagent เติมน้ ากลั่นจนปริมาตรครบ 30 ml แล๎วเขยําให๎เข๎ากัน 
 Blank solution: เติม 5 ml ของ Pentane 2,4–dione reagent ใสํใน Erlenmeyer flask 
50 ml เติมน้ ากลั่นจนครบ 30 ml เขยําให๎เข๎ากัน 
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 Standard solution: ปิเปต 5,10,15,20 และ 25 ml ของสารละลายมาตรฐาน
ฟอร์มาลดีไฮด์ใสํใน Erlenmeyer flask 50 ml เติม 5 ml ของ Pentane 2,4 – dione reagent 
แล๎วเติมน้ าปรับปริมาตรด๎วยน้ ากลั่นจนครบ 30 ml  เขยําให๎เข๎ากัน 

 4.1 น า Sample solution , Reference reagent , Blank solution และ Standard 
solution ทั้งหมดไปแชํในอํางน้ าควบคุมอุณหภูมิ โดยใช๎อุณหภูมิ 60 องศา เป็นเวลา  10 นาที 
จากนั้นท าให๎เย็นลงในอํางน้ าแข็ง เป็นเวลา 2 นาที ถํายลงในกรวยแยก 50 ml ซึ่งมี 10 ml n-
butanolอยูํ ล๎าง flask แตํละใบด๎วยน้ ากลั่น 3-5 ml เติมน้ าล๎างลงในกรวยแยกนั้นๆ ตามล าดับเขยํา
อยํางแรงภายใน 30 วินาที แล๎วตั้งทิ้งไว๎ให๎แยกชั้น ท าการกรอง n-butanol ผํานกระดาษกรองชนิด 
1 PS น า filtrate ไปวัดคําการดูดกลืนแสงที่ 410 nm (Shimadzu, UV-2450 UV-VIS 
Spectrophotometer) ส าหรับ Sample solution วัดคําการดูดกลืนแสงเทียบกับ Reference 
solution บันทึกผลเป็น A1 สํวน Blank solution วัดคําการดูดกลืนแสงเทียบกับ n-butanolบันทึก
ผลเป็น A2 คําการดูกลืนแสงของ Standard solution วัดเทียบกับ n-butanol 
 4.2 การค านวณ ท าCalibration curve โดยplot กราฟระหวํางความเข๎มข๎นของสารละลาย
มาตรฐานฟอร์มาลดีไฮด์ 5, 10, 15, 20 และ 25 µg กับคําการดูดแสงที่วัดได๎ตํางๆ ที่ความยาว 410 
nm (คําการดูดกลืนแสงที่แท๎จริงๆได๎จาการน าคํา A2ไปหักออกจาก A1) % ฟอร์มาลดีไฮด์ในตัวอยําง 
= ความเข๎มข๎นที่หาได๎ (µg)/103×น.น.ตัวอยํางที่ชั่ง (g) 
5. ขั้นตอนการหา % recovery 
 5.1 ชั่งน้ าหนักตัวอยํางให๎ได๎คําแนํนอน ประมาณ 5 g เติมสารละลายมาตรฐาน
ฟอร์มาลดีไฮด์ 30 µg ลงใน Volumetric flask 100 ml เติมน้ ากลั่นจนถึงขีดปริมาตร เขยําให๎เข๎ากัน 
จากนั้นปิเปตสารละลายนี้ 10 ml ใสํใน Erlenmeyer flask 50 ml เติม  5 ml ของ pentane 2,4–
dione reagent เติมน้ ากลั่นจนครบ30 ml แล๎วเขยําให๎เข๎ากัน 
 5.2 ปฎิบัติตามข้ันตอนการทดลองเชํนเดียวกับการหาปริมาณในตัวอยํางฟอร์มาลดีไฮด์ 
 5.3 การค านวณคํา %recovery 
  % recovery = (x-y)100 /z 
เมื่อ  x = คําฟอร์มาลดีไฮด์ที่ได๎จากหลังการเติมสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ (g) 
 Y = คําฟอร์มาลดีไฮด์ที่ได๎ในตัวอยําง (g) 
 z = สารละลายมาตรฐานฟอร์มาลดีไฮด์ที่เติมในตัวอยําง (g) 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
การพัฒนากระบวนการตรวจสอบและวิเคราะห์ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์เบื้องต้นในผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอาง 
 การพัฒนากระบวนการตรวจสอบเอกลักษณ์และปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์เบื้องต๎นในผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอาง ท าโดยดัดแปลงมาจากวิธีตรวจสอบเอกลักษณ์ของฟอร์มาลดีไฮด์ที่ระบุใน The United 
State Pharmacopeia 35-NF 30 โดยศึกษาเปรียบเทียบจาก 3 วิธี ได๎ผลดังนี้ 

วิธี 1 ท าปฏิกิริยากับ salicylic acid และ sulfuric acid 
จากการทดลองกับสารละลายฟอร์มาดีไฮด์ที่มีความเข๎มข๎น 34.50%, 17.25%, 1.40 % and 

0.14% พบวํามีสีส๎มแดง แดงเข๎ม ชมพู และสีชมพูอํอน ปรากฏขึ้นตามภาพ 5 (ก) 
 

 
ภาพที่ 5 สีที่เกิดข้ึนเมื่อ formaldehyde solution ท าปฏิกิริยากับ salicylic acid (20 mg) และ 

sulfuric acid; (ก)ใช๎ salicylic acid 20 mg (ข)ใช๎ salicylic acid 2 mg 
  
 เมื่อทดสอบโดยลดปริมาณของ salicylic acid ในการท าปฎิกิริยาพบวําสํงผลให๎เห็นสีที่
แตกตํางกัน ที่ความเข๎มข๎นของสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ 34.50%, 3.45%, 0.34 % and 0.03% 
พบวํามีสีใส ชมพู ชมพู และสีใส ปรากฏขึ้นตามภาพ 5 (ข) 
 จากผลการทดลองแสดงให๎เห็นวําเมื่อใช๎ salicylic acid ในปริมาณที่ต่ ามากๆ เชํน 2 mg จะ
ไมํสามารถตรวจสอบเอกลักษณ์ของฟอร์มาลดีไฮด์ที่มีความเข๎มข๎นสูง (34.50%) ได๎ โดยจะไมํเห็นสี 
ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากความไมํเหมาะสมของอัตราสํวนโดยโมล (mole ratio) ของสารที่เข๎าท า
ปฏิกิริยากัน ดังนั้นจึงควรท าการศึกษาถึงอัตราสํวนโดยโมลที่เหมาะสมของปฏิริยาเคมีระหวําง
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ฟอร์มาลดีไฮด์กับ salicylic acid ในตัวกลางที่เป็นกรด เพื่อที่จะท าให๎ทราบถึงปริมาณ salicylic acid 
ที่เหมาะสมตํอการเกิดปฏิกิริยาเคมีกับฟอร์มาลดีไฮด์ในแตํละความเข๎มข๎น  

ท าการทดลอง ในตัวอยํางเครื่องส าอางที่เตรียมขึ้นเองโดยมีฟอร์มาดีไฮด์ความเข๎มข๎น 
8.62%, 0.86%, 0.49 %, 0.14% และ 0.00% พบวํามีสีส๎มแดง เหลืองเข๎ม เหลือง เหลืองอํอนและสี
ใสปรากฏขึ้นตามภาพ 6 

  
ภาพที่ 6 สีที่เกิดข้ึนเมื่อตัวอยํางเครื่องส าอางที่เตรียมขึ้นเองท าปฏิกิริยากับ salicylic acid และ 

sulfuric acid 
 

ท าการทดลองในตัวอยํางที่มีจ าหนํายจ านวน 5 ตัวอยํางภายในจังหวัดพิษณุโลก พบวํา 
product 1, 2, 3, 4 และ 5 สังเกตเห็นสีเหลืองอมส๎ม เหลืองอํอน เหลืองอํอน เหลืองอํอน และสีใส
ตามภาพ 7 
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 ภาพที่ 7 สีที่เกิดขึ้นเมื่อ ตัวอยํางผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่สุํม ท าปฏิกิริยากับ salicylic 

acid และ sulfuric acid 
  

จากการศึกษาโดยท าปฏิกิริยากับ salicylic acid และ sulfuric acid พบวําสีที่ปรากฎขึ้น
จากการท าการทดลองในตัวอยํางเปรียบเทียบ (Formadehyde solution) กับท าการทดลองใน
ตัวอยํางที่เตรียมขึ้นและตัวอยํางผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่มีจ าหนํายพบวําชํวงสีที่อาจมีปริมาณของ
ฟอร์มาลดีไฮด์เกิน 0.2 % ตามที่กฎหมายก าหนดคือชํวงสีเหลืองอมส๎มจนถึงสีแดง วิธีนี้เป็นวิธีที่เห็น
ความแตกตํางของสีที่สัมพันธ์ตํอความเข๎มข๎นของฟอร์มาลดีไฮด์คํอนข๎างชัดเจน 

วิธี 2 ท าปฎิกิริยากับ Silver-ammonia-nitrate TS จากการทดลองกับ Standard 
solution ที่ความเข๎มข๎นของสารละลายฟอร์มาดีไฮด์ ที่ 0.00%, 34.50%, 17.25%, 1.40 % and 
0.14% พบวํามีสีใส สีใส สีใส ตะกอนสีเทาอํอน และตะกอนสีเทาเกาะที่หลอดทดลองปรากฏขึ้นตาม
ภาพ 8 โดยพบการเกิดตะกอนสีเทาเกาะที่ข๎างหลอดทดลองที่ชํวงความเข๎มข๎นของฟอร์มาดีไฮด์ 1.40 
– 0.14 % 



 
 672 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

 
 ภาพที่ 8 สารละลายฟอร์มาดีไฮด์ท าปฏิกิริยากับ Silver-ammonia-nitrate TS 
ท าการทดลองในตัวอยํางเครื่องส าอางที่เตรียมขึ้นเองโดยมีสารละลายฟอร์มาดีไฮด์ความ

เข๎มข๎น 0.00%, 8.62%, 0.86%, 0.49 %, และ 0.14% พบวําเกิดการตกตะกอนของครีมเบส 
(Sodium lauryl sulfate) เมื่อตั้งทิ้งไว๎และเกิดฟองปรากฏขึ้นตามภาพ 9 แตํไมํสามารถสังเกตเห็น
ตะกอนสีเทาเกาะข๎างหลอดทดลอง เนื่องจากเกิดการรบกวนโดยครีมเบสที่ใช๎ในการเตรียม
เครื่องส าอาง 
 

 
ภาพที่ 9 ตัวอยํางเครื่องส าอางที่เตรียมข้ึนเองท าปฏิกิริยากับ Silver-ammonia-nitrate TS 
 
ท าการทดลองในตัวอยํางผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 5 ตัวอยํางที่ซื้อจากร๎านในจังหวัดพิษณุโลก 

พบวํา product 1-3 สังเกตเห็นการตกตะกอนของครีมเบส แตํไมํสามารถสังเกตเห็นตะกอนสีเทา
เกาะข๎างหลอดทดลองเนื่องจากเกิดการรบกวนโดยครีมเบสที่มีในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง และ
ผลิตภัณฑ์มีปริมาณฟอร์มาดีไฮด์ต่ า สํวน product 4-5 เห็นเป็นสีใสตามภาพ 10 แตํไมํสามารถ
สังเกตเห็นตะกอนสีเทาเกาะข๎างหลอดทดลอง เนื่องจากมีปริมาณฟอร์มาดีไฮด์ต่ า 
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ภาพ 10 ตัวอยํางจ านวน 5 ตัวอยํางภายในจังหวัดพิษณุโลกท าปฏิกิริยากับSilver-ammonia-nitrate 
TS 
 
จากการศึกษาโดยท าปฏิกิริยากับ Silver-ammonia-nitrate TS พบวําจะสามารถสังเกตเห็นตะกอน
สีเทาเกาะที่ข๎างหลอดทดลองได๎เฉพาะกรณีท่ีมีปริมาณฟอร์มาดีไฮด์ในตัวอยําง 1.40-0.14 % โดยต๎อง
ไมํมีการรบกวนจากครีมเบสในเครื่องส าอางด๎วย 

วิธี 3 พัฒนาจากวิธีที่ 1 ท าลงบนกระดาษกรอง พบวํากระดาษกรองขาด เมื่อน าไปท าบน
กระจกนาฬิกาก็ไมํสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลง 

จากการศึกษาการตรวจสอบเอกลักษณ์และปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์เบื้องต๎นทั้ง 3 วิธี พบวําวิธี
ที่ 1 คือท าปฏิกิริยากับ salicylic acid และ sulfuric acid ให๎ความแตกตํางของการวิเคราะห์
ฟอร์มาลดีไฮด์ที่ความเข๎มข๎นตํางๆได๎ชัดเจนที่สุด และเป็นวิธีที่สามารถน าไปใช๎ได๎จริง แตกตํางจากวิธี
ที่ 2 และ 3 ที่จะต๎องปรับปรุงหรือพัฒนาให๎เหมาะกับการตรวจสอบเอกลักษณ์และปริมาณฟอร์มาดี
ไฮด์เบื้องต๎นในเครื่องส าอาง ดังนั้นจากการพัฒนาการตรวจสอบเอกลักษณ์และวิเคราะห์ปริมาณ
ฟอร์มาลดีไฮด์เบื้องต๎นโดยการท าปฏิกิริยากับ salicylic acid และ sulfuric acid จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด 
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การวิเคราะห์หาปริมาณห์ฟอร์มาลดีไฮด์ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่มีจ าหน่ายภายในจังหวัด
พิษณุโลกจ านวน 5 ตัวอย่าง 

 จากการวิเคราะห์หาปริมาณห์ฟอร์มาลดีไฮด์ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่มีจ าหนํายภายใน
จังหวัดพิษณุโลกจ านวน 5 ตัวอยํางด๎วยวิธี Colorimetric/Visible Spectroscopy โดยได๎ Standard 
curve ของ formaldehyde solution ดังภาพที่ 11 มีคํา R-squared เทํากับ 0.9968  

 
ภาพ 11 Standard curve ของ formaldehyde solution 
 

ผลจากการวิเคราะห์ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางรวมถึง % recovery 
ตามตาราง 3 พบวํา ตัวอยํางผลิตภัณฑ์ที่สุํมจ านวน 5 ตัวอยํางในจังหวัดพิษณุโลกมีปริมาณของ
ฟอร์มาลดีไฮด์ 0.22%, 0.14%, 0.08%, 0.06%, 0.01% ตามล าดับ และมี % recovery เทํากับ 
107.89%, 114.00%, 114.79%, 101.97% และ 105.20% ตามล าดับ ซึ่ง % recovery อยูํในชํวง 
80-120 ท าให๎สามารถยอมรับผลของการวิเคราะห์นี้ได๎ 
 
ตาราง 3 ปริมาณของฟอร์มาลดีไฮด์ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง และ % recovery 

 
Sample 

ปริมาณของฟอร์มาลดีไฮด์ใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง(%) 

 
เปอร์เซ็น recovery 

Product 1 0.22 107.89 

Product 2 0.14 114.00 
Product 3 0.08 114.79 

Product 4 0.06 101.97 

Product 5 0.01 105.20 

y = 9.5051x + 0.0065 
R² = 0.9968 
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เมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหวํางการพัฒนาการตรวจสอบและวิเคราะห์ปริมาณ
ฟอร์มาลดีไฮด์โดยการท าปฏิกิริยากับ salicylic acid และ sulfuric acid และวิธี 
Colorimetric/Visible Spectroscopy พบวํามีความสอดคล๎องกันโดยพิจารณาผลการวิเคราะห์จาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางในท๎องตลาดต ารับที่ 1 (Product 1)  ซึ่งเมื่อตรวจสอบโดยวิธีพัฒนาขึ้นโดย
การท าปฏิกิริยากับ salicylic acid และ sulfuric acid ให๎ผลเป็นสีเหลืองอมส๎มที่อยูํในชํวงที่อาจมี
ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์เกินกวํา 0.2%  และเมื่อเทียบผลวิเคราะห์โดยวิธี Colorimetric/Visible 
Spectroscopy พบวํามีปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ 0.22% แสดงวําวิธีที่พัฒนาการตรวจสอบและ
วิเคราะห์ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์โดยการท าปฏิกิริยากับ salicylic acid และ sulfuric acid เป็นวิธีที่
สามารถน าไปใช๎ตรวจสอบปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางเบื้องต๎นได๎ 

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 วิธีการตรวจสอบเอกลักษณ์และปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์เบื้องต๎นโดยท าปฏิกิริยากับ salicylic 
acid และ sulfuric acid สามารถตรวจสอบเอกลักษณ์และปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์เบื้องต๎นใน
เครื่ อ งส าอาง ได๎  เนื่ อ งจากให๎ ผลสั ม พันธ์ กับการวิ เคราะห์ โดยวิ ธี  Colorimetric/Visible 
Spectroscopy  (Acetylacetone method) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานในการวิเคราะห์ปริมาณ
ฟอร์มาลดีไฮด์ ดังนั้นวิธีการตรวจสอบเอกลักษณ์และปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์เบื้องต๎นโดยท าปฏิกิริยา
กับ salicylic acid และ sulfuric acid เป็นวิธีการวิเคราะห์ทางเคมีวิธีหนึ่งที่ท าได๎งําย สะดวก 
รวดเร็ว ไมํซับซ๎อน และต๎นทุนต่ า และวิธีการนี้ยังเป็นการป้องกันผลบวกเทียมให๎กับการวิเคราะห์
ปริมาณฟอร์มาดีไฮด์โดยวิธี Acetylacetone method 

ในการวิเคราะห์ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ในเครื่องส าอางจ านวน 5 ตัวอยํางในจังหวัดพิษณุโลก
โดยวิธี Acetylacetone method พบวํามี 1 ตัวอยํางที่มีปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ในเครื่องส าอาง
เทํากับ 0.22 % เกินจากที่กฎหมายก าหนดคือ 0.2% เมื่อพบวํามีผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่มีปริมาณ
ฟอร์มาลดีไฮด์เกินก าหนดของกฎหมาย จึงเห็นควรวําในอนาคตควรมีการเพ่ิมจ านวนของตัวอยํางใน
การตรวจสอบปริมาณของฟอร์มาลดีไฮด์ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางชนิดอ่ืนๆเพ่ิมเติม 
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ผลของภูไมทซ์ัลเฟตต่อการเจริญของเห็ดเป๋าฮื้อ 
Effect of pumice sulfate on the growth of Abalone Mushroom   
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาผลของภูไมท์ซัลเฟตตํอการเจริญของเห็ดเป๋าฮ้ือได๎ศึกษาในอาหารวุ๎นพีดีเอ  เมล็ด
ข๎าวฟ่าง และถุงก๎อนเชื้อ จ านวน 5 ชุดการทดลอง คือ ชุดการทดลองที่ 1 ไมํเติมภูไมท์ซัลเฟต ชุดการ
ทดลองที่ 2 เติมภูไมท์ซัลเฟต 1% ชุดการทดลองที่ 3 เติมภูไมท์ซัลเฟต 2% ชุดการทดลองที่ 4 เติมภู
ไมท์ซัลเฟต 3% และชุดการทดลองที่ 5 เติมภูไมท์ซัลเฟต 4%  ผลการศึกษาในอาหารวุ๎นพีดีเอพบวํา
ทุกชุดการทดลองที่เติมภูไมท์ซัลเฟตมีการเจริญของเส๎นใยที่รวดเร็วกวําชุดการทดลองที่ไมํเติมอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติ  โดยชุดการทดลองที่4 มีการเจริญเร็วที่สุด รองลงมาคือชุดการทดลองที่ 3, ชุดการ
ทดลองที่ 5,ชุดการทดลองที่ 2 และชุดการทดลองที่1 โดยวัดขนาดเส๎นผํานศูนย์กลางโคโลนีได๎ 7.92, 
7.60, 7.58, 7.52 และ 6.50 เซนติเมตร ตามล าดับ การศึกษาในเมล็ดข๎าวฟ่างพบวําเส๎นใยเห็ดเป๋าฮ้ือ
มีการเจริญที่ใกล๎เคียงกันทุกชุดการทดลอง ส าหรับการศึกษาผลผลิตเห็ดเป๋าฮ้ือในถุงก๎อนเชื้อพบวํา
จ านวนดอกเห็ดตํอก๎อน ความกว๎างของดอกเห็ด ความยาวก๎านดอกเห็ด และน้ าหนักดอกเห็ด ไมํ
แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติในทุกชุดการทดลอง ดังนั้นภูไมท์ซัลเฟตมีผลตํอการเจริญของ
เส๎นใยเห็ดเป๋าฮ้ือในอาหารวุ๎นพีดีเอ แตํไมํมีผลตํอการเจริญของเส๎นใยในเมล็ดข๎าวฟ่าง และไมํสํงผล
ตํอผลผลิตเห็ดเป๋าฮื้อในถุงก๎อนเชื้อ 
ค าส าคัญ : เห็ดเป๋าฮื้อ  ภูไมท์ซัลเฟต   
 

Abstract 
 The effect of the addition of pumice sulfate (PS) to potato dextrose agar 
(PDA), or millet or mushroom substrates on the growth of abalone mushroom was 
examined in vitro studies. The PS treatments were: not supplemented with PS, 
supplemented with 1% PS, supplemented with 2% PS, supplemented with 3% PS 
and supplemented with 4% PS. After 12 days on PDA media, the addition of PS 
significantly increased the growth of mycelium compared to PDA alone. The colony 
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diameter was the highest in 3% PS (7.92 cm.), followed by 2%PS (7.60 cm.), 1%PS 
(7.58 cm.), 4%PS (7.52 cm.) and PDA without PS (6.50 cm.). The addition of PS to the 
millet substrate had no effect on colony diameter. The sawdust substrates 
supplemented with 1-4 % PS yielded the same amount of abalone mushrooms 
(number of mushroom per bag, width of the cap, length of the stalk, fresh weight of 
mushrooms) as the control without PS. Therefore, supplementing with pumice 
sulfate affected the growth of mycelium in PDA but did not affected mycelial growth 
on millet substrates nor the yield of mushrooms in the sawdust substrate.  
Keywords: Abalone mushroom, pumice sulfate, Pleurotus ostreatus 
 
บทน า 
 เห็ดที่พบในธรรมชาติมีจ านวนมากกวํา 100,000 ชนิด โดยพบมากในฤดูฝน สามารถ
แบํงเป็นเห็ดรับประทานได๎ เห็ดสมุนไพร และเห็ดพิษ ส าหรับเห็ดรับประทานได๎ที่ก าลังพัฒนาเป็น
การค๎า เชํน เห็ดเข็มเงิน เห็ดเข็มทอง เห็ดยานางิ เห็ดถั่ว เห็ดตีนแรด และเห็นเป๋าฮ้ือ เป็นต๎น โดย
ประเทศไทยถือได๎วํามีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมตํอการเจริญเติบโตของเห็ดได๎เป็นอยํางดี   การ
เพาะเห็ดในประเทศไทยทั้งเป็นอาชีพเสริมและอาชีพหลักมีเพ่ิมมากขึ้นทุกปี โดยปี 2544/2545 มี
ผลผลิตประมาณ 121,900 ตัน คิดเป็นมูลคํา 5,446 ล๎านบาท ท าให๎เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ
ไมํต่ ากวํา 12,000 ล๎านบาท ทั้งนี้เนื่องจากประชากรเพ่ิมมากขึ้น จึงมีความต๎องการอาหารโปรตีนที่
ราคาไมํแพง แตํมีคุณคําทางอาหารสูง ดังนั้นธุรกิจการเพาะเห็ดในปัจจุบันจึงมีการเติบโตอยํางรวดเร็ว 
(วิทยา ทวีนุช, 2554)  
 เห็ดเป๋าฮ้ือนับวําเป็นเห็ดเศรษฐกิจอีกประเภทหนึ่งที่ตลาดมีความต๎องการสูง ราคาดีตลอดปี 
มีรสชาติอรํอย โครงสร๎างดอกเห็ดไมํนิ่ม ไมํเสื่อมสภาพเร็ว จึงเก็บดอกสดไว๎ได๎นาน โรงงานมีความ
ต๎องการสูง สามารถเพาะได๎ในวัสดุหลายชนิด เชํน ขี้เลื่อย ซังข๎าวโพด ฟางข๎าว เป็นต๎น  แตํพบวํา
เกษตรกรมีการเพาะกันน๎อย เนื่องจากต๎องใช๎ระยะเวลาในการบํมเชื้อนานประมาณ 45 วัน ซึ่ง
แตกตํางจากเห็ดอ่ืนๆที่ใช๎ระยะเวลาน๎อยกวํา เชํน เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรมที่ใช๎ระยะเวลาในการบํมเชื้อ
นานประมาณ 18-21 วัน  
 ภูไมท์ซัลเฟตเป็นสารปรับปรุงสภาพที่มีการพัฒนาคุณภาพขึ้นมาสามารถน าไปใช๎ได๎กับพืช
เกือบทุกชนิด ได๎มีการน ามาประยุกต์ใช๎ในการเพาะเลี้ยงเห็ดชนิดตํางๆ เพ่ือสํงเสริมการเจริญและเพ่ิม
ผลผลิต เชํน การวิจัยของ ดีพร๎อม ไชยวงศ์เกียรติ(2542) ที่ศึกษาสูตรการท าอาหารวุ๎นเพ่ือเพาะเลี้ยง
เห็ดตับเตํา พบวําการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากดอกเห็ดตับเตําบนอาหารวุ๎น พีดีเอ (PDA) ซึ่งใช๎เลี้ยงเห็ด
ทั่ว ๆ ไป แตํส าหรับเห็ดตับเตําพบวําเจริญช๎า ตํอมามีการใช๎ภูไมท์ซัลเฟต 20 กรัมตํอลิตร เติมลงใน
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อาหารในขั้นตอนการเตรียมอาหาร พบวําได๎ผลดีกวําการใช๎พีดีเอเพียงอยํางเดียว เมื่อดัดแปลงเพ่ือ
เลี้ยงเชื้อบนเมล็ดข๎าวฟ่าง ก็สามารถท าให๎เชื้อเต็มขวดภายใน 3 สัปดาห์  
 ดีพร๎อม ไชยวงศ์เกียรติ (2543) ใช๎ภูไมท์ซัลเฟต 3% ของน้ าหนักวัสดุเพาะแทนปูนขาว 
และยิปซั่ม เนื่องจากมี calcite เป็นสํวนประกอบซึ่งเป็นการเพ่ิมแคลเซียมและปรับสภาพพีเอชของ
วัสดุเพาะ นอกจากนี้ สามารถใช๎ภูไมท์ผสมกับน้ าอัตรา 200-300 กรัมตํอน้ า 20 ลิตร รดบนกองและ
รอบกองเพาะเห็ดฟางจนชุํม สามารถลดปริมาณศัตรูเห็ด เชํน ไร มด ปลวก และไส๎เดือนฝอยลงได๎ ท า
ให๎ผลผลิตเพ่ิมข้ึนทั้งปริมาณและคุณภาพได๎ระดับหนึ่ง 
 สุทธิชัย สมสุข (2553) ได๎ศึกษาผลของการใช๎วัสดุเพาะและวัสดุอาหารเสริมชนิดตํางๆ
ประกอบด๎วย ขี้ฝ้าย ผักตบชวา ภูไมท์ ร าข๎าว และผักตบชวาที่ใช๎กับขี้เลื่อยที่ผํานการเพาะมาแล๎ว 
รํวมกับกลุํมจุลินทรีย์และน้ าหมักชีวภาพตํอผลผลิตเห็ดฟางที่เพาะในตะกร๎าพลาสติก พบวําการใช๎ ภู
ไมท์เป็นวัสดุอาหารเสริมท าให๎ดอกเห็ดฟางมีน้ าหนักเฉลี่ยตํอดอกได๎ผลดีเชํนเดียวกับการใช๎ผักตบชวา 
ภูไมท์ และร าข๎าวเป็นอาหารเสริม โดยไมํมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ  ดังนั้นใน
งานวิจัยนี้จึงได๎ศึกษาผลของภูไมท์ซัลเฟตที่มีตํอการเจริญของเห็ดเป๋าฮ้ือโดยศึกษาการเจริญของเส๎น
ใยในอาหารวุ๎น , เมล็ดข๎าวฟ่าง และในถุงก๎อนเชื้อโดยเปรียบเทียบผลผลิตเห็ดที่ได๎ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาผลของภูไมท์ซัลเฟตที่มีผลตํอการเจริญของเส๎นใยเห็ดเป๋าฮ้ือในอาหารวุ๎นพีดีเอ 
เมล็ดข๎าวฟ่างและเปรียบเทียบปริมาณของภูไมท์ซัลเฟตที่มีผลตํอผลผลิตเห็ดเป๋าฮ้ือในถุงก๎อนเชื้อ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1.เชื้อเห็ดเป๋าฮื้อ   
 หัวเชื้อเห็ดเป๋าฮ้ือบริสุทธิ์ที่ใช๎ในการวิจัยได๎ท าการจัดซื้อจากกลุํมงานวิจัยพัฒนาธนาคารเชื้อ
พันธุ์พืชและจุลินทรีย์ ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
2. การศึกษาผลของภูไมท์ซัลเฟตที่มีผลตํอการเจริญของเส๎นใยเห็ดเป๋าฮ้ือในอาหารวุ๎น 
 เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ Potato Dextrose Agar (PDA) ชนิดส าเร็จรูปโดยการผสมกับน้ ากลั่น
ตามอัตราสํวน จากนั้นท าการแบํงการทดลองออกเป็น 5 ชุด ชุดการทดลองละ3ซ้ า ประกอบด๎วย    
  ชุดที่ 1 อาหารเลี้ยงเชื้อพีดีเอ  ไมํเติมภูไมท์ซัลเฟต 
  ชุดที่ 2 อาหารเลี้ยงเชื้อพีดีเอ เติมภูไมท์ซัลเฟต 10 กรัมตํอลิตร (ร๎อยละ 1) 
 ชุดที่ 3 อาหารเลี้ยงเชื้อพีดีเอ เติมภูไมท์ซัลเฟต 20 กรัมตํอลิตร (ร๎อยละ 2) 
 ชุดที่ 4 อาหารเลี้ยงเชื้อพีดีเอ เติมภูไมท์ซัลเฟต 30 กรัมตํอลิตร  (ร๎อยละ 3) 
 ชุดที่ 5 อาหารเลี้ยงเชื้อพีดีเอ เติมภูไมท์ซัลเฟต 40 กรัมตํอลิตร  (ร๎อยละ 4) 
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 น าแตํละชุดการทดลองบรรจุลงในขวด ปิดจุกส าลี และหุ๎มด๎วยกระดาษ น าไปนึ่งฆําเชื้อที่
อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ตํอตารางนิ้วด๎วยเครื่องนึ่งฆําเชื้อด๎วยความดันไอน้ า 
(autoclave) เป็นเวลา 15 นาที 
3.การย๎ายเส๎นใยดอกเห็ดลงบนอาหารวุ๎น  
 ตัดเส๎นใยเห็ดในอาหารวุ๎นด๎วย cork borer ขนาดเส๎นผํานศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร น ามา
วางไว๎ตรงกลางอาหารวุ๎น  พีดีเอทั้ง 5 ชุดการทดลอง จากนั้นน าไปเก็บไว๎ในที่แห๎ง สะอาด ไมํถูกแสง 
จนเส๎นใยเห็ดเจริญรอบเนื้อเยื่อบนอาหารวุ๎น วัดการเจริญเติบโตของเส๎นใยเห็ดโดยวัดขนาดเส๎นผําน
ศูนย์กลางของโคโลนี บันทึกผล 
4.เปรียบเทียบปริมาณของภูไมท์ซัลเฟตที่มีผลตํอการเจริญของเส๎นใยเห็ดเป๋าฮ้ือในเมล็ดข๎าวฟ่าง 
  เตรียมเมล็ดข๎าวฟ่างโดยล๎างเมล็ดข๎าวฟ่างให๎สะอาด น าไปแชํน้ า 12 ชั่วโมงแล๎วต๎มให๎เมล็ดปริ
แตก เทใสํตะแกรงเกลี่ยให๎ทั่ว ทิ้งไว๎ให๎เย็น แล๎วบรรจุลงขวด  ปิดปากขวดด๎วยสาลี หุ๎มกระดาษ  
 การทดลองนี้ได๎ท าการศึกษาการเจริญของเส๎นใยเห็ดเป๋าฮ้ือในเมล็ดข๎าวฟ่าง โดยแบํงการ
ทดลองออกเป็น 5 ชุด ชุดละ3 ซ้ า ประกอบด๎วย    
  ชุดที่ 1 เมล็ดข๎าวฟ่าง ไมํเติมภูไมท์ซัลเฟต   
 ชุดที่ 2 เมล็ดข๎าวฟ่าง เติมภูไมท์ซัลเฟต 10 กรัมตํอกิโลกรัม  (ร๎อยละ 1) 
 ชุดที่ 3 เมล็ดข๎าวฟ่าง เติมภูไมท์ซัลเฟต 20 กรัมตํอกิโลกรัม  (ร๎อยละ 2) 
 ชุดที่ 4 เมล็ดข๎าวฟ่าง เติมภูไมท์ซัลเฟต 30 กรัมตํอกิโลกรัม  (ร๎อยละ 3) 
 ชุดที่ 5 เมล็ดข๎าวฟ่าง เติมภูไมท์ซัลเฟต  40 กรัมตํอกิโลกรัม (ร๎อยละ 4) 
 น าชุดการทดลองทั้งหมดไปนึ่งด๎วยเครื่องนึ่งฆําเชื้อด๎วยความดันไอน้ า (autoclave) ที่ความ
ดัน 15 ปอนด์ตํอตารางนิ้ว อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที น าออกจากเครื่องนึ่งฆําเชื้อ
ด๎วยความดันไอน้ า วางทิ้งไว๎ให๎เย็น  เลือกหัวเชื้อเห็ดเป๋าฮ้ือที่เจริญเติบโตดีที่สุดจากผลการทดลองใน
ข๎อที่ 3 โดยใช๎เข็มเขี่ยตัดหัวเชื้อขนาดประมาณ 1ตารางเซนติเมตร มาวางลงในขวดเมล็ดข๎าวฟ่าง 
จากนั้นน าไปเก็บไว๎ในที่แห๎ง สะอาด ไมํถูกแสง จนเส๎นใยเห็ดเจริญ บันทึกผลการทดลอง เมื่อเส๎นใย
เห็ดเจริญดีแล๎วให๎เลือกชุดการทดลองที่ดีท่ีสุด เพ่ือน าไปท าการทดลองในขั้นตํอไป 
4. เปรียบเทียบปริมาณของภูไมท์ซัลเฟตที่มีผลตํอการเจริญของเส๎นใยและผลผลิตของเห็ดเป๋าฮ้ือในถุง
ก๎อนเชื้อ 
 สูตรอาหารก๎อนเชื้อ ประกอบด๎วย 
  ขี้เลื่อย            100   กิโลกรัม              ร าละเอียด       5     กิโลกรัม             
  ดีเกลือ             0.2   กิโลกรัม              ปูนขาว           1     กิโลกรัม                    
  น้ าสะอาด        60-65 ลิตร 
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 ถุงก๎อนเชื้อจะท าการแบํงการทดลองออกเป็น 5 ชุด ชุดละ 10 ซ้ า ประกอบด๎วย    
  ชุดที่ 1 ถุงก๎อนเชื้อ ไมํเติมภูไมท์ซัลเฟต 
 ชุดที่ 2 ถุงก๎อนเชื้อ เติมภูไมท์ซัลเฟต 10 กรัมตํอกิโลกรัม 
 ชุดที่ 3 ถุงก๎อนเชื้อ เติมภูไมท์ซัลเฟต 20 กรัมตํอกิโลกรัม 
 ชุดที่ 4 ถุงก๎อนเชื้อ เติมภูไมท์ซัลเฟต 30 กรัมตํอกิโลกรัม 
  ชุดที่ 5 ถุงก๎อนเชื้อ เติมภูไมท์ซัลเฟต  40 กรัมตํอกิโลกรัม 
 
 หลังจากเตรียมสูตรอาหารได๎แล๎วให๎น าสํวนผสมทั้งหมดไปคลุกเคล๎าให๎เข๎ากัน วิธีตรวจ
ความชื้นวําเหมาะสมหรือไมํโดยใช๎มือบีบแล๎วแบมือออกดูวําก๎อนขี้เลื่อยยังเป็นก๎อนอยูํ หากระหวําง
บีบมีน้ าไหลออกมาแสดงวําแฉะเกินไปหรือถ๎าแบมือแล๎วก๎อนขี้เลื่อยแตกออกแสดงวําแห๎งเกินไป 
จากนั้นบรรจุใสํถุงพลาสติกท่ีใช๎เพาะเห็ดเมื่ออัดก๎อนเชื้อแนํนดีแล๎วใสํคอขวดพลาสติกอุดด๎วยส าลีและ
ปิดด๎วยกระดาษแล๎วรัดยางวงให๎แนํน  น าก๎อนเชื้อที่ได๎ไปนึ่งฆําเชื้อทันทีใช๎เวลาประมาณ 3 -4 ชั่วโมง 
นับจากน้ าเดือดแล๎วทิ้งไว๎ให๎เย็น จากนั้นน าหัวเชื้อเห็ดที่เราเพาะเลี้ยงไว๎ในเมล็ดข๎าวฟ่างที่ดีที่สุดตาม
การทดลองในข๎อ3 ใช๎ประมาณ 20 เมล็ดตํอก๎อนเขี่ยลงในก๎อนเชื้อที่เย็นดีแล๎ว ปิดปากถุงด๎วยส าลี 
หรือกระดาษทันที น าก๎อนเชื้อที่ถํายเชื้อเห็ดลงเรียบร๎อยแล๎วไปบํมไว๎ในโรงบํมก๎อนเชื้อตํอไป เมื่อก๎อน
เชื้อมีเส๎นใยขาวทั่วทั้งก๎อน น้ าหนักเบากวําตอนเริ่มบํมเชื้อ ไมํมีรา ไมํมีไรศัตรูเห็ด เส๎นใยจับเป็นแผํน
ขาว เป็นตุํมดอกเห็ดเล็กๆ ย๎ายเข๎าโรงเรือนเปิดดอก รดน้ าทันที  เมื่อถุงก๎อนเชื้อให๎ผลผลิตดอกเห็ด 
บันทึกข๎อมูลจ านวนดอกเห็ด น้ าหนักสดที่ได๎เพ่ือหาคําเฉลี่ยตํอดอก ความกว๎างของหมวกดอก ความ
ยาวของก๎านดอกในแตํละชุดการทดลอง  
 
5.การวิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติ 
 วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบคําเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New 
Multiple Range Test (DMRT) 
 
ผลการวิจัย 
1.ผลการศึกษาผลของภูไมท์ซัลเฟตตํอการเจริญของเส๎นใยเห็ดเป๋าฮ้ือในอาหารวุ๎น 
 จากการน าเส๎นใยเห็ดเป๋าฮ้ือขนาดเส๎นผํานศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร มาวางไว๎ตรงกลาง
อาหารวุ๎นพีดีเอ  น าไปเก็บไว๎ในที่แห๎ง สะอาด ไมํถูกแสง จนเส๎นใยเห็ดเจริญรอบเนื้อเยื่อบนอาหารวุ๎น  
วัดการเจริญเติบโตของเส๎นใยเห็ดโดยวัดขนาดเส๎นผําศูนย์กลางของโคโลนีจนเต็มจานเพาะเชื้อ ผลการ
ทดลองแสดงดังตาราง 1   
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ตาราง1 ความกว๎างของโคโลนีเชื้อเห็ดเป๋าฮื้อที่เจริญบนอาหารวุ๎นพีดีเอในแตํละชุดการทดลอง 

ปริมาณภูไมท์
ซัลเฟตที่เติม 

เส๎นผํานศูนย์กลางของโคโลนีในอาหารวุ๎น (เซนติเมตร) 
วันที่ 3 วันที่ 6 วันที่ 9 วันที่ 12 

ร๎อยละ 0 1.81a 2.66b 4.75b 6.50b 

ร๎อยละ 1 1.75a 2.80ab 5.73a 7.52a 
ร๎อยละ 2 1.78a 2.82ab 5.74a 7.60a 

ร๎อยละ 3 1.75a 2.82ab 5.69a 7.92a 
ร๎อยละ 4 1.80a 2.95a 5.63a 7.58a 

หมายเหตุ คําเฉลี่ยที่ตามด๎วยอักษรที่แตกตํางกันในแนวตั้ง แสดงถึงความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติด๎วย
วิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

 จากตาราง 1 พบวํา การเจริญของเส๎นใยเห็ดเป๋าฮ้ือในวันที่ 3 ในทุกชุดการทดลองทั้งที่เติม
และไมํเติมภูไมท์ซัลเฟตไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยชุดที่ไมํเติมภูไมท์ซัลเฟต วัดขนาด
เส๎นผํานศูนย์กลางของโคโลนีเฉลี่ยได๎เทํากับ 1.81 เซนติเมตร ในขณะที่ชุดการทดลองที่เติมภูไมท์
ซัลเฟตร๎อยละ 1, 2, 3 และ 4 วัดขนาดเส๎นผํานศูนย์กลางโคโลนีเฉลี่ยได๎ 1.75, 1.78, 1.75 และ 1.80 
เซนติเมตร ตามล าดับ  
 ในวันที่ 6 ของการเจริญของเส๎นใยเห็ด พบวํา ชุดการทดลองที่เติมภูไมท์ซัลเฟตร๎อยละ 4 มี
การเจริญของเส๎นใยดีที่สุด  วัดขนาดเส๎นผํานศูนย์กลางโคโลนีเฉลี่ยได๎ 2.95 เซนติเมตร รองลงมาคือ 
ชุดการทดลองที่เติมภูไมท์ซัลเฟตร๎อยละ 3, 2 และ 1 ซึ่งความกว๎างของเส๎นผํานศูนย์กลางที่วัดได๎ไมํ
แตกตํางอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติกับชุดการทดลองที่เติมภูไมท์ซัลเฟตร๎อยละ 4 โดยมีขนาดความ
กว๎างของโคโลนีเทํากับ 2.82, 2.82 และ 2.80 เซนติเมตร ตามล าดับ ส าหรับชุดการทดลองที่ไมํเติมภู
ไมท์ซัลเฟตพบวํามีความกว๎างของเส๎นผํานศูนย์กลางของโคโลนีน๎อยที่สุดเทํากับ 2.66 เซนติเมตร แตํ
เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบวําไมํแตกตํางอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติกับชุดการทดลองที่เติมภูไมท์
ซัลเฟตร๎อยละ 1,2 และ 3  
 ในวันที่ 9 ของการเจริญของเส๎นใยเห็ด พบวําทุกชุดการทดลองท่ีเติมภูไมท์ซัลเฟตมีการเจริญ
ของเส๎นใยที่เร็วกวําชุดการทดลองที่ไมํเติมภูไมท์ซัลเฟต อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยชุดการทดลอง
ที่เติมภูไมท์ซัลเฟตร๎อยละ 1, 2, 3 และ 4 มีการเจริญของเส๎นใยซึ่งวัดความกว๎างของเส๎นผําน
ศูนย์กลางโคโลนีได๎ 5.73, 5.74, 5.69 และ 5.63 เซนติเมตร ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติแล๎ว
พบวําทั้ง4 ชุดการทดลองนี้ไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ  ในขณะที่ชุดการทดลองที่ไมํเติมภู
ไมท์ซัลเฟตมีการเจริญของเส๎นใยน๎อยที่สุด วัดขนาดเส๎นผํานศูนย์กลางโคโลนีได๎ 4.75 เซนติเมตร  
 ในวันที่ 12 ของการเจริญของเส๎นใยเห็ด พบวําทุกชุดการทดลองที่เติมภูไมท์ซัลเฟตมีการ
เจริญของเส๎นใยที่มากกวําชุดการทดลองที่ไมํเติมอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยชุดการทดลองที่เติมภู
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ไมท์ซัลเฟตร๎อยละ 3 มีการเจริญเร็วที่สุด วัดขนาดเส๎นผํานศูนย์กลางโคโลนีได๎ 7.92 เซนติเมตร 
รองลงมาคือร๎อยละ 2 วัดขนาดเส๎นผํานศูนย์กลางโคโลนีได๎ 7.60 เซนติเมตร ร๎อยละ 4 วัดขนาดเส๎น
ผํานศูนย์กลางโคโลนีได๎ 7.58 เซนติเมตร และร๎อยละ 1 วัดขนาดเส๎นผํานศูนย์กลางโคโลนีได๎ 7.52 
เซนติเมตร ส าหรับชุดการทดลองที่ไมํเติมภูไมท์ซัลเฟตวัดขนาดเส๎นผํานศูนย์กลางโคโลนีได๎ 6.50 
เซนติเมตร เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบวํา ทุกชุดการทดลองที่เติมภูไมท์ซัลเฟตมีขนาดความกว๎างของ
เส๎นผํานศูนย์กลางของเส๎นใยไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ  ส าหรับปริมาณภูไมท์ซัลเฟตที่
เติมลงในอาหารวุ๎น (PDA) ในปริมาณท่ีแตกตํางกัน (ร๎อยละ 1-4) มีผลตํอการเจริญของเส๎นใยเห็ดที่ไมํ
แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิต ิ

 
ภาพ 1 การเจริญของเส๎นใยเห็ดเป๋าฮื้อในอาหารวุ๎นที่เติมภูไมท์ซัลเฟตร๎อยละ 0 - 4 ในวนัที่ 6 

 
ภาพ 2 การเจริญของเส๎นใยเห็ดเป๋าฮื้อในอาหารวุ๎นที่เติมภูไมท์ซัลเฟตร๎อยละ 0 - 4 ในวนัที่ 9 

 
ภาพ 3 การเจริญของเส๎นใยเห็ดเป๋าฮื้อในอาหารวุ๎นที่เติมภูไมท์ซัลเฟตร๎อยละ 0 - 4 ในวนัที่ 12 

2.ผลการเปรียบเทียบปริมาณของภูไมท์ซัลเฟตที่มีผลตํอการเจริญของเส๎นใยเห็ดเป๋าฮ้ือในเมล็ดข๎าว
ฟ่าง 
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 จากการศึกษาผลของภูไมท์ซัลเฟตที่มีผลตํอการเจริญของเส๎นใยเห็ดเป๋าฮ้ือในอาหารวุ๎ นได๎
เลือกหัวเชื้อเห็ดเป๋าฮ้ือในอาหารวุ๎นที่เติมภูไมท์ซัลเฟตร๎อยละ 3 มาใช๎ในการศึกษาการเจริญของเส๎น
ใยในเมล็ดข๎าวฟ่าง หลังจากการใสํชิ้นวุ๎นที่มีการเจริญของเส๎นใยเห็ดพบวําทุกชุดการทดลองมีการ
เจริญของเส๎นใยใกล๎เคียงกัน ตั้งแตํวันแรกจนถึงวันที่เส๎นใยมีการเจริญในเมล็ดข๎าวฟ่างจนเต็มขวด 

 
 ภาพ 4 การเจริญของเส๎นใยเห็ดเป๋าฮื้อในเมล็ดข๎าวฟ่างที่เติมภูไมท์ซัลเฟตร๎อยละ0-4  

3.ผลการเปรียบเทียบปริมาณของภูไมท์ซัลเฟตที่มีผลตํอผลผลิตของเห็ดเป๋าฮ้ือในถุงก๎อนเชื้อ 
 หลังจากใสํหัวเชื้อเห็ดเป๋าฮื้อที่เจริญในเมล็ดข๎าวฟ่างลงในถุงก๎อนเชื้อ จากนั้นรอจนเส๎นใยเดิน
จนเต็มก๎อนเชื้อจึงน าเข๎าสูํโรงเรือนเพ่ือเตรียมเปิดดอก หลังจากเปิดดอกในโรงเรือนพบวํา ในแตํละชุด
การทดลองให๎ผลผลิตเห็ดโดยมีจ านวนดอกตํอก๎อน ความกว๎างของดอก ความยาวก๎านดอก และ
น้ าหนักดอก ไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยจ านวนดอกมีความสัมพันธ์กับความกว๎าง
ของดอก คือ หากมีจ านวนดอกมาก ความกว๎างของดอกจะน๎อย ในขณะเดียวกันหากจ านวนดอกน๎อย 
ความกว๎างของดอกจะมาก ดังนั้นการเติมภูไมท์ซัลเฟตในถุงก๎อนเชื้อไมํมีผลตํอผลผลิตเห็ดทั้งจ านวน
ดอกเห็ดตํอก๎อนเชื้อ น้ าหนักดอก ความกว๎างดอก และความยาวก๎านดอก ดังแสดงในตาราง 2 
 
ตาราง 2  ผลผลิตของเห็ดเป๋าฮื้อในแตํละชุดการทดลอง 

ปริมาณภไูมท์ซัลเฟต 
ความกว๎างของดอก
เฉลี่ย(เซนติเมตร) 

ความยาวก๎านดอกเฉลี่ย 
(เซนติเมตร) 

จ านวนดอกเฉลีย่ตํอ
ก๎อน  

   น้ าหนักดอกเฉลี่ย     
(กรัม) 

ร๎อยละ 0 11.88a 2.67a 1.9a 71.34a 

ร๎อยละ 1 11.91a 3.03a 2.0a 79.23a 

ร๎อยละ 2 11.64a 3.25a 2.2a 75.07a 

ร๎อยละ 3 10.71a 3.05a 2.2a 78.32a 

ร๎อยละ 4 12.98a 3.16a 1.6a 73.48a 

หมายเหตุ คําเฉลี่ยที่ตามด๎วยอักษรที่แตกตํางกันในแนวตั้ง แสดงถึงความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติด๎วย
วิธี DMRT ที ่ ระดับความเช่ือมั่น 95% 
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ภาพ 5 เห็ดเป๋าฮื้อหลังจากเปิดดอกในโรงเรือน 

 

 
ภาพ 6  เห็ดเป๋าฮื้อในถุงก๎อนเชื้อที่ไมํเติมภูไมท์ซัลเฟต 

 

 
ภาพ 7  เห็ดเป๋าฮื้อในถุงก๎อนเชื้อที่เติมภูไมท์ซัลเฟต1% 
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ภาพ 8  เห็ดเป๋าฮื้อในถุงก๎อนเชื้อที่เติมภูไมท์ซัลเฟต2% 

 

 
ภาพ 9  เห็ดเป๋าฮื้อในถุงก๎อนเชื้อที่เติมภูไมท์ซัลเฟต3% 

 

 
ภาพ 10  เห็ดเป๋าฮื้อในถุงก๎อนเชื้อที่เติมภูไมท์ซัลเฟต4% 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลของภูไมท์ซัลเฟตตํอการเจริญของเห็ดเป๋าฮ้ือ โดยศึกษาการเติมภูไมท์
ซัลเฟตร๎อยละ 1-4 เปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ไมํเติม ซึ่งแบํงการทดลองออกเป็น การศึกษาใน
อาหารวุ๎นพีดีเอ  การศึกษาในเมล็ดข๎าวฟ่าง และการศึกษาผลผลิตเห็ดในถุงก๎อนเชื้อ พบวําการเติมภู
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ไมท์ซัลเฟตในอาหารวุ๎นพีดีเอ ท าให๎เส๎นใยของเห็ดเป๋าฮื้อมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วกวํา เมื่อเทียบกับ
ชุดการทดลองที่ไมํเติมภูไมท์ซัลเฟต  

จากการทดลองนี้พบวําภูไมท์ซัลเฟตมีผลตํอการเจริญของเส๎นใยเห็ดในอาหารวุ๎นพีดีเอ การ
เติมภูไมท์ซัลเฟตท าให๎เส๎นใยของเห็ดเป๋าฮ้ือมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วกวํา เนื่องจากในภูไมท์
ซัลเฟตประกอบด๎วยภูไมท์ (ร๎อยละ50) ซัลเฟต (ร๎อยละ7)  แคลเซียม (ร๎อยละ12)  ฟอสฟอริกแอซิด 
(ร๎อยละ0.20) แมกนีเซียม (ร๎อยละ 0.01) เหล็ก (ร๎อยละ 0.01) สังกะสี (ร๎อยละ 0.005) ซึ่งเป็นแรํธาตุ
ที่ชํวยสํงเสริมการเจริญของเส๎นใยเห็ด ชุดการทดลองที่เติมภูไมท์ซัลเฟตจึงมีการเจริญของเส๎นใยที่
รวดเร็วกวําชุดการทดลองที่ไมํเติม   ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ Chang and Miles (2004) พบวํา 
ซัลเฟอร์ ฟอสฟอรัส และแมกนีเซียมชํวยสํงเสริมการเจริญของเห็ดตระกูลนางรม (Pleurotus spp.) 
ส าหรับแรํธาตุที่ต๎องการในปริมาณน๎อยเชํน แคลเซียม สังกะสี แมงกานีส เหล็ก คอปเปอร์ และ
โมลิบดีนัม นิยมเติมในปริมาณไมํมาก    

งานวิจัยของ  Royse et al. (2004) พบวํา การเติมภูไมท์และภูไมท์ซัลเฟตในวัสดุเพาะเห็ด
นางรมขาว (Pleurotus cornucopiae) พบวําเมื่อเติมภูไมท์และภูไมท์ซัลเฟตท าให๎เส๎นใยเห็ดเจริญ
หนาขึ้น สํงผลให๎ระยะเวลาในการจับปุ่มดอกเร็วขึ้น ดอกเห็ดจึงเกิดเร็วขึ้น 
 ส าหรับการศึกษาในเมล็ดข๎าวฟ่างซึ่งเป็นหัวเชื้อกํอนที่จะน าไปใสํในก๎อนเชื้อพบวําการเติมภู
ไมท์ซัลเฟตไมํมีผลตํอการเจริญของเส๎นใยในเมล็ดข๎าวฟ่าง เนื่องจากพบวํามีการเจริญของเส๎นใยเห็ดที่
ใกล๎เคียงกันทั้งในชุดการทดลองที่เติมและไมํเติมภูไมท์ซัลเฟต  และการศึกษาผลผลิตเห็ดเป๋าฮ้ือ
หลังจากเปิดดอกในโรงเรือนพบวํา ในแตํละชุดการทดลองให๎ผลผลิตเห็ดโดยมีจ านวนดอกตํอก๎อน 
ความกว๎างของดอก  ความยาวก๎านดอก และน้ าหนักดอก ไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ  
(p>0.05) จากงานวิจัยของ Murugesan et al. (1995) ได๎ศึกษาการเติมยิบซั่มและภูไมท์ซัลเฟตใน
วัสดุเพาะเห็ดนางฟ้า พบวําการเติมภูไมท์ซัลเฟตร๎อยละ 20 และยิบซั่มร๎อยละ 10 ท าให๎ผลผลิตเห็ด
นางฟ้าที่ได๎ลดลงอยํางมีนัยส าคัญ (p<0.05)  นอกจากนี้การเติมภูไมท์ลงในวัสดุเพาะร๎อยละ 20 และ 
30 ให๎ปริมาณผลผลิตทั้งหมดไมํแตกตํางจากชุดควบคุมที่ไมํเติม     
 Fenadzo et al. (2010) ได๎ศึกษาผลของการใช๎วัสดุเพาะเห็ดและอาหารเสริมชนิดตํางๆ
ส าหรับการเพาะเห็ดนางฟ้าและนางรม ผลการวิจัยพบวําสัดสํวนของสารตํางๆที่ใช๎เป็นอาหารเสริมไมํ
ควรสูงเนื่องจากมีโอกาสในการลดปริมาณผลผลิต (yield reduction) 

Thongsook and Kongbangkerd (2011) พบวําการเติมยิบซั่ม  ภูไมท์ และภูไมท์ซัลเฟตใน
วัสดุเพาะเห็ดนางรม ท าให๎เส๎นใยมีความหนาแนํนมากข้ึน เกิดการจับปุ่มดอกกลายเป็นดอกเห็ดได๎เร็ว
ขึ้น แตํไมํมีผลตํอระยะเวลาในการเดินเส๎นใย นอกจากนี้การเติมภูไมท์ซัลเฟตในวัสดุเพาะไมํมีผลตํอ
การยับยั้งการเจริญของเห็ดนางรม แตํการเติมภูไมท์ซัลเฟตในวัสดุเพาะที่ระดับมากเกินไปมีผลในการ
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ลดผลผลิตรวม ซึ่งเกิดจากแคลเซียมซัลเฟต (ยิบซั่ม) ซึ่งเป็นสํวนผสมที่มีความเข๎มข๎นในระดับสูง (ร๎อย
ละ7)    

 Yildiz et al.  (1998) รายงานวําในภูไมท์ซัลเฟตและยิปซัมมีปริมาณซัลเฟอร์ 7.0% และ 
17.0% แตํจากการศึกษาพบวํา ซัลเฟอร์ไมํมีผลตํอการเพาะเห็ดนางฟ้าเนื่องจากตรวจไมํพบซัลเฟอร์
ในเนื้อเยื่อของเห็ดนางฟ้า (P. ostreatus var. salignus)  

จากงานวิจัยดังกลําวได๎สอดคล๎องกับงานวิจัยนี้ซึ่งพบวําการเติมหรือไมํเติมภูไมท์ซัลเฟต ท า
ให๎ระยะเวลาในการเดินของเส๎นใยเห็ดเป๋าฮ้ือทั้งในเมล็ดข๎าวฟ่างและในก๎อนเชื้อเห็ดไมํแตกตํางกัน  
ในขณะที่ผลผลิตเห็ดเป๋าฮ้ือก็ไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติในทุกชุดการทดลอง สาเหตุ
เนื่องจากเห็ดเป๋าฮ้ือเป็นเห็ดที่อยูํในตระกูลเดียวกับเห็ดนางรม ดังนั้นการใช๎ภูไมท์ซัลเฟตเป็นแหลํง
อาหารเสริมในเห็ดเป๋าฮื้อ จึงให๎ผลการทดลองท่ีไมํแตกตํางกัน 

ในขณะที่งานวิจัยของ สุทธิชัย สมสุข (2553) ได๎ศึกษาการใช๎ ขี้ฝ้าย  ร าข๎าว ภูไมท์ 
ผักตบชวา และขี้เลื่อยที่ผํานการใช๎งานแล๎วผสมรํวมกับผักตบชวาเป็นอาหารเสริมในการเพาะเห็ดฟาง
ในตะกร๎า พบวําการใช๎ขี้ฝ้ายให๎ผลผลิตดีที่สุด (น้ าหนักสดตํอตะกร๎า)   ในขณะที่ภูไมท์ให๎ผลผลิตเห็ด
ฟางดีเทียบเทํากับการใช๎ร าข๎าว และผักตบชวา นั่นคือให๎ผลผลิตเห็ดฟางไมํแตกตํางอยํางมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ 
 ดังนั้นการเติมภูไมท์ซัลเฟตเป็นอาหารเสริมในการเพาะเห็ด จึงให๎ผลแตกตํางกันโดยขึ้นอยูํกับ
ชนิดของเห็ด ในเห็ดฟางพบวําสามารถให๎ผลผลิตดีเทียบเทํากับการใช๎ร าข๎าวเป็นอาหารเสริม ในขณะ
ที่เห็ดสกุลนางรม   (Pleurotus sp.) พบวําการใช๎ ภูไมท์ซัลเฟตเป็นอาหารเสริมไมํได๎ชํวยเพ่ิมผลผลิต
เห็ด แตํชํวยให๎เส๎นใยของเห็ดมีความหนาแนํนมากข้ึน และพบวําเส๎นใยเห็ดเดินเร็วขึ้นในอาหารวุ๎นพีดี
เออยํางเห็นได๎ชัดเจน  ถึงแม๎วําการเติมภูไมท์ซัลเฟตไมํมีผลตํอผลผลิตเห็ดเป๋าฮ้ือทั้งจ านวนดอกเห็ด
ตํอก๎อนเชื้อ น้ าหนักดอก ความกว๎างดอก และความยาวก๎านดอกแตํมีผลท าให๎การเจริญเติบโตของ
เส๎นใยในอาหารวุ๎นพีดีเอรวดเร็วกวํา จึงมีสํวนท าให๎สามารถลดระยะเวลาการเกิดดอกเห็ดให๎สั้นลงได๎ 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง แอปพลิเคชันสื่อการเรียน AR (Augmented Reality) ส าหรับเด็กปฐมวัย มี
วัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1.) เพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎ของเด็กชั้นปฐมวัย ซึ่งเป็นวัยที่ก าลังมี
พัฒนาการทางสมอง 2.) เพ่ือน าเสนอแนวคิดใหมํให๎กับการเรียนการสอนในปัจุบัน ที่หันมาใช๎
เทคโนโลยีมากขึ้น 3.) เสริมสร๎างความนําสนใจให๎กับการเรียนรู๎ โดยน าเทคโนโลยี AR เข๎ามา
ผสมผสานโลกแหํงความเป็นจริงกับโลกในจินตนาการ และ 4.) เพ่ือเพ่ิมมูลคําให๎กับสื่อสิ่งพิมพ์ การ
วิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา เครื่องที่ใช๎ประกอบด๎วย 1.) Maya ซึ่งเป็นซอฟแวร์ที่ใช๎ส าหรับท าโมเดล 
2.) Unity เป็นซอฟแวร์ที่ใช๎รวมตัว Marker เข๎ากับโมเดลหรือวีดิโอ 3.) Vuforia Developer Portal 
เป็นคลังข๎อมูลส าหรับเก็บ Marker ของงาน 4.) โปรแกรม Vegas Pro 13 ใช๎ส าหรับงานตัดตํอวีดิโอ 
จากผลการศึกษาพบวํา กลุํมตัวอยํางท่ีทดสอบได๎รับการพัฒนาขึ้น และยังได๎พัฒนาบทเรียนใหมํท าให๎
ผู๎เรียนได๎รับความสนุกมากขึ้น รวมไปทั้งยังได๎เพ่ิมมูลคําให๎กับสื่อสิ่งพิมพ์อีกด๎วย และเป็นไปตาม
นโยบาย Thailand 4.0  
ค าส าคัญ : ระบบ AR (Augmented Reality)  นโยบาย Thailand 4.0 
 

Abstract 
 There are 4 objectives for the education about the AR application 
(Augmented Reality) for early childhood as following 1.) Supporting the early 
childhood’s education and knowledge that their brains are developing. 2.) Providing a 
new trend of thought about technology learning in the present. 3.) Making the 
interesting of education by using technology AR blend with the reality and 
imagination. and 4.) To add value for publication, this quality research includes 4 
things. 1.) Maya is the software for creating Model. 2.) Unity is the software to gather 
Marker and model or video together. 3.) Vuforia Developer Portal is the space to 
keep the information from Marker. 4.) Vegas Pro 13 uses to edit a video. From the 
education, we have founded the sample group that was tested by this program were 
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enhanced and learned the new knowledge. Moreover, It can enhances and add 
value for publication. Eventually, AR application also keep on Thailand 4.0 policy.   
Keywords: AR (Augmented Reality)  Thailand 4.0   
 
บทน า 
 ปัจจุบัน AR (Augmented Reality) คือ เทคโนโลยีใหมํ ที่ผสานเอาโลกแหํงความเป็นจริง 
(Real) เข๎ากับโลกเสมือน (Virtual) ซึ่งจะท าให๎ภาพที่เห็นเป็นวัตถุ 3 มิติลอยอยูํเหนือพ้ืนผิวจริง มี
มุมมองถึง360องศา เป็นการเปิดโลกกว๎าง สร๎างสรรค์จินตนาการ โดยผํานทางอุปกรณ์ , กล๎องมือถือ 
,Computer รํวมกับการใช๎ software ตํางๆ ซึ่งจะท าให๎ภาพที่เห็นในจอภาพนั้นเป็น object โดน AR 
นั้นสามารถอยูํได๎ทุกที่หรือสิ่งตํางก็สามารถเติม AR เข๎าไปได๎โดยเป็นสัญลักษณ์ที่แปะอยูํตามวัตถุ
ตํางๆเมื่อ แสกนก็จะมี 3D Model, Video, Web View หลักการท างานของ AR นั้นประกอบด๎วย 
1.Marker หรือ Target 2.กล๎อง webcam, โทรศัพท์มือถือที่เอาไว๎ส าหรับสแกนตัว Marker 3.สํวน
แสดงผล อาจจะเป็นจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ 4.สํวนประมวลผลเพ่ือไว๎ส าหรับสร๎าง 
Object3D หรือ Video viewer เชํน Software “Unity” โดยเจ๎าตัว AR นั้นสามารถอยูํได๎ในทุกที่ที่
สามารถติดตัว Marker ไว๎ได๎ เมื่อสแกนก็จะเห็น 3D models, Video, Web view แสดงออกมาบน
อุปกรณ์ที่ใช๎สแกนท าให๎งํายตํอการโฆษณาเพ่ือโปรโมทสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชํน สินค๎า , สถานที่ทํองเที่ยว 
และงานอีเว๎นตํางๆ และยังใช๎ในด๎านการศึกษาได๎อีกด๎วยนั่นก็คือการเพ่ิมตัว Marker ลงไปในหนังสือ
เรียนและเมื่อสแกนก็จะพบกับ 3D Models ที่จะท าให๎นักเรียนได๎เห็นขึ้นมาเป็นวัตถุจริงๆ หรือเมื่อ
สแกนแล๎วจะพบ Video สื่อการเรียนการสอนที่อาจารย์เตรียมไว๎ ท าให๎ผู๎เรียนได๎รับประสบการณ์ใหมํ
ในการเรียนรู๎ และยังท าให๎ผู๎เรียนตั้งใจเรียนมากขึ้นไมํมากก็น๎อย และเทคโนโลยีนี้ยังสามารถ
ปรับเปลี่ยนไปได๎อีกหลายรูปแบบ เพ่ือให๎เหมาะสมกับการสอนของวิชาตํางๆ  
 การน าการเรียนรู๎ผํานเกม (Game Base Learning) มาใช๎เกิดขึ้นมานานแล๎วในตํางประเทศ
แตํยังถือวําเป็นเรื่องใหมํและยังไมํคํอยแพรํหลายมากนัก โดยบริษัทที่น า การเรียนรู๎ผํานเกม เข๎ามาใน
ประเทสไทย สํวนใหญํจะเป็นบริษัทที่ลิขสิทธิ์ของสื่อตํางๆเหลํานั้นอยูํแล๎วในตํางประเทศ ในประเทศ
ไทยมีผู๎เชี่ยวชาญและศึกษาเรื่องนี้อยํางจริงน๎อยมาก เป็นผลให๎ยังไมํมีกการเรียนรู๎ผํานเกมที่มีลิขสิทธิ์
เป็นผลจากคนไทยที่ได๎รับการยอมรับจากสากล 
 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาตํางประเทศที่นิยมใช๎กันอยํางแพรํหลายมากที่สุด เนื่องจากเป็น
ภาษากลางที่ใช๎สื่อความหมายไปเกือบทั่วโลก ทั้งในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่จะเข๎าถึงแหลํงวิทยาการ
ตํางๆ และค๎นคว๎าความรู๎ใหมํ ซึ่งปัจจุบัน มีคนทั่วโลกใช๎ภาษาอังกฤษเนหลักในการสื่อสารถึง2,000 
ล๎านคน หรือ 1 ใน 3 ของประชากรโลก ดังนั้น จึงเป็นความจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะสํงเสริมให๎ประชากร
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ได๎เรียนรู๎ภาษาอังกฤษในระดับท่ีจะสื่อสารได๎ เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู๎ และประกอบอาชีพ 
ตลอดจนารเจรจาตํอรองส าหรับการแขํงขัน ด๎านเศรษฐกิจและสังคมในเวทีสากล 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.) เพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎ของเด็กชั้นปฐมวัย ซึ่งเป็นวัยที่ก าลังมีพัฒนาการทางสมอง 
 2.) เพ่ือน าเสนอแนวคิดใหมํให๎กับการเรียนการสอนในปัจุบัน ที่หันมาใช๎เทคโนโลยีมากขึ้น 

3.) เสริมสร๎างความนําสนใจให๎กับการเรียนรู๎ โดยน าเทคโนโลยี AR เข๎ามาผสมผสานโลกแหํง
ความเป็นจริงกับโลกในจินตนาการ 
4.) เพ่ือเพ่ิมมูลคําให๎กับสื่อสิ่งพิมพ์ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1.รูปแบบการวิจัย 

แอปพลิเคชันนี้เป็นงานวิจัยเชิงพัฒนา ที่จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให๎
เป็นไปตามเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

 2.ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นปฐมวัยของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จ านวน 50 คน 
 3.เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 

Hardware 
   - กล๎อง Webcam หรือกล๎องโทรศัพท์มือถือ 
   - สํวนแสดงผล อาจจะใช๎จอคอมพิวเตอร์ หรือจอโทรศัพท์มือถือ 
   - เครื่องปริ้นส าหรับปริ้น Marker หรือ Target 
   - เครื่องคอมพิวเตอร์ 
  Software 
   - โปรแกรม Unity 
   - Vuforia Developer Portal 
   - โปรแกรม Vegas Pro 13 
   - โปรแกรม Maya 
 4.การเก็บรวบรวมข๎อมูล 

ผู๎วิจัยท าการเก็บรวยมรวมข๎อมูลด๎วยตนเอง โดยการน าแอปพลิเคชันไปให๎กลุํม
ตัวอยํางทดลองใช๎ เป็นจ านวน 50 คน 
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 5.การวิเคราะห์ข๎อมูล 
ผู๎วิจัยได๎ให๎กลุํมตัวอยํางท าแบบทดสอบกํอนทดลองใช๎แล๎วเก็บผลคะแนนไว๎ส าหรับ

เปรียบเทียบกับหลังจากทดลองใช๎ วํามีการพัฒนาเพ่ิมขึ้นมากน๎อยเพียงใด จากนั้นก็ให๎ท า
แบบส ารวจความพึงพอใจเพ่ือน าเอาข๎อมูลมาค านวณทางสถิติตํางๆ เชํน ร๎อยละ คําเฉลี่ย 
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนาซึ่งมุํงศึกษาตามวัตถุประสงค์ นั่นคือ การพัฒนาทาง
สมองของเด็กปฐมวัย การน าเสนอแนวคิดใหมํๆ ให๎กับบทเรียนในปัจจุบัน เสริมสร๎างความนําสนใจ
ให๎กับสื่อการเรียนการสอน และสุดท๎ายคือเพ่ิมมูลคําให๎กับสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งผลการวิจัยนั้นก็ได๎พัฒนา
กลุํมตัวอยํางให๎มีความรู๎เพ่ืมมากขึ้น รวมไปทั้งยังได๎พัฒนาบทเรียนใหมํให๎กับผู๎สอนและได๎น าเอา
เทคโนโลยีใหมํมาประยุกต์เข๎ากับสื่อการเรียนการสอน ท าให๎ผู๎เรียนรู๎สึกสนุกและแปลกใหมํ และยังได๎
เพ่ิมมูลคําให๎กับสื่อสิ่งพิมพ์ในยุคที่หนังสือเริ่มนิยมน๎อยลง 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ตั้งไว๎ สอดคล๎องกับงานวิจัยเรื่อง “ผลการใช๎
แอพพลิเคชั่นส าหรับสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษบนแท็บเล็ตวิชาภาษาอังกฤษส าหรับ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2” ทั้งนี้เพราะมีการท างานที่คล๎ายคลึงกัน กํอนที่สร๎างได๎นั้นได๎มีการสัมภาษณ์
ผู๎เชี่ยวชาญด๎านเนื้อหาในวิชา ภาษาอังกฤษ เพ่ือน าผลมาวิเคราะห์ พร๎อมทั้งก าหนดวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ใช๎ในการสร๎างแอปพลิเคชันส าหรับสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังได๎อาศัยหลักจิตวิทยาการ
เรียนรู๎ นั่นคือเมื่อเรียนรู๎ไปแล๎วก็ได๎ท าการทดสอบความรู๎ของผู๎เรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลสรุปและการอภิปรายผลการวิจัย ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช๎
ประโยชน์ และข๎อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งตํอไป ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1. กํอนการน าแอปพลิเคชันส าหรับสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษบนแท็บเล็ตวิชาภาษาอังกฤษ
ไปใช๎กับนักเรียนควรมีการตรวจการใช๎งานนักเรียนมีทักษะการใช๎แท็บเล็ตกํ อน ซึ่ง
นักเรียนควรเรียนรู๎ขั้นตอนและวิธีการใช๎ให๎ถูกต๎อง เพ่ือลดปัญหาที่เกิดขึ้นในด๎านตํางๆ 
กับการจัดการเรียนการสอน 
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2. ควรมีการเตรียมความพร๎อมของอุปกรณ์ ห๎องเรียน สัญญาณอินเทอร์เน็ตและ
อินเทอร์เน็ตไร๎สายให๎พร๎อมกํอนการจัดการเรียนการสอน 

3. ควรมีการวิจัยและพัฒนา แอปพลิเคชันส าหรับสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่สอดแทรก
กิจกรรมคุณธรรมให๎มีความหลากหลาย เชํน กิจกรรมเพ่ือนชํวยเพ่ือน หรือการผลิตสื่อที่
หลากหลาย เชํน 3D ในการผลิตตัวสื่อ การใช๎บทบาทสมมุติให๎นักเรียนมีสํวนรํวมใน
กิจกรรม จะท าให๎นักเรียนเกิดความกระตือรือร๎นในการเรียนรู๎ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการน า แอพพลิเคชั่นบนแท็บเล็ต ไปใช๎รํวมกับวิธีสอน

ตํางๆ เชํน การเรียนแบบรํวมมือ การเรียนแบบสืบสอบ 
2. ควรมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนแท็บเล็ตส าหรับการจัดการเรียนการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษในการพัฒนาทักษะการอํานและการเขียน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี เนื่องจากได๎รับการชํวยเหลือจากหลายๆฝ่าย
โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ทรงเกียรติ ภาวดี ในการแนะน า ตรวจสอบ ให๎
ข๎อเสนอแนะ ติดตามความเคลื่อนไหวของงานวิจัย ผู๎จัดท ารู๎สึกซาบซึ้งในความกรุณาของอาจารย์เป็น
อยํางยิ่ง และขอขอบพระคุณเป็นอยํางสูงไว๎ ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ผุสดี พรผล ที่ได๎กรุณาให๎ค าแนะน า ตักเตือน และ
ให๎แนวคิดตํางๆที่เป็นประโยชน์อยํางมาก 
 ขอขอบพระคุณ คณะอาจารย์ทุกๆทําน เพื่อนๆนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ให๎การ
ชํวยเหลือในการท างานวิจัยฉบับนี้ นอกจากนี้ผู๎วิจัยยังได๎รับการชํวยเหลือและก าลังใจจากคุณพํอ คุณ
แมํ เพ่ือนๆ ตลอดจนบุคคลตํางๆที่คอยให๎ความชํวยเหลืออีกมากมาย ที่ไมํสามารถกลําวนามได๎หมด
ในที่นี้ ผู๎วิจัยรู๎สึกซาบซึ้งในความกรุณาและความปรารถนาดีของทุกทํานเป็นอยํางยิ่ง จึงกราบ
ขอบพระคุณและขอบคุณไวในโอกาสนี้ 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการจองห๎องประชุมภายใน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือพัฒนาระบบการ
จองห๎องประชุมออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  2) เพ่ือให๎ท า
การจองห๎องประชุมเป็นที่เรียบงํายและรวดเร็วไมํเสียเวลากับการจัดเก็บข๎อมูล ซึ่งอยูํในรูปแบบ Web 
database โดยสามารถตรวจสอบข๎อมูล เพ่ิม ลบ แก๎ไข รวมไปถึงรายละเอียดตํางๆของห๎องประชุม 
ดังนั้นผู๎วิจัยจึงได๎จัดท าระบบนี้ขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกให๎แกํบุคลากรและเจ๎าหน๎าที่ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได๎น าไปใช๎เป็นระบบสารสนเทศส าหรับการจัดการทรัพยากร (ห๎อง
ประชุม) จะชํวยเพิ่มอ านวยความสะดวกแกํเจ๎าหน๎าที่ให๎สามารถตรวจสอบความพร๎อมใช๎งานของห๎อง
ประชุม สามารถจอง ยกเลิกการจอง ตรวจสอบข๎อมูล เปลี่ยนแปลงการจอง ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
ค าส าคัญ: จองห๎องประชุม,  การจัดการทรัพยากร       
 

Abstract 
 This research is a research to develop an information system for meeting 
room reservation within the Faculty of Science and Technology. Phuket Rajabhat 
University. Aims to 1) To develop an online meeting room reservation system. 
Faculty of Science and Technology Phuket Rajabhat University 2) To make meeting 
room reservations simple and fast, do not waste time with storage. Which is in the 
Web format. can check the data, add, delete, edit. Including the details of the 
meeting room. The researcher has developed this system to facilitate the personnel 
and staff of the Faculty of Science and Technology. It is used as information system 
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for resource management (meeting room). It facilitates the staff to check the 
availability of the meeting room. Can reserve, Cancel reservation, information 
verification. Reservation changes Efficiently. 
Keywords: Meeting Room Reservation,  resource management 
 
บทน า 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  ซ่ึงทางคณะได๎มีการให๎บริการ
ในด๎านตํางๆเพ่ืออ านวยความสะดวกให๎กับนักศึกษาและบุคลากรในคณะ ซึ่งรวมไปถึงการเปิดให๎ใช๎
ห๎องประชุม เพ่ือไว๎ใช๎ส าหรับการสัมมนาจัดอบรม หรือการเรียนการสอน นอกห๎องเรียน   โดยผู๎สนใจ
ที่จะใช๎ห๎องประชุมจะต๎องกรอกข๎อมูลเพื่อท าการจองห๎องประชุมกํอนใช๎งาน โดยระบบการจองจะเป็น
ระบบ เขียนด๎วยมือ และจัดเก็บเป็นเอกสารรวมไปถึงในแตํลํะครั้งผู๎ที่จะขอใช๎บริการจะไมํสามารถเช็ค
ได๎วําห๎องประชุมไหนวําง หรือไมํวําง ซึ่งท าให๎เกิดข๎อผิดพลาดในการจองห๎องประชุมทั้ง ปัญหาด๎าน 
การจองห๎องประชุมที่อาจจะชนกัน ปัญหาในความลําช๎าของผู๎ดูแลในการตรวจสอบผู๎ขอเข๎าใช๎บริการ
ห๎องประชุม รวมไปถึงปัญหาในด๎านเอกสารที่อาจจะเสื่อมเสีย หรือเสียหายจากการเก็บไว๎ได๎ 
 ในปัจจุบันการจองห๎องภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ไมํ
วําจะเป็นห๎องประชุมเพ่ือการเรียนการสอน ประชุม สัมมนา หรืออบรม ผู๎ใช๎จ าเป็นต๎องเดินทางมา
หรือพูดคุยกับ ผู๎ดูแลห๎องเพ่ือท าการค๎นหาเวลาและห๎อง ที่วํางซึ่งท าได๎ยากและเสียเวลาทั้งสองฝ่าย 
บทความนี้จึงน าเสนอการพัฒนาระบบออนไลน์เพ่ือการจัดการห๎องประชุม การเรียน การสอน และ
สัมมนา โดยที่ระบบนี้จะอ านวยความสะดวกกับผู๎ที่ต๎องการใช๎ห๎องด๎วยการให๎ผู๎ใช๎สามารถจองห๎อง
และค๎นหาดูห๎องที่วํางได๎ผํานระบบ ในขณะเดียวกันระบบนี้ก็อ านวยความสะดวกให๎กับผู๎จัดการห๎อง
ในการประสานงานกับผู๎ดูแลเปิดปิดห๎องเพ่ือให๎บริการห๎องกับผู๎ใช๎ทั่วไป ในการออกแบบระบบนี้
ผู๎จัดท าได๎ค านึงถึงความสะดวกและงํายตํอการใช๎งานของผู๎จองห๎องเป็นหลัก โดยเน๎นผู๎ใช๎เป็นส าคัญ 
 ดังนั้นผู๎จัดท าได๎มองเห็นปัญหาดังกลําวจึงจัดท าระบบ จองห๎องประชุมออนไลน์ ขึ้นเพ่ือน า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช๎กับระบบการจองห๎องประชุม เพ่ือแก๎ไขปัญหาในด๎านความลําช๎า และ
ลดความผิดพลาดในการจองห๎องประชุม รวมไปถึงเพ่ืออ านวยความสะดวกให๎กับผู๎มาขอใช๎บริการ 
และเจ๎าหน๎าที ่
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพ่ือพัฒนาระบบการจองห๎องประชุมออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต   

2.เพ่ือให๎ท าการจองห๎องประชุมเป็นที่เรียบงํายและรวดเร็วไมํเสียเวลากับการจัดเก็บข๎อมูล 
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เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ระบบการจองห๎องประชุม ได๎จัดท าระบบนี้ขึ้นมาเพ่ือต๎องการอ านวยความสะดวกสบายให๎แกํ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต หรือผู๎ที่ต๎องการตรวจสอบความพร๎อมใช๎
งานของห๎องประชุม สามารถจอง ยกเลิกการจอง เปลี่ยนแปลงการจอง ซึ่งผู๎วิจัยได๎ท าการศึกษา
หลักการทฤษฎีตํางๆ และเทคโนโลยีที่เก่ียวข๎องในการพัฒนาระบบโดย มีรายละเอียด ดังตํอไปนี้  
 1. การจอง สมาชิก ผู้ดูแลระบบ และห้องประชุม  
 การจอง หมายถึง แสดงความต๎องการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชํน มีการนัดหมายการประชุม สถานที่
แหํงหนึ่ง จึงท าการจองลํวงหน๎า วําต๎องการใช๎ห๎องประชุมนั้น เพ่ือให๎วันและเวลาไมํซ้ ากัน 
 สมาชิก หมายถึง สมาชิกในการจองห๎องประชุมออนไลน์ ที่สามารถท าการจองห๎องประชุมได๎ 
ซึ่งจะต๎องท าการสมัครกํอนจึงจะท าการจองได๎ 
 ผู้ดูแลระบบ หมายถึง ผู๎ควบคุมระบบการจองห๎องประชุมทั้งหมดที่มีอ านาจในการอนุมัติ 
หรือยกเลิกการจอง รวมไปถึงยกเลิกการสมัครสมาชิกได๎ 
 ห้องประชุม หมายถึง สถานที่ที่บุคคลหลาย ๆ บุคคล ท าการนัดหมายมารวมตัวกัน เพ่ือท า
การปรึกษาในเรื่องตําง ๆ เพื่อท าความเข๎าใจไปพร๎อม ๆ กัน 
 2. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
  อ านาจ สวัสดิ์นะที(2557 : บทคัดย่อ) การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจองห๎องประชุม
ออนไลน์ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการใช๎งานห๎องประชุม ในมหาวิทยาลัยซึ่ง
ปัจจุบันเป็นแบบกรอกเอกสารและรอผล การตอบรับท าให๎ต๎องใช๎ระยะเวลาในการติดตามผลนาน 
เมื่อมีการพัฒนาระบบการใช๎งานนี้ขึ้นมาก็จะอ านวยความ สะดวกให๎กับผู๎ใช๎งานในสํวนตํางๆ ของ
ระบบ ประกอบด๎วย อาจารย์หรือบุคคลภายนอกของมหาวิทยาลัย ผู๎ดูแลระบบ  ได๎แกํกองอาคารซึ่ง
เป็นผู๎รวบรวมเอกสารและการตอบรับหรือปฏิเสธในการจองห๎องประชุม 
 การวิจัยนี้ใช๎รูปแบบการท างานแบบออนไลน์โดยการพัฒนาเว็บไซต์ที่สะดวกตํอการเข๎าถึง
ของคณาจารย์และ บุคคลภายนอกจากที่ตํางๆ ที่ต๎องการจองใช๎ห๎องประชุมในการจัดกิจกรรมตํางๆ 
เชํน การจัดกิจกรรมของแตํละคณะ หรือ สาขาวิชา การจัดสัมมนาในรายวิชาตํางๆ ซึ่งต๎องใช๎ห๎อง
ประชุมตามขนาดของนักศึกษา 
 จากผลการทดสอบการวิจัยพบวําเว็บไซต์ดังกลําวสามารถตอบสนองการใช๎งาน ส าหรับการ
จองห๎องประชุม มหาวิทยาลัย มีรูปแบบเว็บที่งํายตํอการใช๎งาน มีกราฟิกประกอบเพ่ือเพ่ิมความ
สวยงาม และมีค าแนะน าส าหรับผู๎ใช๎งาน ทั่วไป ท าให๎งํายและสะดวกตํอการใช๎งาน 
 สุรักษ์ สิมคาน (2558 : บทคัดย่อ) ในปัจจุบันการจองห๎อง ไมํวําจะเป็นห๎องค๎นคว๎าสํวนตัว 
ห๎องประชุมกลุํมยํอย ซึ่งผู๎ใช๎บริการจ าเป็นต๎องเดินมาขออนุญาตจากผู๎ดูแลห๎อง และผู๎ดูแลจะ  ค๎นหา
เวลาและห๎องที่วําง ซึ่งเป็นการเสียเวลาทั้งสองฝ่าย บทความนี้จึงน าเสนอการพัฒนาระบบบริหาร
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จัดการจองห๎อง ออนไลน์ เพ่ือการจัดการจองห๎องสืบค๎นสํวนตัว ห๎องประชุมกลุํมยํอย โดยที่ระบบนี้จะ
อ านวยความสะดวกให๎กับผู๎ที่ ต๎องการใช๎ห๎อง ให๎สามารถจองห๎องและค๎นหาดูห๎องที่วํางผํานระบบ 
และขณะเดียวกันระบบนี้ก็จะอ านวยความสะดวก ให๎กับผู๎ดูแลห๎องในการเปิดและปิดห๎องให๎บริการ
กับผู๎ใช๎บริการ ในการออกแบบระบบนี้ค านึงถึงความสะดวกและงํายตํอการใช๎งานของผู๎รับบริการเป็น
หลัก 
 ระบบบริหารจัดการจองห๎องออนไลน์ ที่ได๎พัฒนาขึ้นมาเพ่ือเพ่ิม ความสะดวกในการท างาน
ระหวํางผู๎ใช๎บริการและผู๎ให๎บริการ ให๎มีการท างานที่รวดเร็วขึ้น เนื่องจากกระบวนการท างาน  ของ
ระบบเดิมจะมีความยุํงยากเนื่องจากต๎องมีการติดตํอ สํงหนังสือ สืบค๎นห๎องวํางและตารางเวลา ซึ่ง
ระบบบริหารจัดการจองห๎องออนไลน์มีความคล๎ายคลึงกันในหนํวยงานตํางๆ จึงสามารถน าไปใช๎งาน
รํวมกันได๎โดยไมํต๎องพัฒนาหลายๆ ระบบ คือพัฒนาระบบให๎มีการท างานแบบศูนย์กลาง 
(Centralize) ได ๎
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1.ขอบเขต 
 ระบบการจองห๎องประชุมออนไลน์ จะแบํงขอบเขตงานออกเป็น 2 สํวน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ผู้ดูแลระบบ 

- สามารถเพ่ิม ลบ แก๎ไขข๎อมูลห๎องประชุม 
- สามารถอนุมัต/ิยกเลิกการจอง 
- สามารถอนุมัต/ิยกเลิกการสมัครสมาชิก 
- สามารถแสดงข๎อมูลการจองห๎องประชุม 
- สามารถดูรายละเอียดตํางๆของห๎องประชุม 

ส่วนที่  2 ผู้ใช้งาน 
1. สมาชิก 

- สามารถท าการจองห๎องประชุมได๎ 
- สามารถแสดงข๎อมูลการจองได๎ 
- สามารถแสดงข๎อมูลห๎องประชุมได๎ 
- สามารถตรวจสอบห๎องวํางได๎ 
- สามารถดูรายละเอียดตํางๆของห๎องประชุมได๎ 
- สามารถแก๎ไข/ยกเลิกการจองได๎ 

2. ผู๎ใช๎งานทั่วไป 
- ต๎องท าการสมัครสมาชิกกํอนเข๎าใช๎งานระบบ 
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2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและกลุํมตัวอยําง ได๎แกํ บุคลากรและเจ๎าหน๎าที่คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต   
 
3. เครื่องมือที่ใช้ (Hardware/Software) 
Hardware  
 -เครื่องคอมพิวเตอร์ ภายใต๎ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows) 
Software 
 - โปรแกรม  PHP Script Language ใช๎ในการเขียนโปรแกรม 
 - โปรแกรม  MySQL เป็นระบบจัดการฐานข๎อมูล  
 - โปรแกรม  phpMyAdmin  Database Manager ใช๎ในการจัดการฐานข๎อมูลผํานหน๎าเว็บ
เพจ 
 - โปรแกรม  Xampp  ใช๎ในการเชื่อมตํอระหวํางโปรแกรมกับฐานข๎อมูล 
 
4. ขั้นตอนการด าเนินการ 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งข้ันตอนการ
ด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้  
 1.1 การวิเคราะห์ (Analysis) ผู๎วิจัยได๎ศึกษาสภาพปัญหาของการจองห๎องประชุม พบวําการ
จองห๎องประชุมแตํละครั้งมีความลําช๎าในการจัดการข๎อมูล อีกทั้งประสบกับปัญหาตําง ๆ เชํน เอกสาร
ที่ใช๎ในการจัดเก็บข๎อมูล บางครั้งข๎อมูลอาจมีความสูญหายจากการฉีกขาดของเอกสารและการจัดสํง
เอกสารมีความลําช๎าในการท างานเป็นต๎น ดังนั้นผู๎วิจัยจึงศึกษาความเป็นไปได๎โดยการแก๎ปัญหาด๎วย
การพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการจองห๎องประชุมออนไลน์ อีกทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ปัจจุบันสามารถเข๎าถึงได๎งํายและสะดวกตํอการใช๎งานมากข้ึน  
 1.2 การออกแบบระบบ แบบจ าลองขั้นตอนการท างานของระบบโดยใช๎ context diagram 
แสดงการท างานของระบบ โดยสามารถจ าลองได๎ด๎วยแผนภาพกระแสข๎อมูล (Data Flow Diagram : 
DFD) ได๎ดังนี ้
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ภาพ 1 แสดงขั้นตอนการท างานของระบบ 
 

มีข้ันตอนการท างานของระบบตามภาพที่แสดงดังนี้ 
 1. User ท าการสมัครสมาชิกเพ่ือเข๎าใช๎งานระบบ 
 2. User ท าการ login เข๎าสูํระบบ 
 3. User ตรวจสอบข๎อมูลการจอง 
 4. User ท าการจองห๎องประชุม 
 5. User สามารถดูข๎อมูลการจอง 
 6. Admin สามารถดูข๎อมูลการจองและอนุมัติการจองห๎องประชุม 
 7. User ท าการ logout ออกจากระบบ 
 8. ข๎อมูลจะถูกจัดเก็บในฐานข๎อมูล 
 
 1.3 ขั้นตอนในการออกแบบ (Design) ได๎ด าเนินการออกแบบโครงรํางจอภาพให๎มีความงําย
เหมาะสมกับผู๎ใช๎งานทั่วไป และออกแบบระบบสารสนเทศ  
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ภาพ 2 แผนผังความสัมพันธ์ระหวํางตารางและข๎อมูล 

 1.4 ขั้นตอนการพัฒนา (Development) ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นสามารถท างานผําน
เครือขํายอินเทอร์เน็ตและจัดเก็บข๎อมูลลงฐานข๎อมูลจึงเลือกใช๎โปรแกรมจัดการระบบฐานข๎อมูล 
MySQL และเขียนสคริปต์ด๎วยภาษาPHP หลังจากได๎การพัฒนาระบบทดสอบติดตั้งระบบฐานข๎อมูล
บนเซิร์ฟเวอร์จ าลองบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู๎ใช๎บริการ (Client) เพ่ือตรวจสอบด๎านข๎อมูลและด๎าน
การออกแบบระบบปรับปรุงแก๎ไขข๎อบกพรํอง 
 

 
 

ภาพ 3 การท างานรํวมกันระหวํางเครื่อง 
 

 1.5 การทดลองใช๎ (Implementation) ผู๎วิจัยได๎น าระบบสารสนเทศทดลองใช๎ หลังจากการ
ทดลองและได๎น าระบบสารสนเทศไปใช๎งานจ าเป็นต๎องบ ารุงรักษาข๎อมูลให๎มีความถูกต๎องรวมทั้ง
เพ่ิมเติมฟังก์ชันการท างานอ่ืน ๆ 
 1.6 สถิติที่ใช๎ในการทดลอง ได๎แกํ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน าคําเฉลี่ยที่ได๎
เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (พิสุทธา อารีราษฎร์. 2550 : 176) ดังนี้ 
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   คําเฉลี่ยเทํากับ 4.50 – 5.00 หมายความวํา ระดับมากท่ีสุด 
    คําเฉลี่ยเทํากับ 3.50 – 4.49 หมายความวํา ระดับมาก  
   คําเฉลี่ยเทํากับ 2.50 – 3.49 หมายความวํา ระดับปานกลาง  
   คําเฉลี่ยเทํากับ 1.50 – 2.49 หมายความวํา ระดับน๎อย 
   คําเฉลี่ยเทํากับ 1.00 – 1.49 หมายความวํา ระดับน๎อยที่สุด 
 
ผลการวิจัย 

 1.ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 ระบบสารสนเทศส าหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการจองห๎องประชุมออนไลน์ที่
พัฒนาขึ้นโดยวิจัยสามารถน าไปใช๎งานได๎จริง 

 

 
ภาพ 4 หน๎าจอการสมัครสมาชิก              
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ภาพ 5 หน๎าจอการ login   

 

 
ภาพ 6 หน๎าจอการใช๎งานระบบ 
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ภาพ 7 หน๎าจอการตรวจสอบและการจองห๎อง 

 

 
ภาพ 8 หน๎าจอบันทึกการจอง 
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ภาพ 9  หน๎าจอข๎อมูลการจอง 
 

 
ภาพ 10  หน๎าจอแก๎ไขข๎อมูลการจอง             

         

 
ภาพ 11 หน๎าจอรายละเอียดห๎องประชุม 

 
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  

 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู๎ใช๎งานแบํงออกเป็น 3 ด๎าน คือ ด๎าน
เนื้อหาระบบ ด๎านการใช๎งาน ด๎านประโยชน์ที่ได๎รับ จ านวน 5 ฉบับ มี รายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู๎ใช๎งาน 

ความพึงพอใจตํอระบบ x  SD. 
ระดับความพึง

พอใจ 

ด้านเนื้อหาระบบ    
1. ระบบตอบสนองตามความต๎องการของผู๎ใช๎ 4 0 

 

มาก 

2. ระบบมีความถูกต๎องนําเชื่อถือ 4.2 0.44 มาก 

3. ระบบแสดงข๎อมูลได๎อยํางเหมาะสมครบถ๎วน 4.4 0.54 มาก 
ด้านการใช้งาน    

4. ความงํายในการใช๎งานระบบ 4.4 0.54 มาก 

5. ระบบมีเมนูการเลือกใช๎งานเหมาะสม 3.8 0.44 มาก 
6. มีการใช๎รูปแบบตัวอักษรที่เหมาะสม อํานงําย 4 0 มาก 

7. มีการใช๎ขนาดอักษรที่เหมาะสม 4.2 0.44 มาก 
8. มีการเลือกใช๎สีที่เหมาะสมสบายตา 3.6 0.54 มาก 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ    

9. ระบบชํวยให๎ประหยัดกระดาษในการท างาน 4.6 0.54 มากที่สุด 
10.ระบบชํวยให๎การประมวลผลข๎อมูลมีความถูกต๎องแมํนย า 4.6 0.54 มากที่สุด 

11.ระบบไปใช๎ประโยชน์ตํอยอดงานอ่ืนๆได๎ 4.8 0.44 มากที่สุด 

โดยรวม 4.2 0.40 มาก 
  
 จากตารางที่ 1 พบวํา ผู๎ใช๎งานระบบจองห๎องประชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีความพึงพอใจตํอระบบจอง  ห๎องประชุม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นโดยรวม พบวํา ผู๎ใช๎
ระบบจองห๎องประชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีความพึงพอใจ
ตํอระบบอยูํในระดับ มาก 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การพัฒนาระบบจองห๎องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
พบวํา ระบบจองห๎องประชุมประกอบด๎วย ตรวจสอบข๎อมูล เพ่ิม ลบ แก๎ไข รวมไปถึงรายละเอียด
ตํางๆของห๎องประชุม และผู๎ใช๎มีความพึงพอใจตํอระบบจองห๎องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต โดยภาพรวมผู๎ใช๎งานโปรแกรมอยูํในระดับมาก ซึ่งด๎านที่มีความ
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พึงพอใจมากที่สุดคือด๎านประโยชน์และการน าไปใช๎ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการวางแผนกํอนด าเนินงาน 
การวิเคราะห์ระบบที่มีขั้นตอนที่เชื่อถือได๎ตลอดจนการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมให๎สามารถ
จัดการระบบการห๎องประชุมสะดวกยิ่งขึ้น สามารถตรวจสอบสถานะห๎องประชุม มีระบบสมาชิกเข๎า
มาจัดการเพ่ือให๎งํายตํอการเก็บข๎อมูลผู๎เข๎าจองห๎องประชุมมีระบบการจองที่ใช๎งานได๎งําย ไมํซับซ๎อน 
สามารถเก็บข๎อมูลการจองโดยแบํงเป็นห๎องประชุมเพ่ืองํายตํอการตรวจสอบและแก๎ไขซึ่งชํวยให๎ในการ
จัดการข๎อมูลสะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนการท างานและลดการผิดพลาดระหวํางการท างานลงไปได๎
มากกวําระบบการจองแบบเดิม 
 ระบบบริหารจัดการจองห๎องออนไลน์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฎภูเก็ต ที่ได๎พัฒนาขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการท างานระหวํางผู๎ใช๎บริการและผู๎ให๎บริการให๎มี
การท างานที่รวดเร็วขึ้นเนื่องจากกระบวนการท างานของระบบเดิมจะมีความยุํงยากเนื่องจากต๎องมี
การติดตํอสํงหนังสือสืบค๎นห๎องวํางและตารางเวลา ซึ่งระบบบริหารจัดการจองห๎องออนไลน์มีความ
คล๎ายคลึงกันในหนํวยงานตํางๆจึงสามารถน าไปใช๎งานรํวมกันได๎โดยไมํต๎องพัฒนาหลายๆระบบคือ
พัฒนาระบบให๎มีการท างานแบบศูนย์กลาง โดยมีการใช๎งานจริงที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.ส าหรับผู๎ใช๎งาน 

  1.1.ควรสมัครสมาชิกกํอนการใช๎งานระบบการจองห๎องประชุมออนไลน์ 
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ทํานที่ได๎ประสิทธิ์ประสาทวิชาให๎แกํผู๎จัดท าขอขอบคุณพ่ี ๆ เพ่ือน ๆ ในห๎องปฏิบัติการและใน
หลักสูตรที่คอยให๎ค าแนะน าและเป็นก าลังใจเสมอมาในการท างานและสร๎างความคึกครื้นบ๎างบางครั้ง
บางคราว และต๎องขอขอบคุณบุคคลที่ส าคัญที่สุดในชีวิตคือ บิดา มารดาและบุคคลในครอบครัว อัน
เป็นที่เคารพรัก ซึ่งได๎เลี้ยงดูคอยสั่งสอนผู๎จัดท ามาเป็นอยํางดีพร๎อมทั้งให๎โอกาสในการศึกษาอยําง



 
 710 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

เต็มที่และยังให๎ก าลังใจความรักเสมอมาผู๎จัดท าขอกราขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด๎วย สุดท๎ายนี้คุณคํ า
และประโยชน์ที่ได๎มาจากโครงการวิจัย ฉบับนี้ผู๎วิจัยขอมอบแดํผู๎มีพระคุณทุกทําน 
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การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการรับซื้อ–ส่งออกผลผลิตผักปลอดสารพิษ 
กรณีศึกษา : บ้านสว่าง-ซ าโอง อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น 

Development of a Database System for Purchasing and Exporting 
Organic Vegetables. Case Study : Ban Sawang-Sum ong,  

Sum Sung , Khon Kaen 

จิตราภา คนฉลาด(Jittrapa Konchalard)1*  เกษราภรณ์ โฉมทอง(Katesaraporn Chumthong)2   
วัชรินทร์ รัฐสวีงศ์(Watcharin Ratsriwong)3 

123 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
*Corresponding author. E-mail : greentea_ha@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบฐานข๎อมูลการรับซื้อ -สํงออกผลผลิตผักปลอด
สารพิษและเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบฐานข๎อมูลการรับซื้อ -สํงออกผลผลิตผัก
ปลอดสารพิษ กรณีศึกษา : บ๎านสวําง-ซ าโอง อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแกํน เก็บรวบรวมข๎อมูลโดย
เดินทางไปสัมภาษณ์ยังบ๎านสวําง-ซ าโอง อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแกํน จากนั้นน าข๎อมูลที่ได๎มา
วิเคราะห์และออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และทดลองใช๎งาน โดยใช๎วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) และ
พัฒนาโปรแกรมด๎วย Visual  studio 2010  โดยใช๎ภาษา Visual Basic ในการเขียนโปรแกรม เพ่ือ
พัฒนาระบบงาน และใช๎ฐานข๎อมูล SQL Server Express 2008 

ผลการวิจัยพบวํา 
1. ด๎านความสามารถการท างานได๎ตามความต๎องการของผู๎ใช๎งาน ภาพรวมอยูํในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา 3 อับดับแรก ได๎แก ํระบบมีความสามารถบันทึก แก๎ไข และลบข๎อมูล
ได๎สอดคล๎องกับความต๎องการ รองลงมา ได๎แกํ ความสามารถในการกรอกข๎อมูลมีความสอดคล๎องกับ
ความต๎องการ และการเรียกดูข๎อมูลมีความสอดคล๎องกับความต๎องการ ตามล าดับ 

2. ด๎านความถูกต๎องในการท างานของระบบ ภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด๎านพบวํา 3 อับดับแรก ได๎แกํ ความถูกต๎องในการท างานของระบบ  รองลงมา ได๎แกํ ความถูกต๎อง
ของระบบในการแสดงรายงาน และความถูกต๎องของการประมวลผลข๎อมูล ตามล าดับ 

3. ด๎านฟังก์ชั่นการท างานของระบบ ภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน
พบวํา 3 อับดับแรกได๎แกํ ความเหมาะสมของปริมาณข๎อมูลที่แสดงในระบบ รองลงมา ได๎แกํ การจัด
วางข๎อมูลในสํวนตํางๆ ของระบบให๎ความสะดวก ตํอการใช๎งาน และการจัดวางรูปแบบของระบบมี
ความชัดเจน เข๎าใจงํายและไมํซับซ๎อน ตามล าดับ 
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ค าส าคัญ: ระบบฐานข๎อมูล  ผักปลอดสารพิษ  รับซื้อ–สํงออก  
 
Abstract 
 The objective of this research for development of a database system for 
purchasing and exporting organic vegetables. And to evaluate the efficiency of a 
database system for purchasing and exporting organic vegetables. Case Study : Ban 
Sawang-Sum ong, Sum Sung , Khon Kaen. Data collection was conducted by 
interviewing Ban Sawang-Sam ong, Amphoe Sung Sam, Khon Kaen. After that, the 
data was analyzed, designed, developed, installed and tested. Using Visual 
Development System (SDLC). Developing Visual Studio 2010 program using Visual 
Basic programming language. To develop the system. And use SQL Server Express 
2008 database. 

The research found that 
1. The ability to work according to the needs of users. The overall is very 

high. It is found that the first three are the system has the ability to save, edit and 
delete data in accordance with the needs, followed by the ability to fill data is 
consistent with the requirements. And the data retrieval is consistent with the 
requirements in order. 

2. The accuracy of the system. The overall is very high. It is found that the 
first three are the accuracy of the system as a whole, followed by the correctness of 
the system to display the report. And the accuracy of data processing, respectively. 

3. Functional aspects of the system. The overall is very high. It is found that 
the first three are  the appropriateness of the volume of data displayed in the 
system, followed by the layout of the data. The system is easy to use and layout of 
the system is clear. Simple and easy to understand 
Keywords: Database Systems  Organic Vegetable  Purchasing and Exporting 
 
บทน า 
 ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีได๎มีบทบาทในชีวิตประจ าวันของมนุษย์เป็นอยํางมาก
การน าเอาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีตํางๆ มาใช๎งานนั้น ก็เพ่ืออ านวยความสะดวก รวดเร็ว ลดความ
ยุํงยากในการบริหารจัดการข๎อมูลตํางๆ  ไมํวําจะเป็นทั้งในองค์กรภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชน ก็
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ล๎วนน าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมาใช๎ในการจัดการได๎เป็นอยํางดี อาทิเชํน การบริหารจัดการสินค๎า 
การบริหารรายรับ-จําย และการบริหารจัดการทรัพยากร เป็นต๎นซึ่งในปัจจุบันนี้ในหลายๆ ธุรกิจ
น าเอาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเข๎ามาสํวนหนึ่งในการท าธุรกิจที่ส าคัญในโลกยุคใหมํ 

จากผลการวิเคราะห์สถานภาพผู๎ประกอบการบ๎านสวําง-ซ าโอง อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแกํน 
(ไชยรัตน์ ส๎มฉุน, 2556) ส ารวจจากข๎อมูลขั้นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และข๎อมูลการลงทะเบียนแก๎ปัญหา
ความยากจน (สย.) พบวําชาวบ๎านถือครองที่ดินเฉลี่ย ครอบครัวละ 5 ไรํ ท านาได๎ก าไร 400 บาทตํอ
ไรํ เมื่อหมดฤดูกาล มักใช๎เวลากับอบายมุข เลํนการพนัน ดื่มเหล๎า เพ่ือให๎ชาวบ๎านมีรายได๎เพ่ิมขึ้น 
และไมํมีเวลาไปมั่วสุมอบายมุข จึงต๎องวางกลยุทธ์สลายความยากจน น าพ้ืนที่วํางเปลําริมรั้วบ๎าน ข๎าง
ถนนของชุมชนมาท าเป็นพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์จ านวน 8 แหํง เนื้อที่ 229 ไรํ 1 งาน และให๎สมาชิก 
686 ราย ใช๎เป็นพ้ืนที่ท าแปลงปลูกพืชผัก คะน๎า กวางตุ๎ง ถั่วฝักยาว พริก มะเขือ ผักบุ๎ง ผักกาดขาว 
หอม ผักชี สะระแหนํ และผักพ้ืนบ๎านอ่ืนๆ  เฉลี่ยแล๎วแตํละรายมีพ้ืนที่จ ากัดแคํเพียง 60 ตารางเมตร 
แม๎พ้ืนที่จะน๎อยนิด แตํการปลูกผักท่ีท ารายได๎สูงต๎องปลูกผักปลอดสารพิษ จึงต๎องพ่ึงพาคณาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยขอนแกํน ปราชญ์ชาวบ๎าน และตัวแทนชาวบ๎านมารํวมแลกเปลี่ยนความรู๎ ถํายทอด
ความรู๎ท าให๎ผักอ าเภอซ าสูงปลอดสารพิษ เพ่ือชํวยให๎การด าเนินงานของสหกรณ์มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ผู๎วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบฐานข๎อมูลการรับซื้อ -สํงออกผลผลิตผักปลอดสารพิษ 
กรณีศึกษา : บ๎านสวําง-ซ าโอง อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแกํน เพ่ือให๎มีผู๎ที่เกี่ยวข๎องสามารถจัดการ
ข๎อมูลปฏิบัติงานได๎งําย สะดวก รวดเร็ว แมํนย า และลดความผิดพลาด อีกทั้งเป็นชํองทางการ
ประชาสัมพันธ์ผลผลิตเพ่ือชํวยเพิ่มฐานลูกค๎าไปสูํอ าเภอจังหวัดข๎างเคียงให๎มากขึ้น 

ผู๎วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลในการจัดบริหารจัดการข๎อมูลตํางๆ 
ของธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรมในยุคดิจิตอล  โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษไร๎สารเคมี และเป้าหมาย
ของการบริโภคคือผลผลิตจากการเกษตรกร ในการท าธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรม เพ่ือจ าหนํายผลผลิตทางการ
เกษตรเป็นที่นิยมกันอยํางแพรํหลาย  โดยผู๎วิจัยได๎พัฒนาระบบฐานข๎อมูลการรับซื้อ–สํงออกผลผลิตผัก
ปลอดสารพิษ กรณีศึกษา : บ๎านสวําง-ซ าโอง อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแกํนเพ่ือชํวยลดปัญหาการ
บริหารจัดการข๎อมูลงานเดิม พัฒนามาเป็นระบบบริหารจัดการฐานข๎อมูลใหมํที่ถูกต๎อง เหมาะสม
รองรับการท างานให๎เป็นมาตรฐานในอนาคตได๎ มีงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ
เพ่ือพัฒนาการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษ และสินค๎าแปรรูปผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหมํ 
ยกระดับสูํมาตรฐาน (วีระศักดิ์ สมยานะ, 2551) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารการผลิตผักปลอด
สารพิษของจังหวัดเชียงใหมํ ให๎ได๎รับมาตรฐานระดับสากลผลการศึกษา พบวํา เกษตรกรเน๎นการปลูก
เพ่ือบริโภคเป็นหลัก ที่เหลือถึงจะน าไปจ าหนํายให๎กับชุมชุนของตนเองและสํงขายไปยังตลาดชุมชน 
เพ่ือเพ่ิมรายได๎ให๎กับครอบครัว ซึ่งเกษตรที่เข๎ารํวมโครงการผลิตได๎มาตรฐาน GAP ของกรมวิชาการ
เกษตร จังหวัดเชียงใหมํ และได๎ออกใบรับรองมาตรฐานให๎กับเกษตรกร 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข๎อมูลการรับซื้อ–สํงออกผลผลิตผักปลอดสารพิษ กรณีศึกษา : บ๎าน
สวําง-ซ าโอง อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแกํน 

2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบฐานข๎อมูลการรับซื้อ–สํงออกผลผลิตผัก
ปลอดสารพิษ กรณีศึกษา : บ๎านสวําง-ซ าโอง อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแกํน  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู๎วิจัยได๎ท าการศึกษาข๎อมูลการรับซื้อ-สํงออกผลผลิตผักปลอดสารพิษ กรณีศึกษา : บ๎าน
สวําง-ซ าโอง อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแกํน จากนั้นน าข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห์และออกแบบ พัฒนา 
ติดตั้ง และทดลองใช๎งาน โดยใช๎วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) (ธีรวัฒน์ และเอกพันธุ์, 2552) และท า
การประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบ โดยมีขอบเขตงานดังนี้  น าข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษา
มาวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข๎อมูลการรับซื้อ-สํงออกผลผลิตผักปลอดสารพิษ กรณีศึกษา : 
บ๎านสวําง-ซ าโอง อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแกํนอยํางละเอียด เพ่ือก าหนดแนวทางส าหรับการ
ออกแบบระบบงานใหมํ ให๎ตรงกับความต๎องการของผู๎ใช๎งาน โดยใช๎แบบจ าลอง ได๎แกํ แผนภาพ
บริบท และแผนภาพกระแสข๎อมูล เป็นต๎น หลังจากนั้นท าการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลการรับซื้อ- 
สํงออกผลผลิตผักปลอดสารพิษใหมํเสร็จสิ้น  แล๎วน าระบบไปติดตั้ง  จากนั้นทดลองใช๎งานและ
ประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบฐานข๎อมูลการรับซื้อ -สํงออกผลผลิตผักปลอดสารพิษ 
กรณีศึกษา : บ๎านสวําง-ซ าโอง อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแกํน มีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

1. กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ ผู๎ใช๎งานระบบฐานข๎อมูลการรับซื้อ-สํงออกผลผลิตผักปลอดสารพิษ 
กรณีศึกษา : บ๎านสวําง-ซ าโอง อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแกํน โดยเลือกกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง 
จ านวน 30 ราย  

2. เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูล  ผู๎วิจัยใช๎แบบสอบถามเพ่ือรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับการใช๎
งานระบบฐานข๎อมูลการรับซื้อ- สํงออกผลผลิตผักปลอดสารพิษ กรณีศึกษา : บ๎านสวําง-ซ าโอง 
อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแกํน โดยแบบสอบถามแบํงออกเป็น 3 ตอนดังนี้ สํวนที่ 1 ข๎อมูลเกี่ยวกับ
สถานภาพทั่วไป สํวนที่ 2 ข๎อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างานของระบบ ใช๎มาตรา
สํวนประมาณคําตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert's scale) 5 ระดับ ได๎แกํ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น๎อย น๎อยที่สุด สํวนที่ 3 ข๎อเสนอแนะเพ่ิมเติม มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด และมี การทดสอบ
คุณภาพเครื่องมือ แบบสอบถามใช๎การทดสอบคําความเที่ยงตรงและคําความเชื่อมั่น โดยการทดสอบ
คําความเท่ียงตรงนั้นพิจารณาจากผู๎ทรงคุณวุฒิในด๎านเนื้อหาโครงสร๎างความเหมาะสมของภาษาที่ใช๎
จ านวน 3 ทําน และการทดสอบคําความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล ผู๎วิจัยเดินทางไปสัมภาษณ์ยังบ๎านสวําง-ซ าโอง อ าเภอซ าสูง จังหวัด
ขอนแกํน จากนั้นน าข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห์และออกแบบ โดยใช๎วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) 
หลังจากนั้นท าการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลการรับซื้อ- สํงออกผลผลิตผักปลอดสารพิษใหมํเสร็จสิ้น 
แล๎วน าระบบไปติดตั้ง จากนั้นทดลองใช๎งาน และประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบน าแบบ
ประเมินไปแจกกลุํมตัวอยําง โดยใช๎แบบสอบถามเพ่ือรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับการใช๎งานระบบ
ฐานข๎อมูลการรับซื้อ-สํงออกผลผลิตผักปลอดสารพิษ กรณีศึกษา : บ๎านสวําง-ซ าโอง อ าเภอซ าสูง 
จังหวัดขอนแกํน จ านวน 30 ราย ซึ่ง ผู๎วิจัยได๎ชี้แจงรายละเอียดตํางๆ ให๎ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา 

4. การวิเคราะห์ข๎อมูล ผู๎วิจัยได๎น าแบบประเมินที่ได๎รับกลับคืนมาวิเคราะห์ข๎อมูลใช๎โปรแกรม
การค านวณด๎วยคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช๎ ได๎แกํ คําเฉลี่ย คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล๎วน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข๎อมูลในรูปตารางประกอบค าอธิบายโดยแบํงเกณฑ์ในการแปลความหมายข๎อมูล (บุญชม ศรี
สะอาด,  2545) ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย หมายความว่า 
4.21-5.00 มากที่สุด 
3.41-4.20 มาก 
2.61-3.40 ปานกลาง 
1.81-2.60 น๎อย 
1.00-1.80 น๎อยที่สุด 

 
ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์การพัฒนาระบบฐานข๎อมูลการรับซื้อ-สํงออกผลผลิตผักปลอดสารพิษ 
กรณีศึกษา : บ๎านสวําง-ซ าโอง อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแกํน ความต๎องการของผู๎ปฏิบัติงาน มีสํวนที่
เกี่ยวข๎อง 4 กลุํมได๎แกํ ลูกค๎า พนักงาน เกษตรกร และผู๎ดูแลระบบ ดังภาพ 1 แผนภาพบริบท 
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ภาพ 1 แผนภาพบริบท 

 
แผนภาพจ าลอง ER-Diagram แสดงความสัมพันธ์ระหวํางเอนทิตี้ ระบบฐานข๎อมูลการรับ

ซ้ือ-สํงออกผลผลิตผักปลอดสารพิษ กรณีศึกษา : บ๎านสวําง-ซ าโอง อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแกํน ดัง
ภาพ 2 แผนภาพจ าลอง ER-Diagram 
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ภาพ 2 แผนภาพจ าลอง ER-Diagram 

การพัฒนาระบบฐานข๎อมูลการรับซื้อ-สํงออกผลผลิตผักปลอดสารพิษ กรณีศึกษา : บ๎าน
สวําง-ซ าโอง อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแกํน  มีหน๎าจอการท างานเพ่ือใช๎เป็นสํวนในการติดตํอกับ
ผู๎ใช๎งานหลายสํวน อาทิเชํน หน๎าจอแสดงข๎อมูลการสั่งซื้อ หน๎าจอแสดงข๎อมูลการสํงออก หน๎าจอการ
ออกรายงานข๎อมูลคิวอาร์โค๎ด เป็นต๎น ดังภาพ 3 ถึง ภาพที่ 5 
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ภาพ 3 หน๎าจอแสดงข๎อมูลการสั่งซื้อ 
 
 

ภาพ 4 หน๎าจอแสดงข๎อมูลการสํงออก 
 

 
ภาพ 5 หน๎าจอการออกรายงานข๎อมูลคิวอาร์โค๎ด 
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จากการพัฒนาระบบเสร็จสิ้นแล๎ว น าระบบที่พัฒนาไปติดตั้ง และใช๎งานกับกลุํมตัวอยําง 
จ านวน 30 ราย ผู๎วิจัยท าการแจกแบบประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบ โดยแบบสอบถาม
แบํงออกเป็น 3 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านความสามารถท างานได๎ตามความต๎องการของผู๎ใช๎งาน ด๎านความถูก
ต๎องในการท างานของระบบ และด๎านฟังก์ชั่นการท างานของระบบ  มีผลการวิเคราะห์ข๎อมูลดังนี้  
 
ตาราง1  ด๎านความสามารถท างานได๎ตามความต๎องการของผู๎ใช๎งาน 

 
รายการประเมิน 

ความคิดเห็น 

x    S.D. ระดับคุณภาพ 

1. ความสามารถในการกรอกข๎อมลูมีความสอดคล๎องกับความต๎องการ 4.29 0.58 มาก 
2. การเรียกดูข๎อมูลมคีวามสอดคลอ๎งกับความต๎องการ 4.26 0.63 มาก 
3. ระบบมีความสามารถบันทึก  แก๎ไข  และลบข๎อมูลไดส๎อดคล๎องกับ
ความต๎องการ 

4.32 0.86 มาก 

4. ระบบสามารถชํวยลดขั้นตอนการท างานท่ีเคยปฏิบตัิอยูํเป็นประจ าได๎ 4.00 0.66 มาก 
5. ข๎อมูลที่กรอกลงในระบบสามารถอัพเดตได ๎ 4.07 0.76 มาก 

ผลสรุปการประเมิน 4.18 0.69 มาก 

จากตาราง 1 พบวํา ประสิทธิภาพด๎านความสามารถท างานได๎ตามความต๎องการของผู๎ใช๎งาน 

ภาพรวมอยูํในระดับมาก (x̄=4.18 S.D.=0.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา 3 อับดับแรก ได๎แกํ 

ระบบมีความสามารถบันทึก แก๎ไข และลบข๎อมูลได๎สอดคล๎องกับความต๎องการ (x̄=4.32 S.D.=0.86) 

รองลงมา ได๎แกํ ความสามารถในการกรอกข๎อมูลมีความสอดคล๎องกับความต๎องการ (x̄=4.29 

S.D.=0.58) และการเรียกดูข๎อมูลมีความสอดคล๎องกับความต๎องการ (x̄ =4.26 S.D.=0.63) 
ตามล าดับ 
 
ตาราง2  ด๎านความถูกต๎องในการท างานของระบบ   

 
รายการประเมิน 

ความคิดเห็น 

x    S.D. ระดับคุณภาพ 

1. ความถูกต๎องของการประมวลผลข๎อมูล  4.39 0.65 มาก 
2. ความถูกต๎องของระบบในการแสดงผล  4.32 0.47 มาก 
3. ความถูกต๎องของระบบในการแสดงรายงาน  4.40 0.66 มาก 
4. ความถูกต๎องของการค านวณจ านวนเงินแตํละขั้นตอนในระบบ  4.21 0.83 มาก 
5. ความถูกต๎องในการท างานของระบบ  4.42 0.57 มาก 

ผลสรุปการประเมิน 4.34 0.63 มาก 
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จากตาราง 2 พบวํา ประสิทธิภาพด๎านความถูกต๎องในการท างานของระบบ ภาพรวมอยูํใน

ระดับมาก (x̄=4.34 S.D.=0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา 3 อับดับแรก ได๎แกํ ความถูกต๎องใน

การท างานของระบบ (x̄=4.42 S.D.= 0.57) รองลงมา ได๎แกํ ความถูกต๎องของระบบในการแสดง

รายงาน  (x̄=4.40 S.D.= 0.66) และความถูกต๎องของการประมวลผลข๎อมูล (x̄ =4.39 S.D.= 0.65) 
ตามล าดับ 
 
ตาราง 3 ด๎านฟังก์ชั่นการท างานของระบบ   

 
รายการประเมิน 

ความคิดเห็น 

x    S.D. ระดับคุณภาพ 

1. การเรียกดูข๎อมูลท าได๎งํายและสะดวก ไมํมีความซับซ๎อน  4.06 0.52 มาก 
2. การจัดวางรูปแบบของระบบมคีวามชัดเจน เข๎าใจงํายและไมํซับซ๎อน  4.11 0.69 มาก 
3. การจัดวางข๎อมูลในสํวนตํางๆ ของระบบให๎ความสะดวกตํอการใช๎งาน  4.21 0.62 มาก 
4. ความเหมาะสมของปรมิาณข๎อมูลที่แสดงในระบบ  4.28 0.71 มาก 

ผลสรุปการประเมิน 4.20 0.64 มาก 

 
จากตาราง 3 พบวํา ประสิทธิภาพด๎านฟังก์ชั่นการท างานของระบบ ภาพรวมอยูํในระดับมาก 

(x̄=4.20 S.D.=0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา 3 อับดับแรก ได๎แกํ ความเหมาะสมของปริมาณ

ข๎อมูลที่แสดงในระบบ (x̄=4.28 S.D.= 0.71) รองลงมา ได๎แกํ การจัดวางข๎อมูลในสํวนตํางๆ ของ

ระบบให๎ความสะดวกตํอการใช๎งาน (x̄=4.21 S.D.= 0.62) และการจัดวางรูปแบบของระบบมีความ

ชัดเจน เข๎าใจงํายและไมํซับซ๎อน (x̄ =4.11 S.D.= 0.69) ตามล าดับ 
 
สรุปและอภิปรายผล 

หลังจากที่ได๎พัฒนาระบบฐานข๎อมูลการรับซื้อ-สํงออกผลผลิตผักปลอดสารพิษ กรณีศึกษา : 
บ๎านสวําง-ซ าโองอ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแกํน สามารถน าผลการประเมินมาสรุป ดังนี้ 

1. ด๎านความสามารถท างานได๎ตามความต๎องการของผู๎ใช๎งาน ภาพรวมอยูํในระดับมาก (x̄
=4.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา 3 อับดับแรก ได๎แกํ ระบบมีความสามารถบันทึก แก๎ไข และ

ลบข๎อมูลได๎สอดคล๎องกับความต๎องการ (x̄= 4.32) รองลงมา ได๎แกํ ความสามารถในการกรอกข๎อมูลมี

ความสอดคล๎องกับความต๎องการ (x̄=4.29) และการเรียกดูข๎อมูลมีความสอดคล๎องกับความต๎องการ 

(x̄ =4.26) ตามล าดับ 
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2. ด๎านความถูกต๎องในการท างานของระบบ ภาพรวมอยูํในระดับมาก (x̄=4.34) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา 3 อับดับแรก ได๎แกํ ความถูกต๎องในการท างานของระบบในภาพรวม (x̄

=4.42) รองลงมา ได๎แกํ ความถูกต๎องของระบบในการแสดงรายงาน (x̄=4.40) และความถูกต๎องของ

การประมวลผลข๎อมูล (x̄ =4.39) ตามล าดับ 

3. ด๎านฟังก์ชั่นการท างานของระบบ ภาพรวมอยูํในระดับมาก (x̄=4.20) เมื่อพิจารณาเป็น

รายด๎านพบวํา 3 อันดับแรก ได๎แกํ ความเหมาะสมของปริมาณข๎อมูลที่แสดงในระบบ (x̄=4.28) 

รองลงมา ได๎แกํ การจัดวางข๎อมูลในสํวนตํางๆ ของระบบให๎ความสะดวก ตํอการใช๎งาน (x̄=4.21) 

และการจัดวางรูปแบบของระบบมีความชัดเจน เข๎าใจงํายและไมํซับซ๎อน (x̄ =4.11) ตามล าดับ 
จากผลสรุปและอภิปรายผลการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลการรับซื้อ -สํงออกผลผลิตผักปลอด

สารพิษ กรณีศึกษา : บ๎านสวําง-ซ าโอง อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแกํน พบวํา ระบบระบบฐานข๎อมูลที่
ได๎พัฒนาขึ้นมานั้นสามารถบริหารจัดการข๎อมูลการรับซื้อ-สํงออกได๎เป็นอยํางดีเหมาะสม ครบถ๎วน 
ตรงกับความต๎องการการใช๎งาน และระบบสามารถน ามาไปใช๎งานได๎จริง สอดคล๎องกับงานวิจัยของ 
ไชยรัตน์ ทัศคร (2556) เรื่อง การจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการผลิตและการตลาดของสหกรณ์ผู๎
ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแกํน ผลการวิจัยพบวํา  ปัญหาการขาดข๎อมูล
เพ่ือการบริหารและวางแผนเป็นปัญหาหนึ่งที่ท าให๎การบริหารงานกลุํม เกษตรไมํประสบผลส าเร็จ
เทําที่ควร การน าเอาระบบสารสนเทศมาใช๎ในจัดการข๎อมูล จึงเป็นทางหนึ่งที่ชํวยให๎ธุรกิจของกลุํม
เกษตรกรมีข๎อมูลที่เป็นปัจจุบันในการบริหารได๎ดี 
 
ข้อเสนอแนะ 

ระบบสามารถพัฒนาให๎เป็นแบบออนไลน์ เพ่ือรองรับการสั่งซื้อจากลูกค๎าและกลุํมสหกรณ์ 
อีกทั้งในอนาคตน าระบบไปพัฒนาการเก็บข๎อมูลการปลูกผักของเกษตรกร วําเกษตรกรคนใดปลูกผัก
ชนิดอะไรบ๎าง เพ่ือชํวยในการตรวจสอบ และติดตํอรับซื้อผักจากเกษตรกรได๎สะดวกข้ึน 
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การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและแอพพลิเคชั่นแนะน าเส้นทางการท่องเที่ยวภายใน 
จังหวัดศรีสะเกษ 

A Development of Database and Application Tourism Advice System  
in Sisaket Provinces 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้ มีการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลและแอพพลิเคชั่นแนะน าเส๎นทางการทํองเที่ยว 
ภายในจังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1).เพ่ือสร๎างฐานข๎อมูลของแหลํงทํองเที่ยวและเส๎นทาง
การทํองเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ 2).เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชั่นแนะน าเส๎นทางการทํองเที่ยวภายใน
จังหวัดศรีสะเกษ 3).เพื่อหาประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นแนะน าเส๎นทางการทํองเที่ยวภายในจังหวัด
ศรีสะเกษ โดยแอพพลิเคชั่นแนะน าเส๎นทางการทํองเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษออกแบบมาเพ่ือให๎
ผู๎ใช๎สะดวกแกํการใช๎งาน การออกแบบของเมนูกับไอคอนให๎เข๎าใจงํายเพ่ือให๎คุ๎นเคยกับการใช๎งาน 
โดยไมํประสบปัญหา เกี่ยวกับการแสดงผลในหน๎าจอที่มีขนาดตํางกันน าเอาเทคนิค Responsive 
web design มาใช๎ประกอบการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น  

ผลการวิจัย พบวํา 1). สามารถจัดการฐานข๎อมูลแหลํงทํองเที่ยว และจัดการข๎อมูลเส๎นทาง
การทํองเที่ยวได๎ 2). ผู๎ใช๎สามารถใช๎งานแอพพลิเคชั่นได๎ทุกอุปกรณ์และสามารถเดินทางไปแหลํง
ทํองเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษได๎อยํางแมํนย า 3).เพ่ือหาประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นแนะน า
เส๎นทางการทํองเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษ พบวํา คําเฉลี่ยอยูํที่  4.57 อยูํ ในเกณฑ์ดีมาก 
แอพพลิเคชั่นแนะน าเส๎นทางการทํองเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษ สามารถน าไปใช๎งานได๎จริงและ
เกิดประโยชน์ตํอผู๎ใช๎งานแอพพลิเคชั่นแนะน าเส๎นทางการทํองเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษ 
ค าส าคัญ: ทํองเที่ยว  แอพพลิเคชั่น  เส๎นทางทํองเที่ยว   
 

Abstract 
This research developed the database and mobile application for traveling 

guidance in Sisaket province. Its purposes are 1) to create a travelling and route 
guidance database, 2) to develop a mobile application for travelling guidance in 
Sisaket province and 3) to evaluate the performance of the application. The 



 
 724 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

application is designed based on convenient for usage, menu and icon simplification 
design, and including responsive technique for representing in different monitors.  

Results show that 1) tourist locations and routes are uncomplicated for 
management 2) the application can identity travelling routes for users with precision 
3) the average performance of the application is 4.75 with good level. This means 
that the application can apply for real world situations and also make advantage for 
users. 
Keywords: Tourism, Application, tourist routes 
 
บทน า 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ  เข๎ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้นไมํวําจะเป็น
ทางด๎านการศึกษา  ด๎านธุรกิจ  ด๎านเกษตรกรรม ด๎านการแพทย์ ฯลฯ ล๎วนแล๎วได๎พัฒนาระบบที่ใช๎
เทคโนโลยีทางด๎านคอมพิวเตอร์เข๎ามาชํวยในการด าเนินงานในชีวิตประจ าวันอยํางหลีกเหลี่ยงไมํได๎ 
และความสามารถที่หลายหลาย และปัจจุบันการออกแบบเว็บไซต์ด๎วยแนวคิดใหมํที่ เรียกวํา 
Responsive Web Design คือการที่จะท าให๎เว็บไซต์ สามารถแสดงผลได๎อยํางเหมาะสม บนอุปกรณ์
ที่แตกตํางกัน โดยใช๎ โค๎ดรํวมกัน URL เดียวกัน (Narisa, 2560 ) เพ่ือแก๎ปัญหาดังกลําว การออกแบบ
เว็บไซต์ ในสํวนของ Web layout ให๎สามารถน าเสนอเนื้อหาหรือ Content ที่ตอบสนองการใช๎งาน
บนอุปกรณ์ที่ตํางกันได๎ รองรับขนาดหน๎าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด ไมํวําจะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๏ะ 
Notebook Tablet โทรศัพท์มือถือ Smart Phone ตําง ๆ เชํน iPhones, iPad, BlackBerry, 
Samsung, ฯลฯ ที่มีมาตรฐานขนาดหน๎าจอที่แตกตํางกัน การจะท า Responsive Web Design มัก
ใช๎เทคนิคหลายๆ อยําง รํวมกัน ไมํวําจะเป็น Fluid Grid, Flexible Images และ CSS3 Media 
Queries ซึ่งการเขียนแบบนี้ จะชํวยลดความซ้ าซ๎อนของโค๎ด และยังท าให๎การแก๎โค๎ดในภายหลังท าได๎
งําย 

ส าหรับงานในด๎านการทํองเที่ยว ในปัจจุบันนักทํองเที่ยวจ านวนมากใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตในการค๎นหาข๎อมูลเพ่ือเตรียมตัวในการเดินทาง รวมไปถึงข๎อมูลเส๎นทางและ
แผนที่ ที่จะชํวยให๎นักทํองเที่ยวทราบถึงระยะทางที่จะไปยังสถานที่ทํองเที่ยว โรงแรม ที่พัก 
ร๎านอาหาร หรือสถานที่ส าคัญตํางๆ ซึ่งคุณณรงค์ พลีรักษ์ ได๎ท าการส ารวจ จัดท าฐานข๎อมูล และ
วิเคราะห์เส๎นทาง และจัดท าแผนที่เส๎นทางการทํองเที่ยวชุมชนในจังหวัดชลบุรี เพ่ือสร๎างเส๎นทางการ
ทํองเที่ยวที่สั้นที่สุดให๎กับนักทํองเที่ยว(ณรงค์ พลีรักษ์ ,2556)  ผู๎ใช๎งานจึงไมํสามารถเดินทางตาม
เส๎นทางทํองเที่ยวที่แนะน าไว๎ได๎ท าให๎ผู๎ใช๎งานพลาดโอกาสในการทํองเที่ยวสถานที่บางแหํงที่นําสนใจ
ได ๎ 
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จากเหตุผลดังกลําวข๎างต๎น ผู๎จัดท าจึงได๎น าเอาแนวคิดมาท าการพัฒนาให๎เป็น แอปพลิเคชัน
เพ่ือการทํองเที่ยว ที่แสดงผลข๎อมูลสถานที่ทํองเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ เส๎นทางการเดินทาง แนะน า
เส๎นทางการทํองเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ และน าเสนอกิจกรรมในแหลํงทํองเที่ยวนั้น ๆ ข๎อมูลเส๎นทาง
และแผนที่ ที่จะชํวยให๎นักทํองเที่ยวทราบถึงระยะทางที่จะไปยังสถานที่ทํองเที่ยว โรงแรม ที่พัก 
ร๎านอาหาร หรือสถานที่ส าคัญตําง ๆ พร๎อมทั้งสามารถท างานได๎บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพ่ือสร๎างฐานข๎อมูลของแหลํงทํองเที่ยวและเส๎นทางการทํองเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ  

2.เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชั่นแนะน าเส๎นทางการทํองเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษ 
3.เพ่ือหาประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นแนะน าเส๎นทางการทํองเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะ

เกษ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข๎อมูล  
ผู๎วิจัยรวบรวมข๎อมูลและวิเคราะห์ข๎อมูลอยํางละเอียด โดยผู๎วิจัยได๎ประสานงานกับหนํวยงาน

ที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ ส านักงานการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะ
เกษและองค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ ท าให๎ได๎ข๎อมูลการจัดท าเส๎นทางทํองเที่ยวในจังหวัดศรี
สะเกษ ดังนี้ 

1) เส๎นทางทํองเที่ยวที่ 1 ซิตี้ทัวร์ 1 ประกอบด๎วยแหลํงทํองเที่ยว คือ ถนนกวางเฮง
เส๎นทางในตัวเมืองศรีสะเกษ, ศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ า, สวนสมเด็จศรีนครินทร์ และศูนย์แสดง
สินค๎า OTOP อบจ.ศรีสะเกษ 

2) เส๎นทางทํองเที่ยวที่ 2 ซิตี้ทัวร์ 2 ประกอบด๎วยแหลํงทํองเที่ยว คือ วัดพระโต, วัด
พระธาตุเรืองรอง, วัดพระธาตุสุพรรณหงส์และศูนย์แสดงสินค๎า OTOP อบจ.ศรีสะเกษ 

3) เส๎นทางทํองเที่ยวที่ 3 แดนปราสาทขอม ประกอบด๎วยแหลํงทํองเที่ยว คือ วัด
สระก าแพงน๎อย, วัดสระก าแพงใหญํ (หลวงปู่เครื่อง), วัดประชารังสรรค์ (หลวงปู่ห๎วย), ชม
และชิมไกํยํางห๎วยทับทันและบ๎านปราสาท 

4) เส๎นทางทํองเที่ยวที่ 4 อันซีนศรีสะเกษ ประกอบด๎วยแหลํงทํองเที่ยว คือ วัด
ตะเคียนอ าเภอขุขันธ์, วัดล๎านขวด, ผามออิแดงและตลาดบ๎านปุ่น อ าเภอศรีรัตนะ 

 
 
 



 
 726 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

2 ขั้นตอนออกแบบและวิเคราะห์ระบบ (System Analysis and System Design)  
จากผลศึกษาและการวิเคราะห์งานท าให๎ได๎ขอบเขตความต๎องการของผู๎ใช๎ การวิเคราะห์และ

ออกแบบระบบ เป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่จะท าให๎ได๎การพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพ โดยการวิเคราะห์
จะเก่ียวข๎องกับงานของการออกแบบผังรายละเอียดตํางๆ ของการด าเนินงานและสร๎างผังการท างาน
ตํางๆ เพื่อให๎งํายตํอความเข๎าใจ เชํน ผังแสดงรายละเอียดรวม (Context Diagram) และผังแสดงการ
ไหลเวียนข๎อมูล (Data Flow Diagram) 
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ภาพ 1 แผนภาพ (Context Diagram) ของแอปพลิเคชันแนะน าเส๎นทางทํองเที่ยว 
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ภาพ 2 แผนภาพกระแสข๎อมูล (Data Flow Diagram) ของแอปพลิเคชันแนะน าเส๎นทางทํองเที่ยว 
 

3 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ 
การพัฒนาระบบฐานข๎อมูลออนไลน์ ใช๎โปรแกรมการจัดการฐานข๎อมูล MySQL และใช๎ภาษา 

PHP ในการเขียนเว็บเพ่ือติดตํอกับฐานข๎อมูล การวิเคราะห์โครงสร๎างของฐานข๎อมูลและวิเคราะห์
ความต๎องการในการน าข๎อมูลไปใช๎ของผู๎ใช๎ พัฒนาหน๎าจอติดตํอกับผู๎ใช๎โปรแกรม (User interface) 
ผํานเว็บแอพพลิเคชั่นในรูปแบบ Web Application Responsive Web Design ส าหรับผู๎ใช๎งานผําน
หน๎าจอสมาร์ทโฟน    
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ภาพ 3 แสดงภาพหน๎าจอติดตํอกับผู๎ใช๎โปรแกรม (User interface)  
  

4 ขั้นตอนประเมินผลการวิจัย   
ในการครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ออกแบบสอบถามเพ่ือวัดระดับความคิดเห็น (Likert Scale ) เกี่ยวกับ

การท างานของโปรแกรม เพ่ือหาประสิทธิภาพการท างานของระบบแอพพลิเคชั่นแนะน าเส๎นทางการ
ทํองเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษ โดยใช๎ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการทํองเที่ยวและคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 คน 
และผู๎ดูแลระบบที่เป็นผู๎น าเข๎าข๎อมูลแหลํงทํองเที่ยว จ านวน 6 คน 

 
5. ขั้นตอนการวิเคราะห์และประเมินผล    
การวิเคราะห์ข๎อมูลที่ได๎จากการประเมินประสิทธิภาพของการใช๎การจัดท าแอพพลิเคชั่น

แนะน าเส๎นทางการทํองเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษ โดยผู๎เชี่ยวชาญและการประเมินประสิทธิภาพ
โดยกลุํมผู๎ใช๎งาน โดยใช๎สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข๎อมูล (บุญชม  ศรีสะอาด,2549)  เพ่ือน าเสนอ
ข๎อมูลโดยการแจกแจงความถี่หาคําเฉลี่ยเลขคณิต และน าเสนอตารางประกอบความเรียง โดยก าหนด
วิธีแปลความหมายตามมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ ตามที่ผู๎ตอบแบบสอบถามประมาณคําไว๎ 
ก าหนดเกณฑ์การให๎คะแนนและความหมายไว๎ดังนี้ 

1 มากที่สุด  คะแนน  5 
2 มาก   คะแนน  4 
3 ปานกลาง  คะแนน  3 
4 น๎อย   คะแนน  2 
5 น๎อยที่สุด  คะแนน  1 

 
 
 

รายละํเอียดข๎อมูล 

Tourism Advice System in Sisaket Provinces 

 

เมน ู
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ผลการวิจัย 
 1 สร๎างฐานข๎อมูลของแหลํงทํองเที่ยวและเส๎นทางการทํองเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ  
 ผู๎ใช๎โปรแกรมส าหรับผู๎ดูแลระบบในการจัดการฐานข๎อมูลของแหลํงทํองเที่ยวและเส๎นทางการ
ทํองเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งสามารถจัดการข๎อมูลผํานเว็บไซต์ได๎ โดยเข๎าผํานระบบจัดการ
ฐานข๎อมูล http://tour.itsisaket.com/sisaket/login.php 

 

 
 

ภาพ 4  แสดงภาพหน๎าหลักของระบบจัดการฐานข๎อมูลทํองเที่ยว 
 
2.พัฒนาแอพพลิเคชั่นแนะน าเส๎นทางการทํองเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษ  

 แอพพลิเคชั่นแนะน าเส๎นทางการทํองเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษ ส าหรับผู๎ใช๎งานทั่วไป ที่
เข๎าใช๎งานแอพพลิเคชั่นแนะน าเส๎นทางการทํองเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาโดยใช๎รูปแบบ
ของเว็บแอพพลิเคชั่น (web Application ) โดยใช๎การออกแบบเว็บไซต์ในรูปแบบของ Responsive 
Web Design  เพ่ือให๎สามารถรองรับการท างานได๎ทุกอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด๎วยแถบเมนู แพคเกจ
เส๎นทางทํองเที่ยว สถานที่ทํองเที่ยว ขําวสารการทํองเที่ยว โดยเข๎าผํานระบบเว็บไซต์ ที่อยูํ 
http://tour.itsisaket.com 
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ภาพ 5  แสดงภาพหน๎าจอการแสดงผลบนสมาร์ทโฟน 

 

   
 

ภาพ 6  แสดงภาพหน๎าจอการแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ 



 
 731 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
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3.หาประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นแนะน าเส๎นทางการทํองเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษ   
 3.1 ผู๎พัฒนาได๎ประเมินประสิทธิภาพของระบบแอพพลิเคชั่นแนะน าเส๎นทางการทํองเที่ยว
ภายในจังหวัดศรีสะเกษ โดยผู๎เชี่ยวชาญด๎านการทํองเที่ยวและคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 คน และผู๎ดูแล
ระบบที่เป็นผู๎น าเข๎าข๎อมูลแหลํงทํองเที่ยว จ านวน 6 คน ที่ได๎ใช๎งานระบบการจัดการแอพพลิเคชั่น
แนะน าเส๎นทางการทํองเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือหาประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นที่
พัฒนาขึ้น ผลการเก็บแบบสอบถามมีดังนี้   
 
ตาราง 1 ตารางแสดงผลการประเมินเพ่ือหาประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นแนะน าเส๎นทางการ
ทํองเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษ ด๎านความงํายตํอการใช๎งานระบบ (Usability Test)  
ความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) 𝑥̅ ̅ S.D. 
1. ความงํายตํอการใช๎งานของระบบ 4.80 0.40 
2. ความเหมาะสมในการจัดรูปแบบ งํายตํอการอําน และการใช๎งานของระบบ 4.60 0.66 
3. ความเหมาะสมในการใช๎สีของตัวอักษรและรูปภาพ 4.20 0.75 
4. ความเหมาะสมในการใช๎ข๎อความสัญลักษณ์และรูปภาพในการสื่อความหมาย 4.70 0.64 
5. ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต๎ตอบกับผู๎ใช๎ 4.50 0.50 

คําเฉลี่ย 4.56 0.64 
 
จากตาราง 1  ผลการประเมินเพ่ือหาประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นแนะน าเส๎นทางการ

ทํองเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษ ด๎านความงํายตํอการใช๎งานระบบ (Usability Test) พบวํา โดย

ภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด (𝑥̅̅=4.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ความงํายตํอการใช๎งานของ

ระบบ อยูํในระดับมากที่สุด (𝑥̅̅=4.80) รองลงมาคือ ความเหมาะสมในการใช๎ข๎อความ   สัญลักษณ์

และรูปภาพในการสื่อความหมาย อยูํในระดับมากที่สุด (𝑥̅̅=4.70) ความเหมาะสมในการจัดรูปแบบ 

งํายตํอการอําน และการใช๎งานของระบบ อยูํในระดับมากที่สุด (𝑥̅̅=4.60) ความเหมาะสมในการ

ปฏิสัมพันธ์โต๎ตอบกับผู๎ใช๎ อยูํในระดับมาก (𝑥̅̅=4.50) และความเหมาะสมในการใช๎สีของตัวอักษรและ

รูปภาพ อยูํในระดับมาก (𝑥̅=̅4.20) ตามล าดับ 
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ตาราง  2 ตารางแสดงผลการประเมินเพ่ือหาประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นแนะน าเส๎นทางการ
ทํองเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษ ด๎านการรักษาความปลอดภัยของข๎อมูลในระบบ (Security Test)  
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test) 𝑥̅ ̅ S.D. 
1. การก าหนดรหัสผู๎ใช๎ และรหัสผํานในการตรวจสอบผู๎เข๎าใช๎ระบบ 4.40 0.80 
2. การตรวจสอบสิทธิ์กํอนการใช๎งานของผู๎ใช๎ระบบ 4.50 0.81 

3. การควบคุมให๎ใช๎งานตามสิทธิ์ผู๎ใช๎ได๎อยํางถูกต๎อง 4.60 0.49 
4. การป้องกันการล๎มเหลวของข๎อมูล มีการแจ๎งเตือนผู๎ใช๎ในระบบ 4.70 0.64 

คําเฉลี่ย 4.55 0.71 
 
จากตาราง 2  ผลการประเมินเพ่ือหาประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นแนะน าเส๎นทางการ

ทํองเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษ การรักษาความปลอดภัยของข๎อมูลในระบบ(Security Test) พบวํา 

โดยภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด (𝑥̅̅=4.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา การป้องกันการล๎มเหลว

ของข๎อมูล มีการแจ๎งเตือนผู๎ใช๎ในระบบ อยูํในระดับมากที่สุด (𝑥̅̅=4.70) รองลงมา คือ การควบคุมให๎

ใช๎งานตามสิทธิ์ผู๎ใช๎ได๎อยํางถูกต๎อง อยูํในระดับมากที่สุด (𝑥̅̅=4.60)  การตรวจสอบสิทธิ์กํอนการใช๎

งานของผู๎ใช๎ระบบ อยูํในระดับมาก  (𝑥̅̅=4.50)  และการก าหนดรหัสผู๎ใช๎ และรหัสผํานในการ

ตรวจสอบผู๎เข๎าใช๎ระบบ อยูํในระดับมาก (𝑥̅̅=4.40) ตามล าดับ 
 
ตาราง   3 ตารางแสดงผลการประเมินเพ่ือหาประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นแนะน าเส๎นทางการ
ทํองเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษ ด๎านการท างานได๎ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Function Test) 
การท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Function Test) 𝑥̅ ̅ S.D. 
1. ความถูกต๎องในการจัดเก็บข๎อมูลน าเข๎า 4.50 0.67 
2. ความถูกต๎องในการปรับปรุงแก๎ไขข๎อมูล 4.70 0.46 

3. ความถูกต๎องของผลลัพธ์ที่ได๎จากการประมวลผลในระบบ 4.50 0.81 

4. ความรวดเร็วในการเข๎าถึงข๎อมูล 4.80 0.40 

5. ความถูกต๎อง นําเชื่อถือของระบบ 4.50 0.67 

6. ระบบมีการป้องกันข๎อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น มีการแจ๎งเตือนผู๎ใช๎ในระบบ 4.60 0.66 

คําเฉลี่ย 4.60 0.64 
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จากตาราง 3  ผลการประเมินเพ่ือหาประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นแนะน าเส๎นทางการ
ทํองเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษ ด๎านการท างานได๎ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Function Test) 

พบวํา โดยภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด (𝑥̅̅=4.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ความรวดเร็วใน

การเข๎าถึงข๎อมูล อยูํในระดับมากที่สุด (𝑥̅̅=4.80)  รองลงมา ความถูกต๎องในการปรับปรุงแก๎ไขข๎อมูล 

อยูํในระดับมากที่สุด (𝑥̅=̅4.70) ระบบมีการป้องกันข๎อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นมีการแจ๎งเตือนผู๎ใช๎ใน

ระบบ อยูํในระดับมากที่สุด (𝑥̅̅=4.60) ความถูกต๎องในการจัดเก็บข๎อมูลน าเข๎า อยูํในระดับมาก 

(𝑥̅̅=4.50) ความถูกต๎องของผลลัพธ์ที่ได๎จากการประมวลผลในระบบ  อยูํในระดับมาก ( 𝑥̅̅=4.50) 

และความถูกต๎อง นําเชื่อถือของระบบ อยูํในระดับมาก (𝑥̅̅=4.50) 
 
3.2 ผู๎พัฒนาได๎ท าการศึกษาความพึงพอใจของผู๎ใช๎แอพพลิเคชั่นฯ โดยใช๎แบบสัมภาษณ์ใน

การเก็บข๎อมูล ด าเนินการเก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางแบบเฉพาะเจาะจง ได๎แกํนักทํองเที่ยวในจังหวัด
ศรีสะเกษ จ านวน 100 คน ที่ได๎ท าการทดลองใช๎งานแอพพลิเคชั่นแนะน าเส๎นทางการทํองเที่ยว
ภายในจังหวัดศรีสะเกษ ผลการเก็บแบบสอบถามมีดังนี้ 
 
ตาราง 4 ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎แอปพลิเคชันแนะน าเส๎นทางทํองเที่ยว
ภายในจังหวัดศรีสะเกษ 
รายการประเมิน 𝑥̅ ̅ S.D. 
1. ความงํายตํอการใช๎งานของแอปพลิเคชัน 4.36 0.66 
2. ความเหมาะสมในการใช๎สีของตัวอักษรและรูปภาพ 4.26 0.77 

3.ความเหมาะสมในการใช๎ข๎อความเพ่ืออธิบายสื่อความหมาย 4.04 0.66 

4. ความเหมาะสมในการใช๎สัญลักษณ์หรือรูปภาพในการสื่อความหมาย 4.24 0.71 

5. ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต๎ตอบกับผู๎ใช๎ 4.10 0.78 

6.ความเหมาะสมในการวางต าแหนํงของสํวนประกอบบนจอภาพ 4.18 0.48 

7.ค าศัพท์ที่ใช๎ผู๎ใช๎มีความคุ๎นเคยและสามารถปฏิบัติตามได๎โดยงําย 4.20 0.70 

8.ความถูกต๎องของข๎อมูลรายละเอียดสถานที่ทํองเที่ยว 4.22 0.67 

9.ความรวดเร็วในการประมวลผลของแอปพลิเคชัน 3.84 0.84 

10.ประสิทธิภาพโดยรวมของแอปพลิเคชัน 4.14 0.70 

คําเฉลี่ย 4.60 0.64 
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จากตาราง 4 พบวํา ผู๎ใช๎งานมีความพึงพอใจมากที่สุดตํอแอปพลิเคชันสูงสุด คือ ความงํายตํอ

การใช๎งานของแอปพลิเคชัน (𝑥̅̅=4.36) รองลงมาคือ ความเหมาะสมในการใช๎สีของตัวอักษรและ

รูปภาพ (𝑥̅̅=4.26)  และ ความเหมาะสมในการใช๎สัญลักษณ์หรือรูปภาพในการสื่อความหมาย  (𝑥̅̅=
4.24) ตามล าดับ สํวนความพึงพอใจที่ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจรองลงมา คือ ความถูกต๎อง

ของข๎อมูลรายละเอียดสถานที่ทํองเที่ยว (𝑥̅̅=4.22) ตํอมาคือ ค าศัพท์ที่ใช๎ผู๎ใช๎มีความคุ๎นเคยและ

สามารถปฏิบัติตามได๎โดยงําย (𝑥̅̅=4.20) รองลงมาคือ ความเหมาะสมในการวางต าแหนํงของ

สํวนประกอบบนจอภาพ (𝑥̅̅=4.18)  ประสิทธิภาพโดยรวมของแอปพลิเคชัน (𝑥̅̅=4.14) ความ

เหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต๎ตอบกับผู๎ใช๎ (𝑥̅=̅4.10) ความเหมาะสมในการใช๎ข๎อความเพ่ืออธิบายสื่อ

ความหมาย (𝑥̅̅=4.04) และน๎อยที่สุด ความรวดเร็วในการประมวลผลของแอปพลิเคชัน (𝑥̅̅=3.84) 
ตามล าดับ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การออกแบบแอพพลิเคชั่นแนะน าเส๎นทางการทํองเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาโดย
ใช๎รูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่น (web Application ) โดยใช๎การออกแบบของเมนูกับไอคอนให๎เข๎าใจ
งํายเพ่ือให๎คุ๎นเคยกับการใช๎งาน โดยไมํประสบปัญหา เกี่ยวกับการแสดงผลในหน๎าจอที่มีขนาดตํางกัน 
สอดคล๎องกับงานวิจัยของคุณนฤพนธ์ เพ็ชรพํุม ที่น าเอาเทคนิค Responsive web design มาใช๎
ประกอบการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น(นฤพนธ์ เพ็ชรพํุม, 2557) จะชํวยให๎เว็บเพ่ือการทํองเที่ยว
ประเทศไทย สามารถท างานได๎ครอบคลุมทุก ๆ ระบบปฏิบัติการ และผู๎ใช๎สามารถเข๎าไปใช๎งานผําน
อุปกรณ์ท่ีตํางชนิดกัน ไมํวําจะเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเลต หรือคอมพิวเตอร์ เพ่ือให๎สามารถรองรับการ
ท างานได๎ทุกอุปกรณ์ ระบบแบํงออกแบบ   เป็น 2 สํวนได๎ดังนี้ คือ สํวนติดตํอกับผู๎ใช๎ ซึ่งสํวนนี้จะ
คอยท างานตามที่ผู๎ใช๎ต๎องการ ซึ่งผู๎ใช๎สามารถใช๎ฟังก์ชันได๎ดังนี้ มีฟังก์ชันในการแสดงเส๎นทางไปยัง
สถานที่ทํองเที่ยวที่ผู๎ใช๎ต๎องการ และสํวนของผู๎ดูแลระบบ สามารถเพ่ิม แก๎ไข หรือลบ ข๎อมูลเกี่ยวกับ
เส๎นทางและสถานที่ได๎ จะคอยเพ่ิมเติมข๎อมูลสถานที่ทํองเที่ยวใหมํๆ จัดการฟังก์ชันตําง ๆ และ
อัพเดทสํวนตําง ๆ ของแอพพลิเคชั่น โดยผู๎วิจัยได๎สร๎างฐานข๎อมูลเพ่ือจัดเก็บข๎อมูลพ้ืนฐานของแหลํง
ทํองเที่ยวด๎วย เชํน ชื่อแหลํงทํองเที่ยว รูปภาพ ประเภทแหลํงทํองเที่ยว รวมทั้งพิกั ดที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ของแหลํงทํองเที่ยวนั้นด๎วย ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยเรื่อง แอพพลิเคชั่น อัจฉริยะเพ่ือการ
ทํองเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี โดยได๎ศึกษาข๎อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของแหลํงทํองเที่ยว และศึกษาต าแหนํง
ที่ตั้งของสถานที่ทํองเที่ยวจัดเก็บเป็นฐานข๎อมูล (ประจักร สายดวงติ๊บ และกัลยาณี สถานทุง,2557) 
แอพพลิเคชั่นแนะน าเส๎นทางการทํองเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษพัฒนาโดยใช๎ Responsive web 
design ในการออกแบบหน๎าจอท่ีติดตํอกับผู๎ใช๎และใช๎การเชื่อมตํอกับฐานข๎อมูลโดยใช๎ภาษา PHP ซึ่ง
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แตกตํางจากงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการเส๎นทางการทํองเที่ยวของจังหวัดขอนแกํนด๎วย
เว็บเซอร์วิส โดยพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการให๎บริการข๎อมูลการทํองเที่ยวภายในจังหวัด
ขอนแกํน (ธนพร เจษฎาเมธาขจร และ อมรรัตน์ สอนสา ,2551)  และผู๎วิจัยได๎ออกแบบหน๎าจอแอป
พลิเคชันให๎เรียบงํายใช๎งานงํายเข๎าใจงํายและคุ๎นเคย ตอบสนองผู๎ใช๎งานแอปพลิเคชันใช๎งานได๎งําย 
สะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต๎อง ในแอปพลิเคชันถูกออกแบบมาให๎ใช๎เส๎นทางทํองเที่ยว น า
เทคโนโลยีมาใช๎น าเสนอรายละเอียดสถานที่ทํองเที่ยว และมีฟังก์ชั่นตอบสนองความต๎องการให๎กับ
ผู๎ใช๎งานแอปพลิเคชัน เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนเดินทางทํองเที่ยวได๎  
  ด๎านการพัฒนาแอพพลิเคชั่นแนะน าเส๎นทางการทํองเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษ ได๎มีการ
ทดสอบการใช๎งานแอปพลิเคชัน เพ่ือตรวจสอบฟังก์ชันการใช๎งานแอปพลิเคชัน เพ่ือตรวจสอบ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบแอพพลิเคชั่นแนะน าเส๎นทางการทํองเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษ 
โดยผู๎เชี่ยวชาญด๎านการทํองเที่ยวและคอมพิวเตอร์ โดยประเมินทั้งหมด 3 ด๎าน คือ ด๎านความงํายตํอ

การใช๎งานระบบ (𝑥̅̅=4.56)  ด๎านการรักษาความปลอดภัยของข๎อมูลในระบบ (𝑥̅̅=4.55)  และด๎าน

การท างานได๎ตามฟังก์ชันงานของระบบ (𝑥̅̅=4.60) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาและพัฒนา ครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ทราบถึงปัญหาและข๎อเสนอแนะตํางๆ หลาย
ประเด็น จากข๎อเสนอแนะทางผู๎ทดสอบใช๎แอปพลิเคชันแนะน าเส๎นทางทํองเที่ยว ที่สามารถน ามาใช๎
ในการปรับปรุงระบบ เพ่ือให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎ยิ่งขึ้นและเป็นแนวทางในการวิจัย
ตํอไปดังนี้ 

1) ปรับปรุงรูปแบบการสืบค๎นให๎เป็นการสืบค๎นแบบขั้นสูง และสามารถใช๎ตัวด าเนินการ ใน
การสืบค๎นได๎ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการสืบค๎นแกํผู๎ใช๎ 

2) เพ่ิมขีดความสามารถของเว็บเซิร์ฟเวอร์และเครือขํายให๎สามารถรองรับความต๎องการเข๎า
ใช๎ของผู๎ใช๎ได๎เพียงพอและรวดเร็วขึ้น 

3) พัฒนาตํอให๎เป็นแอพพลิเคชั่น เพ่ือให๎ระบบสามารถใช๎งานระบบได๎ โดยไมํต๎องเชื่อมตํอ
อินเตอร์เน็ตตลอดเวลา 

 
กิตติกรรมประกาศ 

การจัดท าวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลและแอพพลิเคชั่นแนะน าเส๎นทางการทํองเที่ยว
ภายในจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งนี้จะส าเร็จลุลํวงได๎ด๎วยความกรุณาและความชํวยเหลืออยํางสูงยิ่งจาก
ผู๎ทรงคุณวุฒิจากงานวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่ได๎กรุณาให๎ค าปรึกษาแนะน า 
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และตรวจสอบ แก๎ไข ข๎อพกพรํองทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน และขอบพระคุณฝ่ายวิจัยและพัฒนา
คณะศิลปศาตร์และวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนทุนส าหรับการน าเสนอและเผยแพรํบทความวิจัยในครั้งนี้ 
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