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คานา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ซึ่งประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จัดขึ้น
ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๑๘ โดยจัดร่วมกับลาปางวิจัยครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง ภายใต้หัวข้อ “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเวทีสาธารณะ
ด้านการวิจัย และวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนาไปสู่การสร้าง
เครือข่ ายความร่ว มมือทางวิชาการเพื่อให้เกิด การพั ฒนาผลงานวิ จัย สร้างสรรค์งาน วิ ชาการที่เข้ มแข็ง ยั่งยื น
ตอบสนองความต้องการทางสังคม และประเทศชาติต่อไป โดยผ่านเวทีนาเสนอผลงานวิชาการต่อที่ประชุมวิชาการที่
มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ตลอดจนนักศึกษาสามารถนาผลงานวิจัยไปต่อยอด หรือใช้
ประโยชน์และสามารถบูรณาการเข้ากับศาสตร์ต่าง ๆ ได้
บทความทุกบทความที่นาเสนอในรายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ และลาปางวิจัยครั้งที่ ๔ นี้จะได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่
กลั่นกรองบทความวิจัย (Peer reviews) ก่อนจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์บทความ
ทั้งภาคบรรยาย (Oral presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจ
บทความหลั งจากการจั ด ประชุ ม ทางวิชาการดั งกล่ า ว โดยแบ่ งเป็ น ๘ กลุ่ม ดั งนี้ ๑. กลุ่ ม การศึ ก ษา ๒. กลุ่ ม
วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ๓. กลุ่ม วิ ท ยาศาสตร์ สุข ภาพ ๔. กลุ่ มวิ ท ยาการจัด การและการสื่อ สาร ๕. กลุ่ ม
มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์ ๖. กลุ่มเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ๗. กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม
และ ๘. กลุ่มอื่นๆ เช่นวิจัยสถาบัน ซึ่งทั้ง ๘ กลุ่ม แบ่งเป็นภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการดังกล่าว จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทางวิชาการเพื่อเผยแพร่และอ้างอิงต่อไป
ในนามของผู้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
อานวยการ คณะกรรมการด าเนิ น งานทุ ก ท่ านที่ เ สี ย สละเวลาในการคั ด เลื อ กบทความและด าเนิ น การให้ งาน
ประชุมสัมมนาวิชาการนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบคุณนักวิจัย เจ้าของผลงานวิจัยที่นาเสนอและผู้เกี่ยวข้อง
ทุกคนที่เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ เพื่อให้การประชุมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี

คณะกรรมการจัดทารายงานสืบเนือ่ งจากการประชุมวิชาการ
และนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
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สารบัญ
หน้า

คานา
สารบัญ

ค
ง

การนาเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)
ผลของการปรับสภาพตํอน้าตาลทีไ่ ด๎จากการยํอยเปลือก
ทุเรียนด๎วยกรดซัลฟิวริกเพื่อการผลิตเอทานอล
การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม๎
ยืนต๎นในอุทยานสวรรค์ อาเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์
การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม๎
ยืนต๎น ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาเภอเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
การบาบัดน้าเสียจากโรงงานเซรามิคด๎วยกระบวนการ
สร๎างและรวมตะกอนทางเคมี
การพัฒนาระบบจัดการด๎านสุขาภิบาลอาหารเทศบาล
ตาบลวังทอง
การเสริมดักแด๎ไหมในอาหารตํอการเจริญเติบโต และ
ประสิทธิภาพการใช๎อาหารของกุ๎งขาว
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บด๎วยเทคนิคปัญหาเป็นฐาน
เพื่อสํงเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การออกแบบ
ฐานข๎อมูล สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อสํงเสริมการ
เรียนรูเ๎ กี่ยวกับขยะมูลฝอย เรื่อง กลํองความทรงจา
การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อวิเคราะห์แผนการเลือกกองทุนที่
เหมาะสม
รูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการเรียนรู๎ด๎านการ
มีวินัยจราจรบนท๎องถนน สาหรับเด็กเรื่อง ปลอดภัยนะ
หนู รู๎วินัยจราจร
การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ภัยของบุหรี่

มธุรา อุณหศิริกุล

2

สุปราณี เกณฑ์เมือง

17

สมฤดี นิ่มพญา

26

พิมผกา โพธิลังกา

35

วิไรวรรณ แสนชะนะ

48

รุํงกานต์ กล๎าหาญ

62

อินธิรา ดารงกุล

71

ธัญวรัตน์ มีสัตย์

87

กมลรัตน์ พึ่งไชย

104

วิราวรรณ โคยามา

119

จุฑาสินธุ์ จูจันทร์

135

ง

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

หน้า
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหวําง
การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ชุดกิจกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ใช๎โครงงานเป็นฐานกับการ
จัดการเรียนรู๎โดยใช๎วิธีปกติ
การพัฒนาสื่อมัลติมเี ดียในรูปแบบแอนิเมชัน เพื่อการ
เรียนรู๎ประวัติคอมพิวเตอร์ เรื่อง กาเนิดเครื่อง
คอมพิวเตอร์
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎กลวิธีสอนแบบ
KWL Plus รํวมกับเทคนิค DR – TA เพื่อสํงเสริม
ความสามารถด๎านการอํานจับใจความภาษาไทยสาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การจาแนกความสามารถในการเรียนรู๎ตามหลักพหุ
ปัญญาโดยใช๎อัลกอริทึมต๎นไม๎ตัดสินใจ C4.5 สาหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ
แนวทางการพัฒนาการใช๎กระบวนการ PLC
(Professional Learning Community) เพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู๎ของครูโรงเรียนบ๎านนาอ๎อม
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 2
การประเมินและศึกษาความต๎องการของการจัดการ
เรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์กลุมํ สาระการเรียนรูส๎ ังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551: กรณีศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
จังหวัดเชียงใหมํ
การพัฒนาระบบการจองห๎องประชุมออนไลน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา พิษณุโลก
เครื่องวัดอุณหภูมิห๎องขนาดเล็กแจ๎งเตือน ผําน Line
Application
ระบบการแจ๎งเตือนระดับน้าในแท็งก์ผํานไลน์
 -กึ่งกรุปยํอยวิภัชนัยของกึ่งกรุป
ผลแบํงกั้นของกึ่งกรุป Zn โดยสมาชิกนิจพลเป็นฐาน

ศิริมาดา เฉลิมบุญ

150

จุฑามาศ โลราช

169

ธิดาภรณ์ ทองหมื่น

185

ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล
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ตัวแบบพยากรณ์อนุกรมเวลาของอัตราผู๎ป่วยโรคปอด
อักเสบในจังหวัดลาปาง
แอนิเมชันเรื่องการละเลํนพื้นบ๎านของไทย
การพัฒนาระบบคลังข๎อสอบสาหรับการสอบออนไลน์
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนเว็บสาหรับการจัดการคลัง
วัสดุของร๎านขายดอกไม๎
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจาหนํายสินค๎ากลุํม
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
การตรวจจับการบุกรุกโดยใช๎เอดาบูทเอ็มวันและ
คัดเลือกคุณลักษณะบนพื้นฐานความสัมพันธ์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู๎ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไมํทราบสาเหตุที่ควบคุม
โรคไมํได๎ในตาบลหนองแรด อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ประสิทธิผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเอง
ตํอความรู๎เรื่องโรคเบาหวาน พฤติกรรมการออกกาลัง
กาย และระดับน้าตาลในเลือด ของผู๎ป่วยเบาหวานชนิด
ที่ 2
ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการเลือกรูปแบบการรักษาการ
เจ็บป่วยในครัวเรือน
การมีสํวนรํวมของชุมชนในการพัฒนารูปแบบในการ
จัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่บ๎านสี่หลัง หมูํที่ 4 ตาบลแมํ
ฟ้าหลวงอาเภอแมํฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรคฟันผุในเด็กอายุ 2-5 ปี ที่
เข๎ามารับบริการคลินิกเด็กสุขภาพดี ณ โรงพยาบาลแมํ
สาย จังหวัดเชียงราย
ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการกลับมารักษาซ้าของผู๎ป่วยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรังใน ปี พ.ศ.2560 โรงพยาบาลพาน
อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ผลการประยุกต์ใช๎ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด๎านสุขภาพ
ในผู๎ที่บริโภคแอลกอฮอล์ ในบ๎านป่าฮํางงาม อาเภอพาน
จังหวัดเชียงราย
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ผลของการออกกาลังกายแบบแอโรบิคด๎วยยางใน
เปลววดี มูลเอ๎ย
รถจักรยานยนต์ ตํอน้าหนักในผู๎ใหญํที่มีดัชนีมวลกาย
เกินเกณฑ์มาตรฐาน ที่หมูบ๎านป่าสัก ตาบลป่างิ้ว อ.
เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
การเสริมสร๎างสุขภาวะของผูส๎ ูงอายุแบบมีสํวนรํวมของ อาชวิน ใจแก๎ว
ตาบลวังทอง อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง
พื้นที่เสี่ยง พฤติกรรมเสีย่ ง และกลุมํ เสี่ยงตํอการเกิดโรค ศุภวรรณ พรหมเพรา
ไข๎เลือดออกในตาบลเคร็ง อาเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช

542
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การนาเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
ความหลากชนิดของนกและพืชอาหารนกในเขตอุทยาน
แหํงชาติแจ๎ซ๎อน จังหวัดลาปาง
การศึกษาคุณลักษณะทางด๎านเคมีและกายภาพของ
สับปะรด 3 พันธุ์ สาหรับการบริโภคสด
ผลของ Scarification ตํอการงอกของเมล็ดพืชวงศ์แตง
การศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมจากกระบวนการผลิต
อุตสาหกรรมเซรามิก ของโรงงานเซรามิกขนาดกลาง
ตาบลกล๎วยแพะ อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
จัดการ กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ๎านวังยาง
การวิเคราะห์ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ในผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอาง
ผลของภูไมท์ซัลเฟตตํอการเจริญของเห็ดเป๋าฮื้อ
แอปพลิเคชันสื่อการเรียน AR สาหรับเด็กปฐมวัย
ระบบการจองห๎องประชุมออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
การพัฒนาระบบฐานข๎อมูลการรับซื้อ–สํงออกผลผลิต
ผักปลอดสารพิษ กรณีศึกษา : บ๎านสวําง-ซาโอง อาเภอ
ซาสูง จังหวัดขอนแกํน
การพัฒนาระบบฐานข๎อมูลและแอพพลิเคชั่นแนะนา
เส๎นทางการทํองเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษ

สุรกานต์ พยัคฆบุตร
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การปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากบริการรถโดยสาร
สาธารณะในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี: กรณีศึกษา
รถสองแถว (สีน้าเงิน)
การศึกษาพฤติกรรมการออกกาลังกายของประชาชนใน
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
แอปพลิเคชั่นระบบติดตามงานบนระบบปฏิบตั ิการแอน
ดรอย
สารตํอต๎านจุลชีพที่ผลิตโดยราเอนโดไฟต์ซึ่งคัดแยกได๎
จากหอมหัวใหญํ (Allium cepa)
ความหลากหลายของจุลินทรีย์บริเวณน้าพุร๎อนบางแหํง
ในจังหวัดเชียงราย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ธาตุและ
สารประกอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช๎
ชุดกิจกรรม
ผลความแปรปรวนของทางเลือกกับมินอริตีเกมโดยการ
เลํนของปลา
เงื่อนไขการยอมรับของเกษตรกรตํอการปลูกผัก
โรงเรือนในบ๎านห๎วยเขยํง ตาบลห๎วยเขยํง อาเภอทองผา
ภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ความหลากหลายของชนิดพรรณไม๎พื้นลํางและการใช๎
ประโยชน์ผลผลิตจากป่าชุมชน บ๎านถ้าเสือ อาเภอ
แกํงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ประสบการณ์การดูแลตนเองในผูป๎ ่วยติดเชื้อเอชไอวีที่มี
ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติที่ได๎รับยาต๎านไวรัส ณ
โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดเชียงราย
ผลของโปรแกรมการป้องกันและควบคุมการเกิดโรค
ไข๎เลือดออก ตํอความรู๎ทัศนคติ และการปฏิบัติของ
ประชาชนบ๎านห๎วยก๎างปูล๎าน ตาบลไม๎ยา อาเภอพญา
เม็งราย จังหวัดเชียงราย
สภาวะทีเ่ หมาะสมตํอการทางานของเอนไซม์ไลเปสที่
สกัดได๎จากทางเดินอาหารของปลาเวียน
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดไคโตซานจาก
เปลือกและหัวของกุ๎งขาวและกุ๎งก๎ามกราม

ลิขิต น๎อยจํายสิน
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เปรียบเทียบวิธีการยํอยเพื่อหาปริมาณ Cd, Fe, Pb
และ Zn ในตัวอยํางชาสมุนไพรด๎วยเทคนิคอะตอมมิ
กแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมทรี
การติดตามปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชั่นโดยการใช๎ข๎อมูล
หลายชํวงคลื่นจากภาพถํายดาวเทียม บริเวณอําวไทย
ตอนบนของประเทศไทย : ผลการศึกษาเบื้องต๎น
การศึกษาสเตียรอยด์ที่ปลอมปนในยาแผนโบราณด๎วย
เทคนิคโครมาโตกราฟีแผํนบาง
การศึกษาผลของตัวทาละลายตํอฤทธิ์ต๎านอนุมูลอิสระ
และปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดจากลาต๎นยอบ๎าน
ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะไขมันใน
เลือดสูงของผู๎ติดเชื้อเอชไอวีหรือผูป๎ ่วยโรคเอดส์ที่มารับ
ยาโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดเชียงราย
ประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึกอบรมความปลอดภัย
ในการใช๎สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกร หมู1ํ บ๎าน
ทําข๎าม ตาบลทําข๎าม อาเภอเวียงแกํน จังหวัดเชียงราย
ผลของสารสกัดหยาบจากใบชาเมีย่ งตํอการลด
แอมโมเนีย ในน้าสาหรับการเลี้ยงปลาสวยงาม
การหาปริมาณกรดแกลลิคในพืชสมุนไพรด๎วยเทคนิคส
แคว-เวฟ โวลแทมเมตรี
รายงานเบื้องต๎น: ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาในการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชํองปากที่ดีใน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น โรงเรียนชุมชนบ๎านสบ
เปา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
การถอดบทเรียนการมีสํวนรํวมของชุมชนบ๎านทองทิพย์
หมูํที่ 10 ตาบลศรีถ๎อย อาเภอแมํสรวย จังหวัดเชียงราย
ตํอโครงการชุมชนจัดการสุขภาพโรคเรื้อรัง
พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคฉี่หนู ของ
ประชาชน อาเภอแมํฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
สถานการณ์พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์และโรค
ซึมเศร๎าของชาวบ๎านบ๎านสบเปา ต.แมํเปา อ.พญาเม็ง
ราย จ.เชียงราย
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ทาการศึกษาการผลิตน้าตาลจากเปลือกทุเรียน โดยการปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮ
ดรอกไซด์ความเข้มข้น 2 โมลาร์ ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ทาการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางเคมีของเปลือกทุเรียนที่ไม่ปรับสภาพและปรับสภาพ พบว่า เปลือกทุเรียนที่ไม่ผ่านการปรับสภาพ
มีปริมาณเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน เท่ากับ 44.45, 22.12 และ 9.08 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ
ในขณะที่เปลือกทุเรียนที่ผ่านการปรับสภาพมีปริมาณเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน เท่ากับ
51.75, 19.90 และ 6.53 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ จากนั้นทาการไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียนด้วยกรด
ซัลฟิวริกความเข้มข้น 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 เปอร์เซ็นต์ ในหม้อนึ่งความดันไอ ที่อุณหภูมิ 121 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 15, 30, 45 และ 60 นาที และวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการไฮโดรไลซิส ผลผลิต
ร้อยละในการไฮโดรไลซิส น้าตาลรีดิว ซ์และน้าตาลทั้งหมด จากการทดลองพบว่า เปลือกทุเรียนที่ไม่
ผ่านการปรับสภาพ นาไปไฮโดรไลซิสด้วยกรดซัลฟิวริก ความเข้มข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 30
นาที มีป ระสิ ทธิภ าพในการไฮโดรไลซิส สู งสุ ด เท่ากับ 51.53 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิ ตร้อยละในการ
ไฮโดรไลซิสสูงสุด เท่ากับ 80.42 เปอร์เซ็นต์ นาไปไฮโดรไลซิสด้วยกรดซัลฟิวริกความเข้มข้น 0.5
เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 30 นาที น้าตาลรีดิวซ์สูงสุด เท่ากับ 76.37 กรัมต่อลิตร นาไปไฮโดรไลซิสด้วย
กรดซัลฟิวริกความเข้มข้น 2.0 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 45 นาที และน้าตาลทั้งหมดสูงสุด เท่ากับ 98.89
กรัมต่อลิตร เมื่อไฮโดร-ไลซิสด้วยกรดซัลฟิวริก ความเข้มข้น 1.00 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 15 นาที การ
ไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียนที่ผ่านการปรับสภาพ พบว่า การไฮโดรไลซิสด้วยกรดซัลฟิวริกความเข้มข้น
2.00 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 30 นาที มีประสิทธิภาพในการไฮโดรไลซิสสูงสุด เท่ากับ 30.15 เปอร์เซ็นต์
เมื่อไฮโดรไลซิสด้วยกรดซัลฟิวริก ที่ความเข้มข้น 1.00 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 30 นาที ผลผลิตร้อยละ
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ในการไฮโดรไลซิสสูงสุด เท่ากับ 75.08 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณน้าตาลรีดิวซ์และปริมาณน้าตาลทั้งหมด
สูงสุด เท่ากับ 65.57 และ 87.88 กรัมต่อลิตร ตามลาดับ เมื่อไฮโดรไลซิสด้วยกรดซัลฟิวริก ที่ความ
เข้มข้น 2.00 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 45 นาที การปรับสภาพและไม่ปรับสภาพเปลือกทุเรียน เมื่อความ
เข้มข้นของกรดเพิ่มขึ้น ปริมาณน้าตาลรีดิวซ์จะมีค่าเพิ่มขึ้น ส่วนปริมาณน้าตาลทั้งหมดแบบไม่ผ่าน
การปรับสภาพมีค่าลดลงและแบบผ่านการปรับสภาพมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.01 )
เมื่อเวลาในการไฮโดรไลซิสเพิ่มขึ้น ปริมาณน้าตาลรีดิว ซ์แบบผ่านการปรับสภาพมีค่าเพิ่มขึ้นและ
ปริมาณน้าตาลทั้งหมดแบบไม่ผ่านการปรับสภาพมีค่าลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติยิ่ง ( p≤0.01 )
คาสาคัญ: เปลือกทุเรียน ปรับสภาพ ไฮโดรไลซิส ประสิทธิภาพในการไฮโดรไลซิส ผลผลิตร้อยละใน
การไฮโดรไลซิส
Abstract
This research objective was to study the sugar production from durian peel
by pretreatment with NaOH at concentration of 2 M at room temperature for 24
hours. The proximate analysis of unpretreated and pretreatment durian peels found
that cellulose, hemicellulose and lignin were 44.45, 22.12 and 9.08%, respectively
while pretreated durian peel were 51.75, 19.9 and 6.53%, respectively then process
of hydrolysis with H2SO4 at concentration of 0.5, 1.0, 1.5 and 2.0 % (v/v) in autoclave
at 121oC for 15, 30, 45 and 60 min and analysis of efficiency acid hydrolysis, yield,
reducing sugar and total sugar showed that unpretreated at hydrolysis with
concentration of 1.5% for 30 min had the highest efficiency acid hydrolysis at
51.53%, hydrolysis with H2SO4 concentration of 0.5% for 30 min had the highest yield
at 80.42%, hydrolysis with H2SO4 concentration of 2% for 45 min had the highest
reducing sugar at 76.37% g/l and hydrolysis with H2SO4 concentration of 1% for 15
min had the highest total sugar at 98.89 g/l. The hydrolysis pretreatment durian peel
showed that hydrolysis with H2SO4 concentration of 2% for 30 min had the highest
efficiency acid at 30.15%, hydrolysis with H2SO4 concentration of 1% for 30 min had
the highest yield at 75.08%, hydrolysis with H2SO4 concentration of 2% for 45 min
had the highest reducing sugar and total sugar at 65.57 and 87.88 g/l, respectively.
The increase in concentration of acid affected on reducing sugar increasing of
pretreatment and unpretreated. It also affected on total sugar decreasing of
unpretreated and increased in pretreatment with statistical significance (p≤0.01). The
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longer hydrolysis time increased reducing sugar of pretreatment and decreasing total
sugar of unpretreated with statistical significance (p≤0.01).
Keywords: durian peel, pretreat, hydrolysis, efficiency acid hydrolysis, yield
บทนา
ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกได้มีการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการ
คมนาคมขนส่งมากยิ่งขึ้น ทาให้ความต้องการทางด้านพลังงานเชื้อเพลิงมีมากขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้
ราคาของน้ามันเชื้อเพลิงมีราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนทาให้เกิดภาวะวิกฤติการณ์น้ามันเชื้อเพลิง ดังนั้น
หลายประเทศจึงมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้พลังงานอื่นๆ มาทดแทน (เสรี มหาวิชัด
และเฉลิม เรืองวิริยะชัย, 2555) ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ให้ความสาคัญกับพลังงานทดแทน
โดยเฉพาะพลั งงานจากเอทานอล เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีผ ลผลิตทาง
การเกษตรจานวนมาก (ชัชนันท์ นิวาสวงษ์ และเฉลิม เรืองวิริยะชัย , 2555) ที่สามารถนามาผลิตเป็น
พลังงานทดแทนได้ เปลือกทุเรียนเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจ จัดเป็นวัสดุ
ประเภทลิกโนเซลลูโลส ซึ่งมีส่วนประกอบหลัก ได้แก่ เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน (กุศุมา แก้ว
อินทะจักร์ และคณะ, 2549) โดยส่วนใหญ่จะประกอบไปด้ว ยเซลลูโลสจานวนมากรวมอยู่กับเฮมิ
เซลลูโลสและลิกนิน ดังนั้นจึงต้องมีการกาจัดลิกนินด้วยกระบวนการปรับสภาพต่าง ๆ ได้แก่ การปรับ
สภาพด้วยวิธีการทางกายภาพ ที่นิยม คือ การลดขนาดโดยการบด ทาให้โครงสร้างที่เป็นผลึกแตก
ออก ทาให้สารละลายย่อยสลายได้ง่ายขึ้น การปรับสภาพด้วยวิธีทางเคมี เช่น การใช้สารละลายกรด
อ่อน ทาให้เฮมิเซลลูโลสละลายน้าออกมา ที่นิยมมากที่สุดคือ การใช้กรดซัลฟิวริกความเข้มข้น 0.51.5 เปอร์เซ็นต์ แต่ข้อเสียของกระบวนการนี้ คือ การใช้อุณหภูมิที่สูงจะทาให้เกิดสารข้างเคียงที่ไม่พึง
ประสงค์และเป็นพิษต่อกระบวนการหมักในขั้นตอนต่อไป การใช้ด่าง จะมีผลทาให้เฮมิเซลลูโลสและ
ลิกนินละลายน้าออกมาและยังทาให้เกิดการพองตัว เป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวของวัตถุดิบ การปรับสภาพ
โดยวิธีทางเคมีฟิสิกส์ เป็นวิธีใช้วิธีการทางกายภาพร่วมกับสารเคมี เช่น การใช้สารละลายเบสเจือจาง
และความร้อนภายใต้ความดันสูงในการปรับสภาพ ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารละลาย
และความร้อน และการปรับสภาพโดยวิธีทางชีวภาพ เป็นการใช้เอนไซม์เปลี่ยนโครงสร้างที่ซับซ้อน
ของเซลลูโลสให้อยู่ในรูปโซ่ตรงและช่วยลดความเป็นผลึกของเซลลูโลสซึ่งเหมาะสาหรับการไฮโดรไล
ซิสด้วยเอนไซม์ต่อไป แต่มีราคาค่อนข้างสูง นอกจากนั้นการปรับสภาพ ยังเป็นการลดโครงสร้างที่มี
ลักษณะเป็นผลึกและช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวในการทาปฏิกิริยา กล่าวโดยสรุปก็คือการทาให้เซลลูโลส อยู่ใน
สภาพที่เหมาะสมต่อการไฮโดรไลซิส หรือเพื่อให้ ได้เซลลู โ ลสบริสุ ทธิ์นั่นเอง หลั งจากนั้น นาเฮมิ
เซลลูโลสและเซลลูโลสมาย่อยสลายด้วยกระบวนการไฮโดรไลซิส เช่น การเปลี่ยนเป็นน้าตาลกลูโคส
ด้วยกระบวนการไฮโดรไลซิสด้วยกรด หรือเอนไซม์ การไฮโดรไลซิสด้วยกรดเจือจางเป็นวิธีที่นิยมใช้
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กันมาก กรดที่นิยมใช้ คือ กรดซัลฟิวริกเนื่องจากมีราคาถูกและหาได้ง่าย เป็นการเปลี่ยนเฮมิเซลลู โลส
ให้ เป็ น น้ าตาล การไฮโดรไลซิ ส ด้ว ยด่าง จะท าให้ ส ายของโพลี แซคคาไรด์สั้ นลงเท่านั้ น และการ
ไฮโดรไลซิสด้วยเอนไซม์ วิธีการนี้จะได้น้าตาลในปริมาณสูงเนื่องจากเอนไซม์เข้าทาปฏิกิริยาที่ตาแหน่ง
ที่มีความจาเพาะกับสับสเตรทและมีผลข้างเคียงน้อย แต่ราคาค่อนข้างสูง (พักตร์ ประไพ ประจาเมือง,
2546 ; ณัตติยา จันทวงษา, 2553; ชัชนันท์ นิวาสวงษ์ และเฉลิม เรืองวิริยะชัย , 2555; Krishna
and Chowdary, 2000) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการไฮโดรไลซิสด้วยกรดและเอนไซม์ คือ น้าตาล ที่มี
คาร์บอน 6 อะตอม (hexose) เช่น กลูโคส (glucose) และน้าตาลที่มีคาร์บอน 5 อะตอม (pentose)
เช่น ไซโลส (xylose) แมนโนส (mannose) อะราบิโนส (arabinose) เป็นต้น (Dwivedi et al.,
2009) จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเปลือกทุเรียนหมอนทอง ประกอบด้วยเซลลูโลส เฮมิ
เซลลูโลส ลิกนิน ความชื้น โปรตีน เถ้า ไขมัน ไฟเบอร์ และคาร์โบไฮเดรตรวมเท่ากับ 30.92, 17.99,
7.69, 6.92, 3.15, 4.01, 0.26, 27.81 และ 57.85 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ (Unhasirikul et al.,
2013) ดังนั้นเปลือกทุเรียนน่าจะนามาผลิตเป็นน้าตาลเพื่อใช้ในการผลิตเอทานอลโดยกระบวนการ
ไฮโดรไลซิสด้วยกรดได้ โดยคาดว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และเป็นการลดมลภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ศึกษาผลของการปรับสภาพต่อการไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียนด้วยกรดซัลฟูริกให้เป็นน้าตาล
เพื่อนาไปใช้ใน การผลิตเอทานอล
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเตรียมวัตถุดิบ ดัดแปลงจากวิธีการของ Unhasirikul et al. (2013)
นาเปลือกทุเรียนมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ประมาณ 1-2 เซนติเมตร ชั่งน้าหนักสด นาไปอบ
ในตู้อบลมร้อน (Hot air oven) ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส อบให้แห้งจนน้าหนักคงที่บรรจุใส่
ถุงพลาสติกแบบซิปล็อคและเก็บไว้ในกล่องที่มี ซิลิกาเจล เพื่อนาไปใช้ในขั้นตอนต่อไป
2. การปรับสภาพ ดัดแปลงจากวิธีการของสุจิตตรา ตั้งประกอบเจริญ (2549)
ชั่งตัวอย่าง 600 กรัม นาไปแช่ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 2.0 โมลาร์ ที่
อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยให้สารละลายท่วมตัวอย่าง จากนั้นกรองแยกสารละลายทิ้งและ
ล้างตะกอนตัวอย่างจนน้าล้างตะกอนเป็นกลาง (pH=7) อบให้แห้งจนน้าหนักคงที่ หลังจากนั้น นา
ตัวอย่างที่ได้มาบดด้วยเครื่องปั่น (Blender) ให้เป็นผงละเอียด แล้วร่อนผ่านตะแกรงขนาด 600
ไมครอน บรรจุใส่ถุงพลาสติกแบบซิปล็อคและเก็บไว้ในกล่องที่มี ซิลิกาเจล เพื่อนาไปใช้ในขั้นตอน
ต่อไป
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3. การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเปลือกทุเรียน
นาตัวอย่างเปลือกทุเรียนที่ไม่ได้ปรับสภาพและปรับสภาพที่ผ่านการบดในข้อที่ 2 ไป
วิ เ คราะห์ ป ริ ม าณเซลลู โ ลส เฮมิ เ ซลลู โ ลส และลิ ก นิ น ที่ ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาอาหารสั ต ว์ จ.
นครราชสีมา
4. การไฮโดรไลซิส ดัดแปลงจากวิธีการของ Unhasirikul et al. (2013)
นาตัวอย่างเปลือกทุเรียนที่ไม่ได้ปรับสภาพและปรับสภาพ ปริมาณ 40 กรัม มาใส่ฟลาสก์
ขนาด 1,000 มิลลิลิตร เติมกรดซัลฟิวริกความเข้มข้น 0.5, 1, 1.5 และ 2 เปอร์เซ็นต์ (ปริมาตรต่อ
ปริมาตร) ปริมาตร 400 มิลลิลิตร หรือสัดส่วนของเปลือกทุเรียนต่อสารละลายกรดเท่ากับ 1:10 กรัม
ต่อมิลลิลิตร นาไปไฮโดรไลซิสในหม้อนึ่งความดันไอ (autoclave) ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส
ความดัน 15 ปอนต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 15, 30, 45, และ 60 นาที ตามลาดับ จากนั้นนามากรอง
และนาไฮโดรไลเสทที่ได้มาปรับค่าความเป็นกรด - ด่าง ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 2
โมลาร์ เพื่อปรับสภาวะให้เป็นกลาง วัดปริมาตรส่วนที่เป็นของเหลว แล้วนาส่วนที่เป็นของแข็งไปอบ
ให้แห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จนน้าหนักคงที่ นาผลการทดลองที่ได้ไปวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ในการไฮโดรไลซิส (%Acid hydrolysis efficiency; % AHE) และผลผลิตร้อยละ (%yield) ดัง
สมการที่ 1 และ 2 ตามล าดั บ และส่ ว นที่ เ ป็ น ของเหลวน าไปวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณน้ าตาลรี ดิ ว ซ์
(reducing sugar) โดยวิธี DNS (Bernfeld, 1995) และปริมาณน้าตาลทั้งหมด (total sugar) โดย
วิธีการทาปฏิกิริยาของฟีนอลและกรดกามะถัน (Hansen and Phillips, 1981)
% AHE = (ปริมาณของแข็งก่อนการไฮโดรไลซิส-ปริมาณของแข็งหลังการไฮโดรไลซิส) × 100
ปริมาณของแข็งก่อนการไฮโดรไลซิส
สมการที่ 1
% Yield = ปริมาตรของเหลวภายหลังการย่อย × 100
ปริมาตรของเหลวก่อนการย่อย
สมการที่ 2
5. สถิติที่ใช้ในการทดลอง
งานวิจัยนี้วางแผนการทดลองแบบ 4 2 แฟคทอเรียล ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ปัจจัยที่ 1
คือ ความเข้มข้นของกรดซัลฟิวริกที่ใช้ในการไฮโดรไลซิส ได้แก่ ความเข้มข้น 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0
เปอร์เซ็นต์ ปัจจัยที่ 2 คือ ระยะเวลาในการไฮโดรไลซิสในหม้อนึ่งความดันไออุ ณหภูมิ 121 องศา
เซลเซียสเป็นระยะเวลา 15, 30, 45 และ 60 นาที ในแต่ละการทดลองได้ทาการทดลอง 3 ซ้า รวม
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ทั้งหมด 48 ทรีทเมนต์ และนาข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (ANOVA)
และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย วิธี Duncan’s new multiple range test (DMRT) ที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p≤0.05) โดยใช้โปรแกรม SPSS (Trial version) ในการวิเคราะห์
ข้อมูล
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเปลือกทุเรียน
จากการน าตัว อย่ างเปลื อกทุเรียนที่ไม่ผ่ านการปรับสภาพและผ่ านการปรับสภาพไป
วิเคราะห์ ป ริ มาณเซลลู โ ลส เฮมิเ ซลลู โ ลส และลิ ก นิน ที่ศูน ย์วิจั ยและพัฒ นาอาหารสั ต ว์ จั งหวั ด
นครราชสีมา พบว่า เปลือกทุเรียนที่ไม่ผ่านการปรับสภาพ มีปริมาณเซลลูโลส 44.45 เปอร์เซ็นต์ เฮมิ
เซลลูโลส 22.12 เปอร์เซ็นต์ และลิกนิน 9.08 เปอร์เซ็นต์ ส่วนตัวอย่างเปลือกทุเรียนที่ผ่านการปรับ
สภาพมีปริมาณเซลลูโลส 51.75 เปอร์เซ็นต์ เฮมิเซลลูโลส 19.9 เปอร์เซ็นต์ และลิกนิน 6.53
เปอร์เซ็นต์ เห็นได้ว่าเปลือกทุเรียนที่ผ่านการปรับสภาพ มีปริมาณเซลลูโลสสูง กว่าเปลือกทุเรียนที่ไม่
ผ่านการปรับสภาพ ส่วนปริมาณเฮมิเซลลูโลสและลิกนิน พบว่า มีปริมาณต่ากว่าเปลือกทุเรียนที่ไม่
ผ่านการปรับสภาพ แสดงดังตารางที่ 1
ตาราง1 องค์ประกอบทางเคมีของเปลือกทุเรียน

เปลือกทุเรียน
ไม่ปรับสภาพ
ปรับสภาพ

องค์ประกอบทางเคมีของเปลือกทุเรียน
เซลลูโลส
เฮมิเซลลูโลส
ลิกนิน
(เปอร์เซ็นต์)
(เปอร์เซ็นต์)
(เปอร์เซ็นต์)
44.45
22.12
9.08
51.75
19.9
6.53

2 ผลการไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียนด้วยกรดซัลฟิวริก
2.1 ผลของความเข้มข้นและเวลาในการไฮโดรไลซิส เปลือกทุเรียนด้วยกรดซัลฟิวริกต่อ
ประสิทธิภาพในการไฮโดรไลซิสและผลผลิตร้อยละ
จากการนาเปลือกทุเรียนที่ไม่ผ่านการปรับสภาพและผ่านการปรับสภาพ มาไฮโดรไลซิส
ด้วยกรดซัลฟิวริก ความเข้มข้น 0.5, 1, 1.5 และ 2 เปอร์เซ็นต์ ในหม้อนึ่งความดันไออุณหภูมิ 121
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15, 30, 45 และ 60 นาที พบว่า การไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียนที่ไม่ปรับ
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สภาพโดยใช้กรดซัลฟิวริก ที่ความเข้มข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 30 นาที มีประสิทธิภาพในการ
ไฮโดรไลซิสสูงสุด เท่ากับ 51.53 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ การไฮโดรไลซิสด้วยกรดซัลฟิวริกที่ความ
เข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 45 นาที มีประสิทธิภาพในการไฮโดรไลซิส เท่ากับ 50.84 เปอร์เซ็นต์
ซึ่งไม่แตกต่างกับความเข้มข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 15 นาที อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ตามลาดับ
และต่าสุด คือ การไฮโดรไลซิส ที่ความเข้มข้น 0.5 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 60 นาที มีประสิทธิภาพใน
การไฮโดรไลซิส เท่ากับ 40.35 เปอร์เซ็นต์ ประสิทธิภาพในการไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียน แบบผ่าน
การปรับสภาพ พบว่า การไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียนด้วยกรดซัลฟิวริก ที่ความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์
เป็นเวลา 30 นาที มีประสิทธิภาพในการไฮโดรไลซิสสูงสุด เท่ากั บ 30.15 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ
การไฮโดรไลซิสด้วยกรดซัลฟิวริกที่ความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 45 นาที มีประสิทธิภาพใน
การไฮโดรไลซิส เท่ากับ 28.50 เปอร์เซ็นต์ และต่าสุด คือ การไฮโดรไลซิสด้วยกรดซัลฟิวริกที่ความ
เข้มข้น 0.5 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 15 นาที มีประสิทธิภาพในการไฮโดรไลซิส เท่ากับ 8.62 เปอร์เซ็นต์
แสดงดังตารางที่ 2
ผลผลิ ตร้ อยละในการไฮโดรไลซิส เปลื อกทุเ รียน แบบไม่ผ่ านการปรับสภาพ พบว่า การ
ไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียนด้วยกรดซัลฟิวริก ที่ความเข้มข้น 0.5 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 30 นาที ให้
ผลผลิตร้อยละในการไฮโดรไลซิสสูงสุด เท่ากับ 80.42 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ การไฮโดรไลซิสด้วย
กรดซัลฟิวริกที่ความเข้มข้น 0.5 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 15 นาที ให้ผลผลิตร้อยละในการไฮโดรไลซิส
เท่ากับ 80.00 เปอร์เซ็นต์ และต่าสุด คือ การไฮโดรไลซิสด้วยกรดซัลฟิวริก ที่ความเข้มข้น 1.5
เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 45 นาที ให้ผลผลิตร้อยละในการไฮโดรไลซิส เท่ากับ 75.83 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่
แตกต่างกับความเข้มข้น 1.5 เป็นเวลา 60 นาที อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วนผลผลิตร้อยละในการ
ไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียนแบบผ่านการปรับสภาพ พบว่า การไฮโดรไลซิสด้วยกรดซัลฟิวริก ที่ความ
เข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 30 นาที ให้ผลผลิตร้อยละในการไฮโดรไลซิสสูงสุด เท่ากับ 75.08
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่แตกต่างกับ ความเข้มข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 45 นาที รองลงมา คือ การ
ไฮโดรไลซิสด้วยกรดซัลฟิวริกที่ความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 60 นาที ให้ผลผลิตร้อยละในการ
ไฮโดรไลซิส เท่ากับ 73.58 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่แตกต่างกับความเข้มข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 30
นาที และความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 30, 45 และ 60 นาที อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และ
ต่าสุด คือ การไฮโดรไลซิสด้วยกรดซัลฟิวริก ที่ความเข้มข้น 0.5 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 15 นาที ให้
ผลผลิตร้อยละในการไฮโดรไลซิส เท่ากับ 45.16 เปอร์เซ็นต์ แสดงดังตารางที่ 2
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ตาราง 2 ผลของความเข้มข้นและเวลาของการไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียนที่ไม่ผ่านการปรับสภาพและ
ปรับสภาพด้วยกรดซัลฟิวริกต่อประสิทธิภาพในการไฮโดรไลซิส และผลผลิตร้อยละ
กรดซัลฟิวริก
(เปอร์เซ็นต์)
0.5

1.0

1.5

2.0

เวลา
(นาที)
15
30
45
60
15
30
45
60
15
30
45
60
15
30
45
60

ประสิทธิภาพในการย่อย (เปอร์เซ็นต์)
ไม่ปรับสภาพ
ปรับสภาพ
i
44.90
8.62j
40.85l
10.38i
42.41j
12.85h
40.35m
10.34i
41.42k
22.33g
44.62i
25.32e
50.84b
25.37e
49.92c
23.19f
50.84b
25.42e
51.53a
27.86c
49.17e
25.38e
48.27g
25.47e
48.61f
27.26d
49.50d
30.15a
48.77f
28.50b
47.42h
28.18bc

ผลิตร้อยละ (เปอร์เซ็นต์)
ไม่ปรับสภาพ
ปรับสภาพ
ab
80.00
45.16j
80.42a
57.58i
77.50cdef
62.50h
79.92abc
64.08g
76.25ef
66.08f
76.42ef
75.08a
77.50cdef
73.16c
76.92def
73.58b
77.08def
71.25e
76.25ef
73.75b
75.83f
75.00a
75.83f
72.50d
77.92bcdef
71.25e
76.25ef
73.75b
78.33abcde
73.75b
79.00abcd
73.75b

หมายเหตุ : ตัวอักษรที่แตกต่างกันในคอลัมน์ แสดงว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ผลของความเข้มข้นและเวลาในการไฮโดรไลซิส
ต่อประสิทธิภ าพในการไฮโดรไลซิส และผลผลิ ตร้อยละ พบว่า เมื่อความเข้มข้นของกรดซัลฟิวริก
เพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพในการไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียนแบบไม่ผ่านการปรับสภาพและผ่านการปรับ
สภาพจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติยิ่ง (p≤0.01) ส่วนผลผลิตร้อยละในการไฮโดรไลซิสเปลือก
ทุเรียน แบบไม่ผ่านการปรับสภาพ มีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) และผลผลิต
ร้อยละในการไฮโดรไลซิส แบบผ่ านการปรับสภาพ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติยิ่ง
(p≤0.01) ส่วนผลของเวลาในการไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียน พบว่า เมื่อเวลาในการไฮโดรไลซิสเพิ่มขึ้น
ผลผลิตร้อยละแบบผ่านการปรับสภาพ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) แสดงดัง
ตารางที่ 3
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ตาราง 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของการไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียนด้วยกรดซัลฟิวริก
ปัจจัย
ความเข้มข้น
เวลา

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ประสิทธิภาพในการย่อย (เปอร์เซ็นต์)
ผลผลิตร้อยละ (เปอร์เซ็นต์)
ไม่ปรับสภาพ
ปรับสภาพ
ไม่ปรับสภาพ
ปรับสภาพ
0.667**
0.866**
-0.317*
0.748**
0.037
0.036
-0.003
0.335*

** ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติยิ่ง (p≤0.01)
* ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
2.2 ผลของความเข้มข้นและเวลาในการไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียนด้วยกรดซัลฟิวริกต่อ
ปริมาณน้าตาลรีดิวซ์ และปริมาณน้าตาลทั้งหมด
จากการนาเปลือกทุเรียนที่ไม่ผ่านการปรับสภาพและผ่านการปรับสภาพ มาไฮโดรไลซิสด้วย
กรดซัลฟิวริก ความเข้มข้น 0.5, 1, 1.5 และ 2 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 15, 30, 45 และ 60 นาที
ตามลาดับ พบว่า ปริมาณน้าตาลรีดิวซ์ในการไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียนที่ไม่ผ่านการปรับสภาพโดยใช้
กรดซัลฟิวริก ความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 45 นาที มีปริมาณน้าตาลรีดิวซ์สูงสุด เท่ากับ
76.37 กรัมต่อลิตร รองลงมา คือ การไฮโดรไลซิสด้วยกรดซัล ฟิวริก ความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ เป็น
เวลา 15 นาที มีปริมาณน้าตาลรีดิวซ์ เท่ากับ 75.30 กรัมต่อลิตร และต่าสุด คือ การไฮโดรไลซิสด้วย
กรดซัลฟิวริก ความเข้มข้น 0.5 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 15 นาที มีปริมาณน้าตาลรีดิวซ์ เท่ากับ 50.36
กรัมต่อลิตร ปริมาณน้าตาลรีดิวซ์ในการไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียนแบบผ่านการปรับสภาพ พบว่า การ
ไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียนด้วยกรดซัลฟิวริก ความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 45 และ 60 นาที มี
ปริมาณน้าตาลรีดิวซ์สูงสุด เท่ากับ 65.57 และ 65.56 กรัมต่อลิตร ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p≤0.05) รองลงมา คือ การไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียนด้วยกรดซัลฟิวริก ความเข้มข้น 1.5
เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 45 นาที มีปริมาณน้าตาลรีดิวซ์ เท่ากับ 50.44 กรัมต่อลิตร และต่าสุด คือ การ
ไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียนด้วยกรดซัลฟิวริก ความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 15 นาที มีปริมาณ
น้าตาลรีดิวซ์ เท่ากับ 18.23 กรัมต่อลิตร แสดงดังตารางที่ 4
ปริมาณน้าตาลทั้งหมดในการไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียนแบบไม่ผ่านการปรับสภาพ พบว่า การ
ไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียนด้วยกรดซัลฟิวริก ความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 15 นาที มีปริมาณ
น้าตาลทั้งหมดสูงสุด เท่ากับ 98.89 กรัมต่อลิตร รองลงมา คือ การไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียนด้วยกรด
ซัลฟิวริก ความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 45 นาที มีปริมาณน้าตาลทั้งหมด เท่ากับ 97.09 กรัม
ต่อลิตร และต่าสุด คือ การไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียนด้วยกรดซัลฟิวริก ความเข้มข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์
เป็นเวลา 60 นาที มีปริมาณน้าตาลทั้งหมด เท่ากับ 69.09 กรัมต่อลิตร ปริมาณน้าตาลทั้งหมดในการ
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ไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียน แบบผ่านการปรับสภาพ พบว่า การไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียนด้วยกรด
ซัลฟิวริก ความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 45 นาที มีปริมาณน้าตาลทั้งหมดสูงสุด เท่ากับ 87.88
กรั ม ต่ อ ลิ ต ร รองลงมา คื อ การไฮโดรไลซิ ส เปลื อ กทุ เ รี ย นด้ ว ยกรดซั ล ฟิ ว ริ ก ความเข้ ม ข้ น 1.5
เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 30 นาที มีปริมาณน้าตาลทั้งหมด เท่ากับ 85.67 กรัมต่อลิตร และต่าสุดคือ การ
ไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียนด้วยกรดซัลฟิวริกความเข้มข้น 0.5 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 60 นาที มีปริมาณ
น้าตาลทั้งหมด เท่ากับ 62.65 กรัมต่อลิตร แสดงดังตารางที่ 4
ตาราง 4 ผลของความเข้มข้นและเวลาของการไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียนที่ไม่ผ่านการปรับสภาพและ
ปรับสภาพด้วยกรดซัลฟิวริกต่อปริมาณน้าตาลรีดิวซ์ และปริมาณน้าตาลทั้งหมด
กรดซัลฟิวริก
(เปอร์เซ็นต์)

0.5

1.0

1.5

2.0

เวลา
(นาที)
15
30
45
60
15
30
45
60
15
30
45
60
15
30
45
60

ปริมาณน้าตาลรีดิวซ์ (กรัมต่อลิตร)

ปริมาณน้าตาลทั้งหมด (กรัมต่อลิตร)

ไม่ปรับสภาพ
50.36m
58.21k
67.29g
55.84l
59.52j
65.49i
65.49i
66.55h
67.53g
73.18c
73.26c
68.84f
75.30b
72.28d
76.37a
71.13e

ไม่ปรับสภาพ
92.50e
96.51c
94.53d
86.77i
98.89a
83.41m
97.09b
87.09h
85.65j
87.43g
82.42n
69.09o
92.50e
90.90f
84.35k
83.87l

ปรับสภาพ
22.48m
22.89lm
23.87jk
23.38kl
18.23n
29.59h
39.40g
41.45f
27.39i
46.76e
50.44b
47.83d
24.03j
49.30c
65.57a
65.56a

ปรับสภาพ
66.68m
63.72o
75.19h
62.65p
65.72n
80.34d
72.75j
71.63k
77.42f
85.67b
78.79e
70.39l
74.17i
84.83c
87.88a
76.53g

หมายเหตุ : ตัวอักษรที่แตกต่างกันในคอลัมน์แสดงว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤ 0.05)
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ผลของความเข้มข้นและเวลาในการไฮโดรไลซิส
ต่อปริมาณน้าตาลรีดิวซ์และปริมาณน้าตาลทั้งหมด พบว่า เมื่อความเข้มข้นของกรดซัลฟิวริกเพิ่มขึ้น
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ปริมาณน้าตาลรีดิวซ์ในการไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียนแบบไม่ผ่านการปรับสภาพและผ่านการปรับ
สภาพจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติยิ่ง (p≤0.01) ส่วนปริมาณน้าตาลทั้งหมดในการไฮโดรไลซิส
เปลือกทุเรียน แบบไม่ผ่านการปรับสภาพ มีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติยิ่ง (p≤0.01) และ
แบบผ่านการปรับสภาพ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติยิ่ง (p≤0.01) ผลของเวลาในการ
ไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียน ต่อปริมาณน้าตาลรีดิวซ์และปริมาณน้าตาลทั้งหมด พบว่า เมื่อเวลาในการ
ไฮโดรไลซิสเพิ่มขึ้น ปริมาณน้าตาลรีดิวซ์ในการไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียนแบบผ่านการปรับสภาพ มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติยิ่ง (p≤0.01) ส่วนปริมาณน้าตาลทั้งหมดจากการไฮโดรไลซิส
เปลื อกทุเรีย น แบบไม่ผ่านการปรั บสภาพ มีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติยิ่ง (p≤0.01)
แสดงดังตารางที่ 5
ตาราง 5 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของการไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียนด้วยกรดซัลฟิวริก
ปัจจัย
ความเข้มข้น
เวลา

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
น้าตาลรีดิวซ์ (กรัมต่อลิตร)
น้าตาลทั้งหมด (กรัมต่อลิตร)
ไม่ปรับสภาพ
ปรับสภาพ
ไม่ปรับสภาพ
ปรับสภาพ
0.857**
0.812**
-0.495**
0.670**
0.165
0.536**
-0.502**
-0.031

** ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติยิ่ง (p≤0.01)
* ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
สรุปและอภิปรายผล
การน าเปลื อ กทุ เ รี ย นที่ ไ ม่ ผ่ า นการปรั บ สภาพและผ่ า นการปรั บ สภาพด้ ว ยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ ไปวิเคราะห์ปริมาณเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน พบว่าเปลือกทุเรียนที่ไม่
ผ่านการปรับสภาพมีปริมาณเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน เท่ากับ 44.45, 22.12, และ 9.08
เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ และเปลือกทุเรียนที่ผ่านการปรับสภาพมีปริมาณเซลลูโลสเฮมิเซลลูโลส และ
ลิกนิน เท่ากับ 51.75, 19.9, และ 6.53 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ เห็นได้ว่าปริมาณ เฮมิเซลลูโลสและ
ลิกนินลดลง เมื่อผ่านการปรับสภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนันทิกา คล้ายชม และคณะ (2554)
ที่ศึกษาการผลิตน้าตาลรีดิวซ์จากซางข้าวฟ่างหวานโดยกระบวนการไฮโดรไลซิสด้วยกรดพบว่า ซาง
ข้าวฟ่างหวานที่ไม่ผ่านการปรับสภาพ มีปริมาณเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนินเท่ากับ 58.23,
25.42 และ 14.95 เปอร์เซ็นต์น้าหนักแห้ง ซางข้าวฟ่างหวานที่ผ่านการปรับสภาพ มีปริมาณของ
เซลลูโลสเฮมิเซลลูโลสและลิกนินเท่ากับ 90.37, 5.97 และ 3.56 เปอร์เซ็นต์น้าหนักแห้ง ตามลาดับ
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ซึ่ง Krishna and Chowdary (2000) ได้กล่าวว่าการปรับสภาพด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
จะมีผลทาให้เฮมิเซลลูโลสและลิกนินละลายน้าออกมาเป็นการลดโครงสร้างที่เป็นผลึกของเซลลู โลส
และเพิ่มพื้นที่ผิวในการเข้าทาปฏิกิริยา จึงทาให้มีปริมาณเซลลูโลสที่เพิ่มขึ้น
เมื่อนาเปลือกทุเรียนมาทาการไฮโดรไลซิสด้วยกรดซัลฟิวริก พบว่า เปลือกทุเรียนที่ไม่ผ่าน
การปรับสภาพนาไปไฮโดรไลซิสด้วยกรดซัลฟิวริก ความเข้มข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 30 นาที มี
ประสิทธิภาพในการไฮโดรไลซิสสูงสุด เท่ากับ 51.53 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตร้อยละในการไฮโดรไลซิส
สู ง สุ ด เท่ า กั บ 80.42 เปอร์ เ ซ็ น ต์ เมื่ อ น าไปไฮโดรไลซิ ส ด้ ว ยกรดซั ล ฟิ ว ริ ก ที่ ค วามเข้ ม ข้ น 0.5
เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 30 นาที น้าตาลรีดิวซ์สูงสุด เท่ากับ 76.37 กรัมต่อลิตร เมื่อไฮโดรไลซิสด้วยกรด
ซัลฟิวริกที่ความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 45 นาที และน้าตาลทั้งหมดสูงสุด เท่ากับ 98.89
กรัมต่อลิตร เมื่อไฮโดรไลซิสด้วยกรดซัลฟิวริกที่ความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 15 นาที การ
ไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียนที่ผ่าน การปรับสภาพพบว่าการไฮโดรไลซิสด้วยกรดซัลฟิวริกที่ความ
เข้มข้น 2 เปอร์ เซ็น ต์ เป็ น เวลา 30 นาที มีประสิ ทธิภ าพในการไฮโดรไลซิส สู งสุ ด เท่ากับ 30.15
เปอร์เซ็นต์ เมื่อไฮโดรไลซิสด้วยกรดซัลฟิวริก ความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 30 นาที ผลผลิต
ร้อยละในการไฮโดรไลซิสสู งสุด เท่ากับ 75.08 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณน้าตาลรีดิวซ์และปริมาณน้าตาล
ทั้งหมดสูงสุด เท่ากับ 65.57 และ 87.88 กรัมต่อลิตร ตามลาดับ เมื่อไฮโดรไลซิสด้วยกรดซัลฟิวริกที่
ความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 45 นาที เมื่อเปรียบเทียบงานวิจัยของชมพูนุช หาญนันทวิวัตน์
(2547) ที่ทาการไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียนแบบไม่ปรับสภาพด้วยกรดซัล ฟิว ริกความเข้มข้น 3
เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ได้ปริมาณน้าตาลรีดิวซ์สูงสุดเท่ากับ
47.83 เปอร์ เ ซ็ น ต์ และเปรี ย บเที ย บกั บงานวิ จัย ของณั ต ติย า จัน ทวงษา (2553) ที่ศึ กษาการ
ไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียนแบบปรับสภาพ พบว่า การไฮโดรไลซิสด้วยกรดซัลฟิวริกที่ความเข้มข้น 2 โม
ลาร์ ได้ปริมาณน้าตาลรีดิวซ์มากที่สุด คือ 6.12 กรัมต่อลิตร เมื่อความเข้มข้นและเวลาในการไฮโดรไล
ซิสเพิ่มขึ้น ปริมาณน้าตาลรีดิวซ์จะเพิ่มขึ้น ดรุณวรรณ ชื่นบุบผา (2553) ได้กล่าวว่าเมื่อความเข้มข้น
และเวลาในการไฮโดรไลซิสเพิ่มขึ้น ปริมาณน้าตาล รีดิวซ์จะเพิ่มขึ้น โดยพบว่าช่วงเวลาที่ 15-45 นาที
มีปริมาณน้าตาลรีดิวซ์สูงสุด ส่วนปริมาณน้าตาลทั้งหมดเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของนุจรีย์ เตา
รัตน์ และอนงค์นาฏ ดวงภักดี (2555) ซึ่งศึกษาการสกัดน้าตาลกลูโคสจากใบอ้อยโดยใช้กระบวนการ
ไฮโดรไลซิสด้วยกรดซัลฟิวริกพบว่า การไฮโดรไลซิสด้วยกรดซัลฟิวริกความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์โดย
ปริมาตร เป็นเวลา 60 นาที มีปริมาณน้าตาลทั้งหมดสูงสุด 109.60 กรัมต่อลิตร โดยนุจรีย์ เตารัตน์
และอนงค์นาฏ ดวงภักดี ระบุว่าเมื่อเวลาในการไฮโดรไลซิสเพิ่มขึ้น ตั้งแต่เวลา 15-60 นาที ปริมาณ
น้าตาลทั้งหมดมีค่าเพิ่มขึ้น และหากเวลาในการไฮโดรไลซิสมากกว่า 60 นาที ปริมาณน้าตาลทั้งหมดมี
ค่าลดลง ดังนั้นเห็นได้ว่าเปลือกทุเรียนที่ไม่ผ่านการปรับสภาพ มีปริมาณน้าตาลรีดิวซ์และปริมาณ
น้าตาลทัง้ หมดสูงกว่าเปลือกทุเรียนที่ผ่านการปรับสภาพ
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จากงานวิจัยนี้สรุปว่าเปลือกทุเรียนสามารถนามาผลิตน้าตาลเพื่อใช้ในการผลิตเอทานอลได้
เปลือกทุเรียนที่ไม่ผ่านการปรับสภาพก่อนการไฮโดไลซิสด้วยกรดซัลฟิวริกจะได้ปริมาณน้าตาลรีดิวซ์
และน้าตาลทั้งหมดสูงกว่าเปลือกทุเรียนที่ผ่านการปรับสภาพ
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาการผลิตน้าตาลจากเปลือกทุเรียนโดยการไฮโดรไลซิสด้วยกรดซัลฟิวริก พบว่า
ปริมาณน้าตาลรีดิวซ์ที่ได้จากการไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียน สามารถนามาใช้ผลิตเอทานอลได้ และ
นอกจากผลิตเอทานอลแล้ว จึ งน่าจะมีการนาน้าตาลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ผลิตเป็น
น้าตาลไซลิทอล หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเปลือกทุเรียน
ต่อไป และยังเป็นการลดมลภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยผลของการปรั บสภาพและลดสารพิษต่อน้าตาลที่ได้จากการย่อยเปลือกทุเรียนด้วย
กรดเพื่ อ น าไปใช้ ใ นการผลิ ต เอทานอล สามารถด าเนิ น งานจนกระทั่ ง ส าเร็ จ ได้ ผ ลเป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ด้วยงบสนับสนุนจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณีปี พ.ศ. 2559
รวมทั้งพ่อค้า แม่ค้า ร้านผลิตทุเรียนทอดในตลาดขายผลไม้เนินสูง ต. เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ. จันทบุรี ที่
กรุณาให้ความอนุเคราะห์เปลือกทุเรียนโดยมิได้คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และยังมีอีกหลายท่านซึ่ง
ผู้วิจัยไม่สามารถจะกล่าวนามมาได้ทั้งหมด คณะผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย
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การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้ยืนต้นในอุทยานสวรรค์
อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
Carbon sequestration in Above Ground Biomass of Perennials Plants
In Sawan Park Amphoe Muang. Nakhon Sawan province
สุปราณี เกณฑ์เมือง(Supranee Ganemuang)* สมฤดี นิ่มพญา(Somrudee Nimpaya)
ชามะเลียง เชาว์ธรรม(Chammalieng Chaowthum)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
*Corresponding author. E-mail: supraneezom@gmail.com

บทคัดย่อ
การประเมินการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน ในสวนสาธารณะ อุทยานสวรรค์
อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมชนิดของพรรณไม้และประเมินค่าการ
กักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ทั้งหมด 314 ไร่ และคานวณมวลชีวภาพโดยใช้สมการแอลโลเมตริก เวลาใน
การสารวจ คือ เดือนเมษายน 2561 ผลการศึกษาพบพรรณไม้ทั้งหมด จานวน 525 ต้น 15 ชนิด 9
วงศ์ โดยวงศ์ที่พบมากที่สุด คือ Leguminosae พบ 290 ต้น รองลงมา คือ Lythraceae พบ 157
ต้น และ Fabaceae พบ 42 ต้น และวงศ์อื่น ๆ ตามลาดับ และพบว่ามีปริมาณมวลชีวภาพของไม้ยืน
ต้น (Ws) เท่ากับ 14,323.70 กิโลกรัมต่อไร่ พบการกักเก็บคาร์บอนของไม้ยืนต้น เท่ากับ 7,161.85
กิโลกรัมคาร์บอนต่อไร่ และพบการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ของไม้ยืนต้น เท่ากับ 26,283.99
กิโลกรัมคาร์บอนต่อไร่
คาสาคัญ : การกักเก็บคาร์บอน, การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์, มวลชีวภาพ
Abstract
Assessment of Carbon sequestration in above ground biomass of perennial
plants in Sawan Park Amphoe muang, Nakhon Sawan province aims to identify the
species of plants and evaluate Carbon sequestration of perennial plants in the 314
rai of Sawan Park Amphoe muang, Nakhon Sawan and Calculate the biomass per rai
using allometric eguations. The survey took place in April 2018. The results show that
there are total 525 trees within 15 species. There are 9 families and Leguminosae is
the most found family, which found 290 trees. The following found families are
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Lythraceae , which found 157 trees and Fabaceae, which found 42 trees. The total
above – ground biomass of perennial plants is 14,323.70 kg. / rai, Carbon
sequestration value is 7,161.85 kg Carbon / rai, Carbon dioxide absorption is
26,283.99 kg Carbon / rai.
Keywords : carbon sequestration, , Carbon dioxide absorption, biomass
บทนา
ในปัจจุบันสภาวะภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก สาเหตุมาจากภาวะโลกร้อน
(globalwarming) โดยช่วงปี ค.ศ. 1850-2012 ที่ผ่านมาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นมากถึง 0.85 องศา
เซลเซียส (IPCC, 2013) และอนาคตอาจจะมีแนวโน้มที่อุณหภูมิโลกจะเพิ่มขึ้น 1.1 - 6.4 องศาเซลเซียส
ในช่วงปี พ.ศ.2544-2643 เนื่องจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสมในชั้นบรรยากาศมากกว่าที่เคย
เกิดขึ้นทาให้เกิด “ภาวะโลกร้อน” (global warming) ซึ่งมีผลกระทบทาให้สภาพภูมิอากาศเกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อฤดูกาลต่าง ๆ (กรมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, (2558)อ้างถึง IPCC AR5,
2014) และการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของอุณหภูมิและปริมาณน้าฝนจะมีผลกระทบต่อการเจริญของป่า
ไม้
ต้นไม้ใหญ่ในเมืองเพิ่มคุณค่าแก่เมืองได้ทั้งในด้านเศรษฐกิจและด้านนิเวศวิทยา ความ
สวยงามและความสง่างาม ความยิ่งใหญ่ของต้นไม้จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้เมืองดึงดูดนักท่องเที่ยว
มากขึ้น อสังหาริมทรัพย์ที่มีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นสวยงามขายได้ราคาสูงกว่าอสังหาริมทรัพย์ที่โล่งร้อนขาด
ต้นไม้ บางกรณีสูงกว่าโครงการลักษณะเดียวกันมากถึงร้อยละ 20 ในด้านการประหยัดพลังงาน
ต้นไม้ขนาดใหญ่สามารถลดความร้อนที่เกิดจากการดูดซับพลังงานความร้อนและการคายน้าได้มาก
เท่าเครื่องปรับอากาศขนาด 20,000 บีทียู 2 เครื่อง ต้นไม้ใหญ่คลุมพื้นที่ 200 ตารางเมตร ผลิต
ออกซิเจนพอเพียงสาหรับมนุษย์ 1 คน ตลอดอายุขัย พื้นผิวจานวนมากที่แผ่คลุมด้วยพุ่มใบยังช่วยลด
ความร้อนที่เกิดจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมืองได้อีกด้วย ในเชิงนิเวศวิทยา ต้นไม้ในเมืองยัง
เป็นที่อยู่ของสัตว์ต่าง ๆ โดยเฉพาะนกและสัตว์เลื้อยคลานหลายชนิด (วรัษยา สุนทรศารทูล , 2542)
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศส่วนใหญ่เกิดจากการกระทาของมนุษย์ เนื่องจากต้นไม้และ
ป่ าไม้ มีคุณสมบั ติที่ดี คือ สามารถกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ ก่อนจะลอยขึ้นสู่ บรรยากาศ
(Edunones, 2008) การกักเก็บหรือการดูดซับจะผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงและต้นไม้จะนาก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์มาใช้ในการสร้างอาหารและเพิ่มปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศ ส่วนต้นไม้จะกัก
เก็บคาร์บอนไว้ที่ส่วนของ ลาต้น ใบ กิ่ง และราก ในรูปแบบของมวลชี วภาพ ในพื้นที่ใดมีผลผลิตมวล
ชีวภาพมากขึ้นที่นั้นจะมีการกักเก็บคาร์บอนตามผลผลิตของมวลชีวภาพที่เพิ่มขึ้น (ธิเบศร์ เอ็นคะวัน
และ ธนบัติ มะลัย, 2557 อ้างถึง สมชัย, 2556) อุทยานสวรรค์ อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เป็น
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สวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมือง ตั้งอยู่บนพื้น ที่ 314 ไร่ มีรั้วกั้นโดยรอบ ตรงกลางเป็นเกาะ มี
พื้นที่ประมาณ 3 ไร่เศษ มีมังกรสวรรค์ขนาดใหญ่เด่นตระหง่านอยู่ตรงกลางรายล้อมด้วยมังกรขนาด
เล็ ก 4 ตัว ที่ฐานวงกลมตกแต่งด้ว ยเมฆมีศาลารอบ 4 หลั ง มีส ะพานแบบสถาปัตยกรรมจีนเป็น
ทางเดินเข้าไปยังมังกรสวรรค์ด้านล่างสะพานเป็ นสระบัวโค้ง ภายในเกาะมีเวทีน้าพุ น้าตกจาลอง
ขนาดใหญ่ ห้องรับรองและสวนดอกไม้ ริมฝั่งน้าภายในอุทยานจัดเป็นสวนสุขภาพในยามเช้าและเย็น
จะมีประชาชนนับพันคนมาใช้สถานที่แห่งนี้ในการออกกาลังกาย อุทยานสวรรค์นี้นอกจากเป็นสถานที่
ที่ ส ว ย ง า ม ร่ ม รื่ น ก ร ม อ น า มั ย ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข ไ ด้ ม อ บ ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร
ในฐานะสวนสาธารณะได้ ม าตรฐานระดั บ ดี ม ากแห่ ง แรกของภาคเหนื อ ซึ่ ง ทั้ ง ประเทศได้ รั บ
ประกาศนียบัตรนี้เพียง 4 แห่งเท่านั้น อุทยานสวรรค์ จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความร่มรื่น มีต้นไม้
หลากหลายแล้วยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจอีกแห่งที่เทศบาลนครนครสวรรค์และชาวปากน้าโพ
ภูมิใจ
ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้ยืนต้น
ในอุทยานสวรรค์ อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสารวจ ชนิดพรรณมวล
ชี ว ภาพเพื่ อ น ามาศึ ก ษาหาค่ า การกั ก เก็ บ คาร์ บ อนในมวลชี ว ภาพเหนื อ พื้ น ดิ น ของไม้ ยื น ต้ น เพื่ อ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและนาข้อมูลไปประยุกต์ในการดาเนินการทางวิชาการและเพิ่มศักยภาพ
เป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาชนิ ดพรรณไม้ยืนต้นในอุ ทยานสวรรค์ อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
2. สารวจมวลชีว ภาพเหนือพื้นดินในอุทยานสวรรค์ อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
3. ศึ กษาการกั กเก็ บคาร์ บอนในมวลชี วภาพเหนื อพื้ นดิ นในอุ ทยานสวรรค์ อ าเภอเมื อง
จังหวัดนครสวรรค์
วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่องมือและอุปกรณ์
1. สายวัด / ตลับเมตร
2. จีพีเอส (GPS)
3. ไคลโนมิเตอร์ (Clinometer)
4. ตารางแบบบันทึกพรรณไม้
5. เชือก
6. หนังสือศึกษาพันธุ์ไม้
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วิธีการดาเนินการวิจัย
1. การเก็บข้อมูลของต้นไม้ที่มีระดับความสูง 130 เซนติเมตร เส้นรอบวง 20 เซนติเมตร
ขึ้นไป
1.1 การวัดความสูงของต้นไม้โดยใช้ ไคลโนมิเตอร์ ส่องยอดที่สูงที่สุดของต้นไม้ที่
ต้องการสารวจ
1.2 การวัดระยะห่างของต้นไม้โดยใช้ตลับเมตรวัดจากจุดที่เรายืนไปหาโคลนต้น ที่
ระดับสายตาของผู้วัด
1.3 การวัดเส้นรอบวงโดยใช้สายวัดวัดรอบวงในที่ระดับความสูง 130 เซนติเมตรวัด
จากพื้นดิน
2. เมื่อได้ข้อมูลความสูงและเส้นรอบวงครบแล้ว ทาการบันทึกชื่อพันธุ์ไม้ ความสูงของต้นไม้
และเส้นรอบวง ลงในตารางบันทึกผลและวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
2.1 การหามวลชีวภาพ โดย สมการแอลโลเมตริกสาหรับใช้ในการคานวณหามวล
ชีวภาพของต้นไม้ใช้สมการ การหามวลชีวภาพของป่าเบญจพรรณ ดังสมการของ Ogawa (ภานุวัตน์
ประเสริฐพงษ์. มปป)
WS = 0.0396 D2 H0.9326
โดย WS = มวลชีวภาพของลาต้น (กิโลกรัม)
D = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับอก (เซนติเมตร)
H = ความสูงของต้นไม้ถึงปลายยอด (เมตร)
2.2 การคานวณการกักเก็บคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนกักเก็บ = มวลชีวภาพ (WS) × 0.5
2.3 คานวณปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้นไม้ดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ดูดซับ = ปริมาณคาร์บอนกักเก็บ × 3.67
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ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ผลการประเมินการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินของไม้ยืนต้นในอุทยานสวรรค์
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่ อวงศ์
Leguminosae
Lythraceae
Dipterocarpaceae
Apocynaceae
Bignoniaceae
Fabaceae
Combretaceae
Malvaceae
Myrtaceae
รวมทั้งหมด

จานวนต้น
290
157
39
17
7
6
5
2
2
525

มวลชี วภาพ (Ws) ปริ มาณคาร์ บอนกักเก็บ คาร์ บอนไดออกไซด์ดูดซับ
(กิ โลกรัมต่อไร่) (กิ โลกรัมคาร์ บอนต่อไร่) (กิ โลกรัมคาร์ บอนต่อไร่)
11,701.57
1,035.26
541.11
201.27
19.14
108.01
36.79
566.10
114.47
14,323.70

5,850.78
517.63
270.55
100.63
9.57
54.00
18.39
283.05
57.23
7,161.85

21,472.38
1,899.70
992.93
369.33
35.11
198.20
67.51
1,038.79
210.05
26,283.99

จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้ยืนต้นใน
อุทยานสวรรค์ อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่ามีไม้ยืนต้นทั้งหมด 525 ต้น 15
ชนิด 9 วงศ์ โดยวงศ์ที่พบมากสุดที่คือ Leguminosae พบ 290 ชนิด รองลงมา คือ Lythraceae
พบ 157 ชนิด วงศ์ Fabaceae พบ 42 ชนิด และวงศ์อื่น ๆ ตามลาดับ
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ตารางที่ 2 ผลการสารวจพันธุ์ไม้ยื น ต้น ในอุทยานสวรรค์ อาเภอเมื อ ง จังหวัดนครสวรรค์
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่ อท้องถิ่ น
ชื่ อวิทยาศาสตร์
ต้นตีนป็ ด
Alstonia scholaris (L) R.Br.
ชมพูพนั ทิพย์
(Tabebuia rosea)
ต้นหู กวาง
(Terminalia catappa L.)
ต้นเต็ง
(Shorea obtusa)
ต้นคูณ
(Cassia fistula)
ต้นนนทรี
(Peltophorum pterocarpum)
ต้นจามจุรี (Samanea saman (Jacq.) Merr.)
ต้นขี้เหล็ก
(Senna siamea)
ต้นประดู่
(Pterocarpus macrocarpus)
ต้นหางนกยูง (Delonix regia (Bojer) Raf.)
ต้นมะขาม
(Tamarindus indica Linn)
ต้นอินทนิล
(Lagerstroemia speciosa)
ต้นตะแบก
(Lagerstroemia floribunda)
ต้นงิ้ว
(Bombax ceiba L.)
ต้นหว้า
(Syzygium cumini)

ชื่ อวงศ์
Apocynaceae
Bignoniaceae
Combretaceae
Dipterocarpaceae
Fabaceae
Fabaceae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Leguminosae
Lythraceae
Lythraceae
Malvaceae
Myrtaceae

จานวนต้น
17
7
5
3
36
6
110
54
97
24
5
150
7
2
2

จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้ยืนต้นใน
อุทยานสวรรค์ อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่ามีไม้ยืนต้นทั้งหมด 525 ต้น 15
ชนิด ได้แก่ ต้นตีนเป็ด (Alstonia scholaris (L) R.Br.) ชมพูพันทิพย์ (Tabebuia rosea) ต้นหูกวาง
(Terminalia catappa L.) ต้นเต็ง (Shorea obtusa) ต้นคูณ (Cassia fistula) ต้นนนทรี
(Peltophorum pterocarpum) ต้นจามจุรี (Samanea saman (Jacq.) Merr.) ต้นขี้เหล็ก
(Senna siamea) ต้นงิ้ว (Bombax ceiba L.) ต้นประดู่ (Pterocarpus macrocarpus) ต้นหาง
นกยูง (Delonix regia (Bojer) Raf.) ต้นมะขาม (Tamarindus indica Linn) ต้นอินทนิล
(Lagerstroemia speciosa) ต้นหว้า (Syzygium cumini) ต้นตะแบก (Lagerstroemia
floribunda)
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ตารางที่ 3 ผลการสารวจ มวลชีวภาพ (Ws) ปริมาณคาร์บอนกักเก็บ คาร์บอนไดออกไซด์ดูดซับ ของ
ไม้ยื น ต้น ในอุ ทยานสวรรค์ อาเภอเมื อ ง จังหวัดนครสวรรค์
ลาดับที่

ชื่อท้องถิ่น

จานวนต้น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ต้นตีนป็ ด
ชมพูพนั ทิพย์
ต้นหู กวาง
ต้นเต็ง
ต้นคูณ
ต้นนนทรี
ต้นจามจุรี
ต้นขี้ เ หล็ก
ต้นประดู่
ต้นหางนกยูง
ต้นมะขาม
ต้นอินทนิ ล
ต้นตะแบก
ต้นงิ้ว
ต้นหว้า

17
7
5
3
36
6
110
54
97
24
5
150
7
2
2

มวลชีวภาพ (Ws)
63,197.92
6,008.47
33,914.84
11,552.00
133,989.59
35,917.40
2,762,121.03
380,989.23
302,840.38
211,933.38
16,408.28
316,177.64
8,893.99
177,755.16
35,942.50

ปริ มาณคาร์บอนกักเก็บ คาร์บอนไดออกไซด์ดดู ซับ
31,598.96
3,004.24
16,957.42
5,776.00
66,994.79
17,958.70
1,381,060.51
190,494.62
151,420.19
105,966.69
8,204.14
158,088.82
4,447.00
88,877.58
17,971.25

115,968.17
11,025.55
62,233.74
21,197.93
245,870.89
65,908.44
5,068,492.09
699,115.24
555,712.09
388,897.75
30,109.20
580,185.97
16,320.47
326,180.71
65,954.48

สรุปและอภิปรายผล
1. สรุปผลการศึกษา
1.1 ผลการศึกษาพันธุ์ไม้ยืนต้นในอุทยานสวรรค์ อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์พบว่ามีไม้
ยืนต้นจานวนทั้งหมด 525 ต้น แยกได้ 9 วงศ์ 15 ชนิด โดยวงศ์ที่พบมากที่สุด คือ Leguminosae
พบ 290 ต้น รองลงมา คือ Lythraceae พบ 157 ต้น และ Fabaceae พบ 42 ต้น ตามลาดับ
1.2 ผลการศึกษาปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้ยืนต้นในอุทยานสวรรค์อาเภอเมือ ง
จังหวัดนครสวรรค์ พบว่ามีปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดินทั้งหมดเท่ากับ 14,323.70 กิโลกรัมต่อไร่
ซึ่งต้นจามจุรีมีปริมาณมวลชีวภาพมากที่สุดเท่ากับ 8,796.56 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือ ต้นขี้เหล็ก
ต้นอินทนิล และต้นประดู่ มีปริมาณมวลชีวภาพ เท่ากับ 1,213.34 1,006.94 และ 964.46 กิโลกรัม
ต่อไร่ ตามลาดับ
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1.3 ผลการศึกษาปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน ของไม้ยืนต้นใน
อุทยานสวรรค์ อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พบว่ามีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพ
เหนือพื้นดินทั้งหมดเท่ากับ 7,161.85 กิโลกรัมคาร์บอนต่อไร่ ซึ่งต้นจามจุรีมีปริมาณคาร์บอนมากที่สุด
เท่ากับ 4,398.28 กิโลกรัมคาร์บอนต่อไร่ รองลงมา คือ ต้นขี้เหล็ก ต้นอินทนิล และต้นประดู่ มี
ปริมาณคาร์บอน คือ 606.67 503.47 และ 428.23 กิโลกรัมคาร์บอนต่อไร่ ตามลาดับ
1.4 ผลการศึกษาปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้
ยืนต้นในอุทยานสวรรค์ อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พบว่ามีปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์
ในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินทั้งหมดเท่ากับ 26,283.99 กิโลกรัมคาร์บอนต่อไร่ ซึ่งต้นจามจุรี มีปริมาณ
คาร์บอนมากที่สุดเท่ากับ 16,141.69 กิโลกรัมคาร์บอนต่อไร่ รองลงมา คือ ต้นขี้เหล็ก ต้นอินทนิล
และต้นประดู่ มีปริมาณคาร์บอน คือ 2,226.48 1,847.73 และ 1,769.78 กิโลกรัมคาร์บอนต่อไร่
ตามลาดับ
2. ข้อเสนอแนะ
2.1 ควรศึกษาการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ชนิดอื่น เช่น พืชล้มลุก พืชคลุมดิน
2.2 ควรมีการศึกษาการกักเก็บคาร์บอนใต้พื้นดินมาเปรียบเทียบกับการกักเก็บคาร์บอน
เหนือพื้นดิน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคู ณ อาจารย์ ส าขาวิ ท ยาศาสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ มทุ ก ท่ า นที่ ค อยให้ ค าปรึ ก ษาและ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจั ย ครั้ งนี้จ นเสร็จสมบูรณ์ ท้ายนี้ผู้ เขียนขอขอบคุณบิดา มารดา ที่ให้การ
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การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้ยืนต้น
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
Carbon sequestration in Above Ground Biomass of Perennials Plants
In Nakhon Sawan Rajabhat University, Amphoe Muang Nakhon Sawan,
Nakhon Sawan province
สมฤดี นิ่มพญา(Somrudee Nimpaya) * สุปราณี เกณฑ์เมือง(Supranee Ganemuang)
ชามะเลียง เชาว์ธรรม(Chammalieng Chaowthum)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ *E-mail: gml210640@gmail.com

บทคัดย่อ
การประเมินการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้ ยืนต้นในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุชนิดพรรณไม้และ
ประเมินค่าการกักเก็บคาร์บอนของไม้ยืนต้นในพื้นที่ทั้งหมด 105 ไร่ และคานวณมวลชีวภาพโดยใช้
สมการแอลโลเมตริก ช่วงเวลาในการสารวจ คือ เดือนเมษายน 2561 ผลการศึกษาพบพรรณไม้
ทั้งหมด จานวน 379 ต้น 33 ชนิด จาแนกได้ 17 วงศ์ และวงศ์ที่พบมากที่สุด คือ วงศ์ FABACEAE
พบจ านวน 118 ต้ น รองลงมา คื อ APOCYNACEAE พบจานวน 43 ต้ น รองลงมา คื อ
BIGNONIACEAE พบจานวน 41 ต้น มวลชีวภาพของไม้ยืนต้น เท่ากับ 6,220.33 กิโลกรัมต่อไร่การ
กั ก เก็ บ คาร์ บ อนของไม้ ยื น ต้ น เท่ า กั บ 3,110.16 กิ โ ลกรั ม คาร์ บ อนต่ อ ไร่ และการดู ด ซั บ
คาร์บอนไดออกไซด์ของไม้ยืนต้น เท่ากับ 11,414.30 กิโลกรัมคาร์บอนต่อไร่ ของต้นไม้ทั้งหมด
คาสาคัญ: ไม้ยืนต้น, มวลชีวภาพ, การกักเก็บคาร์บอน, การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์
Abstract
Assessment of Carbon sequestration in above ground biomass of perennial
plants in Nakhon Sawan Rajabhat University, Amphoe Muang Nakhon Sawan, Nakhon
Sawan province aims to identify the species of plants and evaluate Carbon
sequestration of perennial plants in the 105 rai of Nakhon Sawan Rajabhat University
and Calculate the biomass per rai using allometric eguations. The survey took place
in April 2018. The results show that there are total 379 trees within 33 species. There
are 17 families and Fabaceae is the most found family, which found 118 trees. The
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following found families are Apocynaceae, which found 43 trees and Bignoniaoeae,
which found 41 trees. The total above – ground biomass of perennial plants is
6,220.33 kg. / rai, Carbon sequestration value is 3,110.16 kg Carbon / rai, Carbon
dioxide absorption is 11,414.30 kg Carbon / rai.
Keywords: Tree, Biomass, carbon sequestration, carbon dioxide absorption
บทนา
ในปัจจุบันประเทศไทยเกิดสภาวะโลกร้อน อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทาของ
มนุษย์ ภาวะโลกร้อน (global warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (climate change) ที่
เป็นปัญหาหลักของโลกเราในปัจจุบัน จะสังเกตได้จากอุณหภูมิของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง สาเหตุที่
อุณหภูมิโลกเปลี่ยนไป เนื่องมาจาก ก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gases) หรือภาวะเรือนกระจก
เป็นภาวะที่ชั้นบรรยากาศของโลกเสมือนกระจก ที่ยอมให้รังสีคลื่นสั้นผ่านลงมายังพื้นโลกได้ แต่จะ
ดูดกลืนรังสีคลื่นยาวช่วงอินฟราเรดที่แผ่ออกจากพื้นผิวโลกเอาไว้ จากนั้นจึงคายพลังงานความร้อนให้
กระจายอยู่ภายในชั้นบรรยากาศและพื้นผิวโลกปรากฏการณ์เรือนกระจก จึงมีความสาคัญกับโลก
เพราะก๊าซจาพวกคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ มีเทน จะกักเก็บความร้อนบางส่วนไว้ในโลกไม่ให้สะท้อน
กลับสู่บรรยากาศทั้งหมด มิฉะนั้นโลกจะกลายเป็นแบบดวงจันทร์ที่ตอนกลางคืนหนาวจัด และตอน
กลางวันร้อนจัด เพราะไม่มีบรรยากาศที่สามารถรองรับพลังงานจากดวงอาทิตย์ ซึ่งการทาให้โลกอุ่น
ขึ้ น เช่ น นี้ ค ล้ า ยกั บ หลั ก การเรื อ นกระจก(ที่ ใ ช้ ป ลู ก พื ช ) จึ ง เรี ย กว่ า ปรากฏการณ์ เ รื อ นกระจก
(Greenhouse Effect) CO2 ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่า งต่อเนื่องนั้ นถูกปล่ อยออกมา จากโรงงาน
อุตสาหกรรม รถยนต์ หรือการกระทาอื่นๆ ที่เผาเชื้อเพลิง (เช่น ถ่านหิน น้ามัน ก๊าซธรรมชาติ หรือ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ) ส่งผลให้ระดับปริมาณ CO2 ในปัจจุบันสูงเกิน 300 พีพีเอ็ม(300 ส่วน
ในล้านส่วน) เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 6 แสนปี ซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์ ที่มากขึ้นนี้ได้เพิ่มการกักเก็บ
ความร้อนไว้ในโลกของเรามากขึ้นเรื่อย ๆ จนเกิดเป็นภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ขณะที่นักวิทยาศาสตร์
และนักสิ่งแวดล้อมจานวนมากพยายามชี้ให้เห็นถึงปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ผิดปกติเพื่อกระตุ้นเตื อนให้
มนุษย์ตระหนักถึงในปัญหาที่ตัวเองเป็นส่วนร่วมใช้พลังงานฟอสซิลทั้งน้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่าน
หิ น ขึ้ น มาใช้ อั น เป็ น สาเหตุ ส าคั ญ หลั ก ของภาวะเรื อ นกระจก และเพื่ อ น าไปสู่ ก ารปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมโดยด่วน ก่อนที่จะสายเกินแก้ (สมาคมพระคริสตธรรมไทย, มปป)
ต้นไม้ คือพืชยืนต้นขนาดใหญ่ ต้นไม้มีอายุยืนยาวเมื่อเปรียบเทียบกับพืชในลักษณะอื่น ๆ
บางพันธุ์สามารถสูงได้ถึง 115 เมตร และบางพันธุ์สามารถมีอายุยืนยาวสองพันปีถึงสามพันปี ต้นไม้
ทุกชนิดจัดว่าเป็นพืช แต่พืชบางชนิดอาจไม่จัดว่าเป็นต้นไม้ เช่น พืชเถาขนาดเล็ก หญ้า สาหร่าย เป็น
ต้น ต้นไม้เป็นส่วนประกอบสาคัญของภูมิประเทศตามธรรมชาติ เนื่องจากสามารถป้องกันภูมิประเทศ
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จากการกัดเซาะ และเป็นส่วนสาคัญของการปรับภูมิทัศน์และการเกษตร เนื้อไม้จากต้นไม้เป็นวัสดุที่
ใช้ทั่วไปในการก่อสร้าง เช่นทาผนังและโครงสร้างต้นไม้ประกอบด้วยอวัยวะ ที่สาคัญต่อการดารงชีวิต
ได้แก่ ราก ลาต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด ซึ่งอวัยวะแต่ละส่วนของพืชนั้นมีหน้าที่และส่วนประกอบ
แตกต่างกัน ต้นไม้ไม่ได้จาเป็นต้องเป็นป่าไม้อย่างเดียว ต้นไม้ก็ยังพัฒนามาเป็นสวนสาธารณะในเมือง
ในปัจจุบัน (เดชา บุญค้า , 2547) ประโยชน์ของป่าไม้มีมากหลาย เช่น ต้นไม้ จะช่วยคายออกซิเจน
ในช่วงกลางวัน ทาให้อากาศบริสุทธิ์ ช่วยดูดซับก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นตัวการให้เกิดภาวะ
เรือนกระจก ทาให้เกิดภาวะโลกร้อน แล้วยังเป็นร่มเงา บังแสงแดด ให้เกิดความร่มรื่น หรือจะเป็นที่
อยู่ อาศัยของสัตว์ป่า แล้วยังมีพืช ผล ที่สามารถนามารับประทานเป็นอาหาร หรือ ปรุงเป็นยารักษา
โรคได้ เป็นแหล่งต้นน้า ลาธาร เนื่องจากบริเวณรากของต้นไม้ดูดซับน้า และ แร่ธาตุ เป็นการกัก เก็บ
น้าไว้บริเวณผิวดิน เป็นแนวป้องกัน การเกิดน้าท่วม ลาต้นของต้นไม้ยังสามารถ นาไปแปรรูปทา
ประโยชน์ต่างๆอีกมากมาย เช่น บ้า นเรือน ที่พักอาศัย สะพาน เฟอร์นิเจอร์ เรือ การปลูกต้นไม้นั้น
ถือว่าเป็นการผ่อนคลายความเครียดได้อย่างหนึ่ง ต้นไม้ที่มีการเจริญเติบโตแล้ว สามารถนาไปขายได้
และต้นไม้ถือว่า เป็น แหล่ งอาหารที่ส าคัญอย่างหนึ่งสั ตว์ป่าและยังเป็นอีกส่ว นหนึ่งที่อยู่ในระบบ
นิเวศวิทยาในปัจจุบัน (อัญชริกา อินทร์งาม, มปป) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ 398
หมู่ 9 ถนนครสวรรค์ตก อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีพื้นที่ประมาณ 105 ไร่ จัดอยู่ใน
ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยแห่งได้ถูกจัดเป็นพื้นที่สีเขียว เพราะในพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัย มีทั้งต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่แตกต่างกันออกไป ต้นไม้ในมหาวิทยาลัยสามารถเป็นร่มเงา ให้
นักศึกษามาทากิจกรรมยามว่างใต้ต้นไม้ที่สามารถให้ร่มเงาได้ ต้นไม้ยังมีประโยชน์อีกมากมาย
ผู้วิจัยได้มีความสนใจที่จะศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้ยืนต้น
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสารวจชนิด
พรรณไม้ยืนต้นเพื่อนามาศึกษาหาค่าการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้ยืนต้น เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์ชุมชนและสามารถมาประยุกต์ใช้ในด้านวิชาการและเพิ่มศักยภาพเป็นแหล่งดูดซับ
คาร์บอน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับพรรณไม้ยืนต้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาเภอเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
2. เพื่อศึกษามวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้ยืนต้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาเภอ
เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
3. เพื่อศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้ยืนต้นในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
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วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่องมือและอุปกรณ์
1. สายวัด / ตลับเมตร
2. ไคลโนมิเตอร์
3. จีพีเอส
4. ตารางแบบบันทึกพันธุ์ไม้
5. หนังสือพันธุ์ไม้ เรื่องพันธุ์ไม้ในมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ , หนังสือไม้ยืนต้นวิธีการ
ดาเนินการวิจัย
1. การเก็บข้อมูลของต้นไม้ที่มีระดับความสูง 130 เซนติเมตร เส้นรอบวง 20 เซนติเมตร
ขึ้นไป
1.1 การวัดความสู งของต้นไม้โ ดยใช้ ไคลโนมิเตอร์ ส่ องยอดที่สู งที่สุดของต้นไม้ที่
ต้องการสารวจ
1.2 การวัดระยะห่างของต้นไม้โดยใช้ตลับเมตรวัดจากจุดที่เรายืนไปหาโคลนต้น ที่
ระดับสายตาของผู้วัด
1.3 การวัดเส้นรอบวงโดยใช้สายวัดวัดรอบวงในที่ระดับความสูง 130 เซนติเมตรวัด
จากพื้นดิน
2. เมื่อได้ข้อมูลความสูงและเส้นรอบวงครบแล้ว ทาการบันทึกชื่อพันธุ์ไม้ ความสูงของ
ต้นไม้ และเส้นรอบวง ลงในตารางบันทึกผลและวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
2.1 การหามวลชีวภาพ โดย สมการแอลโลเมตริกสาหรับใช้ในการคานวณหามวล
ชีวภาพของต้นไม้ใช้สมการ การหามวลชีวภาพของป่าเบญจพรรณ ดังสมการของ Ogawa (ภานุวัตน์
ประเสริฐพงษ์. มปป)
WS = 0.0396 D2 H0.9326
โดย WS = มวลชีวภาพของลาต้น (กิโลกรัม)
D = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ระดับอก (เซนติเมตร)
H = ความสูงของต้นไม้ถึงปลายยอด (เมตร)
2.2 การคานวณการกักเก็บคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนกักเก็บ = มวลชีวภาพ (WS) × 0.5
2.3 คานวณปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้นไม้ดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ดูดซับ = ปริมาณคาร์บอนกักเก็บ × 3.67

29

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

30

ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ผลการประเมินการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
ลำดั บ

ชื่ อวงศ์

จำนวนต้ น WS (กิ โ ลกรั ม ต่ อไร่ )

กำรกั กเก็ บค ำร์ บอน
(กิ โ ลกรั ม ค ำร์ บอนต่ อไร่ )

กำรดู ด ซั บ
ค ำร์ บอนไดออกไซ ด์
(กิ โ ลกรั ม ค ำร์ บอนต่ อไร่ )

1

FABACEAE

118

2,388.31

1,194.16

4,382.56

2

APOCYNACEAE

43

399.45

199.73

733.00

3

BIGNONIACEAE

41

961.05

480.52

1,763.52

4

ANACARDIACEAE

38

914.52

457.26

1,678.15

5

LYTHRACEAE

32

155.74

77.87

285.79

6

LEGUMINOSAE

28

449.77

224.89

825.34

7

LAMIACEAE

20

145.16

72.58

266.37

8

DIPTEROCARPACEAE

18

76.43

38.21

140.24

9

PALMAE

11

20.46

10.23

37.55

10

MORACEAE

6

52.86

26.43

96.99

11

EBENACEAE

5

43.23

21.62

79.33

12

MELIACEAE

5

41.92

20.96

76.92

13

MYRTACEAE

5

19.19

9.59

35.21

14

BELERIC MYROBALAN

3

20.30

10.15

37.25

15

LECYTHIDACEAE

3

38.94

19.47

71.46

16

CAESALPINIACEAE

2

490.62

245.31

900.28

17

GUTTTIFERACEAE

1

2.37

1.18

4.35

6,220.33

3,110.16

11,414.30

รวมทั้ ง หมด

379

จากตารางที่ 1 ผลการประเมิ น การกั ก เก็ บ คาร์ บ อนในมวลชี ว ภาพเหนื อ พื้ น ดิ น จากใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่าพบไม้ยืนต้น
ทั้งหมด 379 ต้น 33 ชนิด โดยวงศ์ที่พบมากที่สุด คือ วงศ์ FABACEAE พบจานวน 118 ต้น
รองลงมา คือ วงศ์APOCYNACEAE พบจานวน 43 ต้น และวงศ์ คือ BIGNONIACEAE พบจานวน 41
ต้น ตามลาดับ และพบว่ามีมวลชีวภาพของไม้ยืนต้น (WS) เท่ากับ 6,220.33 กิโลกรัมต่อไร่ พบการ
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กั ก เก็ บ คาร์ บ อนของไม้ ยื น ต้ น เท่ า กั บ 3,110.16 กิ โ ลกรั ม คาร์ บ อนต่ อ ไร่ และพบการดู ด ซั บ
คาร์บอนไดออกไซด์ของไม้ยืนต้น เท่ากับ 11,414.30 กิโลกรัมต่อไร่ ของต้นไม้ทั้งหมด
ตารางที่ 2 ผลการสารวจพันธุ์ไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ลำดับที่

พันธุ์ไ ม้

ชื่ อ วิทยำศำสตร์

1 ปรดูป่ ่ า
Pterocarpus macrocarpus Kurz.
2 มะขาม
Tamarindus indica L.
3 ตีนเป็ ด
Alstonia scholaris (L) R.Br.
4 แคแสด
Spathodea campanulata P.Beauv.
5 ทองอุไร
Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth
6 ปี ป
Millingtonia hortensis L.f.
7 แคนา
Dolichandrone spathacea Schum.
8 มะม่วง
Mangifera indica (L.)
9 มะปราง
Bouea macrophylla Gritt.
10 เสลา
Lagerstroemia tomentosa C. Presl
11 ราชพฤกษ์ Cassia fistula L.
12 กระถินณรงค์ Acacia auriculiformis A.
13 จามจุรี
Samanea saman (Jacq.) Merr.
14 ขี้ เ หล็ก
Senna siamea(Lam.)
15 สัก
Tectona grandis L. F.
16 พะยอม
Shorea talura Roxb.
17 กระบาก
Anisoptera costata
18 ปาล์ม
Elaeis guineensis Jacq.
19 ข่อย
Streblus asper Lour.
20 ขนุน
Artocarpus heterophyllus Lam.

ชื่ อ วงศ์

จำนวนต้ น

FABACEAE

99

FABACEAE

19

APOCYNACEAE

43

BIGNONIACEAE

3

BIGNONIACEAE

16

BIGNONIACEAE

13

BIGNONIACEAE

9

ANACARDIACEAE

37

ANACARDIACEAE

1

LYTHRACEAE

32

LEGUMINOSAE

13

LEGUMINOSAE

8

LEGUMINOSAE

6

LEGUMINOSAE

1

LAMIACEAE

20

DIPTEROCARPACEAE

16

DIPTEROCARPACEAE

2

PALMAE

11

MORACEAE

2

MORACEAE

2
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ตารางที่ 2 ผลการสารวจพันธุ์ไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ต่อ)
ลำดับที่

พันธุ์ไ ม้

21 กร่าง
22 ตะโกนา
23 มะเกลือ
24 ยมหิ น
25 มะฮอกกานี
26 สะเดา
27 หว้า
28 ยูคาลิปตัส
29 ชมพู่
30 สมอภิเ ภก
31 สาละลังกา
32 อโศกน้ า
33 ชะมวง

ชื่ อ วิทยำศำสตร์

Ficus benghalensis L.
Diospyios rhodcalyx
Diospyros mollis Griff.
Chukrasia velutina Wight & Arn.
Swietenia macrophylla King
Azadirachta induca A.
Syzygium cumini L.
Eucalgptus Citriodora Hook.
Eugenia javanica Lam.
Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.
Couroupita guianensis Aubl.
Saraca indica L.
Garcinia cowa Roxb.

ชื่ อ วงศ์

จำนวนต้ น

MORACEAE

2

EBENACEAE

3

EBENACEAE

2

MELIACEAE

1

MELIACEAE

1

MELIACEAE
MYRTACEAE

3
1

MYRTACEAE

3

MYRTACEAE

1

BELERIC MYROBALAN

3

LECYTHIDACEAE

3

CAESALPINIACEAE

2

GUTTTIFERACEAE

1

รวมทั้งหมด

จากตารางที่ 2 ผลการสารวจพันธุ์ไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ พบไม้ทั้งหมด 379 ต้น 33 ชนิด ได้แก่วงศ์ FABACEAE คือ ประดู่ป่า (Pterocarpus
macrocarpus Kurz.) 99 ต้น มะขาม (Tamarindus indica L.) 19 ต้น วงศ์ APOCYNACEAE คือ
ตีนเป็ด (Alstonia scholaris (L) R.Br.) 43 ต้น วงศ์ BIGNONIACEAE คือ แคแสด (Spathodea
campanulata P.Beauv.) 3 ต้นทองอุไร (Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth) 16 ต้น ปีป
(Millingtonia hortensis L.f.) 13 ต้น แคนา (Dolichandrone spathacea Schum.) 9 ต้น วงศ์
ANACARDIACEAE คื อ มะม่ ว ง (Mangifera
indica
(L.)) 37
ต้ น มะปราง
(Boueamacrophylla Gritt.) 1 ต้น วงศ์ LYTHRACEAE คือ เสลา (Lagerstroemia tomentosa
C. Presl) 32 ต้น วงศ์ LEGUMINOSAE คือ ราชพฤกษ์ (Cassia fistula L.) 13 ต้น กระถินณรงค์
(Acacia auriculiformis A.) 8 ต้น จามจุรี (Samanea saman (Jacq.) Merr.) 6 ต้น ขี้เหล็ก
(Senna siamea(Lam.)) 1 ต้น วงศ์ LAMIACEAE คือ สัก (Tectona grandis L. F.) 20 ต้น วงศ์
DIPTEROCARPACEAE คือ พะยอม (Shorea talura Roxb.) 16 ต้น กระบาก (Anisoptera
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costata) 2 ต้น วงศ์ PALMAE คือ ปาล์ม (Elaeis guineensis Jacq.) 11 ต้น วงศ์ MORACEAE คือ
ข่อย (Streblus asper Lour.) 2 ต้น ขนุน (Artocarpus heterophyllus Lam.) 2 ต้น กร่าง (Ficus
benghalensis L.) 2 ต้น วงศ์ EBENACEAE คือ ตะโกนา (Diospyios rhodcalyx) 3 ต้น มะเกลือ
(Diospyros mollis Griff.) 2 ต้น วงศ์ MELIACEAE คือ ยมหิน (Chukrasia velutina Wight &
Arn.) 1 ต้น มะฮอกกานี (Swietenia macrophylla King) 1 ต้น สะเดา (Azadirachta induca
A.) 3 ต้น วงศ์ MYRTACEAE คือ หว้า (Syzygium cumini L.) 1 ต้น ยูคาลิปตัส (Eucalgptus
Citriodora Hook.) 3 ต้น ชมพู่ (Eugenia javanica Lam.) 1 ต้น วงศ์ BELERIC MYROBALAN
คือสมอพิเภก (Terminaliabellirica (Gaertn.) Roxb.) 3 ต้น วงศ์ LECYTHIDACEAE คือ สาละ
ลังกา (Couroupita guianensis Aubl.) 3 ต้น วงศ์ CAESALPINIACEAE คือ อโศกน้า (Saraca
indica L.) 2 ต้นและวงศ์ GUTTTIFERACEAE คือ ชะมวง (Garcinia cowa Roxb.) 1 ต้น
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้ยืนต้นในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่าพบไม้ยืนต้นทั้งหมด 379 ต้น
33 ชนิด 17 วงศ์ โดยวงศ์ที่พบมากที่สุด คือ วงศ์ FABACEAE พบจานวน 118 ต้น รองลงมา วงศ์
APOCYNACEAE พบจานวน 43 ต้น และวงศ์ BIGNONIACEAE พบจานวน 41 ต้น และวงศ์อื่นๆ
ตามลาดับ และพบว่ามีปริมาณมวลชีวภาพ (WS) ของไม้ยืนต้นของพื้นที่ที่สารวจทั้งหมดมากที่สุด คือ
ประดู่ป่า มะม่วง และแคนารองลงมาตามลาดับ โดยค่าที่พบอยู่ที่ 2,224.94 911.61 และ 797.04
กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ และพบว่ามีปริมาณการกักเก็บคาร์บอน ของไม้ยืนต้นของพื้นที่ที่สารวจ
ทั้งหมดมากที่สุด คือ ประดู่ป่า แคนา และมะม่วงรองลงมาตามลาดับ โดยค่าที่พบอยู่ที่ 1,112.47
455.81 และ 797.04 กิ โ ลกรั ม คาร์ บ อนต่ อ ไร่ ตามล าดั บ และพบว่ า มี ป ริ ม าณการดู ด ซั บ
คาร์บอนไดออกไซด์ ของไม้ยืนต้นของพื้นที่ที่สารวจทั้งหมดมากที่สุด คือ ประดู่ป่า มะม่วง และแคนา
รองลงมาตามลาดับ โดยค่าที่พบอยู่ที่ 4,082.77 1,672.81 และ 1,462.57 กิโลกรัมคาร์บอนต่อไร่
ตามลาดับ ในภาพรวมของพื้นที่ที่ศึกษาพบ มวลชีวภาพ (WS) ทั้งหมด เท่ากับ 6,220.33 กิโลกรัมต่อ
ไร่ การกักเก็บคาร์บอนทั้งหมด 3,110.16 กิโลกรัมคาร์บอนต่อไร่ และการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์
ทั้งหมดเท่ากับ 11,414.30 กิโลกรัมคาร์บอนต่อไร่
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมของพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (เขตพื้นที่การศึกษา
ย่านมัทรี) อาเภอพะยุหะ จังหวัดนครสวรรค์
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ควรมีการศึกษากักเก็บคาร์บอนใต้พื้นดินมาเปรียบเทียบกับการกักเก็บคาร์บอนเหนือ
พื้นดิน
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้งสาเร็จลงได้ด้วยดี ผู้ศึกษาต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ประจาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่กรุณาให้คาปรึกษา ชี้แนะ แก้ไข ข้อบกพร่อง และเป็นกาลังใจให้ ขอกราบ
ขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ให้คาปรึกษาแนะนาและเป็นกาลังใจที่ดีเสมอมา รวมทั้งขอขอบคุณเพื่อนๆ
ทุกคน ที่ให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆและเป็นกาลังใจให้ตลอดมา
เอกสารอ้างอิง
ชัญษา กันฉิ่ง. การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของพืชที่มีเนื้อไม้ ป่าชุมชนห้วยข้าวก่า
อาเภอจุน จังหวัดพะเยา. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม: พะเยา, 2559.
เดชา บุญค้า. ต้นไม้. กรุงเทพ. 2545.
ภานุวัตน์ ประเสริฐพงษ์. “การศึกษามวลชีวภาพ.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
http://www.op.mahidol.ac.th/oppe/downloads/sus-meeting- (มปป), สืบค้น
วันที่ 2 มกราคม 2561.
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การบาบัดน้าเสียจากโรงงานเซรามิคด้วยกระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมี
Treatment of Ceramic Wastewater by Chemical Coagulation
and Flocculation Process
พิมผกา โพธิลังกา(Phimphaka Phothilangka)* รัฎาภรณ์ สิงห์ไชย(Rutsadaporn Singchai)
จตุพงษ์ หน้านวล(Jatupong nanual)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
*
Corresponding author. E-mail: pphothilangka@gmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อหาปริมาณที่เหมาะสมของสารสร้างรวมตะกอน (coagulant)
เพื่อใช้สาหรับบาบัดน้าเสียด้วยกระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมี ซึ่งเป็นขั้นตอนที่จาเป็น
อย่างยิ่งต่อการบาบัดน้าเสียจากโรงงานเซรามิค เนื่องจากสามารถลดความขุ่นและของแข็งทั้งหมด
ของน้าเสียได้ น้าเสียที่ใช้ในการทดลองนี้เป็นน้าตัวอย่างที่เก็บมาจากโรงงานเซรามิคในตาบลศาลา
อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง ทาการทดลองด้วยชุดทดลอง Jar Test ตามวิธีการมาตรฐานเพื่อ
ศึกษากระบวนการสร้างและรวมตะกอนโดยใช้ โพแทสเซียมอลูมิเนียมซัลเฟต (potassium
aluminum sulfate; KAl(SO4)2.12H2O) เป็นสารสร้างรวมตะกอนในปริมาณที่แตกต่างกัน โดยใช้น้า
เสีย 500 มิลลิลิตร บาบัดด้วยการกวนเร็วความเร็วรอบ 100 รอบต่อนาที (rpm) เป็นเวลา 2 นาที
แล้วกวนช้าที่ 30 rpm เป็นเวลา 20 นาที และปล่อยให้ตกตะกอนเป็นเวลา 20 นาที ความเข้มข้นของ
สารสร้างรวมตะกอนที่ใช้คือ 0.04 - 1.0 % (W/V) ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่ากระบวนการสร้างและ
รวมตะกอนด้วยการใช้ potassium aluminum sulfate เข้มข้น 0.04% จะส่งผลต่อการกาจัดความ
สกปรกในรูป COD, ของแข็งทั้งหมด, และค่าความขุ่นได้ 16.89%, 79%, และ55.95% ตามลาดับ น้า
ทิ้งที่ได้มีค่า COD เท่ากับ 2,880 mg/L ปริมาณของแข็งทั้งหมด เท่ากับ 0.12% และค่าความขุ่น
สุดท้ายเท่ากับ 43.3 NTU
คาสาคัญ: น้าเสียโรงงานเซรามิค การสร้างตะกอนร่วม สารสร้างรวมตะกอน ความขุ่น
Abstract
This research attempted to determine the optimum dose of the coagulants
required for the coagulation and flocculation process as an essential stage of the
ceramic wastewater treatment. This process lessens turbidity and total solid of
wastewater. The wastewater used in these experiments was collected from local
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ceramic factories in Sala sub-district, Koka district, Lampang province. A series of jar
test experiments was conducted as the standard treatment method in order to
investigate the coagulation-flocculation process by different doses of potassium
aluminum sulfate as coagulant. The experiments were run at 100 rpm for 2 min, 30
rpm for 20 min and 20 min for settling to treat ceramic wastewater 500 mL. The
concentrations of alum were applied as 0.04 - 1.0 % (W/V). The results showed that
coagulation process with 0.04% of potassium aluminum sulfate affectively removed
COD, TS, and turbidity on 16.89, 79%, and 55.95%, respectively. The effluent
characteristics were 2,880 mg/L COD, and 0.12% TS. The final turbidity was 43.3 NTU
Keywords: Ceramic Waste Water, Coagulation, Coagulant, Turbidity
บทนา
น้าเสียจากโรงงานเซรามิคโดยเฉพาะจากสถานประกอบการที่มีการเคลือบและล้างสี จะมีน้า
เสี ย ที่ มี ลั ก ษณะขุ่ น มาก อั น เกิ ด จากอนุ ภ าคของของแข็ ง ที่ แ ขวนลอยอยู่ ใ นน้ าและคอลลอยด์
องค์ประกอบเหล่านี้แม้มีบางชนิดไม่เป็นพิษ แต่ความขุ่นที่มีส่งผลต่อแหล่งน้าที่รองรับน้าเสีย โดย
ของแข็งแขวนลอยต่างๆ สามารถขวางกั้นปริมาณแสงที่ส่องผ่านสู่แหล่งน้า ทาให้การสังเคราะห์แสง
ของสิ่งมีชีวิตในน้าลดลง ส่งผลต่อปริมาณออกซิเจนที่อาจไม่เหมาะสมต่อการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตใน
น้า นอกจากนี้ยังทาให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่น่ามองอีกด้วย
กระบวนการสร้างและรวมตะกอน (coagulation and flocculation process) เป็น
กระบวนการบาบัดน้าเสียที่ถูกออกแบบสาหรับใช้ในการลดความขุ่นของน้าเสีย (Al-Asheh & Aidan,
2017) ซึ่งส่วนใหญ่มีทั้งของแข็งแขวนลอยและสารประกอบคอลลอยด์ เทคนิคนี้สามารถบาบัดน้าเสีย
อย่างมีประสิทธิภาพและมีการประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย เช่น ใช้สาหรับบาบัดน้าเสียจากโรงงานสกัด
น้ ามั น ปาล์ ม การล้ า งหมึ ก พิ ม พ์ โรงงานฟอกย้ อ ม อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอ เป็ น ต้ น หลั ก การของ
กระบวนการสร้างและรวมตะกอนคือ การเติมสารสร้างรวมตะกอน (Coagulant) เช่น Aluminium
Sulfate (Al2(SO4)3.18H2O) ลงไปในน้าเสียทาให้คอลลอยด์หลายอนุภาคจับตัวกันเป็นกลุ่ม(floc) จน
มีน้าหนักมากและสามารถตกตะกอนลงมาได้รวดเร็ว สารสร้างรวมตะกอนทาหน้าที่เสมือนเป็นตัว
ประสานให้อนุภาคมารวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนมากขึ้น ซึ่งน้าเสียต่างชนิดกันย่อมใช้สารสร้างรวม
ตะกอนในปริมาณไม่เท่ากันในการบาบัดน้าเสีย การลดค่าความขุ่นในน้าเสียเป็นกระบวนการที่จาเป็น
และเป็นประเด็นท้าทายกับสถานประกอบการที่มีน้าเสียลักษณะดังกล่าว การศึกษาในครั้งนี้จึงมุ่ง
ทดลองหาปริมาณสารสร้างรวมตะกอนที่เหมาะสมต่อการบาบัดน้าเสียจากโรงงานเซรามิค โดยใช้
potassium aluminum sulfate ซึ่งเป็นสารที่หาได้ง่ายและมีราคาไม่แพง เป็นสารสร้างรวมตะกอน
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อ ศึก ษาปริ มาณที่เ หมาะสมของสารสร้า งรวมตะกอนในการบาบัด น้าเสี ย จากโรงงาน
เซรามิค
วิธีดาเนินการวิจัย
น้าเสียที่ใช้ในการทดลอง
น้าเสี ยที่ใช้ในการทดลองนี้เป็นน้าเสี ยจากสายการผลิ ตการเคลื อบสี การล้างสี ในสถาน
ประกอบการเซรามิค ในตาบลศาลา อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง ซึ่งมีลักษณะขุ่นมาก การศึกษา
ลักษณะของน้าเสียทาได้โดยการเก็บตัวอย่างแบบcomposite จากบ่อพักน้าของสายการผลิตการ
เคลือบสี การล้างสีจากโรงงานเซรามิค ตัวแปรที่วิเคราะห์ได้แก่ ปริมาณค่าความขุ่น ของแข็งทั้งหมด
ค่าพีเอช อุณหภูมิ และค่าซีโอดี โดยวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐานของ American Water Works
Association (AWWA) ดังรายละเอียดในตาราง 1
ตาราง 1 ตัวแปรและวิธีการที่วิเคราะห์
Parameters
pH
Temperature
Chemical Oxygen Demand; COD
Soluble COD; CODs
Particulate COD; CODx
Total Solids;TS
Turbidity

Method
pH Meter (Eutech pH 700)
Thermometer
Closed Reflux and Titrimetric Method (5220C)
Closed Reflux and Titrimetric Method
Closed Reflux and Titrimetric Method
Gravimetric method
Gravimetric method

ภาพ 1 น้าเสียจากโรงงานเซรามิคที่ใช้ในการทดลอง
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การศึกษาการตกตะกอนของน้าเสีย
นาน้าเสียจากโรงงานเซรามิคจานวน 1,000 มิลลิลิตร มาใส่ในภาชนะแก้วทรงกระบอก
เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ซม. สูง 16 ซม. ตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอนตามแรงโน้มถ่วงของโลกเป็นเวลาทั้งสิ้น 8
สัปดาห์ ทาการเก็บตัวอย่างน้าบริเวณส่วนบนของภาชนะมาวิเคราะห์ทุกๆ 2 สัปดาห์ ตัวแปรที่ทาการ
วิเคราะห์ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) อุณหภูมิ ของแข็งทั้งหมด ค่าความขุ่น และค่าซีโอดี ด้วย
วิเคราะห์ตามวิธีการมาตรฐานของ AWWA ดังรายละเอียดในตาราง 1
การบาบัดน้าเสียด้วยกระบวนการสร้างรวมตะกอน
ศึกษาการตกตะกอนด้วยกระบวนการสร้างรวมตะกอน โดยใช้ โพแทสเซียมอลู มิ เนียม
ซัลเฟต (KAl(SO4)2.12H2O) เป็นสารสร้างรวมตะกอน ปริมาณที่ใช้ได้แก่ 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, และ 1.0
% ซึ่งเป็นช่วงค่าความเข้มข้นที่มีผลต่อการสร้างรวมตะกอนในน้าเสียด้วยโพแทสเซียมอลูมิเนียม
ซัลเฟต (Guidaa et al.,2007 ; Ismail et al., 2012; Al-Asheh & Aidan, 2017 ; Irfan et
al.,2017) ทาการทดลองด้วยชุดทดลอง Jar-test (VELP-Scientifica JLT6) ดังแสดงในภาพ 2(B)
เดินระบบด้วยการกวนเร็วที่ความเร็วรอบ 100 rpm เป็นเวลา 2 นาที จากนั้นจึงกวนช้าด้วยความเร็ว
30 rpm เป็นเวลา 20 นาที และปล่อยให้ตกตะกอนเป็นเวลา 20 นาที วิเคราะห์คุณภาพน้าก่อนและ
หลังจากการเดินระบบ โดยตัวแปรที่ทาการวิเคราะห์ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ ของแข็ง
ทั้งหมด ค่าความขุ่น ค่าซีโอดีทั้งหมด (CODt) ซีโ อดีละลายน้า(CODs) และซีโ อดีที่เป็นอนุภาค
(CODx) ด้วยวิเคราะห์ตามวิธีการมาตรฐานของ AWWA ดังรายละเอียดในตาราง 1 เพื่อศึกษาปริมาณ
สารสร้างรวมตะกอนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบาบัดน้าเสียจากโรงงานเซรามิค

A

B

ภาพ 2 ลักษณะทางกายภาพของน้าเสียจากโรงงานเซรามิคที่ใช้ในการทดลอง (A)และ ชุดทดลอง
Jar-test (B)

38

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

การวิเคราะห์ข้อมูล
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ค่าตัวแปรต่างๆ ตามวิธีการมาตรฐาน (ตาราง 1) สถิติที่ใช้ในการ
วิเ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ประกอบไปด้ ว ย ค่ า ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. สมบัติของน้าเสีย
น้าเสียที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นน้าเสียที่เก็บตัวอย่างจากโรงงานเซรามิคขนาดเล็ก ใน
ตาบลศาลา อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปางที่มีสายการผลิตของการเคลือบสี และ ล้ างสี ผลิ ตภัณฑ์
เซรามิค น้าเสียดังกล่าวมีลักษณะดังแสดงในตาราง 2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าชี้ให้เห็นว่า น้าเสีย
จากโรงงานเซรามิคดังกล่าวมีค่าความสกปรกสูง โดยมีค่าความสกปรกในรูปซีโอดีทั้งหมดเฉลี่ยเท่ากับ
3,504 mg/L มีค่าความขุ่นสูงถึง 524 NTU ค่าพีเอชเฉลี่ย ประมาณ 7.4 ชี้ให้เห็นว่าน้าชะขยะมี
คุณสมบัติเป็นกลางถึงด่าง มีปริมาณของแข็งทั้งหมดเป็นองค์ประกอบ 1.830 g/L ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ของแข็งที่ไม่ละลายน้า นอกจากนี้ยังพบว่าน้าเสียดังกล่าวมีโลหะหนักเป็นองค์ประกอบได้แก่ ตะกั่ว
แคดเมียม และโครเมียม ที่ความเข้มข้น 7.669, 0.033, 0.527 mg/L ตามลาดับ ขณะที่ไม่พบปริมาณ
ทองแดงในน้าเสียดังกล่าว
ตาราง 2 ลักษณะของน้าเสียจากโรงงานเซรามิคที่ใช้ในการทดลอง
Parameters
Units
Value
pH
Chemical Oxygen Demand
(COD)
Total Solids (TS)

--

7.4±0.055

mg/L

3,504±272

g/ L

1.830±0.186

Turbidity

NTU

524

Cadmium (Cd)

mg/L

0.033±0.001

Chromium (Cr)

mg/L

0.527±0.038

Lead (Pb)

mg/L

7.669±0.5772

Copper (Cu)

mg/L

ND
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การตกตะกอนน้าเสีย
เมื่ อ ทดลองน าน้ าเสี ย จากโรงงานเซรามิ ค ซึ่ ง เป็ น น้ าเสี ย ที่ มี ค วามขุ่ น สู ง มาศึ ก ษาการ
ตกตะกอนของน้าเสียด้วยการตกตะกอนตามแรงโน้มถ่วงของโลก พบว่าการตั้งทิ้งไว้ทาให้ของแข็ง
แขวนลอยที่อยู่ในน้าเสียสามารถตกตะกอนลงได้อย่างช้าๆ ดังแสดงในภาพ 3
1.20
1.00

0.96

TS (%)

0.80
0.60

0.55

0.40

0.40

0.39

0.37

0.20
0.00
0

2

4

6

8

10

sedimentation time (week)
600
524

500

Turbidity (NTU)

400
300
200
100

0
-100

2

4

45.3

32

11

10

0

6

8

10

sedimentation time (week)

ภาพ 3 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณของแข็งทั้งหมด (บน) และค่าความขุ่น (ล่าง) ของน้าเสียจาก
โรงงานเซรามิค เมื่อตั้งทิ้งให้ตกตะกอนเป็นเวลา 8 สัปดาห์
จากภาพ 3 จะเห็นได้ว่าในช่วง 2 สัปดาห์แรกนั้น ของแข็งในน้าเสียจากโรงงานเซรามิคมี
แนวโน้มที่จะตกตะกอนอย่างเป็นระเบียบ ซึ่งสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างการลดลงของแข็ง
ทั้งหมดและระยะเวลาที่ใช้ในการตกตะกอนได้ดังสมการที่ (1)
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TS = 0.478t – 0.559559
----------------(1)
เมื่อ TS คือ ปริมาณของแข็งทั้งหมด (mg/L) และ t คือ ระยะเวลาที่ใช้ในการตกตะกอน
การวิเคราะห์ป ริ มาณความขุ่นในน้าพบว่ามีแนวโน้มลดลง สอดคล้ องกับการลดลงของ
ปริมาณของแข็งทั้งหมด โดยในระยะ 2 สัปดาห์แรกนั้น การตกตะกอนด้วยแรงโน้มถ่วงส่งผลให้ค่า
ความขุ่นลดลงในอัตราเร็วที่มากกว่าการลดลงของปริมาณของแข็งทั้งหมด ความสัมพันธ์ระหว่างการ
ลดลงของค่าความขุ่นและระยะเวลาที่ใช้ในการตกตะกอนแสดงในสมการที่ (2)
Turbi = 457t – 504
----------------(2)
เมื่อ Turbi คือ ค่าความขุ่น (NTU) และ t คือ ระยะเวลาที่ใช้ในการตกตะกอน
โดยภาพรวมแล้วการตกตะกอนด้วยแรงโน้มถ่วงนี้จะสามารถลดปริมาณของแข็งทั้งหมดใน
ระบบร้อยละ 58.52 และสามารถลดความขุ่นได้ ร้อยละ 98.09 ในเวลา 2 สัปดาห์ หลังจากสัปดาห์ที่
2 ไปแล้วการตกตะกอนจะเป็นไปอย่างช้ามากและมีแนวโน้มที่จะเกิดการสร้างตะกอนใหม่จากสารที่
เป็นองค์ประกอบของน้าเสีย ขณะเดียวกันค่าความสกปรกของน้าในรูปของ COD มีแนวโน้มที่จะ
ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป โดยสามารถลดค่าซีโอดีของน้าเสียจาก 3,568 mg/L ไปเป็น 3,104 mg/L คิด
เป็นประสิทธิภาพในการกาจัดค่าซีโอดีเฉลี่ยตลอดการทดลองใน 8 สัปดาห์ เท่ากับ 13%
การบาบัดน้าเสียด้วยกระบวนการสร้างและรวมตะกอน
การศึกษาผลการใช้สารรวมตะกอนที่มีต่อการตกตะกอนของน้าเสียจากโรงงานเซรามิค
ด้วย โพแทสเซียมอลูมิเนียมซัลเฟต ความเข้มข้น 0.2 -1.0 % ทาการทดลองด้วยวิธี Jar test โดยใช้
การกวนเร็ว 100 rpm เป็นเวลา 2 นาที จากนั้น จึงกวนช้าด้วยความเร็ว 30 rpm เป็นเวลา 20 นาที
แล้วตั้งทิ้งไว้ให้สารละลายตกตะกอน เป็นเวลา 20 นาที ผลการทดลองแสดงในตาราง 3
ตาราง 3 ผลของการดาเนินระบบด้วยปริมาณสารสร้างรวมตะกอนที่แตกต่างกัน
coagulant
TS
Turbidity
CODt
CODs
doses
(%)
(NTU)
(mg/L)
(mg/L)
(%)
0
0.06
26
3,424
0.2
0.08
12
3,264
528
0.4
0.19
15
2,944
160
0.6
0.23
18
2,928
80
0.8
0.25
62
2,896
208
1.0
0.50
20
2,864
112

CODx
(mg/L)
2,736
2,784
2,848
2,688
2,752
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ผลการทดลองในตารางที่ 3 ชี้ให้เห็นว่าน้าทิ้งที่ออกจากระบบบาบัดด้วยกระบวนการสร้าง
รวมตะกอนจะมีแนวโน้มของการเพิ่มขึ้นของปริมาณของแข็งตามปริมาณสารสร้างรวมตะกอนที่เติม
ลงไป การพิจารณาถึงการกาจัดค่าความขุ่นของน้า พบว่าการใช้สารสร้างรวมตะกอนที่ความเข้มข้น
ร้อยละ 0.2, 0.4, และ 0.6 ส่งผลให้ระบบมีประสิทธิภาพในการกาจัดค่าความขุ่นได้ไม่แตกต่างกันมาก
นักคิดเป็น 54%, 42%, และ 31% ตามลาดับ ขณะที่แต่ละความเข้มข้นของสารสร้างรวมตะกอนที่ใช้
ส่งผลการลดค่าซีโอดีในปริมาณที่ไม่แตกต่างกันมากนัก
หากพิจารณาความสัมพันธ์ของความสกปรกในรูปของซีโอดีที่ละลายน้า (Soluble COD;
CODs) กับ ความสกปรกในรูปของซีโอดีที่อยู่ในรูปของอนุภาค (Particulate COD; CODx) ดังภาพ 4
จะเห็นได้ว่า สารสร้างรวมตะกอน (coagulant) อย่าง Potassium Aluminum Sulfate ที่นอกจาก
จะช่วยลดค่าความสกปรกของน้าเสียจากโรงงานเซรามิคได้แล้ว ยังส่งผลต่อการเปลี่ ยนรูปของสาร
กล่าวคือ ค่าความสกปรกในรูป COD มีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆเมื่อมีการใช้สารสร้างรวมตะกอน
เพิ่ มขึ้ น ซึ่ง อธิบ ายได้ ว่ าเมื่อ เติ ม Alum ลงในสารละลาย Alumจะท าปฏิ กิริ ยากับ available
alkanility ทีอยู่ในระบบ เช่น คาร์บอเนต (carbonate; CO32-), -ไบคาร์บอเนต (bicarbonate ;
HCO3) และ ไฮดรอไซด์(hydroxide ; OH-) หรือ ฟอสเฟต (phosphate ; PO43−) เกิดเป็นเกลือ
อลูมิเนียมที่ไม่ละลายน้าซึ่งสามารถไปจับกับอนุภาคของคอลลอยด์อันเป็นองค์ประกอบของน้าเสีย
แล้วตกตะกอนลงมา (Priyanka et al., 2014) ส่งผลให้น้ามีความใสมากขึ้นและความค่าความสกปรก
ลดลง ซึ่งปฏิกิริยาที่มีความเป็นไปได้แสดงในสมการที่ (3) (Droste, 1997)
Al2(SO4)3. 18H2O + 6H2O  2 Al(OH)3 + 6H+ + 3SO42- + 18H2O ___________(3)
นอกจากนี้ยังพบว่า ในน้าเสียที่มีองค์ประกอบของสภาพด่างอยู่แล้ว เช่น คาร์บอเนต และ/หรือ ไบ
คาร์บอเนต ปฏิกิริยาของสารสร้างรวมตะกอนอาจเกิดได้ ดังแสดงในสมการที่ (4)
Al2 (SO4)3. 18H2O + 3 Ca (HCO3)2  2Al (OH)3 +3CaSO4 +6CO2 +18H2O _______(4)
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ภาพ 4 การเปลี่ยนแปลงของค่า COD เมื่อใช้ปริมาณสารสร้างรวมตะกอนที่แตกต่างกัน
ผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าความเข้มข้นของสารสร้างรวมตะกอน 0.2 % - 0.6
% ส่งผลให้ค่า CODs เพิ่มสูงขึ้น และมีมากกว่าความเข้มข้นอื่ๆ แสดงให้เห็นถึงการลดลงของความ
สกปรกในรูปของซีโอดีทอี่ ยู่ในลักษณะอนุภาค การพิจารณาถึงการกาจัดค่าความขุ่นของน้า พบว่าการ
ใช้ Potassium Aluminum Sulfate เข้มข้น 0.2% ส่งผลให้น้าทิ้งมีปริมาณความขุ่นน้อยที่สุด (12
NTU) เมื่อเทียบกับการใช้ alum ที่ความเข้มข้นอื่น ดังนั้นเพื่อให้ได้ปริมาณสารสร้างรวมตะกอนที่
เหมาะสมในการบาบัดน้าเสียจากโรงงานเซรามิค การใช้ Potassium Aluminum Sulfate ที่ความ
เข้มข้น 0.2 % เป็นสารสร้างรวมตะกอนจึงถูกเลือกเพื่อนาไปศึกษาต่อไป
การศึกษาปริมาณสารสร้างรวมตะกอนที่เหมาะสมต่อการบาบัดน้าเสียจากโรงงานเซรามิค
เพื่อเป็ นการใช้ปริ มาณสารสร้างรวมตะกอนที่น้อยที่สุ ดและส่ งผลต่อการกาจัดค่าความ
สกปรกและลดความขุ่นของน้าเสียจากโรงงานเซรามิค ความเข้มข้นของ Potassium Aluminum
Sulfate ซึ่งเป็นสารสร้างรวมตะกอนที่หาได้ง่ายและราคาไม่แพง ที่ความเข้มข้น 0.04 – 0.2 %
(W/V) จึงถูกนาไปศึกษาการบาบัดน้าเสียด้วยวิธีตกตะกอนร่วมด้วยกระบวนการ Jar test (VELPScientifica JLT6) การศึกษาครั้งนี้ ใช้ความเข้มข้นของสารสร้างรวมตะกอนที่ 0.04, 0.08, 0.12,
0.16, และ 0.2% ควบคู่ไปกับชุดควบคุม (ไม่มีการใช้สารสร้างรวมตะกอน) ทาการกวนเร็วด้วย
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ความเร็ว 100 rpm เป็นเวลา 2 นาที จากนั้น จึงกวนช้าด้วยความเร็ว 30 rpm เป็นเวลา 20 นาที
แล้วตั้งทิ้งไว้ให้สารละลายตกตะกอน เป็นเวลา 20 นาที ผลการทดลองแสดงในตาราง 4
ตารางที่ 4 ผลของการดาเนินระบบด้วยปริมาณสารสร้างรวมตะกอนที่แตกต่างกัน
coagulant doses
TS
Turbidity
CODt
(%)
(%)
(NTU)
(mg/L)
0
0.58
98.3
3,424
0.04
0.12
43.3
2,880
0.08
0.76
56.3
3,200
0.12
0.89
51.3
2,880
0.16
0.45
51.3
2,976
0.20
0.54
53.3
2,880
การบ าบั ด น้ าเสี ย จากโรงงานเซรามิ ค ด้ ว ยกระบวนการสร้ า งและรวมตะกอน โดยใช้
potassium aluminum sulfate ที่ความเข้มข้นต่างๆ เป็นสารสร้างรวมตะกอน ชี้ให้เห็นว่าปริมาณ
สารสร้างรวมตะกอนที่ 0.04% สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการตกตะกอนของระบบส่งผลให้สามารถ
ลดความขุ่นได้ 55.95% (ภาพ 5) สอดคล้องกับปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ลดลงจาก 0.58% เหลือ
เพียง 0.12% คิดเป็นประสิทธิภาพในการลดปริมาณของแข็งได้เท่ากับ 78.99 ขณะที่ค่าความสกปรก
ของน้าเสียในรูป COD ถูกกาจัดไปได้ร้อยละ 16.89 (ภาพ 6) ผลการทดลองดังกล่าวมีความสอดคล้อง
กับ การศึกษาการบ าบั ดน้ าเสี ยด้ว ยกระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมี โดยใช้ aluminum
sulfate เป็นสารสร้างรวมตะกอนของ Guidaa et al. (2007) ที่แสดงให้เห็นว่าปริมาณของ
aluminum sulfate ที่ 0.045% เป็นปริมาณที่น้อยเกินกว่าจะสามารถกาจัดค่าความสกปรกของน้า
เสียในรูป COD ได้ ซึ่งการจะเพิ่มประสิทธิภาพการกาจัด COD นั้น สามารถทาได้โดยการปรับค่าพี
เอชให้ถึง 8.0 (Guidaa et al., 2007)
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ภาพ 5 การเปลี่ยนแปลงของค่าความขุ่นเมื่อใช้ปริมาณสารสร้างรวมตะกอนที่แตกต่างกัน
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ภาพ 6 ประสิทธิภาพของระบบในการกาจัดของแข็ง ความขุ่น และ COD เมื่อใช้สารสร้างรวมตะกอน
ที่แจกต่างกัน
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A

B

ภาพ 7 ลักษณะของน้าเสียที่บาบัดด้วยกระบวนการสร้างและรวมตะกอน โดยใช้ alum
0.04% เป็น สารร่วมสร้างตะกอน (B) เปรียบเทียบน้าเสียจากโรงงานเซรามิค (A)
สรุป
การบาบัดน้าเสียจากโรงงานเซรามิคที่เน้นกระบวนการวาดและเคลือบสีเป็นหลักสามารถลด
ค่าความสกปรกได้โดยใช้ potassium aluminum sulfate เป็นสารสร้างรวมตะกอน โดยความ
เข้มข้นที่เหมาะสมคือ 0.04 % ต่อการดาเนินระบบด้วยการกวนเร็ว 100 rpm เป็นเวลา 2 นาที ต่อ
ด้วยการกวนช้าด้วยความเร็ว 30 rpm เป็นเวลา 20 นาที แล้วตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอน เป็นเวลา 20
นาที พบว่าการใช้สารสร้างรวมตะกอนสามารถลดความขุ่นและปริ มาณของแข็งได้เท่ากับ 55.95%
และ 78.99% ตามลาดับ ขณะที่ค่าความสกปรกของน้าเสียในรูป COD ถูกกาจัดไปได้ร้อยละ 55.95
เมื่อเทียบกับการบาบัดน้าด้วยการตกตะกอนตามแรงโน้มถ่วงที่สามารถลดค่าความสกปรกได้เพียง
13% แต่อาจใช้เวลานานกว่าถึง 2 สัปดาห์
ข้อเสนอแนะ
การใช้ Potassium Aluminum Sulfate เป็นสารสร้างรวมตะกอนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่
ช่วยลดต้นทุนในการบาบัดน้าเสีย เนื่องจากเป็นสารที่หาได้ง่ายและมีราคาถูกเมื่อเทียบกับสารที่มี
คุณสมบัติเป็นสารสร้างรวมตะกอนชนิดอื่น การทราบปริมาณที่เหมาะสมต่อการบาบัดน้าเสียจาก
โรงงานเซรามิคจะทาให้การดาเนินระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล อย่างไรก็ตามยังคงมีบางปัจจัยที่มี
ผลต่อการบาบัดน้าเสียด้วยด้วยกระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมี เช่น pH (pH booster)
หรือการใช้สารสร้างรวมตะกอนตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป เป็นต้น
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการ พัฒนา และประเมินความพึงพอใจของ
ระบบจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารเทศบาลตาบลวังทอง โดยทาการสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลและ
ความต้องการจากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง สรุปสาระสาคัญของปัญหาและความต้องการเชิงเนื้อหา
พบว่า 1) ทาอย่างไรจึงจะทาให้ผู้ประกอบกิจการเกิดความสะดวกสบาย ลดขั้นตอนและระยะเวลาใน
การเดินทางมาติดต่อ 2) ทาอย่างไรจึงจะช่วยทาให้เจ้าหน้าที่เกิดความสะดวกสบายในการประมวลผล
และสรุปข้อมูลการตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบกราฟ
สารสนเทศได้อย่างถูกต้องและการแสดงผลเป็นไปโดยทันทีทันใด และ 3) ทาอย่างไรจึงจะช่วยลด
ค่าใช้จ่ายและต้นทุนของเทศบาล หลังจากนั้นนาผลวิจัยที่ได้มาทาการออกแบบระบบด้วยหลักการเชิง
วัตถุ แล้วพัฒนาระบบโดยใช้หลักการ Responsive Web มีผู้ใช้งานหลัก 4 ระดับคือ ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุ ข อสม. ทีมสุขภาพ และผู้ประกอบการ และเมื่อติดตั้งและอบรมการใช้งาน
ระบบแล้วจึงทาการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (xˉ = 4.28)
คาสาคัญ: การพัฒนาระบบ ระบบจัดการ สุขาภิบาลอาหาร
Abstract
This research aims to study needs, develop, and evaluate satisfaction in food
sanitation management system for Wang Thong Subdistrict Municipality. A group of
purposive samples was interviewed to gather data and needs. Problems and needs
were summarized into: 1) how to facilitate entrepreneurs, reduce process and time
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for travelling; 2) how to facilitate staff in processing and summarize information in
evaluation of food sanitation into graphic format correctly and quickly; and 3) how to
reduce cost and expense of the municipality. Results were used to design a system
using OOP and Responsive Web development. Users were divided into 4 main
groups: administrators, sanitation department staff and village health volunteer,
health team, and entrepreneurs. After installation and training, users’ satisfaction was
evaluated and found overall satisfaction in high level (xˉ = 4.28).
Keywords: system development, management system, food sanitation
บทนา
กรมอนามั ย ได้ด าเนิ น งานอาหารปลอดภั ย โดยมุ่ ง เน้ น การแก้ ไ ขและลดปั ญ หาความไม่
ปลอดภัยที่เกิดจากการบริโภคอาหาร อาหารสดในตลาดสด และอาหารปรุงสาเร็จจากสถานประกอบ
กิจการด้านอาหารต่าง ๆ เช่น ร้านจาหน่ายอาหาร แผงลอยจาหน่ายอาหาร โรงอาหารในโรงเรียน
สถาบันการศึกษา โรงครัวโรงพยาบาล การจัดบริการอาหารต่าง ๆ มิ นิมาร์ท ขณะเดียวกันได้มุ่งเน้น
การเพิ่มศักยภาพของประชาชนให้มีความรู้ และตระหนักในการเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัย การ
ลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ ตลอดจนเฝ้าระวังและผลักดันให้ผู้ประกอบการได้ทาการผลิต จาหน่าย
และปรุงประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนาภาคี
เครื อ ข่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการดู แ ลสถานประกอบกิ จ การด้ า นอาหาร เช่ น การอบรมเจ้ า หน้ า ที่
ผู้รั บ ผิ ดชอบในองค์กรท้องถิ่น ในการตรวจสอบอาหารตั้งแต่เริ่มมีการดาเนินงานโครงการอาหาร
สะอาดรสชาติอร่อย Clean Food Good Taste ในการพัฒนายกระดับสถานประกอบกิจการด้าน
สุ ข าภิ บ าลอาหารเรื่ อ ยมาตั้ ง แต่ ปี 2542 จนถึ ง ปั จ จุ บั น ซึ่ ง มี อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น
ผู้รับผิดชอบในการกากับดูแลสถานประกอบกิจการ ตาม พรบ.การสาธารณสุข 2535 โดยมีหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ (กระทรวงสาธารณสุข, 2556)
เทศบาลตาบลวังทอง อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่หนึ่ง
ที่ได้เล็ งเห็ น ถึงความส าคัญของการดาเนินงานอาหารปลอดภัย ซึ่งพบว่ามีปัญหาเช่นเดียวกับใน
ภาพรวมทั้งประเทศ คือมีสถานประกอบเพิ่มขึ้นมากขึ้น (ข้อมูลสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ,
2560) และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีน้อยและมีภาระมากจึงดูแลได้ไม่ครอบคลุมทั่วถึง การรักษาคุณภาพจึง
อาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง การนามาตรการด้านกฎหมายมาบังคับใช้ยังไม่ทั่วถึง ตลอดจนประชาชน
ทั่วไปและผู้ประกอบการไม่ทราบเกี่ยวกับกฎหมาย การประกอบอาชีพจาหน่ายอาหารมีความอิสระทา
ได้ง่าย หากไม่มีระบบหรือมาตรการดาเนินการรองรับหรือการส่งเสริมผลักดันสถานประกอบกิจการ
ให้เข้าสู่ระบบตามกฎหมายแล้ว อาจจะส่งผลให้การดาเนินงานของท้องถิ่นไม่สามารถควบคุมดูแล
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ข้อมูลสถานประกอบกิจการได้ จึงมีความจาเป็นต้องศึกษาพัฒนาระบบการรับรองด้านสุขาภิบาล
อาหารขึ้น ตามแนวทางกระบวนงานสร้างคุณค่า เพื่อเป็นต้นแบบและมีมาตรฐานระบบเดียวกันทั่ว
ประเทศ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการให้บริการอินเทอร์เน็ตมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ทาให้ผู้ผลิตรวมถึงนักพัฒนาพร้อมใจกัน
พัฒ นาซอร์ ฟแวร์ และอุป กรณ์ต่าง ๆ ให้ ส ามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิว เตอร์
โทรศัพท์ หรื อแม้แต่แท็บ เล็ตก็สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เช่นกัน นั่นหมายความว่าปัจจุบันมี
อุปกรณ์มากมายที่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป เช่น ความกว้าง
ความสูง ความละเอียดหน้าจอ และอื่น ๆ อีกมากมาย (โกวิทย์ แซ่เล้า , 2555) ดังนั้นการออกแบบ
เว็บไซต์ให้รองรับการเข้าชมผ่านมือถือได้นั้นจึงกาลังมีผู้ให้ความสนใจทั้งในส่วนของด้านธุรกิจ หรือ
ด้านการศึกษา ทั้งนี้การออกแบบเว็บไซต์ด้วยหลักการ Responsive Web Design จะทาให้เว็บไซต์
สามารถรองรับการเข้าชมผ่านอุปกรณ์ทุกชนิด ทุกขนาดหน้าจอ ตั้งแต่คอมที่ขนาดจอแตกต่างกันไป
จนถึงสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
ดังนั้ น คณะผู้ วิจั ย จึ งสนใจที่จะนาความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีเว็บมาพัฒ นาระบบ
จัดการด้านสุขาภิบ าลอาหารเทศบาลตาบลวังทองขึ้น ภายใต้โ จทย์สาคัญ 3 ประการ คือ 1) ทา
อย่างไรจึงจะทาให้ผู้ประกอบกิจการอาหารเกิดความสะดวกสบาย ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
เดินทางมาติดต่อทาธุรกรรมกับสานักงานเทศบาลฯ 2) ทาอย่างไรจึงจะช่วยทาให้เจ้าหน้าที่เกิดความ
สะดวกสบายในการประมวลผลและสรุปข้อมูลการตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการ
ต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบกราฟสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและการแสดงผลเป็นไปโดยทันทีทันใด และ
3) ทาอย่างไรจึงจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนเอกสาร และกระดาษลงได้ ซึ่งในปัจจุบันเทศบาลฯ
จะต้องใช้เอกสารและกระดาษทุกขั้นตอนในการทาธุรกรรมงานสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งจากโจทย์ข้างต้น
คณะผู้วิจัยได้นามาวิเคราะห์ และกาหนดโครงสร้างการทางานของระบบจัดการด้านสุขาภิบาลอาหาร
เทศบาลตาบลวังทองในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่นที่สามารถจัดการกับขั้นตอนการทาธุรกรรมของ
ผู้ ป ระกอบการอาหาร กับ เทศบาลฯ ตั้ง แต่ กระบวนการต้น น้าถึ งปลาย ได้แ ก่ การยื่ น คาร้อ งขอ
ใบอนุญาตประกอบกิจการจาหน่ายอาหาร การอนุมัติใบอนุญาตตามลาดับสายงาน การจัดทาและต่อ
ใบอนุญาต การจัดทาบัตรผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการจาหน่ายอาหาร การตรวจประเมินสุขาภิบาล
อาหาร การจัดทาทะเบียนผู้ประกอบกิจการจาหน่ายอาหาร และการจัดทารายงานสรุป รวมทั้งได้
ปรับปรุงกระบวนการเดิม โดยทาการพัฒนาฟังก์ชั่นการประเมินตนเองด้านสุขาภิบาลอาหารโดยผู้
ประกอบกิจการ เพื่อให้ระบบทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ส่วนการประเมินตนเองจะ
ช่วยให้เทศบาลฯ ได้รับข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการให้ใบอนุญาต และต่อ
ใบอนุญาตจาหน่ายอาหารสาหรับผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีการออกแบบระบบ
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ให้สามารถรองรับการเข้าชมผ่านอุปกรณ์ทุกชนิด ทุกขนาดหน้าจอ ตั้งแต่คอมที่ขนาดจอแตกต่างกัน
ไปจนถึงสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตอีกด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความต้องการระบบจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารเทศบาลตาบลวังทอง
2. เพื่อพัฒนาระบบจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารเทศบาลตาบลวังทอง
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจระบบจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารเทศบาลตาบลวังทอง
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารเทศบาลตาบลวังทอง แบ่ง
การศึกษาออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนการวิจัย ทาการเก็บรวบรวมปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และความต้องการ
ระบบ ด้วยแบบสัมภาษณ์ เสร็จแล้ววิเคราะห์และแปรผล โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
จานวน 5 คน ได้แก่ ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ เจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม
และผู้ประกอบการ
2. ขั้นตอนการพัฒนาระบบ ทาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ เสร็จแล้วนาผลจากการ
วิเคราะห์และออกแบบมาทาการพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่น โดยใช้ Apache เป็น Web Server
และภาษา PHP ในการพัฒนาโปรแกรม เชื่อมโยงฐานข้อมูล MySQL และทาการออกแบบหน้าจอ
โดยใช้หลักการ Responsive Web
3. ขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารเทศบาลตาบลวัง
ทอง เมื่อมีการติดตั้งระบบแล้วทาการจัดอบรมการใช้งานและประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบจั ดการ
ด้านสุขาภิบาลอาหารเทศบาลตาบลวังทอง โดยคัดเลือกแบบเจาะจงจานวนทั้งสิ้น 30 คน ได้แก่
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการ
แสดงในรายละเอียดในภาพ 1
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ขั้นตอนการวิจัย

วัตถุประสงค์

แหล่งข้อมูล

1. เก็ บ รวบรวมปั ญ หา แนวทางการ
แก้ ไ ขปั ญ หา และความต้ อ งการระบบ
ด้วยแบบสัมภาษณ์
2. วิเคราะห์และแปรผล

1. เพื่อศึกษาความต้องการระบบจัดการ

คัด เลื อ กกลุ่ มตั วอย่ างแบบเจาะจงจานวน

ด้านสุขาภิบาลอาหารเทศบาลตาบลวังทอง
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5

คน ได้ แ ก่ ผู้ อ านวยการกองสาธารณสุ ข ฯ
เ จ้ า ห น้ า ที่ ง า น สุ ข า ภิ บ า ล อ น า มั ย แ ล ะ

สิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการ

ได้ทราบถึงความต้องการฟังก์ชนั การทางานของระบบจากผู้ใช้งาน

วัตถุประสงค์

แหล่งข้อมูล

2. เพื่ อ พั ฒ น าร ะบบจั ด ก าร ด้ า น

ใช้ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาทาการวิเคราะห์

ขั้นตอนการพัฒนาระบบ

3. วิเคราะห์และออกแบบระบบ

Apache เป็น
Web Server และภาษา PHP ในการ
4. พัฒนาระบบ ใช้

สุขาภิบาลอาหารเทศบาลตาบลวังทอง

และอ อ ก แบบร ะบบ และพั ฒ น าร ะบบ
ตามลาดับ

พั ฒ นาโปรแกรม เชื่ อ มโยงฐานข้ อ มู ล

MySQL และท าการออกแบบหน้ า จอ
โดยใช้หลักการ Responsive Web
ได้ระบบจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารเทศบาลตาบลวังทอง

ขั้นตอนประเมิน

5. จัดอบรมการใช้งานและประเมินความ
พึ ง พอใจผู้ ใ ช้ ร ะบบจั ด การด้ า นสุ ข าภิ บ าล
อาหารเทศบาลตาบลวังทอง

วัตถุประสงค์

แหล่งข้อมูล

3. ประเมิ น ความพึ ง พอใจของระบบ

คัดเลือกแบบเจาะจงจานวนทั้งสิ้น 30 คน

จั ด การด้ า นสุ ข าภิ บ าลอาหารเทศบาล

ได้ แ ก่ ผู้ อ านวยการกองสาธารณสุ ข ฯ

ตาบลวังทอง

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการ

ได้ทราบถึงความพึงพอใจต่อระบบจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารเทศบาลตาบลวังทองโดยใช้หลักการ

Responsive Web

ภาพ 1 ขั้นตอนวิธีดาเนินการวิจัย

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

ผลการวิจัย
คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารเทศบาลตาบลวัง
ทอง ตามขั้นตอนการดาเนินการวิจัยที่ได้กาหนดไว้ตามลาดับ ซึ่งสามารถนาเสนอผลการวิจัยออกเป็น
3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาความต้องการของผู้ใช้ระบบจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารเทศบาล
ตาบลวังทอง โดยใช้แบบสัมภาษณ์รวบรวมข้อมูล สรุปความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละระดับดังนี้
1. ผู้ประกอบการ หรือผู้ประกอบกิจการอาหารมีความต้องการลดขั้นตอน และระยะเวลา
ในการเดินทางมาติดต่อทาธุรกรรมกับสานักงานเทศบาลฯ
2. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขมีความต้ องการในส่ว นของการประมวลผลที่รวดเร็วและ
แม่นยา และสามารถสรุปข้อมูลการตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการต่าง ๆ ให้อยู่ใน
รูปแบบของกราฟสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและการแสดงผลเป็นไปโดยทันที ทันเวลา
3. อสม. ทีมสุขภาพ สามารถจัดการข้อมูลผลการตรวจประเมินสถานประกอบการด้าน
สุขาภิบาลอาหารผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือแท็บแล็ตได้
4. ผู้ บริ ห ารมีความต้องการที่จะสามารถเรียกดูรายงานสรุปข้อมูล สารเทศในรูปแบบ
ตารางและกราฟ ผ่านทางอุปกรณ์ทุกชนิด ทุกขนาดหน้าจอ ทั้งนี้เทศบาลตาบลวังทองมีความต้องการ
ที่จะลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนเอกสาร และกระดาษลงได้
ส่วนที่ 2 ผลการพัฒนาระบบจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารเทศบาลตาบลวังทอง
1. ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ เมื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลของระบบเสร็จสิ้นได้นา
ข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ นามาทาการออกแบบระบบ ซึ่งมีโครงสร้างการทางานของระบบ ดังนี้
1.1 ผู้ใช้งาน ประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อสม. ทีมสุขภาพ และ
ผู้ประกอบการ
1.2 ขั้นตอนการทางาน/ประมวลผลของโปรแกรม มีดังนี้ 1) จัดการข้อมูลคาร้องขอ
จัดตั้งสถานประกอบการ/ขอรับใบอนุญาต 2) ส่งผลการประเมินตนเองในด้านสุขาภิบาลอาหารโดย
ผู้ประกอบการ 3) ตรวจสอบข้อมูลคาร้องและพื้นที่ประกอบการ 4) จัดการข้อมูลการรับรองการแจ้ง
จัดตั้งสถานประกอบการ 5) แจ้งผลการแก้ไขปรับปรุงพื้นที่ประกอบการ 6) บันทึก/ส่งผลการแก้ไข
ปรับปรุงพื้นที่ประกอบการ 7) อนุมัติใบอนุญาตจัดตั้งสถานประกอบการ 8) พิมพ์ใบอนุญาตจัดตั้ง
สถานประกอบการ 9) พิมพ์บัตรประจาตัวผู้ได้รับอนุญาตจัดตั้งสถานประกอบการ 10) จัดการข้อมูล
ทะเบียนผู้ประกอบการ 11) แสดงผลที่ตั้งสถานประกอบการบนแผนที่อิเลคทรอนิกส์ 12) นาเข้า
ข้ อ มู ล ทะเบี ย นผู้ ป ระกอบการจากไฟล์ Excel 13) จั ด การข้ อ มู ล ผลการตรวจประเมิ น สถาน
ประกอบการด้านสุขาภิบาลอาหาร 14) นาเข้าข้อมูลผลการตรวจประเมินสถานประกอบการด้าน
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สุขาภิบาลอาหารจากไฟล์ Excel 15) จัดการข้อมูลการขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานประกอบการ และ
16) รายงานสรุปข้อมูลสารเทศในรูปแบบตารางและกราฟ
1.3 รูปแบบการแสดงผลและการเข้าถึงระบบจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารเทศบาล
ต าบลวั ง ทอง ระบบสามารถท างานบนระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต และแสดงผลในรู ป แบบ
Responsive Web ที่สามารถปรับขนาดได้อย่างเหมาะสมกับขนาดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ และ
สมาร์ทโฟน

ภาพ 2 ขั้นตอนการทางานของระบบ
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ภาพ 3 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างขั้นตอนการทางานรูปแบบเดิมกับการใช้ระบบใหม่
2. ผลการพัฒนาระบบ เมื่อนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และออกแบบมาพัฒนาระบบ
การพัฒนาระบบจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารเทศบาลตาบลวังทอง โดยใช้ Apache เป็น Web
Server และภาษา PHP ในการพัฒนาโปรแกรม เชื่อมโยงฐานข้อมูล MySQL และทาการออกแบบ
หน้าจอ โดยใช้หลักการ Responsive Web ซึ่งมีหน้าจอการพัฒนาระบบดังแสดงในภาพ 4 ถึง ภาพ
9 ดังนี้

ภาพ 4 หน้าจอหลักแสดงบน Desktop
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ภาพ 5 หน้าจอหลักแสดงบนสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต
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ภาพ 6 หน้าจอส่วนบริการผู้ประกอบกิจการ

ภาพ 7 หน้าจอส่วนจัดการข้อมูลสาหรับเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ภาพ 8 หน้าจอส่วนจัดการข้อมูลสาหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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ภาพ 9 หน้าจอการตรวจสอบและให้ผลการตรวจสอบคาร้องขออนุญาตประกอบกิจการจาหน่าย
อาหาร
ส่วนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจระบบจัดการด้านสุขาภิบ าลอาหารเทศบาลตาบลวัง
ทอง ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน Function Requirement Test เป็นการประเมินความ
ถูกต้องและประสิทธิภาพของระบบว่าตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบมากน้อยเพียงใด 2) ด้าน
Function Test เป็นการประเมินความถูกต้องและประสิทธิภาพของระบบว่าสามารถทางานได้ตาม
ฟังก์ชั่นงานของระบบมากน้อยเพียงใด 3) ด้าน Usability Test เป็นการประเมินลักษณะการ
ออกแบบระบบว่ามีความง่ายต่อการใช้งานมากน้อยเพียงใด และ 4) ด้าน Security Test เป็นการ
ประเมินระบบในด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลว่ามีมากน้อยเพียงใด ซึ่งสามารถสรุป ผลดัง
ตาราง 1
ตาราง 1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ระบบจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารเทศบาล
ตาบลวังทอง
หัวข้อการประเมินผล
1. ด้าน Functional Requirement Test
2. ด้าน Functional Test
3. ด้าน Usability Test
4. ด้าน Security Test
รวม

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระดับความพึงพอใจ

4.35 (2)
4.18 (4)
4.40 (1)
4.20 (3)
4.28

0.66
0.72
0.67
0.58
0.66

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 1 พบว่า ผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบจัดการด้านสุขาภิบาลอาหาร
เทศบาลตาบลวังทอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.28) โดยสามารถเรียงลาดับรายการประเมิน
ที่ผู้ใช้พึงพอใจจากระดับมากไปน้อย ดังนี้ 1) ด้าน Usability Test เป็นการประเมินลักษณะการ
ออกแบบระบบว่ า มี ค วามง่ า ยต่ อ การใช้ ง านมากน้ อ ยเพี ย งใด (xˉ = 4.40) 2) ด้ า น Functional
Requirement Test เป็นการประเมินผลความถูกต้อง และประสิทธิภาพของระบบว่าตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ระบบมากน้อยเพียงใด (xˉ = 4.35) 3) ด้าน Security Test เป็นการประเมินระบบใน
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ด้านการรั กษาความปลอดภัย ของ ข้อมูล ในระบบว่ามีมากน้อยเพียงใด (xˉ = 4.20) และ 4) ด้าน
Functional Test เป็นการประเมินความถูกต้องและประสิทธิภาพในการทางานของระบบว่าสามารถ
ทางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบมากน้อยเพียงใด (xˉ = 4.18) ตามลาดับ
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาและพัฒนาระบบจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารเทศบาลตาบลวังทอง สามารถ
สรุปและอภิปรายดังนี้
1. สรุปผล การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1.1 สรุปผลส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลวามต้องการระบบจัดการด้านสุขาภิบาลอาหาร
เทศบาลต าบลวั ง ทอง โดยใช้ แ บบสั ม ภาษณ์ จ ากผู้ อ านวยการกองสาธารณสุ ข ฯ เจ้ า หน้ า ที่ ง าน
สุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม และผู้ประกอบการ จานวนทั้งสิ้น 5 คน พบว่า ผู้ใช้ทั้ง 4 ระดับ ไม่
ว่าจะเป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อสม.ทีมสุขภาพ และผู้ประกอบการ หรือผู้ประกอบ
กิจการอาหารมีความต้องการความสะดวกสบายในส่วนของงานของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นลดขั้นตอน
และระยะเวลาในติดต่อทาธุรกรรมต่ าง ๆ การประมวลผลที่รวดเร็วและแม่นยา และสามารถสรุป
ข้อ มู ล การตรวจประเมิ น สุ ข าภิบ าลอาหารของผู้ ป ระกอบการต่ า ง ๆ ให้ อ ยู่ ในรู ป แบบของกราฟ
สารสนเทศได้อย่างถูกต้องและการแสดงผลเป็นไปโดยทันที ทันเวลา และสามารถดูสารสนเทศต่าง ๆ
ผ่านทางอุปกรณ์ทุกชนิด ทุกขนาดหน้าจอ
1.2 สรุ ป ผลส่ ว นของการพั ฒ นาระบบ คณะผู้ วิ จั ย ได้ น าผลจากการวิ เ คราะห์ และ
ประมวลผลสาระความรู้ที่ได้จากการสัมภาษณ์ความต้องการ มาทาการพัฒนาระบบ ซึ่งสามารถ
จัดการกับขั้นตอนการทาธุรกรรมของผู้ประกอบการอาหาร กับเทศบาลฯ ตั้งแต่การยื่นคาร้องขอ
ใบอนุญาตประกอบกิจการจาหน่ายอาหาร การอนุมัติใบอนุญาตตามลาดับสายงาน การจัดทาและต่อ
ใบอนุญาต การจัดทาบัตรผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการจาหน่ายอาหาร การตรวจประเมินสุขาภิบาล
อาหาร การจัดทาทะเบียนผู้ประกอบกิจการจาหน่ายอาหาร และการจัดทารายงานสรุป รวมทั้งได้
ปรับปรุงกระบวนการเดิม โดยทาการพัฒนาฟังก์ชั่น การประเมินตนเองด้านสุขาภิบาลอาหารโดยผู้
ประกอบกิจการ เพื่อให้ระบบทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ส่วนการประเมินตนเองจะ
ช่วยให้เทศบาลฯ ได้รับข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการให้ใบอนุญาต และต่อ
ใบอนุญาตจาหน่ายอาหารสาหรับผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีการออกแบบระบบ
ให้สามารถรองรับการเข้าชมผ่านอุปกรณ์ทุกชนิด ทุกขนาดหน้าจอ ตั้งแต่คอมที่ขนาดจอแตกต่างกัน
ไปจนถึงสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน
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1.3 สรุป ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ ใช้ระบบ เมื่อติดตั้งระบบแล้ วผู้ วิจัยได้ทาการ
ประเมิน ความพึงพอใจของผู้ ใช้ ซึ่งเป็นผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ
ผู้ประกอบการ จานวน 30 คน พบว่า ผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบจัดการด้านสุขาภิบาล
อาหารเทศบาลตาบลวังทอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 4.28)
2. อภิปรายผล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลวามต้องการระบบจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารเทศบาลตาบลวัง
ทอง โดยใช้แบบสัมภาษณ์ สาเร็จไปได้ด้วยดี ได้ข้อมูลครบถ้วน ทั้งในส่วนของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่ใช้
งานโดยตรง และผู้ประกอบการที่เข้ามาใช้งาน ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ใช้การสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
เพราะว่าข้อมูลที่ได้นั้นเป็นข้อมูลการใช้งานเฉพาะด้าน เป็นความต้องการของผู้ใช้งานจริง ๆ และกลุ่ม
ตัวอย่างมีความรอบรู้ ความชานาญและประสบการณเกี่ยวกับการจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารจริง ซึ่ง
สอดคล้ องกับ หนั งสื อของ กัล ยา วานิช ย์บัญชา (2542) ที่ ได้เขียนความหมายของการเลื อกกลุ่ ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ว่าเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการ
ตัดสินใจของผู้วิจัยเอง ลักษณะของกลุ่มที่เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงต้องอาศัยความรอบรู้ ความชานาญและประสบการณ์ในเรื่องนั้น ๆ ของผู้ทาวิจัย
2. การพัฒนาระบบ คณะผู้วิจัยได้ใช้ Apache เป็น Web Server และภาษา PHP ในการ
พัฒ นาโปรแกรม เชื่อ มโยงฐานข้อ มูล MySQL และท าการออกแบบหน้ าจอ โดยใช้ ห ลั กการ
Responsive Web เพื่อที่จะสามารถรองรับการเข้าชมผ่านอุปกรณ์ทุกชนิด ทุกขนาดหน้าจอ ซึ่งใน
ปัจจุบันมีออกแบบระบบใช้หลักการ Responsive Web อย่างเช่น จารุณี ภัทรวงษธนา สุพัฒนวรี
ทิพยเจริญ และพงศกร จันทราช (2560) ที่ทาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สาหรับการ
จัดทาแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ชุมชนกึ่งเมืองตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับ
การบริหารจัดการชุมชนแบบมีส วนร่วมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ไดทาการพัฒนาระบบโดยใช้ภาษา
สคริปต์พีเอชพี (PHP) และใช้ระบบฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ในการจัดเก็บข้อมูล และใน
ส่ว นของการออกแบบเว็บ ไซต์ของระบบสารสนเทศนั้นได้ใช้เทคนิคการออกแบบการแสดงผลใน
ลักษณะ Responsive Website ที่รองรับการแสดงผลบนทุกอุปกรณ
3. การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบ เมื่อติดตั้งระบบแล้วผู้วิจัยได้ทาการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้ พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจในด้านความง่ายในการใช้งานระบบ (Usability Test) มา
เป็นอันดับ 1 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากระบบที่คณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นนั้นมีการออกแบบเมนูต่าง ๆ เข้าใจ
ง่าย และเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ อีกทั้งถ้าผู้ใช้ไม่เข้าใจในขั้นตอนการใช้ระบบตรงส่วนใดก็
สามารถดูคู่มือออนไลน์เพื่อแนะนาการใช้งานระบบทุกขั้นตอนโดยละเอียด ซึ่งสอดคล้องกับงานของ
คิวกร สิริวัฒนานนท์ (2551) ที่ทางานวิจัยเรื่อง การสร้างต้นแบบออนโทโลยีนกในประเทศไทยด้วยวิกิ
พีเดีย ที่ได้มีการประเมินความพึงพอใจในส่วนของระบบเช่นกัน และผลการประเมินความพึงพอใจใน
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ส่วนของด้านความง่า ยในการใช้งานระบบ (Usability Test) ก็มีความพึงพอใจมากกว่าด้านอื่น ๆ
เช่นกัน
ข้อเสนอแนะ
คณะผู้วิจัยให้ข้อเสนอแนะเพื่อการต่อยอดงานวิจัยนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้
1. ควรมีการพัฒนาระบบต่อยอดในลักษณะของโมบายแอพพลิเคชั่น เพื่อที่จะได้เพิ่มความ
สะดวกของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น
2. ในส่วนของการออกแบบหน้าจออินเทอร์เฟสอาจออกแบบตามโครงสร้างฐานข้อมูลเป็น
หลัก โดยยังไม่ได้มีการใช้ชุดคาสั่ง Ajax หรือ Jquery ที่ช่วยควบคุมการโต้ตอบอินเทอร์เฟสที่ง่ายต่อ
การใช้ของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตาบลวังทอง ขอขอบคุณผู้อานวยการกอง
สาธารณสุขฯ เจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการ และบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่ได้
กล่าวถึงที่มีส่วนช่วยให้การดาเนินการวิจัยนี้ สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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การเสริมดักแด้ไหมในอาหารต่อการเจริญเติบโต
และประสิทธิภาพการใช้อาหารของกุ้งขาว
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and feed utilization of whit leg shrimp (Litopeneus vannamei)
ผการัตน์ ปานช่วย(Phakarat Panchuai)
อัจฉรา อุยยาหาญ(Atchara Auyyahan) รุ่งกานต์ กล้าหาญ(Rungkan Klahan)*
1

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
*
Corresponding author E-mail: rukiirun@windowslive.com

บทคัดย่อ
การทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการเสริมดักแก้ไหมในอาหารต่อการ
เจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหารและอัตราการรอดตายของกุ้งขาว และคุณภาพน้าเลี้ยงกุ้ง
โดยทาการศึกษาในกุ้งขาวระยะ post larva 15 (P15) แบ่งเป็น 3 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ
3 ซ้า ได้แก่ กุ้งขาวที่ได้รับอาหารที่ไม่มีการเสริมดักแด้ไหมในอาหาร และกุ้งขาวกลุ่มที่ได้รับอาหาร
เสริมดักแด้ไหม 3 และ 6% โดยเลี้ยงกุ้งขาวในน้าความเค็ม 10 ppt ทาการทดลองเป็นระยะเวลา 45
วัน โดยไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้าตลอดการทดลอง เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า การเจริญเติบโต และ
ประสิทธิภาพการใช้อาหารของกุ้งขาวที่ได้รับอาหารเสริมดักแด้ไหมที่ 3 และ 6% มีค่าดีกว่ากลุ่ม
ควบคุม (P<0.05) นอกจากนี้อัตรารอดตายของกุ้งขาวที่ได้รับอาหารเสริมดักแด้ไหม 6% มีอัตรารอด
ตายสูงที่สุดเท่ากับ 40.69±0.19 (P<0.05) และกุ้งขาวในกลุ่มดังกล่าวยังมีการลอกคราบสูงกว่ากลุ่ม
ทดลองอื่นด้วย (p<0.05) โดยมีค่าเท่ากับ 6.00 ± 1.00 คราบ สาหรับคุณภาพน้าในแต่ละกลุ่ม
ทดลองมีค่าอยู่ในช่วงปกติของการเลี้ ยงกุ้งทะเลทั่วไป ซึ่งจากการทดลองชี้ให้เห็นว่าการเสริมดักแด้
ไหมในอาหารกุ้งขาวสามารถเสริมได้ทั้งระดับ 3 และ 6% ในอาหารจะสามารถเพิ่มการเจริญเติบโต
ประสิทธิภาพการใช้อาหาร และอัตราการรอดตายได้ดี แต่ถ้าต้องการเพิ่มการลอกคราบของกุ้งขาว
ควรเสริมดักแด้ไหมในอาหารที่ 6%
คาสาคัญ: กุ้งขาว ดักแด้ไหม ประสิทธิภาพการใช้อาหาร
Abstract
This study was to investigate the effect of silk worm pupae supplementation
feed on growth performance and feed utilization including water quality. Post lava 15
(P15) stage of shrimp was used and divided into 3 groups with 3 replications. Shrimp
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was cultured in 10 ppt saline water and fed with silk worm pupae supplemented at
0, 3 and 6% for 45 days without water change throught the experiment. At the end
of trial, growth performance and feed utilization showed higher in shrimp fed with
silk worm pupae supplemented at 3 and 6% than control group (P<0.05). Moreover,
survival rate and molting of shrimp fed with silk worm pupae supplemented at 6%
was highest were 40.69±0.19 % and 6.00 ± 1.00 molt (P<0.05), respectively. Water
quality in each group was in range of water quality standard for Litopeneus
vannamei culture. The result indicated that silk worm pupae supplemented at 3 and
6 % can promoted growth performance, feed utilization and survival rate in the
event of focus on molting should to use at 6%.
Keywords: Litopeneus vannamei. silk worm pupae. Feed conversion ratio.
บทนา
กุ้งขาวแปซิฟิกที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงในประเทศไทยเรียกว่ากุ้งขาวแวนนาไม หรือ “กุ้งขาว”
เป็นกุ้งที่เลี้ยงง่าย มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากพ่อแม่พันธุ์ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์มาเป็น
เวลานาน และทาให้มีการนาเข้าไปเลี้ยงในหลาย ๆ ประเทศ สาหรับประเทศไทยได้มีการนากุ้งขาวเข้า
มาทดลองเลี้ยงในปี พ.ศ. 2541 แต่การทดลองในครั้งนั้นไม่ประสบความสาเร็จมากนัก (วิกิพีเดีย,
2561) จนกระทั่ง เดื อนมีน าคม พ.ศ. 2545 กรมประมงได้ อ นุญ าตให้ นาพ่อ แม่พั นธุ์ ที่ป ลอดเชื้ อ
(Specific Pathogen Free, SPF) จากต่างประเทศเข้ามาทดลองเลี้ยง ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่การ
เลี้ยงกุ้งกุลาดาในประเทศไทยกาลังประสบปัญหาในเรื่องกุ้งโตช้า โดยเฉพาะในขณะที่จับกุ้งจะพบว่ามี
กุ้งขนาดเล็กน้าหนักประมาณ 3 ถึง 5 กรัมเป็นจานวนมาก ทาให้เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปั ญหา
ภาวะขาดทุน ในขณะเดียวกันเกษตรกรบางส่วนได้ทดลองเลี้ยงกุ้งขาว ซึ่งส่วนใหญ่ให้ผลค่อนข้างดี
และจากกระแสการเลี้ยงกุ้งขาวที่ได้ผลดีกว่ากุ้งกุลาดา ส่งผลให้เกษตรกรจานวนมากหันมาเลี้ยงกุ้ง
ขาวกันมากขึ้นแต่เนื่องจากกุ้งขาวเป็นกุ้งชนิดใหม่ที่ไม่เคยเลี้ยงในประเทศไทยมาก่อน ข้อมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรม การเลี้ยง การให้อาหาร ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลเกี่ยวกับการเลี้ยงยังไม่มีการศึกษามา
ก่อน ทาให้เกษตรกรบางส่วนประสบปัญหาในเรื่องของกุ้งเป็นโรค ลูกพันธุ์ที่มีคุณภาพไม่ดีหลังจาก
เลี้ยงไปแล้วมีปัญหากุ้งโตช้าและมีลักษณะผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้น (วิกิพีเดีย, 2561) โรคของกุ้งขาวที่
พบในปัจจุบันมีมากขึ้นกว่าในอดีต เช่น โรคโรคดวงขาวหรือโรคจุดขาว โรคตัวพิการ โรคตัวแดง(ทอ
ร่า) โรคกุ้งตายด่วน โรคEMS โรคขี้ขาว เป็นต้น (อุตสาหกรรมกุ้งขาวไทย, 2561) ซึ่งโรคเหล่านี้เกิดมา
จากการที่พื้นบ่อและคุณภาพน้าและอาหารที่ด้อยคุณภาพ การใช้อาหารที่ไม่มีคุณภาพที่ส่งผลให้กับ
สุขภาพและการเจริญเติบโตของกุ้ง ลดลงหรือช้าลง ดังนั้นการเสริมวัตถุดิบในอาหารเพื่อเพิ่มการ
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เจริญเติบโตและเสริมสุขภาพกุ้งจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตกุ้งขาวต่อไปดักแด้ไหมเป็น
สิ่งหนึ่งที่ได้จากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม มีคุณค่าทางโภชนาการซึ่งมีโปรตีนสูงถึง 55.77 % ไขมัน
24.62 % และในน้ามันมีกรดไขมันอิ่มตัว 32.83 % มีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 67.17 % เป็นกรดไขมัน
จ าเป็ น คื อ กรดไลโนเลอิ ค และกรดไลโนเลนิ ค ค่ อ นข้ า งมากกว่า คือ 6.08 % และ 26.53 %
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 2559) ดักแด้ไหมยังเป็นสัตว์ในกลุ่มเดียวกับกุ้งขาวอยู่ในPhylum
arthropoda ซึ่งเปลือกของดักแด้ไหมมีไคทินเช่นเดียวกับกุ้ง และการเจริญเติบโตต้องใช้การลอก
คราบเช่นเดียวกัน (วิกิพีเดีย, 2558) ดังนั้นการใช้ดักแด้ไหมในอาหารกุ้งขาวน่าจะเป็นเพิ่มการ
เจริญเติบโตและการลอกคราบของกุ้งได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีการใช้ในการใช้ดักแด้ไหมในอาหารสัตว์
น้าชนิ ดอื่น ๆ เช่น การใช้ดักแด้ไหมบ้านเป็นแหล่ งโปรตีนในอาหารปลาดุกลูกผสม เนื่องจากการ
ทดลองพบว่า การใช้ดักแด้ไหมบ้านทดแทนปลาป่น จานวน 5 ระดับ คือ 0, 25, 50, 75 และ 100
เปอร์เซ็นต์ของโปรตีนจากปลาป่น พบว่าประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนมีค่าลดลงตามระดับ การใช้
ดักแด้ไหมที่เพิ่มขึ้นและสามารถใช้ดักแด้ไหมทดแทนปลาป่นได้ 25 เปอร์เซ็นต์ ของโปรตีนจากปลา
ป่นในหารปลาดุกลูกผสม ตลอดช่วงเลี้ยง 3 เดือนโดยมีผลให้เติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหาร อัตรา
รอด ต้น ทุน การผลิตปลา สุขภาพปลาคุณภาพซาก และยอมรับภัณฑ์ของผู้ บริโ ภค ใกล้ เคียงกับ
อาหารที่ใช้ปลาป่นและกากถั่วเหลืองเป็นแหล่งโปรตีน (อรพินทและคณะ, 2546) และการใช้ดักแด้
ไหมทดแทนอาหารปลาในการเลี้ยงปลาเทราต์พบว่า ค่าอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อไม่ต่างกัน ถ้า
ใช้ดักแด้ไหมทดแทน (Dheke and Gubhaju, 2013) จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าดักแด้ไหมมี
คุณสมบัติในการเป็นอาหารสัตว์น้า สามารถทาให้สัตว์น้ามีการเจริญเติบโตได้ที่ดีขึ้น ดังนั้นการทดลอง
นี้จึงต้องการศึกษาระดับการใช้ดักแด้ไหมในอาหารกุ้งขาวเพื่อเพิ่มศักยภาพกุ้งขาวเชิงพานิชต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาระดับการใช้ดักแด้ไหมอบแห้งที่เหมาะสมในอาหารกุ้งขาวต่อการเจริญเติบโตและ
ประสิทธิภาพการใช้อาหาร
วิธีดาเนินการวิจัย
การเตรียมสัตว์ทดลอง
น าลู ก กุ้ งขาวแวนนาไม (p15) มาเลี้ ยงปรั บ สภาพด้ ว ยอาหารกุ้ ง เบอร์ 2 โปรตี น 43
เปอร์เซ็นต์ เป็นระยะเวลา 7 วัน ในตู้ขนาด 24 นิ้ว ปริมาตรน้า 20 ลิตร จากนั้นสุ่มกุ้งจานวน 30 ตัว
ชั่งน้าหนักและใส่ในตู้ทดลองตามการแบ่งกลุ่มทดลองจานวนทั้งหมด 12 ตู้
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การเตรียมน้า
นาถัง 1000 ลิตร เติมน้าความเค็ม 250 ppt และปรับค่าความเค็มให้ได้ 10 ppt ด้วยน้าจืด
จากนั้นทาการบาบัดน้าด้วยคลอรีน และให้อากาศทิ้งไว้ 2-3 วัน ตรวจสอบคุณภาพน้าให้ได้มาตรฐาน
การเลี้ยงกุ้ง จากนั้น นาน้าใส่ตู้กระจกขนาด24นิ้วโดยผ่านการกรองด้วยถุงกรองปริมาตร20ลิตร/ตู้
การเตรียมอาหาร
นาดักแด้ไหมแห้ง จานวน 200 กรัม อบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 2
ชั่วโมง ด้วยเครื่องอบลมร้อน (hot oven) จนแห้งสนิท จากนั้นนามาบดด้วยเครื่องบดละเอียด เก็บ
ดักแด้ไหมป่นละเอียดในถุงซิป ล๊อกที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อนาไปวิเคราะห์ค่าทางเคมีของ
วัตถุดิบ และนาไปใช้เสริมในอาหารทดลองตามชุดการทดลองดังนี้คือ
ชุดการทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) อาหารกุ้งเบอร์ 2 จานวน 250 กรัม เสริม โปรตีนข้น 1 % และปลา
ป่น 5 %ชุดการทดลองที่ 2 อาหารกุ้งเบอร์ 2 จานวน 250 กรัม เสริม โปรตีนข้น 1 % และปลาป่น
2 % ดักแด้ไหมแห้งบด 3 % ชุดการทดลองที่ 3 อาหารกุ้งเบอร์ 2 จานวน 250 กรัม เสริมกับ
โปรตีนข้น 1 % ดักแด้ไหมแห้งบด 6 %
การดาเนินการทดลอง
เลี้ยงกุ้งขาวระยะ post larva 15 (p15) ในตู้กระจกขนาด 24 นิ้ว ปริมาตรน้า 20 ลิตร
ความเค็ม10 ppt ที่ความหนาแน่น 30ตัว/ตู้ ด้วยอาหารทดลองที่เสริมดักแด้ไหมแห้งที่ระดับ 0, 3
และ 6 % วันละ 3 ครั้ง คือ 07.00 น.,13.00 น. และ 18.00 น. ตรวจวัดคุณภาพน้าได้แก่ ค่า ความ
เป็นกรด – ด่าง, แคลเซียม, แมกนีเซียม, อังคาไลน์, แอมโมเนีย, ไนไตรท์ และอุณหภูมิทาการทดลอง
เป็นระยะเวลา 45 วัน ระหว่างการทดลองเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตอัตรารอดตาย ประสิทธิภาพการ
ใช้อาหาร และคุณภาพน้าทุกสัปดาห์ตลอดการทดลองเพื่อนาค่าที่ได้ไปทดสอบทางสถิติต่อไป
ผลการวิจัย
จากการทดลองพบว่ากุ้งขาวที่ได้รับอาหารเสริมดักแด้ไหมที่ระดับ 3% และ 6% มีการ
เจริญเติบโตสูงกว่ากลุ่มทดลองอื่น (p<0.05) ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยพิจารณาจากค่าน้าหนัก
สุดท้าย 0.27 ± 0.025 น้าหนักเพิ่ม 0.24 ± 0.02, 0.27 ± 0.025 และน้าหนักเพิ่มต่อวัน โดยมีค่า
เท่ากับ0.005 ± 0.000 และอัตราการรอดตายของกุ้งกลุ่มดังกล่าวมีค่าสูงกว่ากลุ่มควบคุมเช่นกันโดยมี
ค่าอยู่ในช่วง 4.66 - 4.69% สาหรับปริมาณอาหารที่กินของกุ้งขาวแต่ละกลุ่มทดลองมีค่าไม่แตกต่าง
กันทางสถิติ(p0<.05) โดยมีค่าอยู่ในช่วง 0.01 - 0.02 กรัม/ตัว/วัน แต่อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็น
เนื้อของกุ้งขาวที่ได้รับอาหารเสริมดักแด้ไหมที่ระดับ 6% และ 3% และที่สาคัญจานวนการลอกคราบ
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ของกุ้งขาวที่ได้รับอาหารเสริมดักแด้ไหมที่ระดับ 6% มีค่าสูงกว่ากลุ่มทดลองอื่น (p<0.05) โดยมีค่า
เท่ากับ 6.00 ± 1.00 คราบ
ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตของกุ้งขาวอัตรารอดตายและการลอกคราบกุ้งขาว (Litopenaeus
vannamei) ที่เลี้ยงเสริม ด้วยดักแด้ไหมและอาหารสาเร็จรูป
การเจริญเติบโตและอัตรารอด
น้าหนักเริ่มต้น (กรัม/ตัว)
น้าหนักสุดท้าย (กรัม/ตัว)
น้าหนักเพิ่ม (กรัม/ตัว)
น้าหนักเพิ่มขึ้นต่อวัน(กรัม/ตัว/วัน)
อัตรารอด (%)
อาหารที่ให้ (กรัม/ตัว/วัน)
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ
จานวนคราบ (คราบ)

ระดับการเสริมดักแด้ไหม (เปอร์เซ็นต์)
0
3
6
a
a
0.03 ± 0.00
0.03 ± 0.00
0.03 ± 0.00a
0.203 ± 0.005b
0.27 ± 0.025a
0.27 ± 0.025a
0.17 ± 0.005b
0.24 ± 0.02a
0.27 ± 0.025a
0.004 ± 0.00b
0.005 ± 0.0005a
0.005 ± 0.0005a
4.02 ± 0.069b
4.66 ± 0.19a
4.69 ± 0.19a
0.01 ± 0.00a
0.02 ± 0.00b
0.01 ± 0.00b
4.03 ± 0.023a
2.23 ± 0.35b
2.23 ± 0.35b
3.33 ± 0.57b
4.00 ± 1.00b
6.00 ± 1.00a

หมายเหตุ: abcd ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันกับตัวอักษรต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
(p<0.05)
สาหรับผลการศึกษาคุณภาพน้า ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม อัลคาไลน์ แอมโมเนีย ไนไตรท์
อุณหภูมิความเป็นกรด – ด่าง จากน้าเลี้ยงกุ้งขาวที่ได้รับอาหารเสริมดักแด้ไหมที่ระดับต่างๆ พบว่า มี
ค่าอยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงกุ้งโดยค่าแคลเซียมมีค่าอยู่ในช่วง 163 – 200 มิลลิกรัมต่อลิตร
แมกนีเซียมมีค่าอยู่ในช่วง 527 – 848 มิลลิกรัมต่อลิตร อัลคาไลน์มีค่าอยู่ในช่วง 106-178 มิลลิกรัม
ต่อลิตร แอมโมเนียมีค่าอยู่ในช่วง 0.026 - 0.033 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนไตรท์มีค่าอยู่ในช่วง 0.61 1.37 มิลลิกรัมไนโตรเจนลิตร ความเป็นกรด – ด่างมีค่าอยู่ในช่วง 7.16 - 7.20 pH อุณหภูมิมีค่าอยู่
ในช่วง 30.2 ± 0 องศาเซลเซียส ยกเว้นค่าต่อคุณภาพน้าที่แสดงค่าของเสียในน้าคือ ค่าแอมโมเนีย
และไนไตรท์ที่พบว่าค่าไนไตรท์มีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานอย่างมาก เนื่องจากตลอดการเลี้ยงไม่มีการ
เปลี่ยนถ่ายน้าแต่อย่างใดส่งผลให้ค่าของเสียมีค่าสูงขึ้น (ตารางที่2)
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ตารางที่ 2 คุณภาพน้าจากกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ที่เลี้ยงเสริมด้วยดักแด้ไหมและ
อาหารสาเร็จรูป
พารามิเตอร์
แคลเซียม (มิลลิกรัมต่อลิตร)
แมกนีเซียม (มิลลิกรัมต่อลิตร)
อัลคาไลน์ (มิลลิกรัมต่อลิตร)
แอมโมเนีย (มิลลิกรัมต่อลิตร)
ไนไตรท์ (มิลลิกรัมต่อลิตร)
ความเป็นกรด – ด่าง (pH)
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

ระดับการเสริมดักแด้ไหม (เปอร์เซ็นต์)
0
3
6
b
b
163.33 ± 3.33
163.33 ± 9.54
200.00 ± 8.16a
848.20 ± 23.91a
651.40 ± 68.27b
527.20 ± 28.78b
129.20 ± 4.16b
178.50 ± 14.72a
106.25 ± 4.25b
0.026 ± 0.005b
0.033 ± 0.008a
0.026 ± 0.005a
0.61 ± 0.04a
0.77 ± 0.14a
1.37 ± 0.35b
7.16 ± 0.03a
7.16 ± 0.00a
7.20 ± 0.00a
30.20 ± 0.00a
30.20 ± 0.00a
30.20 ± 0.00a

หมายเหตุ: abcd ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันกับตัวอักษรต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
(p<0.05)
สรุปและอภิปรายผล
การเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้อาหารของกุ้งขาวที่ได้รับอาหารเสริมดักแด้ไหมที่
ระดั บ 6% และ 3% มี ค่า สู งกว่ากลุ่ ม ชุดควบคุม (p<0.05) โดยพิจารณาจากค่ าน้าหนั กสุ ด ท้า ย
น้าหนักเพิ่ม และน้าหนักเพิ่มต่อวัน มีค่าแตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งผลการทดลองนี้ชี้ให้เห็นว่า การใช้
อาหารเสริมดักแด้ไหมที่ระดับ 6 % และ 3% เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการใช้อาหารกุ้งขาว
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากค่าการลอกคราบพบว่า กุ้งขาวกลุ่มที่ได้รับอาหารเสริมดักแด้ไหมที่ระดับ
6 % และ 3% มีการลอกคราบสูงกว่ากลุ่มชุด ควบคุม เนื่องจากดักแด้ไหมมีโปรตีน และไขมันสูง
รวมถึงกรดไขมันที่จาเป้ฯอีกด้วย ซึ่งจะส่งผลให้พูตับมีความสมบูรณ์ ใช้อาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทาให้กุ้งเจริญเติบโตได้ดี เนื่องจากตับกุ้งเป็นส่วนสาคัญเป็นการดารงชีวิตของกุ้ง โดยตับกุ้งจะทา
หน้าที่ย่อยอาหารและเปลี่ยนสารอาหารไปเป็นพลังงานสาหรับการดารงชีวิตของกุ้ง นอกจาดนี้ตับกุ้ง
ยังเป็นอวัยวะสาคัญที่ช่วยสะสมอาหารและ แร่ธาตุต่างๆ รวมทั้งสารไคทินเพื่อช่วยในการลอกคราบ
สร้างเปลือกใหม่ให้กับกุ้ง (โบนาฟิเดส มาร์เก็ตติ้ง, 2018) การทดลองนี้สอดคล้องกับ การศึกษาการ
ทดแทนดักแด้ไหมในอาหารปลาดุกพบว่าการใช้ดักแด้ไหมบ้านทดแทนปลาป่นในอาหารปลาดุก
ลูกผสมทาการศึกษาในอาหาร 32 และ 28 เปอร์เซ็นต์ โปรตีนสาหรับปลาดุกระยะเล็ก (20 – 80
กรัม) และระยะเติบโต (80 – 300 กรัม) ตามลาดับ และอาหารมีพลังงานที่ย่อยได้ 2800 + 50 กิโล
แคลอรี่/กิโลกรัม เท่ากันทั้งสองระยะ วางแผนการทดลองแบบ CRD 5 ชุดการทดลอง 3 ซ้า โดยให้
อาหารทั้งสองระยะมีระดับการใช้ดักแด้ไหมบ้านทดแทนปลาป่น จานวน 5 ระดับ คือ 0, 25, 50, 75
และ 100 เปอร์เซ็นต์ของโปรตีนจากปลาป่น แบ่งการศึกษาเป็น 2 การทดลอง การทดที่ 1 ศึกษา
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ประสิทธิภาพการย่อยได้ของโภชนะในอาหารโดย เอนไซม์ เปบซิน พบว่าประสิทธิภาพการย่อยได้ของ
โปรตีนในอาหารลดลง (p<0.05) ตามระดับการใช้ดักแด้ไหมที่เพิ่มขึ้น ส่วนประสิทธิภาพการย่อยได้
ของวัตถุแห้งมีค่าใกล้เคียงกัน (p>0.05) การทดลองที่ 2 ศึกษาผลกรใช้ดักแด้ไหมบ้านทดแทนปลาป่ น
ในอาหารปลาดุกลูกผสมต่อสมรรถภาพการเติบโตและคุณภาพผลผลิต ทดลองในลูกปลาดุกลูกผสม
ขนาดน้าหนักเฉลี่ย 19.50 + 5.0 กรัม เป็นระยะเวลา 3 เดือนพบว่า น้าหนักเพิ่มต่อตัวต่อวัน ปริมาณ
อาหารที่กิน การใช้ประโยชน์ที่กินสุทธิและต้นทุนการผลิตปลาต่อกิโลกรัมมีค่าต่าลง (p<0.05) อัตรา
การเปลี่ยนอาหารมีค่าสูงขึ้น (p<0.05) อัตราการรอดการตายและประสิทธิภาพโปรตีนในอาหารมีค่า
ใกล้เคียงกันค่าต่าลง (p<0.05) ตามระดับการใช้ดักแด้ไหมที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นการใช้ดักแด้ไหมทดแทน
ปลาป่นที่ระดับ 25 เปอร์เซ็นต์ ของโปรตีนจากปลาป่นเป็นระดับเหมาะสมในอาหารปลาดุกลูกผสม
ซึ่งประสิทธิภาพลดลงตามระดับการใช้ดักแด้ไหมที่เพิ่มขึ้นและสามารถใช้ดักแด้ไหมทดแทนปลาป่นใน
อาหารได้ โดยมีผลทาให้ปลาดุกเจริญเติบโตได้ดี ประสิทธิภาพการใช้อาหาร อัตรารอดต้นทุน การ
ผลิตปลา สุขภาพปลา คุณภาพซากปลา และยอมรับผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคใกล้เคีย งกับอาหารที่ใช้
ปลาป่น และกากถั่ว เป็นแหล่งโปรตีน (อรพินทและคณะ, 2546) ดังนั้นการใช้ดักแด้ไหมจะช่วยให้กุ้ง
เจริญเติบโตได้ดีเพราะในดักแด้ไหมมีโปรตีนสูงและไขมันสูงซึ่งคล้ายกับการทดลองของ (Dheke and
Gubhaju, 2013) ค่าอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อไม่ต่างกันถ้าใช้ดักแด้ไหมทดแทน นอกจากนี้ยัง
มีการใช้ดักแด้ไหมสดเป็นอาหารปลาคาร์พ มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นโดยอาหารที่มีดักแด้ไหม 30
เปอร์เซ็นต์ ไม่มีอาหารปลา ร้อยละ 10 และร้อยละ 20 ของดักแด้รวมกับปลาป่น 20 เปอร์เซ็ นต์ และ
10 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการเจริญเติบโตต่ากว่ า แม้จะไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ การย่อยโปรตีน
และไขมันจากหารดักแด้ดีกว่าอาหารที่มีการควบคุมอาหารปลา การสะสมโปรตีน ไขมัน และถ้ามีการ
สะสมด้วยเอนไซม์ 20 เปอร์เซ็นต์ และ 30 เปอร์เซ็นต์ สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ อาหารทดลองไม่มี
อิทธิพลต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านสีกลิ่นรสและรส ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าดักแด้ที่ไม่
สามารถย่อยสลายได้จะทดแทนปลาป่นในอาหารของปลาคาร์พโดยไม่กระทบต่อการเจริญเติบโตและ
คุณภาพ (Nandeesha, et a., 1990)
สาหรับคุณภาพน้าของการทดลองเลี้ยงกุ้งขาวพบว่า มีแคลเซียม แมกนีเซียม อัลคาไลน์
ความเป็นกรด-ด่าง และอุณหภูมิ มีค่าอยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงกุ้งขาว ยกเว้นค่าคุณภาพน้าที่
แสดงค่าของเสียในน้าคือ ค่าแอมโมเนียและไนไตรท์ พบว่า ค่าไนไตรท์มีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานอย่าง
มาก เนื่องจากตลอดการเลี้ยงไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้าแต่อย่างใด ส่งผลให้ค่าของเสียมีค่าสูงขึ้น ค่า
มาตรฐานของคุณภาพน้าของแคลเซียม 550 มิลลิกรัมต่อลิตร แมกนีเซียม 1,000มิลลิกรัมต่อลิตร
ค่าอัลคาไลน์ในน้าที่เหมาะสมกับการเลี้ยงกุ้งขาวคือ 80-150 มิลลิกรัมต่อลิตร แอมโมเนีย ไม่ควรเกิน
1 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร ไนไตรท์มีไม่ควรเกิน 0.1 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร pH อยู่ระหว่าง 7-

68

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

8 อุณหภูมิในน้าที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกุ้ง 28-33 องศาเซลเซียส (คุณภาพน้าที่เหมาะสม
สาหรับการเลี้ยงกุ้งทะเล, 2561)
จาดกการทดลองสรุปได้ว่าการใช้ดักแด้ไหมในสูตรอาหารสาหรับกุ้งขาวควรใช้ที่ระดับ 3 - 6
เปอร์เซ็นต์ จะส่งผลต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหาร และถ้าต้องการให้กุ้งขาวมีการ
ลอกคราบสูงขึ้น และ อัตรารอดตายดีขึ้นควรใช้ที่ 6 %
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ ไร่กานันจุล จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้สนับสนุน ดักแด้ไหมอบแห้ง และ
ฟาร์มวาสนา กุ้งขาวแวนนาไม จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ได้สนับสนุนลูกพันธ์กุ้งขาวแวนนาไมเพื่อทา
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การพัฒนาบทเรียนบนเว็บด้วยเทคนิคปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
เรื่อง การออกแบบฐานข้อมูล สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
The development of web-based learning using Problem Solving based
leaning technique to enhance thinking’s skills in the database design
course for matthayomsuksa 4 students
อินธิรา ดารงกุล(Intira Damrongkul)
สาขาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนบนเว็บด้วยเทคนิคป๎ญหาเป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การออกแบบฐานข้อมูล ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 2) เพื่อ
เปรียบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียน
ด้วยบทเรียนบนเว็บโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบป๎ญหาเป็นฐาน 3) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการคิด
วิเคราะห์หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บที่พัฒนาด้วยเทคนิค
ป๎ญหาเป็นฐาน กับนักเรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบปกติ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเว็บด้วยเทคนิคป๎ญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ เรื่อง การออกแบบฐานข้อมูล กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 โรงเรียนหนองเรือ-วิทยา อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น จานวน 100 คน แบ่งเป็นกลุ่ม
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น จานวน 50 คน และกลุ่มควบคุมจานวน 50 คน
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) บทเรียนบนเว็บที่พัฒนาด้วยเทคนิคป๎ญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ เรื่องการออกแบบฐานข้อมูล สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) แบบประเมินคุณภาพ
บทเรียนบนเว็บ 3) แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การออกแบบฐานข้อมูล 4) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้บนเว็บที่พัฒนาขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ การหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ์เมกุยแกนส์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
t-test (Independent Sample)
ผลการวิจั ยการพั ฒนาบทเรี ยนบนเว็ บด้วยเทคนิ คป๎ ญหาเป็ นฐาน เพื่ อส่ งเสริ มการคิ ด
วิเคราะห์ เรื่อง การออกแบบฐานข้อมูล สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพโดย
ผู้ เ ชี่ ย วชาญมี ค วามคิ ด เห็ น โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก โดยบทเรี ย นที่ พั ฒ นาขึ้ น เป็ น บทเรี ย นที่ มี
ประสิทธิภาพ สามารถดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและนาเสนอเนื้อหาความรู้ในเรื่อง การ
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ออกแบบฐานข้อมูล ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น 1) บทเรียนบนเว็บที่พัฒนา
ด้วยเทคนิคป๎ญหาเป็นฐานที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เมกุยแกนส์ เท่ากับ 1.08 2) นักเรียน
ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บที่พัฒนาด้วยเทคนิคป๎ญหาเป็นฐาน พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) บทเรียนบนเว็บที่พัฒนาด้วยเทคนิคป๎ญหาเป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทาให้กลุ่มทดลองมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01
4) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนผ่านเว็บเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์เรื่อง การออกแบบ
ฐานข้อมูล อยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: บทเรียนบนเว็บ เทคนิคป๎ญหาเป็นฐาน การคิดวิเคราะห์
ABSTRACT
The purposes of this research were 1) To develop web-based instructions
using Problem-Based Learning Technique to improve analytical thinking skills as part
of the Database Design for Mathayomsuksa 4 Students, 2) To compare analytical
thinking skills of the students before and after using web-base problem problems
solving techniques. 3) To compare the benefits between the web-based instructions
learning tools with the traditional teaching styles 4) to study the satisfaction of the
students through web-based instruction. The samples used in this study consisted of
100 students in Mathayomsuksa 4 of Nongrauwithaya School. The research samples
used for model evaluation were divided into 2 groups: One test-group of 50 students
and One control-group of 50 students. The instruments used in the study web-based
instructions were the developed web-based instructions, the web-based instruction
assessment froms, the critical thinking skills test and the student’s satisfaction
questionnaires. The statistics used in this research are from the effectiveness of
lessons evaluated by Meguigans, average, standard deviation, t-test (independent
sample.)
The results of the study were as follows 1) The average value of expert’s
opinion on the developed web-based instruction for implementing the ProblemBased Learning Technique was high it can be concluded that the Problem-Based
Learning Technique is an efficient instructional model that can be used as a guideline
for arranging the database design leaning strategies. 2) Meguigans efficiency of

72

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

developed Web-based instruction was 1.08 3) The comparison of the student
achievements found that the students who had leaned with the web-based
instruction had improved their critical thinking skills statistically at .01. 4) The
students has showed their overall satisfaction to the web-based instruction at high.
Keywords: Web-based instructions, Problem Solving Based leaning technique,
analytical thinking
บทนา
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมที่ต้องเตรียมคนให้
สามารถเผชิญกับยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง การศึกษาจึงมีความสาคัญและมีบทบาทต่อการพัฒนา
ประเทศ ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่านักเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่านักเรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อปูองกัน
และแก้ไขป๎ญหา หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 ให้สถานศึกษามีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยให้มีการประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ซึ่งในมาตรฐานที่ 4 ระบุว่า “นักเรียนต้องสามารถคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์” (สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2554) รัฐจะต้องส่ งเสริ มสนับสนุนสื่ อและเทคโนโลยีเพื่ อ
การศึกษา โดยเร่งรัดและพัฒนาให้โรงเรียนทุกระดับจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ทั้งนี้มุ่งหวัง
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของคนในชาติให้เป็นคนเก่ง คนดี มีป๎ญญา มีความคิด มีความสามารถ มี
ความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่าง ๆ เพียงพอที่จะดารงชีวิตร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรีบนพื้นฐาน
แห่งความเป็นไทย
การมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการคิด จึงนับเป็นสิ่งสาคัญที่จาเป็นต้องเร่ง
ปรับปรุงและพัฒนากันอย่างจริงจัง การจัดการเรียนการสอน จึงควรเน้นให้เด็กหรือเยาวชนมีการแสดง
ความคิด และสามารถวิเคราะห์แยกแยะได้ (วิชัย ตันศิริ, 2539) และระบบการจัดการเรียนรู้ที่ดี ควรเป็น
ระบบที่สอนให้คนคิดเป็น วิเคราะห์เป็น และสอนให้รู้จักวิเคราะห์ แยกแยะสิ่งดี ไม่ดี ตลอดจนให้รู้จักรับสิ่ง
ที่มีประโยชน์ต่อชีวิต (ทิศนา แขมมณี, 2548) นอกจากนี้ การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ควรฝึกฝนให้นักเรียน
ได้เป็นคนช่างคิด และคิดอย่างมีกระบวนการ รู้จักวิเคราะห์และแก้ป๎ญหาด้วยตนเองอย่างมีเหตุผลได้โดย
เน้นให้ผู้เรียนได้คิด ได้ทา ได้วิเคราะห์ และค้นหาความรู้ด้วยตนเอง (ทองสุข แสงกล้า, 2545)
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การเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า พบว่าวิธีการคิดวิเคราะห์
สามารถสอนได้ เพราะเป็นเรื่องความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางสมอง ตามแนวคิด
ของ Bloom ว่าด้วยการอธิบายขั้นตอนและการเริ่มจากความรู้ความเข้าใจ การนาไปใช้ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย
ของการสอนให้เกิดพุทธิพิสัยระดับต่า ส่วนที่อยู่ในระดับสูงคือการวิเคราะห์การสังเคราะห์ (Bloom, 1976)
และการประเมินผล ในส่วนของการวิเคราะห์ยังได้แยกแยะพฤติกรรมการเรียนรู้ คือความสามารถที่จะนา
ความคิดต่าง ๆ มารวมกันเพื่อเกิดมโนทัศน์ใหม่ ๆ เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ต่าง ๆ (อาร์ม โพธิ์พัฒน์, 2550)
วิธีการคิดวิเคราะห์เป็นการพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นถึงกระบวนการ
การคิดเพื่อแก้ป๎ญหา การคิดวิพากษ์วิจารณ์ การคิดตีความ การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ การคิดแบบ
ย้อนทวนการ คิดจาแนกแยกแยะ การคิดเชื่อมโยงสัมพันธ์และการคิดจัดอันดับ (สุมน อมรวิวัฒน์, 2541)
การสอนให้คิดแบบวิเคราะห์ มุ่งหมายให้นักเรียนคิดอย่างแยกแยะได้และคิดได้อย่างคล่องแคล่ว
หรือมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ได้ขั้นแรก ครูผู้สอนต้องรู้จักความคิดแบบวิเคราะห์นี้อย่างดีเสียก่อน ขั้นต่อ
ๆ ไปจึงผสานการคิดแบบนี้เข้าไปในกระบวนการเรียนการสอน ไม่ว่าจะใช้ระเบียบวิธีสอน เทคนิคการสอน
แบบใด โดยแบ่งแนวทางการคิดในรูปกิจกรรมหรือคาถามให้พัฒนาการคิดแบบวิเคราะห์ขึ้นในตัวนักเรียน
(อเนก พ.อนุ กูลบุ ตร, 2547) การสอนการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย 1. การสอนการคิดวิเคราะห์ แยก
องค์ประกอบ (Analysis of elements) 2. การสอนการคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis of
relationships) 3. การสอนคิดวิเคราะห์หลักการ (Analysis of Organizational Principles)
การเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL) เป็นการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบหนึ่งที่มีความสอดคล้องกับจุดหมายและแนวการจัดการศึกษาดังกล่าว เนื่องจาก เป็นแนวทางหนึ่ง
ของการพัฒนากิจกรรมการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนมีอิสระในตนเอง ที่จะศึกษาค้นคว้า
ภายใต้สถานการณ์ป๎ญหาที่ครูกาหนดให้ เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการทางานเป็นหมู่คณะ ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน การเรียนรู้เกิดจากการวางแผนการเรียนที่เป็นระบบของผู้เรียนภายใต้สถานการณ์ป๎ญหาที่ครูสร้าง
ให้สัมพันธ์กับเนื้อหาในหลักสูตรและสัมพันธ์กับชีวิตประจาวันของผู้เรียน การเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน
นี้จึงช่วยพัฒนาทักษะการคิดให้ผู้เรียนได้ (ล้วน สายยศ, 2539)
การเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐานเป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ด้วยวิธีการทางการคิดหาเหตุผลจนทาให้พบความรู้ หรือแนวทางการแก้ป๎ญหาที่ถูกต้องด้วยตนเอง เป็น
กระบวนการที่ให้ผู้เรียนค้นหาความรู้ใหม่ด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิด ซึ่งการสอนโดยเทคนิคป๎ญหาเป็น
ฐาน (PBL) เป็นการเน้นการแก้ป๎ญหาที่ผู้เรียนจะเข้าถึงความรู้ได้ด้วยตนเอง ประกอบไปด้วยขั้นตอนสาคัญ
คือ 1) การกาหนดป๎ญหา 2) การระดมสมอง 3) การวิเคราะห์ป๎ญหา 4) การวางแผนการศึกษาค้นคว้า 5)
การสร้างประเด็นการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อแก้ป๎ญหา 6) การสรุปผลและรายงานผล ซึ่งการ
สอนโดยใช้เทคนิคป๎ญหาเป็นฐาน จะเป็นการสอนที่มีกระบวนการถ่ายโอนความรู้เดิมจากการระดมสมอง
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ไปสู่ความรู้ใหม่จากการหาข้อมูลสนับสนุนการแก้ป๎ญหา ซึ่ งจะช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิด
วิเคราะห์ สามารถตัดสินใจ คิดกว้าง คิดลึก และคิดอย่างมีเหตุผล (มัณฑรา ธรรมบุศย์, 2545)
บทเรียนบนเว็บเอื้อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ ซึ่งการเปิดปฏิสัมพันธ์นี้อาจทาได้ 2 รูปแบบ คือ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนด้วยกันและหรือผู้สอน ปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนในเนื้อหาหรือสื่อการสอนบนเว็บ
ซึ่งลักษณะแรกนี้จะอยู่ในรูปของการเข้าไปพูดคุย พบปะ แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกัน ส่วนในลักษณะ
หลังนั้นจะอยู่ในรูปแบบของการเรียนการสอน แบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบที่ผู้สอนได้จัดหาไว้ให้แก่
ผู้เรี ยนเปิ ดโอกาสให้ผู้ เรีย นที่อยู่ ห่ างไกล หรือไม่มีเวลาในการมาเข้าชั้นเรียนได้เรียนในเวลาและ
สถานที่ที่ต้องการ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541)
จากการจัดการเรียนการสอนและการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ใน
เรื่องการออกแบบฐานข้อมูล โรงเรียนหนองเรือวิทยาที่ผ่านมา ยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร นักเรียน
ส่วนใหญ่มีคะแนนสอบต่า จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนหนองเรือวิทยา จานวน 6 คน
พบว่า นั กเรียนยังขาดทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ โดยการสังเกตพฤติกรรมทางการเรียน ขณะปฏิบัติ
กิจกรรม หรือการสอนพบว่า นักเรียนตัดสินใจเลือกคาตอบอย่างรวดเร็วโดยไม่พิจารณาคาตอบนั้นถูกหรือ
ผิด ขาดการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ
จากงานวิจัยของ รัชนี อุดทา (2552) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้
การเรียนรู้ที่เน้นป๎ญหาเป็นฐานสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านปางสัก จังหวัดเชียงใหม่
ผลการศึกษาพบว่าหลังการเรียนรู้ที่เน้นป๎ญหาเป็นฐาน การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดย
อยู่ในเกณฑ์ระดับดี และงานวิจัยของนางสาวอุมาพร ต้อยแต้ว ได้ทางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบป๎ญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาโปรแกรม
ภาษาซี ผลการศึกษาพบว่าทักษะด้านการคิดวิเคราะห์วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีหลังเรียนผ่านบทเรียน
ออนไลน์โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบป๎ญหาเป็นฐานมีค่าสูงกว่าก่อนเรียน
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเว็บโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้
แบบป๎ ญ หาเป็ น ฐาน (PBL) เพื่อ พั ฒ นาความสามารถในการคิ ดวิ เคราะห์ ของนั ก เรี ย น ซึ่ง เชื่อ ว่ า
บทเรียนดังกล่าวจะช่วยพัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ อันจะนาไปสู่การใช้กระบวนการ
เรียนรู้ที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องมือในการดาเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงและดารงอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเว็บด้วยเทคนิคป๎ญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง
การออกแบบฐานข้อมูล ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
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2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะห์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบป๎ญหาเป็นฐาน
3. เพื่อเปรีย บเทียบคะแนนการคิดวิเคราะห์หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
เรียนด้วยบทเรียน บนเว็บที่พัฒนาด้วยเทคนิคป๎ญหาเป็นฐาน กับนักเรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบ
ปกติ
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อบทเรียนบนเว็บที่พัฒนา
ด้วยเทคนิคป๎ญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การออกแบบฐานข้อมูล
วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
หนองเรือวิทยา ที่เรียนเรื่อง การออกแบบฐานข้อมูล จานวน 500 คน กลุ่มตัวอย่างในการทดลองครั้ง
นี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนหนองเรือวิทยา
อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ได้มาจากการสุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster random sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก โดยมีหน่วยสุ่มเป็นห้องเรียน โดยการ
เลือกจานวน 2 ห้องเรียน แบ่งออกเป็น กลุ่มทดลองจานวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจานวน 50 คนที่
เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บที่พัฒนาขึ้น กลุ่มควบคุมจานวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจานวน 50 คนที่
เรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ
2. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ บทเรียนบนเว็บด้วยเทคนิคป๎ญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
เรื่อง การออกแบบฐานข้อมูล สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ตัวแปรตาม ได้แก่ คะแนนการคิดวิเคราะห์ในเนื้อหาเรื่องการออกแบบฐานข้อมูลหลังเรียน
ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเว็บด้วยเทคนิคป๎ญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง
การออกแบบฐานข้อมูล และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู้ ผ่ านเว็บ ด้ว ยเทคนิ คป๎ ญหาเป็นฐาน เพื่อส่ งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การออกแบบ
ฐานข้อมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3. เนื้อหาในการวิจัย เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหาในเรื่อง การออกแบบฐานข้อมูล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยแบ่งออกเป็น 4 หน่วย คือ หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล
หน่วยที่ 2 รูปแบบของฐานข้อมูล หน่วยที่ 3 การออกแบบฐานข้อมูล และหน่วยที่ 4 ฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์
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4. กรอบแนวคิดการวิจัย
การเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บโดยการ
ใช้เทคนิคปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์

คะแนนการคิดวิเคราะห์
ความพึงพอใจ

5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) บทเรียนบนเว็บที่พัฒนา
ด้วยเทคนิคป๎ญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การออกแบบฐานข้อมูล สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) แบบประเมินคุณภาพบทเรียนบนเว็บ 3) แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์
เรื่อง การออกแบบฐานข้อมูล และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้บน
เว็บที่พัฒนาขึ้น
6. วิธีการสร้างเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือดังนี้
1) บทเรียนบนเว็บที่พัฒนาด้วยเทคนิคป๎ญหาเป็นฐาน ได้มีการศึกษาเนื้อหาโครงสร้างหลักสูตร
รายวิชา แยกองค์ประกอบของเนื้อหาเป็น 4 หน่วยการเรียนรู้ ผ่านความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นนามา
จัดทาบทเรียนบนเว็บโดยใช้โปรแกรม Moodle เพื่อจัดกระบวนการบนเว็บให้สอดคล้องกับการสอนแบบ
ป๎ญหาเป็นฐาน ขั้นที่ 1 กาหนดป๎ญหา เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนกาหนดสถานการณ์กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความ
สนใจ และมองเห็นป๎ญหา สามารถกาหนดที่ผู้เรียนอยากรู้อยากเห็นได้และเกิดความสนใจที่จะค้นหาคาตอบ
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ป๎ญหา ผู้เรียนต้องทาความเข้าใจป๎ญหาที่ต้องการเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนต้องสามารถอธิบายสิ่ง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับป๎ญหาได้ ขั้นที่ 3 ดาเนินการแก้ป๎ญหา เมื่อได้แนวทางการหาคาตอบของกลุ่มหรือมี
ข้อมูลเพียงพอแล้ว จึงดาเนินการแก้ป๎ญหา โดยใช้ระบบกลุ่มหรือรายบุคคลตามลักษณะของสถานการณ์
โจทย์ป๎ญหาขั้นที่ 4 สังเคราะห์ความรู้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนนาคาตอบที่ได้ทั้งหมดมาพิจารณา และร่วมกันสรุป
หาคาตอบหรือแนวทางการแก้ป๎ญหาที่ดีที่สุดของกลุ่ม ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินค่าคาตอบ ผู้เรียนนา
คาตอบที่ได้ทั้งหมดมาพิจารณา และร่วมกันสรุปหาคาตอบ หรือแนวทางการแก้ป๎ญหาที่ดีที่สุดของกลุ่ม ขั้น
ที่ 6 นาเสนอและประเมินผลงานนาเสนอผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นชอบ ดังนี้
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ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการจัดการจัดการเรียนรู้บทเรียนบนเว็บด้วยเทคนิค PBL
2) แบบประเมินคุณภาพบทเรียน ออกแบบแบบประเมินคุณภาพบทเรียนโดยการกาหนดกรอบ 6
ด้านคือ ด้านเนื้อหาและการดาเนินเรื่อง ด้านการดาเนินเรื่อง ด้านข้อความตัวอักษร ด้านกราฟิก ด้านการ
ออกแบบบทเรียนด้วยเทคนิคป๎ญหาเป็นฐาน และด้านการวัดประเมินผล โดยสร้างแบบประเมินคุณภาพเป็น
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท
3) แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างเป็นแบบทดสอบชนิด 4 ตัวเลือก มีตัวเลือกที่ถูก 1
ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ ผ่านความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนแบบบนเว็บ
ตามเกณฑ์เมกุยแกนส์
เกณฑมาตรฐานเมกุยแกนส (Meguigans Ratio) Meguigans Ratio)

4) สร้างแบบวัดความพึงพอใจให้ครอบคลุมความรู้สกึ ของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนบนเว็บ ชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
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7. การเก็บรวบรวมข้อมูล งานวิจัยมีรูปแบบการวิจัยเป็นแบบทดลอง (Experimental Research)
โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ Pretest-Posttest Control Group Design (มนต์ชัย เทียนทอง, 2554)
รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลอง
กลุ่มทดลอง

ทดสอบก่อนเรียน

ทดลอง

ทดสอบหลังเรียน

ER
CR

T1
T1

X
-

T2
T2

โดยที่

E หมายถึง กลุ่มทดลอง
C หมายถึง กลุ่มควบคุม
X หมายถึง การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย
R หมายถึง การสุ่ม
T1 หมายถึง การทดสอบก่อนการทดลอง
T2 หมายถึง การทดสอบหลังการ

ทดลอง
- หมายถึง การเรียนการสอนด้วยวิธีปกติ
ขั้นดาเนินการทดลอง
(1) เตรียมอุปกรณ์คือเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายพร้อมกับบันทึกข้อมูลบทเรียนบน
เว็บเรื่องการออกแบบฐานข้อมูลลงในหน่วยความจาของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือใน Sever ของโรงเรียน
(2) เตรียมผู้ช่วยเพื่ออานวยความสะดวกและช่วยเหลือแก้ป๎ญหาต่าง ๆ ระหว่างการดาเนินการ
ทดลอง
(3) กาหนดเวลาที่จะทาการทดลองโดยทาการทดลองระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่
15 ตุลาคม 2559 แจ้งให้คุณครูผู้ที่เกี่ยวข้องและนักเรียนกลุ่มตัวอย่างให้ทราบ
(4) แจ้งจุดประสงค์ในการเรียนให้ผู้เรียนทราบ
(5) นาแบบทดสอบก่อนเรียนคือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนมาทดสอบนักเรียน
ก่อนเรียน (Pre-test) เพื่อเป็นคะแนนก่อนเรียน
(6) ดาเนินการสอนโดยใช้เวลาในการสอน 14 ชั่วโมงตามวันเวลาในการดาเนินการทดลอง
(7) ให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนทันทีเมื่อสิ้นสุดการเรียนโดย
ใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันกับการทดสอบก่อนเรียน
(8) ให้ผู้เรียนทาแบบวัดความพึงพอใจหลังจากเรียนครบทั้ง 4 หน่วย
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8. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดาเนินการหาคุณภาพของเครื่องมือโดยใช้โปรแกรมสาเร็จโดยได้
ดาเนินการดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์การประเมินบทเรียนบนเว็บของผู้เชี่ยวชาญ โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานแล้วนาไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ประเมินสื่อที่แบ่งออกเป็น 5 ระดับ
ตอนที่ 2 วิ เคราะห์ หาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนบนเว็ บ หาค่ าสถิ ติ พื้ นฐาน ได้ แก่ ร้ อยละ
(Percentage) และค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบใน
บทเรียนบนเว็บ วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บตามเกณฑ์เมกุยแกนส์ ซึ่งจะมีค่าที่คานวณได้
อยู่ระหว่าง 0 - 2 และค่าที่เป็นตามเกณฑ์นี้คือ ค่าที่ได้ตั้งแต่ 1.00 ขึ้นไป จึงถือว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ของเมกุยแกนส์
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนที่นักเรียนทาแบบทดสอบวัดทักษะการคิด
วิเคราะห์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ t-test (Independent Sample)
ตอนที่ 4 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนที่นักเรียนทาแบบทดสอบวัดทักษะการคิด
วิ เคราะห์ เรื่ อง การออกแบบฐานข้ อมู ล ระหว่ างกลุ่ มทดลองกั บกลุ่ มควบคุ ม โดยใช้ สถิ ติ t-test
(Independent Sample)
ตอนที่ 5 วิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจ การประเมินความพึงพอใจเป็นการหาความพึงพอใจ
ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อบทเรียนบนเว็บที่พัฒนาด้วยเทคนิคป๎ญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ใช้
กรรมวิธีในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การหาค่าเฉลี่ยและหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยคานวณค่าที่ได้จาก
การตอบแบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งนาข้อมูลจากการประเมินด้วยเกณฑ์การประเมิน
ตามระดับคุณภาพ 5 ระดับ
สรุปผลการวิจัย
จากการพัฒนาบทเรียนบนเว็บด้วยเทคนิคป๎ญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง
การออกแบบฐานข้อมูล สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ผลการพัฒนาบทเรียนบนเว็บด้วยเทคนิคป๎ญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
เรื่อง การออกแบบฐานข้อมูล สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งได้จัดกระบวนการตามขั้นตอน
การจัดการเรียนการสอนแบบป๎ญหา เป็นฐาน ได้แก่ ขั้นที่ 1 กาหนดป๎ญหา เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนกาหนด
สถานการณ์กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ และมองเห็นป๎ญหา สามารถกาหนดที่ผู้เรียนอยากรู้อยากเห็น
ได้และเกิดความสนใจที่จะค้นหาคาตอบ ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ป๎ญหา ผู้เรียนต้องทาความเข้าใจป๎ญหาที่ต้องการ
เรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนต้องสามารถอธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับป๎ญหาได้ ขั้นที่ 3 ดาเนินการแก้ป๎ญหา เมื่อได้
แนวทางการหาคาตอบของกลุ่มหรือมีข้อมูลเพียงพอแล้ว จึงดาเนินการแก้ป๎ญหา โดยใช้ระบบกลุ่มหรือ
รายบุคคลตามลักษณะของสถานการณ์โจทย์ป๎ญหาขั้นที่ 4 สังเคราะห์ความรู้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนนาคาตอบที่
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ได้ทั้งหมดมาพิจารณา และร่วมกันสรุปหาคาตอบหรือแนวทางการแก้ป๎ญหาที่ดีที่สุดของกลุ่ม ขั้นที่ 5 สรุป
และประเมินค่าคาตอบ ผู้เรียนนาคาตอบที่ได้ทั้งหมดมาพิจารณา และร่วมกันสรุปหาคาตอบ หรือแนวทาง
การแก้ป๎ญหาที่ดีที่สุดของกลุ่ม ขั้นที่ 6 นาเสนอและประเมินผลงาน ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานของ
กลุ่มผ่านกระดานข่าวของรายวิชา และร่วมกันประเมินผลงาน ซึ่งบทเรียนบนเว็บที่พัฒนาด้วยเทคนิคป๎ญหา
เป็นฐาน ได้ผ่านการประเมินคุณภาพบทเรียนบนเว็บโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมาก (̅ = 4.39, S.D.=
0.27 ) ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนบนเว็บโดยการใช้เทคนิคป๎ญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์เรื่อง การออกแบบฐานข้อมูล สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์เมกุยแกนส์ เท่ากับ 1.08
2. ผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบคะแนนการคิดวิเคราะห์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บที่พัฒนาด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบ
ป๎ญหาเป็นฐาน พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. บทเรียนบนเว็บที่พัฒนาด้วยเทคนิคป๎ญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ทาให้กลุ่มทดลองมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนที่
เรียนด้วยการเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01
4. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนผ่านเว็บเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การ
ออกแบบฐานข้อมูล อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.58, S.D. = 0.43)
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนบนเว็บด้วยเทคนิคป๎ญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ เรื่อง การออกแบบฐานข้อมูล สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทาให้ผู้วิจัยได้ข้อค้นพบ
ประเด็นที่น่าสนใจและนามา อภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บที่พัฒนาด้วยเทคนิคป๎ญหาเป็น
ฐานเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การออกแบบฐานข้อมูล สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อบทเรียนบนเว็บโดยรวมอยู่ในระดับมาก (̅ =
4.39, S.D.= 0.27) ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียนบนเว็บด้วยเทคนิคป๎ญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ เรื่อง การออกแบบฐานข้อมูล สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียนบนเว็บ
แบบป๎ญหาเป็นฐาน ได้แก่ ขั้นที่ 1 กาหนดป๎ญหา เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนกาหนดสถานการณ์กระตุ้นให้
นักเรียนเกิดความสนใจ และมองเห็นป๎ญหา สามารถกาหนดที่ผู้เรียนอยากรู้อยากเห็นได้และเกิดความสนใจ
ที่จะค้นหาคาตอบ ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ป๎ญหา ผู้เรียนต้องทาความเข้าใจป๎ญหาที่ต้องการเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนต้อง
สามารถอธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับป๎ญหาได้ ขั้นที่ 3 ดาเนินการแก้ป๎ญหา เมื่อได้แนวทางการหา
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คาตอบของกลุ่มหรือมีข้อมูลเพียงพอแล้ว จึงดาเนินการแก้ป๎ญหา โดยใช้ระบบกลุ่มหรือรายบุคคลตาม
ลักษณะของสถานการณ์โจทย์ป๎ญหา ขั้นที่ 4 สังเคราะห์ความรู้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนนาคาตอบที่ได้ทั้งหมดมา
พิจารณา และร่วมกันสรุปหาคาตอบ หรือแนวทางการแก้ป๎ญหาที่ดีที่สุดของกลุ่ม ขั้นที่ 5 สรุปและประเมิน
ค่าคาตอบ ผู้เรียนนาคาตอบที่ได้ทั้งหมดมาพิจารณา และร่วมกันสรุปหาคาตอบ หรือแนวทางการแก้ป๎ญหา
ที่ดีที่สุดของกลุ่ม ขั้นที่ 6 นาเสนอและประเมินผลงาน ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานของกลุ่มผ่าน
กระดานข่าวของรายวิชา และร่วมกันประเมินผลงาน ซึ่งบทเรียนบนเว็บที่พัฒนาด้วยเทคนิคป๎ญหาเป็นฐาน
โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ตามขั้นตอนและระเบียบวิธีการวิจัย โดยนาเสนอผ่านระบบการเรียน
การสอน (LMS : Leaning Management System) โดยใช้ Moodle ที่มีคุณภาพและง่ายต่อการจัดการ
เรียนรู้และมีความคุ้นเคยในการเรียนของนักเรียน โดยผ่านการประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ ส่งผลให้บทเรียน
บนเว็บที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ มีรูปแบบที่น่าสนใจ ได้ผ่านการประเมิน
คุณภาพบทเรียนบนเว็บโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมาก (̅ = 4.39, S.D.= 0.27 ) ผลการประเมิน
คุณภาพบทเรียนบนเว็บด้วยเทคนิคป๎ญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์เรื่อง การออกแบบ
ฐานข้อมูล สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เมกุยแกนส์ เท่ากับ 1.08
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียน
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บที่พัฒนาด้วยเทคนิคป๎ญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ เรื่อง การออกแบบฐานข้อมูล สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลการคิด
วิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ อาจเนื่องมาจาก บทเรียนบนเว็บที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นได้ผ่านการประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งบทเรียนมีการกระตุ้นความสนใจตั้งแต่เริ่มบทเรียนจนจบบทเรียน ทั้งเสียง ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และเป็นผลมาจาก บทเรียนบนเว็บที่พัฒนา
ด้วยเทคนิคป๎ญหาเป็นฐาน (Problem Solving based learning ) คือ ยุทธวิธีในการจัดทาบทเรียน
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดแบบหนึ่งที่ใช้ป๎ญหาเป็นตัวกระตุ้น หรือเป็นฐานสาหรับกิจกรรม
การเรียนรู้ และกระบวนการใช้ป๎ญหานั้นจะต้องทาให้นักเรียนสนใจต้องการแสวงหาเหตุผลมาช่วย
แก้ป๎ญหา หรือทาให้ป๎ญหานั้นชัดเจนมองเห็นแนวทางแก้ไขป๎ญหา ซึ่งจะทาให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
กระตือรือร้นของนักเรียนได้ เน้นการใช้คาถามตามกระบวนการคิดวิเคราะห์ ส่งผลให้นักเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้นและสอดคล้องกับงานวิจัยของวิลาวัลย์ มีสกุล (2547 อ้างถึงใน
จุฬาลักษณ์ ภูป๎ญญา, 2550) ได้ศึกษาวิจัยการคิดวิเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดารงชีวิตของพืช พบว่า นักเรียนมี
ความสามรถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของนิคอส และคณะ (2001) ได้ทาการศึกษาการเรียนการสอนทางไกลแบบใช้
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ป๎ญหาเป็นฐานในห้องเรียนเสมือนจริงระดับอุดมศึกษา วิชาโครงสร้างและลักษณะของฟ๎น โดยใช้
ขั้นตอนในการให้ป๎ญหา 6 ขั้นตอน การศึกษาพบว่าเกิดการเรียนรู้สูงขึ้นและผลงานที่นาเสนออยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม
3. ผลการทดลองใช้บทเรียนบนเว็บที่พัฒนาด้ วยเทคนิคป๎ญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ ในส่วนความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมพบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บที่
พัฒนาด้วยเทคนิคป๎ญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ในกลุ่มทดลองสูงกว่านักเรียนที่เรียน
ด้วยการเรียนการสอนแบบปกติในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ รัชนี อุดทา (2552) และ งานวิจัยของอุมาพร ต้อยแก้ว (2554) ที่พบว่า นักเรียนที่เรียน
ด้วยการเรียนรู้ที่เน้นป๎ญ หาเป็นฐานมีการคิดวิเคราะห์ที่สูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้เรียนแบบป๎ญหาเป็น
ฐาน ประกอบกับบทเรียนแบบป๎ญหาเป็นฐานเป็นการจัดทาบทเรียนที่ต้องอาศัยความสัมพันธ์เชิง
เหตุผล และต้องใช้ทักษะการคิดต่าง ๆ รวมทั้งได้ฝึกคิดและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ซึ่ง
ในการวิจัยครั้งนี้นักเรียนได้เรียนรู้ได้คิดแก้ป๎ญหา ทาให้นักเรียนได้ใช้ความคิดบ่อย ๆ จนเกิดทักษะ
และมีการพัฒนาความสามารถในการคิดมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวของ บิกส์ (พิมพันธ์ เดชะ
คุปต์และคณะ, 2548) ที่ว่า “การยิ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติเอง ได้เรียนรู้เอง ทาให้ ผู้เรียน
เข้าใจยิ่งขึ้น.”
4. ความพึ ง พอใจของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ต่อ บทเรี ย นบนเว็บ ด้ ว ยเทคนิ ค ป๎ ญหาเป็ น ฐานเพื่ อ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์เรื่อง การออกแบบฐานข้อมูล สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ใน
เกณฑ์ความพึงพอใจมากที่สุด เนื่ องจากบทเรียนมีการออกแบบพัฒ นาขึ้นตามความต้องการของ
ผู้เรียน และในตัวบทเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้กระดาน
สนทนา เพื่ อ การอภิ ป ราย การแสดงความคิ ด เห็ น การสร้ า งปฏิ สั ม พั น ธ์ ด้ ว ยห้ อ งสนทนา
(Chat Room) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรพรรณ บุญเจริญ ที่พบว่าความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีต่อบทเรียนออนไลนโดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู บนเครือขายอินเทอร์เน็ตเรื่องการ
ออกแบบหน้าจอเว็บที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับพึง
พอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.58 เนื่องมาจากกระบวนการและขั้นตอนในการพัฒนา
ก่อนที่จะทาการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างได้ทดลองถึง 2 ครั้ง และนอกจากนั้นการสร้างสื่อจะต้องสร้าง
ตามกระบวนการพัฒนาสื่อ รวมทั้งนาเสนอเนื้อหาบนหน้าจอจะต้องสอดคล้องกับเนื้อหาสาระด้วย
จากการอภิปรายผลข้างต้นสรุปได้ว่า งานวิจัยการสร้างบทเรียนบนเว็บด้ว ยเทคนิค
ป๎ ญ หาเป็ น ฐานเพื่ อส่ ง เสริ มการคิด วิ เคราะห์ เรื่ อง การออกแบบฐานข้ อมู ล ส าหรั บ นัก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคุณภาพทั้งด้านเนื้อหาและการนาเสนอ คะแนนการคิดวิเคราะห์
หลังเรี ยนของผู้เรียนสูงขึ้น กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 ความสามารถในการคิด
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วิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บที่พัฒนาด้วยเทคนิคป๎ญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการ
คิดวิเคราะห์ในกลุ่มทดลองสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนการสอนแบบปกติ บทเรียนที่สร้างขึ้นมี
ความง่ายในการใช้งาน ผู้เรียนสามารถใช้ระบบการจัดการเนื้อหาได้อย่างสะดวก ทาให้ผู้เรียนเกิด
ความพึงพอใจมาก มีความกระตือรือร้นและสนใจเรียนมากขึ้นเพราะบทเรียนมีช่องทางการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอนได้และในส่วนของกิจกรรมก็สามารถทาได้
อย่างสะดวกทั้งด้านการทาแบบทดสอบ การทากิจกรรมท้ายบทเรียนผู้เรียนสามารถฝึกความรู้ ความ
เข้าใจ รวมทั้งทราบผลการทาแบบทดสอบและข้อมูลย้อนกลั บได้ทันที มีการรายงานผลคะแนน
ผู้เรียนสามารถประเมินความก้าวหน้าของตนเองได้ จากการที่มีระบบการจัดการเนื้อหาที่ดีนั้นย่อมทา
ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและตั้งใจเรียนมากขึ้น และผู้สอนสามารถติดตามพฤติกรรมของผู้เรียนในการ
เข้าใช้บทเรียนที่สร้างขึ้นโดยผ่านระบบจัดการเนื้อหาเพื่อนามาประเมินคะแนนกิจกรรมตามสภาพจริง
ของผู้เรียนได้
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้งาน
1) ควรมีการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งด้านอุปกรณ์ที่ใช้
ความพร้อมของนักเรียนในด้านทักษะการใช้งานบทเรียนที่พัฒนาขึ้น
2) ควรมีการปฐมนิเทศให้นักเรียนตระหนักถึงความสาคัญในการจัดกิจกรรมการเรียน การ
สอน สอดส่อง ดูแลไม่ให้นักเรีย นทากิจกรรมอื่นหรือสื่ออื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในระหว่าง
เรียน
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการวิจัยและพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยการใช้เทคนิคป๎ญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการ
คิดวิเคราะห์ เรื่อง การออกแบบฐานข้อมูล สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สาหรับผู้เรียนใน
ระดับอื่น ๆ รวมทั้งการนาบทเรียนเรื่อง อื่น ๆ มาพัฒนาอีกด้วย
2) ควรวิจัยการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาช่วยในการเรียนการสอน เช่น โทรศัพท์มือถือใน
การส่ ง sms หรื อพูดคุย เพื่ออภิปรายกับเพื่อนสมาชิก หรือการใช้กล้ องวีดีทัศน์ผ่ านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต (Webcam) ร่วมในการสื่อสารสองทางในเวลาเดียวกัน (Synchronous)
3) ควรวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อการเรียนรู้จากบทเรียนบนเว็บโดยการใช้
เทคนิคป๎ญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การออกแบบฐานข้อมูล สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
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กิตติกรรมประกาศ
การทาวิจัยในครั้งนี้สาเร็จได้ด้วยดี โดยได้รับความกรุณาให้คาปรึกษา แนะนาและช่วยเหลือ
เป็นอย่างสูงยิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ซึ่งสละเวลาให้
ค าแนะน า ข้ อ คิ ด เห็ น และตรวจสอบแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งต่ า ง ๆ มาโดยตลอด ผู้ วิ จั ย ขอกราบ
ขอบพระคุณอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ผู้บ ริ ห ารและคณะครูโ รงเรียนหนองเรือวิทยา อาเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น ที่ได้กรุณาอนุเคราะห์สถานที่เพื่อใช้ในการทดลองและเก็บข้อมูลในการทาการวิจัยครั้งนี้และ
ที่สาคัญคือนักเรียนผู้ร่วมทาวิจัยในครั้งนี้ที่ให้ความร่วมมือเสมอมา
ขอขอบพระคุณโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิ ต ศาสตร์ (สควค.) สถาบั น ส่ ง เส ริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการที่ให้ทุนการศึกษาสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนตลอดหลักสูตร ทาให้การวิจัยใน
ครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ความส าเร็จ ในการทาวิจั ยในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณบูช าแด่ บิดา มารดา ผู้ มีพระคุณ ครู
คณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ผู้วิจัยทาให้ผู้วิจัยได้รับประสบการณ์อันทรงค่า
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การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอย เรื่อง กล่องความทรงจา
The development of 2D
cartoon animation for learning in solid waste : a box of memories
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บทคัดย่อ
สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เป็นสื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ สาหรับเด็ก โดยเฉพาะด้าน
ความรู้ จินตนาการ และจิตสานึก งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ใน
การส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอย ของนักเรียนโรงเรียนวัดจันตะวันตกมิตรภาพที่ 73 2)
เพื่อศึกษาผลการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอย ของนักเรียนโรงเรียนวัดจันตะวันตกมิตรภาพ
ที่ 73 ก่อนและหลังการใช้สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการ์ตูนแอนิเมชัน
2 มิติ เรื่องกล่องความทรงจา ของนักเรียน โรงเรียนวัดจันตะวันตกมิตรภาพที่ 73 กลุ่มตัวอย่างในการ
วิ จั ย ครั้ ง นี้ มี จ านวน 50 คน โดยสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบง่ า ยด้ ว ยวิ ธี จั บ สลาก จากนั ก เรี ย น 124 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เกี่ยวกับขยะมูลฝอย และแบบสอบถามความพึง
พอใจที่มีต่อการใช้สื่อการ์ตูน
ผลการพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง กล่องความทรงจา โดยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้สาหรับการกาจัดขยะให้แก่นักเรียน ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง กล่องความทรงจา อยู่ในระดับมาก มีเฉลี่ยทุกด้าน คือ ( ̅ = 2.75, S.D.=
0.15) และการศึกษาเปรียบเทียบผลการส่งเสริมการเรียนรู้ก่อนและหลังชมการ์ตูนแอนิเมชันเกี่ยวกับ
ขยะมูลฝอย พบว่า มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นจากก่อนชม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: การ์ตูน แอนิเมชัน 2 มิติ ขยะ การคัดแยกขยะ
Abstract
2D animation learning media was a media that able to encourage in various
fields for child including the knowledge, imagination and consciousness. The purpose
of this research were to 1) to development of 2D Animation of promote investigate
the learning outcomes about solid waste of the students at watjantawantok
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mitrapap 72 maung phitsanulok. 2) the promote learning outcomes about solid
waste of the students at watjantawantok mitrapap 72 maung phitsanulok before and
after using 2D Animation 3) to study satisfaction with the 2D Animation : of students
at watjantawantok mitrapap 73 maung phitsanulok. The participants in this study
were 50. They were simply Random by drawing lots from 124 student. The research
instrument were an interest survey in the pattern that elementary student enjoyed a
set of questionnaires the students enjoyed.
The result of research found that The Development of Animation for a box of
memories as a were tool to enhance learning awareness to students about solid
waste. The research found that satisfaction of the representative to the 2D Animation
“a box of memories” is high satisfied. The average includes all aspects ( ̅ = 2.75,
S.D.= 0.15) . The result compare score in the learning post-test was higher than pretest significantly at the level .05
Keywords: Cartoon Animation, 2D Animation, Garbage, Waste sorting
บทนา
จากการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น โดยเกิดขึ้น
จากแหล่งต่างๆ เช่น บ้านพักอาศัย ร้านค้า แหล่งท่องเที่ยว โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น และในแต่
ละสถานที่ จะมีชนิดของขยะมูลฝอยที่แตกต่างกัน เช่น เศษอาหาร ถุงพลาสติก เศษวัสดุก่อสร้าง ขวด
พลาสติก ฯลฯ ข้อมูลทางด้านมลพิษในปี พ.ศ.2559 พบว่าประเทศไทย มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น
27.04 ล้านตัน (หรือประมาณ 74,073 ตันต่อวัน) เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณ 190,000 ตัน หรือ
ร้อยละ 0.7 เป็น ขยะมูล ฝอยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร 4.20 ล้ านตัน และในจังหวัดอื่นๆ ของ
ประเทศ อีก 22.84 ล้านตัน พบว่า ค่าเฉลี่ยในการสร้างขยะของคนไทยในป๎จจุบัน มีอัตราเฉลี่ย 1.14
กิโลกรัมต่อคน ต่อวัน (อาจเอี่ยม ธวัชพงศ์, 2560)
จังหวัดพิษณุโลกเป็นเป็นเมืองใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง เป็นศูนย์กลางของ
ส่ ว นราชการ สถาบั น การศึ ก ษา และองค์ ก รต่ า งๆ ซึ่ ง มี ป ระชากรรวมตั ว อยู่ ใ นเขตเมื อ งอย่ า ง
หลากหลายอาชีพ อีกทั้ง ยังมีประชากรมาจากต่างภูมิลาเนา ทาให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจขึ้น
อย่างรวดเร็ว ทาให้มีการเพิ่มขึ้นของประชากรจานวน 865,759 คน (ระบบสถิติทางการลงทะเบียน,
2560) ซึ่งเมื่อปริมาณประชากรสูงขึ้น ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะในเขตเมืองพิษณุโลก
ข้อมูลจากการจัดการขยะพบว่า องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลกมีปริมาณขยะ
เพิ่มขึ้น จากข้อมูลปี พ.ศ.2556 เฉลี่ยที่ 862.33 ตันต่อวัน โดยสามารถนาไปกาจัดได้เฉลี่ยที่ 294.96
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ตันต่อวัน และนาไปใช้ประโยชน์ได้ 159.92 ตันต่อวัน อีกทั้งยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีการ
ให้บริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไปทาลาย จานวน 65 แห่ง และมีการกาจัดขยะมูลฝอยแบบไม่
ถูกต้อง 357.46 ตันต่อวัน ทาให้ป๎จจุบันมีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 24,376.00 ตัน (องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, 2560)
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 นิยามว่า “เด็ก” หมายความว่า บุคคล
อายุยังไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ (พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก, 2546) และเด็กในช่วงวัย 6 - 12 ปี เป็น
ช่วงที่กาลังเริ่มเรียนรู้การลอกเลียนแบบพฤติกรรมคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ผู้ใหญ่ รอบตัว ทั้ง
ท่าทาง คาพูด และการกระทา การเสริมสร้างทักษะชีวิตในด้านการพัฒนาการต่าง ๆ ของสติป๎ญญา
เพราะเป็นช่วงที่เหมาะกับการเรียนรู้ซึ่งการทางานของสมองในวัยนี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวดเร็ว
(สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2560) หากมีการปลูกฝ๎งความรู้การทิ้งขยะ อย่างจริงจัง
และถูกวิธี จะเป็นการช่วยลดป๎ญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งสื่อการ์ตูนเป็นตัวกลางสื่อสารให้เด็กมีความสนใจ
เป็นสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กในวัยนี้อีกทางหนึ่งคือ นิทาน การ์ตูน (สถาบันแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาเด็กและครอบครัว, 2560)
ผู้วิจั ยจึ งได้เล็ งเห็ น ถึงป๎ ญหาของขยะที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้น และป๎ญหาขยะที่ทาให้เมือง
พิษณุโลกไม่น่าอยู่ ที่ส่งผลเสียต่อประเทศและสภาพแวดล้อมเพราะป๎ญหาขยะเป็นสิ่งสาคัญที่อยู่ใกล้
ตัวเรา จึงได้พัฒนาสื่อประเภท การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง กล่องความทรงจา เพื่อให้ผู้ที่รับชมเกิด
การเรียนรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง เนื่องจากการ์ตูนเป็นสื่อที่ให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
ผ่อนคลาย ทาให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่รับชมสามารถจดจาในเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องขยะมูล
ฝอยได้ง่ายขึ้น ทาให้เข้าใจถึงการกาจัดขยะ ประเภทถังขยะสีต่าง ๆ รวมถึงการปลูกฝ๎งให้ผู้ที่รับชมเกิด
จิตสานึกในการทิ้งขยะ และมุ่งหวังให้เป็นแนวทางในการช่วยลดป๎ญหาขยะล้นโลกในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ในการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอย ของนักเรียน
โรงเรียนวัดจันตะวันตกมิตรภาพที่ 73
2. เพื่อศึกษาผลการส่ งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับขยะมูล ฝอย ของนักเรียนโรงเรียนวัดจัน
ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 ก่อนและหลังการใช้สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง กล่องความทรงจา ของ
นักเรียน โรงเรียนวัดจันตะวันตกมิตรภาพที่ 73
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร คือ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-6 อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประจาปีการศึกษา 2560 จานวน 124 คน
2. โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับสลาก
จานวน 50 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอย เรื่อง กล่องความทรงจา
2. แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอยทั้งก่อนชมและหลังชมการ์ตูนแอนิเมชัน
3. แบบสอบถามความพึงพอใจสาหรับนักเรียน
4. แบบประเมินคุณภาพการ์ตูนแอนิเมชันสาหรับผู้เชี่ยวชาญ
ขั้นตอนการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน แก้ตรงนี้
การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอย เรื่อง กล่องความ
ทรงจา ผู้วิจัยได้พัฒนาตามขั้นตอนของ ดนัย ม่วงแก้ว (2552) ที่กล่าวไว้ว่า การ์ตูนแอนิเมชันเป็น
การนาภาพการ์ตูนที่เราวาดออกมานาเสนอให้มีชีวิตชีวา หรือเรียกได้ว่าทาให้การ์ตูนเหล่านั้นมีชีวิตขึ้น
และการสร้างสรรค์การ์ตูนแอนิเมชันที่ดี จะต้องมีความระเอียด โดยมีขั้นตอนในการดาเนินงานหลักๆ
ด้วยกัน 3 ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) หรือขั้นตอนการเตรียมการผลิต
ในขั้น ตอนนี้ ผู้วิจัย ได้ทาการเพิ่มศึกษาป๎ญหาเกี่ยวกั บขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่
จังหวัดพิษณุโลก และองค์ประกอบทั้งหมดของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้หาแรงบันดาลใจจากความ
สกปรกที่ มี อ ยู่ ร อบเมื อ งพิ ษ ณุ โ ลกที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น และความมั ก ง่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ น ามาจั ด ท าบท
ภาพยนตร์การ์ตูน ซึ่งขันตอนแรก คือ ออกแบบตัวละคร โดยเน้นการออกแบบลักษณะตัวละคร ให้มี
สีสันสดใส เนื่องจากต้องการเน้นกลุ่มเปูาหมายเป็นเด็กและเยาวชน จึงต้องออกแบบให้เกิดความ
น่าสนใจ และได้จัดทาเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ เด็กผู้ชายที่ทากล่องสาคั ญของแม่หายไป และในกล่อง
คือ เมืองพิษณุโลกในอดีต ที่มีสภาพสวย งดงาม ปลอดเศษขยะ และในระหว่างที่เด็กผู้ชายเดินทางหา
กล่องของแม่ ก็ได้พบกับคุณลุงเก็บขยะ ซึ่งจะเป็นผู้เล่าเรื่องราว ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
กาจัดขยะที่ถูกวิธี รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการลดสภาพโลกร้อนอีกด้วย
จากนั้น จึงได้ทาการออกแบบตัวละคร ลักษณะนิสัยของตัวละคร ซึ่งในภาพยนตร์
การ์ตูนเรื่องนี้ มีตัวการ์ตูนหลักที่ใช้ในการดาเนินเรื่อง 2 ตัว คือ บอล เด็กผู้ชายซึ่งออกตามหากล่องให้
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คุณแม่ และ ลุงบัว เป็นลุงเก็บขยะที่มากด้วยประสบการณ์ และเป็นผู้สร้า งมุมมองในการจัดการขยะ
ให้แก่บอล การออกแบบแสดงดังภาพ 1

ภาพ 1 การออกแบบลักษณะของตัวละคร
เมื่อได้ลักษณะของตัวละครแล้ว จึงทาการออกแบบฉาก มุมมองภาพ เพื่อให้เกิดความ
สอดคล้องต่อลักษณะของตัวละครไปในรูปแบบเดียวกัน แสดงได้ดังภาพ 2

ภาพ 2 การออกแบบฉาก
เมื่อดาเนินการออกแบบตัวละครและฉากเรียบร้อยแล้ว ผู้จัดทาจึงร่างสตอรี่บอร์ดเพื่อแสดง
รายละเอียด การดาเนิน และการร้อยเรื่องราวทั้งหมด เพื่อให้เห็นถึงความต่อเนื่องของภาพยนตร์
การ์ตูน และจัดทาเป็นแอนิเมติกสตอรี่บอร์ด เฉลี่ย 24 เฟรม/วินาที โดยมีเสียง Sound Effect การวิ่ง
เดิน เสียงเพลงประกอบให้เข้าถึงอารมณ์ของผู้ชม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมด และกาหนด
ระยะเวลา วางรายละเอียดในแต่ละช็อตถึงการเคลื่อนไหว อารมณ์ ของตัวละครอย่างคร่าว ๆ ซึ่ง
ผู้วิจัย ใช้โปรแกรม โซนี่ เวกัส โปร 13 ในการจัดทาแอนิเมติก โดยมีเวลาประมาณ 15 นาที ของ
การ์ตูนเรื่องนี้ ดังตัวอย่าง ภาพ 3
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ภาพที่ 3 การจัดทาสตอรี่บอร์ด เพื่อจัดทาแอนิเมติกสตอรี่บอร์ด
ขั้นตอนการผลิต (Production)
ขั้นตอนแรกของการผลิต คือ การออกแบบตัวละครให้ได้ตามที่วางโครงร่างไว้ในขั้น
แรก ซึ่งผู้จัดทาได้ใช้โปรแกรมอโดบี้อิลาสเตเตอร์ในการออกแบบ ลักษณะตัวละครทุกตัวในเรื่อง ไม่ว่า
จะเป็น แม่ น้าก้อย บอล และลุงเก็บขยะ ให้เป็นลักษณะตัวละครข้อสั้น เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ
และน่าติดตาม แสดงดังภาพ 4

ภาพ 4 การออกแบบตัวละครตามโครงร่างที่จัดทา
เมื่ออกแบบลักษณะตัวละครเรียบร้อยแล้ว ผู้จัดทา ทาการออกแบบฉาก เพื่อวาง
ตาแหน่งของตัวละคร ลงในฉาก จัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อให้เห็นถึงรายละเอียดในแต่ละฉากว่า
มีการเคลื่อนไหว และแสดงอารมณ์เช่นไร จากนั้น ทาการสร้างฉากให้ตรงกับที่ได้ออกแบบไว้ แสดง
ดังภาพ 5
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ภาพ 5 การออกแบบฉากให้ตรงกับโครงร่างที่ได้ออกแบบไว้
ขั้นตอนสุดท้าย เป็นการจัดทาให้ตัวละครเคลื่อนไหวไปในแบบที่วางไว้ในแอนิเมติกส
ตอรี่บอร์ด ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใช้ระยะเวลายาวนานที่สุด เนื่องจากในขั้นตอนนี้ จะมีการสื่อถึงอารมณ์ สี
หน้า และท่าทางอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ชมเกิดอารมณ์คล้อยตามไปกับภาพยนตร์การ์ตูน แสดงดังภาพ
6

ภาพ 6 การจัดทาแอนิเมชันภาพเคลื่อนไหวลงบนฉากที่ออกแบบ
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ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production)
เป็นขั้นตอนที่นาตัวละคร และฉากที่รวมกันสมบูรณ์แล้ว มาใส่สี แสงเงา เพิ่มเติม
และนามาตัดต่อให้เกิดความสวยงามน่าชมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ขั้นตอนการตัดต่อภาพ การใส่เสียง
พากษ์ เสียงเอ็ฟเฟ็กต์ เพื่อกระตุ้นอารมณ์ในการรับรู้และเข้าถึงอารมณ์ของผู้ชมภาพยนตร์การ์ตูน
จากนั้น ทาการเรนเดอร์งานออกมาในรูปแบบไฟล์วีดีโอ ดังภาพ 7

ภาพ 7 การตัดต่อภาพ และใสเสียงประกอบ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยทาการจัดเก็บข้อมูลในเขตพื้นที่เมืองพิษณุโลก โดยทาการจัดเก็บข้อมูลกับ
กลุ่มนักเรียน ซึ่งในขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ทาการชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการ
จั ด ท าวิ จั ย ชิ้ น นี้ ให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ทั้ ง 5 ท่ า น ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ ขยะมู ล ฝอย สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์ สิ่ ง แวดล้ อม ประเมิน คุณภาพด้านเนื้อหา และ ผู้ เ ชี่ยวชาญด้านแอนิเมชัน ในสาขา
คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินคุณภาพด้านภาพ ศิลป์ ออกแบบ การนาเสนอ เมื่อ
ผู้เชี่ยวชาญได้ทาการประเมิ นและให้ข้อเสนอแนะแล้ว ผู้จัดทาจึงนาการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง กล่อง
ความทรงจา มาปรับ แก้ไข และน าออกไปให้กลุ่มตัวอย่างรับชม ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ให้นักเรียนจัดทาแบบทดสอบก่อนชมภาพยนตร์ ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับ การกาจัด
ขยะ ประเภทถังขยะสีต่าง ๆ วิธีการจัดการในครัวเรือนเกี่ยวกับขยะ และจิตสานึกต่อการทิ้งขยะ
2. เมื่อนักเรียนจัดทาแบบทดสอบแล้ว ผู้วิจัยจึงได้เปิดภาพยนตร์การ์ตูน แอนิ เมชัน
2 มิติ เรื่อง กล่องความทรงจาให้นักเรียนรับชม โดยใช้เวลา 15 นาที สาหรับการชมภาพยนตร์การ์ตูน
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3. เมื่อชมภาพยนตร์การ์ตูนเรียบร้อยแล้ว จึงได้ให้นักเรียนจัดทาแบบทดสอบอีกครั้ง
หนึ่ง และได้ประเมินความสนใจของนักเรียนต่อภาพยนตร์การ์ตูนที่ชม รวมถึงผู้วิจัยและครูผู้สอน
ศึกษาพฤติกรรมนักเรียนระหว่างชมภาพยนตร์การ์ตูน และบันทึกผลในรูปแบบของแบบประเมินความ
พึงพอใจ ก่อนไปวิเคราะห์ทางสถิติ
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
1. วิเคราะห์หาคุณภาพสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่ อการเรียนรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอย เรื่อง
กล่องความทรงจา โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและนาค่าเฉลี่ยมากเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51-5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51-4.50 หมายความว่า ระดับมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51-3.50 หมายความว่า ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51-2.50 หมายความว่า ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.01-1.50 หมายความว่า ระดับน้อยที่สุด
2. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับขยะมูล
ฝอย เรื่องกล่องความทรงจา โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและนาค่าเฉลี่ยมากเทียบกับ
เกณฑ์ ดังนี้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51-3.00 หมายความว่า พึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51-2.50 หมายความว่า พึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00-1.50 หมายความว่า พึงพอใจน้อย
3. สถิติการทดสอบค่าที (t-test for dependent) สาหรับการเปรียบเทียบ
โดยใช้สูตร

∑
√ ∑

∑

ผลการวิจัย
1. การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอย เรื่อง กล่อง
ความทรงจา มีการนาเสนอในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ มีเวลารับชมประมาน 15 นาที โดยมี
เสียงพูดของตัวละครโต้ตอบกัน การบรรยายเรื่อง รวมไปถึงการใส่เสียงดนตรีให้เหมาะสมกับฉากแต่
ละฉาก การใส่สีให้มีความสวยงามทั้งฉากและตัวการ์ตูน การดาเนินเรื่องมีการเคลื่อนไหวของตัว
การ์ ตูน ลาดับ เรื่ องเหตุการณ์ก่อนหลัง ในรูปแบบการนาเสนอเพื่อให้ผู้ ชมเกิดจิตนการ และความ
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สนุ กสนานเพลิ ดเพลิ น พร้ อมทั้ง ได้รับความรู้เกี่ยวกับ เรื่องขยะมูล ฝอย ที่มี เนื้อหาการกาจัดขยะ
ประเภทถังขยะสีต่าง ๆ วิธีการจัดการในครัวเรือนเกี่ยวกับขยะ ซึ่งเหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัย แสดง
ตัวอย่างการ์ตูนแอนิเมชัน ดังภาพ 8

ภาพ 8 ผลงานภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง กล่องความทรงจา
ศึกษาผลการหาคุณภาพความเหมาะสมของสื่ อแอนิเมชัน 2 มิติ โดยผู้ เชี่ยวชาญสาหรับ
ประเมิน คุณภาพการ์ ตูน แอนิ เมชัน เกี่ยวกับขยะมูล ฝอย เรื่อง กล่ องความทรงจา พบว่า ผลการ
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ประเมินคุณภาพการ์ตูนแอนิเมชันจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน อยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้วิจัย แบ่งการ
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหาและด้านแอนิเมชัน โดยสรุปผลได้ดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านเนื้อหาเกี่ยวกับขยะ จานวน 3 ท่าน จากอาจารย์ผู้สอนเทคโนโลยีการจัดการ
ควบคุมขยะมูล ฝอย จ านวน 1 ท่าน และ อาจารย์ผู้ ส อนมลพิษสิ่ งแวดล้ อมทางด้านขยะมูล ฝอย
จานวน 1 ท่าน สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม และครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระชีวิตกับสิ่ งแวดล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 จานวน 1 ท่าน ผลการประเมิน แสดงดังตาราง 1
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ การประเมินคุณภาพการ์ตูนแอนิเมชัน โดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 3 ท่าน
รายการประเมินคุณภาพ
S.D.
ระดับคุณภาพ
x
1. ความคิดสร้างสรรค์ในการทาการ์ตูน
4.33
0.58
มาก
2. ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับอายุของผู้ดู
4.67
0.58
มากที่สุด
3. เนื้อหามีความถูกต้องครบถ้วน
4.33
0.58
มาก
4. ความชัดเจนของการ์ตูนในเรื่องขยะ
3.67
0.58
มาก
5. การจัดลาดับเนื้อหาที่นาเสนอ
4.00
1.00
มาก
ค่าเฉลี่ยรวม
4.20
0.66
มาก
จากตาราง 1 พบว่า ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญในด้านเนื้อหา ความถูกต้องเหมาะสม มี
ความคิดสร้างสรรค์ในการทาการ์ตูนที่สอดแทรกความรู้และปลูกฝ๎กจิตสานึกในการทิ้งขยะ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 เนื้อหาของภาพยนตร์การ์ตูนไม่ซับซ้อนทาให้เข้าใจง่ายเหมาะสมกับ
ผู้ชมภาพยนตร์ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 เนื้อหามีสาระครบถ้วนในเรื่องความรู้
เกี่ยวกับ การกาจัดขยะ ประเภทถังขยะสีต่าง ๆ ผลเสียและประโยชน์จากขยะ อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ความชัดเจนของการ์ตูนที่สื่อออกมาในเรื่องขยะมูลฝอย อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 และการนาเสนอเนื้อหามีการเรียงลาดับเหมาะสม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.00
ด้านที่ 2 ด้านแอนิเมชัน ภาพ ศิลป์ ออกแบบ การนาเสนอ จานวน 2 ท่าน คือ อาจารย์
ผู้สอนคอมพิวเตอร์กราฟิกและการ์ตูนแอนิเมชัน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ผู้สอน
วิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผลการประเมิน แสดงดังตาราง 2
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ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ การประเมินคุณภาพการ์ตูนแอนิเมชัน โดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านแอนิเมชัน จานวน 2 ท่าน
รายการประเมินคุณภาพ
S.D.
ระดับคุณภาพ
x
1. ภาพรวมของการ์ตูนแอนิเมชัน
5.00
0.00
มากที่สุด
2. การออกแบบฉาก และตัวละคร
4.50
0.71
มาก
3. เสียงของตัวละคร
4.50
0.71
มาก
4. เสียงประกอบเหมาะสมกับเนื้อเรื่องและภาพ
4.50
0.71
มาก
5. ความยาวของสื่อมีความเหมาะสม
4.50
0.71
มาก
6. การจัดวางองค์ประกอบมีความเหมาะสม
3.50
0.71
ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยรวม
4.42
0.59
มาก
จากตาราง 2 พบว่า ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญคุณภาพ ด้านแอนิเมชัน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมคือ ( ̅ = 4.42, S.D.= 0.59) ภาพรวมของการ์ตูนแอนิเมชัน ในส่วนของตัว
ละคร ฉาก เสียง ไปในทิศทางเดียวกัน ทาให้เข้าใจเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร อยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 ตัวละครและฉากที่มีสีสันสดใสน่าดูพร้อมทั้งมีเสียงเพลงประกอบทาให้เข้าถึง
อารมณ์ของการ์ตูนได้มากขึ้น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 เสียงพากย์ของตัวละครมีความ
สมจริง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ความยาวของสื่อมีความเหมาะสม มีเวลาไม่สั้น
จนเกินไปทาให้รับความรู้ความสนุกได้อย่างครบถ้วน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และ
การจั ดวางองค์ประกอบเพื่อให้ ตัวละครเข้ากับฉากมีความเหมาะสมกัน อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50
2. ศึกษาผลการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอย ของนักเรียนโรงเรียนวัดจันตะวันตก
มิตรภาพที่ 73 ก่อนและหลังการใช้สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ แสดงดังตาราง 3
ตาราง 3 แสดงผลความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังชมการ์ตูนแอนิเมชัน ของกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียน
ก่อนทดสอบ
หลังทดสอบ

นักเรียน (N)
50
50

x
4.04
8.52

t
20.03
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จากตาราง 3 พบว่า ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจจากการ์ตูนแอนิเมชัน พบว่า หลังชม
การ์ ตูน แอนิเมชัน ตัว ของนั กเรี ยนมีความรู้ความเข้าใจมากกว่าก่อนชม มีคะแนนเฉลี่ ยของการทา
แบบทดสอบก่อนชมมีค่าเท่ากับ 4.04 คะแนนเฉลี่ยของหลังชมการ์ตูนแอนิเมชันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
8.52 และเมื่อทาการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังชมด้วยสถิติ t-test พบว่า มีค่าเท่ากับ
20.03 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ศึกษาความพึงพอใจเกี่ ยวกับ การ์ตู นแอนิ เมชัน 2 มิ ติ เรื่ อง กล่ องความทรงจา ของ
นักเรียน โรงเรียนวัดจันตะวันตกมิตรภาพที่ 73 แสดงรายระเอียดดังตาราง 4
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ความพึงพอใจการ์ตูนแอนิเมชัน ของ
นักเรียน
รายการ
S.D
ระดับความพึงพอใจ
x
1. การ์ตูนเรื่องนี้มีประโยชน์กับนักเรียน
2.92
0.34
มาก
2. การนาเสนอเรื่องราวของการ์ตูน
2.84
0.39
มาก
แอนิเมชัน
3. นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่นาเสนอ
2.76
0.43
มาก
4. ความสวยงามของการ์ตูน
2.66
0.65
มาก
5. นักเรียนได้รับความสนุกสนานจากการ
2.74
0.64
มาก
ดูการ์ตูนแอนิเมชัน
ค่าเฉลี่ย
2.75
0.49
มาก
จากตาราง 4 ผลการประเมินความพึงพอใจการ์ตูนแอนิเมชันจากนักเรียน โดยรวมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก มีค่า ( ̅ = 2.75, S.D.= 0.49) การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง กล่องความทรงจา เป็น
สื่อที่ให้ความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอยที่นักเรียนสามารถนากลับไปใช้ประโยชน์ได้ อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 การนาเสนอเรื่องราวของการ์ตูนแอนิเมชันโดยมีตัวละครหลักดาเนินเรื่องอย่าง
สนุกทาให้กลุ่มตัวอย่างสนใจที่จะเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84 กลุ่มตัวอย่างเข้าใจ
เนื้อหาที่นาเสนอเกี่ยวกับการกาจัดขยะ ประเภทถังขยะสีต่าง ๆ ผลเสียและประโยชน์จากขยะ พร้อม
ปลูกฝ๎งจิตสานึกในการทิ้งขยะ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76 ความสวยงามของการ์ตูน อยู่
ในระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 2.66 และกลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้ รั บ ความสนุ ก สนานจากการดู ก าร์ ตู น
แอนิเมชัน เรื่องกล่องความทรงจา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.74
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สรุปและอภิปรายผล
1. การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอย เรื่อง กล่องความ
ทรงจา โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที ที่สอดแทรกความรู้มีเนื้อหาในเรื่องการกาจัดขยะ ประเภทถัง
ขยะสีต่าง ๆ วิธีการจัดการในครัวเรือนเกี่ยวกับขยะ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นต่อการประเมิน
คุณภาพทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา เกี่ยวกับขยะมูลฝอย และด้ านแอนิเมชัน ภาพ ศิลป์ ออกแบบ
และการนาเสนอ มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้วิจัยได้ดาเนินการพัฒนาการ์ตูน
แอนิเมชัน 2 มิติ โดยสร้างสรรค์การ์ตูนแอนิเมชันที่ยึดหลัก 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนเตรียมการผลิต
ขั้นตอนการผลิต และขั้นตอนหลังการผลิต ในขั้นตอนการเตรียมการผลิตผู้วิจัยได้วิเคราะห์ป๎ญหา
และก่อนนาไปประเมินผล ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญทาการตรวจสอบ และประเมินภาพยนตร์การ์ตูนก่อน เพื่อ
นามาปรับปรุงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างถูกต้อง จนได้ผลงานที่มีคุณภาพและวิธีการที่เหมาะสม
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชุมพล จันทร์ฉลอง และ อมีนา ฉายสุวรรณ (2559) พัฒนาการ์ตูน
แอนิเมชัน เรื่อง เทพ 3 ฤดูกับการลดโลกร้อน ผลการวิจัย พบว่า ผลการประเมินคุณภาพการ์ตูน
แอนิเมชัน เรื่องเทพ 3 ฤดูกับการลดโลกร้อน ที่ประเมินโดย ผู้เชี่ยวชาญ รวมคุณภาพทั้ง 3 ด้าน มี
ค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.54 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
2. การส่ งเสริมการเรี ยนรู้เกี่ยวกับขยะมูล ฝอย ของนักเรียน โรงเรี ยนวัดจันทร์ตะวันตก
มิตรภาพที่ 73 ก่อนชมและหลังชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน ก่อนชมนักเรียนยังมีความรู้ไม่เพียงพอ
ต่อการตอบคาถามจึงทาให้ได้ผลที่น้อยกว่าหลังชม เมื่อนามาเปรียบเทียบกันผลการทดสอบความรู้
หลังชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง กล่องความทรงจา พบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก ผู้วิจัยได้พัฒนาการ์ตูนแอนิเมชันที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับ
การนาไปใช้ เพราะได้ผ่านกระบวนการหาคุณภาพหลายขั้นตอนที่มีความเหมาะสม ทาให้หลังชมด้วย
สื่อการ์ตูนแอนิเมชัน ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอย ซึ่งอาจจะเป็นป๎จจัยที่ ทาให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจมากขึ้นจากเดิม แสดงให้เห็นว่า การให้ความรู้ด้วยสื่อการ์ตูนช่วยให้ผู้ที่รับชมเกิด
การเรียนรู้ เข้าใจง่าย และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ นิโลบล บริพัฒน์
และ ปนิดา เล็บขาว (2557 : 52-53) ได้กล่าวว่า แอนิเมชันสามารถสื่อความหมายให้เข้าใจได้ง่าย มี
ภาพการ์ตูนน่ารัก สีสันสดใสและมีการพากย์เสียงให้กับตัวการ์ตูนเหล่านั้นซึ่งถือเป็นองค์ประกอบหลัก
ที่ช่วยดึงดูดความสนใจให้เกิดการเรียนรู้กับผู้ชมได้ดี
3. เมื่อนาภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ไปทดลองให้กลุ่มเปูาหมายศึกษา ผลจากการ
ประเมินความพึงพอใจ พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากสื่อการ์ตูน
แอนิเมชัน 2 มิติ ที่พัฒนาขึ้นเป็นประโยชน์กับนักเรียน และกลุ่มเปูาหมาย มีการนาเสนอเรื่องราวที่มี
เวลาเหมาะสมเนื้อหาเข้าใจง่าย และการ์ตูนมีความเหมาะสมกับผู้ชม โดยมีเนื้อหาสาระชัดเจน รวมทั้ง
มีการออกแบบ ตัวละคร ฉากต่างๆ ให้มีสีสันสดใสมีความน่าสนใจ พร้อมทั้งนาเสนอที่ทาให้เกิดความ
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สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ จึงทาให้ ผลความรู้ความเข้าใจหลังชมการ์ตูนแอนเมชัน 2 มิติ เพื่อการเรียนรู้
เกี่ยวกับขยะมูลฝอย เรื่องกล่องความทรงจา ของนักเรียน พบว่า มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นหลังชม
การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ สิริวรรณ ยะไชยศรีและคณะ (2559) พบว่า เด็ก
มีความชอบตัวการ์ตูน แบบน่ารัก และชอบฉากเหมือนจริงที่มีเสียงดนตรีจังหวะเร็ว เร้าใจไม่น่าเบื่อ
ทาให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก
กล่ าวโดยสรุ ป จากการท าวิ จัย ครั้ งนี้ นั กเรี ยนมีค วามชอบที่มี การเรีย นรู้ ผ่ า นสื่ อการ์ ตู น
เนื่องจาก การ์ตูนแอนิเมชัน มีความสนุกสนาน มีภาพเคลื่อนไหว และเสียงประกอบ ทาให้เกิดการ
เรียนรู้ พร้อมยังปลูกฝ๎งให้เด็กเกิดจิตสานึกในการทิ้งขยะ ที่ส่งผลให้นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจมาก
ขึ้น และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ์ตูน อยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. สามารถนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอย เรื่อง กล่องความ
ทรงจา ไปเป็นสื่อให้ความรู้กับเด็ก หรือ ผู้ที่มีความสนใจ
2. สามารถนาไปเป็นสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอย ในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆได เช่น
ธนาคารขยะ การคัดแยกขยะ ฯลฯ
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรเน้นเนื้อเรื่องให้เหมาะสมต่อเนื้อหาบทเรียน เพื่อที่โรงเรียน หรือ ผู้สอน จะได้นาไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ เพื่อให้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน
2. ควรพัฒนาสื่อแอนิเมชันจาก 2 มิติ เป็น 3 มิติ เพื่อความเสมือนจริงมากขึ้น
3. ควรมีการพัฒนาผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อให้ผู้ที่รับชมสามารถรับชมได้ทุกที่ทุกเวลา
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี้ เสร็ จ สมบู ร ณ์ได้ ด้ว ยดี ด้ว ยความอนุเคราะห์ การดูแล และการเอาใจใส่ จาก
อาจารย์ ภ าวินี อิ น ทร์ ทอง ผู้ วิจั ย รู้สึ ก ซาบซึ้ ง ในความกรุ ณา ที่ท่ า นกรุณ าเป็ น อาจารย์ที่ ป รึก ษา
โครงงาน และมอบสิ่ ง ต่างๆมากมาย รวมไปถึงสละเวลา ให้ ความช่ว ยเหลื อตลอดจนข้อคิ ดและ
หลักการในการแสวงหาความรู้ ที่ทาให้ผู้วิจัยได้รับความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้านต่างๆ จึงทาให้มี
แนวทางในการจัดทาวิจัยจนประสบความสาเร็จ
ขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ช่วยตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย พร้อมทั้ง
ให้คาแนะนาและให้ข้อคิดต่างๆ เป็นอย่างดี
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บทคัดย่อ
เนื่องจาก ป๎จจุบันประเทศไทยกาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทาให้คนไทยสนใจที่จะออมเงินเพื่อ
ใช้ในวัยเกษียณมากขึ้น แต่การออมเงินในรูปแบบการฝากเงินผ่านธนาคารมีผลตอบแทนน้อย จึงทาให้
คนไทยเริ่ มหารูปแบบการออมใหม่ที่มีผ ลตอบแทนสูง และมีความเสี่ ยงน้อย ผู้วิจัยเล็งเห็นป๎ญ หา
ดังกล่าว จึงได้ทาการศึกษาข้อมูล งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการวิเคราะห์แผนการ
เลือกกองทุนที่เหมาะสม โดยผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์หาความเหมาะสมในการลงทุนกองทุน
รวมประเภทต่างๆ และเพื่อเป็นแนวทางสาหรับผู้ที่สนใจในการลงทุนกองทุนรวมประเภทต่างๆ ผู้วิจัย
มีการตรวจสอบการแสดงผลความถูกต้องแม่นยาของผลลั พธ์จากผู้ ที่มีประสบการณ์ในการลงทุน
ประเภทนี้ โดยทาแบบทดสอบในเว็บไซต์ จานวน 99 คน อายุ 15 – 60 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
เมืองพิ ษณุโ ลก เครื่ องมื อที่ใช้ ในการรวบรวมข้อ มูล คื อ แบบทดสอบ และเว็บ ไซต์เ พื่ อวิเ คราะห์
แผนการเลือกกองทุนที่เหมาะสม สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผล
วิจัยพบว่า เว็บไซต์วิเคราะห์แผนการเลือกกองทุนที่เหมาะสม แสดงผลถูกต้องแม่นยา ด้านความเสี่ยง
ในการลงทุน ร้อยละ 85.75 ด้านผลตอบแทน 84.25 ด้านภาษี ร้อยละ 89.65 ด้านระยะเวลา ร้อย
ละ 84.80 ค่าเฉลี่ยทั้งสิ้น ร้อยละ 86.11
คาสาคัญ: กองทุน วิเคราะห์ การลงทุน ออมเงิน
Abstract
Because of the current country, Thailand is currently an aging
society. Thailand is interested in people, making saving for use in retirement, but the
savings in the form of a deposit via a bank with little payoff. So it makes people start
finding Thailand new saving format, high yields and with less risk. Researchers
anticipate such a problem, so do data. Related research and development website
to analyze the plan to select an appropriate Fund. By a research objective is to
analyze the contents appropriate for different types of mutual fund investments, and
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as a guide for those interested in the different types of mutual fund
investments. Researchers are examining the display accuracy of results from people
who have experience in this type of investment. By doing the test, the number of
people age 99 websites in 15 – 60 years of living in the city of Phitsanulok. The tools
that are used in collecting information are to analyze a site and test plan, select the
appropriate Fund. Statistics is the percent average and standard deviation. Research
found that Web site analysis plan, selecting an appropriate Fund. Display
accuracy Risks in investing 85.75 percent compensation tax 84.25 Percent to 89.65
84.80 percent period totally average. 86.11 percent.
Keywords: fund, analyze, investment, saving money
บทนา
ป๎จจุบัน รูปแบบการใช้ชีวิตของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจากค่าครองชีพที่
สูงมากขึ้น ค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาอาการเจ็บปุวย การดูแลผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่าย
สาหรับเด็กในวัยเรียนหรือเงินที่ไว้ใช้ในยามฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งมีจานวนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทาให้ประชากร
ในประเทศไทย ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการทางานที่ห นักมากขึ้น เพื่อเก็บออมเงินให้ พอใช้ได้กับยุค
เศรษฐกิจที่ฝืดเคือง อีกทั้งประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อัตราการเกิดของประชากรไทย
ลดลง และจากความก้าวหน้ าทางการแพทย์ที่มีมากขึ้น ทาให้ผู้ คนมีชีวิตยืนยาวขึ้น แนวโน้มของ
โครงสร้างผู้สูงอายุในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น จากปี พ.ศ. 2553 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 11.8
ในปี พ.ศ. 2559 มีผู้สูงอายุในประเทศไทย 10,783,380 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 โดยคาดว่า ในปี
พ.ศ. 2564 จะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 และในปี พ.ศ. 2579 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นถึ ง
1 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศ โดยองค์กรสหประชาชาติ (UN) ได้ประเมินว่าประเทศไทยจะมี
ประชากรผู้สูงอายุจานวนมากที่สุดในอาเซียนถึง ร้อยละ 33 (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์, 2560) และเมื่อกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น จึงจาเป็นต้องมีสวัสดิการในการดูแล ไม่ว่า
จะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ สภาพแวดล้อม และบริการสาธารณะ ซึ่งต้องใช้งบประมาณ
สูงในการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และประเทศไทยจะต้องเตรียมตัวรับมือกับการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ
จากผลการวิจัยของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พบว่า การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่
สั งคมผู้ สู งอายุ ถื อเป็ น ป๎ ญหาของประเทศ เนื่ องจากเมื่อ โครงสร้างของประชากรกลายเป็ นกลุ่ ม
ผู้สูงอายุ ประเทศจะต้องให้การดูแลทางการแพทย์ การจ้างงาน สถาบันครอบครัว ชุมชนที่อยู่อาศัย
ซึ่งเกี่ยวกับงบประมาณและเศรษฐกิจของประเทศ จากเหตุผลดังกล่าว รัฐบาลมีนโยบายในการปรับ
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ลดข้ า ราชการลง โดยเปลี่ ย นแปลงการจ้ า งงานในรู ป แบบของพนั ก งานราชการแทน โดยรั ฐ ได้
ปรับเปลี่ยนค่าตอบแทนให้สูงขึ้นและยกเลิกกองทุนบาเหน็จบานาญ เพื่อให้พนักงานราชการได้นาเงิน
ไปดูแลตนเองในอนาคต
เศรษฐกิจในยุคป๎จจุบัน เป็น ป๎จจัยสาคัญที่มีผลต่อการออมของคนไทย เนื่องจากเมื่อภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศดี ประชาชนมีรายได้มั่นคง แนวโน้มในเรื่องของการออมหรือการลงทุนก็เพิ่มสูงขึ้น
แต่เนื่องจากป๎จจุบันมีการลดอัตราบรรจุข้าราชการลง ทาให้คนไทยเริ่มตื่นตัวกับการออมในรูปแบบใหม่
ที่ได้ผลตอบแทนสูง และเกิดความเสี่ยงน้อยลง จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการออมจากการฝากเงินในธนาคาร
เป็นการออมในรูปแบบการลงทุนประเภทอื่น เช่น การออมเงินในหุ้น, เงินประกันชีวิต, การลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือช่องทางเลือกอื่น ๆ ที่มีการสร้างผลตอบแทนจากเงินออม เพื่อสร้างความมั่นคง
ให้ แ ก่ ต นเอง หรื อครอบครั ว ในวั ย เกษี ย ณอายุ ซึ่ ง การลงทุ นหรื อ การออมประเภทต่ า งๆ ท าให้
ประชาชนเกิดช่องทางที่หลากหลายเพิ่มขึ้นจากรูปแบบการออมแบบเดิม แต่การออมหรือการลงทุน
ในรูปแบบอื่น มีทั้งข้อดีข้อเสีย ดังนั้นจึงจะต้องหารูปแบบที่เหมาะสมกันไปแต่ละบุคคล
จากงานวิจัยของ ปิยพร อามสุทธิ์ (2557) เรื่อง การตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวของพนักงานเงินเดือนประจาในกรุงเทพมหานคร พบว่า พนักงานเงินเดือนประจา
ตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวม โดยคาดหวังในเรื่องของผลตอบแทนและการลดหย่อน
ภาษี ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรุมระยะยาว ดังนั้น ผู้วิจัย จึงพัฒนา
เว็บ ไซต์เพื่อวิเคราะห์ แผนการเลือกกองทุนที่เหมาะสม โดยได้ทาการพัฒ นาภาพยนตร์การ์ตูน
แอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารให้ผู้ชมเข้าใจความสาคัญ และรูปแบบการออมหรือ
การลงทุนในประเภทต่าง ๆ จากนั้นเมื่อผู้ชมภาพยนตร์ทาการตอบแบบประเมิน ระบบจะทาการ
วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งจะนาข้อมูลป๎จจัยที่มีผลต่อการลงทุนมาวิเคราะห์รูปแบบการออมหรือการ
ลงทุนที่เหมาะสมต่อผู้ชม เพื่อวางรากฐานที่สาคัญในอนาคตให้ตนเอง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมในการลงทุนกองทุนรวมประเภทต่าง ๆ
วิธีดาเนินการวิจัย
ขอบเขตการทางานของระบบ
กรอบแนวคิดในการดาเนินงานของระบบงาน การพัฒ นาเว็บไซต์เพื่อวิเคราะห์
แผนการเลือกกองทุนที่เหมาะสม โดยเมื่อผู้ใช้งานเข้าเว็บไซต์ จะสามารถรับชมภาพยนตร์การ์ตูน
แอนิเมชัน เรื่อง ฝ๎ นนาทาง เพื่อศึกษาดูข้อมูลพื้นฐาน และทาการตอบแบบสอบถามเพื่อประเมิน
รูปแบบการใช้ชีวิต ลักษณะความต้องการด้านต่าง ๆ เช่น ชื่อ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อปี สถานภาพหนี้สิน
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ระยะเวลา และความคาดหวังที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน จากนั้นคาตอบจะถูกส่งไปเพื่อ
วิเคราะห์ ในระบบจั ดการฐานข้อมูล เพื่ อนาไปประมวลผล เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลของกองทุนที่
เหมาะสมต่อแผนการลงทุนของแต่ละบุคคล ดังภาพ 1

ภาพ 1 ขอบเขตการทางานของระบบ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ประชากรในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโ ลก ทั้งที่มีและไม่มี
ประสบการณ์ในการลงทุนกองทุนประเภทนี้
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ได้แก่ นักศึกษา คนวัยทางาน อายุ 15 - 60 ปี โดยใช้วิธีการ
คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จานวน 99 คน
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
1. ตัวแปรต้น คือ ระบบวิเคราะห์แผนการเลือกกองทุนที่เหมาะสม
2. ตัวแปรตาม คือ ผลการวิเคราะห์พฤติกรรม/รูปแบบการใช้ชีวิตในยุคป๎จจุบัน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เว็บไซต์เพื่อวิเคราะห์แผนการเลือกกองทุนที่เหมาะสม
2. แบบทดสอบ เพื่อประเมินประสิทธิภาพความถูกต้องแม่นยาของระบบ
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ขั้นตอนในการวิจัย
การสารวจข้อมูล
ผู้วิจัยทาการคัดเลือกแหล่งข้อมูล โดยสารวจข้อมูล และศึกษาจากงานวิจัย
ต่าง ๆ พบว่า ผู้ที่เริ่มมีการออมทรัพยฺ/ลงทุน ประเภทกองทุนรวม เป็นกลุ่มบุคคลอายุ 40 ปีขึ้นไป ซึ่ง
เริ่มเห็นความสาคัญของชีวิตหลังวัยเกษียณอายุ แต่จากวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยเล็งเห็นความสาคัญใน
การออมทรั พ ย์ / ลงทุ น ในรู ป แบบอื่ น ๆ นอกจากฝากเงิ น ในธนาคาร ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง ก าหนด
กลุ่มเปูาหมายจากการสารวจ เป็น อายุ 15 – 60 ปีขึ้นไป และใช้การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ
เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน รู้จัก และเล็งเห็นความสาคัญของการออมเงิน
การเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง จานวน 99 คน จากกลุ่มที่มี
ประสบการณ์ในการออมทรัพย์/ลงทุน ประเภทกองทุนรวม และกลุ่มที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการ
ออมทรัพย์/ลงทุน ประเภทกองทุนรวม โดยเป็นประชากรอายุระหว่าง 15 – 60 ปี ในเขตพื้นที่จังหวัด
พิษณุโลก ซึ่งดาเนินการจัดเก็บข้อมูล จานวน 2 ชุด จากทั้ง 2 กลุ่ม กลุ่มที่มีประสบการณ์ในการออม
ทรัพย์/ลงทุน จานวน 21 คน และกลุ่มที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการออมทรัพย์/ลงทุน จานวน 78
คน เพื่อนาข้อมูลมาวัดและประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต์
1) ข้อมูลชุดที่ 1 สาหรับกลุ่ มที่มีประสบการณ์ในการออมทรัพย์/ลงทุน
ประเภทกองทุนรวม ทาการจัดเก็บข้อมูลจากแบบทดสอบ จานวน 4 ข้อ ซึ่งจัดเก็บข้อมูล เพศ อายุ
ประสบการณ์ ต่ อ การลงทุ น กองทุ น ที่ เ คยลงทุ น และ ชุ ด แบบทดสอบส าหรั บ กลุ่ ม ที่ ไ ม่ เ คยมี
ประสบการณ์ในการออมทรัพย์/ลงทุน ประเภทกองทุนรวม จานวน 8 ข้อ ซึ่งจัดเก็บข้อมูล เพศ อายุ
การยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน ระดับของผลตอบแทนที่ต้องการได้รับ ระยะเวลาในการได้รับ
ผลตอบแทน และรูปแบบการจัดเก็บภาษี
2) ข้อมูลชุดที่ 2 เป็นการจัดเก็บผลการประเมินจากเว็บไซต์เพื่อวิเคราะห์
แผนการเลือกกองทุนที่เหมาะสม โดยให้ ประชากรทั้ง 2 กลุ่ม ทาแบบทดสอบบนระบบ
ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลทั้ง 2 ชุด ได้นามาเปรียบเทียบเพื่อประเมินความถูกต้องของการ
ประมวลผลจากเว็บไซต์เพื่อวิเคราะห์แผนการเลือกกองทุน ที่เหมาะสม โดยผู้วิจัยมีการวางเปูาหมาย
ให้มีความถูกต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 เพื่อ
การออกแบบคาถาม
ผู้วิจัยได้แยกประเด็นคาถาม โดยทาการวิจัยเชิงสารวจ พบว่า ข้อมูลที่เป็น
ตัวแปรในการแบ่งกลุ่มกองทุน คือ ระดับความเสี่ยง ผลตอบแทนที่ได้รับ ระยะเวลาที่ได้ รับเงินคืน
และรูปแบบการเสียภาษี จึงได้ออกแบบคาถามมุ่งเน้นไปที่ประเด็นความเสี่ยง ผลตอบแทนที่ได้รับ
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ระยะเวลาที่ได้รับเงินคืน และรูปแบบการเสียภาษี ตามลาดับ โดยการจัดเก็บข้อมูลประกอบด้วย 4
แอตทริบิวต์ ดังนี้
1) Risk แสดงระดับความเสี่ยง ประกอบด้วย 3 ค่า คือ High, Middle, Low และ
None ซึ่งมีจานวนคาถาม 4 ข้อ
2) Return of Investment แสดงผลตอบแทนที่ได้รับ ประกอบด้วย 3 ค่า คือ
High, Middle และ Low ซึ่งมีจานวนคาถาม 2 ข้อ
3) Time แสดงระยะเวลาที่จะได้รับผลตอบแทน ประกอบด้วย 2 ค่า คือ Long
Time และ Short Time ซึ่งมีจานวนคาถาม 2 ข้อ
4) Vat แสดงถึงรูปแบบการเสียภาษี ประกอบด้วย 3 ค่า คือ Pay, Not pay และ
Government ซึ่งมีจานวนคาถาม 1 ข้อ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการสร้างโมเดล decision tree จะทาการคัดเลือก แอตทริบิวต์
ที่มีความสาคัญกับคลาสมากที่สุด ขึ้นมาเป็นโหนดบนสุดของ tree โดยให้ผู้ใช้งานเลือกตอบเป็น
รูปแบบ แบบทดสอบ จากนั้นจะหา แอตทริบิวต์ถัดไปเรื่อย ๆ จนเสร็จสิ้น และได้เส้นทางที่เหมาะสม
สาหรับแผนการลงทุนที่เหมาะสมของผู้ลงทุน
กระบวนการทางานของเว็บไซต์
กระบวนการทางานของเว็บไซต์เพื่อวิเคราะห์แผนการเลือกกองทุนที่เหมาะสม เมื่อ
เริ่มต้นการทางาน ผู้ใช้งาน สามารถรับชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ฝ๎นทาทาง เพื่อ
ศึกษาดูข้อมูลพื้นฐาน หรือเลือกทาแบบทดสอบ เพื่อประเมินรูปแบบการใช้ชีวิต เช่น รายได้เฉลี่ย
ต่อปี สถานภาพหนี้สิน ระยะเวลา และความคาดหวังที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน จากนั้น
เมื่อคาตอบถูกส่งไปประมวมลผล จะแสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นกลุ่มกองทุนที่เหมาะสมต่อผู้ ใช้งาน
แสดงดังภาพ 2
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10

ภาพ 2 แสดงลาดับขั้นตอนการทางานของระบบ
จากกระบวนการดังกล่าว มีการจาแนกข้อมูลของกองทุนประเภทต่าง ๆ ตามระดับคะแนน
ออกเป็น 3 ช่วงความเสี่ยง ดังตาราง 2
ตาราง 2 การแบ่งช่วงระดับความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน
ช่วงระดับคะแนน
ระดับความเสี่ยง
จานวนกองทุน
9 – 15
ความเสี่ยงต่า
7
16 – 20
ความเสี่ยงปานกลาง
6
21 - 30
ความเสี่ยงสูง
5
จากตาราง 2 ผู้วิจัยใช้อัลกอริทึม If then Else ลาดับขั้นตอนการทางานของเว็บไซต์ ทาการ
เปรียบเทียบระดับคะแนน จากแบบทดสอบ เพื่อวิเคราะห์กลุ่มทางเลือกแผนการลงทุนกับกับผู้ใช้งาน
อธิบายดังภาพ 3
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SCORE >= 21

SCORE >= 16

ภาพ 3 แสดงอัลกอริทึมการแยกระดับคะแนนของผู้ใช้
การสร้างแบบทดสอบเพื่อวิเคราะห์ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง
1. ผู้วิจัยตรวจสอบขั้นตอน และวิธีการในรายการข้อมูลนาเข้า การหาสาเหตุของ
ข้อผิดพลาด พบว่า ในกระบวนการนาเข้าข้อมูล มีการลาดับความสาคัญของข้อมูล ตามลาดับ ดังนี้
ความเสี่ยงในการลงทุน ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน ระยะเวลาคืนเงินทุน และรูปแบบการเสีย
ภาษี
2. แบ่งประเภทของกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ที่มีประสบการณ์ในการ
ออมทรัพย์/ลงทุน ประเภทกองทุนรวม และผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการออมทรัพย์ /ลงทุน ประเภท
กองทุนรวม เพื่อวิเคราะห์แผนความเหมาะสม และความถูกต้องของเว็บไซต์
3. จัดทาแบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็น ถึงพฤติกรรม และลักษณะของผู้
ลงทุน
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1) การยินยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น วิเคราะห์ถึง ความผิดพลาด
จากการลงทุน ซึ่งแผนการลงทุนบางแผนจะมีความเสี่ยงสูงที่จะลงทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนจะต้องยอมรับ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ที่จะขาดทุน
2) ภาระค่าใช้จ่ายที่มีต่อเดือน วิเคราะห์ถึงศักยภาพทางการเงิน โดยข้อ
คาถามนี้จะสอดคล้องต่อระยะเวลาในการใช้เงิน ซึ่ งบางแผนการลงทุนจะมีการถือครองในรูปแบบ
ระยะยาวที่ไม่สามารถโอน ถอน เปลี่ยนมือได้ ดังนั้น หากผู้ลงทันมีภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือนสูงกว่า
รายได้ จึงไม่เหมาะสมที่จะลงทุนประเภทดังกล่าว
3) ระดับผลตอบแทนที่ได้รับ วิเคราะห์ถึงจานวนเงินที่จะได้รับจากการ
ลงทุน เนื่องจากแผนลงทุนบางแผนจะถือครองนาน มีความเสี่ยงต่า แต่จะได้รับเงินร้อยละ 60 – 70
ซึ่งถือว่าไม่สูง ไปตลอด แต่บางแผนการลงทุนจะได้รับผลตอบแทนสูงแต่จะต้องมาพร้อมกับความเสี่ยง
ที่สูงเช่นกัน
4) ไม่มีการวางแผนในชีวิต วิเคราะห์ถึงลั กษณะการถือครอง เนื่องจาก
หากผู้ลงทุนเป็นผู้ที่ไม่มีการวางแผนในชิวิต จะเหมาะสมกับกองทุนประเภท
5) ระยะเวลาที่ต้องได้รับผลตอบแทน วิเคราะห์ถึงความต้องการในการใช้
เงิน ซึ่งสอดคล้องกับความเสี่ยง เนื่องจากแผนการลงทุนบางประเภท ใช้ระยะเวลานานในการถือครอง
แต่ได้รับผลตอบแทนสูง แต่บางประเภทจะตรงกันข้ามกัน
6) รายละเอียดของเงินเก็บสะสม วิเคราะห์ถึงลักษณะพฤติกรรมของการ
เก็บเงินสะสมไว้เพื่ออนาคต หรือเมื่อมีความจาเป็นจะต้องใช้เงิน
4. นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็น ถึงพฤติกรรม และ
ลักษณะของผู้ล งทุน มาวิเคราะห์ร่ว มกับกลุ่ มคาถาม 4 กลุ่ ม ซึ่งมีผ ลสอดคล้ องต่อการวิเคราะห์
กองทุนประเภทต่าง ๆ จากเว็บไซต์ ดังนี้
1) ความเสี่ยง เป็นชุดข้อมูลที่จัดเก็บระดับของการยอมรับที่มีโอกาสเสี่ยง
ในการขาดทุน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ภาวะการมีโอกาสเสี่ยงที่จะขาดทุนสู ง ภาวะการมีโอกาส
เสี่ยงที่จะขาดทุนปานกลาง ภาวะการมีโอกาสเสี่ยงที่จะขาดทุนต่า และภาวะไม่ยินยอมที่จะได้รับ
ความเสี่ยงใด ๆ ผู้วิจัยได้ให้ข้อมูลนี้เป็นตัวแปรหลักในการประเมินความเหมาะสมต่อผู้ใช้งานว่าจะ
เหมาะสมต่อการลงทุนใด มากที่สุด ข้อคาถามดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 55.55 ของข้อคาถามในแบบ
ประเมินทั้งหมด
2) ผลตอบแทน เป็นชุดข้อมูลที่จัดเก็บระดับผลตอบแทน ที่มีโอกาสได้รับ
คืนเมื่อลงทุนผ่านกองทุน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ได้รับผลตอบแทนสูง ได้รับผลตอบแทนปาน
กลาง และได้รับผลตอบแทนต่า ข้อคาถามดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 22.23 ของข้อคาถามในแบบ
ประเมินทั้งหมด

112

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

3) ระยะเวลา เป็นชุดข้อมูลที่จัดเก็บระดับความยาวนานของระยะเวลาที่
จะนาเงิน ไปลงทุน ซึ่งยิ่ งมีร ะยะเวลายาวนานเท่าไหร่ การได้รับคืนเงินลงทุนหรือผลกาไรก็จะยิ่ง
ยาวนาน แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ การลงทุนที่ใช้ระยะเวลานานที่จะได้รับผลตอบแทน และการ
ลงทุนที่ใช้ระยะเวลาสั้นซึ่ งผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนคืนเร็ว ข้อคาถามดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ
11.11 ของข้อคาถามในแบบประเมินทั้งหมด
4) ภาษี เป็นชุดข้อมูลที่จัดเก็บการเสียภาษีในการลงทุน เมื่อได้รับคืนเงิน
ลงทุน หรื อ ผลกาไร แบ่ งออกเป็ น 3 ระดับ คือ มีการเสี ยภาษี ไม่ต้องเสี ยภาษี และรัฐ บาลมีการ
ช่วยเหลือในการจ่ายภาษีบางส่วน ข้อคาถามดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของข้อคาถามในแบบ
ประเมินทั้งหมด
5. ให้ผู้เชี่ยวชาญทาการตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์ลักษณะของผู้ลงทุน
กับความเหมาะสมต่อแผนการลงทุน
การทดสอบประสิทธิภาพความถูกต้องของระบบ
1. จากชุดข้อมูลทั้งหมด จะนาไปทดสอบเพื่อวิเคราะห์หาค่าความถูกต้อง ในการ
เลือกแผนการลงทุนให้ผู่ใช้งานได้อย่างเหมาะสม
2. นาข้อมูลสรุปเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาผลลัพธ์ถึงความถูกต้องของข้อมูล
3. สรุปผลการทางานของระบบถึงประสิทธิภาพในการวิเคราะห์แผนการลงทุนว่า
เหมาะสมในระดับใด
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้ทาการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 99 คน ในรูปแบบของการประเมิน
ซึ่งเป็นแบบสอบถาม 2 ตอน ที่สอบถามลักษณะพฤติกรรมและรูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่มตัวอย่ าง
และรูปแบบความต้องการในการลงทุนในลักษณะต่าง ๆ ของกองทุนรวม โดย แบ่งเป็น เพศชาย ร้อย
ละ 51.00 และเพศหญิง ร้อยละ 49.00 ซึ่งในจานวนนี้ มีอายุระหว่าง 15 – 20 ปี คิดเป็นร้อยละ
31.00 อายุระหว่าง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.00 อายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ
22.00 อายุระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.00 และอายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 17.00
แบ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการออมทรัพย์/ลงทุน ประเภทกองทุนรวม จานวน ร้อยละ 21.00 (21
คน) และผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการออมทรัพย์/ลงทุน ประเภทกองทุนรวม จานวน ร้อ ยละ 78.00
(78 คน)
จากการเก็บข้อมูลจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการออมทรัพย์/ลงทุน ประเภทกองทุนรวม ด้วย
แบบสอบถามและการสัมภาณ์เกี่ยวกับพฤติกรรม, รูปแบบการใช้ชีวิต และจากกลุ่มคาถาม 4 กลุ่ม ซึ่ง
มีผลสอดคล้องต่อการวิเคราะห์กองทุนประเภทต่าง ๆ จากเว็บไซต์ โดยเก็บข้อ มูลจากกลุ่มตัวอย่าง
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จานวน 99 คน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการออมทรัพย์/ลงทุนประเภทกองทุนรวม จานวน 21 คน
(คิดเป็นร้อยละ 21) และเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการออมทรัพย์/ลงทุนประเภทกองทุน
รวม จานวน 79 คน (คิดเป็นร้อยละ 79) ได้ผลดังนี้
ตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความถูกต้องของแผนการลงทุนที่เหมาะสม
ผู้มีประสบการณ์ในกองทุน ผู้ที่ไม่เคยลงทุนในลักษณะนี้
กองทุน
กองทุนตราสารทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนตราสารหนี้ระยะยาว
กองทุน RMF – ลงทุนในตราสารหนี้
กองทุนทองคา
กองทุนรวม LTF
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น
ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล
รวม

ระดับความเหมาะสม
(จาก 21 คน)
42.85
19.04
9.52
9.55
4.76
14.28
100.00

ระดับความเหมาะสม
(จาก 78 คน)
12.82
26.92
7.76
14.10
10.60
19.23
12.79
21.42
100.00

จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์แผนการลงทุนที่เหมาะสม จากการจัดเก็บข้อมูล ของกลุ่ ม
ตัวอย่างจานวน 99 คน พบว่า ระบบสามารถวิเคราะห์แผนการลงทุนที่เหมาะสมต่อผู้ลงทุน ได้ถูกต้อง
คิดเป็นร้อยละ 82.15
สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อวิเคราะห์แผนการเลือกกองทุนที่เหมาะสม มีผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีประเด็นที่สามารถนามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. จากการวิเคราะห์พฤติกรรมและรูปแบบการใช้ชีวิต พบว่า ร้อยละ 34.88 ของกลุ่ม
ตัวอย่าง มีรูปแบบการใช้ชีวิต การออมเงิน และความต้องการผลตอบแทน หรือการกาจัดความเสี่ยง
ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับแผนการลงทุนตราสารหนี้ ซึ่งมีลักษณะเป็นกองทุนที่เน้นการปล่อยกู้ให้กับ
รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน โดยผู้ลงทุนจะมีบทบาทเป็นเจ้าหนี้ ซึ่งกองทุนประเภทนี้จะมี
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ความเสี่ยงต่า และได้ผลตอบแทนในระดับปานกลาง เนื่องจากหากนโยบายดอกเบี้ยของรัฐบาลอยู่ใน
ระดับต่า กองทุนตราสารหนี้ก็จะสร้างผลตอบแทนในระดับสูงได้
2. งานวิจัยมีระดับความผิดพลาดของข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 17.85 ซึ่งการวิเคราะห์งานวิจัย
ดังกล่าวพบว่า เกิดจากการเลือกตัวแปรในการวิเคราะห์ข้อมูล ยังมีตัวแปรไม่มากพอที่จะวิเคราะห์ให้
ได้แผนที่แม่นยาและเหมาะสมในระดับเกินกว่าร้อยละ 90 ซึ่งผู้วิจัยจะต้องทาการจัดเก็บค่าตัวแปร
เพื่อได้ผลลัพธ์ที่นาไปใช้งานได้จริงต่อไป
3. จากผลงานวิจัย ของสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบายมหาวิทยาลั ย
หอการค้าไทย (2555) ได้แสดง 7 ข้อผิดพลาดของการวางแผนเพื่อการเกษียณ ซึ่ งจากผลงานวิจัย
ดังกล่าวเป็นที่มาที่ทาให้ผู้เกษียณอายุส่วนใหญ่ ประสบป๎ญหาการใช้จ่ายเงินในอนาคต เนื่องจากผู้
ลงทุนส่วนใหญ่คิดว่าเงินเกษียณอายุ เป็นสิ่งสาคัญจึงควรเก็บไว้และไม่กล้าที่จะไปลงทุนในสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง และจากผลงานวิจัยของ วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล. (2558) ซึ่งทานายพฤติกรรม
การออมของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาร้อยละ 73 มีการออมในรูปแบบการฝากเงินธนาคาร ซึ่งเป็น
รูปแบบที่เป็นเงินเก็บที่แทบไม่ได้ผลตอบแทนคืนเท่าไหร่นัก ดังนั้น ผู้วิจัย จึงได้จัดทาแอนิเมชัน 2 มิติ
เพื่ อ อธิ บ ายเกี่ ย วกั บ รู ป แบบการลงทุ น ในรู ป แบบใหม่ และให้ ผู้ ที่ ส นใจได้ เ ลื อ กแผนการลงทุ น ที่
เหมาะสมจากที่ระบบวิเคราะห์ให้ เพื่อนาไปตัดสินใจในการลงทุนในรูปแบบดังกล่าวต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ผลจากการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อวิเคราะห์แผนการเลือกกองทุนที่เหมาะสม
ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ จั ด เก็ บ และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ของผู้ ใ ช้ ง านในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก และประเมิ น
ประสิทธิภาพความแม่นยาของข้อมูล ทาให้ทราบถึงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ และแผนการลงทุนว่า
เหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งานหรือไม่นั่น มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรเพิ่มตัวแปรในการคัดเลือกข้อมูลให้มากขึ้น เพื่อจะได้คัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูลได้
ถูกต้องแม่นยามากขึ้นกว่าเดิม
2. จัดเก็บข้อมูลจากประชากรเพื่อใช้สาหรับการวิเคราะห์เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความหลากหลาย
ในการคัดกรองข้อมูลต่าง ๆ ได้ดี
3. ศึกษาข้อมูลด้านกองทุนเพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดความหลากหลายในรูปแบบกองทุน จะทาให้
เกิดประโยชน์ต่อการวางแผนของผู้ลงทุน
4. ควรพัฒนาระบบให้เกิดความถูกต้องในการวิเคราะห์แผนการลงทุนที่เหมาะสมมากกว่า
ร้อยละ 90 เพื่อให้ผู้ลงทุนได้นาผลที่วิเคราะห์ไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ควรระบุกลุ่มเปูาหมายให้ชัดเจน เพื่อความถูกต้องของข้อมูล และจะทาให้ผลวิเคราะห์
ข้อมูลถูกต้องแม่นยามากขึ้น
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รูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการเรียนรู้ด้านการมีวินัยจราจรบนท้องถนน
สาหรับเด็กเรื่อง ปลอดภัยนะหนู รู้วินัยจราจร
The 2D Animation Model of Traffic Discipline Learning for Child: Safe
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การมีวินัย
จราจรบนท้องถนน สาหรับ เด็ก อายุ 6 – 12 ปี เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อการใช้สื่ อ
แอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการเรีย นรู้ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) การ์ตูน
แอนิเมชัน 2) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย โดยใช้วิธีการจับฉลาก ได้กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 50 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้ อมูลวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และค่า t-test
ผลการพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ปลอดภัยนะหนู รู้วินัยจราจร สาหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยเป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้และปลูกฝ๎งวินัยให้แก่
นักเรียน ซึ่งลักษณะของเนื้อหาประกอบด้วย เสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว นักเรียนสามารถค้นคว้าหา
ความรู้แบบไม่จากัดระยะเวลาการเรียนรู้ ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
จานวน 50 คน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.69 และผลการเรียนรู้จาก
สื่อภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทาง .05
คาสาคัญ: การ์ตูนแอนิเมชัน, จราจร, กฎจราจร
Abstract
The purposes of this research were to The Development of 2D Animation for
Learning on Traffic Discipline for child 6 – 12 years to study the satisfaction of the
student to the development of animation for learning on Traffic Discipline. Tool ware
used in research this 1) Development of 2D Animation for Learning on Traffic
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Discipline for students Grade 1 – 6 2) students satisfaction form. sample used in
research was 50 students selected by simple random sampling method. Statistical
methods used to analyze the data are percentage, mean, standard deviation and ttest.
The results of research found that The Development of Animation for Traffic
Discipline Learning for Students Grade 1 – 6 as were tool to enhance learning and
awareness to students about traffic discipline. For the content consists sound,
picture, animation. Students can self-knowledge is unlimited time. 2D Animation for
students Grade 1-6 found that overall is highest level with was average of 2.69 The
result compare score in the learning post-test was higher than pre-test significantly at
the level .05
Keywords: Cartoon Animation, Traffic, Traffic regulations
บทนา
การเดินทางของผู้คนส่วนใหญ่ในป๎จจุบัน นิยมหันมาใช้รถส่วนตัวกันมากขึ้น เนื่องจากป๎จจัย
ด้านความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีรวมถึงการเพิ่มจานวนประชากรที่ย้ายถิ่นฐานเข้า
มาทางานในเมืองใหญ่ ทาให้เกิดป๎ญหาทางด้านการขนส่งสาธารณะที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนในประเทศ สานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทาการจัดเก็บข้อมูลสามะโนประชากรในทุก 10 ปี
และครั้งล่าสุด ได้สารวจในเดือน กันยายน พ.ศ. 2553 พบว่า จานวนประชากรในประเทศไทยมี
จานวนทั้งหมด 65.4 ล้านคน (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) อีกทั้งในปี พ.ศ.2554 ได้มีนโยบายรถ
คันแรกจากรัฐบาล ทาให้ประชาชนจานวนมากหันมาซื้อรถเพิ่มมากขึ้น เป็นเหตุให้จานวนรถบนท้อง
ถนนเพิ่มขึ้นสูงหลายแสนคัน เกิดป๎ญหาจราจรติดขัด (สนิท พหรมวงษ์, 2560) สถิติของกระทรวง
คมนาคมรายงานว่า อัตราการเกิดอุบัติเหตุต่อปีเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2559 พบว่ามีอัตราการ
เสี ย ชี วิ ต จากเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ป ระมาณ 10 คนต่ อประชากร 100,000 คน สาเหตุ ส่ ว นใหญ่ เ กิ ด จาก
ยานพาหนะประเภทจักรยานยนต์ (สถิติคมนาคม, 2560) และมีรายงานที่สอดคล้องจากสานัก งาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพว่า ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เริ่มมีอายุน้อยลง โดยผู้ที่เริ่มขับขี่
จักรยานยนต์ เฉลี่ยเริ่มต้นที่อายุ 8 ปี และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ส่วนใหญ่
พบสาเหตุจากการไม่สวมหมวกนิรภัย ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด และไม่ปฏิบัติตามกฎ
จราจร (สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2560)
ผู้วิจัย ทาการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจราจรและการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน แล้วพบว่า ผู้
ขับขี่รถจักรยานยนต์ในป๎จจุบัน มีอายุเริ่มต้นเฉลี่ยที่ 8 ปี เนื่องจากสังคมในป๎จจุบันเป็นสังคมแห่งการ
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แข่งขัน ทาให้ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลรับส่งบุตรหลานไปโรงเรียน หรือไปทากิจกรรมต่างๆ เหมือนเช่น
ในอดีต จึงให้บุตรหลานขับขี่รถจักรยานยนต์ไปสถานศึกษาเอง ซึ่งทาให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่มีความรู้ทางด้านกฎจราจร และอยู่ในวัยที่กาลังคึกคะนองซึ่งเสี่ยง
ต่อขับขี่รถจักรยานยนต์สูง ซึ่งจะทาให้เกิดความสูญเสียตามมา (กรมการขนส่งทางบก, 2560) แนว
ทางการแก้ไขป๎ญหาดังกล่าว คือ การเคารพกฎจราจร และการเรียนรู้กฎจราจรเบื้องต้น ซึ่งตัวผู้ขับขี่
ยานพาหนะจะต้องใส่ใจกับการใช้ถนน ควรมีวินัยในการขับขี่ให้มากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการขับ
ขี่ที่ไม่เหมาะสม และไม่เคารพกฎจราจร โดยให้ความรู้แก่เด็กและเยาชนเพื่อเป็นแนวปูองกันการเกิด
อุบัติเหตุในเบื้องต้น
พระราชบั ญญัติส่ งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่ งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 4 ใน
พระราชบัญญัตินี้ กล่าวว่า “เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ “เยาวชน”
หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง 25 ปีบริบูรณ์ (พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ , 2560) และ เด็กที่มีอายุ 6-12 ปี ถือเป็นวัยแห่งการเตรียมพร้อมทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติป๎ญญา เป็นช่วงที่เหมาะสาหรับการเรียนรู้และการเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตในด้านการพัฒนาการต่างๆ ของสติป๎ญญา ซึ่งการทางานของสมองในวัยนี้ มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและรวดเร็ว ชอบความตื่นเต้น พึงพอใจในสิ่งแปลกใหม่ จะหันเหไปสู่การเรียนรู้สิ่งต่างๆจาก
สิ่งแวดล้อม ที่ทาให้เด็กเกิดจินตนาการและการเรียนรู้ได้ดี โดยสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กในวัยนี้
อี ก รู ป แบบหนึ่ ง คื อ นิ ท าน การ์ ตู น (สถาบั น แห่ ง ชาติ เ พื่ อ การพั ฒ นาเด็ ก และครอบครั ว
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560)
ผู้วิจัยเห็นว่า สื่อการ์ตูนสามารถช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อีกรูปแบบหนึ่ง จึงทา
การออกแบบและพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการเรียนรู้ด้านการมีวินัยบนท้องถนนสาหรับ
เด็ก เรื่อง ปลอดภัยนะหนู รู้วินัยจราจร ทาให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย ไม่รู้สึกว่าถูกบังคับให้กาลังเรียน และ
จะทาให้เด็กเกิดการเรียนรู้และจดจาแนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรบนท้องถนน ได้เองโดย
อัตโนมัติ และหวังว่าเด็กสามารถถนามาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน ในการปฏิบัติตามกฎจราจรที่ดี และ
การปูองกันการเกิดอุบัติเหตุของตนเองได้ในเบื้องต้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒ นาการ์ ตูน แอนิเมชัน 2 มิติ ที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู้ด้านการมีวินัยจราจร
สาหรับเด็ก
2. เพื่อสร้างสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ให้มีคุณภาพ
3. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ที่เกิดจากสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ
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4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กที่มีต่อ สื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องปลอดภัยนะหนู
รู้วินัยจราจร
วิธีดาเนินการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
วินัย
พฤติกรรม ระเบียบแบบแผน กติกา
ที่ก่อให้เกิด ความเรียบร้อย

การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ
องค์ประกอบพื้นฐานทางด้านออกแบบ

การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ปลอดภัยนะหนู รู้วินัยจราจร
สื่อการ์ตูนพัฒ นาจากการศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของเด็ก อายุ 6 – 12 ปี
นาเสนอด้านวินัยจราจรบนท้องถนน

คุณ ภาพ
คุณภาพมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ

ผลการเรียนรู้
มีค วามเข้าใจเกี่ยวกับกฏจราจร
บนท้องถนนเพิ่ม ขึ้น

ความพึงพอใจ
ความรู้สึก ความชอบ ของเด็ก
ต่อสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ขั้นตอนการดาเนินวิจัย
การวิจัย การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อพัฒนาสื่อสาหรับส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการมี
วินัยจราจรบนท้องถนน สาหรับเด็กอายุ 6 – 12 ปี ซึ่งงานวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน
1. ศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานของการ์ตูน
ในขั้ น ตอนแรก ผู้ วิ จั ย ท าการศึ ก ษาความต้ อ งการของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ใน
รู ป แบบ ลั กษณะการ์ ตู น ฉาก ตัว อัก ษร เสี ย ง โดยได้รั บการประเมิน จากผู้ เชี่ ยวชาญ เพื่ อน าไป
ออกแบบภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ปลอดภัยนะหนู รู้วินัยจราจร
2. ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ
ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้นาหลักการ ADDIE Model ซึ่งเป็นกระบวนการ
พัฒนาการเรียนการสอน มาใช้เป็นขั้นตอนการพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ซึ่งมี 5 ขั้น ดังนี้
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(1) ขั้นวิเคราะห์ (Analysis Phase)
ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา ซึ่ ง จากป๎ ญ หาการขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์ รถยนต์บนท้องถนน พบว่า มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้น และป๎จจุบันเริ่มพบมากใน
วัยเด็ก ทาให้ผู้วิจัยเกิดแนวคิดในการพัฒนาสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนได้ และเด็กมี
ข้อจากัดในการเรียนรู้ คือ รับรู้สิ่งที่เป็นเนื้อหาทางวิชาการได้ไม่เกิน 10 นาที ดังนั้น หากใช้หลักการ
สอนในรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จึงน่าจะไม่เหมาะสม ผู้วิจัย จึงได้พัฒนารูปแบบการ
สอนลักษณะการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ และได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง เป็นเด็ กนักเรียนในโรงเรียนวัดจันทร์
ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 จากจานวนประชากรทั้งหมด 124 คน โดยเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย จานวน 50
คน มีทั้งเพศชายและเพศหญิง และเป็นกลุ่มเด็กอายุ 6 – 12 ปี
(2) ขั้นการออกแบบ (Design Phase)
เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างและเนื้อหาที่เหมาะสมแล้ว ผู้วิจัยจึงได้ทาการ
เขียนบท โดยการศึกษารูปแบบการเกิดอุบัติเหตุในป๎จจุบันที่พบมากในกลุ่มวัยเด็กและเยาวชน คือ
การติดเล่นโทรศัพท์มือถือ ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ รถจักรยานหรือแม้แต่ขณะเดินบนถนนทาให้
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จึงทาการออกแบบบทภาพยนตร์การ์ตูน เน้น ไปที่การเกิดอุบัติเหตุจากการ
ติดสังคมออนไลน์ โดยตัวละครจะมีการติดโทรศัพท์มือถืออยู่ตลอดเวลา จนทาให้เกิดอุบัติเหตุ พร้อม
ทั้งในบทภาพยนตร์ มีการสอดแทรกระเบียบวินัย กฎจราจร สัญลักษณ์ต่าง ๆ พื้นฐานที่ต้องรู้บนถนน
ให้ เ ด็ ก และเยาวชน ที่ ดู ภ าพยนตร์ การ์ ตู น 2 มิ ติ เรื่ อ ง ปลอดภั ยนะหนู รู้ วินั ย จราจร ซึ่ ง ทาการ
ออกแบบตัวละคร ดังภาพ 2

ภาพ 2 โครงร่างการออกแบบตัวละครหลัก
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ตัวละครหลักที่ใช้ในภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน มี 4 ตัว คือ พ่อ
แม่ พี่สาว และน้องสาว ซึ่งมีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกันออกไป และเพื่อให้การดาเนินเรื่องเป็นไป
ด้วยความสนุกสนาน จึงมีการออกแบบน้องสาวให้มีลักษณะนิสัย ดื้อรั้น ก้าวร้าว ไม่ฟ๎งผู้อื่น และเป็น
ต้นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ จนเกือบแก้ไขไม่ได้ และมีครอบครัว คือ พ่อ แม่ และพี่สาว เป็นผู้ ให้
ความรู้ และตักเตือนน้องสาว และอธิบายกฎระเบียบวินัย จราจร ต่อการปฏิบัติการตนที่ถูกต้องบน

ท้องถนนอีกด้วย และในการออกแบบเนื้อเรื่อง มีการออกแบบฉากหลัก คือ ภายในบ้าน บนท้องถนน
และโรงพยาบาล ดังภาพ 3
ภาพ 3 โครงร่างการออกแบบฉากสาคัญของการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ
เมื่อทาการออกแบบโครงร่างเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การตรวจสอบ
ชิ้นงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเข้าใจถึงภาพรวมทั้งหมดของเนื้อเรื่อง จึงได้จัดทาสตอรี่บอร์ด
และพัฒนาสตอรี่บอร์ดไปเป็นแอนิเมติกสตอรี่บอร์ด หรือ สตอรี่บอร์ดแบบเคลื่อนไหว เพื่อให้ได้เห็น
ภาพรวมของภาพยนตร์การ์ตูนในแบบที่ถูกต้องสมบูรณ์ ก่อนจะเริ่มลงมือจัดทางานจริง ดังภาพ 4

ภาพ 4 ตัวอย่างการจัดทาสตอรี่บอร์ด
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(3) ขั้นการพัฒนา (Development Phase)
ในขั้นนี้ ผู้ วิจั ยได้น าสตอรี่บอร์ ดที่ได้อ อกแบบไว้ มาพัฒ นาเป็ น
ชิ้นงานจริง ซึ่งได้ออกแบบตัวละครหลัก และฉาก ซึ่งใช้โปรแกรมแอนิเมทซีซี ในการออกแบบ ดังภาพ
5 เป็นการออกแบบภาพ ดาว ซึ่งเป็นน้องสาว มีลักษณะนิสัยก้าวร้าว ดื้อ ไม่ฟ๎งการตักเตือนจากใคร

จึงออกแบบให้มีสีผมสีแดง ที่แสดงถึงอารมณ์รุนแรง และดื้อรั้น ดังภาพ 5
ภาพ 5 การออกแบบตัวละครดาว
จากนั้น ได้ทาการออกแบบตัวละคร ตอง ซึ่งเป็นพี่สาวที่ใจดี เรียบร้อย
และคอยตักเตือนน้องเสมอ ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้สีดาเป็นสีผม ซึ่งเป็นสีผมสีปกติของคนไทย แสดงถึงความ
อ่อนน้อม ใจเย็น ดังภาพ 6

ภาพ 6 การออกแบบตัวละครตอง
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เมื่ อ ท าการออกแบบตั ว ละครเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ฉาก ก็ เ ป็ น
องค์ประกอบที่มีความสาคัญ เนื่องจาก เป็นตัวดาเนินเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มแรกจนจบ
เรื่อง และเป็นส่วนในการสื่อสารให้ผู้ชมภาพยนตร์การ์ตูนเกิดความสนใจและอารมณ์คล้อยตามขณะ
ชมภาพยนตร์การ์ตูน ซึ่งตัวอย่างการออกแบบฉาก แสดงดังภาพ 7

ภาพ 7 การออกแบบฉากดาเนินเรื่อง
เมื่อออกแบบตัวละคร และฉากเรียบร้อยแล้ว จึงจัดทาแอนิเมชัน
โดยการขยับภาพการ์ตูนให้เป็นธรรมชาติ เพื่อให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ร่วมในการรับชมภาพยนตร์การ์ตูน
และจะทาให้เกิดการติดตามจนจบเรื่อง เพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจ และเพื่อประเมินประสิทธิภาพของ
ภาพยนตร์ ก าร์ ตู น ว่ า สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ วิ นั ย จราจรหรื อ ไม่ ผู้ วิ จั ย ได้ อ อกแบบ
แบบทดสอบ โดยทาเป็ น ข้อสอบปรนัย จานวน 4 ตัว เลื อก 10 ข้อ เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ย วกับวินั ยจราจร ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ในภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน และสร้างเครื่องมือ
สาหรับประเมินประสิทธิภาพของงานก่อนนาไปใช้ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประเมิน แนะนา ก่อน
นาไปทดลองใช้กับกลุ่มเปูาหมาย โดยผู้ประเมินมี 6 ท่าน ใน 2 สายงาน คือ ครูผู้ตรวจสอบเนื้อหา
ความเหมาะสม ในการนาเสนอ และ นักออกแบบกราฟิก ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ สี ความเหมาะสม เสียง
การเคลื่อนไหว การเรียงลาดับเนื้อเรื่อง โดยมีการปรับแต่งองค์ประกอบต่าง ๆ ให้เหมาะสม และ
สมบูรณ์ ดังภาพ 8

ภาพ 8 การปรับแต่งสื่อก่อนนาไปทดสอบใช้งานจริง
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(4) ขั้นตอนการนาไปใช้ (Implementation Phase)
ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้ทาสื่อที่มีการพัฒนาเรียบร้อยแล้ว จึงนาไป
ทดลองกับเด็กอายุ 6 – 12 ปี ตามสนามเด็กเล่น ห้างสรรพสินค้า เพื่อหาข้อบกพร่องของชิ้นงาน
พบว่า มีเสียงที่ไม่ชัดเจนอยู่บางส่วน และภาพยนตร์การ์ตูนมีฉากที่แสดงรายละเอียดไม่ครบถ้วนทาให้
ผู้ชมเกิดความไม่เข้าใจกับการสื่อสาร
เมื่อนาภาพยนตร์การ์ตูนมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะแล้ ว จึง
น าไปทดลองกั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ นั ก เรี ยนระดั บชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1– ประถมศึ กษาปี ที่ 6
โรงเรีย นวัดจัน ทร์ตะวันตก มิตรภาพที่ 73 จังหวัดพิษณุโลก โดยเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย เจาะจง
จานวน 50 คน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนนาไปตรวจวิเคราะห์ผล
(5) ขั้นการประเมินผล (Evaluation Phase)
ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ห้ ก ลุ่ ม เปู า หมายจั ด ท าแบบทดสอบก่ อ นดู ภ าพยนตร์
การ์ตูน พบว่า ผลคะแนนเฉลี่ยต่าว่าร้อยละ 60 ซึ่งถือว่า ไม่ผ่าน คือ ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจรของ
เด็กกลุ่มเปูาหมายค่อนข้างน้อย ผู้วิจัยจึงได้เปิดภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน 2มิติ ให้กลุ่มตัวอย่างได้
รับชม และให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบหลังรับชมการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ อีกครั้ง ซึ่งพบว่า ผล
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 60
3. ระยะทดลอง (Tryout)
นาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ปลอดภัยนะหนู รู้วินัยจราจร มาทดลอง
จริงกับกลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก มิตรภาพที่ 73 โดยการสุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 50 คน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและนาไป
วิเคราะห์ผลทางสถิติ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใ ช้ ในการวิ จัย คือ เด็ ก นัก เรีย น ระดับ ชั้ นประถมศึก ษาปี ที่ 1 –
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก มิตรภาพที่ 73 อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จานวน
124 คน
2. กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิ ธีการสุ่มอย่างง่าย ด้วยการจับฉลาก ชั้นปีละ 8-9 คน
จานวน 50 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบประเมินคุณภาพการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ของผู้เชี่ยวชาญ
2. สื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ปลอดภัยนะหนู รู้วินัยจราจร
3. แบบทดสอบวัดการเรียนรู้การมีวินัยจราจร มีรูปภาพประกอบและเลือกคาตอบ
จากรูปภาพ เป็นแบบปรนัย จานวน 4 ตัวเลือก 10 ข้อ
4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เป็น 3 ค่าระดับ คือ
มาก ปานกลาง น้อย จานวน 5 ข้อ เพื่อวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลกับโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก มิตรภาพที่
73 อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2. ชี้แจงวัตถุประสงค์ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างรับทราบ
3. แจกแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐานของรูปแบบการ์ตูน
4. ทาการทดสอบก่อนรับชมภาพยนตร์การ์ตูน เรื่อง ปลอดภัยนะหนู รู้วินัยจราจร
พร้อมทั้งแนบแบบสังเกตพฤติกรรมให้ครูประจาชั้นสังเกต
5. ทดลองใช้สื่อภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ปลอดภัยนะหนู รู้วินัย
จราจร โดยใช้เวลา 15 นาที ในการนาเสนอภาพยนตร์การ์ตูน
6. เมื่อสิ้นสุดการทดลองแล้ว ให้กลุ่มเปูาหมายได้ทาแบบทดสอบอีกครั้งหนึ่ง และ
ประเมินความพึงพอใจของภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. วิเคราะห์หาความถี่และร้อยละจากแบบสอบความต้องการของเด็กเกี่ยวกับ
องค์ประกอบพื้นฐานของรูปแบบภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ
2. วิเคราะห์หาคุณภาพสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการเรียนรู้ด้านการมีวินัยบน
ท้องถนนสาหรับเด็ก โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนาค่าเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 – 5.00 หมายความว่า มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 – 4.50 หมายความว่า มาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 – 3.50 หมายความว่า ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51 – 2.50 หมายความว่า น้อย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.50 หมายความว่า น้อยที่สุด
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3. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้านการมีวินัยบนท้องถนน ระหว่างก่อนชม
และหลังชม โดยใช้ค่า t test (Dependent sample)
โดยสูตร

∑
√ ∑

∑

4. วิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการ
เรียนรู้ด้านการมีวินัยบนท้องถนน สาหรับเด็ก เรื่อง ปลอดภัยนะหนู รู้วินัยจราจร โดยใช้ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและนาค่าเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 – 3.00 หมายความว่า พึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51 – 2.50 หมายความว่า พึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.50 หมายความว่า พึงพอใจน้อย
ผลการวิจัย
1. รูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการเรียนรู้ด้านการมีวินัยจราจร สาหรับเด็ก เรื่อง
ปลอดภัยนะหนู รู้วินัยจราจร ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากกลุ่มตัวอย่าง และผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของการ์ตูน ได้ผลสรุปดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างหมายชอบตัวการ์ตูนในลักษณะอะนิเมะ ในระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 50.78
2. กลุ่มตัวอย่างชอบฉากที่มีลักษณะสีเข้ม เป็นภาพป๎จจุบัน ในระดับมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 61.12
3. กลุ่มตัวอย่างชอบเสียงดนตรีที่น่ารัก สดใส และไม่มีเนื้อร้อง ในระดับมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 68.54
2. ผลการประเมินคุณภาพ สื่อภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เมื่อ ได้คุณลักษณะต่าง ๆ
ขององค์ประกอบ ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบและพัฒนาสื่อขึ้นมา และนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ครู ได้ประเมิน
สรุปรายละเอียด ดังนี้
- คุณภาพด้านเนื้อหา ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.61)
- คุณภาพด้านเสียงและภาพ ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.63)
- คุณภาพด้านเทคนิคต่าง ๆ ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.58)
การสรุปรายละเอียดผลการประเมินพิจารณาตามหัวข้อต่าง ๆ แสดงดังตาราง 1
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ตาราง 1 ผลการประเมินคุณภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ
หัวข้อการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

ระดับความเหมาะสม
S.D
x
1. คุณภาพด้านเนื้อหาของการ์ตูน
4.61
0.28
มากที่สุด
2. คุณภาพด้านภาพและเสียง
4.63
0.39
มากที่สุด
3. คุณภาพด้านเทคนิค
4.58
0.28
มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยรวม
4.61
0.31
มากที่สุด
3. ผลการเรียนรู้ที่เกิดจากสื่อภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ปลอดภัยนะหนู รู้วินัย
จราจร หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน เมื่อนามาเปรียบเทียบกับค่าสถิติ t-test มีค่าเท่ากับ 12.53
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อสื่อภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ปลอดภัยนะหนู
รู้วินัยจราจร ในระดับมาก แสดงรายละเอียด ดังนี้
- กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในการ์ตูนแอนิเมชัน ในระดับมาก ( x = 2.82)
- กลุ่มตัวอย่างให้ข้อคิดเห็นว่าสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ ใน ระดับมาก (
x = 2.50)
- กลุ่มตัวอย่างเข้าใจเนื้อหาที่นาเสนอ ในระดับมาก ( x = 2.72)
- กลุ่มตัวอย่างมีความรู้มากขึ้นหลังจากรับชมการ์ตูนแอนิเมชั น ในระดับมาก ( x = 2.72)
- กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในภาพรวม ในระดับมาก ( x = 2.68)
4. ผลการประเมินความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ 5 หัวข้อ แสดงรายละเอียดดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจการ์ตูนแอนิเมชัน จากนักเรียนหรือกลุ่มตัวอย่าง
ค่าเฉลี่ย
หัวข้อการประเมิน
ระดับความเหมาะสม
S.D
x
1. นักเรียนมีความสนใจในการ์ตูนแอนิเมชัน
2.82
0.50
พึงพอใจมาก
2. นักเรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
2.50
0.61
พึงพอใจมาก
ชีวิตประจาวันได้
3. นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่นาเสนอ
2.72
0.49
พึงพอใจมาก
4. นักเรียนมีความรู้มากขึ้นหลังจากรับชม
2.72
0.52
พึงพอใจมาก
การ์ตูนแอนิเมชัน
5. ภาพรวมความพึงพอใจ
2.68
0.60
พึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย
2.69
0.54
พึงพอใจมาก
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และผลการประเมินการทดสอบ พบว่าความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังชมภาพยนตร์
การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องปลอดภัยนะหนู รู้วินัยจราจร มีคะแนนเฉลี่ยก่อนชม มีค่าเท่ากับ 3.95
ในขณะที่หลังชมการ์ตูนแอนิเมชัน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 7.36 และเมื่อทาการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ก่อนชมละหลังชมด้วยสถิติ t-test พบว่าค่าสถิติเท่ากับ 12.53 หมายความ ว่าหลังชมการ์ตูน
แอนิเมชันกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจมากกว่าก่อนชมการ์ตูน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
ผู้วิจัย แสดงรายละเอียดดังตาราง 3
ตาราง 3 แสดงผลความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังชมการ์ตูนแอนิเมชัน ของกลุ่มนักเรียนหรือกลุ่ม
ตัวอย่าง
นักเรียน
นักเรียน (N)
t
x
ก่อนชมการ์ตูนแอนิเมชัน
หลังชมการ์ตูนแอนิเมชัน

50
50

3.95
7.36

12.53

สรุปและอภิปรายผล
จากการวิจัยรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการเรียนรู้ด้านการมีวินัยจราจรบนท้องถนน
สาหรับเด็ก เรื่อง ปลอดภัยนะหนู รู้วินัยจราจร สามารถอภิปรายผลดังนี้
1. รูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องปลอดภัยนะหนู รู้วินัยจราจร ผู้วิจัยได้ทาการศึกษา
และสอบถามข้อมูลพื้นฐานจากกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐานในการออกแบบและการ
พัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ซึ่งประกาบด้วย ตัวการ์ตูน ฉาก และเสียง พบว่า กลุ่มตัวอย่างชอบตัว
การ์ตูนในลักษณะอะนิเมะ ในระดับมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างชอบฉากที่มีลักษณะสีเข้ม เป็นภาพป๎จจุบัน
ในระดับมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างชอบเสียงดนตรีที่น่ารัก สดใส และไม่มีเนื้อร้อง ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะ ผู้วิจัย ได้ทาการสร้างการ์ตูนแอนิเมชันเป็นภาพเคลื่อนไหวให้คล้ายกับการเคลื่อนไหว
ของตัวละครจริง ทาการใส่สีและเงาให้มีความสวยงามทั้งฉากและตัวการ์ตูน รวมไปถึงการใส่เสียงให้
เหมาะสมกับฉากแต่ละฉาก เช่น ดีใจ เสียใจ ตื่นเต้น เป็นต้น ส่วนของการดาเนินเรื่องมีการ
เคลื่อนไหวของตัวการ์ตูนลาดับเรื่องเหตุการณ์ก่อนหลัง ฉากมีความเสมือนจริงและการใส่เสียงพากย์
และบรรยายที่เกิดขึ้นในการดาเนินเรื่อง มีการปรับมุมกล้องและการเคลื่อนไหวของตัวการ์ตูนให้มี
ความเหมือนจริง ในรูปแบบของการนาเสนอการ์ตูนเพื่อให้ผู้ชมเกิดจินตนาการ เกิดความสนุกสนาน
และได้อรรถรสในการรับชม
2. ผลจากการหาคุณภาพของการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ปลอดภัยนะหนู รู้วินัยจราจร
โดยมีความยาวประมาณ 15 นาที จากการประเมินโดยผู้ เชี่ยวชาญทางด้า นเนื้อหาของการ์ตู น
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คุณภาพด้านภาพและเสียง และคุณภาพทางด้านเทคนิคต่างๆ พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
โดยรวมทั้งหมด 3 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากผู้วิจัย ได้ยึดหลัก ADDIE Model มาใช้ในขั้นตอน
การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ วิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การ
นาไปใช้ และการประเมินผล ซึ่งในแต่ละขั้นตอนในการทาได้เข้ารับการตรวจสอบและคาแนะนาจากที่
ปรึกษาอย่างสม่าเสมอ จึงทาให้ผลงานที่ได้ออกมานั้ นสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับชม และผู้วิจัยได้
คานึงถึงวัยของเด็กที่รับรู้ถึงสื่อการ์ตูนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาสื่อการ์ตูนให้เหมาะสมกับวัยของเด็กในช่วงอายุ
นั้นรวมถึงโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้ในการผลิตสื่อ ทาให้การ์ตูนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ได้รับเด็กรู้
ง่ายขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระทวีวงศ์ แม้นอินทร์, ภูฟูา เสวกพันธ์ และสิรินภา กิจ
เกื้อกูล(2558) ได้ทาการวิจัย เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความตระหนักเรื่องศีล 5 ใน
วิช าพระพุทธศาสนาส าหรั บนั กเรี ยนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การ์ตูนภาพเคลื่ อนไหว พบว่า
การ์ตูนเคลื่อนไหวที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนสาหรับเด็กนักเรียน สามารถเร้าความสนใจของผู้เรียน
ได้เป็นอย่างดีทาให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น และเกิดความเข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
3. การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ปลอดภัยนะหนู รู้วินัยจราจร พบว่า ผลการเรียนรู้ที่เกิดจาก
สื่อภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ มีคะแนนเฉลี่ยก่อนชม เท่ากับ 3.95 ขณะที่หลังชมการ์ตูน
แอนิเมชัน 2 มิติ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 7.36 เมื่อนามาเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนชมละหลังชมด้วย
สถิติ t-test พบว่าค่าสถิติเท่ากับ 12.53 หมายความว่าหลังชมการ์ตูนแอนิเมชันกลุ่มตัวอย่างมีความรู้
ความเข้าใจมากกว่าก่อนชมการ์ตูน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้วิจัย ทั้งนี้การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ
มีการนาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการรณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รวมถึงผู้เดิน
บนทางเท้า หรือระหว่างข้ามถนนให้คานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก โดยการรักษาระเบียบวินัย
จราจร ซึ่งภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องนี้ได้สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้กฎจราจรเบื้องต้น ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สิริวรรณ ยะไชยศรี ,สานิตย์ กายาผาด และพงษ์พิพัฒน์ สายทอง รูปแบบการ์ตูน
แอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการเรียนรู้ด้านการมีวินัยสาหรับเด็กประถมวัย ได้ทาการวิจัย ผลการเรียนรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีวินัยที่เกิดการปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียน การเก็บอุปกรณ์และของ
ใช้ในห้องเรียนให้เป็นระเบียบ ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง มีผลการเรียนรู้ที่เกิดจากสื่อ การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ผลการประเมินความพึงพอใจ การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ปลอดภัยนะหนู รู้วินัยจราจร
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อทาการพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจใน
การ์ตูนแอนิเมชัน ในระดับมาก รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างเข้าใจเนื้อหา และมีความรู้มากขึ้นหลังจาก
รับชมการ์ตูนแอนิเมชัน ในระดับมาก และกลุ่มตัวอย่างสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
ในระดับมาก ตามลาดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการ์ตูนเป็นสื่อสามารถดึงดูดความสนใจของเด็ก ใช้เป็น
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อุบายกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้มีความสนใจและตั้งใจเรียน ทาให้เด็กมีการพัฒนาการเรียนรู้ได้
ตนเองโดยอัตโนมัติและยังช่วยให้เด็กรับรู้มีความเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาลักษณะตัวการ์ตูนในแต่ละบุคลิกให้มีความโดดเด่นมากกว่านี้ เพื่อให้ผู้ชม
ภาพยนตร์การ์ตูนเกิดอารมณ์ร่วมไปกับตัวละคร
2. ควรมีการพัฒนาสื่อในด้านอื่น ๆ ที่เหมาะสาหรับเด็ก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป
3. ควรพัฒนาในรูปแบบ 3 มิติ เพิ่มเติม เพื่อความสวยงาม สมจริง และเกิดความน่าสนใจ
เพิ่มขึ้น
4. สามารถนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ มาเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Video YouTube
เพื่อเป็นการกระจายความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับกฎจราจรเบื้องต้นให้กับผู้ที่สนใจ
5. สามารถนาไปใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์เกี่ยวกับการขับขี่หรือการปูองกันอุบัติเหตุได้
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้จะสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาและความอนุเคราะห์จากอาจารย์
ภววินี อินทร์ทอง ที่ได้กรุณาเป็นที่ปรึกษางานวิจัยนี้ และการให้คาปรึกษาและการแนะนาเทคนิค
ต่างๆ มาใช้ในงานวิจัยนี้ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือและการตรวจงานวิจัยนี้ให้มีคุณภาพ ผู้จัดทาขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ทั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านในสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่มอบความรู้ใน
ด้านศาสตร์ต่างๆ และให้คาแนะนาที่ปรึกษาแก่ผู้จัดทาตลอดมา
สุดท้ายนี้ผู้จัดทา ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัว เป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุน
และคอยให้กาลังใจตลอดมา จนประสบความสาเร็จการศึกษา
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ภัยของบุหรี่
โดยประเมินความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน และนาไปเผยแพร่ให้กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จานวน 50 คน โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก มิตรภาพ 73 จังหวัด
พิษณุโลก ซึ่งมีความยาว 12 นาที ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 ในการออกแบบ ใช้
โปรแกรม Adobe Animate CC ในการสร้างฉาก ภาพเคลื่อนไหว และใช้โปรแกรม Premiere Pro
CC ในการตัดต่อภาพยนตร์การ์ตูนชุดนี้ ผลการประเมินพบว่า ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ
เรื่ อง ภัยของบุ ห รี่ สามารถสื่ อสารในรูปแบบที่ง่ายต่อการจดจา และมีเรื่องเล่าที่สนุกสนาน เป็น
เครื่ องมือที่ช่วยเสริมสร้ างการเรี ยนรู้และปลู กฝ๎ งจิตสานึกให้ กับนักเรียน เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน เป็ นแนวทางที่ดี และสามารถนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งแสดงผลในระดับดีมาก ( ̅=
4.40, S.D. = 0.63) ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในระดับดี ( ̅= 4.70,
S.D. = 0.49) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test เท่ากับ 14.51 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
คาสาคัญ: การ์ตูน แอนิเมชัน บุหรี่
Abstract
The purpose of this research was developed Tobacco Smoking 2D Animation.
The research was evaluated by 5 experts and developed for 50 student grade 1 – 6
of watjantawantok phitsanulok province. The developers created by 12 minutes. The
project was developed 2D Character by Adobe Illustrator CS6, create scenes and
animated by Adobe Animate CC and edit the movies by Premiere Pro CC The result
showed that The Perils of Tobacco Smoking 2D Animation was easy to communicate
with audiences. Easy to remember and it was fun. As a were tool to enhance learning
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and awareness to students. To be applied to daily life is a good guide as well as to
be the instructional media to effectively promote the children’s skill .The result for
use satisfaction evaluated by the experts was very good ( ̅= 4.40, S.D. = 0.63) and by
grade 1 – 6 school students was very good ( ̅= 4.70, S.D. = 0.49) and the standard
deviation t-test = 14.51 significantly at the level .05
Keywords: Cartoon Animation Tobacco
บทนา
ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2545 ให้คานิยามของคาว่า
บุ ห รี่ หมายถึ ง ยาสู บ ที่ใ ช้ใบตองหรื อกระดาษเป็นต้นมวนใบยาที่หั่ นเป็ นฝอย (พจนานุกรมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน, 2554)
บุหรี่เป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งที่เสพได้โดยไม่ผิดกฎหมายและก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของ
ประชากร (ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา, 2560) ควันบุหรี่ประกอบด้วยสารเคมีต่างๆมากกว่า 4,000 ชนิด ซึ่ง
สารเคมีหลายร้อยชนิดมีผลต่อการทางานของอวัยวะต่างๆในร่างกาย และมีสาร 43 ชนิดที่เป็นสารก่อ
มะเร็ง การสูบบุหรี่เป็นป๎จจัยเสี่ยงที่สาคัญของการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคหัวใจ หลอดเลือดใน
สมอง ระบบทางเดินหายใจ โรคถุงลมโปุงพอง เนื่องจากบุหรี่เป็นสินค้าที่ถูกกฎหมาย แต่เป็นอันตราย
ต่อทั้งผู้ที่สูบบุหรี่และผู้ที่ได้รับควันจากการสูบบุหรี่ คนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละ 309,343
คน โดยโรคที่พบมากที่สุด คือ หลอดเลือดในสมองและมะเร็ง ตามลาดับ (ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้
เพื่อการควบคุมยาสูบ, 2560)
ป๎จจุบัน รัฐบาลได้หันมาให้ความสาคัญกับการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ของเยาวชนเป็น
อย่างมาก มีนโยบายและการณรงค์ต่อต้านบุหรี่ เช่น การประกาศขยายภาพคาเตือนบนซองบุหรี่ การ
ห้ า มสู บ บุ ห รี่ ในสถานศึ กษา รวมถึ งแผนยุท ธศาสตร์ก ารควบคุ มยาสู บ แห่ งชาติ พ.ศ.2558-2562
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ (กรมประชาสัมพันธ์, 2560)
ผลสารวจสานักงานสถิติแห่งชาติในปี 2557 พบว่าประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป สูบบุหรี่
11.4ล้านคน (ร้อยละ 20.7) อัตราการสูบทั้งชายและหญิงเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 21 ผู้ที่สูบบุหรี่
เป็นประจามีอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก 17.8 ปี โดยมีอายุเฉลี่ยลดลง เมื่อเทียบกับปี 2550
(18.5ปี) และพบว่าทุกกลุ่มวัยมีอายุเฉลี่ ยที่เริ่มสูบครั้งแรกลดลง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน(15-24ปี)
อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบครั้งแรกลดลงค่อนข้างมากกว่ากลุ่มอื่น คือมีอายุเฉลี่ย 16.8 ปี ในปี 2550 ลดลง
เป็น 15.6 ปี ในปี 2557 (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2560)
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เยาวชนที่เป็นผู้สูบบุหรี่ป๎จจุบันร้อยละ 67.4 สามารถหาซื้อบุหรี่ได้ตามร้านค้าทั่วไป โดย
เยาวชนจานวนประมาณครึ่งหนึ่ง หรือร้อยละ 54.4 สามารถหาซื้อบุหรี่ได้จากร้านค้าและร้านขายของ
ชา ร้อยละ 8.7สามารถหาซื้อจากร้านค้าแผงลอย และตลาดนัด ร้อยละ 4.3 สามารถหาซื้อจากร้าน
สะดวกซื้อ นอกจากนี้เยาวชนที่สูบบุหรี่เกือบครึ่ งหนึ่ง หรือร้อยละ 44 สามารถซื้อบุหรี่โดยไม่ได้รับ
การตรวจสอบอายุของผู้ซื้อ (ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ, 2560)
จาการศึกษางานวิจัยพบว่าอันตรายจากบุหรี่นั้นมีมากมายทั้งต่อผู้สูบบุหรี่และผู้ที่ได้รับควัน
จากบุหรี่ เนื่องจากบุหรี่เป็นสาเหตุสาคัญของการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ และยังหาซื้อได้ง่ายเนื่องจากเป็น
สิ่งเสพติดที่ถูกกฎหมาย ซึ่งผู้ที่สูบบุหรี่แทบทั้งหมดเริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่เยาวชน สาเหตุสาคัญคืออยาก
ทดลอง อยากแสดงว่าตนเองเป็นผู้ใหญ่ เยาวชนจานวนมากที่ลองสูบบุหรี่แล้วจึงติด แต่เมื่อติดแล้วก็
ยากทีจ่ ะเลิกสูบได้ แม้ว่าอยากจะเลิก จึงกลายเป็นผู้ติดบุหรี่ไปในที่สุดและส่วนมากจะติดไปตลอดชีวิต
พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้คานิยามว่า เด็ก คือ คนที่มีอายุน้อย
ผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ซึ่งอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ และยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ
ด้วยการสมรส บุคคลอายุเกิน 7 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 14 ปีบริบูรณ์ บุคคลที่มีอายุ 15 ปีลงมา บุคคลผู้
มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ และ ให้คานิยามว่า เยาวชน คือ อายุบุคคลที่อายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์แต่ยัง
ไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2554)
เยาวชนเป็นวัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ ซึ่งจะทาให้เกิดลักษณะอยากรู้ อยากเห็น
อยากลอง อยากพิสูจน์ ชอบความตื่นเต้นสนุกสนานท้าทายต้องการเด่นดัง ต้องการเป็นที่ยอมรับของ
เพื่อนๆ และผู้ใหญ่ ทาให้เยาวชนมีการแสดงออกอย่างมากโดยขาดการยับยั้งชั่งใจตนเอง ขาดการ
ไตร่ตรองให้รอบคอบ ขาดทักษะในการแสดงออกให้ถูกกาลเทศะในวัยรุ่นที่เริ่มมีป๎ญหาบุคลิกภาพ
หรือป๎ญหาทางอารมณ์จะมี แนวโน้มที่จะเกิดป๎ญหาพฤติกรรมเสี่ยงได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อชดเชยหรือ
ตอบสนองความ ต้องการทางอารมณ์บางอย่างที่ขาดอยู่ (สานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข, 2560) ดังนั้น การสูบบุหรี่ในเยาวชนจึงเป็นสิ่งสาคัญที่ควรมีการแก้ป๎ญหา และ
การจัดทาการ์ตูนสามารถนามาสร้างหรือประยุกต์ใช้เพื่อถ่ายทอดกระบวนการทางานที่มีความซับซ้อน
ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นจะทาให้เด็กและเยาวชนเข้าใจเนื้อหาที่มีลักษณะความเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม
ได้เป็นอย่างดี
เนื่องจากการ์ตูนเป็นสื่อความบันเทิงที่มีเนื้อหาไม่ตึงเครียดหรือรุนแรงเกินไป ดังนั้น ผู้จัดทา
จึงมีแนวคิดที่จะนาสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบของแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าใจถึง
อันตรายจากการสูบบุหรี่ และถ่ายถอดเป็นประสบการณ์ให้เด็กและเยาวชน โดยจุดประสงค์เพื่อเป็น
แนวทางในการดาเนินชีวิตของเยาวชนในอนาคตต่อไปและเยาวชนเกิดการคิด การตัดสินใจ เรียนรู้วิธี
ในการปูองกันตนเองจากการทดลองสูบบุหรี่
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ภัยของบุหรี่ และประเมินคุณภาพ
2. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ ของนักเรียนโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก
มิตรภาพที่ 73
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องภัยของบุหรี่ ของนักเรียน
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 จานวน
124 คน
2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปี โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก
มิตรภาพที่ 73 โดยการสุ่มแบบง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก จานวน 50 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ภัยของบุหรี่
2. แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ทั้งก่อนและหลังชมแอนิเมชันของกลุ่มตัวอย่าง
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
4. แบบประเมินคุณภาพการ์ตูนแอนิเมชันโดยผู้เชี่ยวชาญ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน
การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ภัยของบุหรี่ ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นตาม
ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) หรือขั้นตอนการเตรียมการผลิต เป็นขั้นตอน
แรกของงาน โดยเริ่มเขียนเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับ เด็กผู้ชายที่ทดลองสูบบุหรี่ตามเพื่อน ซึ่งเมื่อโตขึ้นเขาได้
เจอกับอันตรายของการสูบบุหรี่กับตนเอง จากนั้นจึงออกแบบภาพเป็นขั้นตอนการออกแบบภาพ
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแอนิเมชัน ทั้งการออกแบบตัวละคร ลักษณะนิสัยของตัวละคร ซึ่งตัวการ์ตูน
หลักที่ใช้ในการดาเนินเรื่อง 1 ตัวในวัยที่ต่างกัน คือ เจ๋ง เด็กผู้ชายที่ทดลองสูบบุหรี่ แสดงดังภาพ 1
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ภาพ 1 การออกแบบตัวละคร
และทาการออกแบบฉาก มุมมองภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของตัวละครและ
ง่ายต่อการผลิตการ์ตูน โดยในภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ภัยของบุหรี่ มี 3 ฉากหลัก คือ ฉาก
บ้าน ฉากโรงพยาบาล และฉากโรงเรียน แสดงดังภาพ 2

ภาพ 2 การออกแบบฉาก
จากนั้ น จึ ง จั ด ท ากระดานภาพนิ่ ง (storyboard) เพื่ อ แสดงรายละเอี ย ด เป็ น
ขั้นตอนการนาบทและภาพที่เสร็จแล้วมาดาเนินเรื่องราวทั้งหมด เพื่อแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่อง
ของการ์ตูนอย่างคร่าว ๆ ให้เป็นไปตามเนื้อเรื่อง และจัดทาแอนิเมติกสตอรี่บอร์ด เป็นการนาภาพจาก
สตอรี่บอร์ดมาตัดต่อเรียงกัน เพื่อกาหนดระยะเวลาของแต่ ละเฟรม โดยผู้วิจัยกาหนดให้มีเฟรมเรท
24 FPS ซึ่งใน 1 วินาที มีการกาหนดการแสดงผลภาพ เท่ากับ 24 ภาพ จะทาให้เกิดความเหมาะสม
ต่อการแสดงผลภาพ และในแต่ละฉาก จะมีการกาหนดการแสดงผล ดังนี้
(1) การออกแบบตัวละคร มีรูปร่างลักษณะผอม เนื่องจากจะทาให้ผู้ชม
เกิดความรู้สึกถึงความอ่อนแรง และไม่มีความว่องไว มีสัดส่วนเหมือนมนุษย์จริง ซึ่งมีการแบ่งสัดส่วน
5 ระดับ (ทิพย์สุคนธ์ เพชรโอภาส, 2559) และมีบุคลิกท่าทางการเคลื่อนไหวคล้าย มนุษย์ปกติ มีการ
แสดงอารมณ์ทางสีหน้า และรูปร่าง ก่อนและหลังติดบุหรี่อย่างชัดเจน
(2) ฉากในการนาเสนอ มีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการนาเสนอ เพื่อวาง
แผนการออกแบบวัสดุประกอบฉาก เช่น ฉากโรงเรียน มีการออกแบบวัสดุประกอบฉาก คือ สนาม
เด็กเล่น, โรงเรียน, เสาธง หรือฉากห้องน้า เพื่อนาเสนอให้ตัวละครหลักแอบไปสูบบุหรี่ระหว่างเรียน
ประกอบด้วย โถสาหรับขับถ่ายของห้องน้าชาย อ่างล้างมือ เป็นต้น เพื่อเป็นโครงร่างในการออกแบบ
สตอรี่บอร์ด
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(3) เสียงประกอบฉาก มี 3 ประเภท คือ 1) เสียงพูด ซึ่งกาหนดให้เสียง
มีความแตกต่างแต่ละบุคลิกลักษณะ และช่วงของการติดบุหรี่ของตัวละครหลักซึ่งงมีผลกระทบต่อ
เสียง 2) เสียงดนตรี เป็นลักษณแบล็กกราวน์เสียง ซึ่งถูกถ่ายทอดให้ถึงผู้ชมได้เข้าถึงอารมณ์ของตัว
ละคร และ 3) เสียงเอ็ฟเฟ็กต์ เป็นเสียงประกอบสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ชมรู้สึกถึงเสียงธรรมชาติ
ต่าง ๆ เช่น เสียงจุดไฟแช็ค เสียงไฟ เสียงประตูเปิด ปิด เป็นต้น รวมถึงมีการจัดการเสียงด้วยการเฟ
ดเสียงไล่ระดับเพื่อค่อย ๆ ปรับระดับอารมณ์ของผู้ชม
(4) การกาหนดการเคลื่อนไหว ในการกาหนดการเคลื่อนไหวของตัวละคร
มีลักษณะคล้ายมนุษย์ ซึ่งสืบเนื่องมาจากการออกแบบตัวละครซึ่งมีการแบ่งสัดส่วน 5 ระดับ เพื่อให้
เกิดการสมจริงในการชมการ์ตูน
รายละเอียดการออกแบบสตอรี่บอร์ด แสดงดังภาพ 3

ภาพ 3 ตัวอย่างการเขียนกระดานภาพนิ่ง และแอนิเมติกสตอรี่บอร์ด
ขั้น ตอนการผลิ ต (Production) โดยขั้นตอนแรกคือการวาดภาพลงสี ตัว
ละครที่ออกแบบไว้ ซึ่งผู้จัดทาใช้โปรแกรมอโดบี้อ นิเมท ซีซีในการออกแบบ ให้เป็นลักษณะตัวละคร
แบบมีเส้น เพื่อให้เกิดความสวยงาม และน่าสนใจ แสดงดังภาพ 4

ภาพ 4 การออกแบบและลงสีของตัวละครตามที่ออกแบบไว้
เมื่อออกแบบตัวละครและลงสีเรียบร้อยแล้ว ผู้จัดทาจึงทาการออกแบบ
ฉากและตาแหน่ งของตัว ละครอย่างละเอียดเพื่อจัดวางองค์ประกอบต่างๆ รวมทั้งวางแผนในแต่
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ละช็อตว่าตัวละครจะต้องเคลื่อนไหวหรือแสดงอารมณ์อย่างไร เพื่อให้เห็นถึงรายละเอียดในแต่ละฉาก
และทาการสร้างฉากให้ตรงกับที่ออกแบบไว้ แสดงดังภาพ 5

ภาพ 5 การออกแบบฉากและลงสีตามที่ออกแบบไว้
ขั้นตอนสุดท้ายคือการทาแอนิเมชันภาพ เป็นขั้นตอนการทาให้ตัวการ์ตูน
และสิ่งต่างๆ สามารถเคลื่อนไหวและแสดงอารมณ์ในฉากให้เคลื่อนไหวได้ โดยเป็นขั้นตอนที่สาคัญ
และใช้ระยะเวลานานที่สุดเนื่องจากต้องใส่ใจรายละเอียด หากทาการเคลื่อนไหวหรื อแสดงอารมณ์ได้
ไม่ดีภาพแอนิเมชันที่ออกมาอาจทาให้ผู้ชมไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วม แสดงดังภาพ 6

ภาพ 6 การทาแอนิเมชันเคลื่อนไหวภาพ
ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) หลังจากทาแอนิเมชันเคลื่อนไหว
และรวมเข้ากับฉากสมบูรณ์แล้ว ขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการสร้างคือขั้นตอนการตัดต่อภาพ ใส่
เสียงสนทนา เสียงบรรยาย เสียงดนตรีและเสียงเอ็ฟเฟ็กต์ประกอบ เพื่อกระตุ้นอารมณ์ในการรับรู้
จากนั้นนาส่วนประกอบทั้งหมดมาประกอบกันและทาการเรนเดอร์งานการ์ตูนแอนิเมชันในรูปแบบ
ไฟล์วีดีโอ แสดงดังภาพ 7
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ภาพ 7 รูปตัวอย่างตัดต่อภาพและเสียง
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยทาการจัดเก็บข้อมูลในเขตพื้นที่เมืองพิษณุโลก โดยทาการจัดเก็บข้อมูลจาก
โรงเรี ยน ในขั้น ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการทาวิจัยครั้งนี้โ ดย
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาพ การออกแบบและผู้เชี่ยวชาญทางด้านความเหมาะสมต่อเด็กชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-6 และทาแบบประเมินคุณภาพ นามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีทางสถิติ 2. ดาเนินการกับกลุ่ม
ตัวอย่างโดยให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบก่อนชม หลังจากนั้นนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ภัย
ของบุหรี่ ให้กลุ่มตัวอย่างรับชม ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจะต้องทาแบบทดสอบหลังชมและประเมินความพึง
พอใจที่มีต่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ภัยของบุหรี่ และนาผลมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีทางสถิติ
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ท 5 ระดับ (5–Point Likert Scale) โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบ โดยค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์ในการแปล
ผลนาค่าเฉลี่ยที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
วิเคราะห์หาคุณภาพสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ภัยของบุหรี่ โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51-5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51-4.50 หมายความว่า ระดับมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51-3.50 หมายความว่า ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51-2.50 หมายความว่า ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.01-1.50 หมายความว่า ระดับน้อยที่สุด
วิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ภัยของบุหรี่ โดย
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทียบกับเกณฑ์ ดังนี้
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67-5.00 หมายความว่า พึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.34-3.66 หมายความว่า พึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00-2.33 หมายความว่า พึงพอใจน้อย
การทดสอบ (t-test for dependent) เพื่อหาค่าความแตกต่างของคะแนนก่อนชมและหลังชม
โดยใช้สูตร

เมื่อ

∑
√ ∑

∑

t
แทน ค่าความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
D
แทน ผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
N
แทน จานวนนักเรียน
∑
แทน ผลรวมของผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน
∑
แทน ผลรวมของผลต่ า งก าลั ง สองของคะแนนก่ อ นเรี ย นและ
คะแนนหลังเรียน
∑
แทน ยกกาลังสองของผลรวมของผลต่างของคะแนนก่อนเรียน
และคะแนนหลังเรียน

ผลการวิจัย
การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ภัยของบุหรี่ มีการนาเสนอในรูปแบบการ์ตูน
แอนิเมชัน 2 มิติ มีเวลารับชมประมาณ 12 นาที โดยมีเสียงพูดของตัวละครโต้ตอบกัน การบรรยาย
เรื่อง รวมไปถึงการใส่เสียงดนตรีให้เหมาะสมกับฉากแต่ละฉาก การใส่สีให้มีความสวยงามทั้งฉากและ
ตัว การ์ตูน ส่ว นการดาเนิน เรื่ องมีการเคลื่ อนไหวของตัวการ์ตูนล าดับเรื่องเหตุการณ์ก่อนหลั ง ใน
รูปแบบการนาเสนอเพื่อให้ผู้ชมเกิด จิตนการ และความสนุกสนานเพลิดเพลิน พร้อมทั้งสอดแทรก
อันตรายจากการสูบบุหรี่ ซึ่งเหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัย ผลที่ได้จากการพัฒนาการ์ตูนแอนเมชัน 2
มิติ เรื่อง ภัยของบุหรี่ ให้กลุ่มตัวอย่างชมและทาแบบทดสอบความรู้ก่อนหลังชมการ์ตูนแอนิเมชันและ
ประเมินความพึงพอใจ ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ ซึ่งผลที่ได้จากการประเมิน ดังนี้
1. การประเมินคุณภาพการพัฒนาการ์ตูนแอนเมชัน 2 มิติ เรื่อง ภัยของบุหรี่ โดยผู้เชี่ยวชาญ
5 ท่าน ซึ่งมีการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 2 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านเนื้อหา โดยประเมินจากอาจารย์ในสาขาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ พิ บูล สงคราม จานวน 2 ท่าน ซึ่ งมีความ
เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาที่สอดคล้องกับการ์ตูนในเรื่อง โรคที่เกิดจากบุหรี่ อันตรายจากการสูบบุหรี่ต่อ
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ตัวเอง และอันตรายจากบุหรี่ที่ส่งผลต่อคนรอบข้าง ซึ่งมีหัวข้อในการวิจัย คือ ความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับของผู้เรียน และความถูกต้องของเนื้อหา
ด้านที่ 2 ด้า นการออกแบบสื่ อ โดยประเมิ นจากร้า น Oxtel Design จั งหวั ด
พิษณุโลก จานวน 3 ท่าน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบการฟิกและแอนิเมชัน ในด้านการใช้สี
การออกแบบฉาก และการเคลื่อนไหวแอนิเมชันให้มี ความสวยงามและเป็นธรรมชาติ โดยทาการ
วิเคราะห์ใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( x ) และสถิติค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ส่วนที่ 1 การประเมินคุณภาพการ์ตูนแอนิเมชันด้านเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน
ตาราง 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพการ์ตูนแอนิเมชัน
รายการประเมินคุณภาพ
1. ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2. ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับของผู้เรียน
3. ความถูกต้องของเนื้อหา
ค่าเฉลี่ยรวม

x

S.D

ระดับคุณภาพ

5.00
3.50
4.50
4.33

0.00
0.71
0.71
0.63

มากที่สุด
ปานกลาง
มาก
มาก

จากตาราง 1 ผลการประเมินคุณภาพการพัฒนาการ์ตูนแอนเมชัน 2 มิติ เรื่อง ภัยของบุหรี่
ด้ า นเนื้ อ หาที่ ป ระเมิ น โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญ แยกประเมิ น คุ ณ ภาพ 3 ด้ า น คื อ ความสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ ซึ่งการ์ตูนมีการสอดแทรกความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอันตรายจากการสูบบุหรี่ มีค่าเฉลี่ยเป็ น
5.00 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด คุณภาพด้านความเหมาะสมของเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเป็น 3.50
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง ความถูกต้องของเนื้อหาที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เรื่อง
บุหรี่ มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.50 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมคุณภาพทั้ ง 3 ด้านมีค่าเฉลี่ย
รวมเป็น 4.33 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับมาก
ส่วนที่ 2 การประเมินคุณภาพการ์ตูนแอนิเมชันด้านการออกแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
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ตาราง 2 แสดงผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อ 3 ท่าน
รายการประเมินคุณภาพ
1. การออกแบบตัวละคร
2. การออกแบบฉาก
3. การเคลื่อนไหวของตัวละคร
4. ความเหมาะสมของเสียงพากย์
5. ความเหมาะสมของดนตรีประกอบฉาก
6. ระยะเวลาในการดาเนินเรื่องเหมาะสม
ค่าเฉลี่ยรวม

x

S.D

ระดับคุณภาพ

4.67
4.67
4.67
4.33
4.33
4.00
4.44

0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
1.00
0.65

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 2 ผลการประเมินคุณภาพการพัฒนาการ์ตูนแอนเมชัน 2 มิติ เรื่อง ภัยของบุหรี่
ด้านการออกแบบที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่าคุณภาพรวมมีค่าเฉลี่ย รวมเป็น 4.44 ซึ่งระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพอว่า ด้านการออกแบบตัวละครและฉากที่มีการจัด
วางองค์ประกอบอย่างเหมาะสมช่วยเพิ่มความน่าสนใจ และการเคลื่อนไหวตัวละครที่เป็นธรรมชาติ มี
ค่าเฉลี่ยเป็น 4.67 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากัน ส่วนด้านความเหมาะสมของเสียงพากย์และดนตรี
ประกอบที่ช่วยเพิ่มการรับรู้และอารมณ์ร่วมมนการรับชมของกลุ่มตัวอย่าง มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.33 ซึ่งอยู่
ในระดับมากเท่ากัน และด้านระยะเวลาในการดาเนินเรื่อง มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.00 ซึ่งอยู่ในระดับมาก
ตามลาดับ
2. ผู้วิจัยดาเนินการฉายการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ภัยของบุหรี่ กับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา จานวน 50 คน โดยมีการทดสอบความรู้ก่อนชมและหลังชมการ์ตูนแอนิเมชัน แสดง
รายละเอียดดังตาราง 1
ตาราง 3 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนและหลังชมการ์ตูนแอนิเมชัน โดยกลุ่มตัวอย่าง
̅
หัวข้อ
นักเรียน (N)
t
ก่อนทดสอบ
50
3.76
14.51
หลังทดสอบ
50
8.56
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จากตาราง 3 การท าแบบทดสอบก่ อ นและหลั ง ชม พบว่ า คะแนนเฉลี่ ย ของการท า
แบบทดสอบก่อนชมมีค่า 3.76 ในขณะที่คะแนนเฉลี่ยหลังชมการ์ตูนแอนิเมชันมีค่าเท่ากับ 8.56 และ
เมื่อทดสอบหาค่าความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังชมโดยใช้สถิติ t-test ปรากฏว่าค่า t ที่
คานวณได้มีค่าเท่ากั บ 14.51 แสดงว่าหลั งชมการ์ตูนแอนิเมชันกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจ
มากกว่าก่อนชม
3. จากการรวบรวมข้อมูลสามารถแปลความหมายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในการ์ตูน
แอนิเมชัน เนื่องจากมีการออกแบบฉากและตัวละครที่สวยงามน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 4.70 ซึ่งอยู่
ในระดับ มาก ในด้ านการน าเสนอเรื่ องราวมีความเหมาะสมและรูปแบบการพากย์ที่น่าสนใจ มี
ค่าเฉลี่ยที่ระดับ 4.58 ซึ่งอยู่ในระดับ มาก ด้านเนื้อหาที่นาเสนอมีการลาดับเหตุการณ์ที่ดีไม่ซับซ้อน
ทาให้กลุ่มเปูาหมายเข้าใจถึงเนื้อหาที่นาเสนอ มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 4.82 ซึ่งอยู่ในระดั บมาก ด้านความรู้
ที่ได้รับ การ์ตูนมีการสอดแทรกความรู้เรื่องโทษของบุหรี่ที่เข้าใจง่าย ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ4.76 ซึ่ง
อยู่ในระดับมาก และด้านความสนุกสนาน กลุ่มตัวอย่างได้รับความสนุกสนานจากการ์ตูนแอนิเมชัน
เนื่ องจากการ์ ตูน มีการออกแบบและนาเสนอที่น่าสนใจบวกกั บเนื้อหาที่เข้าใจง่ายชวนติดตาม มี
ค่าเฉลี่ยที่ระดับ 4.58 ซึ่งอยู่ในระดับมาก แสดงรายละเอียด ดังตาราง 2
ตาราง 4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจการ์ตูนแอนิเมชัน โดยกลุ่มตัวอย่าง
รายการประเมินคุณภาพ

x

S.D

ระดับความพึงพอใจ

1. มีความสนใจในการ์ตูนแอนิเมชัน
2. การนาเสนอเรื่องราวของการ์ตูนแอนิเมชัน
3. เข้าใจเนื้อหาที่นาเสนอ
4. ได้รับความรู้เพิ่มจากเดิม
5. นักเรีย นได้รั บความสนุ กสนานจากการดูการ์ตูน
แอนิเมชัน
ค่าเฉลี่ยรวม

4.74
4.58
4.82
4.76

0.44
0.57
0.39
0.48

มาก
มาก
มาก
มาก

4.58

0.57

มาก

4.70

0.49

มาก

สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 เรื่อง ภัยของบุหรี่ บรรลุวัตถุประสงค์
ดังนี้ คือ
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1. การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ภัยของบุหรี่ มีคุณภาพทั้ง 2 ด้าน ค่าเฉลี่ยรวมเป็น
4.40 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ภัยของบุหรี่ที่
ได้พัฒนาขึ้นมามีการวิเคราะห์ถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ ป๎จจัยที่ส่งผลต่อการสูบุหรี่ของเด็กและ
เยาวชน ซึ่งเด็กและเยาวชนเป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ (วิลาวัณย์ ประทีป
แก้ว, 2552) กล่าวว่าเด็กวัยนี้เป็นวัยที่กาลังอยากรู้อยากลองและเพื่อนมีผลต่อการตัดสินใจส่งผลให้มี
การสู บ บุ ห รี่ ครั้ งแรกที่อายุ ไม่มาก ผู้ วิจัยจึง ได้พั ฒ นาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกั บ
อันตรายจากการสูบบุหรี่ โดยยึดหลักตามกระบวนการ 3P อย่างเคร่งครัดในการผลิตประกอบด้วย
Pre-Production (ก่อนการผลิต), Production (การผลิต), Post Production (หลังการผลิต) มีการ
พัฒนาโดยผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญทาให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างใน
ระดับมาก
2. การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ภัยของบุหรี่ มีผลทาให้นักเรียนที่รับชม มีความ
เข้าใจเพิ่ม ขึ้น จากเนื้ อหาสาระที่แฝงเข้าไปในการรั บชมภาพยนตร์การ์ตูน แอนิเ มชั น 2 มิติ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ธิติวุฒิ ยอดเพชร, 2560) เรื่อง การพัฒนาเกม English Vocabulary
Games for Kid เพื่อเพิ่มความสามารถในการสะกดคาศัพท์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ซึ่งสรุปได้ว่า การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มีผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้น จากเกมที่แฝง
เนื้อหาสาระ และให้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ (ธิติวุฒิ ยอดเพชรและภาวินี, 2560)
3. การประเมินความพึงพอใจของการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ภัยของบุหรี่ ต่อ
กลุ่มเปูาหมายโดยค่าเฉลี่ยรวม 4.70 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก เนื่องจากมีการพัฒนา
โดยผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านเนื้อหาและขั้นตอนการทางาน
มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาตามคาแนะนา ทาให้การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ภัยของบุหรี่ สามารถ
ถ่ายทอดเรื่องราวเนื้อหาที่เกี่ยวกับอันตรายจากการสูบบุหรี่ใ ห้เป็นเรื่องเข้าใจง่าย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ โดยใช้เทคนิคการเล่านิทานเป็นฐาน เรื่อง ภัยจากการใช้
สังคมออนไลน์ (วัชรากรณ์ สอนแก้ว, 2560) ซึ่งสรุปว่า หลังจากนักเรียนที่รับชมการ์ตูน 2 มิติ เรื่อง
ภัยจากการใช้สังคมออนไลน์ โดยเทคนิคการนาเสนอแบบเล่านิทานเป็นฐาน ทาให้นักเรียนเข้าใจโทษ
ของสังคมออนไลน์มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีระดับคะแนนเพิ่มสูงขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มเติมรายละเอียดที่เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่
2. ควรเลื อกกลุ่ มตัวอย่างให้เหมาะสมกับงานวิจัย เนื่องจากกลุ่มเปู าหมายที่ผู้วิจัยศึกษา
อาจจะมีช่วงอายุที่น้อยเกินไปซึ่งอาจทาให้ไม่เข้าใจเนื้อหาที่ผู้วิจัยจะสื่อให้เห็น
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3. ควรมีการเพิ่มเติมข้อมูลสายด่วนเลิกบุหรี่ หรือ วิธีการเลิกบุหรี่ในรูปแบบอื่น ๆ ลงใน
ภาพยนตร์การ์ตูนเพิ่มได้
4. การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ภัยของบุ หรี่ สามารถใช้เป็นสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของ
บุหรี่แก่เด็กและผู้ที่สนใจ
5. สามารถนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องภัยของบุหรี่ มาเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อ
เป็นการกระจายความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ให้กับผู้ที่สนใจ
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้สาเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลือแนะนาอย่างดียิ่งจาก อาจารย์ภาวินี
อินทร์ทอง ที่ได้ให้คาปรึกษาแนะนาและให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ในการวิจัยตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างๆ มาโดยตลอด ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่ท่านกรุณาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงาน และมอบสิ่งต่างๆมากมาย ให้ความช่วยเหลือ ข้อคิดและหลักการในการแสวงหาความรู้ ที่
ทาให้ผู้ วิจั ยได้รั บความรู้ ความเข้าใจในด้านต่างๆ จนทาให้ มีแนวทางในการจัดทาวิจัยจนประสบ
ความสาเร็จ
ขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ช่วยตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจั ย พร้อมทั้ง
ให้คาแนะนาและให้ข้อคิดต่างๆ เป็นอย่างดี รวมถึงช่วยเอื้อเฟื้อประสานงานกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณบุคคลที่มีพระคุณที่คอยให้การสนับสนุนการศึกษาของผู้จัดทามาโดย
ตลอด ขอขอบคุณบิ ดา มารดาและสถาบันอันทรงเกียรติที่มอบโอกาสในการศึกษาหาความรู้แก่
ผู้จัดทา
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้โครงงานเป็นฐานกับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติ
A Comparison of the Academic Achievement and the Achievement
Motivation for Prathomsuksa 5 Students between Teaching by
Using Information Technology Activity Packages via
Project-Based leaning and Traditional Teaching
ศิริมาดา เฉลิมบุญ1* จุฑารัตน์ คชรัตน์ มนทิวา ไชยแก้ว
1

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
*Corresponding author. E-mail: ilovegm_64@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระคอมพิวเตอร์
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระคอมพิวเตอร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
โดยใช้วิธีปกติ 3)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระคอมพิวเตอร์ระหว่างการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้โครงงานเป็นฐานกับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้วิธีปกติ4)เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการ
เรี ย นรู้ โ ดยใช้ ชุ ด กิ จ กรรมเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารโดยใช้ โ ครงงานเป็ น ฐาน 5)เพื่ อ
เปรียบเทียบแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติ
6)เพื่อเปรียบเทียบแรงจู งใจใฝุสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด
กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติ กลุ่มตัวอย่างได้จาก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ซึ่งได้
จากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จานวน 44 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยประกอบไปด้วย 1)ชุดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้โครงงานเป็นฐาน 2)
แผนการจัดการเรียนรู้ แบ่งเป็น แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สารที่ ใ ช้ โ ครงงานเป็ น ฐานและ แผนการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ วิ ธี ป กติ 3)แบบทดสอบวั ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 4)แบบวัดแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
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คาสาคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงงานเป็นฐาน แผนการจัดการเรียนรู้ Project-Based
leaning
Abstract
This research aimed to 1) compare learning achievement of computer lesson
before and after applying project-based learning via information and communication
technology learning activity package 2) compare learning achievement of computer
lesson before and after applying traditional learning approaches 3) compare learning
achievement of computer lesson between project-based learning via information and
communication technology learning activity package and traditional learning
approaches 4) compare student’s learning achievement motivation before and after
applying project-based learning via information and communication technology
learning activity package 5) compare student’s learning achievement motivation
before and after traditional learning approaches and 6) compare student’s learning
achievement motivation between information and communication technology
learning activity package and traditional learning approaches. The sample group was
acquired from Cluster Random Sampling of Prathomsuksa 5 students in Ban Na Wat
Pho School, Khlong Hoi Khong District, Songkhla Province, totaling 44 subjects.
Research tools comprised 1) project-based information and communication
technology learning activity package 2) learning plan classified into learning plan
using project-based information and communication technology learning activity
package and learning plan using traditional learning approaches 3) student’s learning
achievement test, andw 4) student’s learning achievement motivation test
Keywords: achievement, project-based information, learning plan
บทนา
ทิศทางของโลกในศตวรรษที่ 21 จะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงเครือข่ายทั่วโลก โดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การศึ กษาในยุคปฏิรูปการศึกษา
ของไทยป๎จจุบันมีจุดเน้นสาคัญที่ต้องสร้างเยาวชน เพื่อเป็นทั้งผู้บริโภค เป็นผู้สร้างความรู้และเป็นผู้ที่
มีทักษะความรู้ มีความสามารถ มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถก้าวสู่ความเป็น
สากลอย่างมั่นคง ทิศทางในการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ให้มีการใช้
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เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารมาช่ ว ยเพิ่ ม คุ ณ ภาพมาตรฐานการศึ ก ษา โดยส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดกลยุทธ์ในด้านการขยายโอกาสทางการศึกษาคือ นา
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่ อเป็นเครื่องมือช่วยครู
หรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
จากประสบการณ์ที่ผู้วิจัยปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนวิช าคอมพิวเตอร์และเป็นครูดูแลการ
ให้บริการคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยใช้วิธีการสอนแบบปกติ ผู้วิจัยได้
พบเห็นพฤติกรรมของนักเรียนในหลายรูปแบบทั้งในด้านบวกและด้านลบ ด้านบวก เช่น นักเรียนบาง
คนมีความสนใจในการเรี ย นคอมพิว เตอร์เป็นพิเศษมีความคิดสร้างสรรค์ระหว่างเรียนสู งมีความ
กระตือรือร้นที่จะศึกษาต่อยอดความรู้ด้วยตนเองหลังจากเรียนในห้องเรียนแล้วแต่นักเรียนบางคนจะ
เล่นเกมในระหว่างการเรียนการสอนใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียน
นักเรียนบางคนทาการบ้านวิชาอื่นไม่ให้ความสนใจกับการเรียนในวิชาที่กาลังเรียนเท่าที่ควรเป็นต้น
และจากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ของนั กเรีย นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนบ้านต้นส้าน
อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
(โรงเรียนบ้านต้นส้าน, 2555, น. 28) พบว่ามาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนโดยรวมควรพัฒนา
เนื่องจากค่าเฉลี่ยของโรงเรียนต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ย 14.05 ได้แก่ สาระที่ 4
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ป๎ญหา การทางานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้นาเสนอการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อสร้างเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรงจูงใจ
ใฝุสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อให้
ผู้เรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายได้เรียนรู้เนื้อหารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผ่านเนื้ อหาหรือเรื่ องราวจากชุดกิจกรรมในชั้นเรียนและเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้แลกเปลี่ยนความ
คิ ด เห็ น ระหว่ า งกั น เกี่ ย วกั บ เนื้ อ หาหรื อ เรื่ อ งราวจากสถานการณ์ ใ นสื่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ วิ ช า
คอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้ข้อสรุปในการแก้ป๎ญหาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งจะ
นาไปสู่ความสาเร็จ ในการเรียนรู้ของผู้ เรียน ผู้วิจัยคาดหวังว่าการวิจัยครั้งนี้จะสามารถสร้างเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝุ สัมฤทธิ์ของผู้เรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของชุมชนสังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเทคโนโลยีและการสื่อสารก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้โครงงานเป็นฐาน
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเทคโนโลยีและการสื่อสารก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติ
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเทคโนโลยีและการสื่อสารระหว่าง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้โครงงานเป็น ฐานกับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติ
4. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้โครงงานเป็นฐาน
5. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลั งการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติ
6. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างการจัดการ
เรียนรู้ที่ใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติ
วิธีดาเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
แบบแผนการวิจัยที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental
Research) แบบมีกลุ่มควบคุมวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (Pretest - Posttest Control Group
Design) ซึ่งได้ดัดแปลงมาจากดัดแปลงจาก Christensen (1944, p.247) ปรากฏดังตารางนี้
กลุม่
E1
E2

ทดสอบ/วัดก่อน
การจัดการเรียนรู้
O1
O3

การทดลอง
X1
X2

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง
E1
หมายถึง
กลุ่มทดลองที่ 1(กลุ่มทดลอง)
E2
หมายถึง
กลุ่มทดลองที่ 2 (กลุ่มควบคุม)
O1และ O3
หมายถึง
การทดสอบก่อนการทดลอง

ทดสอบ/วัดหลัง
การจัดการเรียนรู้
O2
O4
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O2และ O4
X1

หมายถึง
หมายถึง

X2

หมายถึง

การทดสอบหลังการทดลอง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้โครงงานเป็นฐาน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จานวน 134 โรงเรียนที่เรียนในภาคเรียนที่ 1ปี
การศึกษา 2559จานวนนักเรียนทั้งหมด 3,012 คน (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา
เขต 2, 2559)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ อาเภอคลองหอย
โข่ง จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2559จานวน 2 ห้องเรียน จานวนนักเรียนทั้งหมด 44
คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วย
ของการสุ่ม ต่อมาใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก
ห้องเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
จานวน 22 คน ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้
โครงงานเป็นฐาน และกลุ่มควบคุม ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 จานวน 22 คน ใช้วิธีการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ แบ่งเป็น
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติ
1.2 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ใช้โครงงานเป็นฐาน
2.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
3. แบบวัดแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
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วิธีการสร้างเครื่องมือในการวิจัย
1. ชุดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้โครงงานเป็นฐาน ผู้วิจัยได้
ดาเนินการสร้างเครื่องมือดังนี้
1.1 ศึกษาชุดกิจกรรมและวิธีการสร้างจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.2 ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคาแนะนาในการสร้างชุดกิจกรรม
1.3 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับทฤษฎีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ หลักสูตรสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเรียนรู้แบบโครงงานจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพื่อนามากาหนดเนื้อหาและกิจกรรม
1.4 ออกแบบชุดกิจกรรมตามทฤษฎีของแมคเคลแลนด์
2. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ใช้โครงงานเป็นฐานและแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติ
ผู้วิจัยได้สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารที่ใช้โ ครงงานเป็ นฐานและแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติ ในรายวิช าเทคโนโลยี
สารสนเทศพื้นฐานจานวน 8 สัปดาห์ 16คาบ
3. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผู้วิจัยได้สร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารโดยมีขั้นตอนในการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจานวน40 ข้อ ดังนี้
3.1 วิเคราะห์ วัตถุประสงค์การเรียนรู้รายวิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่ อสารและคัดเลื อกวัตถุป ระสงค์การเรียนรู้ที่ส าคัญเพื่อสร้างตารางวิเคราะห์ แบบวัดผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน
3.2 สร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารจานวน 60 ข้อ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ส่ ง ข้ อ ค าถามของแบบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรายวิ ช าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
ข้อคาถามกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
2. นาแบบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้นไปให้ ผู้ เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
ตรวจสอบความถูกต้อง ความครอบคลุมเนื้อหา และหลักการสร้างข้อสอบให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3
ท่าน ตรวจสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์ที่ต้องการวัดของแบบทดสอบ
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(Index of Item Objective Congruence : IOC) ซึ่งดัชนีความสอดคล้อง โดยเกณฑ์การใช้คะแนน
ค่า IOCตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
3. นาแบบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสารไปทดสอบกับผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง โดยใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคการ
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านต้นส้าน อ.คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาจานวน 25คนเพื่อ
หาความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่า
อานาจจาแนก (r) ระหว่าง 0.20 ขึ้นไป (ล้วน สายยศ และอังคนา สายยศ,2538, น.211)ผลของค่า
ความยากง่ายเท่ากับ 0.67 และค่าอานาจจาแนกเท่ากับ 0.33
4. คัด เลื อ กและจั ดพิ ม พ์ แบบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรายวิ ช าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจานวน 40 ข้อ โดยข้อสอบที่คัดเลือกมีค่าความยากง่ายระหว่าง0.20 ถึง
0.80 และค่าอานาจจาแนกระหว่าง0.20 ขึ้นไป
4. แบบวัดแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างตามลาดับดังนี้
4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์
4.2 สร้ า งแบบวั ด แรงจู ง ใจใฝุ สั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นโดยปรั บ ปรุ ง มาจาก
แบบสอบถามแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ทางการเรียนของดาระณี พัฒนศักดิ์ภิญโญ (2533, น.268-272) และ
ดารงกุล เหลี่ยมวัฒนา (2536, น.75-80) ข้อคาถามในแบบสอบถามเป็นเรื่องที่ครอบคลุมลักษณะของ
ผู้ มีแรงจู งใจใฝุ สั ม ฤทธิ์ใ นการเรี ย นคื อกล้ า เสี่ ยง มีความกระตือรือ ร้น ความรั บผิ ดชอบ ปรับปรุ ง
ข้อบกพร่อง มีแผนการ ระยะยาว มีทักษะในการจัดระบบงาน จานวนทั้งสิ้น 40 ข้อ
เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การตรวจให้คะแนนแบบวัดแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี 2 ลักษณะ
คือสถานการณ์ทางบวกและสถานการณ์ทางลบในสถานการณ์ทางบวกให้คะแนนดังนี้
มากที่สุด ให้
5
คะแนน
มาก
ให้
4
คะแนน
ปานกลาง ให้
3
คะแนน
น้อย
ให้
2
คะแนน
ไม่ปฏิบัติเลย ให้
1
คะแนน
และในข้อความที่เป็นสถานการณ์ทางลบให้คะแนนตรงกันข้ามดังนั้นนักเรียนที่ได้
คะแนนจากแบบสอบถามวัดแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ในการเรียนนี้มากแสดงว่าเป็นผู้มีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงส่วนนักเรียนที่ได้คะแนนจากแบบสอบถามวัดแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ในการเรียนนี้น้อย
แสดงว่ามีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ในการเรียนต่า
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4.3 นาแบบวัดแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขและนาแบบวัดแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้าง
ขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา 2 ท่านและผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติวิจัย
1 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาหาดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามกับนิยามศัพท์โดย
การหาค่า IOC (Indexof Item-Objective Congruence)โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.79
4.4 นาแบบวัดแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรับปรุงแล้ว ไปใช้กับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 20 คนแล้วนามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
กาหนดเพื่อวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนกเป็นรายข้อโดยใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติที (t-test) และ
วิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคซึ่งค่าความ
เชื่อมั่นของแบบวัดแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่ากับ .83
4.5 นาแบบวัดแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่คัดเลือกหาอานาจจาแนกและ
ค่าความเชื่อมั่นไปใช้วัดแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ก่อนทดลองผู้ วิจัยใช้แบบวัดผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียนและแบบวัดแรงจูงใจใฝุ
สัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กลุ่มตัวอย่างตอบเพื่อเก็บไว้เป็นคะแนนก่อนการทดลอง
2. ดาเนินการทดลองโดยใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้
โครงงานเป็นฐานกับนักเรียนกลุ่มทดลองจานวน 16คาบคาบละ 50 นาทีและใช้การเรียนรู้ปกติกับ
นั ก เรี ย นกลุ่ ม ควบคุ ม โดยใช้ เ วลาปกติ ใ นกิ จ กรรมและระหว่ า งท ากิ จ กรรมแต่ ล ะครั้ ง มี ก ารท า
แบบฝึกหัดและปฏิบัติกิจกรรม
3. หลั งเสร็ จ สิ้น การทดลองผู้ วิจัยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัด
แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กลุ่มตัวอย่างตอบเพื่อเก็บเป็นคะแนนหลังการทดลองโดยเป็น ฉบับ
เดียวกับก่อนการทดลอง
4. น าคะแนนที่ไ ด้ จ ากแบบวั ด ผลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ย นและแบบวั ด แรงจู ง ใจใฝุ
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมาวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
1. สถิติพื้นฐาน คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.1 หาค่าเฉลี่ย โดยใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ,2553, น.33)
1.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ,2553, น.60)
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2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือวัดผล
2.1 ค่าความเที่ยงตรง (Validity)ของแบบวัดแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์และแบบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยหาจากการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง(Index Of Item Objective
Congruence: IOC) (สมนึก ภัททิยธนี, 2544, น.221)
2.2 ค่าความยากง่ายของข้อสอบในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คานวณได้จากสูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ,2538, น.210)
2.3 ค่าอานาจจาแนกของข้อสอบในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ,2538, น.211)
2.4
ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
(Reliability)ใช้สูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson (สมนึก ภัททิยธนี, 2544, น.224)
2.5 ค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability)ของแบบวั ด แรงจู ง ใจใฝุ สั ม ฤทธิ์ ใ ช้ สู ต ร
ครอนบราช (Cronbach) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546, น.449)
3. สถิติที่ใช้ตรวจสอบสมมติฐาน
การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยระหว่างคะแนนก่อนและหลั งการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สูตร t-test dependent (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2549, น.307)

โดยที่ df = n -1
เมื่อกาหนดให้
D
แทน ผลต่างของคะแนนแต่ละคู่
n
แทนจานวนคู่ของตัวอย่าง
การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้
สูตร t-test independent (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2549, น.309)
ใช้สูตร

̅

t=

̅

√

เมื่อ x̅ x̅
p

แทนค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองและกลุ่มตัวอย่าง
แทนความแปรปรวนร่วม (Pooled Variance)
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ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน
จากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้โครงงานเป็นฐานของ
นักเรียนกลุ่มทดลองปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้โครงงานเป็นฐานของนักเรียนกลุ่มทดลอง
คะแนนผลสัมฤทธิ์
N
S.D. ∑
t
P-value

ทางการเรียน
ก่อนการเรียน
22
12.55 2.41
431 34.23*
.00
หลังการเรียน
22
32.14 1.94
*P < .05
จากตารางที่ 8 พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารโดยใช้โครงงานเป็นฐานของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนการเรียนกับหลังการเรียนมีค่าเท่ากับ
12.55และ32.14ตามลาดับจากคะแนนเต็ม 40 คะแนนผลการเปรียบเทียบความแตกต่างพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้โครงงานเป็นฐานหลังการ
เรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติ
จากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติของนักเรียนกลุ่มควบคุมปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติของนักเรียนกลุ่ม
ควบคุม
คะแนนผลสัมฤทธิ์
N
S.D. ∑
t
P -value

ทางการเรียน
ก่อนการเรียน
22
11.18 1.84
393 35.26*
.00
หลังการเรียน
22
29.05 1.39
*P < .05
จากตารางที่ 9 พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติ ของนักเรียนกลุ่มควบคุมก่อน
การเรียนกับหลังการเรียนมีค่าเท่ากับ 11.18และ29.05ตามลาดับจากคะแนนเต็ม 40 คะแนนผลการ
เปรียบเทียบความแตกต่างพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ วิธีปกติหลังการเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้
โครงงานเป็นฐานกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติ
จากการวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้โครงงานเป็น
ฐานกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 10
ตารางที่ 10 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้โครงงานเป็นฐานกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติ
คะแนนผลสัมฤทธิ์
N
S.D. ∑
t
P -value

ทางการเรียน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด
22
32.14 1.94
68
5.35*
.00
กิจกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
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โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธี
22
29.05 1.40
ปกติ
*P < .05
จากตารางที่ 10 พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารโดยใช้โครงงานเป็นฐานกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติ มีค่าเท่ากับ 32.14และ29.05
ตามลาดับจากคะแนนเต็ม 40 คะแนนผลการเปรียบเทียบความแตกต่างพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของนัก เรี ยนที่จั ดการเรี ยนรู้ โ ดยใช้ชุ ดกิ จกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้โครงงานเป็นฐานสูงกว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน
จากการวิเคราะห์แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการ
จั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ชุ ด กิ จ กรรมเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารโดยใช้ โ ครงงานเป็ น ฐาน
ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 11
ตารางที่ 11 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดย
ใช้โครงงานเป็นฐาน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
t-test
P -value
เรียนของนักเรียน
มาตรฐาน
ก่อนการจัดการเรียนรู้
3.05
0.43
4.12*
.00
หลังการจัดการเรียนรู้
3.54
0.41
*P < .05
จากตารางที่ 11 พบว่า แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ของนักเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ชุดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เท่ากับ 3.05 (S.D.=0.43)
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หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
เท่ากับ 3.54 (S.D.=0.41) และพบว่าแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้โครงงานเป็นฐานแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 5 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติ
จากการวิเคราะห์แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 12
ตารางที่ 12 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
t-test
p-value
เรียนของนักเรียน
มาตรฐาน
ก่อนการจัดการเรียนรู้
3.02
1.22
6.08
.12
หลังการจัดการเรียนรู้
3.14
0.93
จากตารางที่ 12 พบว่า แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ของนักเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิธีปกติ เท่ากับ 3.02 (S.D.=1.22) หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติเท่ากับ 3.14 (S.D.=0.93) และ
พบว่าแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติไม่แตกต่างกัน
ตอนที่ 6 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้วิธีปกติ
จากการวิเ คราะห์ แรงจู งใจใฝุ สั ม ฤทธิ์ทางการเรีย นของนักเรีย นระหว่ างการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธี
ปกติปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 13
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ตารางที่ 13 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
t-test
p-value
เรียนของนักเรียน
มาตรฐาน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด
3.54
0.41
4.13
.00
กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารโดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติ
3.14
0.93
*P < .05
จากตารางที่ 13 พบว่า แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เท่ากับ 3.54 (S.D.=0.41) และการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติ เท่ากับ
3.14 (S.D.=0.93) และพบว่ า แรงจู ง ใจใฝุ สั ม ฤทธิ์ ร ะหว่ า งการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ชุ ด กิ จ กรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปและอภิปรายผล
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน สามารถสรุปผลได้ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้โครงงานเป็นฐานของ
นักเรียนกลุ่มทดลองก่อนการเรียนกับหลังการเรียนมีค่าเท่ากับ 12.55 และ 32.14 ตามลาดับจาก
คะแนนเต็ม 40 คะแนนผลการเปรียบเทียบความแตกต่างพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารของนั ก เรีย นกลุ่ มทดลองที่ ได้รั บการจั ดการเรี ยนรู้โ ดยใช้ ชุด กิจกรรม
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารโดยใช้โ ครงงานเป็นฐานหลั งการเรียนมีคะแนนผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติสามารถสรุปผลได้ดังนี้
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติของนักเรียนกลุ่มควบคุมก่อนการเรียนกับหลังการเรียนมีค่าเท่ากับ 11.18
และ29.05ตามลาดับจากคะแนนเต็ม 40 คะแนนผลการเปรียบเทียบความแตกต่างพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้วิธีปกติหลังการเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติทรี่ ะดับ .05
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้โครงงานเป็น
ฐานกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติสามารถสรุปผลได้ดังนี้
3. ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารของนักเรียนที่
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้โครงงานเป็นฐานกับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติมีค่าเท่ากับ 32.14และ29.05ตามลาดับจากคะแนนเต็ม 40 คะแนนผลการ
เปรียบเทียบความแตกต่างพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
นักเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้โครงงานเป็น
ฐานสูงกว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรีย นก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
4. แรงจู ง ใจใฝุ สั ม ฤทธิ์ ข องนั ก เรี ย นก่ อ นการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ชุ ด กิ จ กรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เท่ากับ 3.05 (S.D.=0.43) หลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เท่ากับ
3.54 (S.D.=0.41) และพบว่าแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด
กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้โครงงานเป็นฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติ
5. แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ของนักเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติ เท่ากับ 3.02
(S.D.=1.22) หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติ เท่ากับ 3.14 (S.D.=0.93) และพบว่าแรงจูงใจใฝุ
สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติไม่แตกต่างกัน
ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธี
ปกติ
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6. แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เท่ากับ 3.54 (S.D.=0.41) และการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติ เท่ากับ 3.14 (S.D.=0.93)และ
พบว่าแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทั้งนี้เป็นเพราะชุ ดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเน้นการฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และประยุกต์ความรู้มาใช้ปูองกันและแก้ไขป๎ญหา
ทาให้สามารถแก้ป๎ญหาทางการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนได้ เป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์จ ริ ง ฝึ ก การปฏิ บัติ ให้ ทาได้ คิด เป็ น ท าเป็น ใฝุ รู้ ใฝุ เรี ยนอย่า งต่ อเนื่อ ง
ผสมผสานสาระการเรียนรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของแคน
เดซและวิลเลียม(Candace and William, 2007, pp.102-115) ได้ศึกษาผลการใช้ชุดการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีความผิดปกติทางอารมณ์และพฤติกรรม มีอายุระหว่าง 1116 ปี จานวน 22 คน ในย่านชานเมืองของสถานศึกษาของรัฐแมรี่แลนด์ ชุดการสอนรวมวิธีสังเกต
และการสนับสนุนการเรียน คือ ก) การเรียนการสอนในบริบท ข) การใช้การสืบสวนสอบสวน ค) การ
ใช้บัตรคิด และ ง) เทคนิคการตรวจสอบด้วยตนเองสาหรับพฤติกรรมและผลการเรียน รวมทั้งการ
สอนเสริมทักษะวิชาบังคับก่อนใช้ชุดการสอน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ สามารถเชื่อมโยงความรู้กับการเรียนในจุดประสงค์ใกล้เคียงกัน ดังนั้นการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องเป็น สิ่งส าคัญ ในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนมัธ ยมศึกษาที่มีความผิดปกติทาง
อารมณ์และพฤติกรรม ชุดการเรียนการสอนทางสังเกตการณ์สนับสนุนนี้ อาจทาให้ประสิทธิภาพการ
เรียนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนสูงขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้
1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้หรือชุดกิจกรรมต้อง
มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเองมากที่สุดเน้นกระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติทดลองและ
เน้นกิจกรรมเดี่ยวในการทาแบบฝึกหัดหลังปฏิบัติกิจกรรมและครูและนักเรียนต้องร่วมกันอภิปรายผล
การปฏิบัติและเฉลยแบบฝึกหัดร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ถาวรยิ่งขึ้น
2. ควรนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ใช้โครงงานเป็นฐานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปใช้กับนักเรียนกลุ่มอื่นๆในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดยการเปรียบเทียบกับการจัดการเรียนรู้ปกติตามคู่มือครู
3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบตัวแปรด้านอื่นๆเช่นความคงทนในการเรียนรู้ทักษะ
กระบวนการคิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณการคิดสร้างสรรค์เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. จากผลการวิจัยเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝุ
สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้โครงงานเป็นฐานกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติพบว่าการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้โครงงานเป็นฐานทาให้นักเรียนมี
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรีย นสูงกว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติดังนั้นผู้มีส่ วนเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาควรส่ งเสริ มและสนั บ สนุนให้ครูผู้ ส อนได้นารูปแบบการจัดการเรียนรู้ดังกล่ าวไปใช้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความคิดและมีความใฝุรู้รู้จักแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจะได้มีพฤติกรรมตรงตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ครูผู้สอนต้องตระหนักว่าการสอนในเนื้อหาคอมพิวเตอร์ครูต้องเน้นให้นักเรียนได้
ฝึกกระบวนการคิ ดอย่างเป็นระบบต้องระลึกอยู่เสมอว่าเด็กสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลจัดกระทา
ข้อมูลและสรุปมโนทัศน์ได้เองจะทาให้ครูมุ่งความสาคัญไปที่นักเรียนว่าจะแสวงหาความรู้ได้อย่างไร
3. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครูผู้สอนจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เทคนิค
วิธีการจั ดการเรี ย นรู้ ที่มุ่งเน้ น ทักษะกระบวนการคิดและใช้ชุดกิจกรรมฝึ กทักษะส าหรับนักเรีย น
โดยตรงและควรออกแบบเนื้อหาการจัดกิจกรรมที่เร้าความสนใจของเด็กควรคานึงถึงระดับสติป๎ญญา
ของนักเรียนแต่ละคนมีความยากง่ายเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็กเป็นสาคัญ
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ใช้โครงงานเป็นฐานกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีปกติ ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความ
กรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก ดร. จุฑารัตน์ คชรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลักดร.มนต์ทิวา
ไชยแก้วอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ชวนพิศ ชุมคง ผู้ทรงคุณวุฒิ นางอุไร ขวัญรัตน์
นางสุป ราณี สาลี ฉัน ท์ และนางฉลวย สุว รรณรัตน์ ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ ได้กรุณาให้
คาแนะนา และข้อคิดเห็นในเนื้อหาสาระ ตลอดจนการตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์ด้วยความเมตตาและ
เอาใจใส่เป็นอย่างดียิ่ง อันเป็นประโยชน์ทาให้งานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคุณครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์
อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2559 จานวนนักเรียนทั้งหมด 44 คน
ที่ช่วยเหลือให้ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยที่ช่วยอานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล
รวมทั้งเพื่อน ๆ ทุกคนที่เป็นกาลังใจและช่วยเหลือกันมาโดยตลอดทาการวิจัย
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียในรูปแบบแอนิเมชัน 2
มิติ เพื่อการเรียนรู้ประวัติคอมพิวเตอร์ 2) ศึกษาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรู้ก่อนและหลัง ใช้งานสื่อ
มัลติมีเดียในรูปแบบแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการเรียนรู้ประวัติคอมพิวเตอร์ 3) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่ใช้งานสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการเรียนรู้ประวัติคอมพิวเตอร์ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย
โดยใช้วิธีการจับฉลาก จานวน 50 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test
ผลการศึกษาพบว่า 1) การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง กาเนิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่พัฒนามี
ความยาว 20 นาที มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติคอมพิวเตอร์ 2) ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลการส่งเสริม
การเรียนรู้ก่อนและหลังชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ พบว่า มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มจากก่อน
ชม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยทุกด้าน คือ ( ̅ = 4.59, S.D. = 0.60)
คาสาคัญ: แอนิเมชัน, มัลติมีเดีย, คอมพิวเตอร์, ประวัติเครื่องคอมพิวเตอร์
Abstract
The purpose of this research were 1) to design and development multimedia
for computer learning of computer history 2) to study learning achievement of
students learning outcomes compare score in the learning post-test 3) to study
satisfaction with the 2D Animation a computer evolution. Sample used in research
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was 50 students selected by Simple ramdom Sampling. Statistical methods used to
analyze the data are percentage, mean, standard deviation and t-test.
The research found that 1) 2D Animation Computer Evolution the
development is 20 minutes long story of computer history. 2) The result compare
score in the learning post-test was higher than pre-test significantly at the level .05
3) satisfaction of the representative to the 2D Animation computer history is high
satisfied. The average includes all aspects ( ̅ = 4.59, S.D.= 0.60)
Keywords: Animation, Multimedia, Computer, Computer History
บทนา
ป๎ จ จุ บั น คอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ ถู ก น ามาใช้ กั น อย่ า งแพร่ ห ลาย ในหน่ ว ยงานราชการ เอกชน
รัฐวิสาหกิจ โรงงาน หรือตามบ้านเรือน สานักงานสถิติแห่งชาติได้ทาการสารวจข้อมูลเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน และข้อมูลปีล่าสุด คือ พ.ศ. 2559 พบว่า ผู้ใช้งาน
คอมพิ ว เตอร์ ป๎ จ จุ บั น มี อ ายุ เ ฉลี่ ย ลดลง โดยเป็ น กลุ่ ม เด็ ก อายุ ตั้ ง แต่ 6 ปี ขึ้ น ไป ร้ อ ยละ 32.2
(สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) ซึ่งแสดงถึงความนิยมในการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในหลากหลาย
รูปแบบ
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการสารวจด้านเชาว์ป๎ญญาของเด็กอายุ
6 ปีขึ้นไป พบว่า มีระดับเชาว์ป๎ญญาเท่ากับ 91.4 ซึ่งค่าเฉลี่ยระดับไอคิวป๎ญญาต่าลง เมื่อเด็กอายุมาก
ขึ้น เป็นป๎ญหาหนึ่งที่ทาให้ระดับผลการเรียนของเด็กลดลง เนื่องมาจากเด็กมีความสนใจในเรื่องของ
เกมคอมพิวเตอร์ และสื่อความบันเทิง ทาให้ความสนใจในการศึกษาหาความรู้ลดน้อยลง เด็กวัย 6 –
12 ปี เป็นวัยที่พร้อมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติป๎ญญา มีการเรียนรู้จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว
ก่อน แล้วจึงค่อยไปหาประสบการณ์ที่ไกลตัวออกไป เด็กในวัยนี้จะมีการอยากรู้อยากเห็น อยาก
ทดลอง ซึ่ง โทรทัศน์ การ์ตูน เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อพัฒนาการของเด็ก (สถาบันแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาเด็กและครอบครัว , 2560)
การ์ตูนเป็นสื่อที่มีความสาคัญ ต่อพัฒนาการของเด็ก เพราะการ์ตูนทาให้เด็กเกิดความคิด
จินตนาการ เกิดการสร้างสรรค์ทางป๎ญญา ทาให้เด็กเกิความสงบแก่ตนเอง (พิมพ์พิมล ธงเธียร, 2548)
ข้อดีของการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ทาให้เด็กเกิดความคิดและจินตนาการร่วมจากการแสดงออกของตัว
ละครทั้งหน้าตา น้าเสียง อารมณ์ พร้อมฉากที่ให้บรรยากาศ จะทาให้เด็กเกิดความสนใจและสามารถ
จดจาเนื้อหาได้ดีขึ้น (กู้เกียรติ ญาติเสมอ, 2548)
จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าว พบว่า ป๎จจุบันกลุ่มเด็ก มีอัตราการการใช้งานคอมพิวเตอร์ เพิ่ม
สูงขึ้นเรื่อย ๆ และมีความสนใจในการศึกษาหาความรู้น้อยลง ทาให้กระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้มี
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การเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ให้กับเด็กทุกระดับชั้น ซึ่งการเรียนในรายวิชา เด็กไม่ค่อยให้
ความสนใจเท่าที่ควร เนื่องจากเนื้อหารายวิชาเป็นลักษณะทฤษฎี ทาให้เด็กไม่มีความกระตุ้นในการ
เรี ยนรู้ และลักษณะธรรมชาติของเด็กวัย 6-12 ปี มีลั กษณะของความสนใจในการเล่น ดูการ์ตูน
มากกว่าการใส่ใจในการอ่านหนังสือในชั้นเรียน ดังนั้น ผู้วิจัย จึง สนใจที่จะพัฒนาสื่อมัลติมีเดียใน
รูปแบบแอนนิเมชัน เพื่อการเรียนรู้ประวัติคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กในเรื่องของจุด
กาเนิดของเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นการดาเนินเรื่องของประวัติการกาเนิดคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ยุคแรก
จนยุคป๎จจุบัน โดยใช้สื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ มากระตุ้นการเรียนรู้ซึ่งจะทาให้เด็กเกิดความสนใจ
ไม่เบื่อหน่าย และสามารถเป็นสื่อในการเรียนรู้นอกเวลาเรียนของเด็กได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ออกแบบและพัฒ นามัล ติมีเ ดีย ในรูป แบบแอนิ เมชั น 2 มิติ เพื่อ การเรีย นรู้ป ระวั ติ
คอมพิวเตอร์ เรื่อง กาเนิดเครื่องคอมพิวเตอร์
2. ศึกษาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรู้ข องนักเรียน ก่อนและหลังใช้งานสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบ
แอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการเรียนรู้ประวัติคอมพิวเตอร์ เรื่อง กาเนิดเครื่องคอมพิวเตอร์
3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้งานสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการ
เรียนรู้ประวัติคอมพิวเตอร์ เรื่อง กาเนิดเครื่องคอมพิวเตอร์
วิธีดาเนินการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
กลุ่มเป้าหมายของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 อาเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก จานวน 124 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6
กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพ ที่ 73 อาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก จานวน 50 คน โดยเลือกจากการสุ่มแบบง่าย ด้วยวิธีจับฉลาก
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัย
1. สื่อมัลติมีเดียในรูปแบบแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการเรียนรู้ประวัติคอมพิวเตอร์ เรื่อง กาเนิด
เครื่องคอมพิวเตอร์
2. แบบทดสอบความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ก่อนชมและหลังชมการ์ตูนแอนิเมชัน แบบปรนัย
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น
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3. แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อมัลติ มีเดียในรูปแบบแอนิเมชัน เพื่อ
การเรียนรู้ประวัติคอมพิวเตอร์ เรื่อง กาเนิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นชนิด มาตราส่วนประมาณค่า 3
ระดับ มาก ปานกลาง น้อย วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น
4. แบบประเมินสาหรับครูผู้สอนและแบบประเมินผลคุณภาพการ์ตูนแอนิเมชันโดยผู้เชียว
ชาญมีต่อสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบแอนิเมชัน เพื่อการเรียนรู้ประวัติคอมพิวเตอร์ เป็นชนิด มาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
รายละเอียดในการดาเนินวิจัย
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน
ก่อนขั้ น ตอนเตรี ยมการผลิ ต ผู้ วิจั ยได้ ศึกษาป๎ญ หาเกี่ยวกั บการเรี ยนในรายวิช า
คอมพิวเตอร์ เรื่องของประวัติเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้แนวคิดมาจากการ ที่เห็นเด็กไทยในยุคป๎จจุบัน
มีอัตราในการใช้คอมพิวเตอร์ มีอายุเฉลี่ยลดลงเรื่อยๆ แต่ไม่ได้มีความสนใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้
อยู่มีประวัติความเป็นมาอย่างไร มาเป็นหัวข้อหลักในการศึกษาและรวบรวมข้อมูที่เกี่ยวข้องอื่นๆ มา
ทาการสรุปเป็นเรื่องย่อ ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการออกแบบแอนิเมชัน (มนัสสินี ล่าสันเทียะ, 2556) ดังนี้
1. ขั้นวางแผนก่อนการผลิตงาน (Pre-Production Stage)
ในขั้ นตอนนี้ผู้ วิจัย ได้ ทาการสร้างเนื้ อหาของภาพยนตร์ การ์ตู น
แอนิเมชัน และจัดการกับอารมณ์ของตัวการ์ตูน ซึ่งมีการดาเนินงาน 4 ขั้น
1.1 เขียนบท โดยกาหนดให้มีตัวละครหลัก 2 ตัว และตัวดาเนิน
เรื่อง 1 ตัว คือ ซูก้า เป็นตัวละครในโลกเสมือนจริง มีลักษณะน่ารัก ขี้เล่น และมีความรู้ เพื่อทาให้
ผู้ติดตามภาพยนตร์การ์ตูน รู้สึกสนุกสนานไปพร้อมกับได้รับความรู้
1.2 ออกแบบตัวละคร ซึ่งในภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องนี้ ได้ทาการ
ออกแบบตัวละครที่ใช้ในการดาเนินเรื่อง 3 ตัว คือ โมน่ า ซีม่อน และซูก้า โดยตัวละครโมน่าและซี
ม่อน เป็ น ตั ว ละครจากโลกอนาคต เพื่ อเดินทางกลั บไปสู่ โ ลกอดีต ไปโลกเสมือ นจริง เพื่ อศึ กษา
ประวัติศาสตร์ของคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยได้ออกแบบในลักษณะดังภาพ 1

ภาพ 1 การออกแบบตัวละครโมนา และ ซีม่อน

172

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

และในการออกแบบตัวละครสาหรับการดาเนินเรื่องราวทั้งหมด
ในรูปแบบหุ่นยนมอนสเตอร์ ชื่อ ซูก้า สาหรับการนาโมนา และซีม่อน สู่ยุคของคอมพิวเตอร์ยุคต่าง ๆ
ดังนั้น การออกแบบตัวละครนี้จะต้องเป็นตัวละครที่น่าสนใจ โดดเด่น เพราะจะทาให้ผู้ชมภาพยนตร์
การ์ตูนเกิดการติดตามได้อย่างไม่น่าเบื่อหน่าย แสดงดังภาพ 2

ภาพ 2 การออกแบบตัวละครซูก้า
1.3 การทาบทภาพ คือ การนาบทต่าง ๆ ที่เขียนขึ้นมาจัดทา
เป็นภาพร่างลายเส้น เพื่อกาหนดมุมมองของฉากต่าง ๆ พร้อมกาหนดการดาเนินเรื่องแบบคร่าว ๆ ซึ่ง
ภาพตัวอย่าง ภาพ 3 เป็นการกาหนดกล้องมุมบน (Bird Eye View) ก่อนที่ตัวละครซีม่อน และโมน่า

จะขึ้นไทม์แมทชีน เพื่อกลับไปสู่โลกของอดีต ท่องเที่ยวดูประวัติศาสตร์ของคอมพิวเตอร์
ภาพ 3 ตัวอย่างมุมมองภาพในลักษณะ Bird Eye ของภาพยนตร์การ์ตูน
1.4 ร่ า งช่ว งภาพ คื อ การเขี ย นกรอบสตอรี่ บ อร์ด ซึ่ ง แสดงถึ ง
เรื่องราวทั้งหมดของภาพยนตร์การ์ตูน โดยมีการแสดงรายละเอียด ที่ปรากฎในแต่ละหน้าจอ ตั้งแต่
ต้นจนจบเรื่อง โดยเป็นการวาดแบบคร่าวๆ ให้มีความเข้าใจได้ว่าต้องการฉากในลักษณะใด และวาด
ร่างมุมกล้อง หรือภาพประกอบที่นามาใช้ในฉาก โดยมีการลาดับเหตุการณ์คร่าว ๆ สร้างเหตุการณ์ให้
ต่อเนื่อง และมีน้าหนักของเนื้อเรื่องขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมีการกาหนดรายละเอียดต่างๆ ในสตอรี่บอร์ดดังนี้
(1) การออกแบบตัวละคร จะเป็นการ์ตูนอนิเมะ ซึ่งมี
การออกแบบในคุณสมบัติที่มีกายภาพที่ไม่เหมือนความเป็นจริง โดยจะมีดวงตาขนาดใหญ่ ปากเล็ก
ซึ่งผู้วิจัยตั้งใจออกแบบมาเพื่อให้ ดูน่ารัก เนื่องจากต้องการให้ผู้ช มการ์ตูนเกิดความสนใจ ติดตาม
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การ์ตูนแอนิเมชัน ที่มีเนื้อหาในลักษณะเชิงวิชาการ ซึ่งอาจทาให้ผู้ชมซึ่งเป็นเด็กเกิดความเบื่อหน่ายได้
ซึ่งการออกแบบลักษณะตัวละครให้เกิดความสอดคล้องกับฉากดาเนินเรื่อง
(2) การออกแบบมุมกล้องและขนาดภาพที่ใช้ในชิ้นงาน
ในการเล่าเรื่อง การจัดการออกแบบมุมกล้องเป็นสิ่งสาคัญในชิ้นงาน เนื่องจากมุมกล้อง จะสามารถสื่อ
ความหมายได้ตามที่ผู้วิจัยต้องการ ดังนั้น มุมกล้องหลักและขนาดภาพที่ผู้วิจัยใช้ในการออกแบบ คือ
Medium Shot, Normal Eye View และ Extra Long Shot ดังนี้
- Medium Shot เป็นการออกแบบที่เน้นให้
เห็นถึงอารมณ์ของตัวการ์ตูน ซึ่งในการ์ตูนเรื่องนี้ เน้นอารมณ์สนุกสนาน เพื่ อให้ผู้ชมเกิดแรงจูงใจและ
มีความสุขในการชมการ์ตูน ดังนั้นกลุ่มสีที่ใช้ในการออกแบบจึงเน้นให้เกิดความเบิกบาน รื่นเริง สดใส
เช่น สีแดง สีส้ม เป็นต้น
- Normal Eye View เป็นการออกแบบ
การ์ตูนในระยะสายตา ซึ่งให้เห็นภาพรวมของฉากใดฉากหนึ่ง ซึ่งในการ์ตูนเรื่องนี้ จะเน้นการออกแบบ
ในมุมมองลักษณะนี้ เพราะจะทาให้ผู้ชมเห็นภาพตัวละครทั้งหมดว่ากาลังทาสิ่งใด และเน้นในเรื่องการ
แสดงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกับการ์ตูน
- Extra Long Shot เป็นการออกแบบในส่วน
ของโลกป๎ จ จุบั น และโลกวีเวิล์ ด หรือโลกจาลองคอมพิว เตอร์ เพื่อแสดงให้ เห็ นถึงความแตกต่าง
ระหว่างเมืองในยุคป๎จจุบัน และเมืองในโลกจาลองอย่างชัดเจน
(3) การเขียนบทบรรยายภาพ เพื่อทดสอบการพูด เพื่อ
จับเวลา และตรวจสอบความเหมาะสมระหว่างภาพกับบทบรรยาย เนื่องจากจะแสดงถึงการแบ่งและ
การจัดฉาก การแสดงอารมณ์ เพื่อจะได้เลือกเสียงดนตรีและที่เหมาะสมต่อการนาเสนออารมณ์ใน
ขณะนั้นของตัวละคร ซึ่งใช้ความเร็วเฉลี่ย 24 เฟรมต่อวินาที การ์ตูนเรื่องนี้จะเน้นฉากสนุกสนาน ซึ่ง
ก่อให้เกิดความสุขและสนุกสนานกับผู้ชม
(4) เสียงที่ใช้ในชิ้นงาน มี 2 ประเภท คือ เสียงดนตรี
ประกอบ เสียงเอ็ฟเฟ็ก และเสียงพากษ์ของตัวละคร เป็นเสียงที่บอกอารมณ์ของตัวละครในขณะนั้น
ซึ่งการ์ตูนเรื่องนี้จะเน้นดนตรีสนุกสนาน ซึ่งจะทาให้เกิดความสุขและสนุกสนานกับผู้ชม
(5) กลุ่มโทนสีที่ใช้ในงาน
ฉากบ้านของตัวละครซีม่อน ใช้กลุ่มโทนสีอ่อนใน
การออกแบบ ซึ่งประกอบไปด้วย สีฟูา สีชมพู สีเชียว เพราะจะทาให้เกิดความรู้สึกสบายใจและผ่อน
คลายเมื่ออยู่ในบ้าน
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ฉากศูนย์วิจัยคอมพิวเตอร์ ใช้กลุ่มโทนสีเย็นใน
การออกแบบ ซึ่งประกอบไปด้วย สีน้าเงิน สีฟูา สีเขียว ทาให้เกิดความสุชุมและเป็นแหล่งความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์
ฉากโลกจาลองวีเวิล์ด ใช้กลุ่มโทนสีอ่อนในการ
ออกแบบ ซึ่งประกอบไปด้วย สีเหลืองอ่อน สีฟูา ทาให้เกิดให้ความรู้สึกสบายๆ และเป็นอิสระ ให้
ผู้ชมเกิดความรู้สึกมีอิสระทางจินตนาการ
ฉากเนื้อหา ใช้หลากหลายกลุ่มโทนสีที่บ่องบอก
คุณลักษณะหรือจุดเด่นของประเทศที่เดินทางไป เช่น ฉากเมืองจีนบริเวณบ้านโบราณ จะใช้กลุ่มโทนสี
หนักแน่นในการออกแบบ ซึ่งประกอบไปด้วย สีน้าตาลเข้ม สีเทา ทาให้เกิดความเก่า โบราณของ
สถานที่
ซึ่งจากการศึกษาการออกแบบตัวละครพื้นฐาน
สาหรับเด็ก พบว่าการเลือกใช้โทนสีที่ต่างกันจะทาให้อารมณ์และความรู้สึกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ทิพย์สุคนธ์ เพชรโอภาส
2. ขั้นตอนการพัฒนาและผลิตงาน (Production Stage)
ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยจะกาหนดรายละเอียดของตัวละครและฉากต่าง
ๆ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยประกอบด้วย
2.1 การวางผัง (Layout) เป็นการกาหนดมุมภาพ และตาแหน่ง
ของตัวละครแบบละเอียด ว่าในแต่ละช็อต จะให้แสดงอารมณ์เช่นไร ดังภาพ 4
2.2 การทาให้ภาพเคลื่อนไหว (Animate) คือ การทาให้ตัวละคร
เกิดการเคลื่อนไหว ซึ่งเมื่อทาการออกแบบตัวละครเรียบร้ อยแล้ว ผู้วิจัย ต้องทาการศึกษาพฤติกรรม
การเดิน การวิ่ง การมอง ของมนุษย์ และนาไปใส่ลักษณะการกระทาในตัวละครเพื่อให้เกิดความ
สมจริง
2.3 การทาฉากหลัง (Background) เป็นการออกแบบกลุ่มโทน
สี ที่สื่ออารมณ์ตัวละคร และต้องสร้างความโดดเด่นให้แก่ตัวละคร ในแต่ละฉาก มีทั้งภาพฉากมุมกว้าง
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มุมบน เส้นระดับสายตา มุมปกติ มุมต่า หรือการออกแบบจุดลับตาตามมุมห้องอย่างในห้องแลปของ
ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องนี้ เป็นต้น
ภาพ 7 การออกแบบมุมกว้างก่อนเข้าเมืองจาลองเสมือจริง ชื่อ “วีเวิร์ล”
3. การผลิตผลงาน (Post Production Stage)
เป็นขั้นตอนสุ ดท้ายของการผลิตภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน มี
รายละเอียด ดังนี้
3.1 การประกอบภาพรวม (Composition) เป็นขั้นตอนการนา
ตัวละครและฉากหลังมาประกอบกัน เพื่อให้เกิดความสมดุลย์ของแสงสี จะต้องจัดวางองค์ประกอบให้
เหมาะสม และปรับรายละเอียด มุมกล้อง เงา แสง ให้ถูกต้อง จะทาให้ภาพออกมาสวยงามและน่า
ติดตาม

ภาพ 8 การรวมภาพฉากและตัวละคร เพื่อตัดต่อ
3.2 การจัดทาดนตรีและเสียงประกอบ (Music and Sound
Effects) เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่สาคัญ เนื่องจากการขยับปากของตัวละครในแต่ละขั้นตอน จะต้องให้มี
รูปแบบเดียวกับเสียงที่เปร่งออกมา และดนตรีประกอบจะต้องรองรับอารมณ์ของฉากนั้น ๆ ซึ่งผู้วิจัย
ได้ทาการศึกษาอารมณ์ รูปลักษณ์ของปาก ลักษณะท่าทาง จากภาพยนตร์การ์ตูน และมนุษย์ เพื่อให้
เกิดความสมจริง
เนื้อหาการวิจัย
1. จุดกาเนิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นฉากที่อธิบายให้ผู้ชมเข้าถึงการใช้งานของลูกคิดว่าเป็น
จุดกาเนิดของคอมพิวเตอร์ได้อย่างไร
2. เครื่องคิดเลขเกิดขึ้นมาได้อย่างไร แนะนานักคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องคิดเลข
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3. การพัฒนาเครื่องคิดเลข เป็นฉากที่อธิบายเกี่ยวกับ นักคณิตศาสตร์ ได้นาเอาเครื่องคานวน
ของปาลคาล มาพัฒนาต่ออย่างไร
4. แนวคิดการสร้างคอมพิวเตอร์ เป็นฉากที่นักประดิษฐ์ ได้อธิบายว่า เครื่องทอผ้าทางานตาม
คาสั่งได้อย่างไร
5. บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ เป็นฉากกล่าวถึงผู้ ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งคอมพิวเตอร์
ซึ่งเป็นแนวคิดหลักในการทางานคอมพิวเตอร์ได้อย่างไร
6. หลักการทางานของเลขฐาน 2 เป็นฉากที่อธิบายเกี่ยวกับ ระบบเลขฐาน 2 คือ 0 และ 1
ซึ่งเป็นพื้นฐานการทางานของคอมพิวเตอร์
7. การนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการข้อมูล เป็นฉากที่แนะนานักสถิติ ซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์
เครื่องประมวลผลทางสถิติ ที่นามาใช้ในการสารวจข้อมูลประชากรของประเทศสหรัฐอเมริกา
8. การพัฒนาเครื่องคานวณ เป็นฉากที่อธิบายเกี่ยวกับ การพัฒนาเครื่องคานวณอัตโนมัติ
เครื่องแรก ตามแนวคิดของ ชาล์ส แบบเบจ ว่ามีการพัฒนาอย่างไร
9. เครื่องคานวณระยะไกล เป็นฉากที่อธิบายเกี่ยวกับ การนาเครื่องคานวณหาทิศทางและ
ระยะทางในการส่งขีปนาวุธ มาใช้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
10. การพัฒนาและการผลิตคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลก เป็นฉากที่แนะนานักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ซึ่งเป็นผู้พัฒนาคอมพิวเตอร์เครื่องแรกจากหลอดสุญญากาศ
11. วิธีการเก็บชุดคาสั่ง เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. การพัฒนาเครื่องแมคอินทอช เป็นฉากที่อธิบายเกี่ยวกับ จุดเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์แมค
อินทอชว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไร
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลในการศึกษา เขตพื้นที่เทศบาลเมืองพิษณุโลก โดยทาการ
จัดเก็บข้อมูลจากโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 อาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีขั้นตอน
ดังนี้
1. ผู้วิจัยได้ชี้แจงทาความเข้าใจให้ผู้เชี่ยวชาญและครูผู้สอนทราบถึงวัตถุประสงค์
ของการทาวิจัยครั้งนี้ โดยมีผู้เชียวชาญทางด้านภาพ การออกแบบ เนื้อหา ความเหมาะสมของภาพ
การ์ตูน ทาการตวจสอบและประเมินประสิทธิภาพสื่อ โดยใช้แบบประเมินคุณภาพการพัฒ นาสื่ อ
มัลติมีเดียในรูปแบบแอนิเมชัน เพื่อการเรียนรู้ประวัติคอมพิวเตอร์ เรื่อง กาเนิดเครื่องคอมพิวเตอร์
2. เมื่อผู้เชี่ยวชาญและครูผู้สอนได้ทาการตรวจสอบ ประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยได้ทาการปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
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3. นาสื่อที่ได้ปรับปรุงแล้วไปใช้กับกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งเป็นนักเรียนวัย 6-12 ปี
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูล
ระหว่างการประเมินผล ดังนี้
3.1 แจ้ ง ให้ นั ก เรี ย นกลุ่ ม ตั ว อย่ า งทราบถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารพั ฒ นาสื่ อ
มัลติมีเดียในรูปแบบแอนิเมชัน เพื่อการเรียนรู้ประวัติคอมพิวเตอร์ เรื่อง กาเนิดเครื่องคอมพิวเตอร์
3.2 ให้นักเรียนจัดทาแบบทดสอบก่อนชมการ์ตูนแอนิเมชัน เป็นปรนัย 10
ข้อ 4 ตัวเลือก
3.3 เมื่อนักเรียนทาแบบทดสอบแล้ ว ผู้ วิจัยนาการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง
กาเนิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กลุ่มตัวอย่างรับชม โดยใช้เวลาประมาณ 20 นาที
3.4 เมื่อนักเรียนรับชมการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง กาเนิดเครื่องคอมพิวเตอร์
เรียบร้อยแล้ว จึงนาแบบทดสอบหลังชมการ์ตูนแอนิเมชัน ให้นักเรียนทาอีกครั้ง พร้อมแบบสอบถาม
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการ์ตูนแอนิเมชัน และนาไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลผลประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบแอนิเมชัน เพื่อการเรียนรู้
ประวัติคอมพิวเตอร์ เรื่อง กาเนิดเครื่องคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์โดยค่าเฉลี่ย (Mean)
ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นาค่าเฉลี่ยที่ได้เที่ยบ
กับการประเมินของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (ประคอง กรรณสูต, 2539)
2. การวิเคราะห์ผลความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบ
แอนิเมชัน เพื่อการเรียนรู้ ประวัติคอมพิวเตอร์ เรื่อง กาเนิดเครื่องคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ของกลุ่มตัวอย่าง (ประคอง กรรณสูต, 2539)
เกณ์การวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง โดยกาหนดคะแนนค่าเฉลี่ ย และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เมื่อเที่ยบกับเกณฑ์ ดังนี้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51-5.00 หมายความว่า พึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51-4.50 หมายความว่า พึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51-3.50 หมายความว่า พึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51-2.50 หมายความว่า พึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.01-1.50 หมายความว่า พึงพอใจน้อยที่สุด
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3.การวิเคาระห์เปรียบเทียบผลความรู้ระหว่างก่อนชมและหลัง โดยใช้ค่า t (t-test for
dependent)
โดยใช้สูตร

∑
√ ∑

∑

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยการสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบแอนิเมชัน เพื่อการเรียนรู้ประวัติคอมพิวเตอร์ เรื่อง
กาเนิดเครื่องคอมพิวเตอร์ สรุปได้ดังนี้
1. ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพสื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย ในรู ป แบบแอนิ เ มชั น เพื่ อ การเรี ย นรู้ ป ระวั ติ
คอมพิวเตอร์ เรื่อง กาเนิดเครื่องคอมพิวเตอร์ จากผู้เชี่ยวชาญ มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับที่
ดีมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.63 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.31 เมื่อพิจาราณาเป็นราย
ด้าน พบว่า
- คุณภาพด้านเนื้ อหา ผลการประเมินโดยผู้ เชี่ยวชาญ ในเรื่องประวัติคอมพิว เตอร์มี
เนื้อหาถูกต้องครบถ้วน ซึ่งเนื้อเรื่องเหมาะสมกับเด็ก ทาให้เด็กเข้าใจง่าย และความคิดสร้างสรรค์ใน
การทาการ์ตูน โดยมีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.50 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.29
- คุณภาพด้านภาพและเสียง ผลการประเมินโดยผู้เชียวชาญ ในเรื่องของการออกแบบ
ฉากและตัวละคร มีความสวยงามและเหมาะสมกับเด็ก เพราะใช้ตัวการ์ตูนอนิเมะ ซึ่งมีลักษณะ ตาโต
ตัว เล็ ก และภาพรวมของการ์ ตูน สามารถสื่ อสารได้ ชัด เจน เสี ย งพากษ์ข องตั ว ละครพร้อ มเสี ย ง
ประกอบมีความเหมาะสมกับเนื้อเรื่องและภาพ โดยมีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.63 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.37
- คุณภาพด้านเทคนิค ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ในเรื่องการจัดองค์ประกอบตัว
ละครและฉากไปในทิศทางเดียวกัน ความยาวของสื่อมีความเหมาะสม ซึ่งการ์ตูนมีเนื้อเรื่องที่มีความ
กระชับ และประโยคที่ใช้อธิบายการโต้ตอบ สามารถสื่ออารมณ์ทาให้เด็กเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย โดยรวม
เท่ากับ 4.75 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.27 แสดงดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพการ์ตูนแอนิเมชัน โดยผู้เชี่ยวชาญ
ค่าเฉลี่ย
รายการประเมินคุณภาพ
การแปลผล
S.D
x
1. คุณภาพด้านเนื้อหา
4.50 0.29
มากที่สุด
2. คุณภาพด้านการนาเสนอ
4.63 0.37
มากที่สุด
3. คุณภาพด้านเทคนิค
4.75 0.27
มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยรวม
4.63 0.31
มากที่สุด
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2. การวิเคราะห์ผลการทดสอบ (t-test for dependent) ของสื่อมัลติมีเดียใน
รูป แบบแอนิเมชัน เพื่อการเรี ยนรู้ ประวัติคอมพิว เตอร์ เรื่อง กาเนิดเครื่องคอมพิวเตอร์ จากการ
ทดสอบความรู้ก่อนและหลังชมการ์ตูนแอนิเมชัน พบว่าการทาแบบทดสอบก่อนชมการ์ตูนแอนิเมชันมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.76 ในขณะที่เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยหลังชมการ์ตูนแอนิเมชัน เท่ากับ 8.47 และ
ผลจากการวิเคาระห์ข้อมูล ด้วยสถิติ t-test พบว่า ค่าสถิติ เท่ากับ 21.23 หมายความว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นหลังชมการ์ตูนแอนิเมชัน แสดงรายละเอียดดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลก่อนชมและหลังชมของสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบแอนิเมชัน
หัวข้อ
จานวนนักเรียน
t-test
̅
1. ผลคะแนนก่อนชมการ์ตูน
50
4.76
21.23
2. ผลคะแนนหลังชมการ์ตูน
50
8.47
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มเปูาหมายต่อสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบ
แอนิเมชัน เพื่อการเรียนรู้ประวัติคอมพิวเตอร์ ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับที่พึงพอใจมาก
ที่สุด มีค่าเฉลีย เท่ากับ 4.59 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.60 แสดงรายละเอียดดังตาราง 3
ตาราง 3 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจการ์ตูนแอนิเมชัน จากนักเรียนกลุ่มเปูาหมาย
ค่าเฉลี่ย
หัวข้อ
การแปรผล
S.D
x
1. การ์ตูนเรื่องนี้มีประโยชน์กับนักเรียน
2. การนาเสนอเรื่องราวของการ์ตูนแอนิเมชัน
3. นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่นาเสนอ
4. ความสวยงามของการ์ตูน
5. นักเรียนได้รับความสนุกสนานจากการดูการ์ตูน
แอนิเมชัน
ค่าเฉลี่ย

4.54
4.62
4.54
4.72

0.58
0.53
0.61
0.61

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.54

0.64

มากที่สุด

4.59

0.60

พึงพอใจมาก

สรุปและอภิปรายผล
1. ผลจากการออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการเรียนรู้
ประวัติคอมพิวเตอร์ เรื่อง กาเนิดเครื่องคอมพิวเตอร์ พบว่าคุณภาพ ด้านเนื้อหา ด้านการนาเสนอ
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และด้านเทคนิค ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ คุณภาพโดยรวมอยู่ อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.63
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31 โดยได้สรุปเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับประวัติคอมพิวเตอร์ ให้เด็ก
สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งผู้วิจัยยึดหลักการสร้างสรรค์การ์ตูนแอนิเมชัน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอน
เตรี ย มการผลิ ต ขั้ น ตอนการผลิ ต และการน าไปประเมิ น ผลโดยผู้ เ ชี ย วชาญท าการตรวจสอบ
ประเมินผลการ์ตูน เพื่อทาการปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปใช้กับกลุ่มเปูาหมาย จึงส่งผลให้แอนิเมชันที่
พัฒนาขึ้นกระตุ้นให้กลุ่มเปูาหมายเกิดความสนใจ และเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
เรื่อง การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง HOWDY ENGLISH สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
(ปิ ย ะรั ต น์ ภิ ร มณ์ แ ก้ ว , 2558) และผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาการออกแบบตั ว ละคร เพื่ อ ให้ เ หมาะกั บ
กลุ่มเปูาหมาย พบว่า ตัวละครที่มีลักษณะ บุคลิกเฉพาะ จะทาให้เด็กสามารถจดจาได้ง่ายขึ้น จึงใช้
รูปแบบการ์ตูนแบบอนิเมะ ซึ่งมีลักษณะ ตัวเล็ก ตาโต สัดส่ วนลดลงจากของจริง ซึ่งเป็นของประเทศ
ญี่ปุน สอดคล้องกับงานวิจัย (ทิพย์สุคนธ์ เพชรโอภาส, 2559) การออกแบบตัวละครพื้นฐานสาหรับ
เด็ก ซึ่งพบว่า ตัวละครที่มีเอกลักษณ์ จะทาให้เด็กสามารถจดจาได้ง่าย
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้สื่อ
มัลติมีเดียในรูปแบบแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการเรียนรู้ประวัติคอมพิวเตอร์ เรื่องกาเนิดคอมพิวเตอร์
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 8.47 และผลการวิ
เคาระห์ข้อมูลจากสถิติ t-test เท่ากับ 21.23 ซึ่งสอดคล้อง กับงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาการ์ตูน
แอนิเมชัน เรื่อง HOWDY ENGLISH สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ปิยะรัตน์ ภิรมณ์แก้ว ,
2558) ซึ่งพบว่า ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนหลังเรียนสูง กว่าก่อนเรียน เนื่องจากการ์ตูน
เป็นสื่อที่เข้าถึงเด็กได้ง่าย และมีอิธิพลต่อการเรียนรู้ ทาให้เด็กเข้าใจมากขึ้น
3. ผลความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อการ
เรียนรู้ประวัติคอมพิวเตอร์ เรื่อง กาเนิดเครื่องคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.59 พบว่า ความ
พึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ทั้งนี้ เพราะสื่อมีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ และเนื่อเรื่องที่กระชับ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การออกแบบเนื้อหาของสื่อการ์ตูนที่ใช้ไม่ควรมีเนื้อหาที่มากจนเกินไป จะทาให้สื่อมีความ
ยาวจนเกินไป ควรใช้เวลา ไม่เกิน 5-10 นาที
2. ควรมีการศึกษาพัฒนาแอนิเมชั่นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในเรื่องอื่นๆ เพื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย
3. ควรนาการ์ตูนไปนาเสนอในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบเครื่อข่ายเพื่อให้เข้าถึงมากขึ้น
4. ควรมีการนาสื่อการ์ตูนไปเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มเติมความรู้
ทางด้านประวัติคอมพิวเตอร์
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ KWL Plus ร่วมกับเทคนิค
DR – TA เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อสร้างและหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้กลวิธีสอนแบบ KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับ
ใจความภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการ
อ่านจับใจความก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ KWL Plus ร่วมกับ
เทคนิค DR – TA เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอน
แบบ KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความ
ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเนินทอง อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 จานวน 27 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) ซึ่งคละ
ความสามารถของผู้เรียน เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย1) กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ
KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA จานวน 8 กิจกรรมการเรียนรู้ 2) แบบวัดความสามารถด้านการ
อ่านจับใจความภาษาไทย จานวน 10 ข้อ 3) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้กลวิธีสอนแบบ KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) ค่าความเชื่อมั่นและทดสอบความมีนัยสาคัญทางสถิติ
t – test แบบ Dependent
ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า
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1. ได้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 กิจกรรมคาดเดาเนื้อหา ขั้นที่ 2 กิจกรรมอ่านเอาเรื่อง ขั้นที่ 3
กิจกรรมตรวจสอบหลังอ่าน ขั้นที่ 4 กิจกรรมคิดสร้างภาพ ขั้นที่ 5 กิจกรรมเขียนสรุปความ โดยได้นา
กระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอน มาสร้างเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ จานวน 8 กิจกรรมการเรียนรู้ และค่า
ดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้เท่ากับ 0.6281 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความสามารถด้านการ
อ่านจับใจความภาษาไทยเพิ่มขึ้น 0.6281 หรือคิดเป็นร้อยละ 62.81
2. ความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียนหลังเรียนด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการ
อ่านจับใจความภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิ ธี
สอนแบบ KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความ
ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 4.42,
S.D. = 0.36)
คาสาคัญ: กิจกรรมการเรียนรู้ KWL Plus DR – TA อ่านจับใจความ
Abstract
The purposes of this research were to: 1) construct and find index of effective
learning activities taught by KWL plus method and DR-TR technique for Thai language
reading comprehension abilities promoting of Prathomsuksa 3 students. 2) compare
of Thai language reading comprehension abilities promoting of Prathomsuksa 3
students before and after being taught using learning activities by KWL plus method
and DR-TR technique. 3) study Prathomsuksa 3 students’ satisfactions towards taught
using learning activities by KWL plus method and DR-TR technique. The total sample
of 27 Prathomsuksa 3 students of Bannoenthong School, Chat trakan district,
Phitsanulok , within the duration of the second semester in academic year 2017
derived from mixed ability of student by purposive sampling The instrument used to
1) 8 learning activities by KWL plus method and DR-TR technique, 2) the 10 choices
pre and post achievement test 3) a questionnaire of students’ satisfactions about
the employment of learning activities by KWL plus method and DR-TR technique.
The collected data were analyzed by the statistical means of Mean ( ), Standard
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Deviation (S.D.), Difficulty index (P), Discrimination(R), Reliability and statistically
significant t-test dependent.
Results of research
1. Learning activities by KWL plus method and DR-TR technique for
promoting Thai language reading comprehension of Prathomsuksa 3 were learning
processes of 5 steps; 1) Content guessing activity, 2) Reading Literacy activity 3)
Monitoring activity 4) Mental image activity 5) Summarizing activity Apply these 5
steps to create 8 learning activities. And the effectiveness index of learning activities
were 0.6281 which indicated that the students had the ability to read the Thai
language reading comprehension 0.6281 or 62.81 percent.
2. Thai reading comprehension abilities promoting of Prathomsuksa 3
students after learning activities by KWL plus method and DR-TR technique were
significantly higher than before learning at the 0.05 level.
3. Prathomsuksa 3 students’ satisfactions towards learning activities by KWL
plus method and DR-TR technique for Thai reading comprehension abilities were a
high level.
Keywords: Learning Activities, KWL plus Method, DR-TA Technique, Reading
Comprehension
บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 กาหนดการจัดการศึกษาต้องยึดหลัก
ว่า ผู้ เ รี ย นทุ ก คนมี ค วามสามารถเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาตนเองได้ แ ละถื อ ว่ า ผู้ เ รี ย นมี ค วามส าคั ญ ที่ สุ ด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มี
ความรู้และทักษะด้านภาษา ครูซึ่งเป็นผู้สอนนั้นต้องเป็นผู้ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เลือกจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่างๆให้สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนั ด ได้ฝึ กปฏิบั ติ ให้ ทาได้ คิด เป็ นและท าเป็น รั ก การอ่ าน และเกิด การใฝุ รู้อ ย่ างต่อ เนื่ อ ง
( กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หน้า 3)
การอ่าน เป็นกระบวนการทางสติป๎ญญาที่ผู้อ่านรับรู้ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ ตลอดจนหา
ความหมาย ความเข้าใจ แล้วแปลความหมายในสิ่งที่รับรู้นั้น เป็นความคิดที่ต้องอาศัยประสบการณ์
เดิมและจินตนาการของผู้อ่านโดยมีข้อเขียนเป็นสื่อกลาง การอ่านจึงเป็นทักษะที่มีความสาคัญ เป็น
เครื่ องมือในการเรีย นรู้ด้านต่างๆช่ว ยให้ เกิดความงอกงามทางสติป๎ญญา สามารถส่ งผลให้มนุษย์
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ประสบความสาเร็จหรือล้มเหลวในการดารงชีวิต จึงกล่าวได้ว่า การอ่านเป็นทักษะที่สาคัญและจาเป็น
ในการต้องฝึกฝนให้มาก เนื่องจากการอ่านเป็นกระบวนการสาคัญที่ทาให้ผู้อ่านสร้างความหมายหรือ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ ตีความ ในระหว่างอ่านผู้อ่านจะต้องรู้หัวเรื่อง รู้จุดประสงค์การอ่าน มี
ความรู้ทางภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาที่ใช้ในหนังสือที่อ่านและจะต้องใช้ประสบการณ์เดิมในการทา
ความเข้าใจกับเรื่องที่อ่านด้วย ( กรมวิชาการ,2541,หน้า 26 ) เนื่องจากการนาความรู้เดิมมาสัมพันธ์
กับคา ข้อความ หรือบทอ่าน จะช่วยจุดประกายความคิดของผู้อ่าน ทาให้เกิดความเข้าใจแจ่มแจ้ง
ขึ้นและทาให้สามารถจดจาได้ดี
การอ่านที่เป็นพื้นฐานและเป็นประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู้ คือ การอ่านจับใจความ
เนื่องจากการอ่านจับใจความเป็นพื้นฐานของการอ่านระดับสูง เช่น อ่านตีความ อ่านวิเคราะห์ความ
การอ่านจับใจความจึงเป็นหัวใจของการอ่านทุกรูปแบบ เพราะผู้ที่ จับใจความเรื่องที่อ่านได้มากมี
โอกาสรับรู้เรื่องราวได้ดีกว่าผู้ที่ไม่สามารถจับใจความของเรื่องที่อ่านได้และหากไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน ก็
ย่อมจับใจความสาคัญของเรื่องไม่ได้ ดังนั้นถ้าหากต้องการประโยชน์จากเรื่องที่อ่านนั้นก็ต้องกลับมา
อ่านใหม่ ทาให้เสียเวลา จากความสาคัญของการอ่านจับใจความกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึง
ความสาคัญของการอ่านและประโยชน์ของการอ่านจับใจความที่มีต่อการเรียนการสอน จึงได้กาหนด
เรื่องการอ่านไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ได้กาหนดให้ทักษะการอ่านเป็นเนื้อหาสาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐานการเรียนรู้ ท 1.1 ใช้
กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อนาไปใช้ตัดสินใจ แก้ป๎ญหาในการดาเนินชีวิตและมี
นิสัยรักการอ่าน ( กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 2 )
จากผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( NT ) ปีการศึกษา 2559
พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต 3 มีผ ลการประเมิน ความสามารถด้ านภาษา เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 46.16 ซึ่ ง ต่ากว่า คะแนนเฉลี่ ย
ระดับประเทศ ( สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 , 2559, หน้า 5 )
โดยเฉพาะในสาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อ
นาไปใช้ตัดสินใจแก้ป๎ญหาในการดาเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน ซึ่งป๎ญหาที่สาคัญในการอ่านของ
ผู้เรียน คือ อ่านแล้วจับใจความไม่ได้ ไม่สามารถสรุปประเด็นได้ ไม่ สามารถแยกความรู้ ข้อเท็จจริง
ข้อคิดเห็นและประเด็นสาคัญกับใจความรองได้ ทั้งนี้เพราะยังขาดการฝึกฝนทักษะการอ่านจับใจความ
ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญอย่างยิ่งในการสอนอ่าน ทาให้การอ่านไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้สาเหตุอีก
ประการหนึ่งอาจมาจากวิธีการสอนของครูที่ส่วนมากขาดการนาเอาเทคนิคการสอนมาใช้และยังยึด
กระบวนการสอนอ่านแบบเดิม คือ ให้นักเรียนอ่านในใจแล้วให้สรุปเอง ซึ่งวิธีการดังกล่าวไม่ได้ฝึกฝน
ให้นักเรียนมีความชานาญในการอ่านจับใจความอย่างแท้จริง
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จากป๎ญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี เทคนิควิธีการและรูปแบบการสอนที่เหมาะสมเพื่ อ
นามาแก้ป๎ญหาด้านการอ่านจับใจความโดยใช้กลวิธีสอนแบบ KWL Plus มีกระบวนการที่จะช่วยให้
ผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาที่ผู้เรียนอ่านได้อย่างเข้าใจ โดยการตอบคาถามที่ตั้งขึ้นแล้วหาคาตอบให้
ได้จากเนื้อหา รวมทั้งการเขียนแผนผังความคิดยังช่วยให้ผู้เรียนเขียนเนื้อหาที่ตนเองได้กลวิธีสอนแบบ
KWL plus เป็นวิธีสอนที่ถูกพัฒนาต่อยอดจาก เทคนิค KWL เพื่อเพิ่มการสรุปเนื้อหาที่ได้จาก
การศึกษาในรูปแบบที่จดจาง่ายขึ้น แนวคิดนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยคาร์และโอเกิ้ล ( Carr and Ogal )
โดยมีขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 กิจกรรมก่อนการอ่าน ( ขั้น K ) นักเรียนได้เรียนรู้อะไรมาบ้าง
แล้วก่อนการอ่าน ขั้นที่ 2 กิจกรรมระหว่างอ่าน ( ขั้น W ) นักเรียนต้องการรู้อะไร ขั้นที่ 3 กิจกรรม
หลังการอ่าน ( ขั้น L) นักเรียนเกิดการเรียนรู้อะไรหลังการอ่าน ขั้นที่ 4 กิจกรรมการสร้างแผนภาพ
ความคิ ด จากการอ่ า น ( Mapping
)
และขั้ น ที่ 5 กิ จ กรรมการสรุ ป เรื่ อ ง
ประกอบกับการเลือกวิธีสอนที่มุ่งพัฒนาทักษะการอ่านให้ประสบความสาเร็จ คือ การสอนด้วยเทคนิค
DR-TA ( Directed Reading – Thinking Activity ) เป็นวิธีการสอนที่มุ่งฝึกการคาดเดาคาตอบหรือ
เนื้อเรื่องจากภาพหรือชื่อเรื่องควบคู่กับการฝึกกระบวนการคิด ซึ่งในยุคแรกพัฒนาขึ้นโดย Stauffer
และต่อมาเทอร์นีย์,รีดเดนซ์และดิชเชอร์ ( Teirney,Readence and Disher,1995 ) ได้ปรับปรุงขึ้น
ใหม่เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในการเรียนมากขึ้น โดยมุ่งฝึกกระบวนการคิด ตรวจสอบ การคาดเดา
เรื่องที่อ่านโดยมีการเชื่อมโยงความรู้เดิมและกลั่นกรองข้อมูลที่ได้จากการอ่านเพื่อนาไปสู่ความเข้าใจ
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วงหลัก คือ ช่วงที่ 1 กระบวนการอ่านและคิด เริ่มจากนักเรียนอ่านชื่อเรื่องหรือดู
ภาพแล้วคาดเดาเนื้อหา อ่านในใจ ตรวจสอบความเข้าใจ เริ่มต้นการคาดเดาเนื้อหาในส่วนต่อไป และ
สรุปสาระสาคัญจากเรื่องที่อ่าน ช่วงที่ 2 การฝึกทักษะที่จาเป็น โดยให้นักเรียนทาแบบฝึกหัดทบทวน
ความเข้าใจในการอ่านที่ถูกต้องและแม่นยามากยิ่งขึ้น ( ปิยาภรณ์ โคตรชมภู,2555,หน้า 3)
ผู้วิจัยเห็นว่ากลวิธีสอนแบบ KWL plus สามารถนาไปใช้สอนในขั้นสอนของเทคนิค DR-TA
ได้ เนื่องจากเทคนิค DR-TA มีการกาหนดการอ่านอย่างเป็นขั้นตอน การแปลความหมายของคาศัพท์
ที่ไม่รู้ในบทอ่านและมีกระบวนการฝึกสรุปสาระสาคัญของเนื้อเรื่องและทาแบบฝึกหัด เพื่อเป็นการ
เสริมทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนให้ ถูกต้องและแม่นยาขึ้น ดังทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์น
ไดค์ ( Thorndike ) ที่กล่าวถึงกฎแห่งการฝึกหัด ( Law of Exercise ) ไว้ว่า การที่ผู้เรียนได้ฝึกหัด
หรื อกระทาซ้าๆบ่ อยๆย่ อมจะทาให้ เกิดความสมบูรณ์ถูกต้อง ซึ่งจะช่ว ยให้ ผู้ อ่านสามารถอ่านจับ
ใจความได้ดียิ่งขึ้น
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ KWL Plus
ร่วมกับเทคนิค DR – TA เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างและหาดัชนี ประสิ ทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ KWL
Plus ร่วมกับเทคนิคDR – TA เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA เพื่อส่งเสริมความสามารถด้าน
การอ่านจับใจความภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ
KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ขอบเขตการวิจัย
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA
เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้ศึกษาได้ดาเนินการตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา ( Research and Development ) ซึ่งมี
ขั้นตอนและรายละเอียดการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอน
แบบ KWL Plusร่วมกับเทคนิค DR – TA เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความ
ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แหล่งข้อมูล
1. ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบของกิจกรรม
การเรียนรู้
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
โดยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 ขั้นทดลองกลุ่มย่อย นากิจกรรมการเรียนรู้ที่ผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญและได้
แก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 จานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา ภาษา เวลา และสื่อที่ใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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2.2 ขั้นทดลองภาคสนาม นากิจกรรมการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 1
ห้องเรียน เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี สอนแบบ KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2. แบบประเมินความเหมาะสมในองค์ประกอบต่างๆของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอน
แบบ KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความ
ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3
ขั้นตอนในการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA เพื่อ
ส่งเสริ มความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัยได้ดาเนินการ ดังนี้
1.1 ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA
1.3 กาหนดเนื้อหาที่จะใช้ในการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ KWL
Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 8
หัวข้อ ดังนี้
1. การอ่านจับใจความจากนิทาน
2. การอ่านจับใจความจากเพลง
3. การอ่านจับใจความจากข่าว
4. การอ่านจับใจความจากเรื่องสั้น
5. การอ่านจับใจความจากบทความ
6. การอ่านจับใจความจากโฆษณา
7. การอ่านจับใจความจากบทร้อยกรอง
8. การอ่านจับใจความจากสารคดี
1.4 สังเคราะห์รูปแบบและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ
KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
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กลวิธีสอนแบบ KWL Plus
1. ขั้น K ( What we know )
ครูอธิบายความคิดรวบยอดของเรื่อง
และกาหนดคาถามเพื่อกระตุ้นให้
นักเรียนได้ระดมสมองและเขียน
คาตอบของนักเรียนลงในบันทึก
คาถามช่อง K หลังจากนั้นนักเรียน
และครูร่วมกันจัดประเภทข้อมูล
ความรู้ที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในเรื่อง
ที่อ่าน
2. ขั้น W ( What we want
to know ) ครูให้นักเรียนเขียน
คาถามที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
แล้วบันทึกคาถามลงในช่อง W และ
ในระหว่างที่อ่านนักเรียนสามารถ
เพิ่มคาถามและคาตอบในกลุ่มของ
ตนเองได้
3. ขั้น L1 ( What we have
learned ) ให้นักเรียนระบุความรู้ที่
เกิดขึ้นทั้งระหว่างการอ่านและหลัง
การอ่าน โดยบันทึกลงในช่อง L
พร้อมทั้งตรวจสอบคาถามที่ยังไม่ได้
ตอบ
4. ขั้น L2 ( Mapping )
นักเรียนนาข้อมูลที่ได้จัดประเภทไว้
ในขั้น K เขียนชื่อเรื่องไว้ในตาแหน่ง
ตรงกลางและเขียนองค์ประกอบหลัก
ของแต่ละหัวข้อไว้ในแต่ละสาขา

เทคนิค DR – TA
ช่วงที่ 1 กระบวนการอ่านและการคิด
( Directing the Reading Thinking Process )
ขั้นที่ 1 การคาดเดา ครูนา
นักเรียนเข้าสู่บทเรียนด้วยการให้
นักเรียนดูรูปภาพแล้วให้นักเรียนคาดเดา
เนื้อหาของเรื่องที่กาลังจะอ่านนั้นจะเป็น
อย่างไร
ขั้นที่ 2 การอ่าน นักเรียนเริ่ม
อ่านเนื้อเรื่องในส่วนแรก ( อ่านออกเสียง
) โดยครูอ่านนาและนักเรียนอ่านตาม
เพื่อให้นักเรียนได้ดูข้อความตามครูไป
ด้วยและได้อ่านทุกตัวอักษรและหลังจาก
อ่านเสร็จแล้วให้นักเรียนเลือกคาศัพท์ที่
ไม่รู้ความหมายและครูอธิบาย
ความหมายของคาศัพท์
ขั้นที่ 3 การแปลความหมาย
นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องแบบคร่าวๆอีกครั้ง
เพื่อตรวจ
สอบการคาดเดาและในระหว่างที่
นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องและแปล
ความหมายอยู่นั้นให้ครูคอยสังเกตการ
ทางานและให้ความช่วยเหลือ
ครูแนะนาให้นักเรียนใช้วิธีต่อไปนี้
1. ดูรูปภาพอีกครั้ง 2. อ่านประโยคซ้า
อีกครั้ง 3. เปิดพจนานุกรม 4. ถามเพื่อน
หรือครู
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กลวิธีสอนแบบ KWL Plus ร่วมกับ
เทคนิค
DR – TA
ขั้นที่ 1 กิจกรรมก่อนอ่านท้าคิด
ครูกระตุ้นความรู้เดิมของนักเรียน
เกี่ยวกับหัวข้อของบทอ่านและเนื้อหาใน
บทอ่านโดยให้นักเรียนดูรูปภาพหรือเล่น
เกมการศึกษา จากนั้นครูตั้งคาถามให้
นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
คาดเดาเนื้อหาของเรื่องแล้วเขียนคาตอบ
ของนักเรียนลงในบันทึกคาถามช่อง K
ขั้นที่ 2 กิจกรรมอ่านเอาเรื่อง
นักเรียนอ่านเนื้อหาในบทอ่าน โดยมี
การกาหนดขั้นตอนในการอ่าน ดังนี้
1.1 อ่านผ่านๆ เพื่อให้รู้ว่าเรื่องที่อ่านคือ
เรื่องอะไร จุดใดเป็นจุดสาคัญของเรื่อง
1.2 อ่านให้ละเอียด เพื่อทาความเข้าใจ
อย่างชัดเจน ไม่ควรหยุดอ่านระหว่างเรื่อง
1.3 อ่านซ้าตอนที่ไม่เข้าใจและตรวจสอบ
ความเข้าใจบางตอนให้แน่นอนถูกต้อง
หลังจากอ่านเสร็จแล้วให้แต่ละกลุ่ม
ช่วยกันเลือกคาศัพท์ที่ไม่รู้ความหมายแล้ว
ช่วยกันหาความหมายของคาศัพท์นั้นๆ
จากพจนานุกรมจากนั้นครูให้นักเรียน
เขียนคาถามที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
แล้วบันทึกคาถามลงในช่อง W
ขั้นที่ 3 กิจกรรมตรวจสอบหลังอ่าน
ครูถามคาถามเพื่อตรวจสอบความ
เข้าใจในการอ่านของนักเรียน แล้วให้
นักเรียนหาคาตอบจากการกาหนดคาถาม
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พร้อมทั้งเขียนอธิบายเพิ่มเติมในแต่
ละประเด็น
5. ขั้น L3 ( Summarizing )
สรุปความคิดรวบยอดจากแผนภูมิ
ความคิด ซึ่งการเขียนในขั้นนี้
สามารถประเมินความเข้าใจของ
นักเรียนได้เป็นอย่างดี

ขั้นที่ 4 การตรวจสอบความเข้าใจ
นักเรียนปิดเรื่องที่อ่าน ครูเริ่มถาม
คาถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในการ
อ่านของนักเรียน
ช่วงที่ 2 การฝึกทักษะที่จาเป็น
( Fundamental skill training )
เป็นช่วงของการรวบรวมข้อมูลหลังจาก
การอ่านเนื้อเรื่องทั้งหมด และทบทวน
ความเข้าใจในการอ่านเพื่อเป็นการเสริม
ทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียน
ให้ถูกต้องแม่นยามากขึ้น
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จากขั้นที่ 2 แล้วบันทึกลงในช่อง L
จากนั้นนักเรียนทาแบบฝึกหัด
ขั้นที่ 4 กิจกรรมคิดสร้างภาพ
นักเรียนนาความรู้ที่ได้จากขั้นที่ 1- 3
มาเขียนเป็นแผนภาพความคิดให้สัมพันธ์
กัน
ขั้นที่ 5 กิจกรรมเขียนสรุปความ
นักเรียนเขียนสรุปเป็นความเรียงจาก
ประเด็นสาคัญในแผนภาพความคิด

1.5 ดาเนินการคัดเลือกบทอ่านโดยคานึงถึงพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย ซึ่งบทอ่าน
ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 จะมี เ นื้ อ หาที่ ส่ ง เสริ ม และสร้ า งจิ น ตนาการ พั ฒ นาทั ก ษะ
กระบวนการคิด สนุ กสนานเพลิ ดเพลิ น ชวนติดตาม เป็นตัว อย่างที่ดีในการดาเนินชีวิต ส่ งเสริม
คุณธรรมและศีลธรรมอันดี
1.6 ดาเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ KWL Plus ร่วมกับ
เทคนิค DR – TA เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ใช้เวลาในการเรียน 16 ชั่วโมง ประกอบด้วย 8 แผนการจัดการเรียนรู้
1.7 นากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA
เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอคาแนะนาในส่วนที่ยังบกพร่องและนามาปรับปรุง
แก้ไข
1.8 นากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA
เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่
ปรับปรุงแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในองค์ประกอบต่างๆ
ตามแบบประเมินความเหมาะสม ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตาม
วิธีของลิเคิร์ท
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1.9 ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ
KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในส่วนที่บกพร่องตามคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ
1.10 นากิจ กรรมการเรียนรู้และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีส อนแบบ
KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปหาดัชนีประสิทธิผล
1.11 ปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องของผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอน
แบบ KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความ
ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และจัดพิมพ์เป็นเอกสารฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปใช้
กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
2. แบบประเมินความเหมาะสมในองค์ประกอบต่างๆของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี
สอนแบบ KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความ
ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดาเนินการ ดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรูปแบบการสร้างแบบประเมินความ
เหมาะสมในองค์ประกอบต่างๆของกิจกรรมการเรียนรู้
2.2 กาหนดกรอบเนื้อหาและหัวข้อที่ต้องการประเมิน
2.3 ดาเนินการสร้างแบบประเมินความเหมาะสมในองค์ประกอบต่างๆของกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของ
ลิเคิร์ท
2.4 นาแบบประเมินความเหมาะสมในองค์ประกอบต่างๆของกิจกรรมการเรียนรู้และ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างเสร็จ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความชัดเจนทาง
ภาษาและความถูกต้องตามเนื้อหาแล้วนามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
2.5 นาแบบประเมินความเหมาะสมในองค์ประกอบต่างๆของกิจกรรมการเรียนรู้เสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การแปล
ความหมายตามเกณฑ์
( บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 103 ) ดังนี้
4.51 – 5.00 องค์ประกอบต่างๆกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมมากที่สุด
3.51 – 4.50 องค์ประกอบต่างๆกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมมาก
2.51 – 3.50 องค์ประกอบต่างๆกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมปานกลาง
1.51 - 2.50 องค์ประกอบต่างๆกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมน้อย
1.00 – 1.50 องค์ประกอบต่างๆกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมน้อยที่สุด
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โดยเกณฑ์ที่ยอมรับได้ คือ มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไปและมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( . .) ≤
2.6 ปรับปรุง แก้ไข แบบประเมินความเหมาะสมในองค์ประกอบต่างๆของกิจกรรมการ
เรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนาไปใช้ในการวิจัยต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ดาเนินการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ KWL Plus ร่วมกับ
เทคนิค DR – TA เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทยกับนักเรียนชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นบ้ านเนิน สุ ว รรณ จานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ
กิจกรรม ภาษา เนื้อหา เวลา สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้
2. น าผลการตรวจสอบความเหมาะสมของกิ จกรรม ภาษา เนื้ อหา เวลา สื่ อ และ
อุปกรณ์ที่ใช้มาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
3. ท าการทดสอบก่ อ นเรี ย นด้ ว ยแบบวั ด ความสามารถด้ า นการอ่ า นจั บ ใจความ
ภาษาไทย
4. ดาเนินการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ KWL Plus ร่วมกับ
เทคนิค DR – TA เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทยกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง จานวน 1 ห้องเรียน จนครบทุกกิจกรรมการเรียนรู้
5. ท าการทดสอบหลั ง เรี ย นด้ ว ยแบบวั ด ความสามารถด้ า นการอ่ า นจั บ ใจความ
ภาษาไทยชุดเดิม
6. นาคะแนนที่ได้มาทาการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการ
เรียนรู้
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. นาผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
2. หาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้โดยการหาร้อยละของค่าเฉลี่ยที่ได้จากการทา
แบบวัดความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทยหลังเรียน
ขั้นตอนที่ 2 การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยก่อน
และหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA
เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

195

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

แหล่งข้อมูล
ประชากร ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก า รศึ ก ษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเนินทอง อาเภอชาติตระการ
จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 27 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (
Purposive sampling ) ซึ่งคละความ
สามารถของผู้เรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2. แบบวัดความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย
การสร้างแบบวัดความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างและหาคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดความสามารถ
ด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาหนังสือ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการเขียนข้อสอบและวิธีการสร้าง
ข้อสอบเขียนตอบ การวัดและประเมินผลของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2.
ศึกษาขอบเขตเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามโครงสร้างหลั กสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่อง การอ่านจับใจความ
3. สร้างแบบวัดความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย เป็นข้อสอบแบบอัตนัย
จานวน 20 ข้อ นาไปใช้จริง จานวน 10 ข้อ โดยให้ครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้
4. สร้างเกณฑ์การให้คะแนนในการตรวจแบบวัดความสามารถด้านการอ่านจับใจความ
ภาษาไทย
5. นาแบบวัดความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบ ขอคาแนะนาและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
6. นาเกณฑ์ในการตรวจแบบวัดความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทยที่สร้างขึ้น
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
7. นาแบบวัดความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่
ปรับปรุงแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน
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8. นาข้อมูลมาเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อ ง ( IOC ) (เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย
,ม.ป.ป.,หน้า 181 ) โดยข้อสอบต้องมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป
9. นาแบบวัดความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทยที่ปรับปรุงแล้ว จานวน 20
ข้อ ไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2560 จานวน 20 คน แล้วนาผลการตรวจมาวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบวัดความสามารถด้านการ
อ่านจับใจความภาษาไทย
10. นาแบบวัดความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทยมาจัดพิมพ์แบบวัดเป็นฉบับ
สมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1.ทาการทดสอบก่อนเรียน ( Pretest ) โดยใช้แบบวัดความสามารถด้านการอ่านจับใจความ
ภาษาไทย
2.ดาเนินการทดลองโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ KWL Plus ร่วมกับ
เทคนิค DR – TA เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 8 กิจกรรม รวมเวลา 16 ชั่วโมง
3. ทาการทดสอบหลังเรียน (Posttest) ด้วยแบบวัดความสามารถด้านการอ่านจับใจความ
ภาษาไทยชุดเดิม
4. นาคาตอบของนักเรียนมาตรวจให้คะแนน
5. นาผลการตรวจให้คะแนนไปทาการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
เปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทยก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรม
การเรียนรู้โดยการทดสอบค่าที ( t – test Dependent )

ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี
สอนแบบ KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับ
ใจความภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แหล่งข้อมูล
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเนินทอง อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 27 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive sampling
) ซึ่งคละความสามารถของผู้เรียน

197

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ KWL
Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การดาเนินการสร้างเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ทั้งรูปแบบ วิธีการและขั้นตอนในการสร้างแบบ
ประเมินความพึง
พอใจ
2. กาหนดประเด็นเนื้อหาที่ต้องการประเมินความพึงพอใจ
3. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอน
แบบ KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความ
ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ซึ่งเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ
จานวน 12 ข้อ
4. นาแบบประเมินความพึงพอใจเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและให้คาแนะนา
5. ปรับปรุงแบบประเมินความพึงพอใจตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาและนาไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
6. ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินความพึงพอใจตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญแล้วจัดพิมพ์เป็น
ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปเก็บข้อมูลต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
นาแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ KWL Plus
ร่วมกับเทคนิค
DR – TA เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้นักเรียนทาการประเมิน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. นาแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ
KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA มาตรวจให้คะแนน ดังนี้
5 คะแนน เมื่อนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด
4 คะแนน เมื่อนักเรียนมีความพึงพอใจมาก
3 คะแนน เมื่อนักเรียนมีความพึงพอใจปานกลาง
2 คะแนน เมื่อนักเรียนมีความพึงพอใจน้อย
1 คะแนน เมื่อนักเรียนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด
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2. นาผลการให้คะแนนมาทาการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วนามา
เทียบกับเกณฑ์ ดังนี้
( บุญชม ศรีสะอาด,2545, หน้า 103 )
4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับน้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับน้อยที่สุด
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการสร้างและหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ
KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1. ผลการสร้างและหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบKWL
Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึ กษาปีที่ 3 ในครั้งนี้ได้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ KWL Plus
ร่วมกับเทคนิค DR – TA ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 กิจกรรมก่อนอ่านท้าคิด ครูกระตุ้นความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับหัวข้อของ
บทอ่านและเนื้อหาในบทอ่านโดยให้นักเรียนดูรูปภาพหรือเล่ นเกมการศึกษา จากนั้นครูตั้งคาถามให้
นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการคาดเดาเนื้อหาของเรื่องแล้วเขียนคาตอบของนักเรียนลงใน
บันทึกคาถามช่อง K
ขั้นที่ 2 กิจกรรมอ่านเอาเรื่อง นักเรียนอ่านเนื้อหาในบทอ่าน โดยมีการกาหนดขั้นตอน
ในการอ่าน ดังนี้
2.1 อ่านผ่านๆ เพื่อให้รู้ว่าเรื่องที่อ่านคือเรื่องอะไร จุดใดเป็นจุดสาคัญของเรื่อง
2.2 อ่านให้ละเอียด เพื่อทาความเข้าใจอย่างชัดเจน ไม่ควรหยุดอ่านระหว่างเรื่อง
2.3 อ่านซ้าตอนที่ไม่เข้าใจและตรวจสอบความเข้าใจบางตอนให้แน่นอนถูกต้อง
หลังจากอ่านเสร็จแล้วให้แต่ละกลุ่มช่วยกันเลื อกคาศัพท์ที่ไม่รู้ความหมายแล้วช่วยกันหาความหมาย
ของคาศัพท์นั้นๆจากพจนานุกรมจากนั้นครูให้นักเรียนเขียนคาถามที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน แล้ว
บันทึกคาถามลงในช่อง W
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ขั้นที่ 3 กิจกรรมตรวจสอบหลังอ่าน ครูถามคาถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในการ
อ่านของนักเรียน แล้วให้นักเรียนหาคาตอบจากการกาหนดคาถามจากขั้นที่ 2 แล้วบันทึกลงในช่อง L
จากนั้นนักเรียนทาแบบฝึกหัด
ขั้นที่ 4 กิจกรรมคิดสร้างภาพ นักเรียนนาความรู้ที่ได้จากขั้นที่ 1- 3 มาเขียนเป็น
แผนภาพความคิดให้สัมพันธ์กัน
ขั้นที่ 5 กิจกรรมเขียนสรุปความ นักเรียนเขียนสรุปเป็นความเรียงจากประเด็นสาคัญ
ในแผนภาพความคิด
ซึ่งผู้ศึกษาได้นากระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอนข้างต้น มาสร้างเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ได้
จานวน 8 กิจกรรม
การเรียนรู้ คือ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การอ่านจับใจความจากนิทาน
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การอ่านจับใจความจากเพลง
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การอ่านจับใจความจากข่าว
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การอ่านจับใจความจากเรื่องสั้น
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การอ่านจับใจความจากบทความ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การอ่านจับใจความจากโฆษณา
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การอ่านจับใจความจากบทร้อยกรอง
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การอ่านจับใจความจากสารคดี
2. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบต่างๆของกิจกรรมการเรีย นรู้โดยใช้
กลวิธีสอนแบบ KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับ
ใจความภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ผลการพิจารณาความเหมาะสมของ
องค์ประกอบต่างๆของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA
เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทยสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ตามความคิดเห็ นของผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมากที่สุ ด
และโดยภาพรวมค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ( X = 4.56 , S.D. = 0.37 )
3. ผลการหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ KWL Plus
ร่วมกับเทคนิค DR – TA เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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ตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ
KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย
สาหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
ผลรวมคะแนน
ค่าดัชนีประสิทธิผล
จานวนนักเรียน
คะแนนเต็ม
ทดสอบ
ทดสอบ
( E.I.)
ก่อนเรียน
หลังเรียน
20
18
75
254
0.6281
จากตาราง 1 พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ
KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.6434 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความสามารถด้าน
การอ่านจับใจความภาษาไทยเพิ่มขึ้น 0.6281 หรือคิดเป็น ร้อยละ 62.81
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความก่อนและหลังเรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA เพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความก่อนและหลังเรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้โดย ใช้กลวิธีสอนแบบ KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA เพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( n = 27 )
การทดสอบ

S.D.

ก่อนเรียน

5.56

1.72

หลังเรียน

12.67

2.04

7.11

S.D.D

t - test

P

1.31

28.19*

0.00

*P < .05
จากตาราง 2 พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
3 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.56 และ 12.67 ตามลาดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อน
และหลังเรียน พบว่า คะแนนความสามารถด้านการอ่านจับใจความหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

201

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี
สอนแบบ KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR –TA เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความ
ภาษาไทยสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้กลวิธีสอนแบบ KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจั บ
ใจความภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.42
,S.D. = 0.36) และเมื่อแยกเป็นรายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ ด้านผลผลิต
( X = 4.59, S.D.= 0.69 ) ด้านกระบวนการ ( X = 4.50, S.D.= 0.75 ) และด้านป๎จจัยนาเข้า ( X =
4.19, S.D.=0.85 ) ตามลาดับ
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการสร้างและหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ KWL
Plus ร่วมกับ
เทคนิค DR – TA เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ได้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 กิจกรรมคาดเดาเนื้อหา ขั้นที่ 2 กิจกรรมอ่านเอาเรื่อง ขั้นที่ 3
กิจกรรมตรวจสอบหลังอ่าน ขั้นที่ 4 กิจกรรมคิดสร้างภาพ ขั้นที่ 5 กิจกรรมเขียนสรุปความ โดยได้นา
กระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอน มาสร้างเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ จานวน 8 กิจกรรมการเรียนรู้และค่าดัชนี
ประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้เท่ากับ 0.6281 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความสามารถด้านการอ่าน
จับใจความภาษาไทยเพิ่มขึ้น 0.6281 หรือคิดเป็นร้อยละ 62.81
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความก่อนและหลังเรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA เพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้ านการอ่ านจั บ ใจความภาษาไทย ส าหรั บนั กเรี ยนชั้น ประถมศึ ก ษาปีที่ 3 พบว่ า
นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการอ่านจั บใจความหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ
KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
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อภิปรายผล
1. ผลการสร้างและหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ KWL
Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความเหมาะสมขององค์ประกอบต่างๆของกิจกรรมการเรียนรู้โดย
เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดและค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้เท่ากับ 0.6281 ซึ่งแสดงว่า
นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทยเพิ่มขึ้น 0.6281 หรือคิดเป็นร้อยละ 62.81
ทั้งนี้เนื่องมาจากกระบวนการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ KWL Plus ร่วมกับ
เทคนิค DR –TAเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ดาเนินการสร้างตามขั้นตอนโดยเริ่มจากการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี หลักการ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA จน
นาไปสู่การสังเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR
– TA ทั้ง 5 ขั้นตอน แล้วจึงดาเนินการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของ
กิจกรรมการเรียนรู้ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ ยวชาญ ประกอบกับผู้ศึกษาได้ทาการ
หาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มย่อย 3 คน และ
ภาคสนาม 20 คน โดยในแต่ล ะขั้นการทดลองได้ปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมการเรียนรู้ในส่วนที่ยัง
บกพร่องในด้านเนื้อหา ภาษา เวลา และสื่อที่ใช้ในการจัด กิจกรรมให้มีความสมบูรณ์จนได้กิจกรรม
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
2. ผลการเปรี ย บเที ย บความสามารถด้ า นการอ่า นจั บใจความก่ อ นและหลั ง เรีย นด้ ว ย
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA เพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการอ่านจั บ ใจความภาษาไทย ส าหรั บนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า
นักเรียนมีคะแนนสอบหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 ทั้งนี้เนื่องมาจากกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ KWL Plus ร่วมกับเทคนิค
DR – TA เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยกระตุ้นความคิดอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนเพื่อเป็นการ
เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ โดยมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีลาดับขั้นตอนเน้นให้ผู้เรียนได้
ฝึกการคาดเดาเนื้อหา การอ่านแบบเป็นขั้นตอน การตั้งคาถาม การหาคาตอบ การสรุปใจความเป็น
แผนภาพความคิดและน าไปสู่ การเขี ยนสรุ ปใจความด้ ว ยภาษาของตนเอง นอกจากนี้ผู้ ศึ กษาได้
ดาเนินการคัดเลือกเนื้อหาที่มีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน คานึงถึงพัฒนาการทางความคิดและ
ภาษา สอดคล้องกับฉวีวรรณ คูหาภินันท์ ( 2542 , หน้า 32 – 38 ) กล่าวถึงความพร้อมในการอ่าน
ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจในเรื่องที่อ่านได้ดีขึ้นนั้น ย่อมต้องอาศัยประสบการณ์และพื้นความรู้ในเรื่องที่
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อ่าน การรู้ความหมายของคาศัพท์ รวมถึงต้องมีความพร้อมและแรงจูงใจในการอ่าน จึงจะสามารถ
อ่านจับใจความหรือเข้าใจในสิ่งที่อ่านได้อย่าง ถ่องแท้
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ
KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาไทย
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กลวิธีสอนแบบ KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับ
ใจความภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดด้านผลผลิต ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ากิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA ช่วยให้นักเรียนนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการอ่านจับใจความในชีวิตประจาวันได้และช่วยให้นักเรียนประสบผลสาเร็จ
ในการเรียนได้ รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสอนแบบ
KWL Plus ร่วมกับเทคนิค DR – TA ส่งเสริมกระบวนการอ่านจับใจความที่มีขั้นตอนให้นักเรียนอ่าน
และคิดอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้นักเรียนตั้งคาถามและหาคาตอบในสิ่งที่ต้องการรู้ทุกขั้นตอน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลวิจัยของ ประภาพร ชัยปุายาง (อ้างถึงใน รินทร์ลภัส เฉลิมธรรมวงษ์ , 2557,หน้า
68) พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค KWL Plus มีการตั้งคาถามให้นักเรียนระดมสมองเพื่อ
ค้นหาสิงที่เป็นพื้นฐานความรู้แล้วประมวลข้อมูลคาดเดาเหตุการณ์ของเรื่องทาให้นักเรียนสนใจทีจะ
ติดตามเรืองทีอ่านอันเป็นการส่งเสริมการอ่านจับใจความอย่างมีประสิทธิภาพประการหนึ่ง ซึ่งทาให้
นักเรียนเกิดความเข้าใจในการอ่าน เมื่อนาข้อมูลทีได้จากการอ่านมาเขียนแผนภาพความคิดช่วยให้
นักเรียนเห็นภาพรวมของข้อมูลได้ชัดเจน ทาให้นักเรียนสามารเขียนสรุปใจความได้ครบทุกประเด็น
โดยใช้ภาษาของตนเอง และลาดับสุดท้าย คือ ด้านป๎จจัยนาเข้า ทั้งนี้เนื่องมาจากเนื้อหาเวลาที่ใช้และ
สื่ อ การเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลายในกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ มี ค วามเหมาะสมกั บ ผู้ เ รี ย น สอดคล้ อ งกั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( 2553, หน้า 57) กล่าวว่าการจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู้ ที่มุ่ งให้ ผู้ เ รี ย นมี ความสมบูรณ์ทั้ ง ทางด้าน ร่ างกาย อารมณ์ สั ง คมและสติป๎ญญา เมื่ อ
กิจ กรรมการเรีย นรู้ นั้น สนองต่อความสนใจ ความถนัด ความสามารถของผู้เรียนรวมทั้งมีการจัด
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ยิ่งการเปิดโอกาสในการคิดและลงมือมือทา ย่อมทาให้การเรียนรู้นั้นมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป จากผลการวิจัย พบว่า
1.1 การจัดการเรียนรู้ ครูควรคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนั้นครูผู้สอนต้อง
คอยช่วยเหลือชี้แนะหรืออธิบายในการทากิจกรรมให้นักเรียนอย่างทั่วถึง ซึ่งอาจทาให้การเรียนการ

204

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

สอนเกินเวลาที่กาหนด ในกรณีที่นักเรียนยังไม่ เข้าใจ จึงต้องมีการอธิบายหรือยกตัวอย่างเพิ่มเติม ซึ่ง
ครูอาจยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม โดยอาจให้ทาแบบฝึกหัดบางส่วนและนาไปฝึกในชั่วโมงต่อไปได้
1.2 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีความสนุกสานและกระตือรือร้นใน
การอ่าน ดังนั้นการเลือกเนื้อหาที่นามาให้นั กเรียนอ่านควรเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของนักเรียน
และเนื้อเรื่องไม่ควรยาวหรือยากจนเกินไป เพราะจะทาให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย และนอกจากนี้
สื่อที่นามาใช้ในการเรียนรู้ อาทิ เกม จะช่วยให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น และมีความ
สนุกสนานอยากทากิจกรรมนั้นอีก
1.3 การจัดกิจกรรมการอ่านจับใจความ ครูควรกระตุ้นความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิม
ของนักเรียนให้มากที่สุด เพื่อฝึกการใช้ความคิดในการระดมสมอง การตั้งคาถามและการแลกเปลี่ยน
ความคิด
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิ ธีสอนแบบ KWL Plus ร่วมกับเทคนิค
DR – TA ในทักษะด้านอื่นๆ เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ การเขียนสรุปความ เป็นต้น
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจาแนกความสามารถในการเรียนรู้ตามหลักพหุป๎ญญาโดยใช้
ต้นไม้ตัดสินใจ C4.5 ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2560 จานวน 908 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง มีการจาแนกข้อมูลโดยใช้โปรแกรม WEKA มี
การสร้างและทดสอบโมเดลด้วยการตรวจสอบแบบ k-fold cross validation ผลการศึกษาพบว่า
วิธีการที่ให้ค่าความถูกต้องแม่นยาสูงคือ วิธีการตรวจสอบโมเดลแบบ 15-fold cross validation
ประกอบไปด้วยค่าความถูกต้อง เท่ากับ 82.49% ค่าความแม่นยา 82.9% ค่าความระลึก 82.5%
และค่าความถ่วงดุล 88.5% ซึ่งสามารถจาแนกกฎตามความถนัดของผู้เรียนได้จานวน 45 กฎ ดังนี้
ความถนัดของผู้เรียนทางการเรียนรู้ตามแนวทางพหุป๎ญญากลุ่มวิเคราะห์ (Analytic) จานวน 9 กฎ
ความถนัดของผู้เรียนทางการเรียนรู้ตามแนวทางพหุป๎ญญากลุ่มปฏิสัมพันธ์ (Interactive) จานวน 16
กฎ และความถนั ด ของผู้ เ รี ย นทางการเรี ย นรู้ ต ามแนวทางพหุ ป๎ ญ ญากลุ่ ม พิ นิ จ พิ จ ารณา
(Introspective) จานวน 20 กฎ จากผลการวิจัยโมเดลที่ได้จากเทคนิค Decision Tree C4.5
สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาตัวแบบการจาแนกความสามารถทางการเรียนรู้ตามแนวทางพหุป๎ญญา
ได้เป็นอย่างดี
คาสาคัญ: พหุป๎ญญา การจาแนกประเภทข้อมูล อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ C4.5
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Abstract
The aim of this study was to classify of learning ability of multiple
intelligences using decision tree C4.5 algorithm of Undergraduates of Chiang Mai
Rajabhat University. The sample were 908 students who enrolled in the Information
Technology subject during first and second semester 2017. The data was classified by
WEKA software using a decision tree C4.5 algorithms. The model was created and
tested with the k-fold Cross validation method. The result founds that the high
accuracy method was 15-fold Cross validation method, including the 82.49%
Accuracy, the 82.9% Precision, the 82.5% Recall, and the 88.5% F-measure.
Therefore, the student aptitude classification rules are consisted of 45 rules as
follows: the student aptitude in analytic domain 9 rules, the student aptitude in
introspective domain 16 rules and the student aptitude in interactive domain 20
rules. Moreover, the model of decision tree C4.5 technique can be applied to
develop the classification model of learning ability.
Keywords: Multiple Intelligences, Classification, Decision Tree C4.5 algorithm
บทนา
ป๎จจุบันการจัดการศึกษาของไทยได้เปลี่ยนจากเดิมที่เน้นครูเป็นศูนย์กลาง เปลี่ยนมาเป็น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งหลักสาคัญสาหรับการจัดการเรียนการสอนดังพระราชบัญญัติการศึกษา
พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตรา 22 ก าหนดว่ า การจั ด การศึ ก ษาต้ อ งยึ ด หลั ก ว่ า ผู้ เ รี ย นทุ ก คนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และในหมวด 4 มาตรา 24 กาหนด
ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ดังนั้นผู้สอนซึ่งมีหน้าที่ ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน จึงต้องคานึงถึงรูปแบบการ
เรียนรู้ซึ่งมีพื้นฐานมาจากแนวคิดเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล และเชื่อกันว่าถ้าผู้สอนมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องรูปแบบการเรียนรู้จะทาให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การที่ผู้สอน
ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนถือเป็นการให้ความสนใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงมี
ประโยชน์มากมายหลายประการเช่น การเรียนรู้รูปแบบการเรียนของผู้เรียนช่วยให้ผู้สอนจัดการเรียน
การสอนได้อย่างเหมาะสม ทาให้ผู้สอนตระหนักว่าไม่มีวิธีสอนใดที่ดีที่สุด และผู้สอนควรใช้ความเข้าใจ
เรื่องรูปแบบนามาวางแผนการสอนเป็นอย่างดี การจัดการสอนเหมาะสมจะทาให้ผู้เรียนมีความสุข
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พึงพอใจและตั้งใจเรียน ทาให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และการที่ผู้เรียนประสบ
ความสาเร็จเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพ ของผู้สอน เป็นต้น (เสาวภา วิชาดี, 2554) ซึ่ง
รูปแบบการเรียนรู้คือลักษณะทางภายภาพ ความคิดและความรู้สึกที่บุคคลใช้ในการรับรู้ ตอบสนอง
และมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมค่อนข้างคงที่ ซึ่งมีความสาคัญที่จะส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียน
และประสิทธิภาพในการเรียนของผู้เรียน (Koorsse, M., Cilliers, C.B., Calitz, A.P., 2010) วิธีการ
หนึ่งที่ใช้ค้นหารูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนคือ ทฤษฎีพหุป๎ญญาเป็นทฤษฏีสาหรับใช้ในการวิเคราะห์
ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้หลายมิติที่ไม่ใช่การวัดแค่ระดับสติป๎ญญาหรือไอคิวเท่านั้น
แต่เป็นการวัดความฉลาดหลายด้านที่มีค วามสาคัญเท่าเทียมกัน กล่าวว่าพหุป๎ญญาคือการวัดความ
ฉลาดที่ แ ตกต่ า งโดดเด่ น ขึ้ น อยู่ กั บ ลั ก ษณะเฉพาะของแต่ ล ะบุ ค คล แบ่ ง ป๎ ญ ญาออกเป็ น 9 ด้ า น
(Gardner H, 2005) คือ ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily-Kinesthetic Intelligence) ด้าน
จิ ต วิ ญ ญาณและการด ารงอยู่ ข องชี วิ ต (Existential
intelligence)
ด้ า นมนุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์
(Interpersonal Intelligence) ด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) ด้านภาษา
(Linguistic Intelligence) ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical-Mathematic Intelligence) ด้าน
ดนตรี แ ละเข้ า จั ง หวะ (Rhythmic Intelligence)
ด้ า นความเข้ า ใจธรรมชาติ (Naturalistic
Intelligence) ด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial Intelligence) ซึ่งในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในบาง
รายวิชาอาจจะมีวิธีจัดการเรี ยนการสอนไม่ครอบคลุ มทั้ง 9 ด้านจึงได้ทาการจาแนกกลุ่ มทางพหุ
ป๎ญญา (Multiple Intelligence Domain) ออกเป็น 3 กลุ่มหลัก (Walter Mckenzie, 2005) ดังนี้
1) กลุ่มวิเคราะห์ (Analytic) เป็นกลุ่มที่เน้นกระบวนการคิด การวิเคราะห์ 2) กลุ่มพินิจพิจารณา
(Introspective) เป็นกลุ่มที่เน้น จินตนาการ ความเข้าใจ และ 3) กลุ่มปฏิสัมพันธ์ (Interactive) เป็น
กลุ่มที่เน้นการสื่อสาร การถ่ายทอด
สาหรับป๎จจุบันได้มีการนาเอาวิธีการจาแนกประเภทข้อมูล (Data classification) เป็น
เทคนิคหนึ่งของเหมืองข้อมูล (Data mining) มาใช้ในการจาแนกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนกัน
อย่างแพร่หลาย ซึ่งการจาแนกประเภทข้อมูลจะเป็นกระบวนการสร้างตัวแบบหรือโมเดลจัดการข้อมูล
ให้อยู่ในกลุ่ม (Class) ที่กาหนดมาให้ เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่มข้อมูลและเพื่อทานาย
ว่าข้อมูลนี้ควรจัดอยู่ในกลุ่มข้อมูลใด โดยโมเดลที่ใช้จาแนกข้อมูลออกเป็นกลุ่มตามที่กาหนด จะขึ้นอยู่
กับการวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลชุดฝึกการเรียนรู้ (Training set) และผลลัพธ์ที่ได้จากชุดฝึกการเรียนรู้คือ
โมเดลจัดประเภทข้อมูล (Classifier model) และสามารถนาโมเดลนี้มาแทนได้หลากหลายรูปแบบ
เช่น Classification rules (IF-THEN) ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision tree) สูตรทางคณิตศาสตร์
(Mathematical formula) หรือโครงข่ายประสาทเทียม (Neural networks) และส่วนที่เหลือจาก
ข้อมูลฝึกการเรียนรู้ก็จะเป็นข้อมูลชุดทดสอบ (Test set) ที่มีลักษณะเหมือนกันแต่ไม่มีชื่อกลุ่ม จะใช้
สาหรับนามาทดสอบโมเดลที่ได้ (พงษ์ธนัช แซ่จู , จรัญ แสนราช และสุมาลี ชัยเจริญ , 2554, ชลธิศา
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พลทองมาก และพุธษดี ศิริแสงตระกูล , 2554) หากผลที่ได้ยังไม่เป็นที่น่าพอใจก็สามารถปรับปรุง
โมเดลจนกว่าจะได้ค่าถูกต้องในระดับที่น่าพอใจ จากนั้นเมื่อมีข้อมูลรายการใหม่ก็สามารถนาข้อมูล
รายการใหม่มาผ่านโมเดลและจะทาให้สามารถทานายกลุ่มข้อมูลได้ สาหรับวิธีการจาแนกประเภท
ข้ อ มู ล ที่ น ามาใช้ ง านกั น อย่ า งแพร่ ห ลายคื อ การจ าแนกประเภทข้ อ มู ล แบบต้ น ไม้ ตั ด สิ น ใจ C4.5
เนื่องจากการตัดสินใจเป็นแบบโครงสร้างต้นไม้ที่สามารถทาความเข้าใจง่ายและนามาปรับเปลี่ยนเป็น
กฎการจาแนกประเภทข้อมูล (Classification rule) ได้ง่าย ดังจะเห็นได้จากหลายงานวิจัยเช่น
งานวิจัยของอรนุช พันโท และมนต์ชัย เทียนทอง (2555) ได้ทาการเปรียบเทียบเทคนิคการจาแนก
ประเภทข้อมูล ของผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยการเปรียบเทียบ 3 เทคนิคคือเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (Decision
tee) กฎพื้นฐาน (Rule-base) และแบบเนอีฟเบย์ (Naïve Bayes) ผลการทดลองพบว่าวิธีของต้นไม้
ตัดสินใจให้ค่าความถูกต้องสูงที่สุด ส่วนงานวิจัยของ พัสกร สิงโต, อัคราวุฒิ ปรมะปุญญา และปฐม
มาภรณ์ เถาว์พัน (2554) ได้เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจาแนกข้อมูลด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลโดย
ใช้ฐานข้อมูลจาก UCI พบว่าประสิทธิภาพของการจาแนกข้อมูลชนิดนามบัญญัติ (Norminal) ถูก
จาแนกได้ดีที่สุดด้วยอัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ เป็นต้น
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนาการจาแนกประเภทข้อมูลด้วยวิธีต้นไม้ตัดสินใจ C4.5 ซึ่งเป็น
วิธีที่นิยมใช้กันอย่างมาก มาจาแนกความสามารถในการเรียนรู้ตามหลักพหุป๎ญญา โดยทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ด้ว ยแบบสอบถามจากผู้ เรียนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เชียงใหม่ ซึ่ง
ผลลัพธ์ที่ได้ผู้สอนสามารถนาไปพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนในรายวิชา
ต่าง ๆ ได้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีแรงจูงในการเรียนและมีประสิทธิภาพทางการเรียนได้ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อจาแนกความสามารถในการเรียนรู้ตามหลักพหุป๎ญญา โดยใช้ต้นไม้ตัดสินใจ C4.5 ของ
นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย
ประชากรคื อ นั ก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ ชี วิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2560 จานวน 1,399 คน
กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต โดยคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 908 คน
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เครื่องมือการวิจัย
สาหรับเครื่องมือการทาวิจัยในครั้งนี้คือ แบบสอบถาม ที่แบ่งออกเป็น 2 ตอนได้แก่ ตอนที่
หนึ่งเป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป เป็นแบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Check list) ได้แก่ เพศ อายุ
คณะวิชาที่เรียน ชั้นปีที่กาลังศึกษา เกรดเฉลี่ย แลวุฒิการศึกษาเดิม โดยให้นักศึกษาเลือกตอบให้ตรง
กับความเป็นจริงของตนเอง และตอนที่สองแบบสอบถามความสามารถพหุป๎ญญา
การเตรียมข้อมูล
ขั้นตอนของการเตรียมข้อมูล ผู้วิจัยได้ออกแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือส่วนที่ 1
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน ประกอบไปด้วย เพศ อายุ คณะ วิชาที่เรียน ชั้นปีที่
กาลังศึกษา เกรดเฉลี่ย และวุฒิการศึกษาเดิม ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความสามารถพหุ ป๎ญญา
ตามแนวทางของ Howard Gardner แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของไลเคอร์ท
(likert) 5 ระดับ จานวน 90 ข้อ จาแนกเป็น 9 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความสามารถทางป๎ญญาด้าน
ตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical-Math Intelligence) 2) ด้านความสามารถทางป๎ญญาด้านดนตรี
(Musical Intelligence) 3) ด้านความสามารถทางป๎ญญาด้านธรรมชาตินิยม (Naturalistic
Intelligence) 4) ด้านความสามารถทางป๎ญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence) 5) ด้าน
ความสามารถทางป๎ญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily-Kinesthetic Intelligence) 6)
ด้านความสามารถทางด้า นป๎ญญาด้านระหว่างบุคคล (Interpersonal Intelligence) 7) ด้าน
ความสามารถทางป๎ญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Visual-Spatial Intelligence) 8) ด้านความสามารถทาง
ป๎ญญาด้านภายในตัวบุคคล (Intrapersonal Intelligence) และ 9) ด้านความสามารถทางป๎ญญา
ด้านอัตถภวนิยามหรือการดารงอยู่ (Existential Intelligence) มีการจัดกลุ่มรูปแบบการเรียนรู้
ออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) กลุ่มการวิเคราะห์ (Analytic) 2) กลุ่มพินิจพิจารณา (Introspective)
และ 3) กลุ่มปฏิสัมพันธ์ (Interactive) เท่านั้น และได้นาแบบสอบถามไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) ได้ค่าเชื่อมั่น 0.950 จากนั้นนาไปเก็บข้อมูลกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อชีวิตในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน
908 คน
การสร้างและทดสอบตัวแบบ
การสร้างตัวแบบการพยากรณ์ในครั้งนี้ ใช้โปรแกรม WEKA ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีแวร์ที่มี
ความสามารถทางด้านการเรียนรู้ด้วยเครื่อง (Machine Learning) และการทาเหมืองข้อมูล (Data
Mining) และได้รับการยอมรับจากนักวิจัยว่ามีความแม่นยาและน่าเชื่อถืออย่างมาก ในการสร้างและ
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ทดสอบตัวแบบจะใช้อัลกอริทึมของต้นไม้ตัดสินใจ C4.5 หรือ J48 และจะทาการทดสอบตัวแบบด้วย
วิธีการทดสอบแบบ k-fold cross validation ที่แตกต่างกัน
n

M

∑ P mi log P mi

(1)

i=1

สาหรับการเลือกคุณสมบัติของโหนดรากจะต้องใช้มาตรฐานเกน ซึ่งจะต้องทาการคานวณดัง
สมการที่ (2) ก่อนนั่นคือถ้าให้ข้อมูลสอน คือ T และคุณลักษณะที่เป็นโหนด คือ x มีทั้งหมด n ค่า
และ T จะมีการแบ่งออกเป็นกิ่ง {t t … tn} ตามค่าที่เป็นไปได้ของ x ดังนั้นจึงสามารถคานวณค่า
เกนสารสนเทศหลังจากแบ่งตามคุณลักษณะ x และจากนั้นนามาคานวณหาค่ามาตรฐานเกน (Gain)
ของคุณลักษณะ x ได้โดยนาเอาค่าเกนของสารสนเทศทั้งหมดลบด้วยค่าเกนของสารสนเทศที่ได้จาก
การแบ่งดังสมการ ที่ (3)
𝑛

𝐼𝑥 𝑇

∑
𝑖=1

𝑡𝑖
𝐼 𝑡
𝑇 𝑥 𝑖

(2)

n
(3)
เมื่อได้ค่ามาตรฐานเกนแล้วจะต้องมาคานวณสารสนเทศของการแบ่ง (Split Information) ของ
คุณลักษณะแต่ละตัว ถ้าให้ T คือ ชุดของตัวอย่างเมื่อแบ่งตัวอย่างนี้ตามคุณลักษณะ x จะได้ชุดของ
ตัวอย่างย่อยในแต่ละกิ่ง คือ {t t … tn} จานวน n ชุด ตามค่าที่เป็นไปได้ในคุณสมบัติ x เมื่อ
คานวณค่าสารสนเทศของการแบ่งแยกได้ดังสมการที่ (4) จากนั้นคานวณมาตรฐานอัตราส่วนเกน ได้
จาก Gain Ratio = Gain – Split Information โดยเลือกค่ามาตราส่วนเกนสูงสุดเป็นคุณลักษณะ
เริ่มต้น และเลือกคุณลักษณะถัดไปตามค่ามาตราส่วนเกนน้อยตามลาดับ
𝑛

𝑆𝑝𝑙𝑖𝑡 𝐼𝑛𝑓𝑜

∑
𝑖=1

𝑡𝑖
𝑡𝑖
𝑙𝑜𝑔
𝑇
𝑇

(4)

วิธีการทดสอบแบบ k-fold cross validation คือการแบ่งข้อมูลแบบสุ่มออกเป็นจานวนกลุ่ม
ตามตัวเลขที่ใส่เข้าไป เช่น กาหนดค่า k=10 การทดสอบจะเป็น 10-fold cross validation จะมีการ
แบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนย่อยๆ จานวน 10 ส่วน จากนั้นจึงเก็บข้อมูลจานวน 1 ส่วนย่อยไว้ทดสอบ
(Testing set) ส่วนข้อมูลที่เหลือจะเป็นส่วนการเรียนรู้ (Training set) โดยจะนา ไปสร้างโมเดลและ
วนทาเช่นนี้ 10 รอบ จนข้อมูลทุกส่วนได้ใช้ในการทดสอบ (ประกาศิต ช่างสุพรรณ และสรเดช ครุฑ
จ้อน, 2554) แล้วจะได้ค่าประสิทธิภาพของตัวแบบ โดยการวิจัยครั้งนี้จะกาหนดค่า k จานวน 3 ค่า
คือ 5 10 และ 15 ตามลาดับ
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การแปลงข้อมูล
ขั้นตอนการแปลงข้อมูล เป็นการนาข้อมูลที่สมบูรณ์มาสร้างกลุ่มตัวแปรใหม่ให้เหมาะสมกับ
การนาไปจาแนกประเภทข้อมูล โดยจัดเก็บข้อมูลอยู่ในรูปของไฟล์นามสกุล .CSV
การประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบการพยากรณ์
การวัดค่าประสิทธิภาพของตัวแบบพยากรณ์จะดูจากผลการทานายของโมเดลซึ่งหาได้จาก
confusion matrix แสดงไว้ดังตารางที่ 3 โดยเมตริกซ์นี้จะเป็นการประเมินผลลัพธ์การทานายกับ
ผลลัพธ์จริง ๆ ที่หาได้ และค่าความถูกต้อง (Accuracy) ค่าความแม่นยา (Precision) ค่าความระลึก
(Recall) และค่าความถ่วงดุล (F-Measure) สามารถหาได้จากการนาเอาข้อมูลใน ตารางที่ 1 (กฤตยา
ทองผาสุก, 2554) มาคานวณด้วยสมการที่ (5) ถึงสมการที่ (8) ตามลาดับ
ตารางที่ 1 Confusion matrix
Actual Class
Class=Yes
Class=No
a d

(5)
(6)
(7)

a

(8)

Accuracy
a b c d
a
Precision
a c
a
ecall
a b

-Measure

Predicted Class
Class=Yes
Class=No
a (TP)
b (FN)
c (FP)
d (TN)

a bc

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการเรียนรู้ตามหลักพหุป๎ญญาโดยใช้ต้นไม้ตัดสินใจ C4.5
ของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทดสอบโดยใช้ข้อมูลจานวน 908 ชุด แสดงค่า
ประสิทธิภาพดังรายละเอียดในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่าประสิทธิภาพจากการทดสอบตัวแบบ
วิธีสร้างตัวแบบพยากรณ์
10-fold Cross validation
15-fold Cross validation
20-fold Cross validation

ค่าความถูกต้อง
%
81.94
82.49
82.38

ค่าความแม่นยา
%
82.3
82.9
82.9

ค่าความระลึก
%
81.9
82.5
82.1

ค่าความถ่วงดุล
%
81.6
88.5
88.7

จากตารางที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า การจาแนกความสามารถในการเรียนรู้ตามหลักพหุป๎ญญา
โดยใช้ต้นไม้ตัดสินใจ C4.5 ที่ถูกพัฒนาเพื่อทดสอบตัวแบบจึงได้ทาการทดสอบตัวแบบด้วย 3 โมเดล
พบว่าโมเดลการใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ C4.5 ด้วยวิธีการ 15-fold Cross validation เป็นวิธีที่มีค่า
ความถูกต้องมากที่สุด เท่ากับ 82.49% ค่าความแม่นยา 82.9% ค่าความระลึก 82.5% และค่าความ
ถ่วงดุล 88.5% วิธีที่มีค่าความถูกต้องรองลงมาคือ วิธีการ 20-fold Cross validation มีค่าความ
ถูกต้องเท่ากับ 82.38% ค่าความแม่นยา 82.9% ค่าความระลึก 82.1% และค่าความถ่วงดุล 88.7%
และค่าความถูกต้องน้อยที่สุดคือ วิธี 10-fold Cross validation มีค่าความถูกต้องเท่ากับ 81.94%
ค่าความแม่นยา 82.3% ค่าความระลึก 81.9% และค่าความถ่วงดุล 81.6%

ภาพที่ 1 ต้นไม้ตัดสินใจ การจาแนกความสามารถทางการเรียนรู้ตามแนวพหุป๎ญญา
2. การจาแนกความสามารถในการเรียนรู้ตามหลักพหุป๎ญญาโดยใช้ต้นไม้ตัดสินใจ C4.5 ผล
วิจัยพบว่ารูปแบบต้นไม้ตัดสินใจที่ได้มีจานวนโหนดทั้งสิ้น 22 โหนด แสดงดังภาพที่ 1 และเมื่อนามา
สร้างเป็นกฎการจาแนกความสามารถทางการเรียนรู้ตามหลักพหุป๎ญญาโดยใช้ต้นไม้ตัดสินใจ C4.5 ได้
กฎการจาแนกทั้งสิ้นจานวน 45 กฎ โดยแบ่งเป็นความสามารถทางการเรียนรู้ตามแนวทางพหุป๎ญญา
กลุ่มวิเคราะห์ (Analytic) จานวน 9 กฎ ความสามารถทางการเรียนรู้ตามแนวทางพหุป๎ญญากลุ่ม
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ปฏิสัมพันธ์ (Interactive) จานวน 16 กฎ และ ความสามารถทางการเรียนรู้ตามแนวทาง พหุป๎ญญา
กลุ่มพินิจพิจารณา (Introspective) จานวน 20 กฎ
ตารางที่ 3 ตัวอย่างกฎการจาแนกความสามารถทางการเรียนรู้ตามแนวพหุป๎ญญาของผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ
ลาดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

กฎ
If aculty Edu and Age ≤ 9 and ex Male
If aculty Edu and Age ≤ 9 and ex emale and Grade ≤ 2
If aculty Edu and Age ≤ 9 and ex emale and Grade ≤ 3
If Faculty = Edu and Age = 20
If aculty Edu and Age ≥ and ex Male
If aculty Edu and Age ≥ and ex emale
If Faculty = Hum and ex Male and Grade ≤
If aculty Hum and ex Male and Grade ≤3 and Age >
If aculty Hum and ex emale and Grade ≤ and Year
If aculty Hum and ex emale and Grade ≤ and Year and Age ≤ 9
If aculty Man and Age ≤ 9 and ex Male
If aculty Man and Age ≥ and ex Male and Year
If Faculty = Sci and Sex = Male
If Faculty = Sci and ex emale and Age ≤ 9 and Grade ≤
If aculty ci and ex emale and Age ≤ 9 and Grade ≤ 4 and Year

รูปแบบการ
เรียนรู้
Introspective
Interactive
Interactive
Analytic
Analytic
Interactive
Introspective
Interactive
Introspective
Interactive
Introspective
Analytic
Introspective
Introspective
Analytic

จากตารางที่ 3 แสดงตัวอย่างกฎการจาแนกความสามารถทางการเรียนรู้ตามแนวพหุ
ป๎ญญาของผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ สามารถอธิบายกฎต่าง ๆ ได้ดังนี้ กฎข้อที่ 1 นักศึกษาศึกษาในคณะครุ
ศาสตร์ มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 19 ปี และเป็นเพศชาย จะมีความสามารถทางการเรียนรู้ตามแนว
พหุป๎ญญาจัดอยู่ในกลุ่มพินิจพิจารณา กฎข้อที่ 3 นักศึกษาศึกษาในคณะครุศาสตร์ มีอายุน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 19 ปี เป็นเพศหญิ ง และเกรดเฉลี่ยน้อยกว่าเท่ากับ 3.00 จะมีความสามารถทางการ
เรียนรู้ตามแนวพหุป๎ญญาจัดอยู่ในกลุ่มปฏิสัมพันธ์ กฎข้อที่ 5 นักศึกษาศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์ มีอายุ
มากว่า 21 ปี และเป็นเพศชาย จะมีความสามารถทางการเรียนรู้ตามแนวพหุป๎ญญาจัดอยู่ในกลุ่ม
วิเคราะห์ กฎข้อที่ 9 นักศึกษาศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเพศหญิง มีเกรดเฉลี่ย
น้อยกว่าเท่ากับ 2.00 และเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะมีความสามารถทางการเรียนรู้ตามแนวพหุป๎ญญา
จัดอยู่ในกลุ่มพินิจพิจารณากฎข้อ 12 นักศึกษาศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อายุ
มากกว่าเท่ากับ 21 เป็นเพศชาย และศึกษาในชั้นปีที่ 1 จะมีความสามารถทางการเรียนรู้ตามแนวพหุ
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ป๎ญญาจัดอยู่ในกลุ่มวิเคราะห์ กฎข้อ 14 นักศึกษาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเพศ
หญิง มีอายุน้อยกว่าเท่ากับ 19 ปี และมีเกรดเฉลี่ยน้อยกว่าเท่ากับ 2.00 จะมีความสามารถทางการ
เรียนรู้ตามแนวพหุป๎ญญาจัดอยู่ในกลุ่มพินิจพิจารณา เป็นต้น
สรุปและอภิปรายผล
จากการวิจัยครั้งนี้ ได้จ าแนกความสามารถในการเรียนรู้ตามหลักพหุป๎ญญา โดยใช้ต้นไม้
ตัดสินใจ C4.5 ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
WEKA ของข้อมูลจานวน 908 ชุด จากนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยทาการ
เก็บข้อมูลแบบสอบถาม ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 ผลการวิจัยพบว่า โมเดลการจาแนก
ความสามารถในการเรียนรู้ตามหลักพหุป๎ญญา โดยใช้ต้นไม้ตัดสินใจ C4.5 ที่ถูกพัฒนาด้วยวิธีการ 15fold Cross validation เป็นวิธีการที่ให้ค่าความถูกต้องมากที่สุด เท่ากับ 82.49% และค่าอื่นๆ ดังนี้
ค่าความแม่นย า 82.9% ค่าความระลึ ก 82.5% และค่าความถ่ว งดุล 88.5% แสดงว่าโมเดลที่ได้
สามารถนาไปพัฒนาตัวแบบการวิเคราะห์ ความสามารถในการเรียนรู้ตามหลั กพหุป๎ญญาได้อย่าง
ถูกต้อง ซึ่งค่าความถูกต้องถ้ามากกว่าร้อยละ 80 ทาให้มีความแม่นยาในการทานายรูปแบบการเรียนรู้
ของผู้เรียนได้ถูกต้องแม่นยาได้เป็นอย่างดี และสามารถจาแนกความสามารถในการเรียนรู้ตามหลักพหุ
ป๎ญญาทั้งสิ้นจานวน 45 กฎ แบ่งออกเป็นความสามารถทางการเรียนรู้ตามแนวทางพหุป๎ญญากลุ่ ม
วิ เ คราะห์ (Analytic) จ านวน 9 กฎ ความสามารถทางการเรี ย นรู้ ต ามแนวทางพหุ ป๎ ญ ญากลุ่ ม
ปฏิสัมพันธ์ (Interactive) จานวน 16 กฎ และ ความสามารถทางการเรียนรู้ตามแนวทางพหุป๎ญญา
กลุ่มพินิจพิจารณา (Introspective) จานวน 20 กฎ สาหรับการวิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ป๎จจุบันมี
การนาทฤษฏีเหมืองข้อมูลเข้ามาใช้ในการจาแนกข้อมูลกันอย่างแพร่หลาย และพบว่าวิธีการจาแนกที่
มีความถูกต้องแม่นยาสูงที่สุด คือวิธีการต้นไม้ตัดสินใจซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรนุช พันโท และ
มนต์ชัย เทียนทอง (2555) เมื่อทาการเปรียบเทียบเทคนิคการจาแนกประเภทข้อมูลของผู้เรียนระดับ
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้วย
การเปรียบเทียบ 3 เทคนิคคือเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (Decision tree) กฎพื้นฐาน (Rule-base) และ
แบบเนอีฟเบย์ (Naïve Bayes) ผลการทดลองพบว่าวิธีของต้นไม้ตัดสินใจให้ค่าความถูกต้องสูงที่สุด
และงานวิจัยที่ใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจที่ให้ค่าความแม่นยาสูงสอดคล้องกับงานวิจัยของพรรณธิภา
เพชรบุญมี และอรนุช พันโท (2560) เมื่อทาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพอัลกอริธึมเหมืองข้อมูล
สาหรับจาแนกประเภทข้อมูลความสามารถทางการเรียนรู้ตามแนวทางพหุป๎ญญา ในกลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พบว่าได้กฎ
การจาแนกความสามารถการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งสิ้น 45 กฎ ซึ่งได้ค่าความถูกต้องแม่นยาร้อยละ
84.71 ซึ่งทาให้วิเคราะห์ความสามารถทางการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี และ สุมาลี สิกเสน
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และมนต์ชัย เทียนทอง (2559) ได้วิเคราะห์ความถนัดของผู้เรียนตามแนวทางพหุป๎ญญาโดยใช้กฎการ
จาแนกเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ ทดสอบด้วยตัวแบบด้วยวิธี 10 fold Cross validation ได้กฎจาแนก
ความถนัดของผู้เรียนทั้งสิ้นจานวน 54 กฎ ที่มีความถูกต้องแม่นยาในการทางานความถนัดของผู้เรียน
สาหรับแบ่งกลุ่มเพื่อจัดทาระบบโครงงานออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดังนั้น
หากต้องการส่งเสริมศักยภาพและความถนัดที่แตกต่างกันระหว่างบุคคลจึงจาเป็นต้องจัดการเรียนการ
สอนให้เน้นตามศักยภาพที่แตกต่างกันให้ได้มากที่สุด ซึ่งการวิเคราะห์ความสามารถการเรียนรู้ตาม
แนวพหุป๎ญญาโดยใช้ต้นไม้ตัดสินใจ C4.5 เป็นแนวทางในการจาแนกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน
ออกมาเป็ น แผนภูมิที่เข้า ใจง่ายรองรั บชุดข้อมูล จ านวนมาก จึงง่ายต่อการนาไปใช้เ พื่อวิเคราะห์
ศักยภาพการเรียนรู้ที่แตกต่าง และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนเพิ่มขึ้นได้โดยง่าย
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.1 กฎการจ าแนกรูป แบบการเรียนรู้ ตามแนวพหุ ป๎ญญาของผู้ เรียนจะเป็นแนวทาง
สาหรับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตนาไปจัดรู ปแบบการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับนักศึกษา
1.2 กฎการจาแนกรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวพหุป๎ญญาของผู้เรียนจะเป็นแนวทางให้
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งดูแลในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตในการจัดทาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง
แบบปรับเหมาะสาหรับผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนเข้าไปทบทวนบทเรี ยนและได้รับกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามรูปแบบการเรียนรู้ของตนเอง
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 การจ าแนกรู ป แบบการเรี ย นรู้ ค วรใช้ เ ทคนิ คแบบอื่น ๆ หลากหลายวิ ธี เพื่ อ จะ
สามารถทาการเปรียบเทียบหาเทคนิควิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการจาแนกความสามารถในการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้ตรงกับความสามารถทางการเรียนรู้ตามแนวพหุป๎ญญา
2.2 ควรศึกษาป๎ จจั ยอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น รายได้ต่อเดือนของครอบครัว จังหวัด ว่ามี
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวพหุป๎ญญาหรือไม่ ซึ่งป๎จจัยดังกล่าวอาจจะทาให้ค่า
ความถูกต้องมากขึ้น
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แนวทางการพัฒนาการใช้กระบวนการ
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เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนบ้านนาอ้อม
สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
Development guidelines of PLC using process to enhance quality
of learning management for teachers in Na-Om school
under Phayao Primary Educational service Area Office 2
ทองพรรณ ป๎ญญาอุดมกุล(Thongphan Punyaudomkul)
โรงเรียนบ้านนาอ้อม สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
E-mail : phanpunya.2@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาสภาพป๎จจุบันและป๎ญหาของการใช้กระบวน การ PLC
(Professional Learning Community) เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนบ้านนาอ้อม สังกัด
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึก ษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 (2) เพื่อเสนอแนวทางพัฒ นาการใช้
กระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนบ้านนาอ้อม สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการศึกษาสภาพป๎จจุบันและ
ป๎ญหาของการใช้กระบวนการ PLC โดยใช้แบบสอบถามครูผู้สอน จานวน 12 คน คณะกรรมการ
สถานศึกษา จานวน 9 คน ผู้ปกครอง จานวน 30 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จานวน 53
คน แบบสังเกตครูผู้สอนและนักเรียนขณะเรียน แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนจานวน 12 คน นักเรียนจานวน
15 คน และการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการใช้กระบวนการ PLC ได้แก่ ตัวแทน
ครูผู้สอน จานวน 3 คน ผู้บริหารการศึกษา 3 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 1 คน และ
ศึกษานิเทศก์ จานวน 3 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติ การแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อย
ละ การหาค่าเฉลี่ ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาสรุป
ประเด็น สาระสาคัญ
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพป๎จจุบันของการใช้กระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนบ้าน
นาอ้อม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในภาพรวมทุกขั้นตอน อยู่ใน
ระดับมาก และป๎ญหาการใช้กระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนบ้านนา
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อ้อม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในภาพรวมทุกขั้นตอน อยู่ในระดับ
ปานกลาง
2. แนวทางพัฒนาการใช้กระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครู
โรงเรียนบ้านนาอ้อม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้ผลดังนี้
2.1 การกาหนดเปูาหมายการพัฒนา (goal) โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักแก่คณะครูในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรี ยนรู้ สร้างเครื่องมือในการคัดกรองพฤติกรรมของนักเรียนที่เป็นป๎ญหา เพื่อเลือก
พฤติกรรมเปูาหมายของการออกแบบการเรียนรู้ คณะกรรมการหาแนวทางร่ว มกันหรือข้อตกลง
ร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ปกครองในกาหนดเปูาหมายในการพัฒนาเพื่อทาให้พฤติกรรม
เปูาหมายนั้นบรรลุผลตามที่ ตั้งเปูาหมายไว้ และครูร่วมมือกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อย่าง
ต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2.2 การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ (learning management strategy) โดยการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นให้ครูมีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล
ที่สอดคล้องกับบริบท ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น มีการใช้สื่อการเรียนที่หลากหลายสามารถ
กระตุ้นความสนใจให้กับผู้เรียน เสริมสร้างความตระหนักให้ครูมีการพัฒนาตนเอง และแสวงหาความรู้
เกี่ยวกับวิธีการหรือเทคนิคการสอนอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างเครือข่า ยการพัฒนาเพื่อช่วยครูสร้างแรง
บันดาลใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูร่วมมือกันแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ และเรียนรู้พร้อมกับเพื่อนครู
เกี่ยวกับป๎ญหา และการแก้ไขป๎ญหาการจัดการเรียนเรียนรู้ทุกสัปดาห์ ส่งเสริม กระตุ้นให้ครูทุกคนได้
จัดทา และออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครบอย่างน้อย 1 หน่วยการเรียนรู้ ต่อครู 1 คน ต่อ 1
ภาคเรียน
2.3
การร่ วมกันสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ (reflection for
development) โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
แบบกัลยาณมิตร ร่วมกันตรวจสอบแผน กระบวนการนาไปใช้ สร้างความสามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน และการทาสื่อการสอน พี่ช่วยน้อง น้องช่วย
พี่ และกระตุ้นให้ครูนาผลจากการร่วมมือกันสะท้อนคิดมาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความ
สมบูรณ์
2.4
ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสังเกตการณ์กระบวนการปฏิบัติจริง (learning
activities and observation) โดยการส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนที่
หลากหลาย ตามที่ได้ออกแบบไว้ ใช้สื่อที่ทันสมัย เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียน เกิดทักษะด้าน
การคิด และความคงทนของความรู้ ทาปฏิทินการปฏิบัติการสอนของครูต้นแบบ (model teacher)
การสังเกตการสอนของเพื่อนครู (buddy teacher) และผู้เชี่ยวชาญ ส่งเสริมให้ครูมีการถ่ายวีดีทัศน์
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ขณะการจัดการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน และกาหนด
เปูาหมายในการสังเกตการสอนให้ชัดเจน
2.5 การร่วมกันสะท้อนคิดการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (debrief) โดยการสร้าง
บรรยากาศ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนและผู้สังเกตการสอนควรเป็นไปแบบช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน สนุกสนาน ไม่เครียด ครูมีการบันทึกข้อ เสนอแนะที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อนาไป
ปรับแก้ไขในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งต่อไป
2.6 สรุปผลการเรียนรู้จากการปฏิบัติ การนาสู่การวางแผนการจัดการเรียนรู้รอบใหม่ต่อไป (Next
Step) โดยการกาหนดให้มีการบันทึก จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา ของการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
กระตุ้นให้ครู ได้นาจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา ของการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้รอบใหม่ ก่อให้เกิดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป
คาสาคัญ : กระบวนการ PLC, คุณภาพการจัดการเรียนรู้
Abstract
The purposes of this research were (1) to study the state and the problems
of using PLC process to enhance quality of learning management for teachers in NaOm school under Phayao Primary Educational service Area Office 2; and (2) to
propose the development guidelines of PLC process to enhance quality of learning
management for teachers in Na-Om school under Phayao Primary Educational service
Area Office 2. The data were collected by studying the state and the problems of
using PLC process with questionnaires used by 12 teachers, 9 school board members,
30 parents, and 53 students in Prathom 4 – 6, the teachers and students observation
while learning, the interview of 12 teachers and 15 students, and focus group about
development guidelines of PLC process with 3 representative teachers, 3 educational
administrations, 1 school director and 3 supervisors. Analysis of quantitative data
using statistics frequency distribution percentage average and standard deviation data.
Content analysis was perfromed to analyze qualitative.
The results as following;
1. The overview of the state of using PLC process to enhance quality of
learning management for teachers in Na-Om school under Phayao Primary
Educational service Area Office 2 was at the very good level and the problems of
using PLC process to enhance quality of learning management for teachers in Na-Om
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school under Phayao Primary Educational service Area Office 2 was at the middle
level.
2. The results of development guidelines of PLC process to enhance quality
of learning management for teachers in Na-Om school under Phayao Primary
Educational service Area Office 2 as following;
2.1 The goal, nominating the quality development committee, learning
management, creating knowledge, understanding and awareness of the teachers
develop quality of learning management and select or create a tool for screening
student’s behavior that is problematic in order to choose the target behavior of
learning design. The Board seeks mutually agreed or mutually agreeable terms with
stakeholders or the parents to set the goals for development in order to achieve the
goals. The teachers collaborate with each other in order to develop the quality of
learning management into a corporate culture.
2.2 The design of the Learning Management Strategy is to create
knowledge, understanding, and encouraging teachers to design a lesson plan which
concern with student and local needs. Moreover, the use of a variety of learning
materials is able to inspire students. The design of measuring and evaluating learning
to achieve target behavior meets goals. Then, to raise teachers’ awareness to
develop themselves and seek knowledge of teaching methods or techniques
continuously. There is a development network to help teachers motivate learners to
learn. Teachers collaborate to exchange knowledge and learn along with fellow
teachers about the problem with the problem solving every week in order to
encourages all teachers to do and design a lesson plan at least 1 unit per teacher in
a semester.
2.3 The reflection for developing a lesson plan is to encourage teachers
to share their learning process together gratefully and also to check the plan.
Furthermore, the application process creates harmony and helps each other. In
terms of teaching management, teaching methods and teaching materials, helping
senior and junior teachers and motivating teachers to reflect the results of
collaborative thinking to improve their lesson plan to complete.
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2.4 Learning activities and observation encourages teachers to organize
learning activities by using a variety of teaching techniques as designed and also use
the modern media in order to encourage students to learn both of thinking skills and
the persistence of knowledge. Making a calendar of teacher's model and observe the
buddy teacher and the experts and to encourage teachers to take video while
learning and encourage teachers to conduct classroom research to correct student
behavior and set clear goals for observation.
2.5 Debrief is to create an atmosphere to exchange between model
teachers and observers who can help each other with friendly method without
stress. The model teachers feel comfortable. They have friends to plan teaching
methods and to solve problems for better students' behavior. Furthermore, making a
note for the suggestions from the previous activity is able to adjust for the next
learning activities and the school also brings the result to keep developing.
2.6 To summarize learning outcomes, the next step in planning a new
lesson plan is to record the strengths and points that should be developed. The
learning encourages teachers to plan in the next cycle to cause the innovation and
sustainable learning.
Keywords: Professional Learning Community, Quality of learning management
บทนา
การจั ด การศึ ก ษาในยุ ค ป๎ จ จุ บั น มี ก ารเปลี่ ย นแปลง และพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ใน
ขณะเดียวกันมีการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีต่างๆ มากมายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ การศึกษา
จึงต้องเร่งดาเนิน การปฏิรูปการเรี ยนรู้ให้กับผู้ เรียน เพื่อให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ที่ไร้ขอบเขตภายใต้
จินตนาการของมนุษย์ที่สร้างขึ้น การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา ส่งเสริม
และพัฒนาครูให้มีความรู้ มีการร่วมมือรวมพลัง โดยมุ่งเน้นและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็น
องค์รวม การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลที่มารวมตัวกันเพื่อทางานร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน การออกแบบสถานการณการเรียนรู จึงควรใช้บริบทสภาพแวดล้อมที่ผู้เรียนคุ้นเคยและรู จัก
อาทิ สภาพของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นของผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กาหนดนโยบายในการพัฒนาครูและผู้บริหาร ให้มีการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ PLC (Professional Learning Community) คือการนาคน
มาอยู่รวมกัน เกิดการเรียนรู้และแบ่งป๎นความรู้กันระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม จนกระทั่งเกิดการสะท้อน
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ความคิดในด้านต่าง ๆ ทีจ่ ะเป็นแนวทางการพัฒนา และมีการกาหนดให้ครูสามารถนาชั่วโมงการอบรม PLC
ไปรวมกับจานวนชั่วโมงการสอนหนังสือที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ใหม่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงกาหนดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ
PLC สู่สถานศึกษาในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขึ้น เพื่อร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ไปสู่ การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภ าพและพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป (สานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, ออนไลน์ http://www.ben.ac.th/ สืบค้นวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.
2560) ซึ่งคุณภาพการศึกษา หมายถึง การที่ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะตาง ๆ ครบถวน ตามความคาดหวัง ของ
หลั ก สู ต ร คุ ณภาพการจั ดการศึ กษาสะท้ อนจากคุ ณภาพผู้ เรี ยนที่ ก าหนดตามหลั กสู ตรแกนกลาง
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ. 2551 ในมาตรฐานคุ ณลั กษณะที่ พึ ง ประสงค์ ของผู้ เ รี ย น (ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554)
จากการสรุ ปผลการประเมินคุณภาพของนักเรียนโดยเฉพาะผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนด้วย
ข้อสอบ O–NET ระหว่าง พ.ศ. 2552 – 2557 ของสานักงานงานเลขาธิการสภาการศึกษา พบว่า
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกวิชามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังมีคะแนนเฉลี่ยต่า
กว่าร้อยละ 50 ยกเว้นวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา และวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยีที่มีคะแนนเฉลี่ยเกินร้อยละ 50 (สานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2559)
โรงเรียนบ้านนาอ้อม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็น
โรงเรียนขนาดกลาง ที่มีการยุบรวบโรงเรียนบ้านนาอ้อม สาขาน้าแปูง และโรงเรียนนาอ้อม สาขาห้วยขุ่น มารวม
เป็นโรงเรียนบ้านนาอ้อม จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีระยะทาง
ห่างไกลจากสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประมาณ 40 กิโลเมตร ปี
การศึกษา 2559 มีนักเรียนทั้งหมด 147 คน ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นเกษตรการ มีฐานะยากจน
นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับ ปูุ ย่า ตา ยาย เนื่องจากบิดา มาราดาไปทางานต่างจังหวัด มีครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ทั้งหมด 13 คน ครูผู้สอนส่วนมากเป็นครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ด้านการสอน
น้อย ครูจัดการเรียนการสอนตามหนังสือเรียนไม่มีการใช้ศาสตร์การสอน ทาให้นักเรียนไม่สนุกกับการ
เรียน ครูขาดการสร้างกลุ่มการเรียนรู้ร่วมกัน ไม่มีการปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการ
ออกแบบกระบวนการเรี ย นรู้ ที่ส อดคล้ อ งกับธรรมชาติของผู้ เรี ยน ส่ งผลให้ คุณภาพนั กเรียนด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระที่ได้ระดับผลการเรียน 3 ขึ้นไป ไม่เป็นตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
นอกจากนี้ ผลการสอบระดับชาติ O-NET ในปีการศึกษา 2557 เกือบทุกวิชามีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าร้อย
ละ 50 (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2, 2558)
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จากการวิจัยของนักวิชาการหลายท่าน พบว่า คุณภาพของนักเรียนขึ้นอยู่กับคุณภาพการ
เรียนการสอนเป็นป๎จจัยหลัก และคุณภาพการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับคุณภาพของครู การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา จึงจาเป็นที่จะต้องสร้างคุณภาพครู (สานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2559) การพัฒนา
ครูนาไปสู่การยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียน เนื่องจากชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นการรวมตัวกัน
เป็นกลุ่มของครูผู้สอน เพื่อร่วมมือรวมพลัง เรียนรู้ร่วมกันและสะท้อนผลการปฏิบัติ อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง โดยมีเปูาหมายหลัก คือ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาการเรียนรู้ และ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (เรวณี ชัยเชาวรัตน์, 2559) การพัฒนาตนเองของครูเพื่อเป็น
บุคคลเรียนรู้ (Learning person) และร่วมกับสมาชิกของ PLC พัฒนาซึ่งกันและกัน ด้วยการเรียนรู้
ร่วมกันผ่านการปฏิบัติ (interactive learning through action) คือ มรรควิธีแห่งชีวิตที่มีความสุข
(วิจารณ์ พานิช, 2555)
จากสภาพป๎ ญหาที่ พบ และความส าคั ญของกระบวนการชุ มชนการเรี ยนรู้ วิ ชาชี พ หรื อ
กระบวนการ PLC โรงเรียนบ้านนาอ้อมจึงได้ใช้กระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ของครู โดยเริ่มดาเนินการ ในปีการศึกษา 2559 มีขั้นตอน 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การกาหนดเปูาหมาย
การพัฒนา 2) การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 3) การร่วมกันสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ 4) ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังเกตการณ์กระบวนการปฏิบัติจริง 5) การร่วมกัน
สะท้อนคิดการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ 6) สรุปผลเรียนรู้จากการปฏิบัติการนาสู่การ
วางแผนการจัดการเรียนรู้รอบใหม่ต่อไปอีก 2 รอบ จากการดาเนินการ พบว่าครูมีการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ให้คาแนะนากันในเรื่องการจัดการเรียนการสอน ครูมีความผูกพันกัน การเรียนรู้ที่ครูแต่ละ
คนได้ระหว่างทางานแบบ PLC คือ ทาให้ได้เพิ่มทักษะและศักยภาพเฉพาะของตนมากยิ่งขึ้น และ
ร่วมมือร่วมใจกันยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของนักเรียนให้ดีขึ้น แต่ยังพบป๎ญหา คือ ครูยังไม่
ค่อยชัดเจนในเรื่องของกระบวนการ PLC ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา สภาพป๎จจุบัน ป๎ญหา และแนวทาง
การพัฒนาการใช้กระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนบ้านนาอ้อม
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ว่าเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพป๎จจุบันและป๎ญหาของการใช้กระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนบ้านนาอ้อม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 2
2. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการใช้กระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ของครูโรงเรียนบ้านนาอ้อม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
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ผู้ วิ จั ยได้ มี การทบทวนวรรณกรรม ดั งนี้ 1) ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ วิ ช าชี พ (Professional
Learning Community : PLC) 2) แนวทางการพัฒนาครู 3) การจัดการเรี ยนรู้ และ 4) งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
วิธีดาเนินการวิจัย
ตางราง 1 วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นตอน

วิธีการ

เครื่องมือ/วิธีการใน
แหล่งข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพ
สอบถาม
แบบสอบถาม
1. ครูผู้สอน 12 คน
ป๎จจุบันและป๎ญหาของ การสังเกต
2. คณะกรรมการสถานศึกษา
การใช้กระบวนการ PLC การสัมภาษณ์
9 คน
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
3. ผู้ปกครอง 30 คน
การจัดการเรียนรู้ของ
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ครูโรงเรียนบ้านนา
ปีที่ 4-6 จานวน 53 คน
อ้อม สังกัดสานักงาน
แบบการสังเกต
ครูผสู้ อน 12 คน
เขตพื้นที่การศึกษา
แบบสัมภาษณ์
1. ครูผู้สอน 12 คน
ประถมศึกษาพะเยา
2. นักเรียนที่เป็นหัวหน้าห้อง
เขต 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6
จานวน 15 คน
ตอนที่ 2 แนวทางการ
ประชุมเชิง
หัวข้อการประชุมเชิง ครูผสู้ อน 12 คน
พัฒนาการใช้กระบวนการ ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
PLC เพื่อพัฒนาคุณภาพ การสนทนากลุ่ม แบบการสนทนากลุ่ม ตัวแทนครูผสู้ อน 3 คน
การจัดการเรียนรูข้ องครู
ผู้บริหารการศึกษา 1 คน
โรงเรียนบ้านนาอ้อม
ผู้บริหารสถานศึกษา 3 คน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
และศึกษานิเทศก์ 3 คน รวม
การศึกษาประถมศึกษา
ทั้งหมด 10 คน
พะเยา เขต 2

การวิเคราะห์ข้อมูล
และการสังเคราะห์ข้อมูล
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)

วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)
และการสังเคราะห์เชิง
ระบบ (Systematic
Synthesis)
วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)
และการสังเคราะห์เชิง
ระบบ (Systematic
Synthesis)

ผลการวิจัย
1. สภาพป๎จจุบันและป๎ญหาของการใช้กระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ของครูโรงเรียนบ้านนาอ้อม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ได้ผลดังนี้

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4
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1.1 สภาพป๎จจุบันของการใช้กระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ของครูโรงเรียนบ้านนาอ้อม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ผลดัง
ตาราง 2
ตาราง 2 สภาพป๎จจุบันของการใช้กระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครู
โรงเรียนบ้านนาอ้อมสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จานวน 6
ขั้นตอน
ขั้นตอน
1
2
3
4
5
6

การกาหนดเปูาหมายการพัฒนา
การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
การร่วมกันสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสังเกตการณ์กระบวนการปฏิบตั ิจริง
การร่วมกันสะท้อนคิดการปฏิบตั ิการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สรุปผลการเรียนรู้จากการปฏิบตั ิ การนาสู่การวางแผนการจัดการเรียนรู้
รอบใหม่ต่อไป
เฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

3.56
4.21
4.49
4.26
4.00
3.87

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.63
0.84
0.66
0.89
0.65
0.55

4.04

0.76

มาก

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 2 พบว่า สภาพป๎จจุบันของการใช้กระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนบ้านนาอ้อม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 2 ในภาพรวมทุกขั้นตอน อยู่ในระดับมาก
1.2 ป๎ญหาการใช้กระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครู
โรงเรียนบ้านนาอ้อม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ผลดังตาราง 3
ตาราง 3 ป๎ญหาการใช้กระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนบ้าน
นาอ้อม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 2 จานวน 6 ขั้นตอน
ขั้นตอน
1
2
3
4
5

การกาหนดเปูาหมายการพัฒนา
การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
การร่วมกันสะท้อนคิดเพื่อการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสังเกตการณ์กระบวนการปฏิบตั ิจริง
การร่วมกันสะท้อนคิดการปฏิบตั ิการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
3.50
0.68
3.41
0.78
3.11
0.98
2.76
0.68
1.72
0.76

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
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ขั้นตอน

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

สรุปผลการเรียนรู้จากการปฏิบตั ิ การนาสู่การวางแผน การจัดการเรียนรู้
รอบใหม่ต่อไป
เฉลี่ยรวม
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แปลผล

6

2.75
2.87

0.67
0.99

ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 3 พบว่า ป๎ญหาการใช้กระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ของครูโรงเรียนบ้านนาอ้อม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ใน
ภาพรวมทุกขั้นตอน อยู่ในระดับปานกลาง
ตาราง 4 ผลการสังเคราะห์และสรุปความสอดคล้องของสภาพป๎จจุบัน ป๎ญหา และข้อเสนอแนะของ
การใช้กระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนบ้านนาอ้อม สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กระบวนการ PLC
สภาพป๎จจุบัน
1. การกาหนด
- สภาพป๎จจุบัน ในภาพรวม อยู่ในระดับ
เปูาหมายการ
มาก
พัฒนา (goal)
- ครูมีการพุดคุย ปรึกษา แลกเปลีย่ นกัน
กับเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนมากขึ้น
กว่าเดิม ดังครูคนหนึ่งกล่าวว่า “ครูใน
โรงเรียนทุกคนต้องร่วมมือกันในการ
จัดการเรียนการสอน โดยการจัดกลุ่มครูที่
สอนแต่ละวิชา หรือครูทสี่ อนชั้นนั้นๆ
มาร่วมหารือ เพื่อหาสาเหตุของปัญหา
และวางแผนร่วมกัน”
- ร่วมกันกาหนดเปูาหมาย “ว่าต้องการ
พัฒนาผู้เรียนอย่างไร”
- การส่งต่อพฤติกรรมนักเรียนเป็นแบบไม่
เป็นทางการ ดังครูกล่าวว่า “การส่งต่อจะ
เป็นการส่งต่อแบบพูดคุยแลกเปลีย่ น โดย
ไม่ต้องใช้แบบฟอร์มหรือเอกสาร เพราะ
จะทาให้บรรยากาศในการส่งต่อเป็นแบบ
ไม่เป็นทางการเกิดความรูส้ ึกเป็นการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”

ป๎ญหา
แนวทางพัฒนา
- ป๎ญหา ในภาพรวม อยู่ - กระตุ้นให้ครูใช้เครื่องมือทีห่ ลายหลาย
ในระดับปานกลาง
ในการคัดกรองนักเรียนเพื่อให้มั่นใจยิ่งขึน้
เช่น สังเกต แบบคัดกรองนักเรียน
- การกาหนด
- ควรมีการประชุมเพื่อหาแนวทาง
พฤติกรรมเปูาหมาย
ร่วมกันหรือข้อตกลงร่วมกันของครู
ของครู ใช้แบบการ
ในการเลือกพฤติกรรมของนักเรียน
สังเกตอย่างเดียวยัง
ที่เป็นป๎ญหาของโรงเรียนและ
ขาดการคัดกรองโดย
จาเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ใช้เครื่องมือที่
- ควรกาหนดเปูาหมายให้ชัดเจน
หลากหลาย
และสามารถวัดได้
- การส่งต่อพฤติกรรม - ครูควรวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
ของผู้เรียนยังไม่
รายบุคคล เพื่อจะได้นาไปวางแผน
ต่อเนื่อง
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับผู้เรียน และมีการส่ง
ต่อพฤติกรรมของผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
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กระบวนการ PLC
2. การออกแบบ
แผนการจัดการ
เรียนรู้ (learning
management
Strategy)

สภาพป๎จจุบัน
- สภาพป๎จจุบัน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
- ครูมีความกระตือรือร้น คิดหาวิธกี าร
หรือเทคนิคการสอนที่เหมาะกับป๎ญหา
และบริบทของผูเ้ รียน
- ครูมีความชานาญขึ้น เกีย่ วกับออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนและสัมพันธ์กับเนื้อหา
- มีการผลิตสื่อการเรียน ที่หลากหลาย
สามารถกระตุ้นความสนใจให้กับผูเ้ รียน
- ครูมีความสุขกับการจัดการเรียนการ
สอน

3. การร่วมกันสะท้อนคิด
เพื่อการพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ (reflection
for development)

ป๎ญหา
- ป๎ญหา ในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง
- ขาดความต่อเนื่องใน
การออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้
- การออกแบบขั้นตอน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเ้ ป็นการกล่าวถึง
กิจกรรมแบบกว้างๆ ยัง
ไม่ได้ลงสู่รายละเอียดใน
การปฏิบัติ

- สภาพป๎จจุบัน ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก
- ครูมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน แบบกัลยาณมิตร มีการ
ช่วยเหลือกันเกี่ยวกับแผนการจัดการ
เรียนรู้ วิธีการสอน และช่วยกันทาสื่อ
การสอน
- ครูมีความสามัคคีกันในเรื่องของการ
จัดการเรียนการสอน
พี่ช่วยน้อง น้องช่วยพี่
- ครูมีความสุข ยิ้มแย้มแจ่มใส
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แนวทางพัฒนา
- ส่งเสริม กระตุ้นให้เพื่อนครูได้จดั ทา
และออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครบ
1 หน่วยการเรียนรู้ ต่อครู 1 คน ต่อ 1 ภาค
เรียน
- กระตุ้นให้ครูได้ออกแบบขั้นตอน
การจัดกิจกรรมให้ละเอียด เพื่อที่
ครูท่านอื่นสามารถนาไปจัดการ
เรียนการสอนแทนได้ กรณีครู
เจ้าของแผนการจัดการเรียนรู้ติด
ราชการ
- ครูควรมีการสารวจตัวเอง เพื่อวางแผน
พัฒนาตนเองเกีย่ วกับการจัดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
- ครูควรมีเพื่อนช่วยคิด โดยการ
ประชุมเพื่อร่วมกันแก้ไขป๎ญหา
การจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
- ครูควรศึกษาเทคนิควิธีการสอน
ตลอดเวลา เพื่อจะได้นาไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียน
- ครูควรออกแบบแผนการจัด
การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน
- ครูเป็นครูยคุ ใหม่
- ป๎ญหา ในภาพรวม อยู่ใน - จัดสรรเวลาให้ครูได้มี
ระดับปานกลาง
โอกาสแลกเปลีย่ นเรียนรู้ซึ่ง
- เวลาในการรับผิดชอบการ กันและกันในช่วงพักทานข้าว
สอน และการดูแลเด็กของ กลางวัน หรือหลังเลิกเรียน
ครูต่อคน (ครูประถมศึกษา) แบบไม่เป็นทางการ
มีมาก หมายถึงจะทิ้งเด็ก
นักเรียนไม่ได้ เวลาว่างที่จะ
นั่งคุยกันเพื่อสะท้อน
แผนการจัดการเรียนรู้ไม่มี
ต้องใช้เวลาหลังเลิกเรียน
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4. ปฏิบัติการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และสังเกตการณ์
กระบวนการปฏิบัติจริง
(learning activities and
observation)

5. การร่วมกัน
สะท้อนคิดการ
ปฏิบัติการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ (debrief)

สภาพป๎จจุบัน
- สภาพป๎จจุบัน ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก
- นักเรียน และผู้ปกครองพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
- ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการสอนที่หลากหลาย ตามที่
ได้ออกแบบไว้ ใช้สื่อที่ทันสมัย เพือ่
กระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียน
- ครูมีความสุข นักเรียนมีความสุข
- นักเรียนสนใจเรียน เนื่องจากครูใช้
สื่อการสอนที่กระตุ้นความสนใจ
นักเรียนกล้าซักถามกับครูผสู้ อน กล้า
ที่จะยกมือตอบครู
- ครูจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ
เนื้อหาของหลักสูตร และบริบทของ
โรงเรียน โดยนักเรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม
- ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ทเี่ น้นให้
นักเรียนได้เกิดทักษะด้านการคิด

- สภาพป๎จจุบัน ในภาพรวม อยู่
ในระดับมาก
- บรรยากาศการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนและ
ผู้สังเกตการสอนมีเป็นไปแบบ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
สนุกสนาน

ป๎ญหา ใน
ภาพรวม อยู่ใน
ระดับน้อย

ป๎ญหา
-ป๎ญหา ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง
- ความต่อเนื่องของการ
สังเกตการสอน
-นักเรียนขาดความ
คงทนของความรู้ที่ได้รับ
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แนวทางพัฒนา
- ได้ประชุมตกลงร่วมกันให้
ดาเนินการสังเกตการสอน โดย
ให้ครูผสู้ อนที่ไม่มีชั่วโมงสอนใน
ช่วงเวลานั่นๆ เป็นผูส้ ังเกตการ
สอนของเพื่อนครูที่เป็น
ครูต้นแบบ (model teacher)
ในช่วงเวลานั้น
- ครูควรจัดกิจกรรมที่ฝึกความ
คงทนของความรู้
- ครูควรทาวิจยั ในชั้นเรียนเพื่อ
แก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนคน
- เลือกใช้สื่อให้ตรงกับเนื้อเพื่อ
กระตุ้นความสนใจให้นักเรียน
เกิดการใฝุเรียนรู้
- ควรมีการวัดผลที่หลากหลาย
และตามสภาพจริง
- การสังเกตการสอนควร
สังเกตพฤติกรรมนักเรียนขณะ
เรียนรู้กับครู
- บันทึกผลการสังเกตการสอน
ทุกครั้ง
- ครูผสู้ ังเกตการสอน ต้องศึกษา
แผนการจัดการเรียนรู้ของครูรับการ
นิเทศ (model teacher) ก่อนเข้า
สังเกตการสอน
- ควรมีการสังเกตการสอน
อย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ
- กระตุ้นให้ครูได้นาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาใน
ครั้งต่อไป
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สภาพป๎จจุบัน
- ครูผู้สอนเกิดความสบายใจมี
ความรู้สึกเหมือนมีเพื่อนมาช่วย
แก้ป๎ญหาพฤติกรรมของนักเรียน
6. สรุปผลการเรียนรู้ - สภาพป๎จจุบัน ใน -ป๎ญหา ในภาพรวม อยู่
จากการปฏิบตั ิ การ ภาพรวม อยู่ในระดับ ในระดับปานกลาง
นาสู่การวางแผนการ มาก
- ความต่อเนื่องในการ
จัดการเรียนรู้รอบ
- ครูบันทึก
นาข้อเสนอแนะที่ได้
ใหม่ต่อไป (next
ข้อเสนอแนะที่ได้จาก จาก
step)
การปฏิบัติกจิ กรรม การปฏิบัติกจิ กรรมไป
เพื่อนาไปแก้ไขในการ ใช้ในการออกแบบ หรือ
จัดกิจกรรมการ
วางแผนการจัดกิจกรรม
เรียนรู้ในครั้งต่อไป
การเรียนรู้

ป๎ญหา

แนวทางพัฒนา

- กระตุ้นให้ครูได้นาข้อเสนอแนะที่ได้จากครูผสู้ ังเกต
การสอนไปปรับใช้ และมีการสังเกตการสอนของครูใน
รอบที่ 2 รอบที่ 3 ต่อไปเรื่อยๆ จนครูต้นแบบ (model
teacher) นั้นได้จัดการเรียนการสอนได้ดีเยี่ยม

2. แนวทางพัฒนาการใช้กระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครู
โรงเรียนบ้านนาอ้อม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จากการสนทนา
กลุ่มได้ผลตาราง 5
ตาราง 5 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการใช้กระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ของครูโรงเรียนบ้านนาอ้อม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
จากการสนทนากลุ่ม
กระบวนการ PLC
1. การกาหนด
เปูาหมายการพัฒนา
(goal)

แนวทางพัฒนา
1. ครูใช้เครื่องมือที่หลายหลายในการคัด
กรองพฤติกรรมนักเรียน และมีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
2. ประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกันหรือ
ข้อตกลงร่วมกันของครูในการเลือก
พฤติกรรมของนักเรียนที่เป็นป๎ญหาของ
โรงเรียนและจาเป็นต้องได้รับการพัฒนา
3. ครูร่วมกันกาหนดเปูาหมายในการ
พัฒนา โดยนาพฤติกรรมของนักเรียนที่
เป็นป๎ญหาของโรงเรียนและจาเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนา มากาหนดเป็นเปูาหมาย
การพัฒนาให้ชัดเจนและสามารถวัดได้
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ข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุม่
1. ตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้
2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก
แก่คณะครูในการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้
3. คัดเลือกหรือสร้างเครื่องมือในการคัดกรอง
พฤติกรรมของนักเรียนทีเ่ ป็นป๎ญหาเพื่อเลือก
พฤติกรรมเปูาหมายของการออกแบบการเรียนรู้
4. คณะกรรมการหาแนวทางร่วมกันหรือ
ข้อตกลงร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ
ผู้ปกครอง
5. ครูร่วมกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ
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2. การออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้
(learning
management
strategy)

แนวทางพัฒนา
4. มีการแลกเปลี่ยน เรียนรูซ้ ึ่งกันและกัน
เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน และมี
การส่งต่อพฤติกรรมนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุม่
ผู้ปกครองกาหนดเปูาหมายในการพัฒนา
เพื่อทาให้พฤติกรรมเปูาหมายนั้นบรรลุผล
ตามที่ตั้งเปูาหมายไว้
6. ครูรวมพลัง ร่วมมือกันแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน ในการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่องจน
เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
1. ครูต้องเป็นครูยคุ ใหม่ มีการพัฒนา
1. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้น
ตนเองตลอดเวลา และศึกษาหาความรู้ ให้ครูมีการออกแบบแผนการจัดการ
เกี่ยวกับวิธีการหรือเทคนิคการสอน
เรียนรู้ทสี่ อดคล้องกับบริบท และความ
ต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
2. เสริมสร้างความตระหนักให้ครูมี การ
พัฒนาตนเอง และแสวงหาความรู้
เกี่ยวกับวิธีการหรือเทคนิคการสอน
อย่างต่อเนื่อง มีการสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาเพื่อช่วยครูสร้างแรงบันดาลใจใน
2. ครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ได้ การเรียนรู้ของผู้เรียน
เหมาะสมกับผู้เรียน สัมพันธ์กับเนือ้ หา
3. ครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ได้
และบริบทของผูเ้ รียน
เหมาะสมกับผู้เรียน สัมพันธ์กับเนือ้ หา
3. ครูออกแบบขั้นตอนการจัดกิจกรรมให้ บริบทของผู้เรียน มีการใช้สื่อการเรียนที่
ละเอียด เพื่อที่ครูท่านอื่นสามารถนาไป หลากหลายสามารถกระตุ้นความสนใจ
จัดการเรียนการสอนแทนได้ กรณีครู
ให้กับผู้เรียน และมีการออกแบบการ
เจ้าของแผนติดราชการ
วัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพื่อ
4. มีการใช้สื่อการเรียน ที่หลากหลาย
ทาให้พฤติกรรมเปูาหมายนั้นบรรลุตาม
สามารถกระตุ้นความสนใจให้กับผูเ้ รียน เปูาหมายทีต่ ั้งไว้
5. ครูควรมีเพื่อนช่วยคิด เพื่อช่วยกัน
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรูร้ ่วมกัน 4. ครูร่วมมือกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
เรียนรู้พร้อมกับเพื่อนครูเกี่ยวกับป๎ญหา
และการแก้ไขป๎ญหาการจัดการเรียน
6. ส่งเสริม กระตุ้นให้ครูได้จัดทา และ
เรียนรู้ทุกสัปดาห์
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครบ 5. ส่งเสริม กระตุ้นให้ครูได้จัดทา และ
อย่างน้อย 1 หน่วยการเรียนรู้ ต่อครู 1 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครบ
ท่าน ต่อ 1 ภาคเรียน
อย่างน้อย 1 หน่วยการเรียนรู้ ต่อครู 1
ท่าน ต่อ 1 ภาคเรียน
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3. การร่วมกันสะท้อน
คิดเพื่อการพัฒนาแผน
การจัดการเรียนรู้
(reflection for
development)

4. ปฏิบัติการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และ
สังเกตการณ์
กระบวนการปฏิบัติจริง
(learning activities
and observation)

แนวทางพัฒนา
1. ครูมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน แบบกัลยาณมิตร มีการ
ช่วยเหลือกันเกี่ยวกับแผนการจัดการ
เรียนรู้ วิธีการสอน และช่วยกันทาสื่อการ
สอน
2. ครูมีความสามัคคีซึ่งกันและกันในเรื่อง
ของการจัดการเรียนการสอน พี่ช่วยน้อง
น้องช่วยพี่

ข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุม่
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทเี่ น้นกระบวนการเรียนรูร้ ่วมกัน
แบบกัลยาณมิตร ร่วมกันตรวจสอบแผน
กระบวนการนาไปใช้
2. สร้างความสามัคคี และช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน ในเรื่องของการจัดการเรียน
การสอน วิธีการสอน และการทาสื่อ
การสอนพี่ช่วยน้อง น้องช่วยพี่
3. กระตุ้นให้ครูนาผลจากการร่วมมือกัน
สะท้อนคิดมาปรับปรุงแผนการจัด
การเรียนรู้ให้มีความสมบูรณ์
1. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
1. ส่งเสริม ให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
เทคนิคการสอนที่หลากหลาย ตามที่ได้
ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย ตามที่ได้
ออกแบบไว้ ใช้สื่อที่ทันสมัย เพื่อกระตุ้น ออกแบบไว้ ใช้สื่อที่ทันสมัย เพื่อกระตุ้นให้
ให้นักเรียนสนใจเรียน เกิดทักษะด้านการ นักเรียนสนใจเรียน เกิดทักษะด้านการคิด
คิด และความคงทนของความรู้
และความคงทนของความรู้
2. ส่งเสริมให้ครูมีการถ่ายวีดีทัศน์ขณะการ
จัดการเรียนรู้
2. ครูควรทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไข
3. สนับสนุนให้ครูทาวิจยั ในชั้นเรียนเพื่อ
พฤติกรรมของนักเรียน
แก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน
3. มีการจัดสรรเวลาให้ครูได้มโี อกาส
4. ทาปฏิทินการปฏิบัติการสอนของครู
สังเกตการสอนซึ่งกันและกันโดยให้
ต้นแบบ (model teacher) และการสังเกต
ครูผสู้ อนที่ไม่มีชั่วโมงสอนในช่วงเวลานั้น การสอนของเพื่อนครู (Buddy teacher)
เป็นผู้สังเกตการสอนของครูต้นแบบ
และผูเ้ ชี่ยวชาญ
(model teacher) ในช่วงเวลานั้น
4. ครูผู้สังเกตการสอน ต้องศึกษา
5. กาหนดเปูาหมายในการสังเกตการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้ของครูต้นแบบ
ให้ชัดเจน
(model teacher) ก่อนเข้าสังเกต การ
สอน
5. การสังเกตการสอนควรสังเกต
พฤติกรรมนักเรียนขณะเรียนรู้กับครู และ
มีการบันทึกผลการสังเกตการสอนทุกครั้ง
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กระบวนการ PLC
5. การร่วมกันสะท้อน
คิดการปฏิบัติการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
(debrief)

แนวทางพัฒนา
1. บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างครูผู้สอนและผู้สังเกตการสอน
ควรเป็นไปแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
สนุกสนาน ไม่เครียดครูผสู้ อนเกิด
ความรูส้ ึกสบายใจเหมือนมีเพื่อนมาช่วย
วางแผนแก้ป๎ญหาพฤติกรรมของนักเรียน
2. ควรมีการบันทึกข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จาก
การปฏิบัติกจิ กรรมเพือ่ นาไปปรับแก้ไขใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งต่อไป

ข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุม่
1. สร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ ะหว่างครูผสู้ อนและผูส้ ังเกตการ
สอนควรเป็นไปแบบช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน สนุกสนาน ไม่เครียดครูผสู้ อน
เกิดความรู้สึกสบายใจเหมือนมีเพือ่ นมา
ช่วยวางแผนแก้ป๎ญหาพฤติกรรมของ
นักเรียน2. กาหนดให้มีการบันทึก
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการปฏิบัติ
กิจกรรมเพื่อนาไปปรับแก้ไขในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งต่อไป
3. โรงเรียนนาผลจากการร่วมกัน
สะท้อนคิดการปฏิบตั ิการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6. สรุปผลการเรียนรู้
1. ควรมีการบันทึก จุดเด่น และจุดที่ควร 1. กาหนดให้มีการบันทึก จุดเด่น และ
จากการปฏิบตั ิ การนาสู่ พัฒนา ของการปฏิบัติกิจกรรม
จุดที่ควรพัฒนาของการปฏิบัติกจิ กรรม
การวางแผนการจัดการ 2. ควรกระตุ้นให้ครูได้นาจุดเด่น และจุด 2. กระตุ้นให้ครูได้นาจุดเด่น และจุดที่
เรียนรูร้ อบใหม่ต่อไป
ที่ควรพัฒนา ของการปฏิบัติกิจกรรม ไป ควรพัฒนา ของการปฏิบัติกิจกรรมการ
(next step)
ใช้ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
เรียนรูไ้ ปใช้ในการวางแผนการจัดการ
เรียนรูร้ อบใหม่ ก่อให้เกิดนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป

อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพป๎จจุบันของการใช้กระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครู
โรงเรียนบ้านนาอ้อม สั งกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในภาพรวมทุก
ขั้นตอน อยู่ในระดับมาก เนื่องจากครูมีการพุดคุย ปรึกษา แลกเปลี่ยนกัน ร่วมกันกาหนดเปูาหมาย มี
ความกระตือรือร้น คิดหาวิธีการหรือเทคนิคการสอนที่เหมาะกับป๎ญหา และบริบทของผู้เรียน มีการ
ผลิตสื่อการเรียนที่หลากหลายสามารถกระตุ้นความสนใจให้กับผู้เรียน มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน แบบกัลยาณมิตร มีการช่วยเหลือกันเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้ วิธีการสอน และช่วยกันทาสื่อการ
สอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย ตามที่ได้ออกแบบไว้ ใช้สื่อที่ทันสมัย
เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียน บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนและผู้สังเกตการสอนมีเป็นไป
แบบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการบันทึกข้อเสนอแนะที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อนาไปแก้ไขในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งต่อไป ส่งผลให้นักเรียน และผู้ปกครองพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการ
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เรีย นรู้ของครู ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก สิ่ งที่พบจากการใช้กระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ของครูให้ประสบผลสาเร็จนั้น ผู้บริหารก็มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อน ดังนั้น
ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งมี ภ าวะผู้ น าทางวิ ช าการ บริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม มี ก ารนิ เ ทศ ติ ด ตาม สอบถาม
ประเมินผลการใช้กระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง และครูมีการรวมพลัง ร่วม
ใจกันในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีค่านิยมร่วมกัน มีเปูาหมายเดียวกันจนเริ่มเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
ในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ มนตรี แย้มกสิกร (2559) และ เรวณี ชัยเชวรัตน์
(2559) กล่าวถึงคุณลักษณะสาคัญที่ทาให้ เกิด PLC คือ การทางานร่วมกันเป็นทีมของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มี มุ มมองและค่ านิ ยมที่ คล้ ายคลึ งกั น ร่ วมกั นรั บผิ ดชอบต่ อการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน (collective
responsibility for students learning) โดยมี การตั้งเปูาหมายร่วมกันคือเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรี ย นรู้ และพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู้ เ รีย น สนทนาร่ ว มกัน ภายในกลุ่ ม เกี่ ยวกั บ การ
ปฏิบัติงานสอน และการจัดการเรียนรู้ เพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติ รวมทั้งร่วมกันเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติที่
ช่วยให้การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดได้ดีขึ้นอย่างสร้างสรรค์ การร่วมมือรวมพลัง (collaboration) เป็นป๎จจัย
สาคัญที่จะทาให้ชุมชนการเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างเข้มแข็ง และเข้มข้น เพื่อให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิเชฐ เกษวงษ์ (2556) ได้ศึกษาการนาเสนอแนว
ทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 พบว่า 1) การสร้างจุดเริ่มแห่งความร่วมมือร่วมใจ 2) การจัดให้ครูมีโอกาสเสวนาใคร่ครวญระหว่าง
กัน 3) การส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อมุ่งเน้นที่การเรียนรู้ของนักเรียน 4) การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านค่านิยม และปทัสถานร่วม และ 5) การสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันในการทางาน
2. ผลการศึกษาป๎ญหาการใช้กระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนบ้าน
นาอ้อมสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในภาพรวมทุกขั้นตอน อยู่ใน
ระดับปานกลาง เนื่องจาก ครูยังขาดการคัดกรองพฤติกรรมเปูาหมายโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย การส่งต่อ
พฤติกรรมของผู้เรียนยังไม่ต่อเนื่อง ขาดความต่อเนื่องในการออกแบบแผน การจัดการเรียนรู้ การสังเกตการสอน
และการนาข้อเสนอแนะที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมไปใช้ในการออกแบบ หรือวางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ สิ่งที่พบจากการศึกษาป๎ญหาการใช้กระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของ
ครู โรงเรี ย นบ้ านนาอ้อม สั งกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พบว่า
กระบวนการ PLC เป็นกระบวนการที่นามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ต้องอาศัยการรวมใจ
รวมพลัง ร่วมมือกันของครูทั้งโรงเรียนใน การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครู นอกจากนี้ครู
จาเป็นต้องพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ต่อไป พิณสุดา สิริรังธศรี
(2557) ได้กล่าวไว้ว่าครูทุกคนต้องได้รับการพัฒนา มีการสร้างเครือข่ายการพัฒนา มีระบบพี่เลี้ยง /
ครูต้นแบบ (master teachers) เพื่อช่วยครู มีระบบการนิเทศ ติดตามและพัฒนาการทางานของครู
ใน ชั้นเรียน การเรียนรู้และพัฒนาจากเพื่อนครู และการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีการ
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สร้างครูจิตอาสา ช่วยสอนมีการพัฒนาการเรียนการสอนของครูโดยเน้นการสอนของครูให้น้อยลง
และให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และนาปฏิบัติด้วยตนเองมากขึ้น และสอดคล้องกับ วิจารณ์ พานิช
(2556) ได้กล่าวถึง บทบาทครูในศตวรรษที่ 21 คือ ไม่ตั้งตนเป็นผู้รู้ แต่เป็น ผู้เรียนรู้ เรียนพร้อมกับ
ศิษย์ เรียนรู้พร้อมกับเพื่อนครู PLC เรียนรู้จากการปฏิบัติ การทาหน้าที่ครู ฝึกการออกแบบ การ
เรียนรู้ สร้างความรู้ขึ้นใช้เอง เพื่อทาหน้าที่คุณอานวย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู และเผยแพร่
เป็นผลงานวิชาการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโลก เรื่องการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นนักรุก
ออกไปใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ในชุมชนในสถานประกอบการ ฯลฯ และในโลก จัดให้ศิษย์เรียนรู้จาก
ชีวิตจริง PBL เรียนรู้จากการปฏิบัติ เรียนรู้จากความซับซ้อนและไม่ชัดเจน ส่งเสริมให้ศิษย์เรียนรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโลก เป็นตัวอย่างและเสวนากับศิษย์เรื่องความดี คุณธรรม จริยธรรม เชื่อมโยง
กับเหตุการณ์จริง ชีวิตจริง
เงื่อนไขความสาเร็จในการนากระบวนการ PLC ไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
1. ด้านผู้บริหาร
1.1 ต้องมีภาวะผู้นาทางวิชาการ มีทักษะด้านการประสานความร่วมมือในการสร้างเครือข่าย ใช้
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
1.2 ต้องสามารถส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเอง และแสวงหาความรูเ้ กี่ยวกับวิธกี ารหรือเทคนิคการ
สอนอย่างต่อเนื่อง
1.3 ต้องสร้างความมั่นใจให้กับครู และสามารถเป็นพี่เลี่ยง ให้ความช่วยเหลือครูเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
1.4 ต้องสร้างพื้นที่ (space) เพื่อส่งเสริมให้ครูได้มีเวลาพบปะพูดคุยร่วมกัน ทั้งเป็นทางการ และไม่
เป็นทางการ
1.5 ต้องเป็นผู้นาในการกระตุ้นให้ครูรวมพลัง ร่วมมือกันในการใช้กระบวนการ PLC
1.6 ต้องนิเทศ ติดตาม สอบถาม ประเมินผลการใช้กระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
2. ด้านครูผู้สอน
2.1 ต้องมีความพร้อม ยอมรับและเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง ยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่น และสามารถแสดงความคิดเห็นต่อผู้อื่นด้วยทัศนคติเชิงบวก
2.2 ต้องมีการพัฒนาตนเอง และแสวงหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการหรือเทคนิคการสอน
การวัดผลประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตลอดเวลา
2.3 ต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ที่จะเป็นผู้นาทางวิชาการ และสามารถพัฒนาตนเองเพื่อเป็น
พี่เลี่ยง ให้ความช่วยเหลือเพื่อนครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ได้
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2.4 ควรมีการสร้างกลุ่ม เพื่อรวมพลัง ร่วมมือกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และ
พร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมกับเพื่อนครูในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2.5 ต้องมีการสร้างเครือข่าย (networks) กับเพื่อนครูต่างโรงเรียน ต่างระดับ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญ (expert) ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
2.6 ต้องเป็นแบบอย่างทางคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และพร้อมที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการ
เรียนรู้ของผู้เรียนได้
3. ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ต้องส่งเสริม
สนับสนุน รับรู้ และร่วมเรียนรู้งานพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ไปพร้อมกับโรงเรียน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ระดับนโยบาย
1.1.1 ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่งรัด ส่งเสริม การสร้าง
ความเข้าใจกับส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ให้ ตระหนัก รับรู้ นโยบายและแนวทางการน า
กระบวนการ PLC ไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้ต่อเนื่องสม่าเสมอ
1.1.2 ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สร้างความตระหนัก รับรู้ กับผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง และองค์คณะบุคคลให้เห็นชอบในหลักการตามนโยบายการนากระบวนการ
PLC ไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
1.2 ระดับปฏิบัติ หรือระดับสถานศึกษา
1.2.1 ด้านผู้บริหาร ต้องมีภาวะผู้นาทางวิชาการ และนาแนวทางพัฒนาการใช้
กระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ไปปรับใช้ตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา
1.2.2 ด้านครูผู้สอน มีความพร้อม ยอมรับและเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง ยอมรับ
ความคิดเห็ นของผู้อื่น เรีย นรู้ ที่จ ะเป็นผู้นาทางวิชาการ มีการสร้างกลุ่ ม เพื่อรวมพลัง ร่วมมือกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
1.2.3 ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมกาหนดเปูาหมายในการพัฒนาเพื่อทาให้
พฤติกรรมเปูาหมายนั้นบรรลุผลตามที่ตั้งเปูาหมายไว้
2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 การวิจัยในครั้งนี้ทาในขอบเขตของการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน
บ้านนาอ้อม ดังนั้น การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาในบริบทของกลุ่มโรงเรียนหรือระดับอื่น ๆ เพื่อจะทาให้รู้
ว่าการนากระบวนการ PLC ไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างไร
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2.2 ควรศึกษาป๎จจัยการขับเคลื่อนการใช้กระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ให้ประสบความสาเร็จได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะทาให้การใช้กระบวนการ PLC มีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้นได้
กิตติกรรมประกาศ
วิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูง จากสานักงานเลขาธิการ
คุรุ สภาที่ ให้ การสนั บสนุ นทุนหนุ นอุดการวิ จั ย และผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.พิ ณ สุ ด า สิ ริธ รั ง ศรี
ผู้เชี่ยวชาญ ที่กรุณาให้คาแนะนาปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่
อย่างดียิ่ง ผู้วิจัยขอกราบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
กราบขอบพระคุณ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียน
บ้านนาอ้อมที่ให้ความร่วมมือในการสอบแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และช่วยให้ข้อมูลในการทาวิจัย
ในครั้งนี้จนทาให้วิจัยนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
อนึ่ง ผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึงขอมอบส่วนดี ทั้งหมดนี้ให้แก่
เหล่าคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาจนทาให้ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และขอ
มอบความกตัญํูกตเวทิตาคุณ แด่บิดา มารดา และผู้มีพระคุณทุกท่านสาหรับข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผู้วิจัยขอน้อมรับผิดเพียง ผู้เดียว และยินดีที่จะรับฟ๎งคาแนะนาจากทุกท่านที่ได้เข้า
มาศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป
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การประเมินและศึกษาความต้องการของการจัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551:
กรณีศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
The Evaluation and Requirement of Instruction in Geography Strand,
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและศึกษาความต้องการของการจัดการเรียนการ
สอนสาระภูมิศาสตร์กลุ่ มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ใน 6 ด้าน คือ 1)
ด้านบริบท (Context) 2) ด้านป๎จจัยเบื้องต้น (Input) 3) ด้านกระบวนการ (Process) 4) ด้านผลผลิต
(Product) 5) ด้านผลกระทบ (Impact) และ 6) ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) ประชากรที่ใช้ใน
การวิจัย ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนจานวน 5 คน ครูผู้สอนสาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 2 คน และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 452 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามสาหรับนักเรียน และ
แบบสอบถามสาหรับผู้บริหารและครู วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า
1. ด้านบริบท พบว่า ความสอดคล้องของหลักสูตรกับเปูาหมายการจัดการศึกษาตาม
สถานศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีความต้องการมุ่งเน้นบูรณาการเรียนรู้ทักษะแห่ง
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ศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และให้สอดคล้ องกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) อยู่ในระดับมากที่สุด
2. ด้านป๎จจัยเบื้องต้น พบว่า โครงสร้างรายวิชา คาอธิบายรายวิชา คุณสมบัติผู้บริหารและ
ครูผู้สอน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความต้องการให้มีหนังสือเรียนที่ทันสมัย
สามารถใช้เรียนรู้ร่วมกับอุปกรณ์ ICT และมีห้องปฏิบัติการทางภูมิศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุด
3. ด้านกระบวนการ พบว่า การบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีความต้องการให้บูรณาการการเรียนรู้เรื่องทาง
ภูมิศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุด
4. ด้านผลผลิต พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระภูมิศาสตร์ ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีความต้องการให้พัฒนาผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ให้มีทั้ง
ความรู้และทักษะทางภูมิศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุด
5. ด้านผลกระทบ พบว่า ความมีชื่อเสียงทางวิชาการ การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของ
นักเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง และมีความต้องการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถแข่ งขัน
ในเวทีวิชาการด้านภูมิศาสตร์จัดโดยหน่วยงานภายนอกอยู่ในระดับมากที่สุด
6. ด้านประสิทธิผล พบว่า นักเรียนมีความสนใจในกิจกรรมวิชาการด้านภูมิศาสตร์ มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีความต้องการให้นักเรียนใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์แก้ป๎ญหาได้อย่าง
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ: การประเมินและความต้องการการจัดการเรียนการสอน สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประเมินแบบซิปป์
Abstract
The research purpose was to evaluate and study the need of instruction in
the geography strand, learning area of social studies religion and culture in the upper
secondary school based on the basic education core curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008)
in Wattanothaipayap School, Chiang Mai Province by using CIPP Model in six aspects
i.e. 1) Context 2) Input 3) Process 4) Product 5) Impact and
6) Effectiveness. The populations were five school administrators, two upper
secondary geography instructors, and four hundred and fifty-two students. The
research tools were questionnaires for the students, and administrators and teachers.
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The data were analyzed by using frequency, mean, standard deviation, content
analysis and descriptive explanation. The results of the research were as followed :
1. Context : the relevance of the curriculum with the school goals was
considered appropriate at a high level focusing on the 21st century skills integration,
active learning and being consistent with the learning standards and indicators
(Revised B.E. 2560) were proposed and required at the highest level.
2. Input : course syllabus, course description, qualifications of the school
administrators and instructors were considered appropriate at the highest level
whereas the development of modern ICT integration textbook and geographic
laboratory were proposed and required at the highest level.
3. Process : curriculum administration, teaching and learning management,
measurement and evaluation were considered appropriate at a high level whereas
geographic literacy integration in learning was proposed and required at the highest
level.
4. Product : the students geography stand learning achievement and the
average score in the ordinary national educational test in the geography strand,
learning area of social studies religion and culture were considered appropriate at a
high level the 21st century learners development both in core knowledge and
geographic skills were proposed and required at the highest level.
5. Impact : academic honor and further studying in tertiary education were
considered appropriate at a moderate level whereas the students’ ability
development for academic competitions out of school was proposed and required
at the highest level.
6. Effectiveness : the students were interested in geographic activities was
considered appropriate at a high level whereas students’ problem solving using
geographic skills was proposed and required at a high level.
Keywords: Evaluation and requirement of instruction, Geography strand, Learning
area of social studies religion and culture, CIPP Model
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บทนา
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเป็นการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนของชาติให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ใ ห้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับ
ประเทศไทย 4.0 โลกในศตวรรษที่ 21 และทัดเทียมกับนานาชาติ ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขัน
และด ารงชี วิ ต อย่ า งสร้ า งสรรค์ ใ นประชาคมโลก ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) สาระภูมิศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
สามารถบู ร ณาการกับ ศาสตร์ อื่น ๆ ได้ เช่น ประวัติศ าสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิท ยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ รวมทั้งได้พิจารณาเห็นว่าป๎จจุบันประเทศไทยและพื้นที่ต่างๆ ของโลกเกิดภาวะวิกฤต
ด้านกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และมีผลกระทบอย่างรุนแรงมากขึ้ นเรื่อยๆ นอกจากนั้นกระแสโลกาภิ
วัต น์ ความทัน สมั ย ของวิท ยาการและเครื่อ งมื อ ทางภู มิศ าสตร์ ที่ เป็ นเทคโนโลยีส ารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์มีมากขึ้น ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างความยั่งยืน
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2561)
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
เป็นสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นนาของจังหวัดเชียงใหม่ ได้กาหนดวิสัยทัศน์โรงเรียน คือ องค์กร
แห่งการเรียนรู้มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลายตามหลั ก สู ต รของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร การบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รระดั บ ชั้ น
มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ประกอบด้ ว ยแผนการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ -คณิ ต ศาสตร์ ภาษาอั ง กฤษ–
คณิตศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน ภาษาเกาหลี ธุรกิจอาหาร และดนตรี
สากล (โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ, 2557) พบว่านักเรียนทุกคนที่เรียนในแต่ละแผนการเรียนจะต้องได้
เรียนสาระภูมิศาสตร์ ในรายวิชาพื้นฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ที่ปรากฏตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัฒ โนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่ นอกจากนี้ทาง
โรงเรียนตระหนักในความสาคัญของการจั ดการเรียนการสอนด้านภูมิศาสตร์ยังได้ส่งครูผู้สอนสาระ
ภูมิศาสตร์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรมครูภูมิศาสตร์โอลิมปิก รุ่นที่ 3 จัดโดยมูลนิธิส่งเสริม
โอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้า
ฟูากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ในปี พ.ศ. 2559 (ฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์,
2561)
โรงเรียนเริ่มดาเนินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 จนถึงป๎จจุบัน (เศรษฐวิทย์ สมสัตย์, 2561) ใน
ส่วนของการบริหารจัดการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้น
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มัธยมศึกษาตอนปลายนั้ น จาแนกมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละสาระในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาพื้นฐาน คือ สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม และสาระศาสนา
ศีลธรรม จริยธรรม จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สาระเศรษฐศาสตร์และสาระ
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ สาระภูมิศาสตร์
จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ชนกพร ศาสตราคม, 2561) จากข้อมูลข้างต้น
แสดงว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จะได้เรียนรู้สาระภูมิศาสตร์
เกี่ยวกับลักษณะของโลกทางกายภาพและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของ
ธรรมชาติ ใช้ แ ผนที่ แ ละเครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ในการค้ น หาวิ เ คราะห์ สรุ ป และใช้ ข้ อ มู ล ภู มิ
สารสนเทศอย่างประสิทธิภาพ ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) หลักการจัดลาดับการเรียนรายวิชาต่างๆ ทาง
สังคมศึกษาฯ ควรพิจารณาการจัดวางลาดับการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กล่ าวคือ ไม่ควรให้ นักเรีย นเรี ย นสาระเศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครองอยู่ใน
ระดับ ชั้นเดีย วกัน เพราะในแต่ล ะสาระจะมีเนื้อหาที่ยากสลับซับซ้อนควรกระจายสาระเหล่ านี้ให้
นักเรียนได้เรียนรู้ตามระดับชั้นที่เหมาะสม (เกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ และสมเกียรติ อินทสิงห์, 2558)
ทั้งนี้ ในการจั ด การเรี ย นการสอนสาระภู มิศ าสตร์ขึ้ นอยู่ กับ ดุล ยพินิ จการจั ดวางล าดับ รายวิช าให้
เหมาะสมตามสภาพบริบทของแต่ละสถานศึกษาที่แตกต่างกัน
ป๎จจุบันเป็นเวลาร่วมทศวรรษที่การจัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์ได้ขับเคลื่อนภายใต้
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม ของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ซึ่งในช่วง
เวลาขณะดาเนินการใช้หลักสูตรที่ผ่านนั้นมายังไม่เคยปรากฏการประเมินการจัดการเรียนการสอน
อย่างเป็นรูปธรรม เพราะหลักสู ตรเป็ นประเด็นหลักสาคัญในด้านการศึกษา ซึ่งครอบคลุมทั้งด้าน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร เช่น การกาหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีการและการประเมินผลของ
นักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการทบทวนหรือประเมินผลหลักสูตร (Su, 2012) ซึ่งการประเมิน
หลักสูตรเป็นกระบวนการในการจัดเตรี ยมสารสนเทศสาหรับใช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงการบริหารหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพและ
ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และสังคม ในการประเมินหลักสูตรทาได้หลายลักษณะ เช่น การ
ประเมินหลังการใช้หลักสูตรครบวงจร (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2558) นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศใช้มาตรฐานการเรีย นรู้ และตัว ชี้วัด สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่ มสาระการเรียนรู้สั งคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรั บปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 โดยเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2561 นี้เป็นต้นไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
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ผู้วิจัยจึงสนใจประเมินและศึกษาความต้องการของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนสาระ
ภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนวัฒโนทั ยพายัพ จังหวัด
เชีย งใหม่ ในปี การศึกษา 2560 โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)
(Stufflebeam et al., 2007) เพื่อนาผลการวิจัยมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาหลักสูตรและ
การจั ดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อประเมินและศึกษาความต้องการของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศัก ราช 2551 ของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ปี
การศึกษา 2560 ใน 6 ด้าน คือ 1) ด้านบริบท (Context) 2) ด้านป๎จจัยเบื้องต้น (Input) 3) ด้าน
กระบวนการ (Process) 4) ด้านผลผลิต (Product) 5) ด้านผลกระทบ (Impact) และ 6) ด้าน
ประสิทธิผล (Effectiveness)
วิธีดาเนินการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
ผู้วิจัยกาหนดขอบเขตตามรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model โดยปรับขยายการประเมิน
ผลผลิต (Product) ออกเป็น การประเมินผลกระทบ (Impact) และการประเมินประสิทธิผ ล
(Effectiveness) ของสิ่งที่ได้รับการประเมิน (รัตนะ บัวสนธ์, 2556) ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้านบริบท (Context) ได้แก่ ความสอดคล้องของหลักสูตรกับเปูาหมายการจัดการศึกษา
ตามสถานศึกษา ความสอดคล้องของหลักสูตรกับทิศทางนโยบายการศึกษาของประเทศ
2. ด้านป๎จจัยเบื้องต้น (Input) ได้แก่ โครงสร้างรายวิชา คาอธิบายรายวิชา คุณสมบัติ
ผู้บริหารและครูผู้สอน สื่อ/อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้
3. ด้านกระบวนการ (Process) ได้แก่ การบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล
4. ด้านผลผลิต (Product) ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระภูมิศาสตร์ ผลคะแนนเฉลี่ย
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระภูมิศาสตร์
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5. ด้ า นผลกระทบ (Impact)
ได้ แ ก่ ความมี ชื่ อ เสี ย งทางวิ ช าการ การศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียน
6) ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) ได้แก่ นักเรียนสนใจในกิจกรรมวิชาการด้านภูมิศาสตร์
ของและใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์แก้ป๎ญหาได้อย่างเหมาะสม
ประชากร
การวิจัยครั้งนี้ศึกษากับประชากรทั้งหมด ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนจานวน 5 คน ได้แก่
ผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 1 คน และรองผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 4 คน ครูผู้สอนสาระ
ภู มิ ศ าสตร์ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม ที่ รั บ ผิ ด ชอบสอนในระดั บ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 2 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ทุกแผนการ
เรียนทั้ง 11 ห้องเรียน จานวน 452 คน รวมทั้งสิ้น 459 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามสาหรับนักเรียน และแบบสอบถามสาหรับผู้บริหารและครู ดังนี้
1. แบบสอบถามสาหรับผู้เรียน แบ่งออกเป็น 3 ตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของนักเรียน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สอบถามความ
คิดเห็นและความต้องการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ จาแนกเป็นด้านบริบท ด้าน
ป๎จจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ และด้านประสิทธิผล มีลักษณะการตอบ
เป็นระดับความเหมาะสมและความต้องการในระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ตามลาดับ
ตอนที่ 3 เป็นคาถามปลายเปิด (Open Ended) เกี่ยวกับป๎ญหาและข้อเสนอแนะการจัดการ
เรี ย นการสอนสาระภู มิ ศ าสตร์ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม ระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ของ
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
2. แบบสอบถามสาหรับผู้บริหารและครู มี 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารและครู
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สอบถามความ
คิดเห็นและความต้องการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมั ธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ จาแนกเป็นด้านบริบท ด้าน
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ป๎จจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ และด้านประสิทธิผล มีลักษณะการตอบ
เป็นระดับความเหมาะสมและความต้องการในระดั บมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ตามลาดับ
ตอนที่ 3 เป็นคาถามปลายเปิด (Open Ended) เกี่ยวกับป๎ญหาและข้อเสนอแนะการจัดการ
เรี ย นการสอนสาระภู มิ ศ าสตร์ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม ระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ของ
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
แบบสอบถามส าหรั บ นั กเรียน และแบบสอบถามส าหรับผู้ บริห ารและครู ผู้ วิจัยเริ่มจาก
การศึกษาค้นคว้า เอกสาร ตารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลและการศึกษา
ความต้องการของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษาเพื่อกาหนด
เป็นโครงสร้างของเครื่องมือและขอบเขตเนื้อหา แล้ วนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ ผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 5 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน 2 ท่าน และด้านการวัดและประเมินผล 3 ท่าน
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index
of Item Objective Congruence: IOC) โดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อตั้งแต่ 0.601.00 (Samuttai, 2015) แบบสอบถามที่ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแล้วได้ค่า IOC เท่ากับ 0.70 ก่อน
นาแบบสอบถามไปใช้จริง
วิธีการเก็บข้อมูล
1. ศึก ษาหลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน พุท ธศั กราช 2551 ในส่ ว นของสาระ
ภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เปูาหมายการจัดการศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนวั ฒโนทัย
พายัพ เอกสาร ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
หลักสูตรในรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. กาหนดสิ่งที่จะประเมินตามรูปแบบ CIPP Model ของ Stufflebeam แล้วสร้างรายการ
คาถามตามสิ่งที่จ ะประเมิน ภายในขอบเขตเนื้อหาที่กาหนด แล้ วพัฒ นาเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
ประกอบด้วย แบบสอบถามสาหรับนักเรียน และแบบสอบถามสาหรับผู้บริหารและครู
3. น าเครื่ อ งมื อ ไปให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบ และปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพ
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4. น าแบบสอบถามส าหรั บ นักเรี ยน และแบบสอบถามส าหรับผู้ บ ริห ารและครูไปใช้กั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 คณะผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนสาระภูมิศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามลาดับ
5. รวบรวมผลข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากแบบสอบถามส าหรั บ นั ก เรี ย น และแบบสอบถามส าหรั บ
ผู้บริหารและครูสู่การวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ผลการประเมินและศึกษาความต้องการของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนสาระ
ภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้ว
นาค่าเฉลี่ยไปแปลความหมายตามเกณฑ์การแปลผลดังนี้ (McMillan & Schumacher, 2014)
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายถึง มาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายถึง น้อย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายถึง น้อยที่สุด
2. ป๎ญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ จากแบบสอบถามปลายเปิด ผู้วิจัยได้นามาจัดลาดับและจัดหมวดหมู่ของคาตอบ
ในแต่ละด้านเพื่อน าไปใช้ในการวิเคราะห์ เนื้อหา (Content Analysis) จากนั้นนาเสนอผลการ
วิเคราะห์ในลักษณะความเรียง
ผลการวิจัย
1. ผลการประเมินและความต้องการของการจัดการเรียนการสอนฯ ด้านบริบท แสดงได้ดัง
ตารางที่ 1
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ตาราง1 ผลการประเมินและความต้องการของการจัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์ฯ ด้านบริบท
ข้อที่

รายการประเมิน

1.

ความสอดคล้องของ
หลักสูตรกับเปูาหมายการ
จัดการศึกษาตาม
สถานศึกษา
มุ่งเน้นบูรณาการเรียนรู้
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
มุ่งเน้นการเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning)
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560)
รวม

2.
3.
4.

ระดับความเหมาะสม
แปลผล
3.56

0.78

3.39

มาก

ระดับความต้องการ
แปลผล
4.02

0.87

มาก

0.63 ปานกลาง

4.68

0.74

มากที่สุด

2.78

0.84 ปานกลาง

4.82

0.85

มากที่สุด

2.75

0.89 ปานกลาง

4.53

0.81

มากที่สุด

3.12

0.79 ปานกลาง

4.51

0.82

มาก
ที่สุด

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผลการประเมินและศึกษาความต้องการของนักเรียนต่อการ
จัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์ฯ ด้านบริบท ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง
และมีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด ความสอดคล้องของหลักสูตรกับเปูาหมายการจัดการศึกษา
ตามสถานศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีความต้องการมุ่งเน้นบูรณาการเรียนรู้ทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) อยู่ในระดับมากที่สุด ในส่วนผู้บริหารและคณะครูมีความ
คิดเห็นตรงกันว่าควรมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) (5 คน) มุ่งเน้นบูรณาการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (2 คน)
2. ผลการประเมิน และความต้องการของการจัดการเรียนการสอนฯ ด้านป๎จจัยเบื้องต้น
แสดงได้ดังตารางที่ 2
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ตาราง 2 ผลการประเมินและความต้องการของการจัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์ฯ ด้านป๎จจัย
เบื้องต้น
ข้อที่

รายการประเมิน

1.

โครงสร้างรายวิชาแสดงให้
เห็นโครงสร้างของประเด็น
เรียนรู้ที่น่าสนใจและท้าทาย
คาอธิบายรายวิชาแสดง
รายละเอียดที่นักเรียนควรรู้
ความสามารถและ
คุณลักษณะที่จะเกิดขั้น
คุณสมบัติของผู้บริหารมี
วิสัยทัศน์ มีความเป็นผู้นาทาง
วิชาการ และสร้างบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้
คุณสมบัติของครูผู้สอนมี
ความรู้ ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน
ความทันสมัยของ สื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ในการเรียนการสอน
ทางภูมิศาสตร์
โรงเรียนให้การสนับสนุน
งบประมาณในการจัดการ
เรียนการสอนด้านภูมิศาสตร์
โรงเรียนมีหนังสือเรียนที่
ทันสมัยสามารถใช้เรียนรู้
ร่วมกับอุปกรณ์ ICT
โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการทาง
ภูมิศาสตร์
รวม

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ระดับความเหมาะสม
แปลผล

ระดับความต้องการ
แปลผล

4.67

0.71

มากที่สุด

3.28

0.61

ปานกลาง

4.56

0.68

มากที่สุด

3.52

0.73

มาก

4.58

0.81

มากที่สุด

3.73

0.82

มาก

4.76

0.87

มากที่สุด

3.80

0.80

มาก

3.40

0.58

ปานกลาง

3.78

0.68

มาก

3.45

0.62

ปานกลาง

3.62

0.59

มาก

3.34

0.73

ปานกลาง

4.84

0.83

มากที่สุด

2.48

0.75

น้อย

4.78

0.85

มากที่สุด

3.91

0.72

มาก

3.92

0.74

มาก
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จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผลการประเมินและศึกษาความต้องการของนักเรียนต่อการ
จัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์ฯ ด้านป๎จจัยเบื้องต้น ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
และมีความต้องการอยู่ในระดับมากโครงสร้างรายวิชา คาอธิบายรายวิชา คุณสมบัติผู้บริหารและ
ครูผู้สอน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความต้องการให้มีหนังสือเรียนที่ทันสมัย
สามารถใช้เรียนรู้ร่วมกับอุปกรณ์ ICT และมีห้องปฏิบัติการทางภูมิศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุด ในส่วน
ผู้บริหารและคณะครูมีความคิดเห็นตรงกันว่าควรมีการพัฒนาหนังสือเรียนที่ทันสมัยสามารถใช้เรียนรู้
ร่วมกับอุปกรณ์ ICT และมีห้องปฏิบัติการทางภูมิศาสตร์ฯ (7 คน)
3. ด้านกระบวนการ
ตาราง3 ผลการประเมินและความต้องการของการจัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์ฯ ด้าน
กระบวนการ
ข้อที่
1.

รายการประเมิน

ระดับความเหมาะสม
แปลผล

ระดับความต้องการ
แปลผล

การบริหารจัดการ
3.63 0.81
มาก
3.62 0.76
มาก
หลักสูตร
2. การจัดการเรียนการสอน 4.40 0.73
มาก
3.43 0.83
มาก
3. การวัดและประเมินผล
4.43 0.82
มาก
4.31 0.74
มาก
4. การบูรณาการเรียนรู้เรื่อง
3.45 0.54 ปานกลาง 4.59 0.63 มากที่สุด
ทางภูมิศาสตร์
รวม
3.98 0.73
มาก
3.99 0.74
มาก
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าแสดงให้เห็นว่าผลการประเมินและศึกษาความต้องการของ
นักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์ฯ ด้านกระบวนการ ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากและมีความต้องการอยู่ในระดับมาก การบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีความต้องการให้บูรณาการการ
เรียนรู้เรื่องทางภูมิศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุด ในส่วนผู้บริหารและคณะครูมีความคิดเห็นตรงกันว่า
ควรบูรณาการเรียนรู้เรื่องทางภูมิศาสตร์ (7 คน)
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4. ด้านผลผลิต
ตาราง4 ผลการประเมินและความต้องการของการจัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์ฯ ด้าน
ผลผลิต
ข้อที่

รายการประเมิน

1.

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน สาระ
ภูมิศาสตร์
ผลคะแนนเฉลี่ยการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ของนักเรียนชั้น ม.
6 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม สาระ
ภูมิศาสตร์
ผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21
มีทั้งความรู้และทักษะทาง
ภูมิศาสตร์
รวม

2.

3.

ระดับความเหมาะสม
แปลผล

ระดับความต้องการ
แปลผล

3.78

0.73

มาก

3.83

0.57

มาก

3.50

0.75

มาก

3.54

0.68

มาก

3.42

0.83 ปานกลาง

4.63

0.82

มากที่สุด

3.57

0.77

4.00

0.69

มาก

มาก

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าผลการประเมินและศึกษาความต้องการของนักเรียนต่อการ
จัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์ฯ ด้านผลผลิต ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมี
ความต้องการอยู่ในระดับมาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระภูมิศาสตร์ ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีความต้องการให้พัฒนาผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ให้มีทั้ง
ความรู้และทักษะทางภูมิศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุด ในส่วนผู้บริหารและคณะครูมีความคิดเห็น
ตรงกันว่าควรพัฒนาผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ให้มีทั้งความรู้และทักษะทางภูมิศาสตร์ (7 คน)

253

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

5. ด้านผลกระทบ
ตาราง5 ผลการประเมินและความต้องการของการจัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์ฯ ด้าน
ผลกระทบ
ข้อที่
1.

รายการประเมิน

ระดับความเหมาะสม
แปลผล

ระดับความต้องการ
แปลผล

ความมีชื่อเสียงทาง
3.23 0.78 ปานกลาง 3.57 0.85
มาก
วิชาการ
2. การศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาของ
3.40 0.75 ปานกลาง 4.03 0.63
มาก
นักเรียน
3. พัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
แข่งขันในเวทีวิชาการด้าน
2.47 0.70
น้อย
4.59 0.71 มากที่สุด
ภูมิศาสตร์จัดโดย
หน่วยงานภายนอก
รวม
3.03 0.74 ปานกลาง 4.06 0.73
มาก
จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่าผลการประเมินและศึกษาความต้องการของนักเรียนต่อการ
จัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์ฯ ด้านผลกระทบ ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปาน
กลางและมี ค วามต้ อ งการอยู่ ใ นระดั บ มาก
ความมี ชื่ อ เสี ย งทางวิ ช าการ การศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียน มีความเหมาะสมอยู่ ในระดับปานกลาง และมีความต้องการพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถแข่งขันในเวทีวิชาการด้านภูมิศาสตร์จัดโดยหน่วยงานภายนอกอยู่ในระดับมากที่สุด
ในส่วนผู้บริหารและคณะครูมีความคิดเห็นตรงกันว่าควรพัฒนาผู้เรียนทุกๆ รายการควบคู่กันไป (7
คน)

254

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

6. ด้านประสิทธิผล
ตาราง6 ผลการประเมินและความต้องการของการจัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์ฯ ด้าน
ประสิทธิผล
ข้อที่

รายการประเมิน

ระดับความเหมาะสม
แปลผล

ระดับความต้องการ
แปลผล

1.

นักเรียนมีความสนใจใน
ปาน
กิจกรรมวิชาการด้าน
3.62 0.76
มาก
3.34 0.83
กลาง
ภูมิศาสตร์
2. นักเรียนใช้ทักษะทาง
ภูมิศาสตร์แก้ป๎ญหาได้
3.06 0.68 ปานกลาง 3.85 0.67
มาก
อย่างเหมาะสม
รวม
3.34 0.72 ปานกลาง 3.60 0.75
มาก
จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่าผลการประเมินและศึกษาความต้องการของนักเรียนต่อการ
จัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์ฯ ด้านประสิทธิผล ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปาน
กลางและมีความต้องการอยู่ในระดับมาก นักเรียนมีความสนใจในกิจกรรมวิชาการด้านภูมิศาสตร์ มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีความต้องการให้นักเรียนใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์แก้ป๎ญหาได้
อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ในส่วนผู้บริหารและคณะครูมีความคิดเห็นตรงกันว่าควรพัฒนาผู้เรียน
ทุกรายการควบคู่กันไป (7 คน)
สรุปและอภิปรายผล
ผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัยในแต่ละประเด็นต่อไปนี้
1. ด้านบริบท พบว่า ความสอดคล้องของหลักสูตรกับเปูาหมายการจัดการศึกษาตาม
สถานศึกษามีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมาก อันเป็นผลมาจากการมีส่วนร่ว มของคณะครูในการ
ออกแบบ วางแผน ระดมความคิดในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี้ได้เสนอแนะให้ครูควรมีส่วน
ร่ ว มในการวางแผนและพั ฒ นาหลั ก สู ต รในทุ ก ขั้ น ตอนส าหรั บ การปฏิ บั ติ ง านที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(Chaiyana, 2016 ; Kobiah, 2016) และมีความต้องการมุ่งเน้นบูรณาการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) อยู่ในระดับมากที่สุดนั้นนับเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะนาไปสู่การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาหลักสูตรสาระภู มิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
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วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ซึ่งมีผลการวิจัยสนับสนุนว่าหน่วยการเรียนการสอนที่ใช้กระบวนการพัฒนาหลักสูตรเป็น
นวัตกรรมและสามารถนาไปปฏิบัติจริงในสภาพบริบทของครูได้ (Richards et al., 2016)
2. ด้านป๎จจัยเบื้องต้น พบว่า โครงสร้างรายวิชา คาอธิบายรายวิชา คุณสมบัติผู้บริหารและ
ครูผู้สอน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นผลมาจากกระบวนการมีส่วนร่วมจากคณะครู
กรรมการหลั ก สู ต ร ผู้ ป กครอง ชุ ม ชนในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ประกอบด้วยกระบวนการการมีส่ วนร่วมของป๎จจัยนาเข้าต่างๆ เช่น ลักษณะทางวัฒนธรรม การ
สนทนากลุ่มของผู้ที่เกี่ยวข้อง จะนาไปสู่การการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี (Hurtado et al., 2018) และ
มีความต้องการให้มีหนังสือเรียนที่ทันสมัยสามารถใช้เรียนรู้ร่วมกับอุปกรณ์ ICT เป็นผลมาจาก
นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก การใช้ ICT ในกระบวนการทางการศึกษาในศตวรรษ
ที่ผ่านมาได้พัฒนานักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความรู้และทักษะกระบวนการ ตัวอย่างที่ใช้กันอย่าง
แพร่หลาย เช่น มัลติมีเดีย (Multimedia) ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะด้านการรับรู้
(Sensory Perception) (Solcova, 2016) และต้องการมีห้องปฏิบัติการทางภูมิศาสตร์อยู่ในระดับ
มากที่สุด อาจเนื่องมาจากสภาพป๎จจุบันการเรียนการสอนยังให้ในห้องเรียนประจาของนักเรียนและ
เน้นการสอนแบบบรรยายเป็นหลัก ทั้งนี้ โรงเรียนได้สารวจความต้องการเพื่อพัฒนาอาคารเรียนหลัง
ใหม่ (ฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์, 2561) ซึ่งวิชาที่ใช้การเรียนรู้โดยใช้ห้องปฏิบัติการเป็นฐานอาจมี
จุดมุ่งหมายให้นักเรียนได้เรียนรู้โปรแกรมทางภูมิศาสตร์ เช่น GIS ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสาคัญจาเป็นใน
ป๎จจุบัน ทาให้นักเรียนได้แนวคิดเชิงพื้นที่และเกี่ยวข้องกับการศึกษาทางภูมิศาสตร์ (Etherington,
2016)
3. ด้านกระบวนการ พบว่า การบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากมีการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดการเรียน
การสอนร่วมกันของคณะครู สอดคล้องกับการประเมินผลกิจกรรมโครงการที่พัฒนาขึ้นโดยใช้การวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในส่วนของโครงการปรับปรุงหลักสูตรภาพรวมส่วนใหญ่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ (IOC) มากกว่า 0.5 (Chaiyana, 2015) อย่างไรก็ตามควรมีการนา
เทคโนโลยีเข้ามาสู่กระบวนการเรียนรู้ ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเครือข่ายมือถือ การใช้
อุปกรณ์พกพาและเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในการเรียนรู้ไม่ได้จากัดด้วยเวลาและพื้นที่ การใช้งาน
ดังกล่าวร่วมกับกลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมสามารถบรรลุผลได้ดียิ่งขึ้น (Chang et al., 2018) และ
มีความต้องการให้บูรณาการการเรียนรู้เรื่องทางภูมิศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุด เพราะการรู้ทาง
ภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) เป็นทักษะที่สาคัญที่สุดพลเมืองแห่งศตวรรษที่ 21 (Galani, 2016) แผนที่
และภาพจากดาวเทียมสามารถใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อระบุและเปรียบเทีย บรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน
และการแปลความหมายเชิงพื้นที่มีความสาคัญต่อการรู้ด้านแผนที่ (Larangeira & Van der Merwe,
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2016) นอกจากนี้การใช้ Google Earth สามารถระบุและเปรียบเทียบการตั้งถิ่นฐานได้ การทา
แผนการจั ดการเรี ย นรู้ ส ามารถให้ นักเรียนใช้ Google Earth สารวจอิทธิ พลเชิงพื้นที่ต่างๆ
(Schoeman, 2018) ซึ่งอาจเป็นประเด็นที่ครูสามารถนามาวางแผนในการจัดการเรียนรู้สาหรับ
นักเรียนได้
4. ด้านผลผลิต พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระภูมิศาสตร์ ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เพราะโรงเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
และมี ก ระบวนการสรุ ป ความรู้ อ ย่ า งเข้ ม ข้ น ก่ อ นการสอบทั้ ง นี้ ผ ลคะแนนเฉลี่ ย การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ อยู่
ในระดับ ค่อนข้างดี มีคะแนนเฉลี่ ยอยู่ที่ร้อยละ 50.01 ในปีการศึกษา 2560 (สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2561) และมีความต้องการให้พัฒนาผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21
ให้มีทั้งความรู้และทักษะทางภูมิศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุด อาจเนื่องมาจากความตระหนักต่อสาระ
ภูมิศาสตร์ฯ ที่มีความใกล้ตัวและเชื่อมโยงกับวิถีการดาเนินชีวิตของมนุษย์ แนวทางในการพัฒนา
หลั ก สู ต รภู มิ ศ าสตร์ ส ากลในการเรี ย นการสอน เช่ น ท าให้ เ รารู้ จั ก พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร์ การใช้
จินตนาการทางภูมิศาสตร์ จรรยาบรรณเกี่ยวกับผลกระทบของกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ความคิด
เชิงบูรณาการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับสิ่งแวดล้อม ความคิดเชิงพื้นที่ และการสารวจ
โครงสร้างของสถานที่ วิธีการให้ความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการที่มีประสิทธิผล เป็น
ต้น (Walkington et al., 2018) ซึ่งจะนาไปสู่แนวทางในการออกแบบและพัฒนาปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์ฯ
5. ด้านผลกระทบ พบว่า ความมีชื่อเสียงทางวิชาการ การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของ
นักเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เป็นผลมาจากนักเรียนไม่สามารถสอบผ่านการ
คัดเลือก (ค่าย 1) เพื่อเข้าแข่งขัน ภูมิศาสตร์โอลิ มปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1 (มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่,
2560) ส่ ว นการศึ ก ษาต่ อ มี ห ลายป๎ จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจของนั ก เรี ย น ทั้ ง ป๎ จ จั ย ภายใน
(การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาและบริ บ ททางการเมื อ ง) และป๎ จ จั ย การกระจายการตั้ ง ที่ อ ยู่ ข อง
ประชากรมีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายการลงทะเบียนระดับอุดมศึกษาของประเทศ (Yu, 2016)
ความต้องการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถแข่งขันในเวทีวิชาการด้านภูมิศาสตร์จัดโดยหน่วยงานภายนอก
อยู่ในระดับมากที่สุด อาจเนื่องมาจากความกระตือรือร้นจากระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับมหาวิทยาลัยแบบใหม่
6. ด้านประสิทธิผล พบว่า นักเรียนมีความสนใจในกิจกรรมวิชาการด้านภูมิศาสตร์ มีความ
เหมาะสมอยู่ ใ นระดั บ มาก ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะระบบการคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ
มหาวิทยาลัย (Thai University Center Admission System : TCAS) ซึ่งเริ่มใช้ในปีการศึกษา
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2561 เป็นระบบที่ออกแบบโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กาหนดรอบใช้แฟูมสะสม
ผลงาน (Portfolio) รับตรงที่คัดเลือกผู้ที่มีความสามารถพิเศษโดยมีผลงาน อาทิ เช่น เป็นนักเรียนที่
เคยเป็ น ตั ว แทนแข่ ง ขั น หรื อ ผ่ า นการอบรมภู มิ ศ าสตร์ โ อลิ ม ปิ ก วิ ช าการ (ในระดั บ ภู มิ ภ าค ระดับประเทศ) (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561) อย่างไรก็ตามมีข้อค้นพบประการหนึ่งจากการวิจัย
พบว่าทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อรายวิชาภูมิศาสตร์นั้นไม่มีความสัมพันธ์กับเพศ
และระดับชั้น (Ozdemir, 2012) ส่วนความต้องการให้นักเรียนใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์แก้ป๎ญหาได้
อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากในการเรียนการสอนตามหลักสูตรเดิมยังไม่มีการเน้น
การใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์ อย่ างเข้มข้น การเรียนการสอนมุ่งเน้นแต่เพียงการพัฒ นาผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ ซึ่งมีผลการศึกษาพบว่าควรเพิ่มระดับความรู้ความสามารถทางภูมิศาสตร์ให้เกิดขึ้น
จะต้องเน้นกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาทักษะเป็นแนวทางการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับระดับชั้นของ
ผู้เรียน (Ünlü, 2018) ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ
ประโยชน์ในการประยุกต์ผลการวิจัย
1. ครู ผู้ ส อนสาระภู มิ ศ าสตร์ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ทราบความต้องการอันนามาสู่การวางแผนเพื่อพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) อาทิ เช่น การมุ่งเน้นการบูรณาการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 การ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) บูรณาการการเรียนรู้เรื่องทางภูมิศาสตร์ การพัฒนาหนังสือเรียนที่
ทันสมัยสมารถใช้เรียนรู้ร่วมกับอุปกรณ์ ICT พัฒนาผู้เรียนให้มีทั้งความรู้และทักษะทางภูมิศาสตร์
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถแข่งขันในเวทีวิชาการด้านภูมิศาสตร์ต่าง ๆ ได้อย่างมีศักยภาพ ตลอดจน
นักเรียนสามารถใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์แก้ป๎ญหาได้อย่างเหมาะสม
2. โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพได้ผลการประเมินและการศึกษาความต้องการการจัดการเรียน
การสอนสาระภู มิ ศ าสตร์ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลายอย่างเป็นระบบ อันนาไปสู่การศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาสของ
หลักสูตรเพื่อส่งเสริมความต้องการเชิงวิชาการของผู้เรียน ตลอดจนส่งเสริมให้มีห้องปฏิบัติการทาง
ภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางภูมิศาสตร์ของนักเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 และรองรับ
นโยบายทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
3. หน่วยงานต้นสังกัดในระดับที่สูงขึ้นไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงาน
ศึกษาธิ การจั ง หวัด สามารถน าผลการวิ จัย ไปสู่ การกาหนดนโยบายทางการศึ กษาเป็ นฐานข้ อมู ล
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เบื้องต้นทางวิชาการนาไปสู่การพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณค่าและมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของการจัด
การศึกษาตามสภาพจริง
แนวทางการวิจัยที่ควรทาต่อไป
1. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการวิจัย คือ ผลการประเมินและความต้องการ
การของการเรียนการสอนสาระภูมิศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ว่ามี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร
2. ควรเพิ่มกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องในการวิจัย อาทิ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่นๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย เพื่อที่จะทาให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย
และเป็นประโยชน์สาหรับการตัดสินใจทางด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนต่อไป
3. ควรมีการประเมินหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมใน
ระดับชั้นอื่นๆ ได้แก่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นต้น
4. ควรมีการประเมินการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดและรูปแบบการประเมินรูปแบบอื่นๆ
ได้แก่ การประเมินแบบ Balance Score Card (BSC) รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ (Tyler) และ
รูปแบบการประเมินของสเตค (Stake) เป็นต้น
5. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาและติดตามผลการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การใช้เทคนิควิธีสอน สื่อ นวัตกรรมต่างๆ เช่น การพัฒนาหนังสื อ
เรียนที่ทันสมัยสามารถใช้เรียนรู้บูรณาการร่วมกับอุปกรณ์ทาง ICT การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางภูมิศาสตร์ของนักเรียน เป็นต้น
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่ ที่อนุเคราะห์ให้การวิจัย
ครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ที่ให้ความร่วมมือในการวิจัยครั้งนี้ ตลอดจนคณาจารย์
จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล ะ
มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวงที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจคุณภาพเครื่องมือในการ
วิจัย ตลอดจนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สนับสนุนทุนการวิจัยครั้งนี้
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหา และความต้องการระบบการจองห้อง
ประชุมออนไลน์ 2) ออกแบบและพัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์ และ 3) ประเมินความพึง
พอใจระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการ
เก็บรวบรวมข้อมูลปัญหา และความต้องการระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ด้วยแบบสัมภาษณ์ 2)
ขั้นตอนการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์ โดยการใช้ภาษา PHP และ
ฐานข้อมูล MySQL และ 3) ขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจระบบการจ้องห้องประชุมออนไลน์
โดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ระบบสามารจัดการข้อมูล ต่าง ๆ เกี่ยวกับการจองห้ อง
ประชุม ได้แก่ ข้อมูลห้อง ข้อมูลการจองห้อง ข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลประเภทการจอง ข้อมูลหน่วยงาน
และข้อมูลผู้ใช้ระบบ รวมไปถึงรายงานการจองห้องประชุมประจาเดือน ทั้งนี้ระบบช่วยอานวยความ
สะดวกให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยในการจองห้องประชุมผ่านเว็บไซต์บนเครื่องคอมพิวเตอร์
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และยังช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ให้สามารถตรวจสอบความพร้อมใช้
งานของห้องประชุม สามารถจอง ยกเลิกการจอง เปลี่ยนแปลงการจองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: การพัฒนาระบบ ระบบการจอง การจองห้องประชุม การจองห้องประชุมออนไลน์
Abstract
This study aims to 1) study problems and needs of online meeting room
reservation system, 2) design and develop online meeting room reservation system,
and 3) evaluate satisfaction of online meeting room reservation system. The study
was divided into 3 phases: 1) collection of data about problems and needs of online
meeting room reservation system through interview, 2) analysis, design and
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development of online meeting room reservation system using PHP and MySQL
database, and 3) evaluation of satisfaction in the developed online meeting room
reservation system using questionnaire. Results indicated that the developed system
could manage various information about meeting room reservation, such as room,
reservation, equipment, type of reservation, organization, users, and monthly
reservation report. The developed system could facilitate university personnel in
reserving meeting rooms via the web site through computers, tablets, and smart
phones. It also helps university staff in checking readiness of meeting rooms,
reserving cancelling, and changing reservation effectively.
Keywords: system development, reservation system, meeting room reservation,
online meeting room reservation
บทนา
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับความสนใจนามาใช้งานในหลายลักษณะและเกือบทุก
ธุรกิจ โดยที่พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ส่งผลกระทบในวงกว้างไปทุกวงการทั้งภาคเอกชน
และราชการ ซึ่งระบบสารสนเทศสามารถช่วยสร้างประโยชน์ต่อการดาเนินงานขององค์กรไม่ว่าจะ
เป็น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ช่วยในการ
กาหนดเป้าหมายกลยุทธ์และการวางแผนปฏิบัติการ ช่วยในการตรวจสอบการดาเนินงาน ช่วยใน
การศึกษาและวิเคราะห์สาเหตูของปั ญหา ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น
และช่วยลดค่าใช้จ่าย
มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีร าชมงคลล้านนา พิษณุโ ลก เป็นวิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ภายใน
มหาวิทยาลั ยได้มีการดาเนิ น กิจ กรรมต่าง ๆ เป็นประจา เช่น การอบรม สั มมนา ประชุม Video
Conference หรือการเรียนการสอน เป็นต้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่มีระบบจองห้องประชุมเวลา
ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ จึงมีการใช้แบบขอใช้ห้องประชุมที่เป็นเอกสารในการจองห้องประชุม ซึ่งจาก
การดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ ที่ทาการรับเรื่องการจองห้องประชุมจากผู้ขอใช้บริการ มีความยากต่อ
การตรวจสอบรายละเอียดของการจองห้ องประชุม ทั้งในด้านของจานวนผู้ เข้าประชุม การขอใช้
อุปกรณ์ บางกรณีเกิดการจองห้องซ้ากัน การสรุปการจองห้องประชุมแต่ละครั้งต้องค้นหาเอกสารซึ่ง
บ้างก็สูญหายจึงยากต่อการตรวจสอบเพื่อสรุปผล
จากเหตุ ผ ลข้ า งต้ น ผู้ จั ด ท าจึ ง ได้ พั ฒ นาระบบจองห้ อ งประชุ ม ออนไลน์ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลกขึ้น เพื่อจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ เพิ่มประสิทธิภาพใน
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การจองห้องประชุม ทาให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ โดยผู้ใช้งานสามารถ
จองตรวจสอบการจองห้องประชุมได้ ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มลบ แก้ไข ข้อมูลของการจองห้ อง
ประชุม สามารถจั ดการสมาชิก อีกทั้งยั งสามารถสรุปรายละเอี ยดการจองห้ องประชุมได้ ทาให้
ระบบงานเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหาของการจองห้องประชุมในปัจจุบัน และเก็บรวบรวมความต้องการระบบ
การจองห้องประชุมออนไลน์
2. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พิษณุโลก
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจระบบการจ้องห้องประชุมออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา พิษณุโลก
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา พิษณุโลก แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ขั้ น ตอนการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ปั ญ หา และความต้ อ งการระบบการจองห้ อ งประชุ ม
ออนไลน์
ขั้นตอนนี้ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการศึกษา โดยทาการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง ได้แก่ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จานวน 5 คน ซึ่งในแบบสัมภาษณ์จะมีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
- ปัญหาที่พบในปัจจุบันของการจองห้องประชุม
- ขั้นตอนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
- ความต้ อ งการระบบการจองห้ อ งประชุ ม ออนไลน์ ใ นส่ ว นของ ข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ น ใน
ดาเนินงานการจองห้องประชุมมีอะไรบ้าง และรายงานที่จาเป็นในการดาเนินงานการจองห้องประชุม
คือรายงานใดและมีรายละเอียดอย่างไร
ซึ่งเมื่อทาการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และสรุปผล
ปัญหาและความต้องการระบบการจองห้องประชุมออนไลน์เพื่อนาไปใช้ในขั้นตอนต่อไป
2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์
ในขั้นตอนนี้จะนาผลสรุปที่ได้จากการสัม ภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของ
ระบบมาใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ด้วยการสร้างแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow
Diagram) ซึ่งเป็น แผนภาพที่บอกถึงรายละเอียดของระบบ โดยเฉพาะข้อมูล และผั งการไหลของ
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ข้อมูล หลังจากนั้นทาการพัฒนาระบบตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยการใช้ภาษา PHP และใช้ฐานข้อมูล
MySQL
3. ขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจระบบการจ้องห้องประชุมออนไลน์
ในขั้นตอนนี้จะทาหลังจากที่มีการพัฒนาระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ และมีการ
ติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นจะให้กลุ่มตัวอย่างได้ใช้ระบบ 15 วัน แล้วทาการสารวจความ
พึงพอใจด้วยแบบสอบถาม กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน ได้แก่ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ หลังจากนั้น
วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วสรุปผลความพึงพอใจที่ได้
ผลการวิจัย
ผู้ ศึกษาได้ดาเนิ น การศึกษาเพื่อพัฒ นาระบบการจองห้ องประชุมออนไลน์ มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีร าชมงคลล้านนา พิษณุโลก ตามขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้ตามลาดับ ซึ่งสามารถนาเสนอ
ผลการวิจัยออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่ว นที่ 1 ผลการเก็บ รวบรวมข้อมูล ปัญหา และความต้องการระบบการจองห้ องประชุม
ออนไลน์
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง พบว่า การจองห้องประชุมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มีปัญหาดังนี้
- การบริหารจัดการข้อมูลในการเก็บข้อมูลการจองห้องประชุม ยากต่อการจดบันทึก
และจั ดเก็บ ข้อมูลบางอย่ างเกิดการสูญหาย ไม่มีความเป็นระบบงาน และพบปัญหาล่ าช้าในการ
สืบค้นข้อมูลเป็นที่ยากลาบาก
- มีความยากต่อการตรวจสอบรายละเอียดของการจองห้องประชุม ทั้งในด้านจานวน
ผู้เข้าประชุม การขอใช้อุปกรณ์
- การสรุปการจองห้องชุมแต่ละครั้งต้องค้นหาเอกสารซึ่งบ้างก็สูญหาย จึงยากต่อการ
ตรวจสอบเพื่อสรุปผล
- รายงานที่จาเป็นในการดาเนินงานของระบบการจองห้องประชุม ได้แก่ รายงานการ
จองห้องประชุม
ทั้งนี้มีความต้องการระบบจองห้องประชุมออนไลน์ จาแนกเป็น 2 ส่วนคือ
- ส่วนการจัดเก็บข้อมูลโดยระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และค้นหา โดยมีขอบเขต
ระบบ ได้แก่ การจัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบ การจัดการข้อมูลห้องประชุม การจัดการข้อมูลการจองห้อง
ประชุม การจัดการข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ และ การอนุมัติ/ยกเลิก การจองห้องประชุม
- ส่วนการสรุปรายงานโดยมีรายงานสรุปการจองห้องประชุมประจาเดือน
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์
เมื่อทาการวิเคราะห์ ข้อมูล ของระบบเสร็จสิ้ นได้นาข้อมูล ที่วิเคราะห์ ได้ นามาทาการ
ออกแบบระบบ และพัฒนาระบบ ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ซึ่งผู้ศึกษาได้สร้างแผนภาพกระแสข้อมูล (Data
Flow Diagram) โดยที่ในบทความนี้จะนาเสนอเพียงแค่ 3 แผนภาพ ดังนี้

ภาพ 1 แสดงการออกแบบแผนภาพบริบท (Context Diagram)
จากภาพ 1 แสดงการออกแบบแผนภาพบริบท (Context Diagram) แผนภาพกระแส
ข้อมูลระดับบนสุดที่แสดงภาพรวมการทางานของระบบที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอก
ระบบ ทั้งยังแสดงให้เห็นขอบเขต และเส้นแบ่งเขตของระบบที่ศึกษาและพัฒนา ทั้งนี้ในระบบการจอง
ห้องประชุมออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จะมีผู้ใช้งานอยู่ทั้งหมด 3
ระดับ คือ 1) บุคคลทั่วไป 2) สมาชิก และ 3) ผู้ดูแลระบบ
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ภาพ 2 แสดง Process Hierarchy chart
จากภาพ 2 แสดง Process Hierarchy chart ทาให้ทราบถึง Process หลักในระบบ ซึ่ง
ในระบบการจองห้ อ งประชุ ม ออนไลน์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา พิ ษ ณุ โ ลก
ประกอบด้วย Process หลัก 8 Process ด้วยกัน คือ จัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบ จัดการข้อมูลห้อง
ประชุม จัดการข้อมูลการจองห้องประชุม จัดการข้อมูลการอนุมัติการจอง จัดการประเภทการจอง
จัดการข้อมูลหน่วยงาน จัดการข้อมูลอุปกรณ์ และจัดการข้อมูลรายงานการจอง
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ภาพ 3 แสดง ER Diagram
จากภาพ 3 แสดง ER Diagram หรือแบบจาลองโครงสร้างฐานข้อมูลของระบบ ซึ่ง
ประกอบด้วย 6 รีเลชัน ได้แก่ member เก็บข้อมูลผู้ใช้ระบบ bookroom เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจอง
ห้องประชุม equip เก็บข้อมูลอุปกรณ์ type เก็บข้อมูลประเภทการจอง room เก็บข้อมูล
รายละเอียดห้องประชุม และ unit_all เก็บข้อมูลหน่วยงาน
จากภาพ 4 แสดงการออกแบบแผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) เป็น
การเขียนผังการไหลของข้อมูลในระดับต่าง ๆ ของระบบ
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ภาพ 4 แสดงการออกแบบแผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram)
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2. ผลการพัฒนาระบบ เมื่อนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และออกแบบมาพัฒนาระบบ
การจองห้องประชุมออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โดยการใช้ภาษา
PHP และฐานข้อมูล MySQL ซึ่งจะมีผู้ใช้งานอยู่ 3 ระดับ คือ 1) บุคคลทั่วไป 2) สมาชิก และ 3)
ผู้ดูแลระบบ ซึ่งมีหน้าจอการพัฒนาระบบดังแสดงในภาพ 5 ถึง ภาพ 7 ดังนี้

ภาพ 5 แสดงหน้าการจองห้องประชุม
จากภาพ 5 เป็นการแสดงหน้าการจองห้องประชุม ผู้ใช้ระบบจะทาการจองห้องประชุมโดย
ทาการเลือกหน่วยงานที่จัด ซึ่งจะมีหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก กรอกเรื่องที่จะประชุม
กรอกผู้ร่วมประชุม กรอกจานวนผู้เข้าประชุม ทาการเลือกห้องประชุม โดยเมื่อนาเมาส์ชี้ที่ข้อมูลห้อง
ประชุมทางขวามือจะปรากฏข้อมูลของห้องที่ชี้ขึ้นมา เลือกวันที่ เลือกช่วงเวลาที่ใช้ห้อง เลือกอุปกรณ์
ที่ใช้ เลือกประเภทของการจอง กรอกหมายเหตุ แล้วทาการกดปุ่มจองห้องประชุม เสร็จสิ้นการจอง
(กรอกให้ครบทุกช่องที่มีเครื่องหมาย *)
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ภาพ 6 แสดงหน้ารายละเอียดการจองห้องประชุม
จากภาพ 6 เป็นการแสดงหน้าจอรายละเอียดการจองห้องประชุม จะแสดงข้อมูลการจอง
ทั้ง หมด ได้ แ ก่ หน่ ว ยงานที่ จั ด ประชุ ม หั ว ข้ อ การประชุ ม จ านวนผู้ เ ข้ า ประชุ ม ห้ อ งที่ ใ ช้ ป ระชุ ม
ประเภท วันที่ใช้ห้อง ช่วงเวลาที่ใช้ อุปกรณ์ที่ใช้ หมายเหตุ ชื่อผู้จอง และแสดงผลการอนุมัติ

ภาพ 7 แสดงหน้ารายงานการจองห้องประชุม
จากภาพ 7 เป็ น การแสดงหน้า รายงานการจองห้ อ งประชุม ผู้ ดู แ ลระบบสามารถแสดง
รายงานได้โดยการคลิกเลือกเดือน เลือกปี เลือกห้องประชุมที่ให้บริการ และเลือกสถานะ แล้วกดปุ่มดู
รายการ
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ส่วนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจระบบการจ้องห้องประชุมออนไลน์ สามารถสรุปผลดัง
ตาราง 1
ตาราง 1 แสดงความพึงพอใจระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา พิษณุโลก
หัวข้อประเมิน
1. ความสามารถของระบบในส่วนเพิ่ม/ แก้ไข/ ลบ ข้อมูลผู้ใช้งาน
2. ความสามารถของระบบในส่วนเพิ่ม/ แก้ไข/ ลบ ข้อมูลการจอง
3. ความสามารถของระบบในส่วนเพิ่ม/ แก้ไข/ ลบ ข้อมูลห้องประชุม
4. ความสามารถของระบบในส่วนเพิ่ม/ แก้ไข/ ลบ ข้อมูลอุปกรณ์
5. ความสามารถของระบบในส่วนเพิ่ม/ แก้ไข/ ลบ ข้อมูลประเภทการจอง
6. ความสามารถของระบบในส่วนเพิ่ม/ แก้ไข/ ลบ ข้อมูลหน่วยงาน
7. ความสามารถของระบบในส่วนอนุมัติ/ไม่อนุมัติการจอง
8. ความสามารถของระบบในส่ ว นเพิ่ ม / แก้ ไ ข/ ลบ ข้ อมู ล การจั ด การ
รายงาน
9. ระบบสามารถแสดงผลราย งานได้ถูกต้อง
10. ระบบสามารถจัดการการจองได้อย่างถูกต้อง
11. การแบ่งเมนูของระบบสามารถใช้งานได้ง่าย
12. รูปแบบการจัดระเบียบหน้า จอง่ายต่อความเข้าใจ
13. ความง่ายต่อการใช้งานระบบ
14. ระบบมีความรวดเร็วในการทางาน
ภาพรวม

xˉ
4.56
4.77
4.73
4.53
4.93
4.87
4.83
4.70

SD
0.72
0.98
0.44
0.61
0.24
0.42
0.37
0.74

5.00
4.93
4.77
4.63
4.80
4.93
4.78

0.00
0.25
0.56
0.66
0.40
0.24
0.48

จากตาราง 1 พบว่า ผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.78)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบการจองห้องประชุมออนไลน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ซึ่ง
สามารถเรียงลาดับ 3 ลาดับเรียงจากมากไปน้อย คือ ระบบสามารถแสดงผลราย งานได้ถูกต้อง (xˉ =
5.00) ความสามารถของระบบในส่วนเพิ่ม/ แก้ไข/ ลบ ข้อมูลประเภทการจอง (xˉ = 4.93) ระบบ
สามารถจัดการการจองได้อย่างถูกต้อง (xˉ = 4.93) และระบบมีความรวดเร็วในการทางาน (xˉ = 4.93)
ตามลาดับ ทั้งนี้ความสามารถของระบบในส่วนเพิ่ม/ แก้ไข/ ลบ ข้อมูลอุปกรณ์ มีความพึงพอใจน้อย
สุด (xˉ = 4.53)
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สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาและพัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พิษณุโลก สามารถสรุปและอภิปรายดังนี้
1. สรุปผล
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มี
ประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้น การนาสารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การจอง
ห้องประชุม การทางานเป็ นไปตามลาดับขั้นตอน มีความเป็นระบบในการจัดเก็บ แก้ไข ลบ และ
ค้น หา และช่ว ยเพิ่มความมั่ น ใจในการจองห้องประชุม สามารถทาการจองห้องประชุมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และข้อมูลมีความปลอดภัยไม่มีการสูญหาย ซึ่งระบบงานที่พัฒนาออกมานั้น มีการ
จัดการทางานดังต่อไปนี้
1.1 ผู้ ดูแลระบบสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข และค้นหา ข้อมูลห้ องประชุม ข้อมูลการจอง
ข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลหน่วยงาน ข้อมูลประเภทการจอง และข้อมูลผู้ใช้ระบบ รวมไปทั้งสามารถแสดง
รายงานการจองห้องประชุมประจาเดือน ได้อย่างรวดเร็ว
1.2 การประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ ร ะบบจองห้ อ งประชุ ม ออนไลน์ กรณี ศึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา พิ ษ ณุ โ ลก พบว่ า ผู้ ใ ช้ ร ะบบมี ค ว ามพึ ง พอใจในเรื่ อ ง
ความสามารถในการจองห้องต่าง ๆ ของระบบและระบบมีความปลอดภัยมากที่สุด รองลงมาได้แก่
ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบ ระบบออกแบบสามารถใช้งานได้ง่าย ความรวดเร็วของระบบ แบบอักษร
ที่ใช้อ่านง่ายและเหมาะสม ความสวยงามของระบบ ความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล และสี ที่ใช้มี
ความเหมาะสมตามลาดับ
2. อภิปรายผล
ระบบจองห้ อ งประชุ ม ออนไลน์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา พิ ษ ณุ โ ลก
ผู้ จั ด ทาได้ท าการเก็ บ ข้อ มู ล โดยใช้ แบบสอบถาม โดยกระบวนการสร้ า งแบบสอบถามได้ มาจาก
การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบได้พัฒนาขึ้นสามารถทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานระบบ ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษและระบบฐานข้อมูลฯ ช่วยทาให้การ
ทางานรวดเร็วขึ้นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภฤกษ์ (2555) ได้ทาโครงการเรื่อง ระบบจองสนาม
ฟุตบอลวัตถุประสงค์ของระบบจองสนามฟุตบอล เพื่ออานวยความสะดวกให้กับลู กค้าที่ต้องการจะ
จองสนามฟุตบอล และอานวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า จดบันทึก
การจอง มาทาการจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์แทน รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ บวร
พจน์ จินดาชื่น พันธนู พลอยขาว และเสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์ (2557) ได้ทาโครงการเรื่อง ธุรกิจ
สนามฟุตบอลหญ้าเทียมผู้จัดทามีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม โดย
พัฒนาระบบในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น มีการออกแบบระบบให้ครอบคลุมกับการบริหารจัดการ
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สนามฟุตบอลหญ้าเทียมอย่างมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการจองสนาม การจัดการผู้ใช้ระบบ การจัดการ
คลังสินค้า และการจัดการสนามฟุตบอล มีการทางานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของวิกิต ชมระกา (2556) ได้ทาโครงการเรื่อง ระบบบริหารจัดการสนามฟุตบอลหญ้า
เทียมเดอะโกล ตาบลเกิ้ง อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ที่สามารถค้นหาฐานข้อมูลเพิ่ม และลบ
ข้อมูลได้เร็วขึ้นและง่าย ประโยชน์อีกประการหนึ่งสามารถจองผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้
ข้อเสนอแนะ
1. ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ที่
พัฒนาขึ้นนั้นสามารถแสดงในหน้าจอ Desktop เท่านั้น แต่เพื่อรองรับการใช้งานในทุก Device ควรมี
การออกแบบด้วยหลักการ Responsive web
2. ควรมีการติดตามการจองผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ร่วมด้วย เมื่อมีการจอง การอนุมัติการ
จอง และเตือนผู้จองห้องประชุมเมื่อใกล้ถึงวันที่จอง
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาในครั้งนี้สาเร็จลุล่วงได้ อย่างดีด้วยคาแนะนาปรึกษาและคอยดูแลจาก อาจารย์คัช
รินทร์ ทองฟัก อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และนายคงกช กาบจันทร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยและบริการ ที่
ปรึ กษาโครงการร่ ว ม คอยสอน ให้ ความดูแลเอาใจใส่ แนะนา ให้ ความช่ว ยเหลื อเสมอมาตลอด
การศึกษา และเป็นกาลังใจตลอดมา ซึ่งต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูง รวมถึ งคณาจารย์สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พิษณุโลก ทุก ๆ ท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่ผู้จัดทา และต้องขอขอบพระคุณ บิดา
มารดาและบุคคลในครอบครัวอันเป็นที่เคารพรักซึ่งได้เป็นผู้ให้กาลังใจและให้ โอกาสการศึกษาอันมีค่า
ยิ่ง
เอกสารอ้างอิง
ศุภฤกษ์ จั่นมณี. (2555). ระบบจองสนามฟุตบอล. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร.
บวรพจน์ จินดาชื่น พันธนู พลอยขาว และเสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์. (2557). ระบบบริหารจัดการ
สนามฟุตบอลหญ้าเทียม. นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน.
วิกิ ต ชมระกา. (2556). ระบบบริ ห ารจัด การสนามฟุต บอลหญ้ า เที ย มเดอะโกล. มหาสารคาม:
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
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เครื่องวัดอุณหภูมิห้องขนาดเล็กแจ้งเตือน ผ่าน Line Application
Room’s TEMP notification machine with Line Application
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บทคัดย่อ
เครื่องวัดอุณหภูมิห้องขนาดเล็กแจ้งเตือน ผ่าน Line Application มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย
ดังนี้ 1.) ผู้วิจัยต้องการสร้างเครื่องวัดอุณหภูมิห้องที่มีขนาดเล็ก 2.) ผู้วิจัยต้องการที่จะทาการเชื่อมต่อ
Line Application ให้ทางานร่วมกับอุปกรณ์ด้าน Internet of things (IOT) เพราะ ในปัจจุบัน
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ “Internet of thing” (IOT) และ Line Application ได้รับความนิยม
อย่างมาก ณ เวลานี้ 3.) ตอบสนองผู้ใช้งานที่ต้องการเครื่ องวัดอุณหภูมิที่สามารถแสดงผลบนสมาร์ท
โฟนได้ ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการใช้งาน
เครื่องวัดอุณหภูมิห้องขนาดเล็กแจ้งเตือน ผ่าน Line Application จานวน 100 คน เป็นบุคลากรใน
สานักงาน ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ผลข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากผลการทดสอบ
เครื่องวัดอุณหภูมิสามารถวัดอุณหภูมิมีค่าความผิดเฉลี่ยรวมพลาดไม่เกิน 2.75 เปอร์เซ็นต์ด้วยกัน
จากผลการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจจากผู้ ใช้งาน พบว่าเครื่องวัดอุณหภูมิห้องขนาดเล็ก
แจ้งเตือน ผ่าน LINE Application มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยรวม ( =4.07,
S.D.=0.91) โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดตามลาดับคือการประเมินความสามารถในด้านการทางาน
( =4.07, S.D.=0.93) การประเมินความสามารถในการใช้งานระบบ ( =4.06, S.D.=0.91) และการ
ประเมินด้านประโยชน์ที่ได้จากการใช้งานระบบ ( =4.07, S.D.=0.89
คาสาคัญ: บอร์ด ESP8266 Line notify Internet of thing
Abstract
Room’s TEMP notification machine with Line Application research Objectives
1.) Need to create a small room thermometer. 2.) Researchers want to make
connections Line Application to work with Internet of things (IOT) because of the
current technology related “Internet of thing” (IOT) and “Line Application” very
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popular at this time. 3.) Respond for users who need a thermometer that can be
displayed on a smartphone. And the tools used the satisfaction questionnaire on the
effectiveness of Room’s TEMP notification machine with Line Application 100 people,
Is a personnel in the office at Pibulsongkram Rajabhat University. Statistics used in
data analysis. Include Percentage average and standard deviation. The result show
that this thermometer can measure temperatures. The total average error does not
exceed 2.75 percent.
Based on user satisfaction research results from users, it was found that
Room’s TEMP notification machine with Line Application the level of satisfaction is
very good. Average total is ( =4.07, S.D.=0.91) The highest satisfaction was the ability
to assess work performance is ( =4.07, S.D.=0.93). Evaluation of system usability
( =4.06, S.D.=0.91). And evaluation of the benefits of using the system is ( =4.07,
S.D.=0.89
Keywords: Microcontroller ESP8266, Line notify, Internet of thing
บทนา
ผู้จัดทานั้นเล็งเห็นว่าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Internet of thing และ Line application มี
ความสาคัญต่อผู้ใช้ในยุคสมัยนี้มาก เพราะ ปัจจุบันเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ “Internet of thing”
(IOT) ได้รับความนิยมอย่างมากในด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่วน “Line application” นั้นเป็น
แอพพลิเคชั่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม และการติดต่อซื้อ -ขาย
สินค้า เป็ นต้น โดยทางผู้จัดทาเล็ งเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะนาเทคโนโลยีทั้งสองนี้มาคิดค้น
สร้างสรรค์อุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีสักชิ้นหนึ่ง เพื่ อตอบโจทย์ความต้องการและเพิ่มความ
สะดวกสบายของมนุษย์ ในชีวิตประจาวัน
โดยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ผู้จัดทาจะสร้างขึ้นนั้นเป็นเครื่องวัดค่าอุณหภูมิห้องที่มีขนาดกะทัดรัด
สามารถแจ้งเตือนค่าอุณหภูมิผ่านสมาร์ทโฟนได้ โดยเครื่องวัดอุณหภูมิห้องขนาดเล็กนี้ สามารถติดตั้ง
ภายในห้ อ งขนาดเล็ ก ต่า งๆ หรื อ ห้ อ งที่ จาเป็ นที่ จะต้อ งควบคุม อุณ หภู มิอ ยู่ต ลอดเวลา เช่ น ห้ อ ง
เซิร์ฟเวอร์ ห้องประชุมสานักงาน ห้องทดลองการวิจัยที่จาเป็นที่จะต้องควบคุมอุณหภูมิ เป็นต้น โดย
ผู้ ใช้ส ามารถตรวจวัดอุณหภูมิภ ายในห้ องที่อุปกรณ์นั้นติดตั้งได้ และสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือ น
อุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิเกินจากที่ผู้ใช้ได้กาหนดไว้จะทาการแจ้งเตือนผ่าน Line notify ว่าขณะนี้ห้องมี
อุณหภูมิเท่าไหร่ โดยแสดงผลการแจ้งเตือนผ่าน Line Application บนสมาร์ทโฟนของผู้ใช้งาน เป็น
ค่าอุณหภูมิองศาเซลเซียส (°C)
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ดังนั้น ทางผู้จัดทาการวิจัยเครื่องวัดอุณหภูมิห้องขนาดเล็กแจ้งเตือน ผ่าน Line application
ในครั้งนี้นั้น จึงมีแนวคิดที่ว่าจะสร้างอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Internet of things
(IOT) ที่สามารถทางานร่วมกันกับสมาร์ทโฟนในการแจ้งเตือนผ่าน Line application จึงได้มีการวิจัย
และพัฒ นาอุป กรณ์ สิ่ งนี้ ขึ้น มา โดยน าเทคโนโลยี ในด้ านต่ างๆ เข้ ามาทางานร่ ว มกั บบอร์ด MCU
ESP8266 เพื่อที่จะทาให้การวิจัยในครั้งนี้เป็นไปตามความต้องการ ที่ทางผู้จัดทาได้คาดหวังไว้และให้
สาเร็ จลุ ล่ ว งไปด้ว ยดี ผู้ จั ดทาคาดหวังให้ เครื่องวัดอุณหภูมิห้ องขนาดเล็ กแจ้งเตือน ผ่ าน Line
application นี้นั้น ตอบโจทย์สาหรับผู้ใช้งานที่ต้องการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิที่มีความทันสมัย ใช้งาน
ง่าย เหมาะกับการใช้งานในยุคปัจจุบัน Thailand 4.0
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ต้องการสร้างเครื่องวัดอุณหภูมิห้องที่มีขนาดเล็ก
2. ตอบสนองผู้ใช้ที่ต้องการเครื่องวัดอุณหภูมิ ที่สามารถแสดงผลบนสมาร์ทโฟนได้
3. ต้องการทาการเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่น Line ร่วมกับ อุปกรณ์ด้าน Internet of things
(IOT)
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ESP8266 คือ แพลตฟอร์มหนึ่งที่ใช้ช่วยในการสร้างโปรเจ็คที่เกี่ ยวข้องกับ Internet of
things ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวบอร์ด ซอฟแวร์ และโมดูล wifi ภายในมีเฟิร์มแวร์ (Firmware) ทางาน
ในลักษณะ Serial to wifi ที่ช่วยให้อุปกรณ์อื่นๆ เช่น Microcontroller (MCU) สามารถต่อเข้ากับ
อินเทอร์เน็ตได้ โดยใช้ port serial และใช้เขียนโปรแกรมคาสั่งในการควบคุมการทางาน และใน
ปัจจุบัน Internet of things กาลังเป็นที่นิยมอย่างมากในด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่
Line notify เป็นบริการหนึ่งของ Line application ที่คุณสามารถรับข้อความแจ้งเตือนจาก
เว็บเซอร์วิสต่างๆโดยเป็นการฝากบัญชีภายนอกของผู้ใช้ไลน์ สามารถเลือกได้ว่าจะให้ทาการแจ้งเตือน
ผ่านกลุ่มผู้ใช้หรือผู้ใช้งานโดยตรง และ Line notify สามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานได้เพียง
อย่างเดียว ไม่สามารถโต้ตอบหรือตอบกลับไปยังผู้ใช้งานได้
Thing speak คือ ผู้ให้บริการ Cloud ชนิดหนึ่ง ที่อนุญาตให้สามารถส่งค่าต่างๆ ขึ้นเพื่อไป
เก็บบนพื้นที่ ที่เปิดให้ใช้บริการ และยังเปิดให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้จาก web browser ทั่วๆ
ไป จากที่ไหนก็ได้ที่มี Internet จึงนับเป็นการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบ Internet of Things และยัง
เป็น บริการ Platform ที่ให้ บริการ เก็บข้อมู ลแบบ Real-time แสดงข้อมูลกราฟ และแสดงผล
Update real time
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MySQL จัดเป็นระบบจัดฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS : Relational Database
Management System) ตัวหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบัน สาเหตุเพราะว่า MySQL เป็นฟรี
แวร์ทางด้านฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นทางเลือกใหม่จากผลิตภัณฑ์ระบบจัดการฐานข้อมูลใน
ปัจจุบัน นักพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เคยใช้ MySQL ต่างยอมรับในความสามารถความรวดเร็ว การ
รับรองจานวนผู้ใช้และขนาดของข้อมูลจานวนมหาศาล ทั้งยังสนับสนุนการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ
มากมายไม่ว่าจะเป็น Unix, OS/2, Mac OS หรือ Windows ก็ตาม
วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
1.1 ศึกษาข้อมูลการทางานไมโครคอนโทรลเลอร์ และเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ

ภาพที่ 1 แผนผังแสดงขั้นตอนการเชื่อมต่อ ESP8266 ร่วมกับ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ DHT11
1.2 ออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดส่วนต่างๆ ของวงจรในแต่ละส่วน

.ภาพที่ 2 แผนภาพบริบทระบบการทางานของเครื่องวัดอุณหภูมิห้องขนาดเล็กแจ้งเตือน ผ่าน Line
Application
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ภาพที่ 3 แสดงระบบการทางานของ เครื่องวัดอุณหภูมิห้องขนาดเล็กแจ้งเตือนผ่าน Line
Application

1.3 จัดทาฐานข้อมูล และปฏิบัติงานและพัฒนาส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์
1.3.1 สร้างฐานข้อมูล MySQL เพื่อเก็บค่าอุณหภูมิสาหรับการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้

ภาพที่ 4 ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูล
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ภาพที่ 5 ตัวอย่างค่าอุณหภูมิที่บันทึกค่าได้ในฐานข้อมูล MySQL
1.3.2 ประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องวัดอุณหภูมิ
ทาการสร้างและประกอบโมดูลวัดอุณหภูมิ (DHT11 Temperature and Humidity
Sensor Module) ที่เป็นโมดูลวัดอุณหภูมิและความชื้นที่สามารถวัดอุณหภูมิบริเวณรอบๆ ทั่วไปหรือ
ในห้อง (ภาพที่ 6) ร่วมกับ MCU ESP8266 (ภาพที่ 7) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการสร้างงานวิจัย ซึ่งตัว
บอร์ ดประเภทนี้ ประกอบไปด้ว ย ซอฟแวร์ และโมดูล wifi ที่ช่ว ยให้ ส ามารถเชื่อมต่อเข้ากั บ
อินเทอร์เน็ตได้ โดยใช้ port serial และใช้การเขียนโปรแกรมคาสั่งในการควบคุมการทางานของ
บอร์ ด เมื่ อ ได้ ท าการประกอบเรี ย บร้ อ ยตามขั้ น ตอนแล้ ว โดยขั้ น ต่ อ ไปผู้ วิ จั ย จะท าการเขี ย น
โปรแกรมควบคุมในขั้นตอนต่อไปของการสร้างเครื่องวัดอุณหภูมิห้องขนาดเล็กแจ้งเตือนผ่าน Line
application

ภาพที่ 6 เซนเซอร์ DHT11

ภาพที่ 7 MCU ESP8266

ภาพที่ 8 ทาการเชื่อมต่อ ESP8266 ร่วมกับ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ DHT11
1.3.3 การแจ้งเตือนผ่าน Line notify ใน Line Application
การส่งการแจ้ งเตือนค่าอุณหภูมิไปยังผู้ใช้ผ่านไลน์ได้นั้น จะต้องมีการเพิ่มเพื่อนกับ Line
notify ในสมาร์ทโฟนก่อน เพื่อที่จะทาให้ Line notify สามารถส่งการแจ้งเตือนข้อมูลได้ แล้วทาการ
สมัคร Line notify เพื่อเข้าไปรับรหัส Token ของ Line notify ไว้ใช้งานการแจ้งเตือนของ Line
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group หลังจากนั้นสร้าง Line group โดยการสร้างกลุ่มนี้ผู้ใช้สามารถกาหนดได้ว่าผู้ใช้จะให้แจ้ง
เตือนคนเดียวหรือจานวนหลายคนก็สามารถทาได้

ภาพที่ 9 ตัวอย่าง Line group เครื่องวัดอุณหภูมิห้องขนาดเล็กแจ้งเตือนผ่าน Line application
1.3.4 ทาการเขียนโปรแกรมคาสั่งควบคุมบอร์ด
เขียนโปรแกรมคาสั่งเพื่อทดลองและทดสอบให้เครื่องวัดอุณหภูมิที่สร้างขึ้นมีฟังก์ชัน
ในการทางานที่สมบูรณ์และถูกต้อง สามารถแจ้งเตือนอุณหภูมิไปยังฐานข้อมูลเพื่อเก็บค่า
อุณหภูมิและให้สามารถแจ้งเตือนอุณหภูมิไปยังสมาร์ทโฟนได้ในขั้นตอนต่อไป

ภาพที่ 10 เขียนโปรแกรมคาสั่งควบคุมบอร์ด ESP8266 ด้วยโปรแกรม Arduino IDE
1.4 ทาการทดลองและประเมินผลประสิทธิภาพการทางานของอุปกรณ์
1.4.1 ทดลองทดสอบการแจ้งเตือน Line notify ผ่าน Line application ในสมาร์ทโฟน
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(A)
(B)
(C)
ภาพที่ 11 ตัวอย่างหน้าจอ Line group (A,B) แสดงการแจ้งเตือนอุณหภูมิ
ผ่าน Line application (C)
สามารถทราบรายละเอียดอุณหภูมิ และการแจ้งเตือน โดยเซนเซอร์จะทาการประมวลผลและทา
การแจ้งเตือนผ่าน Line application เมื่ออุณหภูมิสูงกว่าจากค่าที่กาหนดไว้

ภาพที่ 12 ตัวอย่างแสดงการแจ้งเตือน Line notify เมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 26 °C ตามที่ตั้งไว้จะทา
การแจ้งเตือน
1.4.2 ท ากาประเมิ น ผลประสิ ท ธิ ภ าพความแม่ น ย าการท างานของเครื่ อ งวั ด อุ ณ หภู มิ โ ดย
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และนอกจากนี้ยังทาการประเมินความพึงพอใจประสิทธิภาพการ
ทางานของเครื่องวัดอุณหภูมิจากกลุ่มตัวอย่าง โดยเป็นอาจารย์ บุคลากรในสานักงาน
จานวน 100 คน
1.5 เก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัย และนาไปวิเคราะห์และสรุปผล โดยทางผู้วิจัยได้วิเคราะห์
และสรุปผลเป็นแบบประเมินระบบ 2 แบบ ดังนี้
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1.5.1 ทาแบบประเมิน ประสิ ทธิภ าพความแม่นย าในการท างานของระบบจากผู้ เชี่ยวชาญ
จานวน 3 ท่านวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item Objective
Congruence : IOC)
สูตรการคานวณ IOC : 
1.5.2 แบบประเมิน ความพึงพอใจประสิ ทธิภ าพการทางานของเครื่องวัดอุ ณหภูมิและการ
ตอบสนองความต้องการใช้งานของเครื่องวัดอุณหภูมิห้องขนาดเล็กแจ้งเตือนผ่าน Line
application จากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งาน คือ อาจารย์ บุคลากรในสานักงาน ณ อาคาร
ศู น ย์ ภ าษาและคอมพิ ว เตอร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม จ านวน 100 คน
วิเคราะห์โดยใช้แบบประเมิน 5 ระดับ โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( x )
mean x = (w1 x1 +w2x2 +w3 x3 +…+wn xn )/n
เครื่องมือการวิจัย
1. แบบประเมินประสิทธิภาพความแม่นยาในการทางานของระบบเครื่องวัดอุณหภูมิห้อง
ขนาดเล็กแจ้งเตือนผ่าน Line Application จากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ชุด
2. แบบประเมินความพึงพอใจประสิทธิภาพการทางานของเครื่องวัดอุณหภูมิห้องขนาดเล็ก
แจ้งเตือนผ่าน Line Application จากกลุ่มตัวอย่าง 100 ชุด
กลุ่มเป้าหมาย
1. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์ที่ทาการเรียนการสอน ณ ห้องเรียนอาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ และบุคลากรอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย
ใช้สูตรการคานวณตารางสาเร็จรูปของเครขซี่และมอร์แกน จานวน 100 คน
2. ผู้เชี่ยวชาญสาหรับประเมินประสิทธิภาพในการทางานของระบบ จานวน 3 คน เป็น
ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คอมพิ ว เตอร์ และเป็ น อาจารย์ ป ระจ าสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ผลจากค่าเฉลี่ย (̅) ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบค่าสถิติ
(Dependent t-test) โดยนาผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับ ดีมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับ ดีมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับ ดี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับ พอใช้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับ ปรับปรุง
ผลการวิจัย
งานวิจัยเรื่องเครื่องวัดอุณหภูมิห้องขนาดเล็กแจ้งเตือนผ่าน Line application ได้ทาการ
นาเสนอผลการประเมินอยู่ 2 ประเด็นด้วยกัน ดังนี้
ประเด็ น ที่ 1 ผลการวิ เ คราะห์ จ ากการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของการท างานเครื่ อ งวั ด
อุณหภูมิห้องขนาดเล็กแจ้งเตือนผ่าน Line application จากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน
ตาราง1 ผลการประเมินประสิทธิภาพการทางานเครื่องวัดอุณหภูมิห้องขนาดเล็กแจ้งเตือนผ่าน Line
application โดยผู้เชี่ยวชาญ
รายการ
IOC ระดับความคิดเห็น
1. ด้านการทางานของระบบ
1.00
มีความเที่ยงตรง
2. ด้านความถูกต้องของระบบ
0.80
มีความเที่ยงตรง
3. ด้านประโยชน์ที่ได้จากระบบ
0.80
มีความเที่ยงตรง
โดยรวม
0.87
มีความเที่ยงตรง
จากตารางที่ 1 พบว่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ที่มีต่อเครื่องวัดอุณหภูมิห้องนาดเล็กแจ้ง
เตือนผ่าน Line application มีระดับประสิทธิภาพที่มีความเที่ยงตรงมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 0.87
ประเด็ น ที่ 2 ผลการประเมิ น ความพึง พอใจต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการทางานของอุป กรณ์
เครื่องวัดอุณหภูมิห้องขนาดเล็กแจ้งเตือนผ่าน Line application จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทดลองใช้งาน
อุปกรณ์เครื่องวัดอุณหภูมิห้องขนาดเล็กแจ้งเตือนผ่าน Line application จานวน 100 คน
ตาราง 2 ผลการประเมินผลการศึกษาความพึงพอใจประสิทธิภาพการทางานจากกลุ่มตัวอย่าง
รายการ
S.D. ระดับความคิดเห็น
1. การประเมินความสามารถในด้านการทางาน
1.1. สามารถทาการแจ้งเตือนได้อย่างรวดเร็ว
4.11 0.94
ดีมาก
1.2. การแสดงข้อมูลการแจ้งเตือนอุณหภูมิมีความถูกต้อง
4.12 0.90
ดีมาก

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

1.3. การแสดงข้อมูลแผนภูมิ กราฟอุณหภูมิมีความถูกต้อง
4.08 0.85
ดีมาก
1.4. การส่งข้อมูลอุณหภูมิให้ผู้ใช้ทราบผ่าน LINE Application
4.19 0.94
ดีมาก
ได้ถูกต้อง
1.5. การส่งข้อมูลมีความแน่นอน ถูกต้อง เสถียรและเที่ยงตรง
3.86 1.04
ดีมาก
รวม
4.07 0.93
ดีมาก
2. การประเมินความสามารถในการใช้งานระบบ
2.1. ความสะดวกในการใช้งาน
4.27 0.90
ดีมาก
2.2. ความเร็วในการส่งข้อมูลอุณหภูมิในแต่ละครั้ง
4.1 0.95
ดีมาก
2.3. ความถูกต้องของข้อมูลเมื่อทาการแจ้งเตือนอุณหภูมิ
4.02 1.02
ดีมาก
2.4. อุปกรณ์มีขนาดที่เหมาะสม และสะดวกเมื่อทาการติดตั้ง
3.97 0.78
ดีมาก
2.5. ความเหมาะสมของการแสดงข้อมูลบนหน้าจอสมาร์ทโฟน
3.94 0.91
ดีมาก
รวม
4.06 0.91
ดีมาก
3. การประเมินด้านประโยชน์ที่ได้จากการใช้งานระบบ
3.1. ผู้ใช้สามารถตรวจสอบอุณหภูมิผ่าน Line Application ได้ 3.98 0.93
ดีมาก
3.2. ผู้ใช้สามารถทราบการแจ้งเตือนอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว
4.05 0.86
ดีมาก
3.3. ช่วยลดปัญหาค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนให้ลดลงได้
3.97 1.00
ดีมาก
3.4. สามารถทราบอุณหภูมิได้ โดยผู้ใช้ไม่ต้องอยู่ที่ห้องที่อุปกรณ์ 4.26 0.80
ดีมาก
นั้นติดตั้ง
3.5. สะดวกต่อการติดตั้ง อุปกรณ์มีความทันสมัยและใช้งานง่าย
4.1 0.87
ดีมาก
รวม
4.07 0.89
ดีมาก
โดยรวม
4.07 0.91
ดีมาก
จากตารางที่ 2 ผลการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ บุคลากรในสานักงาน อาคารศูนย์
ภาษาและคอมพิว เตอร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พิบูล สงคราม จานวน 100 คน พบว่ าเครื่องวั ด
อุณหภูมิห้องขนาดเล็กแจ้งเตือน ผ่าน LINE Application มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก มี
ค่าเฉลี่ยรวม ( =4.07, S.D.=0.91) โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดตามลาดับคือการประเมิน
ความสามารถในด้านการทางาน ( =4.07, S.D.=0.93) การประเมินความสามารถในการใช้งานระบบ
( =4.06, S.D.=0.91) และการประเมิ น ด้ า นประโยชน์ ที่ ไ ด้ จ ากการใช้ ง านระบบ ( =4.07,
S.D.=0.89)
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สรุปและอภิปรายผล
ผลการศึกษาเครื่องวัดอุณหภูมิห้องขนาดเล็กแจ้งเตือนผ่าน Line application ได้ทาการ
ทดสอบระบบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์แบบประเมินระบบอยู่ 2 แบบ
การประเมินด้วยกัน คือ ส่วนแรกได้ทาการประเมินแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านซึ่งมี
การประเมินด้วยกัน 3 ด้านคือด้านการทางานของระบบ ด้านการใช้งานของระบบ และด้านประโยชน์
ที่ได้จากระบบโดยมีการยอมรับการทางานของเครื่องวัดอุณหภูมิห้องขนาดเล็กแจ้งเตือนผ่าน Line
application อยู่ในระดับประสิทธิภาพที่มีความเที่ยงตรง มีค่าเฉลี่ยโดยรวม (IOC) เท่ากับ 0.87 ส่วน
ที่สองประเมินแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทดลองใช้งานอุปกรณ์เครื่องวัดอุณหภูมิห้องขนาด
เล็กแจ้งเตือนผ่าน Line application จานวน 100 คน โดยมีการประเมินความพึงพอใจของระบบ 3
ด้านคือ 1 การประเมินความสามารถในด้านการทางาน 2 การประเมินความสามารถในการใช้งาน
ระบบและ 3 การประเมินด้านประโยชน์ที่ได้จากการใช้งานระบบ กลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับการ
ทางานของเครื่องวัดอุณหภูมิห้องขนาดเล็กแจ้งเตือนผ่าน Line application ในระดับความพึงพอใจดี
มากมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.07
โดยมีความผิดพลาดของอุณหภูมิเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 2.75 เปอร์เซ็นต์ และการทดสอบคุณสมบัติ
ต่างๆของเครื่องก็สามารถ ทางานได้อย่างสมบูรณ์ดีซึ่งเป็นไปตามของเขตและวัตถุประสงค์ของ
โครงการการวิจัยครั้งนี้ คือ สามารถแจ้งเตือนค่าอุณหภูมิได้ และมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานได้อย่าง
เที่ยงตรง ตอบสนองผู้ใช้ที่ต้องการเครื่องวัดอุณหภูมิ ที่สามารถแสดงผลบนสมาร์ทโฟนได้ และทาการ
เชื่อมต่อแอพพลิเคชั่น Line ร่วมกับ อุปกรณ์ด้าน Internet of things (IOT)
ข้อเสนอแนะ
จากผลการทดลองเครื่องวัดอุณหภูมิห้องขนาดเล็กแจ้งเตือน ผ่าน Line Application ของ
ผู้วิจัยในโครงการนี้แม้ว่าจะใช้งานได้อย่างถูกต้ องตามขอบเขตการวิจัยแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีบางส่วนที่
สามารถเพิ่มเติมเพื่อทาให้การใช้งานเครื่องวัดอุณหภูมิมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้จัดทาข้อเสนอแนะ
ไว้เป็นแนวทางแก่ ผู้ที่สนใจที่จะนาโครงงานเพื่อพัฒนาต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ ท่านผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ให้
คาปรึกษา ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทาวิจัย และอุปกรณ์ต่างๆ ทาให้งานวิจัยนี้สาเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี
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ระบบการแจ้งเตือนระดับน้าในแท็งก์ผ่านไลน์
WATER LEVEL TANK ALERT VIA LINE APPLICATION
อโณทัย นกเผือก1* กิตติพงษ์ สุวรรณราช2
1*

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
2
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
*
Corresponding author. E-mail: anothai.n@psru.ac.th

บทคัดย่อ
ระบบการแจ้งเตือนระดับน้าในแท็งก์ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์( LINE application) สร้างขึ้นมา
เพื่อใช้แจ้งเตือนระดับน้าในแท็งก์ ตอนน้าในแท็งก์หมดจะทาการแจ้งเตือนไปยังแอพพลิเคชั่นไลน์
(LINE application notification) ของผู้ใช้ (User) ซึ่งแอพพลิเคชั่นไลน์ ที่ใช้แจ้งเตือนไปยังผู้ใช้เป็น
การแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้โดยตรง ระบบการแจ้งเตือนระดับน้านี้สร้างขึ้นมามีวัตถุประสงค์ เพื่อลดเวลา
การตรวจสอบน้าในแท็งก์ และสามารถรับรู้การแจ้งเตือนระดับน้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเครื่องแจ้ง
เตือนระดับน้านี้จะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า ทุ่นลอย (Float Switch) นาไปติดตั้งไว้ภายในแท็งก์น้า เมื่อน้า
ลดถึงระดับที่ทาการติดตั้งไว้ ระบบจะเริ่มทางาน ส่งกระแสไฟไปยังบอร์ด MCU ESP8266 บอร์ดก็
จะทาการประมวลผลคาสั่งการทางาน แล้วส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ทันที
จากผลการวิจัยพบว่า ระบบการแจ้งเตือนระดับน้าในแท็งก์ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ มีระดับ
ความพึ ง พอใจต่ อ เครื่ อ งแจ้ ง เตื อ นระดั บ น้ าในแท็ ง ก์ ไ ด้ อ ย่ า งมี เ ที่ ย งตรงต่ อ การท างานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและมีระดับความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของระบบโดยรวมถึงระดับดีมาก (xˉ =3.98),
(S.D=0.91) ซึ่งแบ่งผลทดสอบความพึงพอใจเป็น 3 ระดับคือ 1.การประเมินความสามารถด้านการ
ทางานโดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (xˉ =3.98), (S.D=0.89) 2.การประเมินความสามารถ
ด้านการใช้ระบบโดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (xˉ =4.11), (S.D=0.88) และ 3. การประเมิน
ประโยชน์ด้านการใช้งานระบบอยู่ในระดับดีมาก (xˉ =3.78), (S.D=0.99) และระบบนี้ยังสามารถ
นาไปใช้งานได้จริง เช่น หอพัก บ้านจัดสรร หรือโรงแรมต่างๆ
คาสาคัญ: MCU ESP8266 LINE notification แอพพลิเคชั่นไลน์
Abstract
Water Level tank alert via LINE application. Built for water level warnings.
The water in the tank exhausts the alert to the user's LINE application. That is used
to alert the user is LINE application notification. Be alert to users directly. This water
level alert system has been created. To reduce the time to check the water in the
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tank and 24 hour water alert. This water level alarm will have a device called Float
Switch Installed in the tank. When the water level reaches the set level system will
start. Send power to MCU ESP8266 on board will process the work order. Then send
the notification to the user immediately.
The results of the research. Water Level tank alert via LINE application. There
is a level of satisfaction with the water level alarm in the tank. Accurately to work
efficiently and Overall satisfaction level of the system performance is very good
(xˉ =3.98), (S.D=0.91) test results are divided into 3 levels 1. The evaluation of working
ability was very satisfactory (xˉ =3.98), (S.D=0.89) 2. The evaluation of the ability to
use the system with a high level of satisfaction (xˉ =4.11), (S.D=0.88) 3. Evaluation of
system utilization (xˉ =3.78), (S.D=0.99) and this system can also be used in real
locations such as dorm housing estate or hotels.
Keywords: MCU ESP8266, LINE application notification.
บทนา
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าตามบ้านเรือน หอพัก โรงแรม บ้านจัดสรร จะมีการนาแท็งก์น้าไปติดตั้ง
เพื่อไว้กักเก็บน้าไว้ใช้ในยามจาเป็น เพื่อที่จะอานวยความสะอาดแก่ร่างกายหรือใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ และในปัจจุบันจึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีแบบใหม่ที่ทันสมัยก้าวหน้าอย่างรวดเร็วขึ้นมา ทาให้
สังคมในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไปตามยุคสมัยใหม่ในการพัฒนาเทคโนโลยี และได้
เข้ามามีบทบาทในการดาเนินชีวิตของมนุษย์เพิ่มขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีต่างๆได้มีการพัฒนาและออกแบบ
เพื่อความสอดคล้องกับการดาเนินงานของมนุษย์เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้มนุษย์นั้นเกิดความสะดวกสบาย
และรวดเร็วตามความต้องการมากที่สุด ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆมีมากมายให้ได้ใช้
งาน อย่างที่ (ฑกลชัย อุตตรนที, 2547) กล่าวไว้ ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีผู้คนใช้งาน
เป็นจานวนมากซึ่งก็คือโทรศัพท์มือถือ การส่งข้อความผ่านโทรศัพท์ ระบบปฏิบัติการในการใช้งาน
ของโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่ จึงทาให้โทรศัพท์มือถือมีความสาคัญและทาให้การติดต่อสื่อสารนั้นง่าย
และสะดวกยิ่ งขึ้น ยั งเป็ น ที่นิ ย มในการนามาพัฒ นาในรูปแบบของแอปพลิ เคชั่นต่างๆ เพื่อให้ ผู้ ใ ช้
สามารถนาไปใช้ให้ตรงกับความต้องการของตนเอง
ในปี 2556 สุนิศา อินทร ได้กล่าวว่า LINE Application นั้นเป็นแอพพลิเคชั่นที่ได้รับความ
นิยมสูงสุดเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม และการติดต่อซื้อ-ขายสินค้าต่างๆ ซึ่งทั้งโลกมียอดผู้
ดาวน์โหลดและใช้งานแอพพลิเคชั่นเป็นจานวนมาก 45 ล้านคน และประเทศไทย มีผู้ใช้เป็นอันดับ 2
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ของโลกรองจากประเทศ ญี่ปุ่น โดยทางผู้วิจัยเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะนาเอาเทคโนโลยี มา
คิดค้นสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและความสะดวกสบายของมนุษย์ใน
ชีวิตประจาวัน
ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่ว่าจะนามาใช้กับสิ่งประดิษฐ์ที่รวมกับโทรศัพท์มือถือมาใช้ ในการรับรู้แจ้ง
เตือนผ่านทางไลน์ จึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมา เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ ระบบแจ้งเตือนระดับ
น้าภายในแท็งก์ผ่านไลน์แอพพลิเคชั่น โดยมีจุดมุ่งหมายคือ เมื่อน้าภายแท็งก์หมดถึงระดับที่ได้ติดตั้ง
หรือกาหนดไว้ ระบบจะทาการส่งข้อความมาทางไลน์ เพื่อที่ จะแจ้งเตือนว่าระดับน้าภายในแท็งก์น้า
ถึงระดับที่วิกฤติแล้ว ให้เจ้าของมาทาการตรวจสอบโดยด่วน ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรทาให้น้าในแท็งก์
เหลือน้อย ถ้าน้าในแท็งก์เหลือน้อยปั้มน้าบางรุ่นจะทางานตลอดเวลาเพื่อดึงน้าเข้าแท็งก์ ถ้าปั้มน้า
ทางานนานเกิน ไปอาจะทาให้ มอเตอร์ของปั้ มน้าไหม้ไ ด้ การทางานของระบบนี้จะทาให้ เจ้าของ
แท็งก์น้าทราบถึงระดับน้าภายในแท็งก์ และเจ้าของไม่ต้องไปค่อยตรวจสอบแท็งก์น้าตลอดเวลา ถ้า
น้าในแท็งก์หมดเจ้าของแท็งก์ก็สามารถรับรู้ได้ทันทีและให้รีบไปทาการตรวจสอบโดยด่วน ถ้าน้าไม่
ไหลเข้าแท็งก์ให้ควรทาการถอดปลั๊กปั้ มน้าออกเพื่อป้องกันปั้มน้าไหม้ และทาให้เจ้าของเกิดความ
สะดวกสบายมากขึ้น ดั้งนั้นจึงได้นาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยรวมกับบอร์ด MCU ESP8266 ซึ่งจะทา
การเขียนโปรแกรมบนเครื่องมือ Arduino IDE เขียนด้วยภาษา C เพื่อที่จะให้ระบบนี้เป็นไปตามความ
ต้องการ และสาเร็จลุลวงไปด้วยดี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อลดระยะเวลาการตรวจสอบระดับน้าภายในแท็งก์
2. เพื่อพัฒนา LINE notify ให้สามารถรายงานการแจ้งเตือนระดับน้าในแท็งก์ผ่านไลน์บน
สมาร์ทโฟน
3. เพื่อสร้างอุปกรณ์ที่นาไปใช้ขยายผลในชุมชนและสามารถใช้งานได้จริง
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขั้นตอนการทางานของระบบการแจ้งเตือนระดับน้าในแท็งก์ผ่านไลน์ เริ่มจากการหาข้อมูลแท็งก์น้า
ตามบ้านเรือนหอพัก และทาการสอบถามสาเหตุที่ทาให้น้าในแท็งก์หมด สาเหตุอาจจะเกิดมาจาก ท่อ
ประปาในบริเวณใกล้เคียงแตกทาให้น้าไม่ไหล ประปาไม่จ่ายน้ามา ซึ่งสาเหตุเหล่านี้จะทาให้น้าไม่ไหล
เข้าแท็งก์น้าจนทาให้น้าในแท็งก์หมด เจ้าของแท็งก์น้าก็ไม่สามารถทราบได้ว่าน้าในแท็งก์หมด จะ
ทราบก็ต่อเมื่อมีคนมาแจ้งว่าน้าไม่ไหล ขั้นตอนการทางานของระบบเป็นดังนี้
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ติดตั้งอุปกรณ์ภายในแท็งก์นา้
น้าในแท็งก์หมด

การทางานของบอร์ด MCU ESP8266
ทาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
บันทึกการแจ้งเตือนระดับน้าในฐานข้อมูล
ส่งการแจ้งเตือนระดับน้าไปให้ผู้ใช้ผ่านไลน์

ภาพ 1 ขั้นตอนการทางานของระบบ
2. วิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดส่วนต่างๆ ของวงจรในแต่ละส่วน

ภาพ 2 แผนผังแสดงระบบการแจ้งเตือนระดับน้าในแท็งก์ผ่านไลน์แอพพลิเคชั่น
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3. จัดทาฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลการแจ้งเตือนในแต่ละครั้ง และเริ่มทาการประดิษฐ์ชิ้นงาน

ภาพ 3 Float Switch

ภาพ 4 บอร์ด MCU ESP8266

ภาพ 5 Adapter ของโทรศัพท์มือถือ

(1)
(2)
ภาพ 6 การเชื่อมต่อ Float Switch เข้ากับบอร์ด MCU ESP8266
สาย (1) สายกระแสไฟฟ้าเข้า ซึ่งทาการแปลงไฟฟ้า จาก Adapter ของโทรศัพท์ซึ่งมีการจ่ายไฟ
เพียง 5 V สาย (2) เป็นสายจาก บอร์ด MCU ESP8266

4. การส่งการแจ้งเตือนระดับน้าไปให้ผู้ใช้ผ่านไลน์
การส่งการแจ้งเตือนยังผู้ใช้ผ่านไลน์ได้นั้นผู้ใช้จะต้องมีการเพิ่มเพื่อน กับ line notify ใน
โทรศัพท์มือถือก่อน เพื่อที่จะให้ line notify ทาการส่งการแจ้งเตือนมายังผู้ใช้ แล้วทาการสร้างกลุ่ม
ไลน์บนโทรศัพท์มือถือ การสร้างกลุ่มนี้จะสามารถรู้ได้จานวนหลายคน หรือผู้ใช้จะให้แจ้งเตือนผู้ใช้คน
เดียวก็สามารถทาได้ Line notify นั้นจะสามารถส่งการแจ้งเตือนมาให้ผู้ใช้เพียงอย่างเดียวผู้ใช้ไม่
สามารถส่งข้อความตอบกลับได้
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ภาพ 7 การเพิ่มเพื่อนกับ Line notify บนโทรศัพท์มือถือ

4.1 เมื่อทาการเพิ่ม line notify บนมือถือเรียบร้อยแล้ว ให้ทาการเข้าไปที่หน้าเว็บ line
notify เพื่อเข้าไปขอรหัส Token ของ line notify

ภาพ 8 การ login เข้าสู่หน้าเว็บไซด์

4.2 เมื่อเข้าถึงหน้าเว็บไซด์หน้าหลัก จะมีให้เลือกว่าจะให้ Line notify แจ้งเตือนแบบเดียว
หรือแบบกลุ่มหลายๆคน เมื่อทาการเลือกแล้วให้ทาการออก Token ผู้ใช้ก็จะได้รหัส Token มาเมื่อ
ได้รหัสมาแล้วผู้ใช้ควร Copy Token เอาไว้เพราะ Line notify จะให้รหัสเพียงครั้งเดียวเท่านั้น แล้ว
นาไปวางไว้ในโค้ดบนเครื่องมือ Arduino IDE เพื่อจะให้แจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ได้ถูกต้อง
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5. ทาการเขียนโปรแกรมการแจ้งเตือนระดับน้า บนเครื่องมือ Arduino IDE

ภาพ 10 เขียนโปรแกรมการแจ้งเตือนระดับน้าบนเครื่องมือ Arduino แล้วทาการ Upload ลงบอร์ด MCU
ESP8266 แล้วทาการทดลองการแจ้งเตือน
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6. ทาการทดลองนาอุปกรณ์ไปติดตั้งแล้วทาการประเมินผล และจัดทาเอกสารประกอบการวิจัย
Float Switch
ของเครื่องแจ้งเตือนระดับน้า

Float switch ปั้มน้ ำ

ภาพ 11 นาอุปกรณ์ไปติดตั้งไว้ภายในแท็งก์น้า ซึ่งจะทาการติดตั้งแยก จาก Float Switch ของปั้มน้า

7. ทดสอบการแจ้งเตือน Line notify ผ่าน Line Application บนสมาร์ทโฟน

ภาพ 12 แสดงหน้าจอการแจ้งเตือนบนสมาร์ทโฟน

7.1 ทาการประเมินผลประสิทธิภาพความแม่นยาการทางานของเครื่องแจ้งเตือนระดับน้าโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และ นอกจากนี้ยังทาการประเมินความพึงพอใจประสิทธิภาพการทางานของ
เครื่องแจ้งเตือนระดับน้าจากกลุ่มตัวอย่าง โดยเป็นเจ้าของหอพักและบุคคลทั่วไป จานวน 100 คน
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7.2 เก็บ รวบรวมข้อมูล ของการวิจัย และนาไปวิเคราะห์และสรุปผล โดยทางผู้ วิจัยได้
วิเคราะห์และสรุปผลเป็นแบบ ประเมินระบบ 2 แบบการประเมิน ดังนี้
7.2.1 แบบประเมินประสิทธิภาพความแม่นยาในการทางานของระบบ จากผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 3 ท่าน โดยจะใช้การ วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item Objective
Congruence : IOC)
สูตรการคานวณ IOC :
7.2.2 แบบประเมินความพึงพอใจประสิทธิภาพการทางานของเครื่องแจ้งเตือนระดับน้าใน
แท็งก์และการตอบสนองความต้องการใช้งาน ของเครื่องแจ้งเตือนระดับน้าในแท็งก์ผ่าน Line
Application จากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งาน คือ เจ้าของหอพักและบุคคลทั่วไป จานวน 100 คน วิเคราะห์
โดยใช้แบบประเมิน 5 ระดับ โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (xˉ )
mean x = (w1 x1 +w2x2 +w3 x3 +…+wn xn )/n
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) หรือ “อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง” หมายถึง การที่สิ่ง
ต่างๆ ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ต ทาให้มนุษย์สามารถสั่งการ ควบคุมใช้งาน
อุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เช่น การสั่งเปิด - ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์
โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องใช้สานักงาน เครื่องมือทางการเกษตร เครื่องจักรในโรงงาน
อุตสาหกรรม อาคาร บ้านเรือน เครื่องใช้ในชีวิตประจาวันต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
Internet of Things (IoT) เป็นการเชื่อมโยงในลักษณะ Machine to Machine หรือ M2M เป็นการ
นาเอาเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตที่เชื่อ มอุปกรณ์กับเครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู้เย็น
โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน การเชื่อมโยงการสื่อสารกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้สามารถ
ควบคุมสิ่งของต่างๆ เหล่านี้ทั้งจากในบ้านและสานักงานหรือจากที่ ไหนก็ได้ Internet of Things ที่
ใช้ในการสื่อสารไม่ได้มีเฉพาะ Internet network แต่ยังมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า Sensor node ต่างๆ
จานวนมากจนอาจจะเกิดระบบเครือข่ายที่เรียกว่า wireless sensor network (WSN) ที่มี
ความสามารถในการตรวจจับปรากฏการณ์ต่างๆ (physical phenomena) ในเครือข่ายได้ด้วย เช่น
แสง อุณหภูมิ ความชื้น ความดัน ความเคลื่อนไหว เป็นต้น เพื่อส่งค่าไปยังอุปกรณ์ในระบบให้ทางาน
หรือ สั่งงานอื่นๆ ต่อไป
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LINE Application นั้นเป็นแอพพลิเคชั่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร
โทรคมนาคม และการติดต่อซื้อ-ขายสินค้าต่างๆ ซึ่งมียอดผู้ดาวน์โหลดและใช้ งานแอพพลิเคชั่นเป็น
จานวนมาก 44 ล้านคน ซึ่งเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยทางผู้วิจัยเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะนาเอา
เทคโนโลยี มาคิดค้นสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและความสะดวกสบาย
ของมนุษย์ในชีวิตประจาวัน
LINE Notify เป็นบริการหนึ่งของไลน์ เป็นการฝากบัญชีภายนอกของผู้ใช้ผ่านไลน์ สามารถ
เลือกได้ว่าจะให้ทาการแจ้งเตือนผ่านกลุ่มผู้ใช้หรือผู้ใช้โดยตรงและ LINE Notify สามารถส่งการแจ้ง
เตือนไปยังผู้ใช้ได้เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถส่งการแจ้งเตือนตอบกลับไปยัง User ข้อจากัดของ LINE
Notify คือ สามารถส่งแจ้งเตือนได้เฉพาะผู้ที่ขอใช้ หรือกลุ่มที่ผู้ขอใช้เป็นสมาชิกเท่านั้น ไม่สามารถส่ง
ข้อความเข้าห้องสนทนาของเพื่อน ๆ ได้ หากต้องการให้สามารถส่งข้อความหาใครก็ได้ ท่านต้องใช้
LINE Bot API แทน
MySQL จัดเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS: Relational Database
Management System) ตัวหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของ
อิ น เตอร์ เ น็ ต สาเหตุ เ พราะว่ า MySQL เป็ น ฟรี แ วร์ ท างด้ า นฐานข้ อ มู ล ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง เป็ น
ทางเลือกใหม่จากผลิตภัณฑ์ระบบจัดการฐานข้อมูลในปัจจุบันที่มักจะเป็นการผูกขาดของผลิต ภัณฑ์
เพียงไม่กี่ตัว นักพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เคยใช้ MySQL ต่างยอมรับในความสามารถความรวดเร็ว
การรองรั บ จ านวนผู้ ใ ช้ แ ละขนาดของข้ อ มู ล จ านวนมหาศาล ทั้ ง ยั ง สนั บ สนุ น การใช้ ง านบน
ระบบปฏิบัติการมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Unix, OS/2, Mac OS หรือ Windows ก็ตาม
บอร์ด MCU ESP8266 และ Firmware ที่เป็น open source สามารถเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาC ได้ ทาให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น มาพร้อมกับโมดูล Wi-Fi (ESP8266) ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการใช้
เชื่อมต่อกับอินเตอร์ เน็ต ตัว โมดูล ESP8266นั้นมีอยู่ด้วยกันหลายรุ่นมาก ตั้งแต่เวอร์ชันแรกที่เป็น
ESP-01 ไล่ไปเรื่อยๆจนปัจจุบันมีถึง ESP-12 แล้ว และที่ฝังอยู่ในNodeMCU version แรกนั้นก็เป็น
ESP-12 แต่ใน version2 นั้นจะใช้เป็น ESP-12E แทน ซึ่งการใช้งานโดยรวมก็ไม่แตกต่างกันมากนัก
NodeMCU นั้นมีลักษณะคล้ายกับ Arduino ตรงที่มีพอร์ต Input Output buil in มาในตัว
สามารถเขียนโปรแกรมคอนโทรลอุปกรณ์ I/O ได้โดยไม่ต้องผ่านอุปกรณ์อื่นๆ และเมื่อไม่นานมานี้ก็มี
นักพัฒนาที่สามารถทาให้ Arduino IDE ใช้งานร่วมกับ Node MCU ได้ จึงทาให้ใช้ภาษา C/C++ ใน
การเขียนโปรแกรมได้ ทาให้เราสามารถใช้งานมันได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

298

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

เครื่องมือการวิจัย
1. แบบสอบถามประสิทธิภาพการใช้เครื่องแจ้งเตือนระดับน้าในแท็งก์ผ่านไลน์
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการแจ้งเตือนระดับน้าในแท็งก์จานวน 100 คน
กลุ่มเป้าหมาย
1. กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าของหอพักและบุคคลทั่วไป จานวน 100 คน ซึ่งจานวน 100 คนนี้ จะอยู่
ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีแท็งก์น้าติดตั้งไว้ตามอาคารและบ้านเรือน ซึ่งบุคคล
เหล่านี้มักเกิดปัญหาน้าหมดแท็งก์บ่อยที่สุด และเวลาเมื่อน้าในแท็งก์หมด เจ้าของแท็งก์น้าส่วนใหญ่
จะยังไม่สามารถรับรู้ได้ทันที
2. ผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพในการทางานของระบบ จานวน 3 คน เป็นผู้สาเร็จการศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญา ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทางด้ า นคอมพิ ว เตอร์ และเป็ น อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่ าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าสถิติ
(Dependent t-test) โดยนาผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน สอดคล้องกับ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ
,2550) ดังนี้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับ ดีมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับ ดีมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับ ดี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับ พอใช้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับ ปรับปรุง
ผลการวิจัย
ตาราง1 ผลการวิเคราะห์จากการประเมินประสิทธิภาพการทางานของเครื่องแจ้งเตือนระดับน้าใน
แท็งก์ ผ่าน Line Application จากผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน
รายการ
IOC
ประสิทธิภาพการทางาน
1.ด้านความสามารถการทางาน
1.00
มีความเที่ยงตรง
2. ด้านความถูกต้องของระบบ

0.70

มีความเที่ยงตรง

3. ด้านประโยชน์การใช้งาน

0.70

มีความเที่ยงตรง

0.80

มีความเที่ยงตรง

รวม
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จากตาราง1 พบว่าการประเมินประสิทธิภาพการทางานของเครื่องแจ้งเตือนระดับน้าในแท็งก์
ผ่านไลน์ จากผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน มีความเที่ยงตรง ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถด้าน
การทางาน ด้านความถูกต้องของระบบ ด้านประโยชน์การใช้งาน
ตาราง 2 ผลการประเมินผลการศึกษาความพึงพอใจของ เจ้าของหอพัก และบุคคลทั่วไปที่ใช้ ระบบ
การแจ้งเตือนระดับน้าในแท็งก์ ผ่าน LINE Application จานวน 100 คน
รายการ

ˉx

S.D

ระดับความคิดเห็น

1.1 ระบบมีการแจ้งเตือนได้อย่างรวดเร็ว

4.14

0.86

ดีมาก

1.2 การแสดงข้อมูลการแจ้งเตือนระดับน้ามีความถูกต้อง

4.01

0.81

ดีมาก

1.3 การส่งข้อความการแจ้งเตือนให้กับผู้ใช้ผ่านไลน์มีความถูกต้อง

3.88

0.96

ดีมาก

1.4 การเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลมีความถูกต้อง แม่นยา

3.89

0.94

ดีมาก

3.98

0.89

ดีมาก

2.1 อุปกรณ์ Float Switch มีมาตรฐานกันน้า IP68

4.65

0.85

ดีมากที่สดุ

2.2 ความเร็วในการส่งข้อมูลในแต่ละครั้ง

4.00

0.68

ดีมาก

2.3 ระบบสามารถแจ้งเตือนได้ตลอด 24 ชั่วโมง

3.98

0.85

ดีมาก

2.4 ระบบมีความปลอดภัยต่อผูใ้ ช้งาน

4.35

0.90

ดีมาก

2.5 มีการเก็บข้อมูลการแจ้งเตือนแต่ละครั้งในฐานข้อมูล

3.60

1.10

ดีมาก

4.11

0.88

ดีมาก

3.1ประหยัดเวลาในการตรวจสอบระดับน้า

3.55

1.23

ดีมาก

3.2 มีการแจ้งเตือนเข้าไลน์ทุกครั้งเมื่อน้าในแท็งก์หมด

3.88

1.04

ดีมาก

3.3 สามารถนาใช้ไปใช้แจ้งเตือนระดับน้าตาม หอพัก โรงแรม ฯลฯ

3.91

0.70

ดีมาก

รวม

3.78

0.99

ดีมาก

โดยรวม

3.98

0.91

ดีมาก

1.การประเมินความสามารถด้านการทางาน

รวม
2. การประเมินความสามารถด้านการใช้ระบบ

รวม
3. การประเมินประโยชน์ด้านการใช้งานระบบ
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จากตาราง2 พบว่า การศึกษาความพึงพอใจในประสิทธิภาพของ เจ้าของหอพัก และบุคคล
ทั่วไปจานวน 100 คน ที่ใช้ระบบการแจ้งเตือนระดับน้าในแท็งก์ผ่านไลน์ มีระดับความพึงพอใจต่อ
ประสิทธิภาพของระบบโดยรวมถึงระดับดีมาก (xˉ =3.98), (S.D=0.91) ซึ่งแบ่งผลทดสอบความพึง
พอใจเป็น 3 ระดับคือ 1.การประเมินความสามารถด้านการทางานโดยมีความพอใจอยู่ในระดับดีมาก
(xˉ =3.98), (S.D=0.89) 2. การประเมินความสามารถด้านการใช้ระบบโดยมีความพอใจอยู่ในระดับดี
มาก (xˉ =4.11), (S.D=0.88) และ 3. การประเมินประโยชน์ด้านการใช้งานระบบอยู่ในระดับดีมาก
(xˉ =3.78), (S.D=0.99)
สรุปและอภิปรายผล
บทความวิจัยเรื่อง ระบบการแจ้งเตือนระดับน้าในแท็งก์ผ่านไลน์ สร้างขึ้นเพื่อใช้แจ้งเตือน
ระดับน้าในแท็งก์ ตอนน้าในแท็งก์หมดจะทาการแจ้งเตือนไปยังไลน์แอพพลิเคชั่นของผู้ใช้ เพื่อลด
ระยะเวลาการตรวจสอบน้าในแท็งก์ และสามารถทราบระดับน้าในแท็งก์ตอนหมดเพื่อป้องกันการเกิด
ปัญหาอย่างอื่นตามมา เช่น ปัญหาปั้มน้าไหม้ สามารถรับรู้การแจ้งเตือนได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยการ
นาเอาเครื่องแจ้งเตือนระดับน้า ซึ่งเครื่องแจ้งเตือนระดับน้าจะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า Float Switch
นาไปติดตั้งไว้ภายในแท็งก์น้า (Float Switch สามารถจมน้าได้เป็นเวลา เพราะได้รับมาตรฐาน คื อ
IP68 สามารถกัน ฝุ่น และกัน น้าเข้าได้) เมื่อน้าในแท็งก์ล ดถึงระดับที่ทาการติดตั้งไว้ ระบบจะเริ่ม
ทางาน ส่งกระแสไฟไปยังบอร์ด Node MCU ESP8266 บอร์ดจะทาการประมวลผลคาสั่ง แล้วส่ง
การแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์
จากการทดสอบพบว่ า การท างานของระบบการแจ้ ง เตื อ นระดั บ น้ าในแท็ ง ก์ ผ่ า นไลน์
แอพพลิ เ คชั่ น ได้ รั บ คะแนนความพึ ง พอใจของระบบในด้ า นต่ า งๆ โดยร่ ว มอยู่ ใ นระดั บ ที่ ดี ม าก
(xˉ =3.98), (S.D=0.91) และสามารถนาไปใช้งานได้จริงตามสถานที่ต่างๆเช่น หอพัก บ้านจัดสรร หรือ
โรงแรมต่างๆ
จากการทดลองระบบการแจ้งเตือนระดับน้าในแท็งก์ผ่ านไลน์แอพพลิ เคชั่นของผู้ วิจัยใน
โครงการนี้ แม้ว่าจะใช้ งานได้อย่ างถูกต้องตามขอบเขตการวิจัยแล้ วก็ตาม แต่ก็ยังมีบางส่ว นที่ยัง
สามารถเพิ่มเติมเพื่อทาให้การใช้งานระบบการแจ้งเตือนระดับในแท็งก์ ประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้
จัดทาข้อเสนอแนะไว้เป็นแนวทางแก่ผู้ที่สนใจที่จะนาโครงงานเพื่อพัฒนาต่อไป
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ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้สามารถนาไปพัฒนาต่อยอดได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของระบบ
ซึ่งการทดลองในครั้งนี้ผู้วิจัยได้นาเทคโนโลยีทั้งสองมาประยุกต์ใช้งานร่วมกัน เพื่อให้เกิดสิ่งแปลกใหม่
และความสะดวกสบายของผู้ใช้ที่ต้องการใช้ระบบการแจ้งเตือนระดับน้าในแท็งก์แจ้งเตือนผ่านไลน์
แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนได้ สรุปได้ว่าระบบการแจ้งเตือนระดับน้าในแท็งก์สามารถทางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ตรงตามที่คาดหวังไว้ และใช้งานได้ดีในระดับหนึ่ง ซึ่งในอนาคตอาจมีการพัฒนาระบบการแจ้งเตือน
ระดับน้าในแท็งก์ให้มีการแจ้งระดับน้าโดยใช้เซนเซอร์วัดระดับน้า สอดคล้องกับ (อนุวัฒน์ แก่นจรรยา, 2550)
เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และทาให้มีความแม่นยาในการจัดเก็บข้อมูล ลดข้อผิดพลาดในด้านต่างๆ ของการ
ทางาน และเพิ่มฟังก์ชันการปฏิบัติการให้ผู้ใช้เกิดความสะดวก สบายในชีวิตประจาวัน เพื่อความทันสมัยให้เหมาะ
กับการใช้งานในยุคปัจจุบัน Thailand 4.0
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 -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของกึง่ กรุป
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บทคัดย่อ
ในงานวิจั ยนี้ ผู้วิจัย ได้แนะนา  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของกึ่งกรุปซึ่งเป็นนัยทั่ว ไปของ
 , q  -กึ่งกรุปย่อย-วิภัชนัยของกึ่งกรุป พร้อมกาหนดลักษณะเฉพาะบางประการของ  -กึ่ง
กรุปย่อยวิภัชนัยของกึ่งกรุป
คาสาคัญ: เซตย่อยวิภัชนัย กึ่งกรุป กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัย  ,  q  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัย  กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัย
Abstract
In this paper, we introduce a concept of a  -fuzzy subsemigroup of
semigroups which is a generalized concept of a  ,  q  -fuzzy subsemigroup of
semigroups. Some characterizations of  -fuzzy subsemigroups of semigroups are
given.
Keywords: Fuzzy subset, Semigroup, Fuzzy subsemigroup,  ,  q  -fuzzy
subsemigroup,  -fuzzy subsemigroup
บทนา
แนวคิดของเซตวิภัชนัยหรือเซตย่อยวิภัชนัย (Zadeh, 1965) ได้รับการแนะนาโดย Zadeh
ซึ่งเป็นแนวคิดที่ช่วยแก้ปัญหาบางประการที่ทฤษฎีเซตไม่สามารถอธิบายได้ และเซตวิภัชนัยยังเป็น
แนวคิดที่วางนัยทั่วไปสาหรับบางโครงสร้างพีชคณิต Zadeh และนักวิจัยจานวนมากได้ทาการศึกษา
ค้ น คว้ า และพั ฒ นาแนวคิ ด เซตวิ ภั ช นั ย ไปสู่ ศ าสตร์ ต่ า งๆ เช่ น คณิ ต ศาสตร์ คอมพิ ว เตอร์
วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ในส่วนการนาแนวคิดเซตวิภัชนัยมาใช้
เป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านพีชคณิตนั้น ริเริ่มในปี 1971 Rosenfeld นาแนวคิดเซตวิภัชนัยมาใช้
เป็นเครื่องมือในการศึกษาทฤษฎีกรุป (ทฤษฎีกรุปพอยด์) และได้นาเสนอโครงสร้างย่อยวิภัชนัยของ
กรุป (กรุปพอยด์) กล่าวคือได้แนะนากรุปย่อยวิภัชนัย (กรุปพอยด์ย่อยวิภัชนัย) ของกรุป (กรุปพอยด์)
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พร้อมกับให้สมบัติบางประการของพวกมัน (Rosenfel, 1971) จากนั้นมีการนาแนวคิดเซตวิภัชนัยไป
ใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาโครงสร้างพีชคณิตชนิดอื่นๆ อีกมากมาย Kuroki (Kuroki, 1981;
Kuroki, 1982; Kuroki, 1991; Kuroki, 1992; Kuroki, 1993) ได้ศึกษาและพัฒนากึ่งกรุปย่อยวิภัชนัย
หลากหายชนิดของกึ่งกรุป เช่น ไอดีลวิภัชนัย ไอดีลภายในวิภัชนัย ไอดีลคู่วิภัชนัย และควอซี-ไอดีลวิภัช
นัย เป็นต้น และให้สมบัติบางประการของกึ่งกรุปย่อย-วิภัชนัยเหล่านั้น พร้อมกับจาแนกลักษณะเฉพาะ
ของกึ่งกรุปชนิดต่าง ๆ ในเทอมของกึ่งกรุปย่อยวิภัชนัย Mordeson และคณะ (Mordeson et al.,
2003) ได้ศึกษาทฤษฎีกึ่งกรุปวิภัชนัยและบทประยุกต์ของทฤษฎีกึ่งกรุปวิภัชนัย
โครงสร้างย่อยวิภัชนัยของพีชคณิตได้รับการศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Bhakat
และ Das (Bhakat & Das, 1996) ได้แนะนา  ,   -กรุปย่อยวิภัชนัยของกรุปเมื่อกาหนดให้
 ,  , q, q, q และ  q และแสดงให้เห็นว่า , q  -กรุปย่อยวิภัชนัยของ
กรุปเป็นนัยทั่วไปของกรุปย่อยวิภัชนัย Jun และ Song (Jun & Song, 2006) ได้แนะนา  ,   -กึ่ง
กรุปย่อยวิภัชนัย และ  ,   -ไอดีลภายในวิภัชนัยของกึ่งกรุป และพบว่า , q  - กึ่งกรุปย่อย
วิภัชนัยของกึ่งกรุปเป็นนัยทั่วไปของกึ่งกรุปย่อยวิภัชนัย Shabir และคณะ (Shabir et al., 2010,
pp. 161-175) ได้ศึกษาโครงสร้าง  ,   -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยชนิดที่ซึ่งถูกเรียกว่า  ,   -ไอดีล
วิภัชนัย  ,   -ไอดีลคู่วิภัชนัย และ  ,   -ควอซี-ไอดีลวิภัชนัย และพบว่า , q  -ไอดีล
วิภัชนัย , q  -ไอดีลคู่วิภัชนัยและ , q  -ควอซี-ไอดีลวิภัชนัยเป็นนัยทั่วไปของไอดีลวิภัช
นัย ไอดีลคู่วิภัชนัยและควอซี-ไอดีลวิภัชนัย ตามลาดับ Shabir และคณะ (Shabir et al., 2010, pp.
1473-1493) ได้ทาการศึกษาและพัฒนาโครงสร้างย่อยวิภัชนัยของกึ่งกรุปและได้ แนะนาโครงสร้าง
, qk  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัย , qk  -ไอดีลวิภัชนัย และ , qk  -ไอดีลคู่วิภัชนัยของกึ่ง
กรุป พวกเขาได้แสดงให้เห็นว่า , qk  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัย , qk  -ไอดีลวิภัชนัย และ
, qk  -ไอดีลคู่วิภัชนัยเป็น นัยทั่วไปของ , q  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัย , q  -ไอดีลวิภัช
นัย และ , q  -ไอดีลคู่วิภัชนัย ตามลาดับ พร้อมกับจาแนกลักษณะเฉพาะของกึ่งกรุปปกติ
ภายในและกึ่งกรุปปกติในเทอมของ , qk  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยเหล่านั้น Shabir และ Ali
(Shabir & Ali, 2013) ได้ศึกษา  ,  q  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัย  ,  q  -ไอดีลวิภัชนัย
และ  ,  q  -ไอดีลคู่วิภัชนัยของกึ่งกรุปซึ่งเป็นนัยทั่วไปของ , qk  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัย
, qk  -ไอดีลวิภัชนัย และ , qk  -ไอดีลคู่วิภัชนัย ตามลาดับ และใช้  ,  q  -กึ่ง
กรุปย่อยวิภัชนัยเหล่านั้นในการจาแนกลักษณะเฉพาะของกึ่งกรุป
จากงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่ากึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยและกึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยวาง
นัยทั่วไปของกึ่งกรุป มีบทบาทสาคัญต่อการศึกษาทฤษฎีกึ่งกรุป ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษา
และพัฒนากึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยวางนัยทั่วไปของ กึ่งกรุป โดยผู้วิจัยได้แนะนา  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัย
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ของกึ่ง กรุ ป ซึ่ ง เป็ น นั ย ทั่ ว ไปชนิ ด หนึ่ งของ  ,  q  -กึ่ งกรุ ปย่ อ ย-วิภั ช นัย พร้ อ มกั บ ให้
ลักษณะเฉพาะบางประการของ  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของกึ่งกรุป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาโครงสร้างที่เป็นนัยทั่วไปของ  ,  q  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของกึ่งกรุป
และหาลักษณะเฉพาะบางประการของนัยทั่วไป  ,  q  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และเก็บรวบรวมข้อมูล
จากงานวิจัยที่มีการศึกษามาแล้ว พร้อมทั้งได้ศึกษาแนวทางใหม่ๆ ด้วย โดยมีวิธีดาเนินการวิจัยดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างปัญหาใหม่จากทฤษฎีบทเดิมที่เคยศึกษาไว้
3. ดาเนินการพิสูจน์
4. สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิจัย
กาหนดให้     [0,1] และ 0      1 และให้ S แทนกึ่งกรุป เรียกฟังก์ชัน
f : S  0,1 ว่า
เซตย่อยวิภัชนัย (fuzzy subset) (Zadeh, 1965) ของ S สาหรับเซตย่อยวิภัชนัย f ของ S
นิยามเซตย่อย S f ; ของ S ดังนี้
S f ;    x f ( x)  sup() หรือ f ( x)   หรือ f ( x)  inf()
ข้อสังเกต ให้ f
(1)
(2)
(3)

เป็นเซตย่อยวิภัชนัยของกึ่งกรุป S ข้อความต่อไปนี้เป็นจริง
ถ้า   ( ,  ),   [ ,  ),   ( ,  ] หรือ   [ ,  ] แล้ว
ถ้า    แล้ว S f ;  S
ถ้า S f ;  S แล้ว sup     inf   

บทนิยาม 1 (Mordeson et al., 2003) ให้ f เป็นเซตย่อยวิภัชนัยของกึ่งกรุป
กรุปย่อยวิภัชนัย (fuzzy subsemigroup) ของ S ถ้า
f ( xy)  min  f ( x), f ( y)

S

S f ;    S

เรียก

f

ว่า กึง่
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สาหรับ

x, y  S

ตัวอย่าง 1 กาหนดให้

จะได้ว่า

S  0, x, y, z

และการดาเนินการทวิภาค “  ” บน



0

x

y

z

0

0

0

0

0

x

0

0

0

0

y

0

0

x

0

z

0

0

x

x

S

โดยนิยามดังนี้

เป็นกึ่งกรุป (Mordeson et al., 2003) ให้ f เป็นเซตย่อยวิภัชนัยของ
f  0   0.8, f  x   0.6, f  y   0.5, f  z   0.3
จะพบว่า f เป็นกึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S
S

S

ที่นิยามดังนี้

บทนิยาม 2 (Shabir & Ali, 2013) ให้ f เป็นเซตย่อยวิภัชนัยของกึ่งกรุป S เรียก f ว่า
 , q  -กึ่งกรุปย่อย-วิภัชนัย (  , q  -fuzzy subsemigroup) ของ S ถ้า
max  f  xy  ,   min  f  x  , f  y  , 
สาหรับ x, y  S
จากบทนิยาม 1 และ 2 เราพบว่า ทุกกึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของกึ่งกรุปเป็น  ,  q  -กึ่ง
กรุปย่อยวิภัชนัยของกึ่งกรุป แต่บทกลับไม่เป็นจริงซึ่งเห็นได้จากตัวอย่างดังต่อไปนี้
ตัวอย่าง 2 กาหนดให้ S  0, x, y, z และการดาเนินการทวิภาค “  ” บน S โดยนิยามดังนี้

จะได้ว่า
ดังนี้

S



0

x

y

z

0

0

0

0

0

x

0

x

y

0

y

0

0

0

0

z

0

z

0

0

เป็นกึ่งกรุป (Mordeson et al., 2003) และให้ f เป็นเซตย่อยวิภัชนัยของ
f  0   0.7,

f  x   0.6,

f  y   0.5,

f  z   0.8

S

ที่นิยาม
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จะพบว่า f เป็น 0.5 ,0.5  q0.7  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S แต่ f ไม่เป็นกึ่งกรุปย่อยวิภัชนัย
ของ S เพราะว่า
f  zz   f  0   0.7  0.8  f  z   min  f  z  , f  z 
ต่อไปเราจะแนะนาเซตย่อยวิภัชนัยของกึ่งกรุปซึ่งเป็นนัยทั่วไปของ  ,  q  -กึ่งกรุป
ย่อยวิภัชนัยของกึ่งกรุป
บทนิยาม 3 ให้ f เป็นเซตย่อยวิภัชนัยของกึ่งกรุป S เรียก f ว่า  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัย (  fuzzy subsemigroup) ของ S ถ้าสอดคล้องกับเงื่อนไขต่อไปนี้

 x, y  S   xy  S f ;   max  f  xy  ,inf     min  f  x  , f  y  ,sup   

ตัวอย่าง 3 กาหนดให้

จะได้ว่า

S  a, b, c, d 

และการดาเนินการทวิภาค “  ” บน



a

b

c

d

a

a

a

a

a

b

a

a

a

a

c

a

a

a

b

d

a

a

b

c

S

โดยนิยามดังนี้

เป็นกึ่งกรุป (Mordeson et al., 2003) ต่อไปเรานิยามเซตย่อยวิภัชนัย
f  a   0.4, f  b   0.6, f  c   0.5, f  d   0.3
จะพบว่า f เป็น 0.3, 0.5, 0.6 -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S
แต่ f ไม่เป็น (0.3 ,0.3  q0.6 ) -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S เพราะว่า
max  f  b  c  , 0.3  max  f  a  , 0.3
S

f

ของ

S

โดย

 0.4
 0.5
 min  f (b), f (c), 0.6

กรุป

S

จากบทนิยาม 3 และเมื่อเรากาหนดให้     ,   จะพบว่า เซตย่อยวิภัชนัย
เป็น   ,   -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S ก็ต่อเมื่อ
max  f  xy  ,   min  f  x  , f  y  ,  สาหรับ x, y  S

f

ของกึ่ง
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นั่นคือ f เป็น   ,   -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S ก็ต่อเมื่อ f เป็น  ,  q  -กึ่งกรุปย่อย
วิภัชนัยของ S ดังนั้น เราจึงสามารถสรุปได้ว่า  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของกึ่งกรุปเป็นนัยทั่วไปของ
 , q  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของกึ่งกรุป
เมื่อพิจารณา     ,   ,   [ ,  ),   ( ,  ] และ   [ ,  ] เราจึงได้ทฤษฎี
ดังต่อไปนี้
ทฤษฎีบท 1 ให้ f เป็นเซตย่อยวิภัชนัยของกึ่งกรุป S ข้อความต่อไปนี้สมมูลกัน
(1) f เป็น   ,   -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S
(2) f เป็น   ,   -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S
(3) f เป็น  ,   -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S
(4) f เป็น  ,   -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S
(5) f เป็น  ,  q  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S
พิสูจน์ โดยบทนิยาม 2 บทนิยาม 3 และ S f ;  ,   S f ; ,   S f ; ,   S f ; ,   S
ทฤษฎีบท 2 ถ้า f เป็น  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของกึ่งกรุป S แล้ว f เป็น  -กึ่งกรุปย่อยวิภัช
นัยของ S สาหรับเซตย่อยไม่ว่าง  ของ  โดยที่ S f ;  S f ;
พิสูจน์ สมมติ      , S f ;  S f ; , x, y  S และ xy  S( f ;) จะได้ว่า xy  S( f ;)
เนื่องจาก f เป็น  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S ทาให้ได้ว่า
max{ f ( xy ),inf()}  min{ f ( x), f ( y),sup()}

เพราะฉะนั้น
max  f ( xy),inf()  max  f  xy  ,inf()
 min{ f ( x), f ( y ),sup()}
 min{ f ( x), f ( y ),sup()}

ดังนั้น

f

เป็น

 -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S

ให้ f เป็นเซตย่อยวิภัชนัยของกึ่งกรุป S และ   [ ,  ] แล้ว S f ;   S f ; ,  จาก
ทฤษฎีบท 1 และทฤษฎีบท 2 จะได้บทแทรก 3 โดยทันที
บทแทรก 3 ถ้า f เป็น  ,  q  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของกึ่งกรุป S แล้ว f เป็น  -กึ่ง
กรุปย่อยวิภัชนัยของ S สาหรับเซตย่อยไม่ว่าง  ของ  ,  
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พิสูจน์ โดยทฤษฎีบท 1 ทฤษฎีบท 2 และแทน

  [ ,  ]

กาหนดให้ f และ g เป็นเซตย่อยวิภัชนัยของกึ่งกรุป S นิยามเซตย่อยวิภัชนัย
(Mordeson et al., 2003) ของ S โดย
 f  g  x   min  f  x  , g  x  สาหรับ x  S

f g

ทฤษฎีบท 4 ถ้า f และ g เป็น  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของกึ่งกรุป S แล้ว f  g เป็น  -กึ่ง
กรุปย่อยวิภัชนัยของ S
พิสูจน์ สมมติ x, y  S และ xy  S( f  g ;) เราจะแยกพิจารณา 2 กรณี ดังนี้
กรณี 1:  f  g  ( xy)  f ( xy) จะได้ว่า xy  S( f ;)
เนื่องจาก f เป็น  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S จะได้ว่า
max{ f ( xy ),inf( )}  min{ f ( x ), f ( y ),sup( )}

และทาให้ได้ว่า
max  f  g  xy  ,inf( )  max  f  xy  ,inf( )

 min  f  x  , f  y  ,sup   

 min  f  g  x  ,  f  g  y  ,sup   

กรณี 2:  f  g  ( xy)  g ( xy) เราสามารถพิสูจน์โดยทานองเดียวกับกรณี 1 ซึ่งทาให้ได้
ว่า
max  f  g  xy  ,inf()  min  f  g  x  ,  f  g  y  ,sup   

ดังนั้น

f g

เป็น  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ

S

บทแทรก 5 (Shabir & Ali, 2013) ถ้า f และ g เป็น  ,  q  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของกึ่ง
กรุป S แล้ว f  g เป็น  ,  q  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S
พิสูจน์ โดยทฤษฎีบท 1 ทฤษฎีบท 4 และแทน     ,  
กาหนดให้

สาหรับ

xS

นิยามเซตย่อยวิภัชนัย f  ของ
max min  f ( x),sup    ,inf    ; x  S f ; 
f  x   
; x  S f ;  
sup   

และเราพบว่า S f ;  S
f

เป็นเซตย่อยวิภัชนัยของกึ่งกรุป



S

S

ดังนี้
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บทตั้ง 6 ถ้า f เป็นเซตย่อยวิภัชนัยของกึ่งกรุป S แล้ว f  เป็น  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S
ก็ต่อเมื่อ f  เป็น กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S
พิสูจน์ ให้ x, y  S จะได้ว่า xy  S f ; เนื่องจาก f  เป็น  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S จะ
ได้
f   xy   max  f   xy  ,inf   
 min  f   x  , f   y  ,sup   
 min  f   x  , f   y 
ดังนั้น f  เป็น กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S ในส่วนบทกลับของทฤษฎีนี้ชัดเจน


ทฤษฎีบท 7 ถ้า f เป็นเซตย่อยวิภัชนัยของกึ่งกรุป S และ f  เป็น  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ
S แล้ว f เป็น
 -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S
พิสูจน์ ให้ x, y  S และ xy  S f ;  จะได้ว่า xy  S f ; และ






f  ( xy)  max min  f  xy  ,sup    ,inf   

เนื่องจาก

f

เป็น  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ

S

และบทตั้ง 6 จะได้ว่า

f  ( xy )  min{ f  ( x), f  ( y )}

กรณี 1 min{ f  ( x), f  ( y)}  f  ( x) จะได้ว่า f  ( xy )  f  ( x) ถ้า x  S f ;  จะได้
ว่า f  ( x)  sup    และทาให้ได้ว่า
max  f  xy  ,inf     max min  f  xy  ,sup    ,inf   
 f  ( xy )
 f  ( x)
 sup   

ฉะนั้น f  xy   sup    และทาให้ได้ว่า
max  f  xy  ,inf     f  xy 
 sup   
 min  f  x  , f  y  ,sup   
ถ้า x  S f ;  จะได้ว่า f  x   max min  f  x  ,sup    ,inf    และจะได้





max  f  xy  ,inf     max min  f  xy  ,sup    ,inf   

 f  ( xy )
 f  ( x)
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 max min  f  x  ,sup    ,inf   
 min  f  x  ,sup   

 min  f  x  , f  y  ,sup   

กรณี 2
ทาให้ได้ว่า

min{ f  ( x), f  ( y )}  f  ( y )

เราสามารถพิสูจน์ในทานองเดียวกัน ซึ่ง

max  f  xy  ,inf     min  f  x  , f  y  ,sup   

ดังนั้น

f

เป็น  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ

S

สรุปและอภิปรายผล
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้โครงสร้าง  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของกึ่งกรุปซึ่งเป็นนัยทั่วไปของ
 , q  -กึ่งกรุป-ย่อยวิภัชนัย และได้ลักษณะเฉพาะบางประการของ  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัย
ของกึ่งกรุป ดังนี้
1. ถ้า f เป็น  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S แล้ว f เป็น  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ
S สาหรับทุกเซตย่อยไม่ว่าง  ของ  โดยที่ S f ;  S f ; 
2. ถ้า f และ g เป็น  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S แล้ว f  g เป็น  -กึ่งกรุปย่อย
วิภัชนัยของ S
3. f  เป็น  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S ก็ต่อเมื่อ f  เป็นกึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S
4. ถ้า f  เป็น  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S แล้ว f เป็น  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของ S
ข้อเสนอแนะ
เราสามารถใช้แนวคิดของ  -กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัยของกึ่งกรุปเป็นแนวทางในการศึกษาและ
พัฒนาโครงสร้างใหม่ ๆ ของ  -ระบบย่อยวิภัชนัยของกึ่งกรุปและพีชคณิตอื่นๆ
กิตติกรรมประกาศ
ผู้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงครามอย่ า งสู ง ที่ ไ ด้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น
งบประมาณทั้งหมดในการทาวิจัยครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาให้คาแนะนาอันมีค่า ซึ่ง
ทาให้งานวิจัยนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนเว็บระบบงานขายสาหรับร้านดอกไม้
The Web Application Development for Florist Sale
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนเว็บระบบงานขายสาหรับร้านดอกไม้ และ
ศึกษาประสิทธิภาพของระบบงานที่พัฒนาขึ้น สาหรับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อสร้างโอกาสใน
การขายอีกช่องทางหนึ่งในลักษณะร้านขายดอกไม้ออนไลน์ โดยมีเว็บเพจเป็นสื่อกลางในการติดต่อ
ระหว่างลูกค้าและร้านค้า ช่วยให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีขึ้นและประหยัดเวลาในการเลือกซื้อสินค้า โดย
แอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นสามารถแบ่งระบบการทางานของแอพพลิเคชั่นได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วน
ของหน้าแอพพลิเคชั่นบนเว็บสาหรับให้บริการลูกค้าซึ่งสามารถเลือกชมรูปแบบสินค้าและทาการ
สั่งซื้อได้จากบนหน้าเว็บทันที 2) ส่วนของแอพพลิเคชั่นของผู้ดูแลระบบ/พนักงาน สาหรับรับคาสั่งซื้อ
จากลูกค้า และเพิ่มข้อมูลรูปแบบสินค้าใหม่ขึ้นไปบนระบบเพื่อบริการข้อมูลให้สมาชิกหรือบุคคลทั่วไป
เลือกดูรูปแบบสินค้าได้
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นนั้นผู้วิจัยได้ให้
ผู้ใช้ทดลองใช้งานและตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยเก็บรวมรวมข้อมูลแบบสอบถามจากผู้
ทดลองใช้งานซึ่งแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ดูแลระบบ/พนักงาน จานวน 10 คน ผล
การประเมินพบว่ามีความพึงพอใจในภาพรวมของการใช้งานระบบระดับมาก(x =4.02, S.D=0.13)
และผู้ใช้งานในกลุ่มลูกค้า จานวน 100 คน ผลการประเมินพบว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้ งานระบบ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก( x =4.16, S.D=0.08) แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถใช้งานได้ดีสาหรับการ
ขายแบบร้านดอกไม้ออนไลน์
คาสาคัญ : แอพพลิเคชั่นบนเว็บ ระบบงานขายดอกไม้ ขายดอกไม้ออนไลน์ ร้านดอกไม้ออนไลน์
Abstract
This research aims to develop web application for florist shop and to study
user’s opinion on used the application about efficient of the system. The
application can makes opportunity to increase amount of sale by online shop. The
application can support customers to get good service by saving time to select the
type of goods. They can pre-orders via the webpage.
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In part of assessment of the user's satisfaction, 5 rating scale questionnaires
and the sample of 10 users from employee in florist shops and another sample of
100 people of florist's customer were used. The results of the study showed that
group of employees satisfaction was at high level ( x =4.02, S.D=0.13) and group of
customers satisfaction was at high level ( x =4.32, S.D=0.03).The result of this study
shows that the application can be usefully for online florist sale.
Keywords: web application, flower sales system, online florist sale, florist shop
online
บทนา
ดอกไม้เป็นสิ่งที่มอบแทนความรู้สึกในโอกาสต่างๆมากมาย เช่น แทนความรัก มอบให้ในวัน
เกิด วันรับปริญญา และโอกาสสาคัญต่างๆอีกมากมาย ซึ่งเป็นสิ่งแทนใจอย่างหนึ่งที่ผู้มอบสามารถส่ง
มอบแทนความรู้สึกได้ และ ดอกไม้สดเป็นสิ่งที่สรรค์สร้างมาจากธรรมชาติ ที่มีความสวยงามและ
อ่อนโยน มีกลิ่นหอมให้สัมผัสที่ดีทั้งทางกายและทางใจ สร้างความสุขให้ทั้งผู้ให้และผู้รั บ ดอกไม้สดจึง
ถูกนามาสร้างเป็นธุรกิจที่มีผู้บริโภคนิยมและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก(พรพรรณ แซ่ตั้ง , 2557)
และจะพบเห็นร้านขายดอกไม้เปิดบริการอยู่จานวนมากในปัจจุบัน ใครมีฝีมือในการจัดดอกไม้ดีและ
ทาเลที่ตั้งร้ านดีก็ได้เปรีย บคู่แข่ง เจ้าของกิจการจึงต้องหากลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งการขาย
ดอกไม้แบบออนไลน์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เจ้าของกิจการนามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการทาตลาด ใน
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการพั ฒ นาแอพพลิ เ คชั่ น บนเว็ บ ระบบงานขายในลั ก ษณะ( ECommerce) ในรูปแบบธุรกิจกับผู้บริโภค(Business to Customer:B2C)(โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์,
2556) ซึ่งเขียนโปรแกรมต้นฉบับด้วยภาษาพีเอชพี( PHP language) และจาวาสคริปต์(JavaScript)
ส่วนของโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลใช้มายเอสคิวแอล (MySQL) สาหรับร้านดอกไม้โดยเป็น
ระบบที่มีฟังก์ชันงานในการรับคาสั่งซื้อ รับแจ้งการชาระเงิน นัดหมายการรั บสินค้าผ่านเว็บเพจของ
ทางร้าน ซึ่งอานวยความสะดวกให้ลูกค้าสั่งซื้อและชาระเงินค่าสินค้าล่วงหน้าแล้วมารับสินค้าตามเวลา
นัดโดยไม่ต้องเสียเวลารอให้พนักงานจัดช่อดอกไม้ที่หน้าร้านดังเดิม นอกจากนี้ระบบยังมีฟังก์ชันช่วย
ในการค้นหารูปแบบสินค้าตามความต้องการของลูกค้า ซึ่ งลูกค้าแต่ละรายมีพฤติกรรมในการเลือก
สินค้าแตกต่างกัน ความต้องการรูปแบบสินค้าและการกาหนดวงเงินในการซื้อไม่เท่ากัน ผู้วิจัยจึงสนใจ
พัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นงานขายดอกไม้ให้มีฟังก์ชันงานในการค้นหารูปแบบสินค้าในแบบที่
ลูกค้าต้องการได้สะดวกและตรงตามความต้องการได้ร วดเร็วมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นบริการทีดีก่อให้เกิด
ความประทับใจแก่ลูกค้า โดยผู้วิจัยได้ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้ที่เคยเป็นลูกค้าร้านขาย
ดอกไม้ จานวน 100 คน โดยใช้แบบสอบถาม พบว่าการเลือกสินค้าจากร้านดอกไม้ของของลูกค้านั้น
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เลือกจาก รูปแบบสินค้าตามโอกาสที่ ต้องการมอบ รูปแบบสินค้าตามวงเงินที่ต้องการจ่าย เลือกตาม
ชนิดดอกไม้ที่ต้องการ เลือกตามรูปแบบการจัดดอกไม้ ผู้วิจัยจึงนาวิธีการเลือกรูปแบบสินค้าเหล่านี้มา
กาหนดเป็นคาสาคัญในการค้นรูปแบบสินค้าของทางร้านเพื่อนาเสนอสินค้าให้ตรงความต้องการลูกค้า
ให้มากที่สุด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
(1) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกรูปแบบสินค้าในการซื้อดอกไม้จากการทาแบบสอบถามเพื่อ
นามาใช้ในการออกแบบรูปแบบการสืบค้นข้อมูลสินค้าตามความต้องการของลูกค้า
(2) เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนเว็บระบบงานขายสาหรับร้านดอกไม้
(3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบงานที่พัฒนาขึ้น
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วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัยแสดงด้วยแผนผังแสดงขั้นตอนวิธีดาเนินการวิจัย ดังภาพ 1

ภาพ 1 แผนผัง แสดงขั้นตอนวิธีดาเนินการวิจัย
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จากภาพ 1 แสดงให้เห็นว่าผู้วิจัยได้ดาเนินการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนเว็บโดยใช้กระบวนการ
ตามวงจรการพัฒนาระบบ(System Development Life Cycle:SDLC)(โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2560)
ซึ่งมีรายละเอียดปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1. กาหนดปัญหา (Problem Definition)
กาหนดเรื่องที่จะทา ศึกษาความเป็นไปได้ในการทา ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กาหนดความต้องการและองค์ประกอบในการสร้างแอพพลิเคชั่นบนเว็บระบบงานขายสาหรับร้าน
ดอกไม้ และเพื่อให้แอพพลิเคชั่นที่จะพัฒนาขึ้นมีความสามารถในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามหลั กกลยุ ท ธ์ก ารสร้ างความสั ม พัน ธ์ลู ก ค้า ออนไลน์ ( Electronic Customer Relation
Management:E-CRM) ในส่ ว นของการวิ เคราะห์ พฤติ กรรมผู้ บริโ ภคที่เป็ นกลุ่ มเป้าหมายเพื่ อ
ออกแบบฟังก์ชันงานของระบบตรงตามความต้องการของลูกค้า(ธนเสฏฐ์ อาษา, 2556) โดยทา
แบบสอบถามพฤติกรรมการเลือกซื้อดอกไม้ จากบุคคลที่เคยซื้อสินค้าจากร้านดอกไม้ จานวน 100
คน ได้ผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลแบบสอบถามพฤติกรรมการเลือกซื้อดอกไม้
การเลือกซื้อ
จานวน
เปอร์เซ็นต์
เลือกตามโอกาสที่ส่งมอบ
47
47%
เลือกตามราคา
28
28%
เลือกตามรูปแบบการจัดดอกไม้
14
14%
เลือกตามชนิดดอกไม้
11
11%
รวม
100
100%
จากตารางที่ 1 สรุปผลได้ว่า พฤติกรรมการเลือกซื้อดอกไม้ของคนส่วนมาก เลือกตามโอกาสที่ส่งมอบ
จานวน 47 คน คิดเป็น 47% เลือกตามราคา จานวน 28 คน คิดเป็น 28% เลือกตามรูปแบบดอกไม้
จานวน 14 คน คิดเป็น 14% และตามชนิดดอกไม้ จานวน 11 คน คิดเป็น 11%
นอกจากการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าแล้วยังได้ศึกษาปัญหาระบบงานขายดอกไม้
ทางหน้าร้านแบบเดิมที่ลูกค้าพบเจอและรู้สึกว่าเป็นปัญหา เป็นอุปสรรค คือ ปัญหาเรื่องที่จอดรถ 50
คน คิดเป็น 50% ปัญหาเรื่องเสียเวลารอ 50 คน คิดเป็น 50% ปัญหาเรื่องการเลือกรูปแบบดอกไม้
15 คน คิดเป็น 15% และปัญหาอื่นๆตามที่ผู้ตอบแบบสอบถามระบุมาให้เพิ่มเติม ได้แก่ ร้านค้าไม่มี
ชนิดดอกไม้ตามต้องการเมื่อไปถึงที่ร้าน 3 คน คิดเป็น 3% ดอกไม้สวยแต่อุปกรณ์ตกแต่งประกอบช่อ
ดอกไม้ไม่สวย 1 คน คิดเป็น 1%
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ขั้นตอนที่ 2. การวิเคราะห์ (Analysis)
นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห์ ความต้องการของผู้ใช้เพื่อนาไปสู่การ
ออกแบบฟังก์ชั่นงานของแอพพลิเคชั่นบนเว็บระบบงานขายสาหรับร้านดอกไม้ ควรมีลักษณะการ
ทางานอย่างไร การเลือกใช้เครื่องมือในการทาการพัฒนาให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ทา จากการ
สอบถามผู้ที่เป็นลูกค้าร้านดอกไม้ ร่วมกับการสัมภาษณ์เจ้าของกิจการและพนักงานและการศึกษา
สังเกตขั้นตอนงานจากระบบงานเดิม และสรุปขั้นตอนการขายสินค้าแบบขายจากหน้าร้านที่ตั้งอยู่
หรือร้านดอกไม้ที่ขายโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือก็ตาม จากการศึกษาสรุปปัญหาที่พบดังนี้
(1) ไม่มีการเก็บข้อมูลสมาชิกของลูกค้า
(2) ไม่มีการเก็บข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า
(3) ลูกค้าเกิดความไม่สะดวกในการเดินทางมารับชมสินค้าและสั่งซื้อกับทางร้าน
(4) ลูกค้ารู้สึกเสียเวลาในการรอให้ทางร้านจัดช่อดอกไม้ตามที่สั่งซื้อ
(5) ลูกค้ามีปัญหาในการหาที่จอดรถเมื่อมาซื้อสินค้าที่ร้าน
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ขั้นตอนที่ 3. การออกแบบ (Design)
ในส่วนของขั้นตอนการออกแบบผู้วิจัยได้ดาเนินการออกแบบ ในแต่ละส่วนตามลาดับการ
ทางานของแอพพลิเคชั่นบนเว็บระบบงานขายสาหรับร้านดอกไม้ ดังนี้
(1) กาหนดเนื้อหา ทาการออกแบบรูปแบบข้อมูลที่ใช้ในการแสดงผล
(2) เขียนแผนภาพกระแสข้อมูลแสดงการทางานเพื่อให้เห็นถึงขั้นตอนการทางาน
และทิศทางการไหลของข้อมูลและแสดงความสัมพันธ์ของงานย่อยๆภายในระบบของแอพพลิเคชั่นบน
เว็บระบบงานขายสาหรับร้านดอกไม้ ดังภาพ 2 และภาพ 3

ภาพ 2 แผนภาพบริบท แอพพลิเคชั่นบนเว็บระบบงานขายสาหรับร้านดอกไม้
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ภาพ 3 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 แอพพลิเคชั่นบนเว็บระบบงานขายสาหรับ
ร้านดอกไม้
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ขั้นตอนที่ 4 การสร้างระบบและติดตั้งใช้งาน (Implementation Phase)
(1) การสร้างระบบโปรแกรม ซึ่งระบบที่สร้างขึ้นอยู่ในลักษณะของเว็บแอพพลิเคชั่นที่เขียน
โปรแกรมต้นฉบับด้วยภาษาพีเอชพี( PHP language) และจาวาสคริปต์(JavaScript) ส่วนของ
โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลใช้มายเอสคิวแอล (MySQL) (ชาญชัย ศุภอรรถกร, 2560) เมื่อสร้าง
ระบบเสร็จแล้วมีหน้าจอการทางานหลักๆของแอพพลิเคชั่น ในการติดต่อกับผู้ใช้งานในส่วนของลูกค้า
ซึ่งเป็นสมาชิก ผู้ดูแลระบบ/พนักงาน รวมถึงบุคคลทั่วไปที่เข้าถึงหน้าเว็บเพจดังภาพ 4 – ภาพ 12

ภาพ 4 ภาพหน้าจอ หน้าหลักของเว็บเพจร้านดอกไม้

ภาพ 5 ภาพหน้าจอ สมัครสมาชิก
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ภาพ 6 ภาพหน้าจอ รายการสินค้า

ภาพ 7 ภาพหน้าจอ รายการสินค้าที่เลือก
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ภาพ 8 ภาพหน้าจอ ยืนยันการสั่งซื้อ

ภาพ 9 ภาพหน้าจอ การรับการสั่งซื้อสินค้า
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ภาพ 10 ภาพหน้าจอ บันทึกการรับโอนเงินของลูกค้า

ภาพ 11 ภาพหน้าจอ บันทึกการส่งมอบสินค้า

ภาพ 12 ภาพหน้าจอ แสดงสถานะรายการสั่งซื้อสินค้า
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(2) การทดสอบ (Testing) ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้นาแอพพลิเคชั่นบนเว็บระบบงานขายสาหรับ
ร้านดอกไม้ที่สร้างและผ่านการทดสอบความถูกต้องในขณะเขียนโปรแกรมต้นฉบับ มาทดสอบระบบ
การทางานเพื่อนาข้อผิดพลาดไปปรับปรุงแก้ไขระบบตามขอบเขตที่ได้วางแผนและออกแบบระบบไว้
กับผู้ทดลองใช้งานจานวน 100 คน โดยทาการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลัก
ความน่าจะเป็น(Noprobability Sampling)ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง(Purposive Sampling) จาก
คนที่เคยเป็นลูกค้าร้านดอกไม้ หลังจากนั้นทาการประเมินความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของระบบ
จากการทดลองใช้งาน ซึ่งมีการประเมิน 3 ด้าน คือ 1) ด้านการใช้งานของเว็บ 2) ด้านการออกแบบ
และการจัดรูปแบบ 3) ความพึงพอใจโดยภาพรวมของระบบ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประเมิน
และสรุปผล ซึ่งสถิติที่นามาใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard
Deviation : S.D.) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557)
(2.1) เครื่องมือการวิจัย
1) แอพพลิเคชั่นบนเว็บระบบงานขายสาหรับร้านดอกไม้
2) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นบนเว็บระบบงาน
ขายสาหรับร้านดอกไม้
(2.2) ประชากร
1) เจ้าของกิจการหรือพนักงานร้านดอกไม้
2) กลุ่มคนที่เป็นลูกค้าร้านดอกไม้
(2.3) กลุ่มตัวอย่าง
1) เจ้าของหรือพนักงานร้านดอกไม้ผู้ที่ทดลองใช้งานระบบ จานวน 10 คน
2) ลูกค้าผู้ที่ทดลองใช้งานระบบจานวน 100 คน
(2.4) สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ผลจากการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนาผลที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์การ ดังนี้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 - 5.00 หมายความว่า ระดับ มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 - 4.49 หมายความว่า ระดับ มาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 - 3.49 หมายความว่า ระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 - 2.49 หมายความว่า ระดับ น้อย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 - 1.49 หมายความว่า ระดับ น้อยที่สุด
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ผลการวิจัย
1. ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ โดยผู้ดูแลระบบและพนักงาน จานวน 10 คน
2. ผลการประเมินความพึงพอใจ ของผู้ใช้งานระบบ โดยสุ่มคนที่เ ป็นลูกค้าร้านดอกไม้ จานวน
100 คน
ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบงาน โดยผู้ดูแลระบบและพนักงาน
รายการ
1. ด้านการทางานของระบบ
2. ด้านการทางานของฟังชันก์ต่างๆ
3. ด้านความปลอดภัยของข้อมูล
4.ด้านความเหมาะสมของการจัดรูปแบบ
5.ด้านความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล
รวม

x

4.10
4.10
3.70
4.10
4.10
4.02

S.D.
0.57
0.57
0.48
0.32
0.32
0.13

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่าการศึกษาความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบการใช้งานแอพพลิเคชั่นบน
เว็บระบบงานขายสาหรับร้านดอกไม้ จานวน 10 คน มีค่าเฉลี่ยรวม( x =4.02, SD. =0.13) ซึ่งระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นบนเว็บระบบงานขายสาหรับดอกไม้
รายการ
1. ด้านการใช้งานของเว็บ
1.1 การเข้าถึงเว็บได้ง่ายและรวดเร็ว
1.2 ด้านความสะดวกสบายในการเข้าใช้งาน
1.3 การเชื่อมโยงภายในเว็บเข้าถึงง่ายและมีความถูกต้อง
1.4 ความเหมาะสมของเนื้อหาภายในเว็บ
1.5 ความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล
รวม
2. ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ
2.1 สีสันในการออกแบบเว็บมีความเหมาะสม
2.2 สีพื้นหลังและสีตัวอักษรอ่านง่ายและสวยงาม
2.3 การจัดรูปแบบหน้าเว็บให้ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
2.4 ภาพและเนื้อหามีความเหมาะสมสอดคล้องและสื่อความหมายได้
รวม

x

S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.17
4.18
4.12
4.21
4.56
4.25

0.64
0.37
0.77
0.57
0.54
0.15

มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

4.32
3.99
4.10
4.44

0.60
0.05
0.52
0.66

มาก
มาก
มาก

4.21 0.28

มาก

มาก
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รายการ
3. ความพึงพอใจโดยภาพรวมของระบบ
3.1 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในด้านคุณภาพเพียงใด
3.2 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในด้านการออกแบบเว็บมากน้อย
เพียงใด
3.3 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในเว็บแอพพลิเคชั่นระบบงาน
ขายดอกไม้เพียงใด
รวม
โดยรวม

x

S.D.

4.03 0.03
4.02 0.28
4.01 0.30
4.02 0.15
4.21 0.08

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 พบว่าการศึกษาความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบและความพึงพอใจของการ
ใช้งานแอพพลิเคชั่นบนเว็บระบบงานขายสาหรับร้านดอกไม้ จานวน 100 คน มีค่าเฉลี่ยรวม( x
=4.21, SD. =0.08) ซึ่งระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก โดยมีความพึงพอใจ 3 ระดับ คือ 1.
ด้านการใช้งานของเว็บโดยมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
( x =4.21, SD. =0.15) 2. ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบโดยมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( x =4.21, SD. =0.28) 3. ด้านความพึงพอใจโดยภาพรวมของระบบโดยมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก( x =4.02, SD. =0.15)
สรุปและอภิปรายผล
กระบวนการจัดการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทางออนไลน์(E-CRM) มีการผสมผสานการใช้
งานเทคโนโลยี บุคลากร และกระบวนการขายสินค้าหรือบริการเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งลูกค้า
รักษาลูกค้าไว้และสร้างกาไรสูงสุ ดจากลู กค้า(ณัฐพงศ์ ทรงกิตติกุล , 2555) ปัจจุบันได้มีการนา
เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุค(facebook) ไลน์(line) มาทาการตลาดในการขายสินค้า
และอี ก เทคโนโลยี ห นึ่ ง ที่ นิ ย มน ามาใช้ ไ ด้ แ ก่ เ ทคโนโลยี เ ว็ บ โดยน ามาสร้ า งแอพพลิ เ คชั่ น บนเว็ บ
ระบบงานขายในลักษณะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีข้อดีกว่าการทาตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ด้วย
เฟสบุคหรือไลน์ในส่วนที่มีการสร้างระบบฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการซื้อขาย
ซึ่งสามารถนาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพใน
การสร้ างความสั มพัน ธ์กับ ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นไปอีก ในงานวิจัยนี้ได้ส ร้างระบบแอพพลิ เคชั่นบนเว็บ
ระบบงานขายสาหรับร้านดอกไม้ และจากการดาเนินการตามวิธีการวิจัยที่กาหนดไว้โดยเริ่มจาก
การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า ปัญหาอุปสรรคที่ลูกค้าพบจากประสบการณ์การเป็นลูกค้าร้าน
ขายดอกไม้ จากนั้นนาข้อมูลมาวิเคราะห์ ออกแบบแอพพลิเคชั่น สร้างระบบโปรแกรม ติดตั้งระบบ
และทดสอบการใช้งานเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของระบบที่สร้างขึ้นของผู้ที่ได้ทดลอง
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ใช้งานระบบแล้วพบว่าผลประเมินแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นบนเว็บสามารประยุกต์ใช้
งานได้จริง สามารถพัฒนาระบบการขายจากหน้าร้านซึ่งต้องมีสถานที่ตั้ง เปลี่ยนเป็นการเปิดหน้าร้าน
ผ่านเว็บเพจช่วยขจัดปัญหาต่างๆที่เคยมีทั้งต่อผู้ขายและลูกค้าในเรื่องของการประหยัดเวลา การเลือก
ชมตัวอย่างสิ นค้าได้โดยไม่ต้องเดินทางไปยังที่ตั้งร้าน ไม้ต้องเสียเวลารอให้พนักงานจัดช่อดอกไม้
เพราะลู กค้าสามารถสั่ งซื้อและนัดเวลารับได้ จากผลการวิจัยแอพพลิเคชั่นบนเว็บระบบงานขาย
ส าหรั บ ร้ า นดอกไม้ ที่ ผู้ วิจั ย ได้ พั ฒ นาขึ้ น มี ผู้ ป ระเมิ น ทั้ ง สิ้ น 100 คน ที่เ ป็ น ลู ก ค้ า ร้า นดอกไม้ ไ ด้
วิเคราะห์แบบประเมินระบบโดยนักศึกษา ซึ่งมีการประเมินด้วยกัน 3 ด้าน คือ 1) ด้านการใช้งานของ
เว็บ ( x =4.25, SD. =0.15) 2) ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ ( x =4.21, SD. =0.28) 3) ด้าน
ความพึงพอใจโดยภาพรวมของระบบ ( x =4.02, SD. =0.15) มีการยอมรับแอพพลิเคชั่นบนเว็บ
ระบบงานขายสาหรับร้านดอกไม้ ในระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.16 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.08
ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนเว็บระบบงานขายสาหรับร้านดอกไม้ ในส่วนของการยืนยันการ
สั่งซื้อควรมีการเพิ่มช่องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการเขียนการ์ดติดกับสินค้า และการกาหนด
ขอบเขตพื้นที่ในการส่งสินค้าเพื่อเป็นข้อจากัดในการส่งสินค้าเฉพาะพื้นที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งร้าน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่กรุณาอนุเคราะห์ให้คาปรึกษา คาแนะนาในการทาวิจัยครั้ง
นี้ ผู้ ใ ห้ ค วามอนุ เ คราะห์ ใ นการให้ ข้ อ มู ล ทดลองใช้ ง านระบบและท าแบบสอบถาม ขอกราบ
ขอบพระคุณบิดา มารดารวมถึงครอบครัวที่คอยให้กาลังใจและคอยสนับสนุนทาให้วิจัยในครั้งนี้สาเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดีจนประสบความสาเร็จการศึกษา
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Time Series Modeling for the Pneumonia Rate of Patients
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมสาหรับพยากรณ์อัตราผู้ปุวยโรค
ปอดอักเสบในจังหวัดลาปาง ด้วยวิธีการแยกส่วนประกอบเชิงบวก การปรับให้เรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้
กาลังของฤดูกาลเชิงบวก บอกซ์และเจนกินส์ และการพยากรณ์รวม ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น
ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ข องอั ต ราผู้ ปุ ว ยโรคปอดอั ก เสบจากเว็ บ ไซต์ ส านั ก ระบาดวิ ท ยา กรมควบคุ ม โรค
กระทรวงสาธารณสุข และเว็บไซต์สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.
2549 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ทั้งหมด 144 ค่า แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ชุด เป็นข้อมูลชุดฝึกสอน
เพื่อสร้างตัวแบบพยากรณ์ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2549 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 จานวน
108 ค่า และชุดตรวจสอบเพื่อตรวจสอบความแม่นยาของตัวแบบพยากรณ์จานวน 36 ค่า ตั้งแต่เดือน
มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน
สัมบูรณ์ (MAPE) ต่าสุด จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยนี้พบว่า ตัวแบบพยากรณ์รวมเป็นตัว
แบบพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุดด้วยค่า MAPE ที่ต่าสุดเท่ากับ 6.5752
คาสาคัญ : อัตราผู้ปุวยโรคปอดอักเสบ การแยกส่วนประกอบเชิงบวก การปรับให้เรียบด้วยเส้นโค้ง
เลขชี้กาลังของฤดูกาลเชิงบวก บอกซ์และเจนกินส์ การพยากรณ์รวม
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Abstract
The objective of this research is to construct the most proper time series
modeling for the Pneumonia rate of patients in Lampang province with additive
decomposition, additive simple seasonal exponential smoothing, Box-Jenkins and
combined forecasting. The secondary monthly data of this study obtained from the
website of Bureau of Epidemiology Department of Disease Control and National
Health Security Office (NHSO) during January 2006 to December 2017 with having 144
values are used and divided into two clusters. During January 2006 to December
2014, the first cluster with 180 values of the training data is used for the mentioned
time series modeling. The second cluster with 36 values of the checking data
between January 2015 and December 2017 is used to check the accuracy of the
forecasting models with the criterion of lowest mean absolute percentage error
(MAPE). From results of analysis of this research, the combined forecasting model is
the most reasonable forecasting time series model with the lowest MAPE of 6.5752.
Keywords : Pneumonia rate of patients, additive decomposition, additive simple
seasonal exponential, Box-Jenkins, combined forecasting
บทนา
โรคปอดอักเสบ หรือปอดบวม (Pneumonia) เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่พบเห็นกันมาก
โดยทั่วไป จากการสารวจจานวนกลุ่มผู้ปุวยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจในเขตภาคเหนือตอนบนเบื้องต้น
พบว่า โรคปอดอักเสบมีจานวนผู้ปุวยเฉลี่ยสูงถึง 1,915.41 คน รองลงมาคือ โรคไข้หวัดใหญ่และวัณโรค
ปอดตามลาดับ โรคปอดบวมเป็นกลุ่มโรคที่มีอัตราผู้ปุวยในต่อประชากรหนึ่งแสนคนสูงเป็นอันดับที่ 7
ของกลุ่มโรคทั้งหมด สูงถึง 702.44 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน (ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงสาธารณสุข, 2559) ทั้งนี้โรคปอดอักเสบเกิดได้จากการติดเชื้อจากไวรัส แบคทีเรีย หรือเชื้อรา
ในกลุ่มของ สเตปโตคอคคัส นิวโมนีอี (Streptococcus Pneumoniae) มัยโคพลาสม่า นิวโมนีอี
(Mycoplasma Pneumoniae) หรือ คลามัยเดีย นิวโมนีอี (Chlamydial Pneumoniae) ส่งผลให้ผู้ปุวย
มีอาการไข้ ไอ หายใจเร็ว หอบ หายใจลาบาก ปอดมีเสียง และอาจมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย อาทิ ท้องอืด
อาเจี ยน หรื อภาวะหั วใจล้มเหลว การรักษาผู้ปุวยจะใช้ยาปฏิชีวนะเมื่ อวินิจฉัยเป็นการติดเชื้อจาก
แบคทีเรีย ทั้งนี้หากเป็นการติดเชื้อจากไวรัส แพทย์จะรักษาแบบประคับประคองอาการร่วมกับการ
บาบัดรักษาระบบทางเดินหายใจให้เหมาะสม (สานักระบาดวิทยา, 2549) จากรายงานจานวนผู้ปุวยโรค
ปอดอักเสบในระยะเวลา 6 ปี (พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2553) พบว่า อัตราการปุวยตายของโรคปอดอักเสบมี
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แนวโน้มสูงขึ้น และพบมากในช่วงฤดูฝนซึ่งอยู่ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปี โดยในปี
พ.ศ. 2553 มีอัตราผู้ปุวยสูงที่สุดเท่ากับ 260.17 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน และมีอัตราการตายสูงสุด
เช่นเดียวกัน ซึ่งอัตราผู้ ปุ วยสู งที่สุ ดคือ ภาคเหนือ เท่ากับ 271.44 - 322.44 ต่อประชากรแสนคน
รองลงมาคือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง (วัชรี แก้วนอกเขา, 2555) ทั้งนี้จาก
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาตัวแบบการพยากรณ์จานวนผู้ปุวยโรคปอดอักเสบในประเทศไทย โดยทาการ
สร้างตัวแบบพยากรณ์ 3 วิธี คือ วิธีบอกซ์และเจนกินส์ การปรับให้เรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กาลังของวิน
เทอร์เชิงบวก และวิธีการพยากรณ์รวม เมื่อทาการตรวจสอบความแม่นยาของตัวแบบพยากรณ์ด้วย
เกณฑ์ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ต่าสุด พบว่า วิธีการพยากรณ์รวมเป็นวิธีที่เหมาะสม
กับอนุกรมเวลา (วรางคณา กีรติวิบูลย์, 2559) ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาหาตัว
แบบพยากรณ์ที่เหมาะสมของอัตราผู้ปุวยโรคปอดอักเสบในจังหวัดลาปางด้วยวิธีการวิเคราะห์อนุกรม
เวลา และจากผลการศึกษาที่ได้นั้นสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนงานเพื่อจัดทางบประมาณ
กาหนดนโยบายให้บริการดูแลรักษาผู้ปุวยโรคปอดอักเสบ ปูองกันการควบคุมโรคปอดอักเสบในระดับ
พื้นที่ตามแผนการควบคุมและปูองกันการระบาดโรคติดต่อในจังหวัดลาปางที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
วัตถุประสงค์
เพื่อหาตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมสาหรับอนุกรมเวลาอัตราผู้ปุวยโรคปอดอักเสบในจังหวัด
ลาปาง
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจั ยครั้ งนี้ ดาเนิ นการสร้างตัวแบบพยากรณ์อนุกรมเวลาอัตราผู้ ปุวยโรคปอดอักเสบใน
จังหวัดลาปาง โดยใช้โปรแกรม R รุ่น 3.3.3 (R Software version 3.3.3) ซึ่งข้อมูลรายเดือนตั้งแต่เดือน
มกราคม ปี พ.ศ. 2549 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ใช้ในการศึกษานี้เป็นข้อมูลจานวนผู้ปุวยที่ได้มา
จากเว็บไซต์ของสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข และจานวนประชากรใน
จังหวัดลาปางได้มาจากเว็บไซต์สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อหาอัตราผู้ปุวยโรคปอดอักเสบ
จานวนผู้ปุวย

ในจังหวัดลาปาง (ต่อประชากร 100,000 คน) ณ เดือนที่ t ใด ๆ (Yt) โดย
จานวนประชากร
ผู้วิจัยได้แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ชุด คือ ข้อมูลชุดที่ 1 เป็นชุดฝึกสอน ตั้งแต่เดือนมกราคม
พ.ศ. 2549 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 จานวน 108 ค่า เพื่อสร้างตัวแบบการพยากรณ์ด้วยวิธีการทาง
สถิติ 4 วิธี คือ วิธีการแยกส่วนประกอบ การปรับให้เรียบ บอกซ์และเจนกินส์ และการพยากรณ์รวม
ข้อมูลชุดที่ 2 เป็นชุดตรวจสอบ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 จานวน
36 ค่า เพื่อตรวจสอบความแม่นยาของตัวแบบพยากรณ์ด้วยเกณฑ์ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน
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สัมบูรณ์ต่าสุด (Mean Absolute Percentage Error : MAPE) โดยมีรายละเอียดขั้นตอนวิธีดาเนินการ
วิจัยดังนี้
1. การพิจารณาการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลา
พิจารณาข้อมูลชุดฝึกสอนโดยตรวจสอบค่านอกเกณฑ์ (Outlier) ด้วยแผนภาพกล่อง เมื่อพบค่า
นอกเกณฑ์ทาการแทนที่ค่านอกเกณฑ์นั้นด้วยค่าเฉลี่ยของข้อมูล 2 ค่า ที่อยู่หัวและท้ายที่ติดกับค่านอก
เกณฑ์นั้น เมื่อแบ่งข้อมูลชุดฝึกสอนออกเป็น 9 ชุด ชุดละ 12 ค่า และตรวจสอบความแปรปรวนของ
อนุกรมเวลาโดยใช้สถิติทดสอบของเลวีน (Levene’s Test) เพื่อเลือกตัวแบบพยากรณ์ว่าเป็นตัวแบบเชิง
บวก (Additive model) หรือตัวแบบเชิงคูณ (Multiplicative model) จากนั้นจึงทาการทดสอบ
องค์ประกอบของอนุกรมเวลาโดยใช้วิธ๊กาลังสองน้อยที่สุดซึ่งเป็นการทดสอบโดยใช้หลักการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณเชิงเส้น (Multiple linear regression) เมื่อกาหนดให้ ตัวแปรอิสระของฤดูกาล Xit
เป็นตัวแปรหุ่น (Dummy variable) ที่มีค่า 0 และ 1 โดยที่ Xit มีค่าเท่ากับ 1 เมื่อค่าสังเกต Yt อยู่ใน
ฤดูกาลที่ i และ เท่ากับ 0 เมื่อค่าสังเกต Yt ไม่อยู่ในฤดูกาลที่ i จากนั้นจึงกาหนดตัวแบบการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณเชิงเส้นเพื่อพิจารณาการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาเนื่องจากแนวโน้มดังสมการที่ 1
ด้วยสถิติทดสอบทีบางส่วน (partial t - test) และพิจารณาการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาเนื่องจาก
อิทธิพลของฤดูกาลดังสมการที่ 2 ด้วยสถิติทดสอบเอฟ (F - test) และพิจารณาการเคลื่อนไหวของ
อนุกรมเวลาเนื่องจากแนวโน้มแล้วมีอิทธิพลของฤดูกาลดังสมการที่ 1 ด้วยสถิติทดสอบเอฟ (F - test)
(1)
(2)
2. การวิเคราะห์อนุกรมเวลาโดยวิธีการแยกส่วนประกอบของอนุกรมเวลา (Decomposition
Method)
วิธีการแยกส่วนประกอบของอนุกรมเวลา เป็นการหาค่าพยากรณ์ในอนาคตที่ได้จากการ
รวมค่าส่วนประกอบของอนุกรม ได้แก่ ค่าแนวโน้ม (Trend index: T) ค่าวัดอิทธิพลของฤดูกาล
(Seasonal index: S) ค่าวัฏจักร (Cyclical index: C) และค่าวัดเหตุการณ์ที่ผิดปกติ (Irregular
index: I) (ทรงศิริ แต้สมบัติ, 2539) ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะวิเคราะห์เพียง 2 ส่วน ได้แก่ ค่าแนวโน้ม
และค่าวัดอิทธิพลของฤดูกาล เมื่อพิจารณาข้อมูลชุดฝึกสอนเพื่อหาค่าดัชนีฤดูกาลโดยวิธีการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณเชิงเส้น เมื่อกาหนดให้ตัวแปรอิสระของฤดูกาลเป็นตัวแปรหุ่นเช่นเดียวกับการ
ทดสอบองค์ประกอบของอนุกรมเวลา เมื่อตัวแบบพยากรณ์เป็นตัวแบบเชิงบวกจะกาหนดตัวแบบการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงเส้นสาหรับพิจารณาการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาเนื่องจากอิทธิพล
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ของฤดูกาลดังสมการที่ 2 จากนั้นจึงทาการแปลงสมการที่ 2 ให้อยู่ในรูปสมการฤดูกาลใหม่ดังสมการ
ที่ 3 และได้ตัวแบบพยากรณ์ดังสมการที่ 4 แล้วจึงทาการตรวจสอบความเหมาะสมและความแม่นยา
ของตัวแบบการพยากรณ์ต่อไป
̂
(3)
̅
̅,̅
เมื่อ
และ
โดยที่ ∑
โดยที่
แทนค่าสัมประสิทธิ์ปรับแล้ว ณ ฤดูกาลที่ i เมื่อ i มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 12
̂
̂
เมื่อ ̂
ตามลาดับ

(4)

กรณีที่ตัวแบบพยากรณ์ไม่มีความเหมาะสมเนื่องจากค่าส่วนเหลือมีการเคลื่อนไหวที่ไม่เป็น
อิสระ หรือเกิดกรณีอัตตสหสัมพันธ์ในตัว (Autocorrelation) จะทาการหาแนวโน้ม โดยนาอนุกรม
̂ ) และสร้างสมการแนวโน้มที่เหมาะสมโดย
เวลามากาจัดอิทธิพลของฤดูกาลออก (
ทาการแปลงตัวแปรด้วยวิธีของคอกแครนและออร์คัต (Transformed Varibles By Cochrane –
Orcutt Procedure) (Chatterjee and Hadi, 2006, 202) (พิษณุ เจียวคุณ, 2550, 215) ดังสมการ
ที่ 5 จากนั้นจึงสร้างตัวแบบพยากรณ์ดังสมการที่ 6 แล้วตรวจสอบความเหมาะสมและความแม่นยา
ของตัวแบบพยากรณ์ต่อไป
และ

̂

∑
∑

(5)
เมื่อ
̂

̂
̂

(6)
3. การวิเคราะห์อนุกรมเวลาโดยวิธีการปรับให้เรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กาลังของฤดูกาลเชิงบวก
(Simple Seasonal Exponential Smoothing Method: SSES)
วิธีการปรั บ ให้ เรี ย บด้ว ยด้ว ยเส้ นโค้งเลขชี้ก าลั งของฤดูกาลเชิงบวกเป็นการสร้างสมการ
พยากรณ์ที่ใช้ค่าปรับให้เรียบ 2 ค่า ได้แก่  และ  ที่มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 สาหรับค่าคงที่และค่า
วัดอิทธิพลของฤดูกาลตามลาดับ โดยทาการสร้างตัวแบบพยากรณ์ดังสมการที่ 7 แล้วจึงตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความแม่นยาของตัวแบบพยากรณ์
̂
̂
(7)
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เมื่อ ̂
ไปข้างหน้า

(

แทนค่าพยากรณ์ ณ เวลา t+h โดยที่ h แทนจานวนช่วงเวลาที่ต้องการพยากรณ์

และ ̂
แทนค่าประมาณ ณ เวลา t ของ  และ  ตามลาดับ โดยที่
̂
̂
)
(
)
(
) (
)̂
 และ  แทนค่าการปรับให้เรียบ โดยที่ 0 <  < 1 และ 0 <  < 1
t แทนช่วงเวลา ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง n โดยที่ n แทนจานวนข้อมูลในอนุกรมเวลาชุดฝึกสอน
̂ คือ ค่าประมาณฤดูกาล ณ เวลา t และมีค่าเริ่มต้น เป็น
̂
̂

̅

∑

̂
̂

เมื่อ m = 12
4. การวิเคราะห์อนุกรมเวลาโดยวิธีบอกซ์และเจนกินส์ (Box and Jenkins Method)
วิธีบอกซ์และเจนกินส์จะพิจารณาภายใต้อนุกรมเวลาแบบคงที่ (Stationary time series)
หรืออนุกรมเวลาที่มีค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนคงที่ (ทรงศิริ แต้สมบัติ , 2539) โดยอนุกรมเวลาแบบ
ไม่คงที่ Non-stationary time series) จะมีตัวแบบพยากรณ์โดยทั่วไป (General model) ของวิธี
บอกซ์และเจนกินส์คือ ARIMA (p, d, q)  SARIMA (P, D, Q)L แสดงดังสมการที่ 8
) (
)
( ) ( )(
( ) ( ) (8)
เมื่อ
แทนอนุกรมเวลา ณ เวลา t ซึ่ง t มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง n โดยที่ n แทนจานวนข้อมูลใน
อนุกรมเวลาชุดฝึกสอน
แทนอนุกรมเวลาของค่าความคลาดเคลื่อนที่มีการแจกแจงปรกติและเป็นอิสระกัน ด้วย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับศูนย์ และมีความแปรปรวนคงที่ทุกช่วงเวลา t
d แทนจานวนครั้งที่หาผลต่างของแนวโน้ม
D แทนจานวนครั้งที่หาผลต่างของฤดูกาล และ L แทนจานวนฤดูกาลต่อปี
p แทนอันดับของ autoregressive (AR) และ q แทนอันดับของ moving average (MA)
P แทนอันดับของ seasonal autoregressive (SAR) และ Q แทนอันดับของ seasonal
moving average (SMA)
B แทนตัวดาเนินการย้อนหลัง (Backward Operator)
จากสมการที่ 8 เมื่อกาหนดให้ d = 0, D = 0 ตัวแบบทั่วไปของวิธีบอกซ์และเจนกินส์ของ
อนุกรมเวลาแบบคงที่คือ ARMA (p, q)  SARMA (P, Q)L ดังสมการที่ 9
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( ) ( )
( ) ( )
(9)
( )
แทนตัวดาเนินการอัต
สหสัมพันธ์แบบไม่มีฤดูกาลอันดับที่ p (Non – Seasonal Autoregressive Operator of Order p :
AR(p))
( )
(
)
แทนตั ว
ดาเนินการอัตสหสัมพันธ์แบบมีฤดูกาลอันดับที่ P (Seasonal Autoregressive Operator of Order
P: SAR(P))
( )
แทนตั ว ดาเนิน การอั ต
สหสัมพันธ์แบบไม่มีฤดูกาลอันดับที่ p (Non – Seasonal Moving Average Operator of Order
q: MA(q))
( )
(
) แทนตัว
ดาเนินการอัตสหสัมพันธ์แบบมีฤดูกาลอั นดับที่ P (Seasonal Moving Average of Order Q:
SMA(Q))
ขั้ น ตอนการสร้ างตั ว แบบพยากรณ์ โ ดยวิ ธี บอกซ์ และเจนกิ นส์ มี ดั งนี้ คื อ ตรวจสอบความ
แปรปรวนของอนุกรมเวลา หากความแปรปรวนไม่คงที่จะทาการแปลงอนุกรมเวลาเดิมให้เป็นอนุกรม
เวลาใหม่ด้วยลอการิทึมธรรมชาติ (Natural Logarithm :
( )) และทาการทดสอบ
องค์ประกอบของอนุกรมเวลาใหม่อีกครั้ง หากอนุกรมเวลาใหม่มีองค์ประกอบของแนวโน้มและอิทธิพล
ของฤดูกาล ให้ทาการกาจัดองค์ประกอบนั้นออกเพื่อทาให้เป็นอนุกรมเวลาคงที่ และกาหนดตัวแบบ
พยากรณ์ให้เป็น ARMA (p, q)  SARMA (P, Q)12 เมื่อ L =12 จากนั้นจึงทาการแปลงตัวแบบ
พยากรณ์อนุกรมเวลาใหม่กลับให้อยู่ในรูปตัวแบบพยากรณ์อนุกรมเวลาเดิม แล้วจึงตรวจสอบความ
เหมาะสมและวัดความแม่นยาของตัวแบบการพยากรณ์
5. การวิเคราะห์อนุกรมเวลาโดยวิธีการพยากรณ์รวม (Combined Forecasting Method)
วิธีการพยากรณ์ร วม เป็ น การหาค่าพยากรณ์ในอนาคตที่ไ ด้จากฟังก์ชันพยากรณ์โ ดยให้
น้าหนัก (Weight) กับฟังก์ชันพยากรณ์ต่างๆ ในรูปแบบฟังก์ชันเชิงเส้ น (Linear function) ซึ่ง
ก าหนดให้ ค่ า น้ าหนั ก เป็ น พารามิ เ ตอร์ ข องตั ว แบบโดยใช้ ก ารถดถอยแบบก าลั ง สองน้ อ ยที่ สุ ด
(Ordinary Least Square: OLS) และตัวแบบพยากรณ์รวมเป็นดังนี้ (Raviv, 2016, 3)
̂
∑
(10)
จากสมการที่ 10 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ของงานวิจัยนี้ได้ดังนี้คือ
̂
(11)
เมื่อ ̂ แทนค่าพยากรณ์รวม ณ เวลา t

346

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

และ
แทนค่าพยากรณ์เชิงเดี่ยว ณ เวลา t จากวิธีการแยกส่วนประกอบ วิธี
ปรับให้เรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กาลังของฤดูกาลเชิงบวก และวิธีบอกซ์และเจนกินส์ ตามลาดับ
และ แทนค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยจากวิธีกาลังสองน้อยที่สุดของวิธีการแยก
ส่วนประกอบ วิธี ปรับให้เรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กาลังของฤดูกาลเชิงบวก และวิธีบอกซ์และเจนกินส์
ตามลาดับ เมื่อกาหนดให้ค่าพยากรณ์เชิงเดี่ยวจากทั้ง 3 วิธีเป็นตัวแปรอิสระ และอัตราผู้ปุวยโรคปอด
อักเสบในจังหวัดลาปางเป็นตัวแปรตาม ซึ่งค่า b1, b2 และ b3 จะคานวณจากจานวนข้อมูลพยากรณ์
ในอนุกรมเวลาชุดฝึกสอนที่มีจานวน 95 ค่า เนื่องจากมีการแปลงข้อมูลด้วยผลต่างแนวโน้มลาดับที่ 1
และผลต่างฤดูกาลลาดับที่ 1 ของวิธีบอกซ์และเจนกินส์ จึงทาให้ไม่มีข้อมูล 13 ค่าแรก โดยที่ขั้นตอน
การสร้างตัวแบบพยากรณ์โดยวิธีการพยากรณ์รวมมีดังนี้คือ เตรียมค่าพยากรณ์เชิงเดี่ ยวจากทั้ง 3 วิธี
สร้างตัวแบบพยากรณ์รวมเทียบกับข้อมูลชุดฝึกสอน จากนั้นจึงทาการตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความแม่นยาของตัวแบบพยากรณ์ด้วยข้อมูลชุดตรวจสอบ
6. การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบพยากรณ์
การพิจ ารณาความเหมาะสมของตัว แบบพยากรณ์นั้น จะทาการตรวจสอบค่าส่ว นเหลื อ
(Residual) ที่ได้จากผลต่างระหว่างค่าจริงของข้อมูลและค่าพยากรณ์ของชุดฝึกสอน โดยทาการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของพารามิเตอร์ ของตัวแบบพยากรณ์ด้วยสถิติทดสอบที กรณีของวิธีการ
แยกส่วนประกอบและวิธีบอกซ์และเจนกินส์ จะทาการตรวจสอบคุณลักษณะของค่าส่วนเหลือโดย
ทดสอบการแจกแจงปรกติด้วยสถิติทดสอบของคอลโมโกรอฟ – สมีร์นอฟ ทดสอบความแปรปรวน
คงที่ด้วยสถิติทดสอบของเลวีน ทดสอบค่าเฉลี่ยเท่ากับศูนย์ด้วยสถิติทดสอบที ทดสอบความเป็นอิสระ
กั น ของค่ า ส่ ว นเหลื อ ด้ ว ยการทดสอบสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ใ นตั ว โดยใช้ ก ฎหั ว แม่ มื อ
(Autocorrelation Function) และการทดสอบแบบวิ่ง (Run test) และการทดสอบสหสัมพันธ์ในตัว
ของ Box – Ljung สาหรับการพยากรณ์ด้วยวิธีบอกซ์และเจนกินส์
7. การพิจารณาตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุดของอนุกรมเวลาอัตราผู้ป่วยโรคปอดอักเสบใน
จังหวัดลาปาง
การวิจัยครั้งนี้ได้วัดความแม่นยาของตัวแบบพยากรณ์ของวิธีการแยกส่วนประกอบ การปรับ
ให้เรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กาลังของฤดูกาลเชิงบวก วิธีบอกซ์และเจนกินส์ และวิธีการพยากรณ์รวม
โดยใช้ข้อมูลชุดตรวจสอบที่เป็นอนุกรมเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.
2560 จานวน 36 ค่า เพื่อคานวณค่า MAPE ดังสมการที่ 12 โดยวิธีการพยากรณ์ใดที่มีค่า MAPE ต่า
ที่สุดจะหมายถึง วิธีที่มีความแม่นยาในการพยากรณ์มากที่สุด
∑| |
เมื่อ

̂ แทนค่าคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ ณ เวลา t

(12)
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̂ แทนอนุกรมเวลา และค่าพยากรณ์ ณ เวลา t ตามลาดับ
t แทนช่วงเวลาที่เป็นเดือน ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง n2 โดยที่ n2 แทนจานวนข้อมูลของอนุกรม
เวลาชุดตรวจสอบ
ผลการวิจัย
1. ผลการพิจารณาการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลา
จากการพิจารณาลักษณะการการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาชุดฝึกสอนของอัตราผู้ปุวยโรค
ปอดอักเสบในจังหวัดลาปาง ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 จานวน
108 ค่า พบว่า อนุกรมเวลานี้ไม่มีค่านอก-เกณฑ์ (Outlier) ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แผนภาพกล่องของอนุกรมเวลาอัตราผู้ปุวยโรคปอดอักเสบในจังหวัดลาปาง
เมื่อทาการทดสอบความแปรปรวนและทดสอบการเคลื่อนไหวเนื่องจากแนวโน้มและอิทธิพล
ของฤดูกาลด้วยหลักการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงเส้นพบว่า ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 อนุกรม
เวลานี้มีความแปรปรวนคงที่ จึงกาหนดตัวแบบพยากรณ์เป็นตัวแบบเชิงบวก และไม่มีการเคลื่อนไหว
เนื่องจากแนวโน้มแต่มีอิทธิพลของฤดูกาล แสดงดังตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าสถิติทดสอบและค่า P-value ของการทดสอบความแปรปรวนคงที่ การเคลื่อนไหวของ
อนุกรมเวลาอัตราผู้ปุวยโรคปอดอักเสบในจังหวัดลาปางเนื่องจากแนวโน้มและอิทธิพลของฤดูกาลที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05
การทดสอบ
ค่าสถิติทดสอบ
P - value
ความแปรปรวนคงที่
F = 1.0674
0.3921
อนุกรมเวลามีการเคลื่อนไหวเนื่องจากแนวโน้ม
t = 1.3549
0.1787
อนุกรมเวลามีการเคลื่อนไหวเนื่องจากอิทธิพลของฤดูกาล
F = 5.1485 2.639810-6
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2. ผลการวิเคราะห์อนุกรมเวลาโดยวิธีการแยกส่วนประกอบ
จากการคานวณหาค่าดัชนีฤดูกาลโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงเส้น ได้ค่าดัช นี
ฤดูกาลดังตารางที่ 2 และภาพที่ 2 โดยพบว่า ดัชนีฤดูกาลของอนุกรมเวลาอัตราผู้ปุวยโรคปอดอักเสบ
ในจังหวัดลาปางสูงที่สุดในเดือนกันยายน 6.8659 รองลงมาคือ เดือนมีนาคม 5.9312 และต่าที่สุดใน
เดือนพฤษภาคม -8.7448
ตารางที่ 2 ดัชนีฤดูกาลของอนุกรมเวลาอัตราผู้ปุวยโรคปอดอักเสบในจังหวัดลาปาง
ดัชนี
ดัชนี
ดัชนี
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน
ฤดูกาล
ฤดูกาล
ฤดูกาล
มกราคม 4.3596 เมษายน -3.7402 กรกฎาคม -7.0859 ตุลาคม
กุมภาพันธ์ 4.4243 พฤษภาคม -8.7448 สิงหาคม -1.3980 พฤศจิกายน
มีนาคม 5.9312 มิถุนายน -7.2434 กันยายน 6.8659 ธันวาคม

ดัชนี
ฤดูกาล
6.0569
1.6909
-1.1165

ภาพที่ 2 รูปแบบของดัชนีฤดูกาลของตัวแบบพยากรณ์โดยวิธีการแยกส่วนประกอบ

ภาพที่ 3 อนุกรมเวลาและค่าพยากรณ์ของตัวแบบพยากรณ์โดยวิธีการแยกส่วนประกอบ
จากภาพที่ 3 (A) แสดงให้เห็นว่า ตัวแบบแนวโน้มที่เหมาะสมสาหรับอนุกรมเวลาอัตรา
ผู้ปุวยโรคปอดอักเสบในจังหวัดลาปางคือ ตัวแบบแนวโน้มที่ทาการแปลงข้อมูลด้วยวิธีคอกแครน
และออร์คัต เมื่อ ̂
ได้ตัวแบบพยากรณ์เชิงบวกดังนี้คือ
̂
[
] ̂
(13)
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โดยที่ ̂ คือค่าประมาณของดัชนีฤดูกาลที่ i ณ เวลา t ดังตารางที่ 2 และค่า MAPE ของตัวแบบ
พยากรณ์เท่ากับ 14.1807 ซึ่งแสดงได้ดังภาพที่ 3 (B)
จากสมการที่ 13 เมื่อตรวจสอบความเหมาะสมของพารามิเตอร์ 0 ของตัวแบบพยากรณ์
โดยวิธีการแยกส่วนประกอบพบว่า ค่าประมาณพารามิเตอร์ 0 เท่ากับ 7.0694 มีความเหมาะสม (t
= 15.9791, P – value = 5.4215  10-30) และเมื่อตรวจสอบคุณลักษณะของค่าส่วนเหลือพบว่า
ค่าส่วนเหลือมีการแจกแจงปกติ (Kolmogorov – Smirnov Z = 0.0719, P – value = 0.6373) มี
ความแปรปรวนคงที่ทุกช่วงเวลา (F = 0.5366, P – value = 0.8264) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับศูนย์ (t =
1.8723  10-16, P – value = 1) และเป็นอิสระกัน (จากภาพที่ 4 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ในตัวของค่าส่วนเหลือส่วนใหญ่ตกอยู่ในขอบเขตความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และการทดสอบแบบวิ่ง Z =
-1.1711, P – value = 0.2415) ดังนั้นตัวแบบพยากรณ์ที่ได้จึงมีความเหมาะสม ดังสมการที่ 13 และ
̂ แทนค่าดัชนีฤดูกาลที่ i ณ เวลา t ใด ๆ ดังตารางที่ 2 เมื่อนาข้อมูล ชุดตรวจสอบไปวัดความ
แม่นยาของตัวแบบพยากรณ์ จะให้ค่าMAPE เท่ากับ 12.6996 แสดงดังภาพที่ 5

ภาพที่ 4 Autocorrelation ของค่าส่วน
เหลือของตัวแบบพยากรณ์โดยวิธีการแยก
ส่วนประกอบ

ภาพที่ 5 อนุกรมเวลาและค่าพยากรณ์ของชุด
ตรวจสอบโดยวิธีการแยกส่วนประกอบ

3. ผลการวิเคราะห์อนุกรมเวลาโดยวิธีการปรับให้เรียบเส้นโค้งเลขชี้กาลังของฤดูกาลเชิงบวก
การสร้างตัวแบบพยากรณ์สาหรับอนุกรมเวลาอัตราผู้ปุวยโรคปอดอักเสบในจังหวัดลาปาง
ด้วยข้อมูลชุดฝึกสอน โดยวิธีการปรับให้เรียบเส้นโค้งเลขชี้กาลังของฤดูกาลเชิงบวกพบว่า ค่า  =
0.7847 และ  = 0.0569 ดังภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 อนุกรมเวลาและค่าพยากรณ์ของตัวแบบพยากรณ์โดยวิธีการปรับให้เรียบเส้นโค้งเลขชี้กาลัง
ของฤดูกาลเชิงบวก
เมื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ลั ก ษณะของค่ า ส่ ว นเหลื อ พบว่ า ค่ า ส่ ว นเหลื อ มี ก ารแจกแจงปกติ
(Kolmogorov – Smirnov Z = 0.0978, P – value = 0.2526) มีความแปรปรวนคงที่ทุกช่วงเวลา
t (F = 0.9578, P – value = 0.4670) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับศูนย์ (t = -0.13409, P – value = 0.8936)
และมีการเคลื่อนไหวที่เป็นอิสระกัน (จากภาพที่ 7 พบว่ า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในตัวของค่าส่วน
เหลือส่วนใหญ่ตกอยู่ในขอบเขตความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และจากการทดสอบวิ่งพบว่า Z = -1.8469,
P – value = 0.0648) ดังนั้นตัวแบบพยากรณ์ที่ได้จึงมีความเหมาะสม แสดงดังสมการที่ 14 ดังนี้
̂
̂
(14)
เมื่อ ̂ แทนค่าพยากรณ์ ณ เวลา t + h โดยที่ h = 1 ถึง 12 (เดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 12
[(
จานวน 12 ค่า) และ ̂ แทนดัชนีฤดูกาล ณ เวลา
เมื่อ
]
)
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าประมาณอิทธิพลของฤดูกาล ณ เวลา
ในจังหวัดลาปาง
̂
̂
1
2
3

ของอนุกรมเวลาอัตราผู้ปุวยโรคปอดอักเสบ
̂

̂

4.3409
4
-4.8674
7
-7.8857
10
-1.8970
5.3720
5
-11.0803
8
2.0341
11
7.3709
7.6562
6
-9.6194
9
10.6623
12
7.3588
เมื่อนาข้อมูลอนุกรมเวลาอัตราผู้ปุวยโรคปอดอักเสบในจังหวัดลาปางของชุดตรวจสอบไป
คานวณความแม่นยาของตัวแบบพยากรณ์ที่ได้จากวิธีการปรับให้เรียบด้วยเลขชี้กาลังของฤดูกาลเชิง
บวกพบว่า ความแม่นยาของตัวแบบพยากรณ์ MAPE เท่ากับ 16.6420 แสดงได้ดังภาพที่ 8
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ภาพที่ 7 Autocorrelation ของค่า
ส่วนเหลือของตัวแบบพยากรณ์โดย
วิธีการปรับให้เรียบเส้นโค้งเลขชี้กาลัง
ของฤดูกาลเชิงบวก

ภาพที่ 8 อนุกรมเวลาและค่าพยากรณ์ของชุดตรวจสอบ
โดยวิธีการปรับให้เรียบด้วยเลขชี้กาลังของฤดูกาลเชิงบวก

4. ผลการวิเคราะห์อนุกรมเวลาโดยวิธีบอกซ์และเจนกินส์
จากการพิจารณาลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาชุดฝึกสอนดังกล่าวข้างต้นพบว่า ที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05 อนุกรมเวลาชุดนี้มีความแปรปรวนคงที่ และไม่มีการเคลื่อนไหวของแนวโน้มแต่มี
อิทธิพลของฤดูกาล จึงทาการกาจัดอิทธิพลของฤดูกาลออก ทั้งนี้เมื่อกาจัดอิทธิพลของฤดูกาลออกอย่าง
เดียว ข้อมูลจะปรากฏแนวโน้มอีก ผู้วิจัยจึงได้กาจัดแนวโน้มและฤดูกาลออกจากอนุกรมเวลาเดิม
จะได้ อนุ กรมเวลาใหม่ ณ เวลา t ที่ เ ป็ น อนุ ก รมเวลาคงที่ คื อ
ดังภาพที่ 9 และเมื่อทาการทดสอบการเคลื่ อนไหวเนื่องจากแนวโน้มและ
อิทธิพลของฤดูกาลอีกครั้งพบว่า ข้อมูลอนุกรมเวลาใหม่ เป็นอนุกรมเวลาคงที่ เนื่องจากไม่มีการ
เคลื่อนไหวของแนวโน้ม (t = -0.3275, P – value = 0.7441) และไม่มีอิทธิพลของฤดูกาล (t =
0.1474, P – value = 0.9993)

ภาพที่ 9 อนุกรมเวลาคงที่ของอัตราผู้ปุวยโรคปอดอักเสบในจังหวัดลาปางของชุดฝึกสอน
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จากกราฟ ACF และ PACF ของอนุกรมเวลาชุดฝึกสอนดัง ภาพที่ 10 (A) และ10 (B)
ตามลาดับ จึงกาหนดตัวแบบพยากรณ์ที่เป็นไปได้ของของอนุกรมเวลาใหม่
ซึ่งเป็นอนุกรมเวลา
คงที่ และประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบพยากรณ์ ดัง ตารางที่ 4 โดยตัวแบบพยากรณ์ที่ได้ คือ
ARMA (2, 0) SARMA (1, 0)12 และมีค่า MAPE เท่ากับ 18.4498 ซึ่งสามารถวาดกราฟการ
เคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาอัตราผู้ปุวยโรคปอดอักเสบในจังหวัดลาปางของชุดฝึกสอนด้วยวิธีการบอกซ์
และเจนกินส์ ดังภาพที่ 11 และสามารถเขียนตัวแบบพยากรณ์ได้ดังนี้
(
)(
)

เนื่องจาก

ดังนั้นจะได้

เมื่อแทนค่าประมาณพารามิเตอร์จากตารางที่ 4 จะได้ตัวแบบพยากรณ์ดังสมการที่ 15 ดังนี้

(15)
เมื่อ t = 109, 110, … และจะขยับช่วงเวลาทีละ 1 ช่วงเวลา เพื่อแทนค่าอนุกรมเวลาอัตราผู้ปุวยโรค
ปอดอักเสบในจังหวัดลาปางทีไ่ ด้จากการพยากรณ์ก่อนหน้า

ภาพที่ 10 Autocorrelation และ Partial Autocorrelation ของอนุกรมเวลาใหม่ Zt ของชุดฝึกสอน
ตารางที่ 4 ค่าประมาณพารามิเตอร์ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ค่าสถิติ t และค่า P-value ของตัว
แบบพยากรณ์โดยวิธีบอกซ์และเจนกินส์
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พารามิเตอร์ ค่าสัมประสิทธิ์
1
-0.2143
2
-0.3643
1
-0.5079

ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
0.0969
0.0966
0.0910

ค่าสถิติ t
-2.2101
-3.7703
-5.5828

P – value
0.0271
0.0002
2.3710-8

ภาพที่ 11 อนุกรมเวลาและค่าพยากรณ์ของตัวแบบพยากรณ์โดยวิธีบอกซ์และเจนกินส์
เมื่อทาการตรวจสอบความเหมาะสมของพารามิเตอร์ทั้ง 3 ค่าของตัวแบบพยากรณ์โดยวิธี
บอกซ์และเจนกินส์พบว่า มีความเหมาะสม ดังตารางที่ 4 และเมื่อตรวจสอบคุณลักษณะของค่าส่วน
เหลือพบว่า ค่าส่วนเหลือมีการแจกแจงปรกติ (Kolmogorov – Smirnov Z = 0.0618, P – value
= 0.8392) มีความแปรปรวนคงที่ทุกช่วงเวลา (F = 0.2885, P – value = 0.9568) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
ศูนย์ (t = -0.45529, P – value = 0.6499) มีการเคลื่อนไหวที่เป็นอิสระกัน (จากภาพที่ 12 พบว่า
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในตัวของค่าส่วนเหลือตกอยู่ในขอบเขตความเชื่อมั่นร้อยละ 95 การทดสอบ
แบบวิ่ง Z = -0.8296, P – value = 0.4068) และค่าส่วนเหลือมีการเคลื่อนไหว ณ ช่วงเวลาห่างกัน
12, 24, 36 และ 48 ช่วงเวลาเป็นอิสระกัน ดัง
ตารางที่ 5 ซึ่งเป็นการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในตัวของ Box – Ljung และเมื่อ
คานวณความแม่นยาของตัวแบบพยากรณ์โดยวิธีบอกซ์และเจนกินส์พบว่า ค่า MAPE เท่ากับ 14.8540
ดังภาพที่ 13
ตารางที่ 5 ค่าสถิติและค่า p-value ของการทดสอบความเป็นอิสระของค่าส่วนเหลือในช่วงเวลาห่าง
กัน 12, 24, 36 และ 48 ช่วงเวลาจากตัวแบบพยากรณ์ด้วยวิธีบอกซ์และเจนกินส์โดยใช้ สหสัมพันธ์ใน
ตัวของวิธี Box - Ljung
Lag
df
ค่าสถิติ
P - value
12
9
10.2787
0.3284
24
21
27.8238
0.1452
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36
48

33
45

44.6146
60.8556

0.0854
0.0575

ภาพที่ 12 Autocorrelation ของค่าส่วน ภาพที่ 13 อนุกรมเวลาและค่าพยากรณ์ของชุดตรวจสอบ
เหลือของตัวแบบพยากรณ์โดยวิธีการบอกซ์
โดยวิธีบอกซ์และเจนกินส์
และเจนกินส์
5. ผลการวิเคราะห์อนุกรมเวลาโดยวิธีการพยากรณ์รวม
จากการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของวิธีพยากรณ์เชิงเดี่ยวด้วยวิธีกาลังสองน้อย
ที่สุด (Ordinary Least Square : OLS) ของวิธีการแยกส่วนประกอบ วิธีปรับให้เรียบด้วยเส้นโค้งเลข
ชี้กาลังของฤดูกาลเชิงบวก และวิธีการบอกซ์และเจนกินส์ พบว่า b0 (ค่าคงที่) เท่ากับ -0.6869, b1 =
0.2267, b2 = 0.3200 และ b3 = 0.4734 ตามลาดับ แสดงได้ดังภาพที่ 14 และจากสมการที่ 11
สามารถเขียนตัวแบบพยากรณ์รวมได้ดังนี้
̂
(16)
เมื่อ ̂ แทนค่าพยากรณ์รวม ณ เวลา t และ
, และ แทนค่าพยากรณ์เชิงเดี่ยว ณ เวลา t โดยวิธีการแยกส่วนประกอบ วิธีปรับ
ให้เรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กาลังของฤดูกาลเชิงบวก และวิธีการบอกซ์และเจนกินส์ ตามลาดับ

ภาพที่ 14 อนุกรมเวลาและค่าพยากรณ์ของตัวแบบพยากรณ์รวม
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เมื่อทาการตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบพยากรณ์รวมโดยค่าส่วนเหลือพบว่า ค่าส่วน
เหลือมีการแจกแจงปรกติ (Kolmogorov – Smirnov Z = 0.0736, P – value = 0.6549) มีความ
แปรปรวนคงที่ทุกช่วงเวลา (F = 0.3899, P – value = 0.9060) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับศูนย์ (t = 5.2760
 10-14, P – value = 1) มีการเคลื่อนไหวที่เป็นอิสระกัน (จากภาพที่ 15 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ในตัวของค่าส่วนเหลือส่วนใหญ่ตกอยู่ในขอบเขตความเชื่อมั่นร้ อยละ 95 และจากการ
ทดสอบแบบวิ่ง Z = 0, P – value = 1) และเมื่อคานวณความแม่นยาของตัวแบบพยากรณ์รวม
พบว่า มีค่า MAPE เท่ากับ 6.6235 ดังภาพที่ 16

ภาพที่ 15 Autocorrelation ของค่าส่วน
เหลือของตัวแบบพยากรณ์รวม

ภาพที่ 16 อนุกรมเวลาและค่าพยากรณ์ของชุด
ตรวจสอบโดยวิธีพยากรณ์รวม

6. ตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุดของอนุกรมเวลาอัตราผู้ป่วยโรคปอดอักเสบในจังหวัดลาปาง
การพิจารณาตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุดของอนุกรมเวลาอัตราผู้ปุวยโรคปอดอักเสบใน
จังหวัดลาปางด้วยเกณฑ์ MAPE ที่ต่าสุดของวิธีการพยากรณ์แยกส่วนประกอบเชิงบวก วิธีการปรับให้
เรียบเส้นโค้งเลขชี้กาลังของฤดูกาลเชิงบวก วิธีบอกซ์และเจนกินส์ และวิธีการพยากรณ์รวม พบว่า ตัว
แบบพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุดคือ ตัวแบบโดยวิธีการพยากรณ์รวมที่ ให้ค่าของการวัดความแม่นยาต่า
ที่สุดที่มีค่า MAPE เท่ากับ 6.5752 ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบค่า MAPE ของตัวแบบพยากรณ์และความแม่นยาของวิธีการพยากรณ์
ของอนุกรมเวลาอัตราผู้ปุวยโรคปอดอักเสบของจังหวัดลาปาง
MAPE ความ
วิธีการพยากรณ์
ตัวแบบ
MAPE ตัวแบบ
แม่นยา
แยกส่วนประกอบเชิงบวก
สมการที่ 13
14.1561
12.6996
ปรับให้เรียบเส้นโค้งเลขชี้กาลังของฤดูกาล
สมการที่ 14
16.9674
16.6420
เชิงบวก
บอกซ์และเจนกินส์
สมการที่ 15
18.4498
14.8540
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พยากรณ์รวม

สมการที่ 16

4.6471

6.5752*

สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ได้นาเสนอวิธีการหาตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมสาหรับอนุกรมเวลาอัตราผู้ปุวย
โรคปอดอักเสบในจังหวัดลาปาง โดยใช้ข้อมูลรายเดือนของจานวนผู้ปุวยโรคปอดอักเสบและจานวน
ประชากรของจังหวัดลาปางจากเว็บไซต์สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ
เว็บไซต์สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามลาดับ ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2549 ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2560 เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาคานวณอัตราผู้ปุวยโรคปอดอักเสบของจังหวัดลาปางต่อ
แสนคน ผู้วิจัยได้แบ่งข้อมูลอัตราผู้ปุวยโรคปอดอักเสบออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดฝึกสอน ตั้งแต่เดือน
มกราคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 จานวน 108 ค่า เพื่อนามาสร้างตัวแบบการพยากรณ์
ด้วยวิธีการทางสถิติ 4 วิธี คือ วิธีการแยกส่วนประกอบเชิงบวก วิธีการปรับให้เรียบเส้นโค้งเลขชี้กาลัง
ของฤดูกาลเชิงบวก วิธีบอกซ์และเจนกินส์ และวิธีการพยากรณ์รวม ชุดตรวจสอบ ตั้งแต่เดือนมกราคม
พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 จานวน 36 ค่า เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาวัดความแม่นยาของตัว
แบบพยากรณ์ด้วยเกณฑ์ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAPE) ต่าที่สุ ด จากการ
เปรียบเทียบค่า MAPE ของความแม่นยาของวิธีการพยากรณ์ดังกล่าวพบว่า วิธีการพยากรณ์รวมเป็นวิธี
ที่มีความแม่นยาในการพยากรณ์ต่าที่สุดด้วยค่า MAPE เท่ากับ 6.5752 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ตัวแบบ
พยากรณ์รวมที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้มีความเหมาะสมกับการพยากรณ์เชิงเดี่ยวในระยะเวลาพยากรณ์
แบบระยะสั้น (short term) ซึ่งเป็นช่วงเวลาระหว่างหนึ่งถึงสามเดือน ของอนุกรมเวลาอัตราผู้ปุวยโรค
ปอดอักเสบในจังหวัดลาปาง โดยตัวแบบพยากรณ์รวมแสดงได้ดังนี้
̂
เมื่อ ̂ แทนค่าพยากรณ์รวม ณ เวลา t และ ,
และ
แทนค่าพยากรณ์เชิงเดี่ยว ณ
เวลา t ใด ๆ จากวิธีการแยกส่วนประกอบเชิงบวก วิธีการปรับให้เรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กาลังของ
ฤดูกาลเชิงบวก และวิธีบอกซ์และเจนกินส์ ตามลาดับ
ผลการวิจัยในครั้งนี้จึงมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของวรางคณา กีรติวิบูลย์ (2559) เรื่องตัว
แบบการพยากรณ์จานวนผู้ปุวยโรคปอดอักเสบในประเทศไทยที่กล่าว่า การพยากรณ์รวมเป็นวิธีการที่
มีความแม่นยามากที่สุด อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงข้อมูลอัตราผู้ปุวยโรคปอดอักเสบแต่ละเดือน
จะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของจานวนผู้ปุวยและจานวนประชากรของจังหวัดลาปางในแต่ ละเดือน
ดังนั้นผู้วิจัยจึงควรนาข้อมูลปัจจุบันล่าสุดมาปรับปรุงตัวแบบพยากรณ์ก่อนทาการพยากรณ์เพื่อให้ได้
ตัวแบบการพยากรณ์ที่มีความเหมาะสมสาหรับการพยากรณ์ในอนาคตต่อไป
ข้อเสนอแนะ
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ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่สาคัญที่ก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบโดยวิธีการทางสถิติ เช่น
วิธีการถดถอยพหุคูณเชิงเส้น (Multiple Linear Regression) และวิธีการวิเคราะห์เส้นทาง (Path
Analysis) เป็นต้น
กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาแอนิเมชันเรื่องการละเล่นพื้นบ้านของ
ไทย และเพื่ อ ส่ ง เสริ ม อนุ รั ก ษ์ การละเล่ น พื้ น บ้ า นของไทยในแต่ล ะภาค การละเล่ น พื้ น บ้ า นเป็ น
การละเล่นที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ สามารถแบ่งการละเล่น 4 ภาค ได้ดังนี้ 1) ภาคกลาง
2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน 3) ภาคเหนือ และ 4) ภาคใต้ เมื่อนาแอนิเมชันไปให้กลุ่ม
ตัว อย่ างแบบเจาะจง จ านวน 50 คน พบว่า กลุ่ มตั ว อย่ างให้ ความสนใจสื่ อเป็ นอย่ างมากและได้
ประเมินความพึงพอใจทุกรายการอยู่ในระดับมากที่สุด ได้รู้จักการละเล่นของไทย ( X = 4.80, SD =
0.42) คุณภาพด้านเทคนิคการนาเสนอ ( X = 4.80, SD = 0.40) สื่อแอนิเมชันมีประโยชน์ ( X = 4.80,
SD = 0.50) และนาไปประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คนประเมิน พบว่าความถูกต้องครบถ้วน
ของเนื้อหาการละเล่นอยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด ( X = 5.00, SD = 0.00) และผลการประเมิน
คุณภาพของภาพและเสียง และความน่าสนใจของสื่อแอนิเมชัน อยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด ( X =
4.50, SD = 0.58) จึงทาให้ทราบว่าสื่อแอนิเมชัน เรื่องการละเล่นพื้นบ้านของไทยมีคุณภาพในการ
นาเสนอเนื้อหาและวิธีการเล่นของการละเล่นในแต่ละภูมิภาคมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: การละเล่นของไทย การ์ตูน แอนิเมชัน
Abstract
The main purpose of this research was to design and develop an animation
2D of Thai Folk Play and preservation and promotion of Thai folk play. Thai folk play
showcase local or regional identity. They were divided into 4 region of Thailand as
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follows: 1) Central Region 2) northeastern region 3) north region and 4) south region.
The size of sample group for this research formed through purposive sampling in 50,
It was found that the samples were very interested in the animation and evaluated
the satisfaction of all items at the highest level: were satisfied that the getting to
know Thai Folk Play ( X = 4.80, SD = 0.42), technical presentation quality ( X = 4.80, SD
= 0.40), good quality animation ( X = 4.80, SD = 0.50) and with additional involvement
of 5 experts. The results were as follows: the respondents’ opinions on the
evaluated the satisfaction of all items at the highest level: were the accuracy of Thai
folk play content ( X = 5.00, SD = 0.00) and picture and sound quality and interest of
animation ( X = 4.50, SD = 0.58). It is known that the animation Thai folk play have
the quality to present the content and how to play the folk in each region.
Keywords: Thai play, cartoon, animation
บทนา
การละเล่นพื้นบ้านของไทยเป็นวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่น ในอดีต
การละเล่นพื้นบ้านของไทยนั้นถือเป็นกิจกรรมผ่อนคลายในยามว่างหรือเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ รวมทั้งเป็นกิจกรรมนันทนาการรูปแบบเดียวกับเกม ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆ ใน
ด้านอารมณ์ ความคิด ความสนุกสนาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ยอมรับร่วมกันในสังคมว่าเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ที่มีการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง การละเล่นพื้นบ้านของไทยนั้นไม่เน้นการ
แข่งขันที่มีแพ้หรือชนะ แต่จะมีคุณค่าและมีความสาคัญในการหล่อหลอมพฤติกรรมของเด็ ก ๆ สร้าง
ประสบการณ์ทางสังคมให้เด็กๆ กล้าคิด กล้าแสดงออก รู้จักปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มี ค วามสุ ข รู้ จั ก คุ ณ ค่ า ของตั ว เอง รู้ จั ก การแบ่ ง ปั น เอื้ อ เฟื้ อ เผื่ อ แผ่ ซึ่ ง กั น และกั น แต่ ใ นปั จ จุ บั น
การละเล่นพื้นบ้านของไทยนั้น เริ่มได้รับความนิยมน้อยลง เพราะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่
เข้ามาอย่างรวดเร็ว ทาให้เด็ก ๆ ส่วนใหญ่ไม่สนใจและไม่รู้จักการละเล่นพื้นบ้าน ตรงกันข้ามกลับ
สนใจเกมที่อยู่ในโลกออนไลน์ ที่สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือเล่นร่วมกันได้จากทุกที่ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และด้วยเกมที่มีอยู่ในปัจจุบัน มี ทั้งภาพ เสียง และเทคนิคการเล่นที่น่าสนใจ ผนวกกับ
ราคาของอุป กรณ์ที่ใช้สาหรั บการเล่ นเกมนั้น มีราคาถูกลงจากเดิมมาก จึงทาให้เด็ก ๆ ส่ วนใหญ่
มองข้า มการละเล่ น พื้น บ้ านของไทย แต่ ห มกมุ่น กับ การเล่ นเกมบนโลกออนไลน์แ ทน โดยท าให้
การละเล่นของไทยค่อย ๆ เลือนหายไปโดยที่เด็กในยุคปัจจุบันไม่มีการรับรู้ถึงการละเล่นพื้นบ้านใน
สมัยก่อน

360

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการออกแบบและพัฒนา แอนิเมชันเรื่องการละเล่นพื้นบ้านของไทยขึ้น
เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ให้เด็ก ๆ ในยุคปัจจุบัน ได้รู้จักและทราบถึงวิธีการเล่นของการละเล่นพื้นบ้าน
ในแต่ละภาค รวมไปถึงเป็นการอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านในแต่ละภาคให้เด็กในปัจจุบันได้รู้จักและ
เรียนรู้เพื่อไม่ให้การละเล่นของไทยหายไปจากสังคม อีกทั้งการพัฒนาแอนิเมชันการละเล่นพื้นบ้านนั้น
จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจง่ายขึ้นด้วยการถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของตัวละครในลักษณะการ์ตูน และ
สามารถนาไปถ่ายทอดให้กับเด็ก ๆ คนอื่นต่อไปได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อออกแบบและพัฒนาแอนิเมชันเรื่องการละเล่นพื้นบ้านของไทย
2. เพื่อสารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยในครั้งนี้เป็นเก็บการรวบรวมข้อมูลแบบเจาะจง
จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ใช้งานสื่อแอนิเมชันเรื่องการละเล่นพื้นบ้านของไทย เป็นเด็ก อายุระหว่าง 1113 ปี จ านวน 50 คน และจ านวนผู้ เชี่ยวชาญทางด้านการละเล่ นในแต่ล ะภาค และผู้ เชี่ยวชาญ
ทางด้านสื่อแอนิเมชัน จานวน 5 คน
2. การประเมิน การประเมินผลการใช้งานสื่อแอนิเมชันเรื่อ งการละเล่นพื้นบ้านของไทย
โดยใช้สถิติขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ
ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความว่า มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความว่า มาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความว่า ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความว่า น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.01 – 1.50 หมายความว่า น้อยที่สุด
3. ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1 ขั้ น ตอนที่ 1 ศึ ก ษาและรวบรวมเนื้ อ หา ผู้ วิ จั ย ท าการศึ ก ษาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
การละเล่นพื้นบ้านของไทยในแต่ละภาค ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) การละเล่นของไทย
ในแต่ละภาค ภาคละ 2 การละเล่น 2) วิธีการเล่น และ 3) อุปกรณ์ที่ใช้ในการละเล่น
3.2 ขั้นตอนที่ 2 เขียนสตอรี่บอร์ด (Story board) เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว จึงนา
ข้อมูลที่ได้มาออกแบบเนื้อหา โดยการวาดรูปการ์ตูนลงในกระดาษ เพื่อให้เห็นถึงลาดับของเนื้อเรื่องที่
จะนามาพัฒนาแอนิเมชัน แสดงดังภาพ 1 และภาพ 2

361

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

ภาพ 1 สตอรี่บอร์ดหน้าแรกของสื่อ

ภาพ 2 สตอรี่บอร์ดเลือกการละเล่น
3.3 ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบและพัฒนาแอนิเมชัน หลังจากศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและ
คัดเลือกการละเล่นพื้นบ้านของไทยในแต่ละภาค และการออกแบบเนื้อหาลงในสตอรี่บอร์ดแล้ว จึงทา
การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชันเรื่องการละเล่นพื้นบ้านของไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อ
สร้างการตัวละครและฉากต่าง ๆ ให้มีการเคลื่อนไหวและใส่เสียงในการบรรยายเป็นไปตามที่ออกแบบ
ไว้ โดยเนื้ อ หาของแอนิ เ มชั น ท าการแบ่ ง เนื้ อ หาออกเป็ น 4 ภาค ในแต่ ล ะภาคมี ก ารละเล่ น 2
การละเล่น ซึ่งในแอนิเมชันที่พัฒนานั้น เริ่มต้นการออกแบบด้วยหน้าแรกของสื่อ ผู้ใช้สามารถเลือกชม
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การละเล่นในภาคใดก่อนก็ได้ ไม่จาเป็นจะต้องเรียงตามอันดับ ดังนั้นจึงมีการพัฒนาสื่อแอนิเมชัน
แสดงดังนี้

ภาพ 3 หน้าแรกของแอนิเมชัน

ภาพ 4 ปุุมเลือกการละเล่นของแต่ละภาค
3.3.1 ภาคเหนือ การละเล่นภาคเหนือประกอบด้วยการละเล่นวิ่งขา เถก พร้อม
ทั้งแสดงอุปกรณ์การเล่น แสดงดังภาพ 5 และภาพ 6 และการละเล่นโพงพาง แสดงดังภาพ 7 และ
ภาพ 8
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ภาพ 5 การละเล่นวิ่งขาโถกเถก

ภาพ 6 อุปกรณ์การละเล่นวิ่งขาโถกเถก
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ภาพ 7 การละเล่นโพงพาง

ภาพ 8 อุปกรณ์การละเล่นโพงพาง
3.3.2 ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ การละเล่ น ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ประกอบด้วยการละเล่นม้าก้านกล้วยพร้อมทั้งแสดงอุปกรณ์การเล่น แสดงดังภาพ 9 และภาพ 10
และการละเล่นรีรีข้าวสาร แสดงดังภาพ 11

ภาพ 9 การละเล่นม้าก้านกล้วย
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ภาพ 10 อุปกรณ์การละเล่นโพงพาง

ภาพ 11 การละเล่นรีรีข้าวสาร
3.1.1 ภาคกลาง การละเล่นภาคกลางประกอบด้วยการละเล่นการเดินกะลาพร้อม
ทั้งแสดงอุปกรณ์การเล่น ดังภาพ 12 และภาพ 13 การละเล่นที่สองเป็น
การละเล่นมอญซ่อนผ้า ดังภาพ 14 และภาพ 15
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ภาพ 12 การละเล่นเดินกะลา

ภาพ 13 อุปกรณ์ที่ใช้ในการละเล่นเดินกะลา
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ภาพ 14 การละเล่นมอญซ่อนผ้า

ภาพ 15 อุปกรณ์ที่ใช้ในการละเล่นมอนซ่อนผ้า
3.1.2 ภาคใต้ การละเล่นภาคใต้ประกอบด้วยการละเล่นชักกะเย่อ พร้อมทั้งแสดง
อุปกรณ์การเล่น แสดงดังภาพ 16 และภาพ 17 และการละเล่นเปุากบ แสดงดังภาพ 18 และภาพ 19

ภาพ 16 การละเล่นชักกะเย่อ
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ภาพ 17 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นชักกะเย่อ

ภาพ 18 การละเล่นเปุากบ

ภาพ 19 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นเปุากบ
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ผลการวิจัย
จากการออกแบบและพัฒนาแอนิเมชันเรื่องการละเล่นพื้นบ้านของไทย และนาให้ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการละเล่นในแต่ละภาค และผู้เชี่ยวชาญทางด้านสื่อแอนิเมชัน จานวน 5 คน เพื่อประเมิน
ความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาการละเล่นพื้นบ้านในแต่ละภาค และนาไปให้กลุ่มตัวอย่าง จานวน
50 คน ได้ดูสื่อแอนิเมชันพร้อมทั้งร่วมประเมินความพึงพอใจ จึงทาให้ทราบผลการประเมินเป็น 2
ส่วน ดังตาราง 1 และตาราง 2
ตาราง 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพการ์ตูนแอนิเมชัน โดยผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
S.D.
ระดับคุณภาพ
X
1. ความถูกต้องของเนื้อหาการละเล่น
5.00
0.00
มากที่สุด
2. ความครบถ้วนของเนื้อหาการละเล่น
5.00
0.00
มากที่สุด
3. คุณภาพของภาพและเสียง
4.50
0.58
มากที่สุด
4. ความน่าสนใจของสื่อแอนิเมชัน
4.50
0.58
มากที่สุด
5. คุณภาพด้านเทคนิคการนาเสนอ
4.75
0.50
มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย
4.75
0.33
มากที่สุด
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินพบว่า ผู้เชี่ยวชาญประเมินทางด้านความถูกต้องครบถ้วนของ
เนื้อหาการละเล่นอยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด ( X = 5.00, SD = 0.00) และผลการประเมินคุณภาพ
ของภาพและเสียง และความน่าสนใจของสื่อแอนิเมชัน อยู่ในระดับคุณภาพมากที่สุด ( X = 4.50, SD
= 0.58) โดยผู้เชี่ยวชาญมีข้อเสนอแนะให้ปรับโทนสีของสื่อแอนิเมชันให้เป็นสีสดใสเพื่อดึงดูดความ
สนใจจากผู้ชมได้ และผู้วิจัยได้ดาเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญก่อนการนาไปให้
กลุ่มตัวอย่างดูต่อไป
ตาราง 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อแอนิเมชัน
รายการประเมิน
S.D.
X
ได้รู้จักการละเล่นของไทย
4.80
0.42
คุณภาพด้านเทคนิคการนาเสนอ
4.80
0.40
สื่อแอนิเมชันมีประโยชน์
4.80
0.50
ความรู้ที่ได้จากสื่อแอนิเมชัน
4.78
0.42
ความน่าสนใจของสื่อแอนิเมชัน
4.78
0.42
คุณภาพสีสันของสื่อแอนิเมชัน
4.76
0.43

ระดับคุณภาพ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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คุณภาพของเสียงของสื่อแอนิเมชัน
คุณภาพของภาพของสื่อแอนิเมชัน
ค่าเฉลี่ย

4.56
4.52
4.73

0.50
0.50
0.45

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง 2 ผลการประเมินพบว่ ากลุ่ มตัว อย่า งให้ ความสนใจสื่ อเป็น อย่า งมากและได้
ประเมินความพึงพอใจทุกรายการอยู่ในระดับมากที่สุดโดยเรียงตามลาดับความพึงพอใจสูงสุดคือ ได้
รู้จักการละเล่นของไทย ( X = 4.80, SD = 0.42) คุณภาพด้านเทคนิคการนาเสนอ ( X = 4.80, SD =
0.40) สื่อแอนิเมชันมีประโยชน์ ( X = 4.80, SD = 0.50) จึงทาให้ทราบว่าสื่อแอนิเมชันเรื่อง
การละเล่นพื้นบ้านของไทยมีคุณภาพในการนาเสนอเนื้อหาและวิธีการเล่นของการละเล่นในแต่ละ
ภูมิภาค
สรุปและอภิปรายผล
ผลจากการวิจัย ในครั้ งนี้ พบว่า แอนิเมชันเรื่องการละเล่นพื้นบ้านของไทยนั้น บรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ คือเมื่อนาแอนิเมชัน เรื่องการละเล่นพื้นบ้านของไทยไปให้กลุ่มตัวอย่าง จานวน
50 คน ได้รับชมแอนิเมชัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจและมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
( X = 4.73, SD = 0.45) รวมไปถึง แอนิเมชันที่ทาการพัฒนาขึ้น สามารถสร้างแรงดึงดูดให้กลุ่ม
ตัวอย่างมีความสนใจตลอดเวลาที่รับชมแอนิเมชัน นอกจากนั้น ยังได้รับความรู้ในด้านวิธีการเล่น ของ
การละเล่นพื้นบ้านของไทยในแต่ละภาคและยังเป็นกันร่วมกันอนุรักษ์การละเล่นของไทยให้คงอยู่
สืบไป ผลการประเมินแอนิเมชันจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 5 ท่าน นั้น ทาให้ทราบว่า แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง
การละเล่นพื้นบ้านของไทย มีความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา ภาพและเสียง รวมถึ งความน่าสนใจ
ของแอนิเมชันอยู่ระดับมากที่สุด ( X = 4.75, SD = 0.33) จึงบ่งบอกและยืนยันได้ว่า สื่อแอนิเมชัน
เรื่องการละเล่นพื้นบ้านของไทยในแต่ละภาค มีคุณภาพและสามารถลาดับภาพและการนาเสนอได้
เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
แอนิเมชันที่พัฒนาขึ้นนั้น ยังไม่ครอบคลุมกับการละเล่นพื้นบ้านของไทยทั้งหมด จึงควร
พัฒนาต่ออาจจะอยู่ในรูปแบบของแอนิเมชัน 2 มิติ หรือ 3 มิติ เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้เด็ก ๆ รุ่น
ต่อไปได้ศึกษาเรียนรู้ และทราบถึงวิธีการเล่น และคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ไม่ให้สูญหายไป
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การพัฒนาระบบคลังข้อสอบสาหรับการสอบออนไลน์
The Development of the Exam Library for Online Testing System
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบคลังข้อสอบสาหรับการสอบออนไลน์ 2) ศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น สิ่งที่ได้จากพัฒนาระบบคือระบบ
คลังข้อสอบสาหรับการสอบออนไลน์ในลักษณะของเว็บแอพพลิเคชัน งานหลักของระบบ คือ การ
เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อสอบ และสร้างชุดข้อสอบ โดยสามารถทาการสุ่มข้อสอบตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้
ได้ชุดข้อสอบที่มีจานวนข้อตามน้าหนักของแต่ละวัตถุประสงค์ ส่วนการจัดสอบสามารถกาหนดให้จับ
เวลาการทาข้อสอบได้และสามารถแจ้งผลคะแนนได้ทันทีเมื่อการสอบเสร็จสิ้น ในส่วนของการศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบคลังข้อสอบสาหรับการสอบออนไลน์ ซึ่ง
แบ่งกลุ่มผู้ใช้งานเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ ออกข้อสอบ Instructor พบว่าผู้ใช้กลุ่มนี้มีความพึง
พอใจต่อการใช้งานระบบในภาพรวมอยู่ในระดับมาก( x = 4.16, SD. = 0.26) และ 2) กลุ่มผู้สอบ
examinees พบว่าผู้ใช้งานกลุ่มนี้มีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =
4.40, SD. = 0.33) ซึ่งจากผลการศึกษาสรุปได้ว่าการพัฒนาระบบคลังข้อสอบสาหรับการสอบ
ออนไลน์สามารถนาไปใช้งานได้จริงตามที่ตั้งเปูาหมายไว้
คาสาคัญ: ระบบคลังข้อสอบ การสอบออนไลน์ คลังข้อสอบออนไลน์
Abstract
The objectives of this research are 1) to develop an examination library
system for online testing 2) to survey user satisfaction in the performance of this
system. The outcome is an examination system for online testing on web application.
The main task of the system is to manage examination such as inserting, deleting,
editing and creating examination kit via randomization process following the
objective in order to gain the tests depending on the weight of the objective. For the
examination, the timing can be conducted and the test result can be revealed
eventually after the examination. In the part of user satisfaction, it can be divided
into two groups 1) the test creator group: this group was highly satisfied in using the
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system ( x = 4.16, SD=0.26) and 2) the examinee group was also satisfied in high level
( x = 4.40, SD=0.33). According to the result, it can be concluded that the
development of examination library system for online testing can be able to be
practically used according to the objective.
Keywords: Examination Library System, Online exam, Online Test Library
บทนา
การวัดและประเมินผลทางการศึกษามีหลายชนิด ซึ่งข้อสอบเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งในการ
วัดผลการศึกษา และหากต้องการให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายการวัดผลที่กาหนดไว้ ต้องออกข้อสอบให้มี
ความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของเนื้อหา เพราะแต่ละเนื้อหามีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป (จารุณี
ทองอร่าม, 2552) และผู้สอนต้องใช้เวลาในการออกข้อสอบ จัดพิมพ์ข้อสอบลงในกระดาษ นาไป
ทดสอบกับผู้เรียนหรือกลุ่มเปูาหมาย เก็บกระดาษคาตอบมาตรวจให้คะแนน บันทึกคะแนนสอบของ
ผู้สอบแต่ละคน ซึ่งนอกจากขั้นตอนที่มาก ในการจัดการสอบ แต่ละครั้งยังเสียเวลา และสิ้นเปลือง
วัสดุที่ใช้พิมพ์ข้อสอบและกระดาษคาตอบเป็นจานวนมาก (ณัฐพล พานิชการ, 2555) ในการทดสอบ
แต่ละครั้งผู้ออกข้อสอบมักจะใช้ข้อสอบเดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อความรวดเร็ว หรือออกข้อสอบใหม่ทั้งหมด
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ แต่จะทาให้เสียเวลาเสียแรงงาน และบ้างครั้งก็ต้องใช้เวลาในการออกข้อสอบ
อย่างรวดเร็ว ทาให้ได้ข้อสอบที่ไม่สมบูรณ์ (กวินธร รัฐอาจ, 2558) เป็นที่ทราบกันดีว่าเทคโนโลยี
สารสนเทศในปัจจุบัน สามารถช่วยในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูล ข้อสอบ/ชุดข้อสอบ ในรูปของคลัง
ข้อสอบที่สามารถเพิ่มจานวนข้อสอบ/ชุดข้อสอบหรือนากลับมาใช้ใหม่ ส่วนการจัดสอบสามารถจัด
สอบแบบออนไลน์ ที่สามารถตรวจคาและแจ้งผลคะแนนสอบได้เลยทันทีเมื่อการสอบเสร็จสิ้นลง
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาระบบคลังข้อสอบสาหรับการสอบออนไลน์โดยเป็นระบบที่
รวบรวมข้อสอบเพื่อช่วยให้ผู้ออกข้อสอบสามารถจัดการข้อสอบได้ด้วยตนเองสามารถ เพิ่ม/ลบ/แก้ไข
ข้อสอบ และสร้างชุดข้อสอบ ข้อสอบที่เพิ่มเป็นข้อสอบแบบ 4 ตัวเลือก โดยสามารถทาการสุ่มตาม
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ชุดข้อสอบที่มีจานวนตามน้าหนักของแต่ละวัตถุประสงค์ การสร้างชุดสอบแต่
ละครั้งกาหนดให้จับเวลาถอยหลังเพื่อให้ผู้สอบสามารถรู้ระยะเวลาในการทาข้อสอบได้อย่างชัดเจน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. พัฒนาระบบคลังข้อสอบสาหรับการสอบออนไลน์ ให้มีความพร้อม ต่อการใช้งาน
2. ประเมินความพึงพอใจ ของผู้ใช้งานระบบที่มีต่อประสิทธิภาพของการใช้งาน ระบบคลัง
ข้อสอบสาหรับการสอบออนไลน์
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วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยใช้กระบวนการดาเนินการวิจัย โดยมีการดาเนินการ(ณรงค์ โพธิพฤกษานันท์ , 2556)
ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 วิธีการดาเนินการวิจัย
1) ศึกษาและรวบรวม วิเคราะห์การทางานและปัญหาของระบบเดิม
ในการศึ กษาครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ศึ กษาความเป็ นไปได้เ พื่อการก าหนดขอบเขตและวางแผนงาน
(Scope and Planning) โดยวิเคราะห์ สภาพปัญหา จากการจัดสอบแบบเดิมมีข้อสังเกตเรื่อง
สิ้นเปลืองเวลา และกระดาษ ข้อจากัดเรื่องของสถานที่ การจัดเก็บข้อสอบที่มีจานวนมาก และการสูญ
หายของข้อสอบ ทาให้ผู้วิจัยมีแนวคิด ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงการวิเคราะห์ระบบงานเดิม และการวิเคระห์ระบบงานใหม่
2) การออกแบบระบบงานใหม่
ภาพรวมของระบบคลังข้อสอบสาหรับการสอบออนไลน์ มีบุคคลที่เกี่ยวกับระบบ 3 กลุ่ม
คือ ผู้ ดูแลระบบ ส่ว นผู้ ใช้งานที่เป็ นผู้ ออกข้อสอบ และส่ ว นผู้ใช้งานที่เป็นผู้ เข้าสอบ ซึ่งมีข้อมูล ที่
ไหลเวียนในระบบ แสดงดังภาพ 3 และ ภาพ 4

ภาพที่ 3 แผนภาพบริบท(Context Diagram )
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ภาพที่ 4 แผนภาพกระแสข้อมูล ระดับ 1
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3) การพัฒนาระบบโปรแกรม
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม
3.1) ฮาร์ดแวร์
- คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) จานวน 1 เครื่อง
3.2) ซอฟต์แวร์
- ภาษาพีเอชพี (PHP)
- จาวาสคริปต์ (JavaScript)
- เอชทีเอ็มแอล (HTML)
- แอปเซิร์ฟ (App Serv) สาหรับจาลองเว็บเซิร์ฟเวอร์ เพื่อใช้ในการทดสอบ
ระบบคลังข้อสอบสาหรับการสอบออนไลน์
- มายเอสคิวแอล (MySQL) สาหรับการจัดการฐานข้อมูล
4) ทดลองใช้ระบบคลังข้อสอบสาหรับการสอบออนไลน์ พร้อมประเมินความพึงพอใจการ
ทางานจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ออกข้อสอบจานวน 5 คน และประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งาน
จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เข้าสอบ จานวน 40 คน
5) วิเคราะห์การประเมินและสรุปผล โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์แบบประเมินจากกลุ่มตัวอย่าง
รวมเป็น 45 คน วิเคราะห์โดยแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากสูตรการหาค่าเฉลี่ย
x จากสูตรที่ 1 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) จากสูตรที่ 2 ดังนี้
∑

x

=

(1)

x

แทนค่าเฉลี่ยเลขคณิต
แทนค่าผลรวมของข้อมูลทั้งหมด
แทนจานวนข้อมูลทั้งหมด

เมื่อกาหนดให้
∑

และ
S.D
เมื่อกาหนดให้

√(

x)

(2)
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S.D
x

แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทนค่าเฉลี่ย
แทนข้อมูลที่ได้
แทนจานวนข้อมูลทั้งหมด

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
1) ระบบคลังข้อสอบสาหรับการสอบออนไลน์
2) แบบประเมินความพึงพอใจ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
2.1 แบบประเมินความพึงพอใจ สาหรับผู้ออกข้อสอบ โดยผู้ประเมินจานวน 5 คน
2.2 แบบประเมินความพึงพอใจ สาหรับผู้เข้าสอบ โดยผู้ประเมินจานวน 40 คน
กลุ่มเปูาหมาย
ผู้ออกข้อสอบ ได้แก่ ครู-อาจารย์ และบุคคลทั่วไป จานวน 5 คน
ผู้เข้าสอบ ได้แก่ นักเรียนและนักศึกษา หรือผู้เข้าสอบทั่วไปจานวน 40 คน
การเปรียบเทียบในเกณฑ์การประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ , 2553)
ดังนี้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 - 5.00 หมายความว่า มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 - 4.49 หมายความว่า มาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 - 3.49 หมายความว่า ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 - 2.49 หมายความว่า น้อย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 - 1.49 หมายความว่า น้อยที่สุด
ผลการวิจัย
การพัฒนาระบบคลังข้อสอบสาหรับการสอบออนไลน์ โดยผู้ใช้สามารถเข้าใข้งานระบบคลัง
ข้อสอบสาหรับการสอบออนไลน์ได้ ดังภาพ
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ภาพที่ 5 หน้าแรกของระบบ

ภาพที่ 6 หน้าการเข้าสู่ระบบ

ภาพที่ 7 เมนูสาหรับผู้ออกข้อสอบ

ภาพที่ 8 ข้อสอบทั้งหมด
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ภาพที่ 9 ชุดข้อสอบทั้งหมด

ภาพที่ 10 คะแนนสอบ
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ผลเพื่อประเมินความพึงพอใจ ของระบบคลังข้อสอบสาหรับการสอบ
ออนไลน์ ได้ผลดังตารางนี้
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจ สาหรับผู้ออกข้อสอบ
รายการ
1. ด้านความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูล
2. ด้านความสะดวกในการใช้งานระบบ
3. ด้านความสวยงาม
4. ด้านความเหมาะสมในการใช้งาน
5. ด้านการรักษาความปลอดภัย
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.20
3.80
4.20
4.00
4.60
4.16

S.D
0.84
0.45
0.84
0.71
0.55
0.26

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

ผลการประเมินความพึงพอใจสาหรับผู้ออกข้อสอบ พบว่าระบบคลังข้อสอบสาหรับการสอบ
ออนไลน์ ค่าเฉลี่ยรวม ( x = 4.16, SD. = 0.26) ซึ่งความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจ
มากที่สุดตามลาดับ คือ ด้านการรักษาความปลอดภัย ( x = 4.60, SD. = 0.55) ด้านความถูกต้องใน
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การจัดเก็บข้อมูล ( x = 4.20, SD. = 0.84) ด้านความสวยงาม ( x = 4.20, SD. = 0.84) ด้านความ
เหมาะสมในการใช้งาน ( x = 4.00, SD. = 0.71) และ ด้านความสะดวกในการใช้งานระบบ ( x =
3.80, SD. = 0.45)
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจ สาหรับผู้เข้าสอบ
รายการ
1. ด้านความเหมาะสมของเมนู
2. ด้านความรวดเร็วในการแสดงผลข้อสอบ
3. ด้านความสะดวกในการใช้งาน
4. ด้านความสวยงาม
5. ภาพรวมความพึงพอใจในคุณภาพและเนื้อหาของระบบ
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.25
4.28
4.55
4.50
4.43
4.40

S.D
0.63
0.55
0.55
0.60
0.50
0.33

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

ผลการประเมินความพึงพอใจสาหรับผู้ เข้าสอบ พบว่าระบบคลังข้อสอบสาหรับการสอบ
ออนไลน์ ค่าเฉลี่ยรวม( x = 4.40, SD. = 0.33) ซึ่งความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจ
มากที่สุดตามลาดับ คือ ด้านความสะดวกในการใช้งาน ( x = 4.50 SD. = 0.55) ด้านความสวยงาม
( x = 4.50, SD. = 0.60) ภาพรวมความพึงพอใจในคุณภาพและเนื้อหาของระบบ ( x = 4.43, SD. = 0.50)
ด้านความรวดเร็วในการแสดงผลข้อสอบ ( x = 4.28, SD. = 0.55) และด้านความเหมาะสมของเมนู
( x = 4.25, SD. = 0.63)
สรุปและอภิปรายผล
ระบบคลังข้อสอบสาหรับการสอบออนไลน์ สามารถทางานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยได้
พัฒนาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งอานวยความสะดวกต่อการเรียนการสอนในเทคโนโลยีปัจจุบันได้เป็น
อย่างดี ระบบคลังข้อสอบส าหรั บการสอบออนไลน์สามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อสอบ และสร้างชุด
ข้อสอบ โดยสามารถทาการสุ่ มข้อสอบตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้ ได้ ชุดข้อสอบที่มี จานวนข้อตาม
น้าหนักของแต่ละวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี เมื่อทดสอบความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของระบบ
โดยผู้ทดลองใช้งานจานวน 45 คน ที่เป็นผู้ออกข้อสอบมีความพึ่งพอใจมากมาเป็นอันดับหนึ่ง คือ ด้าน
การรักษาความปลอดภัย ( x = 4.60, SD. = 0.55) ด้านความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูล ( x = 4.20,
SD. = 0.84) ด้านความสวยงาม ( x = 4.20, SD. = 0.84) ด้านความเหมาะสมในการใช้งาน
( x = 4.00, SD. = 0.71) และ ด้านความสะดวกในการใช้งานระบบ ( x = 3.80, SD. = 0.45)
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ตามล าดับ มีการยอมรั บ ระบบคลั งข้อสอบส าหรับการสอบออนไลน์ ในระดับความพึงพอใจโดย
ค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.16 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.26 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ส่วนผู้
เข้าสอบมีความพึ่งพอใจมากเป็นอันดับหนึ่ง คือ ด้านความสะดวกในการใช้งาน ( x = 4.50 SD. = 0.55)
ด้านความสวยงาม ( x = 4.50, SD. = 0.60) ภาพรวมความพึงพอใจในคุณภาพและเนื้อหาของระบบ ( x
= 4.43, SD. = 0.50) ด้านความรวดเร็วในการแสดงผลข้อสอบ ( x = 4.28, SD. = 0.55) และด้านความ
เหมาะสมของเมนู ( x = 4.25, SD. = 0.63) ตามลาดับ และมีการยอมรับระบบคลังข้อสอบสาหรับการ
สอบออนไลน์ ในระดับความพึงพอใจโดยค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.40 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.33 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาระบบคลังข้อสอบสาหรับการสอบออนไลน์ ในเรื่องการจัดการข้อสอบแบบหลาย
ตัวเลือก ควรเพิ่มเติม คุณสมบัติให้สามารถออกข้อสอบชนิดภาพ เสียง และวิดีโอ เพื่อนาไปประยุกต์
กับการสอบในทักษะด้านอื่นๆ ข้อมูลคะแนนสอบควรจะสามารถแสดงการผ่านเกณฑ์ของชุดข้อสอบ
นั้นๆ ควรจะประเมินผู้ออกข้อสอบจากผลคะแนนสอบ และสามารถดาวน์โหลดชุดข้อสอบ เพื่อใช้ใน
การสอบแบบกระดาษได้
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ (1) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
สาหรับการจัดการคลังวัสดุของร้านขายดอกไม้ และ (2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อ
ประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา ซึ่งใช้หลักการของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยเริ่ม
จากการศึกษาวิเคราะห์ระบบงานเดิม ออกแบบระบบงานใหม่ โดยใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลมายเอส
คิวแอล(MySQL) สร้างและจัดการฐานข้อมูล และทาการพัฒนาระบบโปรแกรมด้วยภาษาพีเอชพี
(PHP) เมื่อติดตั้งระบบแล้วจึงทดสอบและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานซึ่งเป็นเจ้าของหรือ
พนักงานในร้านดอกไม้ จานวน 30 คน โดยแบบสอบถามที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ
ระบบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลวัสดุ การ
บันทึกรายการรับวัสดุเข้าคลัง และการบันทึกรายการเบิกวัสดุ โดยระบบสามารถคานวณจานวนคง
คลังอัตโนมัติเมื่อบันทึกรายการ มีรายงานข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการคลังวัสดุ และจากผล
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้งานต่อประสิทธิภาพโดยรวมของระบบอยู่ในระดับมาก ( x =
4.09 SD. = 0.26) และมีความเห็นว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโปรแกรมประยุกต์บนเว็ บเป็น
ประโยชน์ในการจัดการคลังวัสดุของร้านขายดอกไม้
คาสาคัญ : แอพพลิเคชั่นบนเว็บ การจัดการคลังวัสดุ คลังวัสดุร้านขายดอกไม้ ร้านขายดอกไม้
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Abstract
The objectives of this study were: (1) to develop web application for material
storehouse management system; and (2) to evaluate the usage of satisfaction of the
web application developed.
This research was a research and development study using the principle of
information system development cycle which started with a study of problems and
analysis of the identified problems and then designed the web application system. After
that the database was created using the MySQL Database System and source code of
the system was developed using the PHP language. After the step of coding finished the
system was tested and installed, together with an assessment of satisfaction of a sample
of 30 system users, who are employees at florist shop and tool of evaluation of the
usage of satisfaction was the 5-rating scale questionnaire.
The web application developed can be stored data of raw material and
supported the information for raw material storehouse management. The study found
that satisfaction of 30 users who used the application was at the high level ( x = 4.09,
SD. = 0.26) and they agreed that the application was useful for managing material
storehouse of florist shop.
Keywords: web application, raw material management, raw-materials of florist shop,
florist shop
บทนา
ร้านขายดอกไม้ที่ดาเนินธุรกิจในลักษณะการนาดอกไม้และวัสดุตกแต่งมาจัดช่อหรือกระเช้า
ดอกไม้เพื่อจาหน่ายให้กับลูกค้านั้นจัดว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า ซึ่งธุรกิจประเภทนี้
เป็นธุรกิจที่ต้องมีระบบการบริหารจัดการคลังวัสดุที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ทราบกั นดีว่าหากมีปัญหา
ขาดแคลนวัตถุดิบเป็นเรื่องสาคัญ ดังที่ ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ ได้กล่าวไว้ว่า ถ้าสิ่งที่ขาดแคลนนั้นเป็น
วั ต ถุ ดิ บ ที่ ส าคั ญ การด าเนิ น งานทั้ ง การผลิ ต และการขายก็ อ าจต้ อ งหยุ ด ชะงั ก ซึ่ ง อาจส่ ง ผลต่ อ
ภาพลักษณ์ของธุรกิจในอนาคตได้ (ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์, 2550) นอกจากนี้ดอกไม้ที่เป็นวัตถุดิบหลัก
ของร้านขายดอกไม้ยังมีลักษณะของการจัดการที่แตกต่างจากวัตถุดิบชนิดอื่นๆ เช่นดอกไม้มีอายุการ
ใช้งานสั้น ดอกไม้ชนิดเดียวกันมาจากแหล่งผลิตคนละที่ราคาไม่เท่ากัน นอกจากนี้คุณลักษณะของ
ชนิด สี กลิ่น จานวนดอกที่ใช้ และความหมายแฝงของดอกไม้ซึ่งเป็นส่วนประกอบของสินค้ายังมีผล
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ต่อการเลือกซื้อสินค้าของลูกค้าอีกด้วย ดังนั้นหากมีระบบจัดการคลังวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพจะช่วย
ให้การควบคุมต้นทุนในการผลิตสินค้าดีตามไปด้วย
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้มีการพัฒนาแอพพลิเคชันบนเว็บสาหรับการจัดการคลัง
วัสดุของร้านขายดอกไม้ขึ้นมาโดยใช้ภาษาพีเอชพี (PHP) ในการพัฒนาระบบโปรแกรมและใช้ระบบ
ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ในการสร้างและจัดการฐานข้อมูล การจัดการคลังวัสดุด้วย
เทคโนโลยี เว็ บ แอพพลิ เ คชั่ น สามารถช่ ว ยในเรื่ อ งของการจั ดเก็บ ข้อ มูล วั ตถุ ดิบ ปรับ ยอดคงคลั ง
อัตโนมัติเมื่อมีการบันทึกรายการรับเข้าจากการสั่งซื้อและรายการจ่ายออกเมื่อมีการเบิกวัตถุดิบไปจัด
ช่อดอกไม้เป็นสินค้าหรือเมื่อวัสดุนั้นหมดอายุ/ชารุด/สูญหาย และจัดทารายงานสรุปและรายงานแจ้ง
เตือน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาแอพพลิเคชันบนเว็บสาหรับการจัด การคลังวัสดุของร้าน
ขายดอกไม้เพื่อช่วยจัดเก็บและนาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการคลังวัตถุดิบของ
เจ้าของกิจการหรือผู้ดูแลกิจการร้านขายดอกไม้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสาหรับการจัดการคลังวัสดุของร้ายขายดอกไม้
2. ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น
วิธีดาเนินการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ผู้วิจัยใช้กระบวนการดาเนินการวิจัย โดยมีการดาเนินการ 5 ขั้นตอน ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนาแอพพลิเคชันบนเว็บสาหรับการจัดการคลังวัสดุของร้านขายดอกไม้นี้ใช้หลักการ
ด้านการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศตามวงจรการพัฒนาระบบ(System Development
Life Cycle) (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2551) และเมื่อได้ระบบงานใหม่ที่มีขอบเขตการทางาน ฟังก์ชั่น
งานในระบบ ระบบฐานข้อมูลซึ่งใช้ รูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพนธ์(Relational Database) (ดวงแก้ว
สวามิภักดิ์, 2543) โดยสร้างฐานข้อมูลด้วยมายเอสคิวแอล(MySQL) และเขียนโปรแกรมติดต่อ
ฐานข้อมูลด้วยภาษาพีเอชพี(PHP Language) เพื่อให้ระบบที่สร้างขึ้นทางานตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้งานได้(ชาญชัย ศุภอรรถกร, 2561) โดยมีรายละเอียดขั้นตอนในการดาเนินงาน ดังนี้
1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลระบบงานเดิม
จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลระบบงานเดิม พบว่าการจัดการคลังวัสดุของร้าน
ขายดอกไม้ในลักษณะงานเดิมนั้น โดยปกติการนาเข้าวัสดุหรือเบิกวัสดุออกไปใช้นั้น จะใช้วิธีการจด
รายละเอียดลงสมุดบันทึก ทาให้เกิดปัญหาข้อมูลบางครั้งอาจคลาดเคลื่อน ไม่ตรงตามจานวนวัสดุที่
นาเข้าหรือการเบิกออกไปใช้ รวมไปถึงจานวนคงเหลือของวัสดุอาจไม่ตรงกับข้อมูล เพราะบางครั้ง
อาจมีการเขียนผิด และข้อมูลเกิดการสูญหาย เนื่องจากอาจจะทาสมุดที่ทาการบันทึกรายละเอียดหาย
จึงทาให้เกิดการตรวจสอบยาก ซึ่งมีวิธีการทางานแสดงดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 ขั้นตอนการทางานแบบเดิม
2) การออกแบบระบบงานใหม่
แผนภาพกระแสข้อมูลระบบการพัฒนาแอพพลิเคชันบนเว็บสาหรับการจัดการคลังวัสดุ
ของร้ านขายดอกไม้ มีบุคคลที่เกี่ย วกับระบบ 2 กลุ่ มคือ ผู้ ดูแลระบบ และพนักงาน ซึ่งมีข้อมูล ที่
ไหลเวียนในระบบแสดงดังภาพที่ 4 และมีฟังก์ชันงานหลักของระบบแสดงดังภาพภาพที่ 5

ภาพที่ 4 แผนภาพบริบท (Context Diagram) การพัฒนาแอพพลิเคชันบนเว็บสาหรับการจัดการคลังวัสดุ
ของร้านขายดอกไม้
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ภาพที่ 5 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (Data Flow Diagram Level.1) การพัฒนาแอพพลิเคชันบน
เว็บสาหรับการจัดการคลังวัสดุของร้านขายดอกไม้
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3) การพัฒนาโปรแกรม
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนเว็บส าหรับการจัดการคลั งวัส ดุของร้านขายดอกไม้ แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มการทางาน คือ ผู้ดูแลระบบ และพนักงาน มีลักษณะการทางาน ดังนี้
(1) หน้าแรกของระบบ
หน้าแรกของระบบ จะประกอบไปด้วย ชื่อระบบ และปุุมเข้าสู่หน้าล็อกอินเข้าสู่
ระบบเพื่อเริ่มใช้งาน โดยแยกเป็น2กลุ่มคือ ผู้ดูแลระบบ และพนักงาน แสดงดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 หน้าแรกของระบบ
(2) หน้าแรกของผู้ดูแลระบบ
หน้าแรกของผู้ดูแลระบบ ประกอบไปด้วยเมนูการใช้งานต่างๆ คือ จัดการข้อมูล
พนักงาน ,รายงานข้อมูลดอกไม้คงคลัง ,รายงานข้อมูลการเบิก และออกจากระบบ แสดงดังภาพที่ 7
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ภาพที่ 7 หน้าแรกของผู้ดูแลระบบ
(3) การจัดการข้อมูลพนักงาน
การจัดการข้อมูลพนักงาน ประกอบไปด้วย การเพิ่มข้อมูลพนักงาน ,การแก้ไข
ข้อมูลพนักงาน ,การค้นหาข้อมูลพนักงาน ,การลบข้อมูลพนักงาน และการแสดงผลข้อมูลพนักงาน
รวมไปถึงสามารถคลิกดูรายละเอียดข้อมูลพนักงานโดยวิธีการคลิกที่ รหัสพนักงาน แสดงดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 การจัดการข้อมูลพนักงาน
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(4) การรายงานข้อมูลดอกไม้คงคลัง
การรายงานข้อมูลดอกไม้คงคลัง คือ การแสดงผลข้อมูลดอกไม้หรือวัสดุต่างๆ ที่
อยู่ภายในคลัง โดยประกอบไปด้วย รหัส ,ชื่อ ,สี ,จานวนคงเหลือ ,วันที่รับเข้า ,วันหมดอายุ และรูป
ประกอบ แสดงดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 การรายงานข้อมูลดอกไม้คงคลัง
(5) หน้าแรกของพนักงาน
หน้าแรกของพนักงาน ประกอบไปด้วยเมนูการใช้งานต่างๆ คือ แก้ ไขข้อมูล
ส่วนตัว ,การจัดการข้อมูลดอกไม้ (คลังดอกไม้) ,การเบิกดอกไม้หรือวัสดุ ,รายงานข้อมูลการเบิก และ
ออกจากระบบ แสดงดังภาพที่ 10
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ภาพที่ 10 หน้าแรกของพนักงาน
(6) การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน
มีระบบการทางานแสดงดังภาพที่ 11

ภาพที่ 11 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน
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(7) การจัดการข้อมูลดอกไม้
การจั ดการข้อมูลดอกไม้ มีระบบการทางานประกอบไปด้วย การเพิ่มข้อมูล
ดอกไม้ ,การแก้ไขข้อมูลดอกไม้ ,การลบข้อมูลดอกไม้ ,การแสดงผลข้อมูลดอกไม้ และสามารถคลิกดู
รายละอียดทั้งหมดของข้อมูลดอกไม้ชนิดนั้น ๆ แสดงดังภาพที่ 12

ภาพที่ 12 จัดการข้อมูลดอกไม้
(8) การเบิกดอกไม้
การเบิกดอกไม้ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกทารายการเบิกดอกไม้ออกจากคลัง
ได้ ในกรณีที่ดอกไม้ชนิดนั้น ๆ ครบกาหนดวันหมดอายุ หรือจานวนดอกไม้ภายในคลังหมดแล้ว จะไม่
สามารถทารายการเบิกได้ แสดงดังภาพที่ 13
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ภาพที่ 13 เบิกดอกไม้
(9) การทารายการเบิก
เมื่อผู้ใช้งานคลิกทารายการเบิกดอกไม้ชนิดนั้นๆ แล้ว จะเข้าสู่หน้าทารายการ
เบิก สามารถลงจานวนที่ต้องการเบิก รวมไปถึงสามารถกลับไปเลือกดอกไม้ชนิดอื่นเพื่อทารายการ
เบิกพร้อมกันทีเดียวได้ ดังภาพที่ 14

ภาพที่ 14 ทารายการเบิก
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(10) รายงานการเบิก
รายงานการเบิกคือ หน้าที่แสดงผลข้อมูลรายงานการเบิก ซึ่งประกอบไปด้วย
รหัสใบเบิก ,รหัสดอกไม้ที่เบิก ,ชื่อดอกไม้ที่เบิก ,สี ,จานวนที่เบิก ,วันที่ทารายการเบิก และชื่อผู้เบิก
แสดงดังภาพที่ 15

ภาพที่ 15 รายงานการเบิก
4) ทดลองใช้ระบบการจัดการคลังวัสดุของร้านขายดอกไม้ พร้อมประเมินความพึงพอใจการ
ทางานจากกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จานวน
30 คน (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557)
5) การวิเคราะห์ประเมินผลและอภิปราย
การวิเคราะห์ประเมินผลและอภิปราย โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์ประเมินผลจากกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 30 คน วิเคราะห์โดยแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากสูตรการหาค่าเฉลี่ย
x และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) ดังนี้
(1) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ใช้สูตรดังนี้
x=

∑
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เมื่อ x  แทน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
เมื่อ ∑ แทน ค่าผลรวมของข้อมูลทั้งหมด
เมื่อ แทน จานวนข้อมูลทั้งหมด
(2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตรดังนี้

S.D

√(

x)

เมื่อ S.D แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เมื่อ x  แทน ค่าเฉลี่ย
เมื่อ แทน ข้อมูลที่ได้
เมื่อ แทน จานวนข้อมูลทั้งหมด
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
1) ระบบการจัดการคลังวัสดุของร้านขายดอกไม้
2) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ เจ้าของกิจการร้านขายดอกไม้และพนักงานร้านขายดอกไม้
กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าของกิจการร้านขายดอกไม้และพนักงานร้านขายดอกไม้ ที่ได้ทดลองใช้
งานระบบจานวน 30 คน
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัย นาผลคะแนนที่ได้ จ ากการประเมินความพึงพอใจ ของผู้ใช้ที่มีต่อประสิ ทธิภาพของ
ระบบที่พัฒนาขึ้นผ่านการตอบแบบสอบถามมาทาการวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Division : S.D.) แล้วนาเสนอในรูปแบบตาราง โดยผู้วิจัยใช้เกณฑ์
การให้คะแนนและการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้เกณฑ์วัดระดับความ
พึงพอใจไว้ 5 ระดับ (บุรินทร์ รุจจนพันธุ์, 2560) และแปลความหมายดังนี้
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 - 5.00
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 - 4.49
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 - 3.49
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 - 2.49
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 - 1.49

หมายความว่า มากที่สุด
หมายความว่า มาก
หมายความว่า ปานกลาง
หมายความว่า น้อย
หมายความว่า น้อยที่สุด

ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ผลเพื่อประเมินความพึงพอใจ ของระบบการจัดการคลังวัสดุของร้าน
ขายดอกไม้ ดังนี้
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ผลเพื่อประเมินความพึงพอใจ ของระบบการจัดการคลังวัสดุของร้านขาย
ดอกไม้
1.
2.
3.
4.
5.

รายการ
ความเหมาะสมของหน้าจอการใช้งานในระบบ
ความรวดเร็วในการใช้งานและการตอบสนองของระบบ
ระบบมีการแสดงข้อมูลที่ถูกต้องเป็นระบบระเบียบ
การเชื่อมต่อฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน
ระบบมีความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล
รวม

x

4.13
4.03
3.93
4.20
4.13
4.09

SD.
0.63
0.56
0.45
0.55
0.48
0.26

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการวิจัยพบว่า ระบบการจัดการคลังวัสดุของร้านขายดอกไม้ ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น มีผู้
ประเมินคือเจ้าของกิจการร้านขายดอกไม้และพนักงานร้านขายดอกไม้ รวมจานวนทั้งสิ้น 30 คน โดย
ได้ทาการวิเคราะห์แบบประเมิน 5 ด้าน ผลสารวจที่ได้ คือ (1) ด้านของความเหมาะสมของหน้าจอ
การใช้งานในระบบ คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.13 และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.63 (2) ด้าน
ของความรวดเร็วในการใช้งานและการตอบสนองของระบบ คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.03 และ ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.56 (3) ด้านของระบบมีการแสดงข้อมูลที่ถูกต้องเป็นระบบระเบียบ คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.93 และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.45 (4) ด้านของการเชื่อมต่อฐานข้อมูลมี
ประสิทธิภาพต่อการใช้งาน คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.20 และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.55
(5) ด้านของระบบมีความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.13 และ ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.48 และภาพรวมความพึงพอใจ คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.09 และ ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.26 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
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สรุปและอภิปรายผล
ระบบเทคโนโลยีเพื่อการจัดการคลั งสิ นค้า นอกจากจะใช้ระบบซอฟต์แวร์ในการบริห าร
คลังสินค้าแล้ว ปัจจุบันทุกคลังสินค้าได้นาระบบต่างๆ มาใช้เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ทาง
ธุรกิจ ซึ่งถือว่าเป็นระบบเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมากในเรื่องการลดความผิดพลาด สามารถเก็บ
รวบรวมข้อมูล ตรวจเช็คสินค้าได้โดยไม่ต้องใช้คนนับ และช่วยลดความผิดพลาดในการทางานได้มาก
ขึ้น(คานาย อภิปรัชญากุล , 2553) การพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นบนเว็บสาหรับการจัดการคลังวัสดุ
ของร้านดอกไม้ที่สร้างขึ้นสามารถสนับสนุนให้เจ้าของกิจการและพนักงานร้ านขายดอกไม้สามารถ
บริหารจัดการคลังวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากการดาเนินการตามวิธีการดาเนินการวิจัย
ที่กาหนดไว้ข้างต้น เมื่อทดสอบการใช้งานเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของระบบที่ได้
พัฒนาขึ้นจากผู้ทดลองใช้งานจานวน 30 คน ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการและพนักงานในร้านขายดอกไม้
โดยผู้ที่ได้ทดลองใช้งานระบบมีความคิดเห็นว่าแอพพลิเคชั่นบนเว็บสาหรับการจัดการคลังวัสดุของ
ร้านขายดอกไม้ที่พัฒนาขึ้นสามารถประยุกต์ใช้งานและลดปัญหาต่างๆ ที่พบในระบบงานเดิมได้จริง
ภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( ̅ = 4.09, SD. = 0.26) ด้วยผลการประเมิน
5 ด้าน คือ (1) ด้านความเหมาะสมของหน้าจอการใช้งานในระบบ ( ̅ = 4.13, SD. = 0.63) (2)
ด้านความรวดเร็วในการใช้งานและการตอบสนองของระบบ ( ̅ = 4.03, SD. = 0.56) (3) ด้าน
ระบบมีการแสดงข้อมูลที่ถูกต้องเป็นระบบระเบียบ ( ̅ = 3.93, SD. = 0.45) (4) ด้านการเชื่อมต่อ
ฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน ( ̅ = 4.20, SD. = 0.55) (5) ด้านระบบมีความปลอดภัยใน
การจัดเก็บข้อมูล ( ̅ = 4.13, SD. = 0.48) แต่อย่างไรก็ตามผู้ประเมินบางส่วนยังให้ข้อเสนอแนะว่า
จะดียิ่งขึ้นไปอีกหากมีการพัฒนาระบบให้มีการแจ้งเตือ นสถานะคงคลังผ่านระบบแอพพลิเคชันบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อให้มีความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
การพั ฒ นาแอพพลิ เ คชั่น ส าหรั บ การจั ดการคลั ง วั ส ดุ ของร้ า นขายดอกไม้ ในครั้ ง ต่อ ไป มี
ข้อเสนอแนะจากความคิดเห็นของผู้ทดลองใช้งานว่าควรมีการสร้างระบบการแจ้งเตือนเมื่ อวัตถุดิบมี
จานวนคงเหลือเท่ากับหรือน้อยกว่าจุดคงคลังต่าสุดและเมื่อวัตถุดิบใกล้หมดอายุผ่านระบบการแจ้ง
เตือนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่นโทรศัพท์ของผู้ทาหน้าที่ควบคุมคลัง/ผู้จัดหาวัตถุดิบ โดยไม่ต้องผ่านการ
เปิดระบบแอพพลิเคชั่นผ่านเว็บเบราว์เซอร์แล้วจึงเห็นข้อมูลจากรายงานแจ้งเตือน
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บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอระบบสารสนเทศเพื่อการจาหน่ายสินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรแปรรูปพริกบ้านขอนหาด ตาบลขอนหาด อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อใช้
เป็นช่องทางในการจาหน่ายสินค้าของกลุ่มในรูปแบบของเว็บไซต์สาหรับแสดงผลแบบออนไลน์ โดย
การนาข้อมูลสินค้ า จานวนสินค้า ปริมาณสินค้า ราคาสินค้าและรายละเอียดของสินค้ามาทาการ
แสดงผลข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ซึ่งใช้โปรแกรมเวิร์ดเพรสในการจัดการข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้า ข้อมูล
ผู้ดูแลระบบ และใช้ MySQL ทาหน้าที่เป็นฐานข้อมูล เว็บไซต์เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้สมาชิก
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปพริกสามารถบริหารจัดการข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้า ข้อมูลสินค้าเมื่อมี
การสั่งซื้อเข้ามาได้ ซึ่งเว็บไซต์แบ่งการทางานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนของผู้ดูแลระบบ และ 2)
ส่ ว นของลู ก ค้ า หรื อ ผู้ ใ ช้ ทั่ ว ไป และได้ ท าการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู้ ที่ ใ ช้ ที่ มี ต่ อ พั ฒ นาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจาหน่ายสินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลการวิจัยพบว่า ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเว็บไซต์
จานวน 5 คน มีความพึงพอใจต่อการนาระบบสารสนเทศเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการจาหน่ายสินค้า
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.84, SD = 0.29) และกลุ่มลูกค้าหรือผู้ใช้งานทั่วไป
จานวน 100 คน โดยทาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( = 4.65, SD = 0.60)
คาสาคัญ: เว็บไซต์แอปพลิเคชัน โปรแกรมเวิร์ดเพรส กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
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Abstract
This article presents the information system for distribution of products
community enterprise, a group of farm housewives Ban Khon Hat Chili, Khon Had
District, Cha-uat District, Nakhon Si Thammarat Province is intended to Selling online
with website. Information to display in product, in stock, Product weight, price and
details of product. Using WordPress customer information management,
administrator information and use of the MySQL database. The website is order
information management tool and the website works in two parts was 1)
Administrator 2) User. The data were collected by satisfaction questionnaire user for
development of information system for distribution of products community
enterprise, a group of farm housewives Ban Khon Hat Chili. The results were as
follows: the respondents’ opinions on the satisfaction toward the Computer experts
to 5 people were at the highest level ( = 4.84, SD = 0.29) and user to 100 people
were at the highest level ( = 4.65, SD = 0.60)
Keywords: Website Applications, WordPress Program, Community Enterprise Group
บทนา
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปพริกบ้านขอนหาด เป็นกลุ่มวิสาหกิจที่ได้มีการรวมกลุ่มกันของ
ชาวบ้านในพื้นที่ โดยการนาผลผลิตที่ได้จากการปลูกพริกขี้หนู มะกรูด ตะไคร้ ขมิ้นของชาวบ้าน
นามาแปรรูปเป็นเครื่องแกงคั่วกลิ้ง เครื่องแกงสด เครื่องแกงกะทิ เครื่องแกงเขียวหวาน แกงไตปลา
เป็ น ต้ น เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ สิ น ค้ า และสร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ สมาชิ ก ภายในชุ ม ชน และได้ น า
เครื่องแกงไปวางขายในชุมชน พื้นที่ละแวกใกล้เคียง รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง เดิมที่นั้น ในการจาหน่าย
สิน ค้าของสมาชิกในกลุ่ มได้มีการนาเครื่องแกงไปจาหน่ายยังตลาดสด หรือตามสถานที่ที่จังหวัด
กาหนดให้เป็นพื้นที่แสดงสินค้าและจาหน่ายสินค้า ให้การจาหน่ายเครื่องแกงสามารถสร้างรายได้ให้
เพิ่มมากยิ่งขึ้น อีกทั้งปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยี ทุกคนสามารถเข้ าถึงอินเทอร์เน็ตได้สะดวกสบาย
มากกว่าแต่ก่อน รูปแบบการซื้อขายก็มีการเปลี่ยนแปลงไป เดิมทีนั้นหากผู้ซื้อต้องการซื้อสินค้าจะต้อง
เดินทางไปเลือกซื้อสินค้ายังห้างสรรพสินค้าหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ทาให้มีค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองเพิ่มขึ้น
เมื่อเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ ผู้ขายจึ งได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจาหน่ายให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ซื้อ เพื่อให้ผู้ขายสามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าหรือ
ตัวแทนในการซื้อขายสินค้า ผู้วิจัยจึงได้ทาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจาหน่ายสินค้าให้กับ
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กลุ่ ม แม่ บ้ า นเกษตรกรแปรรู ป พริ ก บ้ า นขอนหาด ต าบลขอนหาด อ าเภอชะอวด จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าของกลุ่มและสามารถจาหน่ายสินค้าได้มากยิ่งขึ้น
ซึ่งระบบสารสนเทศได้แบ่งการทางานออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนของผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการ
ข้อมูลในระบบได้ 2) ส่วนของลูกค้าและผู้ใช้งานทั่วไป สามารถเรียกดูข้อมูลสินค้าและสั่งซื้อสินค้าผ่าน
ระบบสารสนเทศได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิ จั ย มี วั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่อ ออกแบบและพั ฒ นาระบบสารสนเทศและเพิ่ มช่ อ งทางการ
จาหน่ายสินค้าผ่านเว็บแอปพลิเคชันให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปพริกบ้านขอนหาด ตาบลขอน
หาด อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
วิธีการดาเนินการวิจัย
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจาหน่ายสินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
แปรรูปพริกบ้านขอนหาด พัฒนาโดยใช้โปรแกรมเวิร์ดเพรส ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีระบบสาหรับจัดการ
เนื้อหาและบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
1. สถาปัตยกรรมของระบบ
การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบสารสนเทศเพื่อการจาหน่ายสินค้ากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน แบ่งการทางานออกเป็น 2 ส่ วน คือ 1) ส่ว นของผู้ ดูแลระบบ และ 2) ส่ว นของลู กค้าและ
ผู้ใช้งานทั่วไป แสดงดังภาพ 1

ภาพ 1 สถาปัตยกรรมระบบ
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จากรูปที่ 1 สามารถอธิบายการทางานของสถาปัตยกรรมระบบได้ ดังนี้
- ผู้ดูแลระบบ (administrator) มีหน้าที่จัดการข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์ (รายละเอียด
สินค้า ราคาสินค้า จานวนสินค้า ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน)
- ลูกค้า (member) สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเลือกชมสินค้ า สั่งซื้อสินค้า ตรวจสอบ
สถานะสินค้าผ่านระบบได้
- ผู้ใช้งานทั่วไป (user) สามารถเรียกชมสินค้าได้อย่างเดียวแต่ไม่สามารถสั่งซื้อสินค้า
ผ่านระบบได้
- เซิ ร์ ฟ เวอร์ (server-mjp) ท าหน้ า ที่ ใ นการให้ บ ริ ก ารพื้ น ที่ ส าหรั บ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
ทั้งหมดผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ฐานข้อมูล (database) ทาหน้าที่ในการจัดการข้อมูล เพิ่ม/ลบ/แก้ไข โดยผู้ดูแล
ระบบ
2. ผลการออกแบบและพัฒนาระบบ
ผู้วิจัยได้ทาการออกแบบและพัฒนาระบบ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ ลูกค้าและผู้ใช้งานทั่วไป
เข้าใช้งานระบบผ่านเว็บบราวเซอร์ โดยระบบสามารถรองรับการใช้งานได้ทุกบราวเซอร์ อาทิ เช่น
Google Chrome, Internet Explore และ Mozilla Firefox เป็นต้น เมื่อมีการเข้าใช้งานระบบ
สามารถแสดงผลได้ทันที แสดงดังภาพ 2
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ภาพ 2 ภาพรวมของระบบ
จากภาพ 2 แสดงภาพรวมของระบบสารสนเทศเพื่อการจาหน่ายสินค้ากลุ่มวิส าหกิจ
ชุมชน เมื่อมีการเรียกใช้งานใช้งานระบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบจะแสดงข้อมูลของกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรแปรรูปพริกบ้านขอนหาด ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลกลุ่ม ข้อมูลสินค้า ขั้นตอนการ
สั่งซื้อ ตะกร้าสินค้า วัตถุดิบในการทาเครื่องแกงใต้ เป็นต้น สาหรับลูกค้าที่มีการสมัครสมาชิกไว้แล้ว
สามารถลงชื่อโดยกรอกชื่อบัญชีผู้ ใช้งาน (username) และรหั ส ผ่าน (password) เพื่อเข้าใช้งาน
ระบบได้ ดังภาพ 3
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ภาพ 3 ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ
จากภาพ 3 เป็ น การลงชื่ อ เข้ า ใช้ ง านระบบส าหรั บ ลู ก ค้า ที่ ไ ด้ ท าการสมั ค รสมาชิ ก ไว้
เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าใช้งานเพื่อสั่งซื้อสินค้าได้ทันที แต่สาหรับลูกค้าและผู้ใช้งานทั่วไปที่ยังไม่ได้
ทาการสมัครสมาชิกเพื่อยืนยันตัวบุคคล จะต้องทาการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ระบบกาหนด เพื่อ
ขอรับชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านสาหรับเข้าใช้งานระบบเพื่อสั่งซื้อสินค้าและออกใบเสร็จรับเงิน
สาหรับการสั่งซื้อในแต่ละครั้ง ดังภาพ 4

ภาพ 4 แบบฟอร์มสาหรับสมัครสมาชิก
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ภาพ 5 สินค้าเครื่องแกง
จากภาพ 5 เมื่ อลู กค้า และผู้ ใช้ ง านทั่ว ไปต้องการสั่ ง ซื้อผลิ ตภั ณฑ์เครื่ องแกงของกลุ่ ม
แม่บ้านเกษตรกรแปรรูปพริกบ้านขอนหาด สามารถเลือกดูและสั่งซื้อสินค้าได้ที่เมนูสินค้า ซึ่งระบบจะ
ทาการแสดงข้อมูลสินค้า ภาพของสินค้าและราคาสินค้า เพื่อให้ลูกค้าและผู้ใช้งานทั่วไปใช้เป็นข้อมูล
สนับสนุนในการตัดสินใจซื้อสินค้าได้ แสดงดังภาพ 6

ภาพ 6 ตะกร้าสินค้า
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ภาพ 7 คาสั่งซื้อสินค้า
จากภาพ 6-7 เมื่อลูกค้าทาการสมัครสมาชิกเพื่อเลือกซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว สินค้าที่
ลูกค้าเลือกซื้อ ระบบจะทาการบันทึกข้อมูลคาสั่งซื้อลงในตะกร้าสินค้า โดยระบบจะแสดงข้อมูลสินค้า
และทาการคานวณราคาสินค้าให้อัตโนมัติ เพื่อแสดงยอดรวมทั้งหมดของสินค้า เมื่อทาการตรวจสอบ
ความถูกต้องของคาสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถกดยืนยันเพื่อสั่งซื้อสินค้าได้ทันที
3. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการนาผลที่ได้ทา
การเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00
หมายความว่า ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49
หมายความว่า ระดับมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49
หมายความว่า ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49
หมายความว่า ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49
หมายความว่า ระดับน้อยที่สุด
ผลการประเมินคุณภาพของระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความชานาญด้านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจาหน่ายสินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน จานวน 5 คน ดังตาราง 1
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ตาราง 1 ผลการประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บไซต์
รายการ
ด้านการรักษาความปลอดภัย
ด้านการออกแบบเว็บไซต์
ด้านความเหมาะสมในการทางานของเว็บไซต์
ด้านความสะดวกในการเข้าใช้งานเว็บไซต์
ด้านความสมบูรณ์ของเนื้อหา
ภาพรวมของการประเมิน

5.00
5.00
4.80
4.80
4.60
4.84

SD.
0.00
0.00
0.45
0.45
0.55
0.29

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง 1 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของระบบ โดยผู้ เชี่ยวชาญด้านเว็บไซต์
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.84, SD = 0.29) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านการรักษาความ
ปลอดภัย และด้านการออกแบบเว็บไซต์ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด
ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ใช้งานทั่วไปที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อ
การจาหน่ายสินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ดังตาราง 2
ตาราง 2 ความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ใช้งานทั่วไปที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อการจาหน่ายสินค้า
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
รายการ
การแสดงผลทางหน้าจอโดยภาพรวม
ภาษาที่ใช้ในระบบมีความชัดเจน ถูกต้อง
ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้งานระบบ
ความสะดวกในการใช้งานระบบ
การค้นหาข้อมูลของระบบ
ความสะดวก รวดเร็วในการสั่งซื้อสินค้า
สีสันในการออกแบบระบบมีความเหมาะสม
ความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบ
การเพิ่ม แก้ไขและการบันทึกข้อมูลสามารถทาได้ง่าย
ไม่ซับซ้อน
การจัดวางรูปแบบง่ายต่อการใช้งาน
ภาพรวมของการประเมิน

4.68
4.68
4.68
4.66
4.66
4.66
4.64
4.62
4.60

SD.
0.59
0.55
0.51
0.63
0.59
0.59
0.60
0.60
0.67

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.60
4.65

0.67
0.60

มากที่สุด
มากที่สุด
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จากตาราง 2 พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ใช้งานทั่วไปที่มีต่อระบบสารสนเทศ
เพื่อการจาหน่ายสินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.65, SD = 0.60) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า การแสดงผลทางหน้าจอโดยภาพรวม ภาษาที่ใช้ในระบบมีความชัดเจน ถูกต้อง
และความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้งานระบบ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด
4. ข้อจากัดของระบบ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจาหน่ายสินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปร
รูปพริกบ้านขอนหาดได้ทาการออกแบบและพัฒนาให้อยู่ในลักษณะของเว็บแอปพลิเคชัน ในการ
สั่งซื้อสินค้านั้น ลูกค้าและผู้ใช้งานทั่วไปจะต้องการทาการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตก่อนทุกครั้ง
จึงจะสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบได้
สรุปผลการวิจัย
บทความนี้นาเสนอการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจาหน่ายสินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปพริกบ้านขอนหาด เพื่อเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้าผ่านเว็บแอปพลิเค
ชัน ให้กับ กลุ่ มแม่บ้ านเกษตรกรแปรรูปพริกบ้านขอนหาด ตาบลขอนหาด อาเภอชะอวด จังหวัด
นครศรี ธ รรมราช ในรูป แบบออนไลน์ สามารถเข้าถึงสิ นค้าได้ตลอดเวลา ในการพัฒ นาระบบนั้น
ผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บไซต์ จานวน 5 ท่าน ได้ทาการประเมินระบบ ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.84 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.29
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ทาการสารวจความพึงพอใจจากลูกค้าโดยการทาแบบสอบถามเพื่อประเมินความ
พึงพอใจของลูกค้าและผู้ ใช้งานทั่วไปที่มีต่ อระบบสารสนเทศเพื่อการจาหน่ายสิ นค้ากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน จานวน 100 คน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.65 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ที่ 0.60
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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อพัฒนาขั้นตอนวิธีในการตรวจจับการ บุกรุกเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ด้วยการใช้ เอดาบูทเอ็มวัน (Adaboost.m1) โดยมีการลดมิติด้วยเทคนิคการคัดเลือก
คุณลักษณะบนพื้นฐานความสัมพันธ์ และได้เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการจาแนกกับวิธีการอื่นๆ
รวมไปถึงเปรียบเทียบการจาแนกแบบ 2 กลุ่ม เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีที่พัฒนา ซึ่ง
งานวิจัยนี้ได้ใช้ใช้ฐานข้อมูล NSL-KDD เป็นฐานข้อมูลการบุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยจะใช้เป็น
ข้อมูลสาหรับฝึกสอนและข้อมูลสาหรับทดสอบจากต้นฉบับที่ผู้พัฒนาจัดเตรียมไว้ ผลการวิจัยพบว่า
ขั้นตอนวิธีที่นาเสนอ มีประสิทธิภาพโดยรวมสูงที่สุด 4 ใน 5 Weak Learner ในกรณี แบบหลายกลุ่ม
(Multiclass) จะมี J48 weak learner มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมีค่าความถูกต้องร้อยละ 78.77 และ
ในกรณีแบบ 2 กลุ่ม (Binary Class) จะมี k-NN weak learner มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมีค่าความ
ถูกต้องร้อยละ 80.83 จากการวิจัยนี้พบว่า การลดมิติยังช่วยลดภาระการประมวลผลลงจาก 41 มิติ
เหลือเพียง 11 มิติ และเพิ่มประสิทธิภาพการจาแนกได้ดีขึ้นอีกด้วย
คาสาคัญ: การคัดเลือกคุณลักษณะบนพื้นฐานความสัมพันธ์ ฐานข้อมูล NSL-KDD เอดาบูทเอ็มวัน
Abstract
The objectives of this research were to develop algorithm for detecting
computer network intruders with Adaboost.m1 through the dimensionality reduction
conducted with correlation-based feature selection and to compare the efficiency of
the classification with other methods as well as binary class classification to assure
the efficiency of the developed algorithm. This research used the NSL-KDD as a
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computer network intrusion database that would be used as data for instructional
training and testing from the original prepared by the developer. The results
indicated that the proposed algorithm achieved the highest overall efficiency (4 of 5
weak learner). The multiclass scenario would have J48 weak learner, the highest
efficiency. The accuracy value was 78.77%. The binary class would have k-NN weak
learner, the highest efficiency. The accuracy value was 80.83. The findings showed
that dimensionality reduction could also reduce the burden of processing from 41
to 11 dimensions and enhance the classification efficiency.
Keywords: Correlation-based Feature Selection, NSL-KDD, Adaboost.m1
บทนา
ปัจจุบัน อินเทอร์เน็ ตมีบทบาทที่สาคัญต่อชีวิตประจาวัน ทั้งในการใช้งานทางธุรกิจ ทาง
การศึกษา ทางการแพทย์ และด้านอื่นๆรวมไปถึงใช้ในการจ่ายเงินในการทาธุรกรรมต่างทั้งภาครับ
และภาคเอกชน โดยใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับการผลักดันจากภาครัฐ อย่างเป็นรูปธรรม. เมื่อมี
การใช้งานอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ส่งผลให้ข้อมูลที่มีการส่งผ่านเครือข่ายมีปริมาณมาก และเป็นข้อมูล
สาคัญ เช่น ข้อมูลการซื้อขายสินค้าออนไลน์ รหัสบัตรเครดิต ข้อมูลส่วนตัวต่างๆ หรือข้อมูลความลับ
ทางธุรกิจ เป็นต้น ทาให้การปูองกันความปลอดภัยของข้อมูล เป็นสิ่งที่จาเป็น และต้องมีการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลตลอดเวลา เพราะหากถูกผู้บุกรุกโจมตีระบบเครือข่าย ณ ช่วงเวลาใดๆ นั่น
หมายถึงอาจเกิดความสูญเสีย ที่อาจประเมินค่าไม่ได้ เช่น ผู้บุกรุกดักเก็บข้อมูล (Sniffer) ในวง LAN
แล้วนาไปถอดรหัสด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อหารหัสผ่านของผู้อื่น เป็นต้น
ระบบตรวจจับ การบุ กรุ ก (Intrusion Detection System) คือระบบที่มีการติดตาม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย แล้วจึงวิเคราะห์รูปแบบว่าเป็นการบุกรุก
หรือไม่ (Hung J.L., Chun H. R., Ying C. L. and Kuan Y. T., 2017, pp. 16-24) จัดเป็นระบบที่มี
ความจาเป็นต่อการปูองกันความปลอดภัยเครือข่ายในปัจจุบัน จึงได้มีงานวิจัยมากมาย (Huiwen, W.,
Jie, G. and Shanshan, W., 2017, pp. 130-139) (Abdulla, A. A. and Mamun B. I. R., 2017,
pp. 135–152) (Soo, Y. J. Bong, K. J. , Seonho, C. and Dong, H. J., 2016, pp. 9-17)
(Dewan, M. F., Li Z., Chowdhury M. R., M.A. and H., R. S., 2014, pp. 1937–1946) (Aditi
N., Basant, T. and Vivek, T., 2016, pp. 26-31) ที่ศึกษาการพัฒนาขึ้นตอนวิธีในการตรวจจับการ
บุรุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับ ซึ่งงานวิจัยเหล่านั้น ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอน
วิธีให้สูงขึ้น แต่อาจยังมีค่าการแจ้งเตือนที่ผิดพลาด (False Alarm) สูงอยู่บ้าง. งานวิจัยกลุ่มหนึ่ง
(Michael, G., Kumaravel, A., Chandrasekar A., 2015, pp. 2455-2459) (Mirza, M. B., Mian,
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M. A., El-Sayed, M. E., 2017, pp. 120–126) (Yali, Y., Georgios, K., Dieter, H., 2016, pp.
111-114) ที่ได้ศึกษาการตรวจจับการบุกรุก โดยใช้หลักการของการเรียนรู้แบบกลุ่ม (Ensemble) มา
เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับ ซึ่งพบว่ามีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากโดยหลักการของ Boosting จะ
มีการเรียนรู้ (Training) หลายต้นแบบ (Model) เพื่อทาการรวบรวมเสียงข้างมาก (Vote) ในการ
พยากรณ์คาตอบ จึงทาให้มีโอกาสในการตอบถูกสูง
งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขั้นตอนวิธีในการตรวจจับการบุกรุก ด้วยขั้นตอน
วิธีเอดาบูทเอ็มวัน (Adaboost.m1) และขั้นตอนการลดมิติข้อมูลด้วยเทคนิคการคัดเลือกคุณลักษณะ
บนพื้นฐานความสัมพันธ์ (Correlation-based Feature Selection) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ตรวจจั บ การบุ ก รุ ก เครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ และเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพของการจ าแนก
(Classification) กับขั้นตอนวิธีอื่นๆที่ไม่ลดมิติ ใช้การเรียนรู้แบบเดี่ยว (Single Learner) และ การ
จาแนกแบบ 2 กลุ่ม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาขั้นตอนวิธีในการตรวจจับการบุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยเอดาบูทเอ็มวัน
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ ที่ ต้ อ งการพั ฒ นาขั้ น ตอนวิ ธี ใ นการตรวจจั บ การบุ ก
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยการใช้ เอดาบูทเอ็มวัน และลดมิติด้วยเทคนิคการคัดเลือกคุณลักษณะบน
พื้นฐานความสัมพันธ์ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
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1. NSL-KDD Dataset
41 Features

2. KDDTrain+_20Percent
Dataset 41 Feature

3. KDDTest+ Dataset 41
Features

4. Accuracy TP Rate FP Rate
Precision Recall f-Measure
และค่า Accuracy

เตรียมข้อมูลก่อนกระบวนการ
(Data Preprocessing)

ฝึกสอน (Training)
ข้อมูลสาหรับฝึกสอนด้วย Weak Learner

ทดสอบ (Training)
ด้วยข้อมูลสาหรับทดสอบ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพกับขั้นตอนวิธี
อื่น ในกรณีไม่ได้ลดมิติและ ใช้การเรียนรู้
แบบเดี่ยว

รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนวิธีการทดลอง
1. ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.1 ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลก่อนกระบวนการ (Data Preprocessing) โดยการดาวน์โหลด
จากเว็บไซต์ (University of New Brunswick, 2009) ข้อมูลที่ใช้ ในการทดลองจะใช้ฐานข้อมูล
NSL-KDD ซึ่งเป็นฐานข้อมูลการบุกรุกเครือข่ายที่เป็นรุ่นของการปรับปรุงมาจาก KDD Cup 99 โดย
จะลดจานวนข้อมูลที่ซ้าซ้อนลงและมีจานวนประเภทการบุกรุกต่างๆทั้งในข้อมูลฝึกสอนและข้อมูล
ทดสอบเหมาะสมขึ้น. เนื่องจากฐานข้อมูลที่ใช้งานประกอบไปด้วย 22 ประเภทย่อยของการบุกรุก
และ 1 ประเภทของ Normal ขั้นตอนนี้ ได้ทาการจัดกลุ่มประเภทย่อยๆของการบุกรุก ให้เป็นกลุ่ ม
หลัก 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ Normal Dos Probe R2L และ U2R. จากนั้นจึงทาการลดมิติของข้อมูลด้วย
เทคนิคการคัดเลือกคุณลักษณะบนพื้นฐานความสัมพันธ์ (Correlation-based feature Selection:
CFS) เพื่อให้เหลือเพียงคุณลักษณะที่มีความสัมพันธ์กันสูงเท่านั้นมาใช้งาน
1.2 ฝึกสอนข้อมูลที่จัดเตรียม (KDDTrain+_20Percent) ด้วยเทคนิคเอดาบูทเอ็มวันโดยใช้
Weak learner ทั้ง 5 เทคนิคของ Supervised Learning ได้แก่ Naïve Bayes, Decision Tree,
Multilayer Perceptron, k-NN และ SVM โดยกาหนดให้ ขั้นตอนกาเรียนรู้สร้าง 50 ต้นแบบ
สาหรับการ Vote เพือ่ ให้ได้คาตอบสุดท้าย ของการจาแนกข้อมูล
1.3 ทดสอบข้อมูลจากข้อมูลสาหรับทดสอบ (KDDTest+) ที่ได้จัดเตรียมไว้
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1.4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการจาแนกของ Weak learner ทั้ง 5 เทคนิค แบบหลาย
กลุ่ม (Multiclass) และ แบบสองกลุ่ม (Binary) รวมไปถึงเปรียบเทียบกับการจาแนกที่ไม่ได้ลดมิติ
และการเรียนรู้แบบเดี่ยว (Single Learner)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
โปรแกรมที่ใช้ ในการประมวลผลการลดมิติ ฝึ กสอนข้อมูล ทดสอบข้อมูล และวิเคราะห์
ประสิทธิภาพ ได้แก่โปรแกรม WEKA Mining 3.8.1
3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการจาแนก ได้พิจารณาเปรียบเทียบค่าต่างๆดังต่อไปนี้ ค่า
True Positive Rate (TP Rate) ค่า False Positive Rate (FP Rate) ค่า Precision ค่า Recall ค่า
f-Measure และค่า Accuracy วิเคราะห์จากตาราง Confusion Matrix (Gulshan, K, 2014)
ตารางที่ 1 Confusion Matrix
Predict
Positive
Negative

Actual
Positive
True Positive (TP)
False Negative (FN)



Negative
False Positive (FP)
True Negative (TN)



เมื่อ
TP (True Positive) = อัตราผลบวกจริง
TN (True negative) = อัตราผลบวกปลอม
FP (False Positive) = อัตราผลลบจริง
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FN (False Negative) = อัตราผลลบปลอม
Precision
= ค่า ความแม่นยา
Recall
= ค่าความไว
F-Measure
= ค่าถ่วงดุล
Accuracy
= ค่าความถูกต้องโดยรวม
ผลการวิจัย
ผลการทดลองในขั้นตอนเตรียมข้อมูลก่อนกระบวนการ พบว่ามีจานวนข้อมูลสาหรับฝึกสอน
และจานวนข้อมูลสาหรับทดสอบแยกตามประเภทดังตารางที่ 2
ตาราง 2 จานวนของข้อมูลแยกตามประเภท
ประเภท
Normal
Dos
Probe
R2L
U2R
รวม

ข้อมูลฝึกสอน
13,449
9,234
2,289
209
11
25,192

ข้อมูลทดสอบ
9,711
7,460
2,421
2,885
67
22,544

จากนั้ น ได้ คั ด เลื อ กคุ ณ ลั ก ษณะบนพื้ น ฐานความสั ม พั น ธ์ จากทั้ ง หมด 41 คุ ณ ลั ก ษณะ
(Feature) เหลือเพียง 11 คุณลักษณะ ได้แก่ 1. servcies 2. flag 3. src_bytes 4. dst-bytes 5.
logged_in 6. root_shell 7. srv_serror_rate 8. same_srv_rate 9. diff_srv_rate 10.
dst_host_srv_diff_host_rate และ 11. dst_host_serror_rate.
จากนั้น เมื่อทาการฝึกสอนด้วยเอดาบูทเอ็มวัน โดยสร้างต้นแบบ จานวน 50 ต้นแบบสาหรับ
ทุกๆ Weak Learner แล้วจึงทดสอบค่าประสิทธิภาพของการจาแนก เปรียบเทียบกับวิธีการที่ลดมิติ
และเปรียบเทียบกับการเรียนรู้แบบเดี่ยวที่ไม่ได้ลดมิติ แสดงผลการเปรียบเทียบค่า Accuracy ดัง
ตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบค่าความถูกต้องของการจาแนกหลายกลุ่ม
จานวน Feature

41Features

11 Features

ขั้นตอนวิธีที่นาเสนอ
11 Features+Adaboost.m1

ขั้นตอนวิธี
J48
Naive Bayes
k-NN
MLP
SVM
J48
Naive Bayes
k-NN
MLP
SVM
J48
Naive Bayes
k-NN
MLP
SVM

ความถูกต้อง (%)
77.66
70.95
73.69
72.27
68.21
75.45
40.66
75.33
73.89
43.07
78.77
45.30
76.99
74.14
73.45

จากตารางที่ 3 จะพบว่า ขั้นตอนวิธีที่งานวิจัยนาเสนอ เมื่อลดมิติแล้วใช้เอดาบูทเอ็มวัน ซึ่งมี
J48 Naïve Bayes k-NN และ SVM เป็น Weak Learner มีค่า Accuracy สูงกว่าการประมวลผล
แบบเดี่ยวของทุกวิธีดังกล่าวทุกวิธี และยังสูงกว่าการไม่ลดมิติอีกด้วย ยกเว้น Naïve Bayes จากผล
การทดลองพบว่า J48 มีค่า Accuracy สูงที่สุดคือ 78.77% แสดงค่า Confusion Matrix ดังตารางที่
4 ดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงค่า Confusion Matrix

กลุ่มจริง
Normal
Dos

Normal
9351
1752

R2L
Probe
U2R

2401
496
62

จาแนกเป็น
R2
Dos
L
83
11
5698
0
16
215
6
132
4
0
0

Probe
266
10

U2R
0
0

103
1789
0

0
0
5
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เมื่อวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพโดยละเอียดของทุกประเภทการบุกรุก แยกตามวิธีการทดลองที่
เปรียบเทียบ แสดงค่าประสิทธิภาพ TP Rate FP Rate Precision Recall และ f-Measure ดัง
ตารางที่ 5-7
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบค่า TP Rate FP Rate Precision Recall และ f-Measure ของขั้นตอนวิธีที่
นาเสนอ
ประเภทการบุกรุก

TP Rate

Normal
Dos
R2L
Probe
U2R

0.969
0.83
0.232
0.606
0.224

Normal
Dos
R2L
Probe
U2R

0.282
0.707
0.002
0.892
0.537

Normal
Dos
R2L
Probe
U2R

0.921
0.833
0.132
0.742
0.299

Normal
Dos
R2L
Probe
U2R

0.977
0.717
0
0.776
0

FP Rate
Precision
Decision Tree
0.333
0.687
0.014
0.966
0.001
0.965
0.013
0.849
0
0.833
Naïve Bayes
0.1
0.682
0.021
0.943
0.001
0.147
0.069
0.61
0.415
0.004
k-NN
0.272
0.719
0.065
0.864
0.019
0.511
0.017
0.842
0
0.645
MLP
0.386
0.657
0.017
0.954
0
0
0.031
0.752
0
0
SVM

Recall

f-Measure

0.969
0.83
0.232
0.606
0.224

0.804
0.893
0.374
0.707
0.353

0.282
0.707
0.002
0.892
0.537

0.399
0.808
0.003
0.725
0.008

0.921
0.833
0.132
0.742
0.299

0.808
0.848
0.209
0.789
0.408

0.977
0.717
0
0.776
0

0.786
0.819
0
0.764
0
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ประเภทการบุกรุก
Normal
Dos
R2L
Probe
U2R

TP Rate
0.968
0.737
0.001
0.687
0

FP Rate
0.422
0.017
0.001
0.015
0

Precision
0.635
0.954
0.143
0.849
0

Recall
0.968
0.737
0.001
0.687
0

f-Measure
0.767
0.831
0.001
0.759
0

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบค่า TP Rate FP Rate Precision Recall และ f-Measure ของวิธีการลดมิติ
ประเภทการบุกรุก

TP Rate

Normal
Dos
R2L
Probe
U2R

0.963
0.764
0.058
0.739
0.075

Normal
Dos
R2L
Probe
U2R

0.194
0.736
0.001
0.72
0.627

Normal
Dos
R2L
Probe
U2R

0.925
0.833
0.023
0.708
0.224

Normal
Dos
R2L
Probe
U2R

0.985
0.716
0
0.724
0

FP Rate
Precision
Decision Tree
0.367
0.665
0.029
0.93
0.001
0.917
0.019
0.825
0
1
Naïve Bayes
0.149
0.497
0.054
0.87
0.001
0.158
0.021
0.802
0.454
0.004
k-NN
0.325
0.683
0.069
0.856
0.001
0.802
0.016
0.841
0
0.625
MLP
0.375
0.665
0.014
0.962
0
0
0.043
0.671
0
0
SVM

Recall

f-Measure

0.963
0.764
0.058
0.739
0.075

0.787
0.839
0.108
0.78
0.139

0.194
0.736
0.001
0.72
0.627

0.279
0.797
0.002
0.759
0.008

0.925
0.833
0.023
0.708
0.224

0.786
0.844
0.044
0.768
0.33

0.985
0.716
0
0.724
0

0.794
0.821
0
0.696
0
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ประเภทการบุกรุก
Normal
Dos
R2L
Probe
U2R

TP Rate
1
0
0
0
0

FP Rate
0.99
0
0.002
0.004
0

Precision
0.433
0
0
0.011
0

Recall
1
0
0
0
0

f-Measure
0.604
0
0
0.001
0

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบค่า TP Rate FP Rate Precision Recall และ f-Measure ของวิธีการเรียนรู้
แบบเดี่ยว
ประเภทการบุกรุก

TP Rate

Normal
Dos
R2L
Probe
U2R

0.961
0.829
0.003
0.81
0.209

Normal
Dos
R2L
Probe
U2R

0.853
0.705
0.087
0.9
0.328

Normal
Dos
R2L
Probe
U2R

0.978
0.75
0.024
0.599
0.075

Normal
Dos
R2L
Probe
U2R

0.975
0.706
0
0.644
0

FP Rate
Precision
Decision Tree
0.3
0.708
0.029
0.934
0
0.833
0.037
0.725
0
0.875
Naïve Bayes
0.243
0.726
0.044
0.888
0.003
0.812
0.063
0.631
0.064
0.015
k-NN
0.412
0.642
0.019
0.952
0
0.933
0.018
0.802
0
0.833
MLP
0.443
0.625
0.013
0.964
0
0
0.018
0.808
0
0

Recall

f-Measure

0.961
0.829
0.003
0.81
0.209

0.816
0.878
0.007
0.765
0.337

0.853
0.705
0.087
0.9
0.328

0.785
0.786
0.157
0.742
0.029

0.978
0.75
0.024
0.599
0.075

0.775
0.839
0.047
0.686
0.137

0.975
0.706
0
0.644
0

0.762
0.815
0
0.716
0
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ประเภทการบุกรุก

TP Rate

FP Rate

Precision

Recall

f-Measure

0.584
0.966
0
0.831
0

0.983
0.646
0
0.418
0

0.733
0.774
0
0.556
0

SVM
Normal
Dos
R2L
Probe
U2R

0.983
0.646
0
0.418
0

0.529
0.011
0
0.01
0

จากผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพที่พบว่า เมื่อพิจารณาค่า f-measure จะเห็นได้ว่า
วิธีการนาเสนอ โดยภาพรวม ส่วนมากมีค่าสูงกว่าทุกๆวิธีการที่เปรียบเทียบเมื่อแยกตามรายกลุ่มของ
การบุกรุก นั่นหมายถึง สามารถจาแนกประเภทของ การบุกรุกได้ดีที่สุดโดยภาพรวม ซึ่งสอดคล้องกับ
ค่า Accuracy ที่นาเสนอ
เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับฐานข้อมูลเดิม แต่เป็นกรณี 2 ประเภทของพฤติกรรม ได้แก่
ประเภทปกติ (Normal Type) และประเภทไม่ปกติ หรือ ประเภทการบุกรุก (Abnormal Type)
พบว่า ขั้นตอนวิธีที่นาเสนอ มีค่าความถูกต้องสูงที่สุด เช่นกันเมื่อเทียบกับวิธีการอื่นๆ แสดงดังตาราง
ที่ 8
ตารางที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบค่าความถูกต้องของการจาแนกแบบ 2 กลุ่ม
จานวน Feature

41Features

11 Features

ขั้นตอนวิธีที่นาเสนอ
11 Features+Adaboost.m1

ขั้นตอนวิธี
J48
Naive Bayes
k-NN
MLP
SVM
J48
Naive Bayes
k-NN
MLP
SVM
J48
Naive Bayes
k-NN

ความถูกต้อง (%)
79.98
76.30
75.60
75.33
47.37
77.51
75.09
78.33
75.48
62.96
79.37
76.55
80.83
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จานวน Feature

ขั้นตอนวิธี
MLP
SVM

ความถูกต้อง (%)
75.90
78.55

สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้ ได้พัฒนาขั้นตอนวิธีในการตรวจจับการบุกรุก ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จาแนกข้อมูลการบุกรุกให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ในการทดลองได้ลดมิติของข้อมูลด้วยเทคนิคการ
คัดเลือกคุณลักษณะบนพื้นฐานความสัมพันธ์ แล้วจาแนกข้อมูลด้วยเอดาบูทเอ็มวัน ซึ่งจะใช้ Weak
learner ที่แตกต่างกัน ในการเปรียบเทียบ เพื่อหาขั้นตอนวิ ธีที่มีประสิ ทธิภาพสูงสุด จากนั้นจึง
เปรียบเทียบกับขั้นตอนวิธีที่มีการลดมิติ และเปรียบเทียบกับการเรียนรู้แบบเดี่ยวที่ไม่ได้ลดมิติ ผลการ
ทดลองพบว่า ขั้นตอนวิธีที่นาเสนอโดยใช้ J48 Weak Learner มีประสิทธิภาพสูงที่สุด และสูงกว่า
ขั้นตอนวิธีอื่นๆทั้งภาพรวมและแยกวิ เคราะห์ตามประเภทการบุกรุกแต่ละประเภท ยกเว้น Naïve
Bayes ในส่วนของการทดลองแบบ 2 กลุ่ม พบว่ามีผลการทดลองเป็นไปในทางเดียวกันคือ ขั้นตอนวิธี
ที่นาเสนอมีประสิทธิภาพโดยรวมสูงที่สุด ยกเว้น J48 weak leaner ซึ่งแม้ว่ามีบาง Weak Learner
ที่ไม่ได้มีประสิทธิภาพสูงสุด แต่การลดมิติก็สามารถลดภาระการประมวลผลลงไปได้ โดยลดลงจาก 41
มิติ เหลือเพียง 11 มิติ จึงเหมาะแก่การนาไปพัฒนาต่อยอดให้ใช้งานได้จริงในการตรวจจับการบุกรุก
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในอนาคต
อภิปรายผล
1. เพื่อพัฒนาขั้นตอนวิธีในการตรวจจับการ บุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยการใช้เอดา
บูทเอ็มวัน วันและลดมิติด้วยเทคนิคการคัดเลือกคุณลักษณะบนพื้นฐานความสัมพันธ์ มีประสิทธิภาพ
ในการจาแนกข้อมูลการบุกรุกเครือข่ายได้ดีที่สุดในภาพรวมเมื่อทดสอบกับ Weak Learner ในทุก
Weak learner โดยเมื่อใช้ J48 เป็น Weak Learner มีค่าความถูกต้องสูงที่สุด เป็นร้อยละ 78.77
ยกเว้น Naïve Bayes ไม่ได้มีค่าความถูกต้องสูงสุด เนื่องจากขั้นตอนวิธีของเอดาบูท ใช้เทคนิคของ
การ Vote ค่า Weight ในทุกๆคาตอบของแต่ ล ะต้น แบบ เพื่อให้ ไ ด้คาตอบสุ ดท้ าย (Final
Hypothesis) ทาให้ Weak Learner ใดๆ สามารถเรียนรู้ได้ 50 ต้นแบบแล้วจึง Vote ได้คาตอบที่
ถูกต้องที่สุดตามความสามารถในการจาแนก แต่ Naïve Bayes อาจเป็นขั้นตอนวิธีการคิดค่าความ
น่าจะเป็น ซึ่งต้นแบบเดี่ยว อาจไม่ได้มีค่าความถูกต้องสูง ทาให้เมื่อเกิดการ Vote ในหลายๆต้นแบบ
จึงเกิดการคานวณค่าจาก Weight ของคาตอบที่ไม่ถูกต้องแล้วผลการจาแนกจึงต่าลงไปได้ แต่แม้ไม่ได้
มีค่าความถูกต้องที่สูงที่สุ ด ก็ยั งคงมีค่าไกล้เคียงกัน และสามารถลดภาระการประมวลผลในด้าน
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จานวน feature ที่ลดลงมากได้จาก 41 Features เหลือเพียง 11 Features การวิจัยนี้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Wei L.i และ QingXia Li (2010).
2. ประสิทธิภาพการจาแนกโดย ละเอียดแยกตามประเภท พบว่าสามารถจาแนกประเภท
ของการบุกรุกได้ดีที่สุด โดยภาพรวมซึ่งมีค่า f-Measure สูงที่สุด เป็นจานวนที่มากที่สุด ดังตาราง 4-6
อาจมีบางประเภทการบุกรุกที่จาแนกได้ดีกว่ากับขั้นตอนวิธีอื่นที่ทาการเปรียบเทียบ เนื่องจากบาง
ประเภทของการบุกรุกมีจานวนมากในฐานข้อมูล เช่น Dos หรือบางประเภทมีจานวนน้อย เช่น R2L
และ U2R ทาให้เกิดปัญหาข้อมูลไม่สมดุล (Class Imbalance) โดยจานวนกลุ่มที่มีปริมาณน้อยอาจ
ไม่สามารถจาแนกได้เลย และบางกลุ่มที่มีจานวนมากกว่า อาจมีรูปแบบ (Pattern) ที่คล้ายคลึงกันกับ
ประเภทอื่นๆ ซึ่งอาจต้องใช้จานวนมิติที่มาก ทั้ง 41 มิติ ในการจาแนกข้อมูลที่จาแนกออกจากกันบาง
บางประเภท.
3. เมื่อทดลองแบบ 2 กลุ่มพบว่า ขั้นตอนวิธีที่นาเสนอ มีประสิทธิภาพในการจาแนกข้อมูล
การบุกรุกเครือข่ายได้ดีที่สุดในภาพรวม ซึ่งเมื่อใช้ MLP เป็น Weak Learner มีค่าความถูกต้องสูง
ที่สุด เป็นร้อยละ 80.33 เมื่อทดสอบกับ Weak Learner ในทุก Weak learner ยกเว้น J48
เนื่องจาก ไม่ได้มีค่าความถูกต้องสูงที่สุด เนื่องจากเป็นขั้นตอนวิธีการสร้างต้นไม้ (Tree) ซึ่งหากมี
จานวนของ Feature ที่มากกว่าในการคานวนค่า Information Gain (IG) อาจทาให้โครงสร้าง Tree
ที่สมบูรณ์กว่า พยากรณ์คาตอบสุดท้ายที่ถูกต้องได้มากกว่า.
ข้อเสนอแนะ
งานวิจั ย นี้ มีขั้น ตอนการลดมิติเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพ ซึ่งในการพัฒ นาต่อยอดควรพัฒ นา
ความเร็วในการประมวลผลเพื่อให้สามารถนาไปใช้ได้จริงในการตรวจจับการบุกรุกบนเครือข่ายขนาด
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
ชนิดไมทราบสาเหตุที่ควบคุมโรคไมไดในตําบลหนองแรด อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
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บทคัดยอ
การศึก ษาวิจั ย นี้ เ ป น รู ป แบบการวิจั ย แบบภาคตัด ขวางเชิ ง วิ เ คราะห (Cross-sectional
Analytical Study) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูปวยโรคความดั นโลหิตสู งชนิดไมทราบสาเหตุท่ี ควบคุม โรคไม ไ ดในตํ า บลหนองแรด อํ า เภอเทิ ง
จังหวัดเชียงราย โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนผูปวยที่แพทยวินิจฉัยวาเปนโรคความดัน
โลหิตสูงที่มาเขา รับบริการ ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพสวนตํา บลหนองแรด อํา เภอเทิง จังหวัด
เชียงราย และไดรับการรักษาตอเนื่องจนถึงป พ.ศ.2561 จํานวน 353 คน โดยจัดเก็บขอมูลรวมกับ
เจ า หน า สาธารณสุ ข ประจํ า โรงพยาบาลส งเสริ ม สุข ภาพส ว นตํ า บลหนองแรด และอาสาสมัค ร
สาธารณสุขประจํา หมูบา นทั้ง 7 หมูบา นในเขตพื้นที่การดูแลของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพสวน
ตําบลหนองแรด ในชวงเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน พ.ศ.2561 ดวยวิธีการเลือกตัวอยางแบบชั้นภูมิ
(Stratified random sampling) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัย
วาเปนโรคความดันโลหิตสูงในตําบลบานหนองแรดและวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมวิเคราะหทาง
สถิติสําเร็จรูป (SPSS) โดยการแจกแจงความถี่ คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ไคสเคว
ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูในชวงระหวาง 51-60 ป มี
สถานสมรส จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายไดโดยเฉลี่ย 5,000
บาทตอเดือน โดยสวนใหญมีรายไดไมเพียงพอตอการดํารงชีวิต แตไมมีภาระหนี้สิน และระยะที่ปวย
เปนโรคความดันโลหิตสูงมากกวา 6 ป พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิต
สูงโดยรวมอยูในระดับพอใช (2 = 1.23, SD. = 0.56) ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแล
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ตนเองในผูปวยโรคความดันโลหิต ไดแก การไดรบั ขอมูลขาวสาร (r= 0.200, p<0.01) และ การไดรับ
แรงสนับสนุนทางสังคม (r= 0.172, p<0.01)
สรุปผลการวิจัยมีขอเสนอแนะ วาควรคัดกรองภาวะกอนเปนโรคความดันโลหิตสูงและภาวะ
ความดันโลหิตสูงตั้งแตอายุ 35 ปขึ้นไป เนื่องจากผูปวยสวนมากอยูในชวงอายุ 50 ปขึ้นไปควรเฝา
ระวังอยูสม่ําเสมอ เพื่อปองกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูงมากขึ้น โดยจัดทําโครงการสงเสริมสุขภาพ
ผูปวยความดันโลหิตสูง เพื่อใหผูปวยความดันโลหิตสูงไดมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม และทําให
กลุมผูปวยโรคความดันโลหิตสูงไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งเปนการสรางสัมพันธภาพระหวาง
ผูปวยและเจาหนาที่ ตลอดจนเปนแรงสนับสนุนใหผูปวยมีแรงจูงใจ เอาใจใสแสวงหาความรูเพื่อนํามา
ปฏิบัติและสามารถดูแลตนเองได และ จัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารในรูปแบบตางๆ เพื่อสงเสริม
การดูแลตนเอง เชน เสียงตามสาย วิทยุชุมชน เพื่อเผยแพรขอมู ลขาวสาร และใหความรูเรื่องโรค
ความดันโลหิตสูง รวมทั้งการดูแลตนเอง เพื่อเปนการรณรงคใหผูปวยโรคความดันโลหิตสูงตระหนัก
และเอาใจใสการดูแลตนเองมากขึ้น
Abstract
This study, research methodology is cross-sectional analytical study. The
purpose of this study was to investigate the factor associated with self-care behavior
among uncontrolled essential hypertension patients in Nong Reat sub-district,
Thoeng district, Chiang Rai province. The sample used in this study were patients
diagnosed with hypertension at the Nong Reat Health Promoting Hospital, Thoeng
district, Chiang Rai province. The treatment was continued until the year 2018 of 353
persons. Cooperation with public health worker at Nong Reat Health Promoting
Hospital and 7 village health volunteers in responsibility of the health care area of
Nong Reat Health Promoting Hospital. During the period from April to June 2018, the
sampling was stratified random sampling, data collected by the questionnaire from
patients has diagnosed with hypertension in Nong Reat sub-district.Data analyzed for
frequency, percentage, standard deviation and statistically significant Pearson Chisquare and Pearson correlation coefficients.
The results showed that most of the samples were female. They are between
51-60 years old. Occupational was agriculturist. The average income was 5,000 baht
per month, the majority of which was not enough for living, but no debt and
Duration to hypertension diagnosis more than 6 years. For the self-care behaviors of
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patients with hypertension were at a moderate level (2 = 1.23, SD = 0.56). The
factors associates with self-care behaviors among hypertensive patients were
accessible to health information (r = 0.200, p <0.01), and social support (r = 0.172, p
<0.01).
From this research has suggestion to preventing hypertension and high blood
pressure should be screened at 35 years of age because most patients over the age
of 50 years should be monitored regularly. By making a health promotion program
for hypertension patients. In order to high blood pressure patients, participate this
activity. And the hypertension patients exchanged ideas. It also creates relationships
between patients and staff. As well as encourage patients to be motivated. Give
attention to the knowledge to be able to practice and can take care of them. And
provide information propagation in various ways for promoting self-care such as
community radio to propagation information, educate about high blood pressure
including self-care, and campaign to raise awareness of hypertension.
Key words: Hypertension, self-care behavior, Knowledge and Attitude
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรวัยสูงอายุในชวงทศวรรษที่ผานมาเปนไปตามการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางประชากรโลก กลาวคือจํานวนและสัดสวนผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปเพิ่มขึ้นสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดคาดประมาณแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ประชากรไทย ไววาสัดสวนของผูสูงอายุจะเพิ่มจากรอยละ 7.2 ในป 2553 เปน รอยละ 15.3 ในป
2563 จากการที่จํานวนผูสูงอายุทั้งของโลกและของประเทศไทยมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น อันเปนผลจาก
ความกา วหนา ทางการแพทยและสาธารณสุข รวมทั้งการกระจายบริ การดานสาธารณสุขและจาก
นโยบายการวางแผนครอบครัว ที่สงผลใหอัตราการเจริญพันธุของประชากรลดลง จึงทําใหประชากร
ผูสูงอายุเพิ่มขึ้นและมีอายุยืนยาวขึ้น(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
การคาดประมาณแนวโนมการเปลี่ย นแปลงประชากรไทย 2533-2563). จากแนวโนม ของกลุ ม
ผูสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นนี้จะนํามาซึ่งภาวะเสี่ยง และปญหาดานสุขภาพโดยเฉพาะการเจ็บปวยดวยโรค
เรื้อรัง เนื่องจากวัยสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ถดถอยทั้งทางดานรางกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และ
สังคม จากปญหาดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงความจําเปนที่จะตองเตรียมความพรอมในระบบบริการ
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ทางสังคมและสุขภาพ เพื่อใหผูสูงอายุเขาสูภาวะวัยสูงอายุอยา งมีคุณภาพชีวิตที่ดี และคงไวซึ่งภาวะ
สุขภาพที่ดี(มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548)
ปจจุบันประเทศไทยอยูในระยะที่กําลังจะเปลี่ยนผานทางระบาดวิทยาภาวะความเปนอยูและ
การดํ า รงชีวิ ต ก็มีก ารเปลี่ ย นแปลงไป เช น เดี ยวกับ ประเทศที่กํ า ลั งพั ฒ นาอื่น ๆ จะมี ป ญ หาทาง
สาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ เปลี่ยนแปลงจากโรคติดตอ(Communicable disease) ไปสู
โรคที่ไมติดตอ (Non - Communicable disease ) (สํานักงานโรคไมติดตอ, 2556) จากขอมูลสถิติ
สํา นั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร สํ า นัก งานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข พบวา ในป พ.ศ. 2555 มี
ผูเสียชีวิตจากสาเหตุความดันโลหิตสูง เปนจํานวน 3,684 คน สถานการณปวยและเขารับการรักษาใน
สถานบริการสาธารสุขของกระทรวงสาธารณสุขดวยโรคความดั น โลหิตสูงมีแนวโนม เพิ่ มขึ้นอย า ง
ตอเนื่องในทุกภาค เมื่อเทียบจากป 2544 และป 2555 พบวา อัตราผูปวยในตอประชากร 100,000
คน ดว ยโรคความดัน โลหิ ต สู ง เพิ่ม จาก 287.5 จํ า นวน 156,442 ราย เป น 1570.60 จํา นวน
1,009,385 ราย พบวามีอัตราเพิ่มขึ้นถึง 5 เทา(5.46 เทา) โดยพบในเพศหญิงมากกวาเพศชาย (ศุภวร
รณ มโนสุนทร, 2556) จากปญหาดังกลาวที่ดีสะทอนใหเห็นถึงความจําเปนที่จะตองมีการปองกัน
สงเสริมและฟนฟูสุขภาพ เพื่อใหผูสูงอายุคงไวซึ่งภาวะสุขภาพ
จากสถานการณโรคไมติดตอเรื้อรัง ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนนั้น ไดใชขอมูลจาก
ฐานขอมูล 21 แฟมมาตรฐาน ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 8 แหง กลุมโรคที่เฝาระวัง 5 กลุมโรค
ไดแก โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด หลอดเลือดสมอง และโรคเรื้อรังทางเดินหายใจ
ในป พ.ศ.2555 ที่ผานมา พบวา จํานวนผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง มีผูปวยสะสมทั้งหมด 1,367,753
ราย อัตราความชุกเทากับ 24,116.10 ตอประชากรแสนคน และพบผูเสียชีวิตจากกลุมโรคไมติดตอ
เรื้อรังสะสมทั้งหมด 10,813 ราย อัตราตายเทากับ 190.65 ตอประชากรแสนคน โรคที่มีอัตราความ
ชุกสูงสุด ไดแก โรคความดันโลหิตสูง คิดเปน 15,192.59 ตอประชากรแสนคน โรคที่มีอัตราตายสูงสุด
ไดแก โรคความดันโลหิตสูง คิดเปน 101.86 ตอประชากรแสนคน จังหวัดที่มีอุบัติการณสูงสุด ไดแก
จังหวัดนาน 1,920.30 ตอประชากรแสนคน, จังหวัดเชียงราย 814.97 ตอประชากรแสนคน, จังหวัด
เชียงใหม 670.84 ตอประชากรแสนคน ตามลํา ดับ (สํานักงานปองกัน ควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม,
2555) จากสถานการณดังกลาวสะทอนใหเห็นวาโรคความดันโลหิตสูงเปนโรคที่ควรความพรอมในการ
รักษาพยาบาลอยางเรงดวนเนื่องจากมีจํานวนที่เพิ่มขึ้นทุกๆป
คําถามการวิจัย
ปจจัยใดที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองในผูปวยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม
สามารถควบคุมไดในตําบลหนองแรด อําเภอเทิงจังหวัดเชียงราย
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วัตถุประสงคทางการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุที่
ควบคุมโรคไมได ในเขตพื้นที่ตําบลหนองแรด อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยนํา, ปจจัยเอื้อ, ปจจัยเสริม กับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุที่ควบคุมโรคไมได ในเขตพื้นที่ตําบลหนอง
แรด อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ขอบเขตของการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนผูเปนผูปวยที่แพทยวินิจฉัยวาเปนโรคความดันโลหิตสูง
ที่มาเขารับบริการ ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพสวนตําบลหนองแรด อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
และไดรั บ การรั ก ษาต อ เนื่ อ งจนถึ ง ป พ.ศ.2561 จํ า นวน 353 คน โดยทํ า งานร ว มกั บ เจ า หน า
สาธารณสุข ประจําโรงพยาบาลสงเสริมสุข ภาพสวนตําบลหนองแรด และอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจําหมูบานทั้ง 7 หมูบานในเขตพื้นที่การดูแลของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพสวนตําบลหนองแรด
ในชวงเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน พ.ศ.2561
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรตน (Independent variable) ประกอบดวย
1.1. ปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
1.2. ปจจัยนํา ไดแก ความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง เจตคติเกี่ยวโรคความดันโลหิต
สูง
1.3. ปจจัยเอื้อ ไดแก การเขาถึงบริการสุขภาพ การับขอมูลขาวสารทางดานสุขภาพที่
เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง การรับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง
1.4. ปจจัยเสริม ไดแก การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม
2. ตัวแปรตาม (Dependent variable) ไดแก พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความ
ดันโลหิตสูง
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กรอบความคิดในการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ดังนี้
ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน
ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได
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ตัวแปรตาม

พฤติ กรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรค
ความดันโลหิตสูงชนิ ดไมท ราบสาเหตุ ที่
ควบคุมโรคไมได

ปจจัยนํา
- ความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง
- เจตคติเกี่ยวโรคความดันโลหิตสูง
ปจจัยเอื้อ
- การเขาถึงบริการสุขภาพ
- การับขอมูลขาวสารทางดานสุขภาพที่เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง
ปจจัยเสริม
- การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม

วิธีการดําเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้เปนแบบภาคตัดขวางเชิงวิเคราะห (Cross-sectional Analytic
study) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงชนิด
ไม ท ราบสาเหตุ ที่ ค วบคุ ม โรคไม ไ ด ใ นตํ า บลหนองแรด อํ า เภอเทิ ง จั ง หวั ด เชี ย งราย เพื่ อ ศึก ษา
ความสัมพันธระหวางปจจัยนํา, ปจจัยเอื้อ, ปจจัยเสริม กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรค
ความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุที่ควบคุมโรคไมได ในเขตพื้นที่ตําบลหนองแรด วิเคราะหขอมูล
ทางสุขภาพในการตัดสินใจไดอยางถูกตองเพิ่มขึ้น รายละเอียดประกอบดวย รูปแบบในการวิจัย การ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล และจริยธรรมการวิจัย ดังนี้
1. รูปแบบการวิจัย
2. พื้นที่ในการดําเนินการ
3. ระยะเวลาในการดําเนินการ
4. ประชากรและกลุมตัวอยาง
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5. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
6. การวิเคราะหขอมูล
7. จริยธรรมการทําวิจัย
รูปแบบในการวิจัย
รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้เปนแบบภาคตัดขวางเชิงวิเคราะห (Cross-sectional Analytic
study) เพื่อปจจัยที่มีสงผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบ
สาเหตุที่ควบคุมโรคไมไดในตําบลหนองแรด อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยใชวิธีการสัมภาษณ
พื้นที่ในการวิจัย
ตําบลหนองแรด อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ระยะเวลาในการวิจัย
ระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตน วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561
ประชากรที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนผูเปนผูปวยที่แพทยวินิจฉัยวาเปนโรคความดันโลหิตสูง
ที่มาเขารับบริการ ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพสวนตําบลหนองแรด อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
และไดรั บ การรั ก ษาต อ เนื่ อ งจนถึ ง ป พ.ศ.2561 จํ า นวน 416 คน โดยทํ า งานร ว มกั บ เจ า หน า
สาธารณสุข ประจําโรงพยาบาลสงเสริมสุข ภาพสวนตําบลหนองแรด และอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจําหมูบานทั้ง 7 หมูบานในเขตพื้นที่การดูแลของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพสวนตําบลหนองแรด
ในช ว งเดื อ น เมษายน ถึง มิถุน ายน พ.ศ.2561 ดว ยวิธี การเลือกตั ว อย า งแบบชั้น ภูมิ (Stratified
Random Sampling) โดยใชสูตร จะตองเก็บแบบสอบถามทั้งหมด 204 คน จากการคํานวณทางผู
ศึกษาพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อปองกันการคาดเคลื่อนครบถวน (Dropout) 20% ไดเพิ่มเติม 41 คน รวม
ทั้งหมดที่ตองการเก็บขอมูล 245 คน
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แผนภูมิที่ 1 แสดงขั้นตอนของการสุมกลุมตัวอยาง
ประเทศไทย
จังหวัดเชียงราย
อําเภอเทิง
ตําบลหนองแรด
จํานวนผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ไมไดควบคุมระดับ
ความดันจํานวน 416 คน ทีถ่ ูกวินจิ ฉัยโดยแพทย
เกณฑการคัดเขา
1. ทํ า ก า ร รั ก ษ า โ ร ค ค ว า ม ดั น โ ล หิ ต สู ง ที่
โรงพยาบาลเทิ ง และได รั บ การส ง การรั ก ษามายั ง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพสวนตําบลหนองแรด ตําบล
หนองแรด อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ระยะเวลานาน
เกิน 6 เดือน
2. สามารถอานออกเขียนได
3. ได รั บการวิ นิจ ฉั ย จากแพทย แ ผนป จ จุ บั นว า
เปนโรคความดันโลหิตสูง
4. ยินดีใหความรวมมือในการศึกษาวิจัย

เกณฑการคัดออก( 63 คน)
1. พิก าร (ตาบอด หู ห นวก ความจํ า
เสื่ อ ม และกลุ ม ผู ป วยทางจิ ต อย า ง
รุนแรง(จิตเพศ))

จํานวนผูเขารวมการศึกษา คือ 353 คน

ตารางที่1แสดงการเก็บแบบสอบถามและจํานวนกลุมตัวอยางในแตละหมูบาน ในตําบลหนองแรด
อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

ชื่อหมูบาน
หมูที่ 1 บานหนองแรด
หมูที่ 2 บานหนองแรดเหนือ
หมูที่ 3 บานหนองแรดใต
หมูที่ 4 บานหนองแรดกลาง
หมูที่ 5 บานมอนปายาง
หมูที่ 6 บานมอนปายางใต

จํานวนผูปว ย(N) คํานวณประชากรรายหมูบาน เก็บได(คน)
85
50
77
65
38
58
64
38
52
41
24
38
72
42
55
45
27
35
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7

หมูที่ 7 บานหนองแรดปาตาน
รวม

44
416

26
245

38
353

เกณฑคัดเขา
1. ทําการรักษาโรคความดันโลหิตสูงที่โรงพยาบาลเทิง และไดรบั การสงการรักษามายัง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพสวนตําบลหนองแรด ตําบลหนองแรด อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ระยะ
เวลานานเกิน 6 เดือน
2. สามารถอานออกเขียนได
3. ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยแผนปจจุบันวาเปนโรคความดันโลหิตสูง
4. ยินดีใหความรวมมือในการศึกษาวิจัย
เกณฑคัดออก
1. ทํางานนอกพื้นที่ที่ทําการศึกษา
2. ไมอยูบาน ณ ชวงเวลาที่เก็บแบบขอมูล
3. ยายถิ่นฐาน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสํารวจที่ผานการตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ทาน คือ ผูเชี่ยวชาญทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดานการสาธารณสุข ดานระบาด
วิทยา และดานชีวะสถิติ เพื่อพิจารณาดานเนื้อหาและความถูกตองของภาษา โดยขอมูลแบบสํารวจ
ประกอบดวย 7 สวนคือ ดังนี้
ส ว นที่ 1 แบบสอบถามขอมูลบุคคลประกอบดวยดวย เพศ อายุ ระดั บการศึ กษา อาชี พ
รายได ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
สวนที่ 2 แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับ โรคความดันโลหิตสูงของผูปวยโรคความดัน โลหิตสูง
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ (Multiple choice) 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 14 ขอ
สวนที่ 3 แบบสอบถามเจตคติเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง โดยใชขอคําถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ มีทั้งหมด 15 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ เห็นดวยอยาง
ยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง ลักษณะขอคําถามมีทั้งทางบวกและทางลบ
สวนที่ 4 แบบสอบถามการเขาถึงบริการสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โดยใชขอ
คําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ มีทั้งหมด 15 ขอ โดยมีเกณฑการให
คะแนน ดังนี้ มาก ปานกลาง และนอย ลักษณะขอคําถามมีเฉพาะทางบวกเทานั้น
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สวนที่ 5 แบบสอบถามการไดรับขอมูลขาวสารทางดานสุขภาพเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง
จากแหลงตางๆ โดยใชขอคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 3 ระดับ มีทั้งหมด 10
ขอ โดยตอบ ดังตอไปนี้ ไดรับเปนประจํา ไดรับเปนบางครั้ง และ ไมไดรับเลย ลักษณะขอคํา ถามมี
เฉพาะทางบวกเทานั้น
ส วนที่ 6 แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคมของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โดยใชขอ
คําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 3 ระดับ มีทั้งหมด 25 ขอ โดยแบงเปน 4 หัวขอ
ใหญ คือ การสนับสนุนทางดานจิตใจ มี 5 ขอคําถาม การสนับสนุนดานการไดรับการยอมรับและเห็น
คุณคา มี 5 ขอคําถาม การสนับสนุนดานการมีสวนรวม มี 5 ขอคําถาม การสนับสนุนดานขาวสาร มี
10 ขอคําถาม ลักษณะขอคําถามมีเฉพาะทางบวกเทานั้น
สวนที่ 7 แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโลหิตสูง โดยคําถามมีทั้งหมด 22
ขอ โดยแบงเปน 3 หัวขอใหญ คือ การรับประทานอาหาร มี 6 ขอคําถาม ดานการออกกําลังกาย มี 6
ขอคําถาม ดานการจัดการกับความเครียด มี 10 ขอคําถาม ลักษณะขอคําถามมีทั้งทางบวกและทาง
ลบ
การวิเคราะหขอมูล
ผู วิจัยนํา ขอมูล ที่ตรวจสอบเรียบรอ ยแลวมาวิเคราะห โดยใช โ ปรแกรมวิเคราะหทางสถิติ
สําเร็จรูป(SPSS) โดยมีขึ้นตอนการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณเรีย บรอ ยของแบบสอบถามแตละฉบับ และคัดเลือ กเฉพาะที่
สมบูรณไวสําหรับนํามาวิเคราะหตอไป
2. วิเคราะหขอมูลทั่วไปไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได โดยการแจกแจง
ความถี่ คาเฉลี่ย คารอยละ
3. วิเคราะหแ บบทดสอบความรู เจตคติเ กี่ยวกับ โรคความดัน โลหิ ตสูง การเข าถึ งบริการ
สุขภาพ การรับรูความรุนแรงของโรค การไดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพเกี่ยวกับโรคความดันโลหิต
สูง แรงสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการดูแลตนเอง โดยการแจกแจงความถี่ คารอยละ คะแนน
เฉลี่ย(x̄) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD)
4. ทดสอบตัวแปร
4.1. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปร 2 กลุมที่เปนอิสระตอกันโดย
การทดสอบคาที (T-test) เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนที่มีตัวแปรมากกวา 2 กลุมโดยการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way analysis of variance (one-way ANOVA)) หรือการ
ทดสอบคาสอบเอฟ (F-test) ถาพบความแตกตางกันอยางมีนัยสํา คัญทางสถิติ จึงจะทําการทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคู โดยวิธีการเปรียบเทียบแบบพหู (fisher’s exact test)
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4.2. วิเคราะหความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง เจตคติเกี่ยวกับ
โรคความดันโลหิตสูง การเขาถึงบริการสุขภาพ การไดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพเกี่ยวกับโรคความ
ดัน การรับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรม
การดูแลตนเอง โดยการหาคาสัมประสิทธสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson correlation)
จริยธรรมงานวิจัย
การวิจัยไดรบั การพิจารณารับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยของ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง หนังสือรับรองเลขที่ REH-61078 โดยประชากรกลุมเปาหมายไดรับการขอ
อนุญาตใหเขาทําการเก็บขอมูลและลงลายมือชื่อในแบบฟอรมการสมัครใจเขารวมวิจัย
ผลการวิจัย
1.ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คือจํานวน 220 คน รวมทั้งหมดทุกหมูบานคิดเปนรอย
ละ 62.3 และเปนเพศชายมีจํานวน 133 คิดเปนรอยละ 37.7 อายุอยูในชวง 51-60 ป รอยละ 32.3
เปนสวนใหญ รองลงมามีอายุมากกวา 61-70 ปรอยละ 30.1 มีสถานภาพสมรสแลวคิดเปนรอยละ
71.7 มีสวนนอยที่มีสถานภาพมายอยาแยกกันอยูคิดเปนรอยละ 1.4 สวนใหญจบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษามากที่สุด รองลงมาไมไดรับการศึกษาคิดเปนรอยละ 80.5 และรอยละ 12.2 ตามลําดับ
สําหรับอาชีพพบวาสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมคิดเปนรอยละ 66.0 และรองลงมาคือไมได
ประกอบอาชีพ คิดเปนรอยละ 22.5 และมีรายไดโดยเฉลี่ยนอยกว า 5,000 ตอเดือนและมีร ายได
5,001-10,000 บาทตอเดือนคิดเปนรอยละ 88.7 และรอยละ 6.2 ตามลําดับ โดยสวนใหญมีรายไดไม
เพียงพอตอการดํารงชีพคิดเปนรอยละ 74.2 แตไมมีภาระหนี้สินรอยละ 62.0 และในขณะที่ระยะเวลา
การปวยเปนโรคความดันโลหิตสูงมาแลวมากกวา 6 ป รองลงมาปวยมาแลว 3-4 ปคิดเปนรอยละ
48.8 และ 25.8 ตามลําดับ
2.วิเคราะหปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ ปจจัยเสริม และพฤติกรรม
ตารางที่ 2 รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาระดับตัวแปรและระดับพฤติกรรมจําแนกตาม
ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ ปจจัยเสริม
ตัวแปรที่ศึกษา
จํานวน(รอยละ)
ปจจัยนํา
ความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง
ระดับดี
(12 คะแนนขึ้นไป)
178(50.4)
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ตัวแปรที่ศึกษา
ระดับพอใช
(8-11 คะแนน)
ระดับปรับปรุง (นอยกวา 7 คะแนน)
รวม
คะแนนเฉลี่ย(ต่ําสุด-สูงสุด),สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เจตคติเกี่ยวโรคความดันโลหิตสูง
ระดับดี
(57-75 คะแนน)
ระดับปานกลาง (36-56 คะแนน)
ระดับต่ํา
(15-35 คะแนน)
รวม
คะแนนเฉลี่ย(ต่ําสุด-สูงสุด),สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ปจจัยเอื้อ
การเขาถึงบริการสุขภาพ
ระดับมาก
(21-30 คะแนน)
ระดับปานกลาง (11-20 คะแนน)
ระดับต่ํา
(0-10 คะแนน)
รวม
คะแนนเฉลี่ย(ต่ําสุด-สูงสุด),สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การับขอมูลขาวสารทางดานสุขภาพที่เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง
การไดรับขอมูลอยูในระดับสูง
(14-20 คะแนน)
การไดรับขอมูลอยูในระดับปานกลาง (7-13 คะแนน)
การไดรับขอมูลอยูในระดับต่ํา
(0-6 คะแนน)
รวม
คะแนนเฉลี่ย(ต่ําสุด-สูงสุด),สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ปจจัยเสริม
การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม
แรงสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับสูง
(34-50 คะแนน)
แรงสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับปานกลาง (17-33 คะแนน)
แรงสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับต่ํา (0-16 คะแนน)
รวม
คะแนนเฉลี่ย(ต่ําสุด-สูงสุด),สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จํานวน(รอยละ)
169(47.9)
6(1.7)
353(100.0)
11.40(4-14),1.71
38(10.8)
296(83.8)
19(5.4)
353(100.0)
47.56(27-72),7.38
6(1.7)
158(44.8)
186(53.5)
353(100)
20.61(7-30),4.99
85(24.1)
199(56.4)
69(19.5)
353(100)
10.58(2-20),4.18
0(0.0)
269(76.2)
84(23.8)
353(100)
19.18(1-25),4.26

จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาพบวาผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่อาศัยในพื้นที่การดูแลของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพสวนตําบลหนองแรด มีความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงเฉลี่ยอยูใน
ระดับดี รอยละ 50.4 มีเจตคติในการดูแลตนเองโดยรวมอยูในระดับปานกลาง รอยละ 83.8 มีการ
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เขาถึงบริการสุขภาพอยูในระดับต่ํา รอยละ 53.5 การรับขอมูลขาวสารทางดานสุขภาพที่เกี่ยวกับโรค
ความดันโลหิตสูงอยูในระดับปานกลาง รอยละ 56.4 และการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับ
ปานกลาง รอยละ 76.2
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูง จําแนกตามพฤติกรรมการดูแลตนเองเปนรายขอ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง
คาเฉลี่ย
SD
ระดับพฤติกรรม
ดานการรับประทานอาหาร
1 ทานรับประทานผักและผลไม
1.72
0.44
ระดับดี
2 ทานดื่มน้ําอยางนอยวันละ 6 ถึง 8 แกว
1.74
0.49
ระดับดี
3 ทานดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเชน สุรา ยาดอง เบียร
0.47
0.58
ระดับควร
ปรับปรุง
4 ทานรับประทานขนมน้ําหวาน น้าํ อัดลม
0.67
0.92
ระดับพอใช
5 ในระหวางรับประทานอาหาร ทานจะเติมเครื่องปรุง
0.92
0.55
ระดับพอใช
ประเภท น้ําปลา ซีอิ๊ว ซอสลงในอาหารทุกครั้ง
6 ทานชอบรับประทานอาหารประเภทผัดหรือทอด
0.81
0.53
ระดับพอใช
รวม
1.05
0.58
ระดับพอใช
ดานการออกกําลังกาย
7 ทานออกกําลังกาย
1.17
0.52
ระดับพอใช
8 ทานออกกําลังกายสัปดาหละ 3 ครั้ง
1.10
0.60
ระดับพอใช
9 ทานออกกําลังกายอยางตอเนื่องครั้งละ 20 ถึง 60 นาที
1.08
0.64
ระดับพอใช
10 ทานออกกําลังกายโดยการเดินวิ่งเหยาะแกวงแขน 20
1.07
0.65
ระดับพอใช
ถึง 30 นาทีตอครั้ง
11 ทานมีกิจกรรมทําในแตละวันเชน เดินไปมาขึ้นบันได
1.29
0.68
ระดับพอใช
ลางรถ ทําไรทํานา
12 กอนการออกกําลังกายหรือการออกแรงจําเปนตองทํา
1.06
0.67
ระดับพอใช
การอุนรางกายกอนทุกครั้ง
รวม
1.12
0.62
ระดับพอใช
ดานการจัดการกับความเครียด
13 เมื่อเกิดปญหาทานจะทําใจใหสงบและคอย ๆ หาทาง 1.34
0.51
ระดับดี
แกปญหานั้นนั้น
14 ทานอานขอมูลและขาวสารความรูเกี่ยวกับโรค
1.27
0.59
ระดับพอใช
15 เวลาที่ทานมีปญหาไมสบายใจทานจะพูดคุยปรึกษาหรือ 1.55
0.54
ระดับดี
ปรับทุกกับญาติหรือบุคคลที่ทานไวใจ
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16 ทานพยายามหาความรูเพิม่ เติมในการดูแลตนเอง
17 เมื่ อ ท า นเกิ ด ความเครี ย ดท า นจะหาสาเหตุ ข อง
ความเครียดและหาทางระบายความเครียด
18
ทานปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยหรือพยาบาล
เกี่ยวกับการดูแลตนเองเมื่อเปนโรค ความดันโลหิตสูง
19 ทานจัดบานใหสะอาดนาอยูมีตนไมรมรื่น
20 ทานรับประทานยาลดความดันโลหิตสูงตามจํานวนที่
แพทยสั่งอยางสม่ําเสมอ
21 ทานปรึกษาแพทยหรือพยาบาลเมื่อมีอาการผิดปกติ
เชน ปวดศีรษะมาก ตาพรามัวแขนขาชา
22 ทานจะรีบพบแพทยทันทีเมื่อมีอาการผิดปกติ
23 การลืมรับประทานยาความดันโลหิต
รวม
รวมทุกดาน

1.55
1.26

0.51
0.53

ระดับดี
ระดับพอใช

1.77

0.44

ระดับดี

1.58
1.67

0.52
0.36

ระดับดี
ระดับดี

1.77

0.47

ระดับดี

1.87
1.09
1.52
1.23

0.30
0.71
0.49
0.56

ระดับดี
ระดับพอใช
ระดับดี
ระดับพอใช

จากตารางที่ 3 พบวาผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่อาศัยในพื้นที่การดูแลของโรงพยาบาล
ส ง เสริ ม สุ ข ภาพส ว นตํ า บลหนองแรดมี พ ฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองโดยรวมอยู ใ นระพอใช (x̄=
1.23,SD=0.56) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
ดานการรับประทานอาหารผูปวยโรคความดันสูงมีพฤติกรรมการดูแลตนเองอยูในระดับพอใช
(x̄= 1.05, SD = 0.58) เมื่อพิจารณารายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดเปนพฤติกรรมที่ดีคือผูปวย
รับประทานผักและผลไม (x̄= 1.72, SD=0.44) และดื่มน้ําอยางนอยวันละ 8 แกว (x̄= 1.74, SD =
0.49) อยูในระดับดี สวนพฤติกรรมที่ควรประปรุงคือผูปวยมีพ ฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มี แอลก
กอฮอล (x̄= 0.47,SD=0.58)
ดานการออกกําลังกายผูปว ยโรคความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมการดูแลตนเองอยูในระดับ
พอใช (x̄= 1.14, SD = 0.62) พบวาพฤติกรรมการออกกําลังกายเมื่อพิจารณารายขอทุกขอมี
พฤติกรรมอยูในระดับพอใช
ดานการจัดการกับความเครียดผูปวยโรคความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมการดูแลตนเองอยูใน
ระดับดี (x̄= 1.52, SD = 0.49) เมื่อพิจารณาเปนรายขอขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือรีบไปพบแพทยทันที
ที่มีอาการผิดปกติอยูในระดับดี (x̄= 1.87, SD = 0.30) รองลงมาคือปรึกษาแพทยหรือพยาบาลเมื่อมี
อาการผิดปกติ เชน ปวดศีรษะมาก ตาพรามัวแขนขาชา (x̄= 1.77, SD = 0.47) และปฏิบัติตาม
คําแนะนําของแพทยหรือพยาบาลเกี่ยวกับการดูแลตนเองเมื่อเปนโรค ความดันโลหิตสูง(x̄= 1.77, SD
= 0.44) อยูในระดับดี
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงโดยรวม
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
จํานวน(รอยละ)
พฤติกรรมการสุขภาพดี
(มากกวา 67.00 คะแนน)
172(48.7)
พฤติกรรมการสุขภาพไมดี(ควรปรับปรุง) (0.00 – 66.99 คะแนน)
181(51.3)
ใชวิธีการคิดการตัดคะแนนตามหลักการของ Block(1972:183-190)
ตารางที่ 5 เปรียบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงกับ
ปจจัยตางๆ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
2
ควรปรับปรุง

ตัวแปรที่ศึกษา
ดี(%)
(%)
เพศ
ชาย
67(39.0)
66(36.5)
0.233
หญิง
105(61.0) 115(63.5)
อายุ
นอยกวา 40 ป
6(3.5)
3(1.7)
14.754
41-50 ป
16(9.3)
17(9.4)
51-60 ป
68(39.5)
46(25.4)
61-70 ป
50(29.1)
56(30.9)
71-80 ป
26(15.1)
41(22.7)
มากกวา 81 ป
6(3.5)
18(9.9)
สถานภาพสมรส
โสด
8(4.6)
11(6.1)
3.346
คู
131(76.2) 122(67.4)
หมาย
31(18.0)
45(24.8)
หยา/แยกกันอยู
2(1.2)
3(1.7)
ระดับการศึกษา
ไมไดรับการศึกษา
14(8.1)
29(16.0)
8.911
ประถมศึกษา
140(81.4) 144(79.6)
มัธยมศึกษา
18(10.5)
8(4.4)
อาชีพ
ไมไดทํางาน
28(16.2)
51(28.2) 13.804
เกษตรกร
130(75.6) 103(56.9)
คาขาย
2(1.2)
3(1.7)
รับจาง
6(3.5)
12(6.6)
แมบาน/พอบาน
6(3.5)
12(6.6)
รายได
นอยกวา 5,000 บาท/เดือน 149(86.6) 164(90.6) 2.110
5,001 – 10,000 บาท/
13(7.6)
9(5.0)
เดือน
10,001 – 15,000 บาท/
2(1.2)
3(1.6)

P-value
0.629
0.011*

0.341

0.012*
0.008*

0.550
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ตัวแปรที่ศึกษา

ความเพียงพอตอ
คาใชจาย

เดือน
มากกวา 15,001 บาท/
เดือน
เพียงพอ

ไมเพียงพอ
ภาระหนี้สิน
มี
ไมมี
ระยะเวลาทีป่ วยเปนโรค 1 - 2 ป
ความดันโลหิตสูง
3 - 4 ป
5 - 6 ป
มากกวา 6 ป

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ควรปรับปรุง
ดี(%)
(%)
8(4.6)

5(2.8)

43(25.0)

48(26.5)

129(75.0)
74(43.0)
98(57.0)
27(15.7)

133(73.5)
60(33.1)
121(66.9)
25(13.8)

54(31.4)
17(9.9)
74(43.0)

37(20.4)
22(12.2)
97(53.6)
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P-value

0.106

0.419

3.651

0.036*

6.762

0.080

จากตารางที่ 5 พบวา ปจจัยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูปวยความดัน
โลหิตสูงในตําบลหนองแรด อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ไดแก อายุ การศึกษา อาชีพ และภาระหนี้สิน
โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ตารางที่ 6 วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยอื้อ ปจจัยนํา ปจจัยเสริมและระดับพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง (n=353)
ตัวแปรที่ใชศึกษา
คาเฉลี่ย SD
r
p-value
ปจจัยนํา
ความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง
11.40 1.71 -0.104 <0.001
เจตคติเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง
47.56
7.38 -0.025
0.642
ปจจัยเอื้อ
การเขาถึงบริการสุขภาพ
20.61
4.99 -0.115 <0.001
การไดรับขอมูลขาวสาร
10.58
4.18 0.200
<0.001
ปจจัยเสริม
การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม
19.18
4.25
0.172
<0.001
P-value < 0.05
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จากตารางที่ 6 พบวา ความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง มี
ความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
เจตคติเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง มีความสัมพันธทางลบ
กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การเข า ถึ ง บริ ก ารสุ ข ภาพของผู ป ว ยโรคความดั น โลหิ ต สู ง ของผู ป ว ยโรคความดั น โลหิ ต สู ง มี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
การไดรับ ขอมูลขา วสารของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง มี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงของผูปวยโรคความดันโลหิต
สูง มีความสัม พั นธทางบวกกับ พฤติก รรมการดูแลตนเองของผูปว ยโรคความดัน โลหิ ตสูง อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
ปจจัยสวนบุคคล จากการศึกษาพบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของกลุมผูปวยโรคความดันโลหิตสูงไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และภาระหนี้สิน ซึ่งจากการ
ศึกษาวิจัย อธิบายไดวา อายุมีความสัมพันธกับความเจ็บปวย โดยเฉพาะในวัยทารกและวัยชรา อีกทั้ง
อายุ ยั ง มี ค วามไวในการติด เชื้อ และความรุ น แรงของโรค (เชาวลั ก ษณ ฤทธิ ส รไกร. 2550:65)
นอกจากนี้การศึกษาของโรเซนสตอก (Rosenstock. 1974-381) พบวาผูที่มีอายุนอยหรืออายุที่อยู
ในชวกลางจะมารับบริการเกี่ยวกับสุขภาพหรือมีพฤติกรรมการปองกันโรคมากกวาผูที่มีอายุมาก จาก
การศึกษาของรูท(Ruth. 1973:136-256) พบวาผูที่มีระดับการศึกษาต่ํามักพบปญหาในการทําความ
เขาใจเกี่ยวกับการเกิดโรคและการดูแลสุขภาพ จากปจจัยที่ศึกษาขางตนสอดคลองกับการศึกษาของ
สุธาทิพย รุงเรือง (2544) บางประการ ซึ่งศึกษาพฤติกรรมการดูแลของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ผล
การศึกษาพบวา ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มีเพศ อายุ ระยะเวลาการเจ็บปวยโรคความดันโลหิตสูง
มีพฤติกรรมการดูแลตนเองไมตางกัน สวนผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มีการศึกษา อาชีพ รายได
ตางกันมีพฤติกรรมการดูแลตนเองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05
ปจจัยนํา ไดปจจัยดานความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง มีความสัมพันธทางดานลบกับ
พฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตสูงของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r= 0.104, P< 0.001) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสุภาพร พูลเพิ่ม (2554) ที่ศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
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พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ผลการศึกษาพบวาความรูเรื่องโรคความดัน
โลหิตสูงมีความสัมพันธทางดานลบกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง และ
ปจจัยดานเจตคติมีความสัมพันธทางดานลบกับพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตสูงของผูปวยโรค
ความดันโลหิตสูง (r= -0.025, P= 0.642) สอดคลองกับการศึกษาของสรุพล พยอมแยม ผลการศึกษา
พบวา ทัศนคติที่เพิ่มจะทําใหผูปวยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดีขึ้นดวยเชนกั น จากการศึกษานี้
พบวาปจจัยดานความรู และทัศนคตินั้นไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุท่คี วบคุมโรคไมไดในตําบลหนองแรด อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ปจจั ยเอื้อ ไดแก การเขา ถึงบริการสุข ภาพ มีค วามสัมพัน ธ ทางดา นลบกับ พฤติกรรมการ
ควบคุมความดันโลหิตสูงของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r= -0.115, P<
0.001) อธิบ ายไดวา ในกลุมตัวอยา งนี้มีการเขา รับบริการสุขภาพอยูในระดั บต่ํ า มีแนวโน มที่จะมี
พฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตในระดับดี ในทางตรงกันขามกลุม ตัวอยางที่มีการเขาถึงบริการ
สุขภาพในระดับสูง มีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิตใน ระดับต่ํา ซึ่งผลการศึกษา
ครั้งนี้พบวา ขัดแยงกับองคความรูและการศึกษาอื่นในบางประเด็น อาจเปนเพราะมีอิทธิพลของตัว
แปรอื่นๆมาเกี่ยวของ และเนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ไมมีขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการที่แนนอน จึงไม
สามารถที่จะวิเคราะหไดวา การที่ผูปวยมีการเขาถึงบริการสุขภาพในระดับสูงนั้น ผูปวยไดมีการเขาใช
บริการหรือไม แตอยางไรก็ตามผลการศึกษาในครั้งนี้มีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ มุทิตา
วรรณชาติ (2558) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง พบวาในการเขา ถึ งการบริ การ
สุขภาพมีความสัมพันธทางลบกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่มีโรคเรื้อรังอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ
การเขาถึงขอมูลขาวสารดานสุขภาพเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงเปนปจจัยที่ผลตอพฤติกรรมการดู
และสุขภาพของกลุมผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งการคนพบปจจัยดังกลาวสอดคลองกับการศึกษา
ของวาสนา จันทรกระจาง (2548) พบวา การไดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพเกี่ยวกับโรคความดัน
โลหิตสูง มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง อธิบาย
ไดวา การเผยแพร ดา นความรูดา นสุข ภาพผา นสื่ อตา งๆ เช น การสื่อ สารมวลชน การเผยแพร ให
เปาหมายทราบเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพใหไดรับรู สนใจ ตระหนัก เพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัวมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในทิศทางอันพึงประสงค
ปจจัยเสริม ไดแก การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
การ ควบคุมความดันโลหิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.172, p <0.001) ซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาของศิริมา มิตรเกษม (2548), จันทนี เปยมนุม (2550), สุภรณ สุขพรั่งพรอม (2551),
ปฐญาภรณ ลาลุน และคณะ (2554) และนภาพร หวงสกุล (2555) ที่พบวาการไดรับแรงสนับสนุน
ทางสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสงเสริมสุขภาพ ตนเองของผูปวยความดัน
โลหิตสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตพบวากลุมตัวอยา งนี้ไดรับแรงสนับสนุน ทางสังคมในระดับต่ํา
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สามารถอธิบายไดว า การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม เปน ปจจัย ที่สํา คัญประการหนึ่งที่มีผลตอ
พฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรมอนามัยของมนุษยทั้งรางกายและจิตใจ โดยเฉพาะในภาวะที่บุคคลมี
การเจ็บปวยหรือชวยเหลือตนเองไดจํา กัด อีกทั้งเปนแนวคิดที่ไดรับความสนใจ โดยเฉพาะในระบบ
บริการสุขภาพ เนื่องจากมีบทบาทตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ และปฏิบัติตนตามคําแนะนําของ
บุคลากรทางการแพทย เพราะการดํารงชีวิตของมนุษยในสังคมมีลักษณะเปนเครือขายที่ตองอาศัย
พึ่งพากันและกัน เพื่อใหบรรลุความตองการของตนในดานสรีรวิทยา (จริยาวัตร คมพยัคฆ. 2531)
สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาพบวา ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอยูในระดับควร
ปรับปรุงรอยละ 51.3 และพบปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพไดแก อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ภาระหนี้สิน การเขาถึงขอมูลดานสุขภาพ และการสนับสนุนทางสังคม
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาครั้งนี้พบวากลุมตัวอยางผูปวยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุที่
ควบคุ มโรคไม ไ ดใ นตํา บลหนองแรด อํา เภอเทิง จั ง หวั ด เชี ย งราย อยู ใ นระดั บพอใช ผู วิ จั ยจึ ง ขอ
เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
1. จัดทําโครงการสงเสริมสุขภาพผูปวยความดันโลหิตสูง เพื่อใหผูปวยความดันโลหิตสูงไดมี
สวนรวมในการดําเนินกิจกรรม และทําใหกลุมผูปวยโรคความดันโลหิตสูงไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รวมทั้งเปนการสรา งสัมพันธภาพระหวางผูปวยและเจาหนาที่ ตลอดจนเปนแรงสนับสนุน ใหผูปวยมี
แรงจูงใจ เอาใจใสแสวงหาความรูเพื่อนํามาปฏิบัติและสามารถดูแลตนเองได
2. จัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารในรูปแบบตางๆ เพื่อสงเสริมการดูแลตนเอง เชน เสียง
ตามสาย วิทยุชุมชน เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร และใหความรูเรื่องโรคความดันโลหิตสูง รวมทั้งการ
ดูแลตนเอง เพื่อเปนการรณรงคใหผูปวยโรคความดันโลหิตสูงตระหนักและเอาใจใสการดูแลตนเอง
มากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ขอแสดงความขอบคุณ ดร.พิษณุรักษ กันทวีและอาจารยประจําสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยแมฟาหวง และคุณศราวุธ คําศรียา ผูส นับสนุนและสรางแรงจูงใจในการศึกษาครั้งนี้
ผูเขียนขอขอบพระคุณผูเขารวมวิจัยและเจาหนาที่ทุกคนในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนอง
แรด ตลอดจนประชาชนที่เขารวมโครงการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
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ประสิทธิผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเอง ตอความรูเรื่องโรคเบาหวาน
พฤติกรรมการออกกําลังกาย และระดับน้ําตาลในเลือด ของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2
Effectiveness of self-management support program on knowledge,
exercise behavior and blood sugar levels among type 2
diabetes patients
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บทคัดยอ
การวิจัย นี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง โดยมีวัตถุป ระสงคเพื่อศึ กษาประสิทธิ ผลของโปรแกรม
สนับสนุนการจัดการตนเอง ตอความรูเรื่องโรคเบาหวาน พฤติกรรมการออกกํ าลังกาย และระดับ
น้ําตาลในเลือด ของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 กลุมตัวอยางเปนผูปวยที่โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีคา
ระดับฮีโมโกลบินเอวันซีอยูระหวางรอยละ 7-9 และอาศัยอยูในอําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี จํานวน
70 คน โดยเปน กลุมแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมดวยวิธีการสุมอยางงา ยกลุมละ 35 คน
เครื่องมือในการวิจัยประกอบดวย 3 สวน คือ แบบสัมภาษณ โปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเอง
และการตรวจระดับน้ําตาลในเลือด วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา และ เปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวย
สถิติ Pair t- test และ
Independent samples t-test
ผลการศึกษาพบวา ภายหลังการทดลอง 20 สัปดาห กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรูเรื่อง
โรคเบาหวาน และ คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการออกกําลังกาย สูงกวากอนทดลอง และมีคาเฉลี่ยระดับ
น้ําตาลในเลือดต่ํากวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) ผลการศึกษาภายหลัง
สัปดาหที่ 20 สัปดาห พบวากลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรูเรื่องโรคเบาหวาน และ คะแนนเฉลี่ย
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พฤติกรรมการออกกําลังกาย สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.000) และมีคาเฉลี่ย
ระดับน้ําตาลในเลือดต่ํากวา กลุมควบคุมอยางมีนัยสํา คัญ ทางสถิติ (p=0.000)
แสดงใหเห็น ว า
โปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองมีประสิทธิภาพตอผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยสามารถเพิ่ม
ระดับความรูเรื่องโรคเบาหวาน พฤติกรรมการออกกําลังกาย และลดระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวย
เบาหวานชนิดที่ 2 ได ดังนั้น ผูใหบริการสุขภาพในสถานบริการและในชุมชนสามารถนําโปรแกรมไป
ประยุกตใชกับผูปวยเบาหวานกลุมอื่น ๆ ตอไป
คําสําคัญ โปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเอง ความรูเรื่องโรคเบาหวาน พฤติกรรมการออก
กําลังกาย ระดับน้ําตาลในเลือด
Abstract
This quasi-experimental study was designed to examine the effectiveness of a
self-management support program on knowledge, exercise behavior, and blood sugar
levels among type II Diabetes patients. Seventy type II diabetes patients of 7 to 9
percent of hemoglobin A1C and living in Ko Si Chang. Chon Buri province participated
in this study. They were randomly divided equally into treatment and control groups.
The study tools were: (1) questionnaires, (2) the self-management support program,
and (3) blood glucose examination. The data were analyzed by using descriptive
statistics, Pair t- test and and Independent samples t-test. The results showed that
the average scores of knowledge and exercise behavior of the experimental group at
the twenty weeks post-intervention were higher than the average score at before the
intervention; and the average blood sugar level post-intervention was lower than
that of pre-intervention (p<0.001). After control sex, the knowledge and exercise
behavioral at the twenty weeks were significantly higher than those of the control
group (p=0.000); and the average blood sugar level was significantly lower (p=0.000).
Thus, the self-management support program could be effective for patients with
type II diabetes as the program could improve knowledge and exercise behaviors,
and reduce blood sugar level. Therefore, the program should be widely
implemented by health care providers in order to promote health among type II
diabetic patients both in health care services and in the communities.
Keyword: Self-management support program, Knowledge of diabetes, Exercise
behavior, Blood sugar
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บทนํา
โรคเบาหวานเปนโรคเรื้ อรัง ที่ มีอั ตราป ว ยเพิ่ม มากขึ้ นทุกป องคการอนามั ยโลก (WHO)
รายงานวาในป พ.ศ. 2552 ผูปวยโรคเบาหวานมีจํานวน 108 ลานคน เพิ่มขึ้นเปน 422 ลานคนในป
พ.ศ. 2557 มีการคาดการณวาในป 2573 จะมีประชากรปวยดวยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นเปน 600 ลาน
คน โดยประชากร 2 ใน 3 ที่ปวยเปนโรคเบาหวานอาศัยอยูในประเทศที่มีรายไดนอยถึงปานกลาง
(International Diabetes Federation, 2015) สําหรับสถานการณประเทศไทย พบวาความชุกของ
โรคเบาหวานมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นจากรอยละ 6.9 ใน พ.ศ. 2552 เปนรอยละ 8 ในป 2557 โดยป
พ.ศ. 2556-2558 มีอัตราการตายดวยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นทุกปเทากับ 14.93, 17.53 และ 17.83
ตามลําดับ (สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค, 2556) นอกจากนี้ โรคเบาหวานเปนสาเหตุการปวย
อันดับที่ 3 ของผูปวยนอกในจังหวัดชลบุรี และโรคเบาหวานเปนปญหาสุขภาพที่สําคัญอันดับหนึ่งของ
โรคไมติดตอเรื้อรัง ในพื้นที่อําเกาะสีชัง โดยพบวาในปพ.ศ. 2557-2559 มีผูปวยโรคเบาหวานมารักษา
ที่คลินิกเบาหวานโรคพยาบาลเกาะสีชัง คิดเปนอัตราปวยเทากับ 7.45, 7.47 และ7.98 ตามลําดับ
และผูปวยโรคเบาหวานในกําลุมดังกลาว ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดถึงรอยละ 62.70
และ 60.70 ตามลําดับ (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี, 2560)
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เกิดจากความผิดปกติของตับออนที่ผลิตฮอรโมนอินซูลิน ไมเพียงพอ
หรือประสิทธิภาพของอินซูลินลดลงเนื่องจากภาวะดื้ออินซูลิน หรือ ทั้งสองกรณีรวมกัน จึงสงผลทําให
ระดับน้ําตาลในเลือดสูงกวาปกติ (American Diabetes Association, 2016) สําหรับปจจัยเสี่ยงที่
สนับ สนุนใหเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ไดแก ป จจัยทางดา นพันธุ กรรม ปจจั ยทางดานพฤติกรรม
ไดแก พฤติก รรมการดื่มเครื่อ งดื่มที่มีแ อลกอฮอล การสูบ บุห รี่ และการขาดการออกกํา ลั ง กาย
รวมทั้งการมีน้ําหนักเกินหรือภาวะอวน ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง หรือการเจ็บปวยดวย โรค
ความดันโลหิตสูง จึงสงผลใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูง (นวลละออ วิวัฒนวรพันธ, 2553) สําหรับ
ผลกระทบจากโรคเบาหวานชนิดที่ 2 นั้น กรณีที่ผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ไมสามารถควบคุม
ระดับน้ําตาลในเลือดไดจะสงผลกระทบ ตอคุณภาพชีวิตของผูปวย ทั้งดานรางกาย ดานจิตใจ ภาวะ
เศรษฐกิจ ของผูป ว ย ครอบครั ว และประเทศ ผลกระทบต อผู ป ว ยในด า นร า งกายทํา ให เ กิด
ภาวะแทรกซอนเฉียบพลันคือ ภาวะน้ําตาลในเลือดสูง และภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา ภาวะแทรกซอน
เรื้ อ รั ง เช น โรคหัว ใจและหลอดเลื อด โรคหลอดเลือ ดสมอง ภาวะจอประสาทตาเสื่ อ ม โรคไต
(สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทยกรมการแพทย, 2555) ผลกระทบดา นจิ ตใจ
คุณภาพชีวิตลดลง เนื่องจากความเครียด ที่ตองเผชิญปญหา การเปลี่ยนแปลงของรางกายเมื่อเกิดการ
เจ็บ ปวย ที่ทําใหรูสึกไมสบายใจ คับของใจ จนทําใหเกิดความรูสึกทุกขใจ การดําเนิน ชีวิตผูปวยไม
สามารถรวมสังสรรคตา ง ๆ ไดตามปกติ ไมมี อิสระในการรวมกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ ทําใหผูปวย
เกิดภาวะซึมเศรา ทําใหสูญเสียปฏิสัมพันธทางสังคม นอกจากนี้ผูปวยยังรูสึกวาตนตองเปนภาระของ
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ครอบครัว (จิณณพัต ธีรอภิศักดิ์กุล, 2551) และยังสงผลกระทบตอ ภาวะเศรษฐกิจ และสังคม
เนื่องจากการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ตองไดรับการรัก ษาและการติดตามผลการรักษาอยา ง
ตอเนื่อง ทําใหผูปวยโรคเบาหวานตองแบกรับภาระไปตลอดชีวิต ในเรื่องคาใชจายจากการรักษา และ
การคาใชจายในการเดินทางมารับการรักษา ทําใหสงผลกระทบตอสมาชิกในครอบครัวในเรื่องการให
ความชวยเหลือดูแลภาระคาใชจายในการรักษาพยาบาล (ชัชลิต รัตรสาร, 2557) รวมถึงประเทศตอง
รับ ภาระค า ใช จ า ยในการรั ก ษาพยาบาลโดยผู ป ว ยเบาหวานหนึ่ ง คนจะมี ค า ใชจ า ยในการรัก ษา
ประมาณ 28,207 บาทตอปไปตลอดชีวิต (สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทยกรมการ
แพทย, 2555)
สําหรับแนวทางการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 นั้นพบวามี 2 แนวทางหลักคือ การรักษา
ด ว ยยา และการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ ซึ่ ง จากการศึ ก ษาที่ ผ า นมาพบว า รู ป แบบการ
ปรับเปลี่ย นพฤติกรรมสุข ภาพที่มีป ระสิท ธิ ภาพของผูปวยโรคเบาหวานชนิด ที่ 2 นั้น มีความ
หลากหลาย โดยกิจกรรมที่ใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้น ครอบคลุมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การรับประทานอาหาร การจัดการความเครียด รวมทั้ง การออกกําลังกาย ทั้งนี้ เพื่อใหผูปวยสามารถ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในระดับคงที่ และลดภาวะเสี่ยงจากโรคแทรกซอนตาง ๆ ที่จ ะ
เกิดขึ้นภายหลัง (กาญจนา พิบูลย, 2561)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ ผา นมาพบวา มีการพัฒนาโปรแกรมหรื อกิจ กรรม /วิ ธีการ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวย เบาหวาน 2 อยางหลากหลาย โดยการทบทวนวรรณกรรม
อยางเปนระบบ เกี่ยวกับ รูปแบบการดูแลโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในผูสูงอายุ (กาญจนา พิบูลย และ
คณะ, 2558) พบวา แนวคิดสนับสนุนการจัดการตนเอง เปนวิธีการหนึ่งที่สามารถทํา ใหผูปวย
เบาหวานชนิดที่ 2 มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมระดับน้ํา ตาลในเลือดได แตโปรแกรม
ดังกลาวมีการดําเนินกิจกรรมในระยะทดลอง เพียง8 สัปดาห และระยะติดตามผลเพียง 4 สัปดาห ซึ่ง
ระยะเวลาดังกลาว ไมเพียงพอตอการประเมินการคงอยูของพฤติกรรมการจัดการตนเอง ดังนั้นผูวิจัย
สนใจศึก ษา ประสิ ทธิ ผ ลของโปรแกรมสนับ สนุ นการจั ด การตนเอง ต อความรูเรื่ องโรคเบาหวาน
พฤติกรรมการออกกําลังกาย และระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งใชระยะเวลา
การศึกษาทั้งสิ้น 20 สัปดาห
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเอง ตอความรูเรื่องโรคเบาหวาน
พฤติกรรมการออกกําลังกาย และระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2
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วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi experimental design) ชนิด 2 กลุม
ตัวอยาง วัดกอนและหลังการทดลอง (Two Group Pretest-posttest Design)
ประชากรที่ศึกษาเปนผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีอายุระหวาง 40 - 65 ป ไดรับการวินิจฉัย
จากแพทยวาเปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และมีคาฮีโมโกลบินเอวันซีอยูระหวางรอยละ 7-9 อยาง
นอย 6 เดือนกอนการทดลอง และมารับบริการที่คลินิกโรคเบาหวานโรงพยาบาลเกาะสีชัง ระหวา ง
เดือน ตุลาคม 2560 – เมษายน 2561
กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้มีคุณสมบัติดังนี้ เปนผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีอายุระหวาง 40-65
ป ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวา เปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ไดรับการรักษาดวยวิธีรับประทานยา มี
ระดับน้ํา ตาลสะสมกอนการทดลองระหวา งรอยละ 7-9 มีระดับระดับความสามารถในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน (ADL) ระดับปกติ แพทยลงความเห็นวาสามารถออกกําลังกายการเดินได และยินยอม
เขา รวมในการวิจัยสําหรับเกณฑการคัดกลุมตัวอยางออก (Exclusion criteria) นั้น ในกรณีที่กลุม
ตัวอยางไมสามารถออกกําลังกายไดขณะเขารวมดําเนินการทดลอง มีภาวะแทรกซอน เชน มีตาพรา
มัว มีภาวะแทรกซอนทางไตในระยะที่ 3 ขึ้นไป มีภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํามากกวา 2 ครั้งในระยะ 3
เดือนก อนเขา รวมดํา เนินการวิ จั ย มีอาการเจ็บ หนา อกหลัง จากพั กและอาการไม ดีขึ้น หรือมีการ
บาดเจ็บที่เทา อักเสบของขอ/เอ็น และไมสามารถเขารวมวิจัยไดครบตามระยะเวลาการทดลอง 20
สัปดาห
การกํ า หนดขนาดของกลุม ตั ว อย า งโดยกํา หนดคา ความเชื่ อ มั่ น ทางสถิ ติที่ 0.05 กํ า หนด
อํานาจการทดสอบที่ 0.80 และกําหนดขนาดอิทธิพลที่มีขนาดกลาง (Effect size) 0.10 โดยเปด
ตาราง Table Estimate Sample Size Requirements as a Function of Effect (Polit & Beck,
2004) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 30 คนตอกลุม เพื่อปองกันการถอนตัว (Drop - out) ของกลุมตัวอยาง
ระหวางการทดลอง ผูวิจัยจึงกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 15 เพิ่มเปนกลุมละ 35
คน ดังนั้น กลุมตัวอยางรวมเปน 70 คน
สําหรับการสุมกลุมตัวอยางนั้น ผูวิจัยโซนพื้นที่ออกเปน 2 โซนหลัก ตามภูมิประเทศของพื้นที่
โดยโชนที่ 1 ประกอบดวย พื้นที่หมูที่ 1, 5 และ 6 และโชนที่ 2 ประกอบดวยพื้นที่ หมูที่ 2, 4, 3
และ7 ผูวิจัยทําการสุมอยางงายโดยการจับฉลากแบบไมแทนที่โดยพื้นที่ที่จับฉลากไดหมายเลข 1
กําหนดใหเ ปนพื้นที่กลุมทดลอง และพื้นที่ที่จับฉลากไดหมายเลข 2 เปนพื้นที่กลุมควบคุม จากนั้น
ผูวิจัยรั บสมัครผูปว ยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ และสนใจเขา รว มโครงวิ จัย ผา น
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในแผนกผูปวยนอกจํานวน กลุมละ 35 คน รวมทั้งสิ้น 70 คน หลังจาก
นั้นผูวิจัยชี้แจงรายละเอียดและวัตถุประสงคของโครงการวิจัย และเปดโอกาสใหผูปวยเบาหวานชนิดที่
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2 ซั ก ถามรายละเอีย ดจนเขา ใจ และหากไมมี ข อสงสัย ใหผูเขา ร ว มโครงการเซ็ น ใบยิ นยอมกอ น
ดําเนินการวิจัย
เครื่องมือวิจัยที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 3 สวน
1. เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล เปนแบบสัมภาษณจํานวน 1 ชุด ประกอบดวย 3 สวน
ส ว นที่ 1 แบบสั ม ภาษณ ข อมู ล สว นบุค คล ที่ ผูวิ จั ย สร า งขึ้ น เอง ประกอบด วย เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพปจ จุบัน รายไดเฉลี่ยตอเดือน ประวัติการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา
ระยะเวลาการวินิจฉัยโรคเบาหวาน ระดับฮีโมโกลบินเอวันซี น้ําหนัก สวนสูง คาดัชนีมวลกาย เสน
รอบเอว โรคประจําตัวอื่น ๆ จํานวน 12 ขอ
สวนที่ 2 แบบประเมินความรูเรื่องโรคเบาหวานที่ผูวิจัยสร างขึ้น เพื่อประเมินความรูเรื่อง
โรคเบาหวานของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 จํานวน 26 ขอ ถาตอบถูก ให 1 คะแนน ถาตอบผิด และ
ตอบไมทราบ ให 0 คะแนน มีคะแนนเต็ม 26 คะแนน
สวนที่ 3 แบบประเมินพฤติกรรมการออกกําลังกาย ที่ผูวิจัยสรางขึ้น เพื่อประเมินการออก
กําลังกาย ของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 จํานวน 14 ขอ ลักษณะคําตอบเปนแบบมาตรสวนประมาณ
คา (Rating scale) 5 ระดับ การแปลผลคะแนนเปน 3 ระดับ ไดแก มีพฤติกรรมการออกกําลังกายใน
ระดับต่ํา (0–24) มีพฤติกรรมการออกกําลังกายในระดับปานกลาง (25–43) และมีพฤติกรรมการออก
กําลังกายในระดับสูง (44-56)
2. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ประกอบดวย 1) โปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองของ
ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 เปนแผนที่มีขั้นตอนในการดําเนินการสนับสนุนทักษะการจัดการตนเองให
ผูปวยเบาหวานมีความสามารถในการจัดการตนเองไดอ ยางถูกตอง เหมาะสม และตอ เนื่อง โดย
ผูวิจัยพัฒนามาจากแนว คิดของ กลาสโกว อีมอนท และมิลเลอร (Glasgow, Egmont, & Miller,
2006) ประกอบไปดว ย ประกอบดว ย 5 ขั้นตอน คือ การประเมิน ป ญ หา การตั้งเป า หมาย การ
วางแผน การปฏิบัติตามแผน และการติดตามประเมินผล 2) แผนการสอนเรื่องการจั ดการตนเอง
สําหรับผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 แผนการสอนเรื่องโรคเบาหวาน และแผนการสอนเรื่องการออกกําลัง
กายโดยการเดิน 3) คูมือการออกกําลังกายโดยการเดินพิชิตโรคเบาหวาน
3. เครื่องเจาะน้ําตาลปลายนิ้ว เครื่องตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือดกอนอาหารเชา รุน Accuchek performa และแบบบันทึกคาระดับน้ําตาลปลายนิ้ว โดยประเมินผลคาระดับน้ําตาลในเลือด 3
ระดั บ ได แ ก ระดั บ น้ํ า ตาลในเลื อ ด 3 ระดับ ได แ ก ระดั บ น้ํา ตาลในเลื อ ดมากกว า 126 mg/dl
หมายถึงระดับน้ําตาลในเลือดระดับสูง ระดับน้ําตาลในเลือด 70-125 mg/dl หมายถึงระดับน้ําตาลใน
เลือดระดับปกติ ระดับน้ําตาลในเลือดนอยกวา 70 mg/dl หมายถึงระดับน้ําตาลในเลือดระดับต่ํา
(American Diabetes Association, 2015)
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โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ผูวิจัยไดนํา ไปตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
และความถูกตองของภาษา จากผูทรงคุณวุฒิ และ และนํา ไปทดลองใชกับผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จํานวน 30 คน วิเคราะหหาความเชื่อมั่นโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบาค ไดคาความเชื่อมั่นแบบสัมภาษณความรูโรคเบาหวานเทากับ 0.78 และแบบสัมภาษณ
พฤติกรรมการออกกําลังกายเทากับ 0.91
การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
หลังจาก การวิ จัยไดผ านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิ จัยในมนุษย ของคณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ผูวิจัยจึงเริ่มดําเนินการทดลองโดยก อนดํ าเนิน การทดลอง
ผูวิจัยไดชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย รายละเอียดขั้นตอนของการเขารวมวิจัย ขอความรวมมือใน
การวิจัยกับกลุมตัวอยาง และดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. กลุมทดลอง
1.1 ระยะกอนการทดลอง
ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณขอมูลสวนบุคคล แบบสัมภาษณความรูเรื่องโรคเบาหวาน
แบบสัมภาษณพ ฤติกรรมการออกกํา ลังกาย ทดสอบการกา วเดิน และตรวจระดั บน้ําตาลในเลือด
(FBS) ผูวิจัยสนับสนุนความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด หลักในการออก
กํ าลังกายสํา หรับผูที่เปนเบาหวานชนิดที่ 2 สอนการตั้งเปา หมายกลุ มตั วอย างตัดสิ นใจเลือกสิ่ง ที่
จะตองการทํา เพื่อที่จะทําใหตนเองประสบความสําเร็จ คนหาวิธีการที่ใหประสบความสํ าเร็จตาม
เปาหมายที่ตนเองตองการ
1.2 ระยะการทดลอง
สัปดาหที่ 1-2 สอนคํานวณชีพจรเปาหมายในการออกกําลังกายที่เหมาะสม ฝกการคํานวณชีพ
จรเปาหมาย สอนการออกกําลังกาย ฝกยืดเหยียดกลามเนื้อ อบอุนรางกาย แลกเปลี่ยนประสบการณ
พรอมชมการสาธิตวิธีการออกกําลังกายดวยการเดินที่ถูกตองจากบุคคลตนแบบ
สัปดาหที่ 3 และ 4 สอนวิธีการเขียนแผนปฏิบัติการดวยตนเอง ฝกการเขียนแผนปฏิบัติการออก
กําลังกายประเมินความมั่นใจ ฝกการคํานวณชีพจรเปาหมาย การจับชีพจรออกกําลังกายโดยการเดิน
สัปดาหที่ 5-12 ดําเนินกิจกรรมการเดินสัปดาหละ 3 ครั้ง ในวันจันทร พุธ และศุกร ตามแผนที่
วางไว อภิปรายรวมกัน ถึงการออกกําลังกายเพื่อควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด ปญหาและอุปสรรคใน
การออกกําลังกายดวยการเดิน การทบทวนเปาหมายการออกกําลังกายเพื่อควบคุมระดับน้ําตาลใน
เลือด โดยผูวิจัยใหคําแนะนําบันทึกขอมูลการติดตามความกาวหนา และ ใหกําลังใจ
สัปดาหที่ 13-20 ออกกําลังกายตามแผนที่วางไว และบันทึกติดตามความกาวหนาดวยตนเอง
โดยผูวิจัยทําการติดตามเยี่ยมบาน เพื่อสอบถามปญหาและแกไขปญหารวมกัน
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สิ้นสุดสัป ดาหที่ 20 เก็บ ขอมูล หลัง การทดลอง ประเมิน ความรู เรื่อ งโรคเบาหวาน ประเมิน
พฤติกรรมการออกกําลังกาย และระดับน้ําตาลในเลือด
2. กลุมควบคุม
ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 กลุมควบคุมไดรับบริการตามปกติจากโรงพยาบาลเกาะสีชัง อํา เภอ
เกาะสี ชั ง จั ง หวั ด ชลบุ รี โดยก อ นดํ า เนิ น การทดลอง วิ จั ย ได ชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค ข องการวิ จั ย
รายละเอียดขั้นตอนของการเขารวมวิจัย ขอความรวมมือในการวิจัยกับกลุมตัวอยาง จากนั้น ผูวิจัยจึง
เก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสัมภาษณขอมูลสวนบุคคล แบบสัมภาษณความรูเรื่องโรคเบาหวาน แบบ
สัมภาษณพฤติกรรมการออกกําลังกาย และตรวจระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) ในระยะกอนการทดลอง
และระยะทดลองหลังสิ้นสุดสัปดาหที่ 20 จากนั้น ผูวิจัยสรุปผลการจัดกิจกรรม รวมทั้งเปดโอการให
ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 กลุมควบคุมไดซักถามปญหา กลาวของคุณผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 และยุติ
สัมพันธภาพ
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลโดยใชการแจกแจงความถี่ รอยละ เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู
เรื่องโรคเบาหวาน คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการออกกําลังกาย ในกลุมทดลอง ระยะกอนการทดลอง
ระยะหลังการทดลองโดยใชสถิติ Pair t- test และเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูเรื่องโรคเบาหวาน
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการออกกําลังกาย คาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือด ระยะกอนการทดลอง ระยะ
หลังการทดลอง ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชสถิติ Independent samples t-test
ผลการวิจัย
ขอมูลทั่วไปของกลุมทดลองพบวา ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 77.1
อายุระหวาง 60-69 ป รอยละ 45.7 มีดัชนีมวลกายอยูมากกวาเกณฑปกติ รอยละ 82.9 มีการศึกษา
ระดับประถม รอยละ 54.3 มีสถานภาพสมรสคู รอยละ 65.7 มีการประกอบอาชีพ รอยละ 85.7 มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 5,000 บาท รอยละ 88.6 และมีระยะเวลาที่ไดรับการวินิจฉัยวาเป น
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 มากกวา 5 ป รอยละ 71.4
เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยความรูโรคเบาหวาน คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ
ออกกํ า ลัง กาย และค า เฉลี่ย ระดับ น้ํ า ตาลในเลื อ ด ของกลุ มทดลองพบว า คะแนนเฉลี่ ย ความรู
โรคเบาหวาน และ คะแนนเฉลี่ย พฤติกรรมการ ของกลุมทดลอง หลังการทดลอง สูงกว าก อนการ
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สําหรับคาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือด หลังการทดลอง ต่ํา
กวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังแสดงใน ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยความรูโรคเบาหวาน คะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการออกกําลังกาย และคาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือดของกลุมทดลอง (n=35)
กอนการทดลอง
ตัวแปร
ความรูโรคเบาหวาน
พฤติกรรมการออกกําลังกาย
ระดับน้ําตาลในเลือด
*p<0.05

หลังการทดลอง

Mean

(SD)

Mean

(SD)

14.89
17.54
164.97

(2.96)
(3.31)
(19.642)

25.77
49.14
135.40

(0.426)
(2.819)
(19.161)

Mean
differenc
es
-11.57
33.84

Paired t test
t
p value
11.11
-21.48
-59.97

< 0.001*
< 0.001*
< 0.001*

คะแนนเฉลี่ยความรูโรคเบาหวาน คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการออกกําลังกาย และคาเฉลี่ยระดับ
น้ําตาลในเลือด ของกลุมทดลอง กอนทดลองกับหลังทดลอง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.001)
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูโรคเบาหวาน คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการออกกําลังกาย
และคาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือดหลังจากควบคุมความแตกตางของเพศ ระหวางกลุมทดลองและ
กลุมควบคุม พบวา คะแนนเฉลี่ยความรูโรคเบาหวาน คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการออกกําลังกาย หลัง
การทดลองของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.000) และคาเฉลี่ย
ระดับน้ําตาลในเลือดต่ํากวากลุมความคุม อยางนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.000) ดังแสดงใน ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยความรูโรคเบาหวาน คะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการออกกําลังกาย และคาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือด ระหวางกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม
ตัวแปร
ความรูโรคเบาหวาน
พฤติกรรมการออกกําลังกาย
ระดับน้ําตาลในเลือด

กลุมทดลอง
Mean
กอนทดลอง 14.89
หลังทดลอง 25.77
กอนทดลอง 17.54
หลังทดลอง 49.14
กอนทดลอง 164.97
หลังทดลอง 135.40

กลุมควบคุม

(SD)
Mean
(2.96)
16.09
(0.426) 16.46
(3.31)
18.29
(2.819) 15.66
(19.642) 154.63
(19.161) 171.51

F
(SD)
(3.19)
119.906
(2.06)
(4.67)
956.259
(2.40)
(28.72)
18.698
(63.47)

Analysis by ANCOVA for adjusted Sex:
* adjusted by Sex (F=0.001, p=0.978); ** adjusted by Sex (F=2.531, p=0.116); *** adjusted
by Sex (F=4.241, p=0.043)

p value
0.000*
0.000**
0.000***
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สรุปและอภิปรายผล
จากการศึ กษาผลของโปรแกรมสนั บ สนุ น การจั ด การตนเอง ต อ ความรู เ รื่ อ งโรคเบาหวาน
พฤติกรรมการออกกําลังกาย และระดับน้ําตาลในเลือด ของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 พบวา คะแนน
เฉลี่ยความรูโรคเบาหวานของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 สูงกวากอนการทดลอง และสูงกวากลุมควบคุม
สามารถอธิบายไดวา โปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินกิจกรรม
อยางตอเนื่องเปนระระเวลา 20 สัปดาห โดยประยุกตใชแนวคิดการสนับสนุนการจัดการตนเอง ของ
Edward H Wagner (Glasgow, Emont & Miller, 2006) ซึ่งกลาววา ความรวมมือระหวางบุคลากร
ทางสาธารณสุขกับผูปวยและครอบครัว ใหมีทักษะ และความมั่นใจในการจัดการดูแลความเจ็บปวย
ของตนเอง และการตั้งเปาหมาย วางแผนรวมกัน การประเมินปญหาอุปสรรคและความสําเร็จเปน
ระยะๆ อยางสม่ําเสมอเปนการปองกันการคงไวของสุขภาพเกิดการฟนหายจากโรคใหกลับมาสูการมี
สุขภาพดี ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีการเปลี่ยนแปลงความรูเรื่องโรคเบาหวาน มากกวากอน
การทดลองอยา งนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) ความรูที่เพิ่มขึ้นเปนผลเนื่องมาจากกิจกรรมสรา ง
เสริมความรูเรื่องโรคเบาหวาน ที่ผูวิจัยจัดขึ้นโดยใหผูปวยเรียนรูจากสถานการณปญหาสุขภาพของ
ตนเอง การบรรยายความรู กลุม ทดลองไดเรีย นรูจากการซักถามและโตตอบกับตัว แบบที่ มีชีวิ ตที่
สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได วิธีการเหลานี้ทํา ใหกลุมทดลองเพิ่มพูนความรูเรื่องเบาหวาน
และการจัดการตนเองมากขึ้นสอดคลองกับการศึกษาของ ศิโรรัตน โชติกสถิต และคณะ (2551) ที่
ศึกษาผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและใหความรูตอการดูแลตนเองของกลุมทดลองชนิดที่ 2
จั ง หวั ด ระนอง พบว า การใช ก ลวิ ธี ท างสุ ข ศึ ก ษาที่ ห ลากหลาย เช น การสนทนา การซั ก ถาม
แลกเปลี่ยนประสบการณและการอภิปรายรว มกัน สามารถที่จะพัฒนาความรู เรื่องการดูแลตนเอง
เกี่ยวกับโรคเบาหวานของกลุมทดลองไปในทางที่ดีขึ้น
สําหรับพฤติกรรมการออกกําลังกาย ในการศึกษาครั้งนี้พบวา การจัดการตนเองดานการออก
กํา ลังกายที่ผูวิจัยจัดขึ้นโดยใหผูปวยเรีย นรูจากสถานการณปญหาสุข ภาพของตนเอง การบรรยาย
ความรูผูวิ จั ยไดส นับ สนุนประโยชนข องการออกกํา ลังกาย หลัก การออกกํา ลัง กายสํ า หรับผูป ว ย
เบาหวาน ขอควรระวังในการออกกําลังกาย ผูวิจัยไดใหผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ตองการวิเคราะห
ปญหาและอุปสรรคของตนเองที่ทําใหไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได ตัดสินใจเลือกสิ่งที่
จะตองการทํา เพื่อที่จะทําใหตนเองประสบความสําเร็จ คนหาวิธีการที่ใหประสบความสํ าเร็จตาม
เปาหมายที่ตนเองตั้ง และพยายามกระทําพฤติกรรมใหใหบรรลุเปาหมายที่ตนกําหนดไว (Jones et
al, 2011) เมื่อผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ตัดสินใจเลือกวาจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกําลังกาย
เพื่อควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดแลว เพื่อเพิ่มทักษะการจัดการตนเองตอพฤติกรรมการออกกําลังกาย
และเชื่อมั่นวาตนเองสามารถทํากระทําการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการออกกําลังกายไดอยางถูกตอง
และสม่ําเสมอ (Liu et al., 2012) นอกจากนี้ ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดใหการสนับสนุนทักษะการ
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ออกกํ า ลังกายโดยการเดิน ทักษะการจับ ชีพจรและวิธี การคํา นวณชีพ จรเปาหมายที่เหมาะสมกับ
ตนเอง ทําผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 มีความมั่นใจวาตนเองสามารถออกกําลังกายโดยการเดินไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมกับตนเอง จากการดําเนินกิจกรรมขางตน สงผลใหผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ตัดสินใจ
กระทําการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกําลังกายโดยการเดินเพื่อควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใน
ที่สุด นอกจาก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกําลังกายจะสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
ในผูเบาหวานชนิดที่ 2 ไดแลว การสนับสนุนตอเนื่องโดยการเยี่ยมบาน ให คําปรึกษาทางโทรศัพท
(ทัศนีย ขันทอง และคณะ, 2556) รวมถึงการประเมินปญหาอุปสรรคและความสําเร็จเปนระยะ ๆ จะ
ชวยใหบุคคลมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางตอเนื่อง (Olmen et al.,2013) ดังนั้น ผูวิจัยจึงให
ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ทําการบันทึกพฤติกรรมการออกกําลังกายโดยการเดินออกกําลังกายที่บาน
บันทึกปญหาอุปสรรค อาการผิดปกติขณะออกกําลังกายและ วิธีการแกไขอาการผิดปกติ รวมทั้งได
การโทรศัพ ทติดตามเยี่ยมและ การติด ตามเยี่ย มบานใหคําปรึกษา ใหกําลังใจ จากผูวิ จัย และนัด
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณการออกกําลังกายรวมกัน ทําใหผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 มีความ
พึง พอใจในการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการอออกกํ า ลัง กายของตนเอง และเกิ ดการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมอยางตอเนื่อง สงผลใหกลุมทดลองมี คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการออกกําลังกายสูงขึ้น และ
สูงกวากลุมควบคุม ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ สอดคลองกับการศึกษาที่ผานมาของ ณัฐพงศ โฆษชุณหนันท
และคณะ (2555) ที่ศึกษาผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองตอพฤติกรรมการจัดการตนเอง
และระดับฮีโมโกลบิน เอวันซี ของผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ผลการศึกษา พบวา ภายหลัง
ไดรับโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองกลุมทดลองมีคะแนนพฤติกรรมการจัดการตนเอง ดีกวา
กลุมที่ไดรับการพยาบาลตามปกติและภายหลังไดรบั โปรแกรมดังกลาวกลุมทดลองมีคะแนนพฤติกรรม
การจัดการตนเองดีกวากอนไดรับโปรแกรม และสอดคลองกับ การศึกษาของ จุฑามาส จันทรฉาย
และคณะ (2555) ที่ศึกษาผลของโปรแกรมการเรียนรูเรื่องเบาหวานและการจัดการตนเองของผูที่เปน
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 คะแนนเฉลี่ยความรูเรื่องการจัดการตนเองและพฤติกรรมการจัดการตนเอง
ดานการออกกําลังกายที่ถูกตองมากขึ้นกวากอนการทดลอง และมากกวากลุมควบคุม
สําหรับระดับน้ําตาลในเลือด กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือดหลังการทดลอง ต่ํากวา
กอนการทดลองและต่ํากวากลุมควบคุม ผลการศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาของ (ทัศนีย ขันทอง
และคณะ, 2556) ที่ศึกษาผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองตอพฤติกรรมการจัดการตนเอง
และระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 คาเฉลี่ยระดับน้ําตาลในเลือดหลังดารทดลอง
ต่ํากวากอนการทดลองและต่ํากวากลุมควบคุม และ การศึกษา ณัฐพงศ
โฆษชุณหนันท และคณะ (2555) ผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กลุมที่ไดรับโปรแกรมสนับสนุน
การจัดการตนเอง มีระดับฮีโมโกลบินเอวันซีต่ํากวา กลุมที่ไดรับการพยาบาลตามปกติและภายหลัง
ไดรั บ โปรแกรมกลุ มตั ว อย า งมีระดับ ฮีโ มโกลบิน เอวัน ซีต่ํ า ลง จากผลการศึก ษาและการทดสอบ
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สมมติฐานที่ไดรับการสนับสนุนดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นถึงประสิทธิผลของโปรแกรมสนับสนุนการ
จัดการตนเอง ซึ่งประกอบดวย การใหความรูเรื่องโรคเบาหวาน และการสนับสนุนการจัดการตนเอง
ในการเพิ่มพฤติกรรมการออกกําลังกาย และลดระดับน้ําตาลในเลือดในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 โดย
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดใชกิจกรรมการออกกํา ลังกายดวยการเดินที่มีความหนักปานกลาง โดยให
ผูปว ยเบาหวานชนิด ที่ 2 ตั้ งเป า หมายในการเดิน ออกกํา ลัง กายดว ยความเร็ว ประมาณ 4.8 -5
กิโลเมตรตอชั่วโมง (กาญจนา, 2561) โดยการออกกําลังกายดวยการเดินนั้น ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2
สามารถทําไดทุกที่ทุกเวลาที่มีโอกาส เปนการออกกําลังกายที่ปฏิบัติไดงาย มีแรงกระแทกต่ําและมี
ความเสี่ยงที่จะเกิดความบาดเจ็บและอุบัติเหตุนอย (สนธยา สีละ, 2557) ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 จึง
สามารถออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ และตอเนื่องจึงสงผลใหระดับน้ําตาลในเลือดลดลงไดในที่สุด
ขอเสนอแนะ
ในการวิ จัยครั้งตอไป ควรพิจ ารณาการวัดระดับ น้ํา ตาลสะสมในเลือด ทั้งนี้ เพื่อทดสอบ
ประสิทธิผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเอง ตอพฤติกรรมการออกกําลังกายในระยะยาว
ตอไป
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บทคัดยอ
งานวิ จัยนี้มีวัตถุป ระสงคเพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกรูปแบบการรักษาการ
เจ็บปวยของครัวเรือน ประกอบดวยรูปแบบ (1) แพทยแผนปจจุบัน (2) ภูมิปญญาพื้นบาน (3) แพทย
แผนไทย และ (4) แพทยทางเลือก เก็บขอมูลจากสมาชิกในครัวเรือน ดวยแบบสอบถามที่ผานการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแลว ในพื้นที่อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จํานวน 380 ตัวอยาง ที่ไดมา
จากการสุมแบบหลายขั้นตอน วิเคราะหขอมูลคาสถิติสมั ประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และสมการ
ความสัมพันธโครงสราง
ผลของการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางที่เลือกรูปแบบการรักษาการเจ็บปวยดวยแพทย แผน
ปจจุบัน และภู มิปญญาพื้นบานมีความสัมพันธกับ ความรูในการดูแลสุขภาพ ความสามารถในการ
เขาถึงบริการสุขภาพ การไดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพ และการสนับสนุนจากบุคคลในครัวเรือน
และเจาหนาที่สาธารณสุข ซึ่งมีความสัมพันธคลายกันกับการเลือกรูปแบบการรักษาการเจ็บปวยดวย
แพทยทางเลือก เพียงแตมีการรับรูในการดูแลสุขภาพเขามาเพิ่มเติม สงผลใหการเลือกรูปแบบการ
รัก ษาการเจ็ บ ป วยไดรับ อิ ท ธิพ ลทางตรงจากแรงสนับ สนุนจากบุ ค คลในครั ว เรือ นและเจ า หนา ที่
สาธารณสุข อิทธิพลดังกลา วไดรับทางตรงมาจากความรูในการดูแลสุขภาพ และการเขาถึงบริการ
สุขภาพอีกครั้งหนึ่ง โดยสงผานบุคคลในครัวเรือนและเจาหนาที่สาธารณสุขคอยสนับสนุนในการเลือก
รูปแบบการรักษาการเจ็บปวยของครัวเรือน สวนแพทยแผนไทยไมไดรับอิทธิพลจากปจจัยในการเลือก
รูปแบบการรักษาการเจ็บปวยใดเลย ปจจัยทั้งหมดนี้สามารถพยากรณการเลือกรูปแบบการรักษาการ
เจ็บปวยของครัวเรือน ไดมากกวารอยละ 99.0
คําสําคัญ: รูปแบบการรักษา แพทยแผนปจจุบัน แพทยทางเลือก แพทยแผนไทย ภูมิปญญา
พื้นบาน,
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Abstract
The objective of the study was to analyze the factors that influence the
selection of the types of treatment in households which consist of (1) conventional
medicine (2) folk wisdom (3) Thai traditional medicine and (4) alternative medicine.
The data was collected from the member in household by using the questionnaire
that passed the validity and reliability test. The questionnaires were distributed into
Phang Khon, Sakon-Nakhon province for 380 samples from multistage sampling.
Pearson's correlation coefficient and structure equation modeling by LISREL were
used for data analysis.
The results showed that the samples selecting conventional medicine and
folk wisdom related with the knowledge of health care, ability to access health
services, getting health information, and support from the household members and
public health officer. The relation of this type was similar to the alternative
medicines, only the health care perception was added. This cause the selection of
the types of treatment was influenced by health support from the household
members and public health officer. The influence directly gained from health care
knowledge and ability to access health services again, and transferred to the
household members and public health officer for supporting on the selection of the
types of treatment in households. However, Thai traditional medicine was not
influenced from any factors. All of these factors could predict the selection of the
types of treatment in households more than 99.0 percent (AGFI= 0.99; R2=1.00)
Keywords: the types of treatment, conventional medicine, folk wisdom, Thai
traditional medicine, and alternative medicine
บทนํา
สุขภาพเปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐจัดใหแกประชาชนและประชาชนควรไดรับบริการสุขภาพที่
เปนไปตามสิทธิและความตองการดานรางกาย ทั้งในสภาวะสุขภาพปกติและยามเจ็บปวยเพื่อทําให
ผานพนวิกฤติและภยันตรายตางๆ ไปได จนกระทั้งสามารถทําใหประชาชนกลับมาดําเนินชีวิตในสังคม
ไดดัง เดิม ซึ่งประชาชนจะเปนผูเลือกรับ บริก ารในรูป แบบที่แ ตกต า งกั น ซึ่ง ระบบบริ ก ารสุ ขภาพ
ประกอบดวย ระบบบริการสุขภาพยอย ๆ ที่มาจากฐานความคิดมากกวา ระบบเดียวที่เรียกวาเปน
“พหุลักษณทางการแพทย” ประกอบไปดวย การแพทยแผนปจจุบัน การแพทยแผนไทย การแพทย
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พื้นบา น และการแพทยทางเลือก อยา งไรก็ตามแมวาในปจจุบันมีรูปแบบทางเลือกในการรักษาการ
เจ็บปวยแบบพหุลักษณทางการแพทย ประกอบไปดวย การแพทยแผนปจจุบัน การแพทยแผนไทย
การแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก ทําใหประชาชนเพิ่มชองทางการเลือกที่จะดูแลสุขภาพของ
ตนเองไดอยา งหลากหลาย แตยังปรากฏปญหาในการเลือกรูปแบบการรักษาที่ดี ที่ถูกตอง และมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะประชาชนในชนบทอีสาน มีปจจัยบางอยางที่มีอิทธิพลตอรูปแบบความเชื่อ
ดา นสุข ภาพที่แ บบผสมผสานระหว า งความเชื่อ ในการบู ช าผี นับ ถื อพราหมณ พุ ท ธ และปราชญ
ชาวบาน รูปแบบดังกลาวยังคงเปนตัวกํา หนดที่ทําใหชาวชนบทอีสานมีพ ฤติกรรมสุขภาพแปรตาม
รูปแบบความเชื่อของครัวเรือน รูปแบบดังกลาวไดแก 1) รูปแบบการแพทยแผนไทย กลาวคือนําภูมิ
ปญญาของชาวบานมาทําการรักษากันเอง 2) รูปแบบการแพทยพื้นบาน เปนผลผลิตทางวัฒนธรรม
ความคิด ความเชื่อ วิถีชีวิตและ 3) รูป แบบการแพทย ทางเลือก เปนการประยุ กต รูป แบบทาง
การแพทยอื่นรวมกับการแพทยแผนปจจุบัน (โกมาตร จึงเสถียรทรั พย , 2541; อรอนงค บุรีเลิ ศ,
2550) สะทอนใหเห็นวา มีปจจัยบางอยางที่มีอิทธิพลตอการเลือกรูปแบบการรักษาการเจ็บปวยของ
ครัวเรือน
อยางไรก็ตาม ความรู เปนการสะสมประสบการณ ขอมูลตางๆ ที่ไดจากการมองเห็น การได
ยิน การไดสัมผัส และมีความสามารถในการจดจํา ที่เกี่ยวของกับขอเท็จจริง กฎเกณฑ หรือเรื่องราว
รายละเอียดที่ปรากฏในอดีต แลวไดรวบรวมประสบการณตางๆ ที่ไดรับรูมา และการศึกษาใหเกิด
ความรูเปนสิ่งที่จําเปนในการปฏิบัติตน เพื่อใหความเขา ใจที่ถูกตองและเกิดความผิดพลาดนอยที่สุด
(ปาริฉัตร ตั้งพันธประเสริฐ, 2550; ศีลวัต ศรีสวัสดิ์, 2552) เพื่อนํามาใชในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง และการดูแลสุข ภาพของตนเองหรือการรักษาการเจ็บปวยที่ ดีนั้น จะตองเริ่ม จากการดูแล
สุขภาพตนเองอยางตอเนื่องกอน ซึ่งอาจมีปจจัยดานตาง ๆ มาประกอบกัน ไมวาจะเปนในเรื่องของ
หลักความรับ ผิดชอบตอตนเอง แรงจูงใจ และพฤติกรรมการดูแลตนเอง สิ่งต างๆ เหลานี้ ลวนเปน
กระบวนการในการที่จะดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อสงเสริมปองกันสุขภาพของตนเอง ไม เกิ ดการ
เจ็บปวย ตลอดจนการสงเสริมสุขภาพใหกับครอบครัว เครือขายทางสังคม และชุมชน ซึ่งเหมาะสมกับ
สถานการณในปจจุบัน (รัชนี กลิ่นศรีสุข, 2540; หวานใจ ขาวพัฒนวรรณ, 2543; อารีย เจียมพุก,
2544; ลักคนา อุยสะอาด, 2546) ที่กลาวมาจึงพอสรุปไดวา พฤติกรรมที่ตัดสินใจแสดงออกมาในการ
ดูแลสุขภาพและรักษาการเจ็บปวยนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยดานตา งๆ นํา มาประกอบการตัดสินใจ จาก
ปญหาดังกลาวทําใหผูวิจัย ที่จะคนหาคําตอบวา ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริม มีปจจัยใดบางที่
มีอิทธิพลตอการเลือกรูปแบบการรักษาการเจ็บปวยของครัวเรือน
วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อ
(1) อธิบายระดับของปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริมในการเจ็บปวยของครัวเรือน
(2) ศึกษาระดับการเลือกรูปแบบการรักษาการเจ็บปวยของครัวเรือน
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(3) วิเ คราะหอิทธิพ ลของปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริมที่มีตอการเลือกรูปแบบการ
รักษาการเจ็บปวยของครัวเรือน
นิยามศัพทเฉพาะ
(1) การแพทย แ ผนป จ จุ บั น หมายถึง พฤติ ก รรมการดู แลตนเองเมื่ อ เจ็ บ ป ว ยโดยแพทย
พยาบาลหรือเจาหนาที่สาธารณสุข ณ รพ./คลินิก/รพ.สต./รานขายยาแผนปจจุบัน
(2) การแพทยแผนไทย หมายถึง พฤติกรรมการดูแลตนเองเมื่อเจ็บปวยโดยการนวดไทย การ
รับประทานยาหรือประคบดวยสมุนไพรและการบริหารกายแบบไทย
(3) การแพทยพื้นบาน (ภูมิปญญาพื้นบาน) หมายถึง พฤติกรรมการดูแลตนเองเมื่อเจ็บปวย
โดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน ตํารับยาโบราณ พิธีกรรมตามความคิดความเชื่อของแตละชุมชน
(4) การแพทยทางเลือก หมายถึง พฤติกรรมการดูแลตนเองเมื่อเจ็บปวยโดยการการกดจุด
ฝงเข็ม ดนตรีบําบัด โยคะ ชี่กง และไทเกก รวมทั้งการกินเจหรืออาหารมังสวิรัติ
กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการทบทวนพบวา พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกรูปแบบในรักษาการเจ็บปวยนั้น ขึ้นอยู
กับปจจัยดานตางๆ นํามาประกอบการตัดสินใจ ไดแก ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริม ผูวิจัยได
กําหนดกรอบแนวคิดเชิงสาเหตุดังนี้
ปจจัยเสริม

การเลือกรูปแบบ
การรักษาการเจ็บปวย

ปจจัยนํา

ปจจัยเอื้อ

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากผูแทนครัวเรือน ซึ่งประชากร
ที่ใชในการศึกษาเปนครัวเรือนในอําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จํานวนทั้งสิ้น 8,121 ครัวเรือน ขนาด
กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามเปนผูแทนหรือผูดูแลสุขภาพในครัว เรือนที่ไดจากการคํานวณจาก
สูตรของ Yamane (1973) ใชคาความคลาดเคลื่อน 5% ไดขนาดตัวอยางจํานวน 380 ตัวอยาง เลือก
ตัวอยางโดยการสุมแบบหลายขั้นตอนไดแก ขั้นที่ 1 สุมอยางงายโดยการจับฉลาก เพื่อใหไดตําบลใน
แตละอําเภอ ขั้นที่ 2 สุมอยางงายโดยการจับฉลาก เพื่อใหไดหมูบานในแตละตําบล และขั้นที่ 3 สุม
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อย า งเป น ระบบ เพื่ อ ให ไ ด ค รั ว เรื อ นในแต ล ะหมู บ า น เก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยการสํ า รวจด ว ย
แบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ทุกขอมีคา IOC > 0.5 และคาความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับโดยใชวิธีการวิเคราะหของครอนบาช (Cronbach’s Method)ไดคาอัลฟาเทากับ 0.89 มีเนื้อหา
แบบสอบถามประกอบดวย ปจจัยนํา ไดแก ความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการรับรูเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพ ปจจัยเอื้อ ไดแก ความสามารถในการเขาถึงหนวยบริการสุขภาพ ชองทางที่ไดรับขอมูล
ขาวสารดานสุขภาพ ปจจัยเสริมไดแก แรงสนับสนุนในการดูแลสุขภาพ และรูปแบบการรักษาการ
เจ็บปวยของครัวเรือน ไดแก แพทยแผนปจจุบัน แพทยแผนไทย แพทยภูมิปญญาพื้นบาน และแพทย
ทางเลือก วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร เพื่อวิเคราะหระดับของปจจัยนํา ปจจัย
เอื้อ และปจจัยเสริมในการเจ็บปวยของครัวเรือน รวมทั้งระดับการเลือกรูปแบบการรักษาการเจ็บปวย
ของครัวเรือน ดวยคารอยละและคาเฉลี่ย สวนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ
และป จ จั ย เสริ ม กั บ การเลื อ กรู ป แบบการรั ก ษาการเจ็ บ ป ว ยของครั ว เรื อ น ด ว ยสถิ ติ Pearson
coefficient correlation (r) และวิเคราะหอิทธิพลของปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริมที่มีตอการ
เลือกรูปแบบการรักษาการเจ็บปวยของครัวเรือน ดวยสถิติ Structure Equation Modeling (SEM)
ผลการศึกษา
สว นที่ 1 ระดับ ของปจจั ยนํา พบวา ระดับความรูเกี่ยวกับการดู แลสุ ขภาพอยูในระดับสู ง
(รอยละ 84.2) และการรับรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอยูในระดับสูง (x = 3.41) ระดับของปจจัยเอื้อ
พบวา ระดับความสามารถในการเขา ถึงหนวยบริการสุขภาพ (x = 2.26) และระดับชองทางที่ไดรับ
ขอมูลขาวสารดา นสุขภาพอยูในระดับปานกลาง (x = 2.51) และ ระดับของปจจัยเสริม พบวา แรง
สนับ สนุ นทางสังคมในการดูแลสุ ขภาพจากบุคคลในครอบครัว อยู ในระดับสูง (x = 3.15) และ
เจาหนาที่สาธารณสุข อยูในระดับสูง (x = 3.40) จากเพื่อนหรือบุคคลใกลชิดอยูในระดับปานกลาง
(x = 2.74)
สวนที่ 2 ระดับการเลือกรูปแบบการรักษาการเจ็บปวยของครั วเรือน พบวา การเลือกใช
รูปแบบการรักษาแพทยแผนปจจุบันอยูในระดับสูง (x = 3.24) และแพทยแผนไทยอยูในระดับปาน
กลาง (x = 2.76) การเลือกใชรปู แบบการรักษาภูมิปญญาชาวบานอยูในระดับปานกลาง (x = 2.15)
และการแพทยทางเลือกอยูในระดับต่ํา (x = 1.59)
สว นที่ 3 อิ ท ธิ พ ลของป จจัย นํา ปจ จัย เอื้อ และป จ จัย เสริ ม ที่ มีต อ การเลื อ กรู ปแบบการ
รัก ษาการเจ็บ ปว ยของครัว เรือน โดยผูวิจัยวิเคราะห ความสัมพัน ธร ะหว า งรูป แบบการรัก ษาการ
เจ็บปวยของครัวเรือนกับปจจัยนํา ปจจัยเอื้อและปจจัยเสริม โดยกําหนดใหสัญลักษณแทนตัวแปรที่
อธิบายการวิเคราะห ดังนี้
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ปจจัยที่นํามาศึกษา ประกอบดวย ความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ (X1) และการรับรูเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพ (X2) สวนปจจัยเอื้อ ประกอบดวย ความสามารถในการเขาถึงหนวยบริการสุขภาพ
(Y8) ชองทางที่ไดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพ (Y9) และปจจัยเสริม ประกอบดวย แรงสนับสนุนใน
การดูแลสุขภาพ จากบุคคลในครัวเรือน (Y1) จากเพื่อนหรือบุคคลใกลชิด (Y2) และ จากเจาหนา ที่
สาธารณสุข (Y3) ในขณะที่การเลือกรูปแบบการรักษาการเจ็บปวย ประกอบดวย แพทยแผนปจจุบัน
(Y4) ภูมิปญญาพื้นบาน (Y5) แพทยแผนไทย (Y6) และ แพทยทางเลือก (Y7) ผลการวิเคราะห
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวางการเลือกรูปแบบการรักษาการเจ็บปวย
ของครัวเรือนกับปจจัยนํา ปจจัยเอื้อและปจจัยเสริม
ปจจัยเสริม
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
X1
X2

Y1

Y2

1
0.54**
0.30**
-0.03**
0.37**
0.24
0.28**
0.21**
0.11**
-0.10
0.10

1
0.22*
-0.13
0.36
0.35**
0.31
0.33
0.02
-0.20*
0.05

รูปแบบการรักษาการเจ็บปวย
Y3

Y4

Y5

Y6

ปจจัยเอื้อ
Y7

1
0.11**
1
0.26** -0.08**
1
0.22 -0.21** 0.36*
1
0.11** -0.22** 0.33**
0.44
1
0.24** 0.02** 0.27** 0.27** 0.29**
0.05** 0.22** 0.01* -0.08** -0.06**
-0.23 0.14** -0.16** -0.12** -0.17**
0.00
0.15
0.11 -0.04** 0.01*

ปจจัยนํา

Y8

Y9

X1

1
0.25**
-0.09*
0.01

1
0.11**
0.05

1
0.21**

หมายเหตุ * นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผลการวิเคราะหพบวา รูปแบบการรักษาการเจ็บปวยของครัวเรือนมีความสัมพันธกับปจจัย
นํา ปจจัยเอื้อและปจจัยเสริม จําแนกไดดังตอไปนี้
3.1 การเลือกรูปแบบการรักษาดวยการแพทยแผนปจจุบัน
พบวา มีความสัมพันธกับแรงสนับสนุนในการดูแลสุขภาพจากบุคคลในครัวเรือน (Y1)
จากเจาหนาที่สาธารณสุข (Y3) การรักษาดวยภูมิปญญาพื้นบาน (Y5) การรักษาดวยแพทยแผนไทย
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(Y6) การรักษาด ว ยแพทยทางเลื อ ก (Y7) ความสามารถในการเขา ถึ งหน ว ยบริก ารสุข ภาพ (Y8)
ชองทางที่ไดรบั ขอมูลขาวสารดานสุขภาพ (Y9) และความรู (X1) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
3.2 การเลือกรูปแบบการรักษาดวยภูมิปญญาพื้นบาน
พบวา มีความสัมพันธกับแรงสนับสนุนในการดูแลสุขภาพจากบุคคลในครัวเรือน (Y1)
แรงสนับสนุนในการดูแลสุขภาพจากเจาหนาที่สาธารณสุข (Y3) การรักษาดวยแพทยแผนปจจุบัน
(Y4) การรักษาดวยแพทยแผนไทย (Y6) การรักษาดวยแพทยทางเลือก (Y7) ความสามารถในการ
เขาถึงหนวยบริการสุขภาพ (Y8) ชองทางที่ไดรับขอมูลขาวสารดา นสุขภาพ (Y9) และความรู (X1)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
3.3 การเลือกรูปแบบการรักษาดวยการแพทยแผนไทย
พบวา มีความสัมพันธกับแรงสนับสนุนในการดูแลสุขภาพจากเพื่อนหรือบุคคลใกลชิด
(Y2) การรักษาดวยแพทยแผนปจจุบัน (Y4) การรักษาดวยภูมิปญญาพื้น บาน (Y5) การรักษาดวย
แพทยทางเลือก (Y7) ความสามารถในการเขาถึงหนวยบริการสุขภาพ (Y8) ชองทางที่ไดรับขอมูล
ขาวสารดานสุขภาพ (Y9) ความรู (X1) และการรับรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ (X2) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ
3.4 การเลือกรูปแบบการรักษาดวยการแพทยทางเลือก
พบวา มีความสัมพันธกับแรงสนับสนุนในการดูแลสุขภาพจากบุคคลในครัวเรือน (Y1)
แรงสนับสนุนในการดูแลสุขภาพจากเจาหนาที่สาธารณสุข (Y3) การรักษาดวยแพทยแผนปจจุบัน
(Y4) การรักษาดวยภูมิปญญาพื้นบาน (Y5) ความสามารถในการเขาถึงหนวยบริการสุขภาพ (Y8)
ชองทางที่ไดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพ (Y9) และความรู (X1) และการรับรูเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพ (X2) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
3.5 ปจจัยที่มีอทิ ธิพลตอการเลือกรูปแบบการรักษาการเจ็บปวยของครัวเรือน
จากผลการวิเคราะหขอมูลอิทธิพลของปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ ปจจัยเสริมที่มีตอการเลือก
รูป แบบการรั ก ษาการเจ็ บ ป ว ยดว ยคา สมการความสั มพัน ธ โ ครงสร า ง (Structure Equation
Modeling; SEM)
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหปรับเทอมความคลาดเคลื่อนความกลมกลืนโมเดลวิเคราะหใน
โปรแกรมวิเคราะหสําเร็จรูป LISREL เพื่อเปนการปรับใหเทอมความคลาดเคลื่อนใหมีความสัมพันธกัน
โดยเริ่มตนจากเทอมความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการวัดตัวแปรภายใน (THETA-EPS: TE) เทอม
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการวัดตัวแปรภายนอกกับภายใน (THETA-DELTA-EPS: TH) และเทอม
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการวัดตัวแปรภายนอก (THETA-DELTA: TD) ตามลําดับ แลวพิจารณา
คาความกลมกลืนใหผานเกณฑ
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบเกณฑกับคาทางสถิติความกลมกลืนของโมเดล
การประเมินโมเดลกลมกลืน
คาสถิติใชในการตรวจสอบ
ความกลมกลืน
เกณฑ
คาที่ได
Chi-Square
Sig. >0.05
1.00
RMSEA
<0.05
0.00
GFI
>0.90
1.00
AGFI
>0.90
0.99
CFI
>0.90
1.00
RMR
<0.05
0.014
Largest Standardized Residual
<2.00
1.22
Q-Plot
ชันกวาเสนทแยงมุม
ชันกวา
อางอิง: Joreskog & Sorbonrn (1979); Piumsombun (1979); เพชรนอย สิงหชางชัย (2546)
จากตารางพบวา ไดจากคา 2 มีคาเทากับ 5.79 คา Sig. มีคาเทา กับ 1.00 คาดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ 1.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มี
คาเทากับ 0.99 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) มีคาเทากับ 1.00 คาดัชนีราก
กําลังสองประมาณคาความคาดเคลื่อนเฉลี่ย (RMSEA) มีคาเทากับ 0.00 และคาดัชนีรากกําลังสอง
เฉลี่ยสวนที่เหลือ (RMR) มีคาเทากับ 0.014 คา Largest Standardized Residual= 1.22 แสดงวา
โมเดลมี ค วามกลมกลื นกั บ ค า ที่ ไ ด ดี ม าก จึ ง สรุป การแปลผลว า โมเดลที่ ไ ด มี ค วามกลมกลื น กั บ
ปรากฏการณทางสังคมจริงตามหลักการปรับความกลมกลืน (ลักคนา อุยสะอาด, 2546; Joreskog &
Sorbonrn, 1979; Piumsombun, 1979; เพชรนอย สิงหชางชัย, 2546; นงลักษณ วิรัชชัย, 2551)
จากผลการวิเคราะหขอมูลอิทธิพลของปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ ปจจัยเสริมที่มีตอการเลือกรูปแบบการ
รักษาการเจ็ บปวย ไดส มการความสัมพันธโครงสรา งการเลือกรูปแบบการรักษาการเจ็บ ป วยของ
ครัวเรือน พบวา ปจจัยนําไดรับคาน้ําหนักจากตัวบงชี้ดา นความรูในการดูแลสุขภาพ (x=0.35;Tvalue=4.31) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในขณะที่ตัวบงชี้ดานการรับรูในการดูแลสุขภาพ
ไมมีนยั สําคัญทางสถิติ สวนปจจัยเอื้อไดรับคาน้ําหนักจากตัวบงชี้ดานการเขาถึงบริการ (Y=0.22;Tvalue =4.84) อยา งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในขณะที่ตัวบงชี้ดานชองทางที่ไดรับขอมูล
ขา วสารดา นสุขภาพไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะที่ปจจัยเสริ มไดรับคา น้ําหนักจากตัว บงชี้แรง
สนั บ สนุ น ในการดู แ ลสุ ข ภาพจากบุ ค คลในครั ว เรือ น (Y=0.38;T-value=6.78) และเจ า หน า ที่
สาธารณสุข (Y=0.39;T-value =5.44) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนเพื่อนหรือบุคคล
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ใกลชิดไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนของการเลือกรูปแบบการรักษาการเจ็บปวยของครัวเรือนไดรับคา
น้ํ า หนั ก จากตั ว บ ง ชี้ ก ารแพทย แ ผนป จ จุ บั น (Y=-0.28;T-value=4.13) ภู มิ ป ญ ญาพื้ น บ า น
(Y=0.42;T-value=6.90) และการแพทยทางเลือก (Y=0.70; T-value=7.07) สวนการแพทยแผน
ไทยไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (T-value<1.96)
เมื่อพิจารณาวิเคราะหในรูปสมการความสัมพันธโครงสราง (SEM) พบวา การเลือกรูปแบบ
การรักษาการเจ็บปวยของครัวเรือนไดรับอิทธิพลทางตรงจากปจจัยเสริม (=0.77;T-value=5.44)
และไดรบั อิทธิพลทางออมจากปจจัยนําและปจจัยเอื้อโดยสงผานปจจัยเสริม นั้นหมายความวา ปจจัย
เสริ มได รับ อิ ท ธิพ ลทางตรงจากป จ จัย นํา (=-1.06;T-value=-6.58) และป จ จั ย เอื้ อ (=0.40;Tvalue=2.10) โดยปจ จั ย ทั้ง หมดนี้ส ามารถพยากรณก ารเลื อ กรู ป แบบการรั กษาการเจ็ บ ป ว ยของ
ครัวเรือน ไดมากกวารอยละ 99.0 (AGFI= 0.99; R2=1.00)
สรุปและการอภิปรายผล
1. ระดับของปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ ปจจัยเสริมและการเลือกรูปแบบการรักษาการเจ็บปวยของ
ครัวเรือน พบวา ครัวเรือนมีระดับความรูและการรับรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอยูในระดับสูง สะทอน
ใหเห็นวาการจัดการที่ผานมารัฐไดมีนโยบายที่มุงเนนในดานการสงเสริมและปองกันโรคที่ครอบคลุม
ทุกกลุม บุคคลและพื้นที่อ ยา งเหมาะสมสอดคลอ งกับ วิ ถีก ารดํา เนิ น ชีวิ ตของประชาชน มี อ งคก ร
ปกครองส ว นทอ งถิ่ น เข า มามี ก ารพิ จ ารณากํ า หนดเป น ข อบั ง คั บ หรื อ มาตรการของท อ งถิ่ น ที่มุ ง
เสริมสรางความความมั่นคงดานสุขภาพของประชาชนในชนบทอีสาน (สังคม ศุภรัตนกุล, ดุษฎี อา
ยุวัฒน, พีระศักดิ์ ศรีฤาชา, 2555) รูปธรรมที่เห็นชัดเจนคือ มีการสนับสนุนนโยบายและกิจกรรม
ตางๆดานสุขภาพมากขึ้นในปจจุบัน แมจะเปนเชนนั้นก็ตามปจจัยเอื้อที่ทําใหเกิดความสามารถในการ
เข าถึงบริการสุขภาพ และชองทางที่ไดรับขอมูลขาวสารดา นสุขภาพยังอยู ในระดับ ปานกลาง ดวย
ขอจํากัดชุมชนชนบทสวนใหญกําลังกลายเปนชุมชนเมือง ที่ทําใหความสามารถในการเขาถึงบริการ
สุขภาพผานการใชเทคโนโลยียังไมเทาทันกับชุมชนเมือง (สังคม ศุภรัตนกุล, 2560) โดยปจจัยที่คอย
เสริ ม คื อ มี แ รงสนั บ สนุ น ทางสั ง คมในการดู แ ลสุ ข ภาพจากบุ ค คลในครอบครั ว และเจ า หน า ที่
สาธารณสุขที่อยูในระดับสูง สวนจากเพื่อนหรือบุคคลใกลชิดอยูในระดับปานกลาง
2. ระดับการเลือกรูปแบบการรักษาการเจ็บปวยของครัวเรือน พบวา ครัวเรือนมีการเลือกใช
รูปแบบการรักษากับการแพทยแผนปจจุบันมากเปนอันดับแรก รองลงมาคือการแพทยแผนไทย และ
การรักษาตามแบบภูมิปญญาชาวบาน ในขณะที่การแพทยทางเลือกครัวเรือนมีการเลือกใชรูปแบบ
การรักษานอยมาก ชี้ใหเห็นวา ครัวเรือนที่มีระดับความรูและการรับรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอยูใน
ระดับสูง คือมีความรูดี มีการรับรูเกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพ ก็จะเลือกใชรูปแบบการรักษากับแพทย
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แผนป จ จุบั นมาเปนอั นดับ แรก ซึ่ง การแพทย แผนป จ จุบั นเป นการแพทย แ บบตะวั น ตก ที่ ใ ชเ ป น
ตนแบบในการพัฒนาการเรียน การสอนวิชาทางการแพทยมายาวนาน ปลูกฝงคานิยม ความเชื่อใน
ความเชี่ย วชาญ ดั งจะเห็นไดจ ากแนวนโยบายดา นสุข ภาพในประเทศไทยได นํ า เอารูป แบบการ
จัดบริการทางการแพทยและสาธารณสุขแบบตะวันตกเขามากําหนดเปนนโยบาย (โกมาตร จึงเสถียร
ทรัพ ย, 2545) รูป ธรรมหนึ่งที่พบคือ การสรางโรงพยาบาลขนาดใหญที่สามารถใชวิ ทยาการทาง
การแพทยดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากตา งประเทศนั้นเอง ในขณะเดียวกัน แพทยแ ผนปจ จุ บัน ที่
ทันสมัยไดบั่นทอนการดูแลสุขภาพบนพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่เปนทุนทางสังคมที่ถือปฏิบัติ
สืบตอกันมานั้นเอง ไดแก การแพทยแผนไทย การรักษาตามแบบภูมิปญญาชาวบาน และการแพทย
ทางเลือก ทําใหครัวเรือนเลือกรูปแบบการรักษาการเจ็บปวยนอยลง
3. ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย นํ า ป จ จั ย เอื้ อ และป จ จั ย เสริ ม กั บ การเลื อกรู ป แบบการ
รักษาการเจ็บปวยของครัวเรือน
รูปแบบการรักษาการเจ็บ ปวยของครัว เรือนดวยการแพทยแผนปจจุ บัน และรูปแบบการ
รักษาการเจ็บปวยของครัวเรือนดวยภูมิปญญาพื้นบานของประชาชนมีความสัมพันธกับความรูในการ
ดูแลสุขภาพ ความสามารถในการเขาถึงบริการสุขภาพ การไดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพ และแรง
สนับสนุนในการดูแลสุขภาพจากบุคคลในครัวเรือน และจากเจาหนาที่สาธารณสุข สะทอนใหเห็นวา
ประชาชนที่ตัดสินใจเลือกรูปแบบการรักษาการเจ็บปวยของครัวเรือนดวยการแพทยแผนปจจุบัน สวน
ใหญเปนผูที่มีความรูเกี่ยวกับสุขภาพดี มีขอมูลทางสุขภาพมากพอที่จะรับบริการ และมีความสามารถ
ที่จะเขาถึงบริการสุขภาพได ซึ่งการรักษาพยาบาลรูปแบบการแพทยแผนปจจุบัน ผูที่ใหการรักษา
จะตองสําเร็จการศึกษาวิช าชีพแพทย มีผ ลงานวิจัยทางวิท ยาศาสตร การแพทย และไดรับ ใบ
ประกอบโรคศิล ปะจากสภาวิชาชีพแพทย แลวนํ ามาใชประกอบวิชาชีพ รักษาโรคต า งๆ รวมทั้ ง
โรคมะเร็งได อาจจะเปนแพทยทั่วไป หรือแพทยเฉพาะทางก็ได
ดังนั้นสวนใหญกลุมประชาชนผูที่มีความรูเกี่ยวกับสุขภาพดี มีขอมูลทางวิชาการดานสุขภาพ
มากพอ จะเลือกใชรูปแบบการรักษาการเจ็บปวยของครัวเรือนดวยรูปแบบนี้ ซึ่งจะเห็นไดจากไดรับ
แรงสนับสนุนจากคนในครัวเรือน และเจาหนาที่สาธารณสุขอีกดวย ซึ่งการดูแลตนเองที่จําเปนตอง
แสวงหาข อ มูล แสวงหาความช ว ยเหลื อ จากบุค คลอื่ น ที่เ ชื่ อ ถือ ได เช น บุ ค คลในครั ว เรื อน และ
เจ าหนา ที่ทางดา นสุข ภาพอนามัย ซึ่งเปนปจ จัยพื้นฐานบางสวนของการดูแลตนเอง ไดแก ความ
ตองการดูแลตนเองทั้งหมด (Therapeutic Self-care Demand) และความสามารถในการดูแล
ตนเอง (Self-care Agency) (Orem, 1991)
ในสวนที่ประชาชนเลือกรูปแบบการรักษาดวยแพทยทางเลือกจะสอดคลองกันกับการเลือก
รูปแบบการรักษาดวยแพทยแผนปจจุบัน และรูปแบบการรักษาดวยภูมิปญญาพื้นบานของประชาชน
เพียงแตมีประเด็นการรับรูเขามาเพิ่มเพื่อการตัดสินใจ นั้นหมายความวา การที่จะเลือกรูปแบบการ
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รักษาด วยแพทยทางเลือก นอกจากจะเปนผูที่มีความรูเกี่ยวกับสุข ภาพดี มีขอมูลทางสุขภาพมาก
พอที่จะรับบริการ และมีความสามารถที่จะเขาถึงบริการสุขภาพไดแลว ยังตองรับรูขอมูลขา วสาร
ตา งๆ จากสื่ อโทรทั ศน วิทยุ หนังสือ พิม พ อิ น เตอรเน็ ต สื่ อ บุ ค คล และสื่ อเฉพาะกิ จ ในรู ป แบบที่
หลากหลายมาประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับทัศนคติ ประสบการณ ความเชื่อ และแรงจูงใจ
ของบุคคลที่ไดรับ (ตรองจิต รุงหิรัญ, 2546; ปฏิมา เสนามนตรี, 2550) ซึ่งรูปแบบการรักษาดวย
แพทย ทางเลือ กเปน วิธี รัก ษาโรคที่ไ มใชการแพทยแผนปจ จุบั น มัก เปน วิ ธีการเดียวกั บการแพทย
สนับสนุน จึงเปนสาเหตุใหมักจะรวมการแพทยทั้งสองชนิดนี้ไวดวยกัน เรียกวา การแพทยสนับสนุน
และการแพทยทางเลือก (Complementary and Alternative medicine) แตอยางไรก็ ตาม
การแพทย ท างเลือ กมั ก จะแนะนํา ผูป ว ยให ป ฏิเ สธการแพทย แ ผนป จ จุ บั น แลว มาใช วิ ธี ก ารทาง
การแพทยทางเลือกเพียงแผนเดียว
นอกจากนี้รูปแบบการรักษาดวยแพทยแผนไทยยังมีความสัมพันธกับ ความรูและการรั บรู
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ความสามารถในการเขาถึงหนวยบริการสุขภาพ และชองทางที่ไดรับขอมูล
ขา วสารดา นสุขภาพ แรงสนับสนุนในการดูแลสุขภาพจากเพื่อนหรือบุคคลใกลชิด ซึ่งไมอาศัย แรง
สนับสนุนในการดูแลสุขภาพจากคนในครัวเรือน และและเจาหนา ที่สาธารณสุข ซึ่งตรงกันขามกั บ
ประชาชนกลุมที่เลือกรูปแบบการรักษาดวยแพทยแผนปจจุบัน และรูปแบบการรักษาดวยภูมิปญญา
พื้นบานที่ไมไดรับแรงสนับสนุนในการดูแลสุขภาพจากเพื่อนหรือบุคคลใกลชิด ชี้ใหเห็นวา ประชาชน
ที่เลือกรูปแบบการรักษาดวยแพทยแผนไทย เกิดจากความรูและการรับรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
เฉพาะบุคคล หรือในระดับปจเจก จากเพื่อนหรือบุคคลใกลชิด โดยที่ไมอาศัยคนในครัวเรื อน และ
เจาหนาที่สาธารณสุข เปนความคิดความเชื่อระดับบุคคลที่ไมเปนวิทยาศาสตร ซึ่งการแพทยแผนไทย
เปนการแพทยแบบองคร วม เกี่ยวของกับ วิถีชีวิตของคนไทย แบบแผนวัฒนธรรมในการดํา รงชีวิต
ศาสนา และพิธีกรรมตางๆ มิไดมองความเจ็บปวยวาเกิดจากเชื้อโรค แตเชื่อวาการเจ็บปวยสาเหตุมา
จากปจจัยหลายๆ อยาง ไดแก ธาตุทั้ง 4 ภายในรางกายนั้นเอง (ณัฐวรรณ วรพิสุทธิวงศ, 2554)
ประกอบกับเปนกรอบยุทธศาสตรใหมในการแพทยแผนไทยระยะเริ่มตน ที่ยังตองรอผลการวิจัยมา
สนับสนุนพอสมควร ที่จะใหประชาชนสวนใหญหันมาเลือกใชเพื่อการรักษาการเจ็บปวย
จากการวิเคราะหทั้ง 4 รูปแบบ สามารถจําแนกในรูปเมทริกซความสัมพันธระหวางการเลือก
รูปแบบการรักษาการเจ็บปวยของครัวเรือนกับปจจัยนํา ปจจัยเอื้อและปจจัยเสริม
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางการเลือกรูปแบบการรักษาการเจ็บปวยของครัวเรือนกับปจจัยนํา
ปจจัยเอื้อและปจจัยเสริม

ในการไดรับขอมูล
ขาวสารดานสุขภาพ

ความรู

การรับรู



ในการเขาถึงหนวย
บริการสุขภาพ



×

ปจจัยนํา
ในการดูแลสุขภาพ

จากจากเจาหนาที่
สาธารณสุข

แพทยแผนปจจุบัน
ภูมิปญญาพื้นบาน
แพทยแผนไทย
แพทยทางเลือก

ปจจัยเอือ้
ความสามารถ

จากเพื่อนหรือบุคคล
ใกลชิด

รูปแบบการรักษา

จากบุคคลใน
ครัวเรือน

ปจจัยเสริม
แรงสนับสนุนในการดูแลสุขภาพ

×
×



×
















×
×


×






4. ปจจัยที่มีอทิ ธิพลตอการเลือกรูปแบบการรักษาการเจ็บปวยของครัวเรือน
จากสมการความสัมพันธโครงสรางการเลือกรูปแบบการรัก ษาการเจ็บป วยของครัว เรือน
พบวา ความรูในการดูแลสุขภาพเปนองคประกอบสําคัญ ของปจจั ยนํ า สว นดา นการเขาถึงบริการ
สุขภาพเปนองคประกอบหลักของปจจัยเอื้อ ในขณะที่แรงสนับสนุนในการดูแลสุขภาพจากบุคคลใน
ครัวเรือนและเจาหนาที่สาธารณสุข ทั้งสองตัวแปรเปนองคประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่งของปจจัย
เสริม ในสวนของการเลือกรูปแบบการรักษาการเจ็บปวยของครัวเรือนคา น้ําหนักอยูที่การรักษาดวย
แพทยแผนปจจุบัน ตามภูมิปญญาพื้นบาน และแพทยทางเลือก
จากข อ สรุป ดัง กลา วการเลือกรูป แบบการรักษาการเจ็ บ ปว ยของครัว เรือ นได รับ อิ ทธิพ ล
โดยตรงจากปจ จัยเสริมที่มีแรงสนับสนุนในการดูแลสุขภาพจากบุคคลในครัวเรือน และเจา หนา ที่
สาธารณสุขเปนสําคัญ ในขณะที่ปจจัยเสริมก็ไดรับอิทธิพลทางตรงมาจากปจจัยนํา ที่มีความรูในการ
ดูแลสุขภาพเปนองคประกอบสําคัญ และปจจัยเอื้อที่มีการเขาถึงบริการสุขภาพเปนองคประกอบหลัก
ของปจจั ย โดยสง ผา นปจ จั ยเสริมโดยมีบุ คคลในครัว เรือนและเจา หนา ที่ส าธารณสุ ขคอยเปน แรง
สนับสนุนไปยังการเลือกรูปแบบการรักษาการเจ็บปวยของครัวเรือน โดยมีอํานาจการพยากรณการจะ
เลือกรูปแบบการรักษาการเจ็บปวยของครัวเรือน ไดมากกวารอยละ 99.0 (AGFI= 0.99; R2=1.00)
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บุคคลในครัวเรือน
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เจาหนาที่สาธารณสุข
0.39**

0.38**

ปจจัยเสริม

ภูมิปญ
 ญาชาวบาน
0.77*

-1.06**
0.42**

ปจจัยนํา

-0.35*

0.40*

การเลือกรูปแบบ
การรักษา
0.70**

0.35**

ปจจัยเอือ้
-0.28**

แพทยทางเลือก

ความรูในการดูแลสุขภาพ
0.22**

แพทยแผนปจจุบัน

การเขาถึงบริการสุขภาพ

ภาพที่ 1 อิทธิพลเชิงเสนปจจัยนํา ปจจัยเอือ้ และปจจัยเสริมที่มีนยั สําคัญตอการเลือกรูปแบบการรักษา
ขอสรุป
1. การแพทยแผนปจจุบัน การแพทยทางเลือก และภูมิปญญาพื้นบาน
ประชาชนที่ตัดสินใจเขารับการรักษาดวยการแพทยแผนปจจุบัน การแพทยทางเลือกและภูมิ
ป ญ ญาพื้ น บ า น ส ว นใหญ เ ป น ผู ที่ มี ความรู เ กี่ย วกั บ สุ ข ภาพดี ซึ่ ง ความรู ใ นการดู แ ลสุ ข ภาพเป น
องคประกอบสําคัญของปจจัยนํา มีขอมูลทางสุขภาพที่มากพอที่จะการเขาถึงบริการสุขภาพ และมี
ความสามารถที่จะเขาถึงบริการสุขภาพได ซึ่งเปนองคประกอบหลักของปจจัยเอื้อ ในสวนที่ประชาชน
เลือกรูปแบบการรักษาดวยการแพทยทางเลือกจะมีประเด็นการรับรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเขามา
เพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจ
2. การแพทยแผนไทย
ประชาชนที่ตัดสินใจเลือกการรักษาดวยแพทยแผนไทยยังมีความสัมพันธกับความรูและการ
รับรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ซึ่งเปนองคประกอบสํา คัญของปจจัยนํา ความสามารถในการเขาถึง
หนวยบริการสุขภาพ และชองทางที่ไดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพ แรงสนับสนุนในการดูแลสุขภาพ
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จากเพื่อนหรือบุคคลใกลชิด ซึ่งไมอาศัยแรงสนับสนุนในการดูแลสุขภาพจากคนในครัวเรือน และและ
เจาหนาที่สาธารณสุข
จากข อ สรุป ดัง กลา วการเลือกรูป แบบการรั กษาการเจ็ บ ปว ยของครัว เรือนได รับอิทธิ พ ล
โดยตรงจากปจ จัยเสริมที่มีแรงสนับสนุนในการดูแลสุขภาพจากบุคคลในครัวเรือน และเจา หนา ที่
สาธารณสุขเปนสําคัญ ในขณะที่ปจจัยเสริมก็ไดรับอิทธิพลทางตรงมาจากปจจัยนํา ที่มีความรูในการ
ดูแลสุขภาพเปนองคประกอบสําคัญ และปจจัยเอื้อที่มีการเขาถึงบริการสุขภาพเปนองคประกอบหลัก
ของปจจั ย โดยสง ผา นปจ จั ยเสริมโดยมีบุ คคลในครัว เรือนและเจา หนา ที่ส าธารณสุ ขคอยเปน แรง
สนับสนุนไปยังการเลือกรูปแบบการรักษาการเจ็บปวยของครัวเรือน โดยมีอํานาจการพยากรณการจะ
เลือกรูปแบบการรักษาการเจ็บปวยของครัวเรือน ไดมากกวารอยละ 99.0 (AGFI= 0.99; R2=1.00)
2. ขอเสนอแนะ
2.1 ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
2.1.1 หนวยงานบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิรวมกับทีมหมอประจําครอบครัว ควร
สงเสริมใหครัวเรือนสรางสุขภาพในระดับครัวเรือนอยา งตอเนื่อง ไดแก การบริโภคอาหารที่ถูกหลัก
โภชนาการ การออกกําลังกาย การหลีกเลี่ยงสารเสพติด (บุหรี่ สุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล) การ
จัดการกับความเครียด และการปองกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากการขับขี่ยานพาหนะ
2.1.2 หนวยงานบริการวิชาการดานการแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก ควรจัด
โปรแกรมเสริมสรางความรูและการรับ รูดานการใชภูมิปญญาพื้นบานหรือการแพทย พื้นบา น และ
การแพทยทางเลือกใหแกครัวเรือนเพิ่มขึ้น
2.1.3 เจา หนา ที่สาธารณสุ ข ที่รับ ผิดชอบครัว เรือ น ควรทํ า ความเข า ใจและเพิ่ มพู น
ความรูในดานการใชภูมิปญญาพื้นบานหรือการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือกในการดูแลการ
เจ็บปวยผสมผสานกับการแพทยแผนปจจุบันดวย
2.1.4 หนวยงานที่เกี่ยวของในการผลิตสื่อขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริการสุขภาพควร
ประยุกตใหตอยุคสมัยใหครัวเรือนสามารถเขาถึงได
2.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.2.1 ควรขยายพื้นที่การศึกษาใหครอบคลุมทุกชาติพันธุในภาคอีสานที่มีความแตกตาง
หลากหลายทางความคิด รูปแบบความเชื่อดานสุขภาพที่ตางกัน
2.2.2 ควรศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อใหเห็นปจจัยดานอื่นๆ ที่มีอิทธิพลตอ
การเลือกรูปแบบการรักษาการเจ็บปวยของครัวเรือน
2.2.3 ควรเพิ่มกรอบแนวคิดทุนทางสังคมและรูปแบบความเชื่อดานสุขภาพเขามาศึกษา
รวมดวย
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การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนารูปแบบในการจัดการขยะมูลฝอย
ในพื้นที่บานสี่หลัง หมูท ี่ 4 ตําบลแมฟาหลวงอําเภอแมฟาหลวงจังหวัดเชียงราย
Community participation solid waste management solution in Moo.4
Si Luang Mae Fah Luang sub-district,
Amphoe Mae Fah Luang, Chiang Rai

วดีรดา ทวีทรัพยลา้ํ เลิศ1 ,ภูษณิศา ศุขเจริญ1, เรืองรอง เย็นใจมา2,นภาพร ราชวงศ2, ชยาวัฒน เนือง
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้ใชวิธีวิจัยแบบผสมผสานโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพื่อศึกษาความรูและพฤติกรรมใน
การจัดการขยะมูลฝอยและพัฒนาแนวทางการและรวมกับประชาชนชุมชนวางแผนโครงการเกี่ยวกับ
การจัดการแกไขปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน บานสี่หลัง ตําบลแมฟาหลวง อําเภอแมฟาหลวง จังหวัด
เชีย งรายกลุมตัว อยา งที่ใชในการวิจั ยครั้งนี้ทํา การสุมตัวอย า งจากประชาชนในชุ มชนโดยใชก าร
คํานวณกลุมตัวอยางจากสูตรของ ทาโร ยามาเน(Taro Yamane)ใชกับขอมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห
ข อมู ล โดยใช ร อ ยละ (Percent) ค า เฉลี่ย (Mean) และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
deviation) สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพ เลือกจากกลุมผูนําชุมชน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน กลุม
อาสาสมั ครสาธารณสุ ข หมู บ า น และผูที่ ส นใจอยากเข า ร ว มการศึ ก ษานี้ โ ดยนํ า การประยุ ก ต ใ ช
กระบวนการการมีสว นรว มของชาวบานในชุมชน โดยเทคนิค A-I-C เพื่อใหชาวบานมีสวนรวมใน
กระบวนการคิดวิเคราะหสาเหตุของปญหา รวมไปถึงการวางแผนการจัดการขยะในชุมชนตามรูปแบบ
ที่ชาวบ านตองการเพื่อใหชาวบานรูสึกถึงความเปนเจา ของโครงการและสามารถทํ าตามแผนการ
ดําเนินการไดอยางยั่งยืน ผลการศึกษาพบวาชาวบานในชุมชนสวนใหญมีความรูพื้นฐานในการจัดการ
ขยะมูลฝอยอยูในระดับสูง แตมีพฤติกรรมในการเก็บรวมรวมขยะมูลฝอย การเก็บขนขยะมูลฝอย และ
การกําจัดขยะมูลฝอยอยูในระดับนอย และในการคัดแยกขยะมูลฝอยอยูในระดับนอยที่สุด โดยมี
สาเหตุที่สําคัญคือชาวบานในชุมชนไมมีความรูในการคัดแยกขยะอยางถูกวิธี ไมมีความตระหนักถึง
ผลกระทบที่ตามมาจากการทิ้งขยะอยางไมเหมาะสม และไมมีมาตรการในการจัดการขยะในหมูบาน
อยางชัดเจนจากผลการวิเคราะหดวยกระบวนการ A-I-C (Appreciation Influence Control)ทําให
ไดรูปแบบการแกไขปญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามแนวทางที่คนชุมชนเสนอคือ
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โครงการโครงการหมูบานสะอาด แยกขยะเพื่อหมูบานเพื่อตัวเราโดยไดรับความรวมมือจากทั้งคนใน
ชุมชนเองและหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของในการรวมดําเนินโครงการ
คํา สํ า คั ญ : การจั ด การขยะมู ล ฝอยการมี ส ว นรว มของคนในชุ ม ชมการพั ฒ นารู ป แบบโครงการ
กระบวนการ AIC
Abstract
Background: In this study aimed the manufacturer has come up with the idea
that the problem of solid waste management is a problem that needs to be
resolved since the cause. Therefore, the authors are interested in studying the
situation of waste management and find solutions to the problem of waste
management in Moo.4 Si Lang village, Mae Fah Luang district, Chiang Rai province.
Methods: Quasi-experimental by using mix method including quantitative
method and qualitative method was conducted in Moo.4 Si Lang Mae Fah Lang
district,Chiang Rai. Select participants from total population 188 persons by people
who are age between 15-59 years. Using Taro Yamane to sampling sample size 92
persons. Quantitative method including knowledge level and behavioral level about
solid waste management questionnaires. Analysis data by descriptive statistics
including frequency, percentage, mean and S.D.Qualitative method selects
participants from only one people in each household who consent to participate in
the study 36 persons. Data were obtained from AIC (Appreciation Influence Control)
technique 36 persons for access requirements of community solid waste
management solutions.
Result: The ratio of male to female of participants are1.23:1. For level of
knowledge about solid waste management were high level of knowledge (69%) and
level of behavior about solid waste management were very low level behavior of
waste separate (mean 1.48, S.D. 0.548),low level behavior of solid waste collection
(mean 2.50,S.D. 0.223),low level behavior of dumping solid waste(mean 2.26,S.D.
0.256) and low level behavior of disposal solid waste (mean 1.83,S.D.
2.078).Implementation of the guidelines to solve the problem of waste management
by using A-I-C technique. The way to solve the problem that people in community
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propose are develop the model from solid waste management by themselvesand
solid waste management by helping from other sector.
Conclusion: Determination of solid waste management problem in this
community is predisposing factor, enabling factors and reinforcing factor. The people
in the community perceive to cause of problem and awareness to solve this
problem. The community participate to finding a way to solve solid waste problem
in community and there are conclusions follows by support of knowledge and
budget from relevant sectors, campaign for create consciousness about solid waste
management and create community agreement.
Keyword: Solid waste management, community participation, model, A-I-C technique
ความนํา
ในประเทศไทยมีขยะมูลฝอยปริมาณถึง 26.85 ลานตันตอป หรือประมาณ 73,560 ตันตอวัน
นั้น และเกือบรอยละ 50 ของขยะดังกลาวไดรับการกําจัดอยางไมถูกวิธี รวมถึงเหลือตกคางในพื้นที่
ตางๆ จนกอใหเกิดวิกฤติการณตามมา ไดแก ขยะลนประเทศ เห็นไดจากปริมาณขยะเพิ่มขึ้นถึงปละ
0.6 ลานตัน และเมื่อมีข ยะปริมาณมาก ผลที่ตามมาคือสถานที่กํา จัดขยะจํา นวน 433 แหง ไม
เพี ย งพอต อ การกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยที่ ถู ก ต อ งตามหลั ก วิ ช าการ(กรมควบคุ ม มลพิ ษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,2559) เนื่องจากในปจจุบันมีการเพิ่มขึ้นของอัตราประชากร การ
ขยายตัวดานเศรษฐกิจ การพัฒนาอุตสาหกรรมและความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําใหในประเทศ
ไทย ประสบปญหาเรื่องมลภาวะโดยเฉพาะเรื่องของขยะมูลฝอยซึ่งเพิ่มจํานวนขึ้นมากขึ้นทุกปหมูบาน
สี่หลัง หมูที่ 4 ตํา บลแมฟา หลวง อํา เภอแมฟา หลวง จังหวั ดเชียงราย อยูบ นพื้น ที่มีความสู งจาก
ระดับน้ําทะเล 819 เมตร ซึ่งเปนบริเวณพื้นที่สูงทั้งหมด บานสี่หลังเปนชุมชนที่มีลักษณะเปนชนบท
และประชากรทั้ง หมดเปนชาวไทยภูเ ขา เผา อาข า ซึ่ งส ว นใหญ นั้น จะไมไ ดเรียนหนั งสื อ และไม มี
ความรูในดานการคัดแยกขยะมูลฝอยและจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกวิธี ประกอบกับสภาพพื้นที่ของ
หมูบานที่ตั้งอยูบนภูเขาและมีสภาพพื้นที่ที่ยากลําบาก ทํา ใหเสนทางในการเดินทางและการเขาถึง
บริเวณทายหมูบานคอนขางยากลําบาก ซึ่งทํา ใหมีปญหาในดานขอตกลงในการจัดการขยะมูลฝอย
ภายในหมูบาน สงผลใหชาวบานในหมูบานนั้นนําขยะมูลฝอยของแตละครัวเรือนไปทิ้งบริเวณขางถนน
ที่เกิดดินทรุด หรือบริเวณทายสวนของตนเอง สวนการกําจัดเศษอาหารตา งๆนั้นชาวบานจะทิ้งอยู
บริเวณรอบๆบริเวณบานของตนเอง ซึ่งทําใหสงกลิ่นรบกวน ซึ่งเปนผลเนื่องมาจากในหมูบานนั้นไมมี
มาตรการและขอตกลงในการจัดการขยะมูลฝอยที่ชัดเจน
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จากปญหาดังกลา วเพื่อเปนการแกไขปญหาขยะมูลฝอยในชุมชนบานสี่หลังในระยะยาว จึง
ตองอาศัยการมี สวนรว มของชาวบานในชุมชน เพื่อชวยใหเกิดความรูสึกถึงการมีสวนรวม ยินยอม
ปฏิบัติตามและยอมรับรูปแบบการจัดการแกไขปญหาขยะมูลฝอยอยางสมัครใจ โดยจะเกิดความรูสึก
รว มกั นคือ ความตระหนัก ในเรื่องผลกระทบของการจัด การขยะมูลฝอยอยา งไมถูกวิธีทั้งที่สงผล
กระทบโดยตรงตอตนเองและสงผลกระทบถึงทางดานสิ่งแวดลอม และมุงหวังใหกระบวนการมีสวน
รวมของชุมชนเขา มามีสวนในการพัฒนารูปแบบแนวทางในการจัดการป ญหาขยะมูลฝอยในชุมชน
โดยประยุกตใชเทคนิคA-I-C (Appreciation Influence Control) ซึ่งจะกระตุนใหเกิดการมีสวนรวม
ของชาวบานในชุมชน ทั้งในดานการหาสาเหตุและปจจัยของปญหา และหาแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบในการจัดการแกไขปญหาขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและชาวบานสามารถ
ดําเนินการทําตามรูปแบบไดอยางยั่งยืน
ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงศึกษาความรูและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของชาวบานในชุมชน
พรอมทั้งศึกษากระบวนการ/แนวทางในการแกไขปญหาขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน
และชาวบานในชุมชนสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางยั่งยืน
วัตถุประสงคการวิจัย
ศึกษาความรู พฤติกรรมและปจจัยที่มีความเกี่ยวของในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน และ
รวมกับประชาชนในชุมชนวางแผนจัดทําโครงการเกี่ยวกับการจัดการแกไขปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน
บานสี่หลัง ตําบลแมฟาหลวง อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

วิเคราะหสถานการณการจัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชน
-ปจจัยเอื้อ ปจจัยนํา และปจจัยเสริม ใน
ดานการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
-การคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา
การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
การมีสวนรวมและความตองการในการ
แกไขปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน
-ประยุกตใชเทคนิค A-I-C
(Appreciation Influence Control)

รูปแบบในการแกไขปญหาการจัดการขยะ
มูลฝอยในชุมชนโดยกระบวนการการมี
สวนรวมของคนในชุมชน
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วิธีดําเนินการวิจัย
รูป แบบในการวิจัย เปนการวิ จัย แบบผสมผสาน (Mixed Methods) ทั้ง ในเชิ งปริ มาณ
(Quantitative)เพื่ อศึกษาสถานการณการจัดการขยะมู ลฝอยในดา นความรูแ ละพฤติก รรมในการ
จัดการขยะมูลฝอยของชาวบาน และเชิงคุณภาพ (Qualitative) เพื่อศึกษาคนหารูปแบบในการแกไข
ปญหาการจัดการขยะมูลฝอยของชาวบานในชุมชน บานสี่หลัง ตําบลแมฟาหลวง อําเภอแมฟาหลวง
จังหวัดเชียงราย
กลุมเปาหมายในการวิจัย คือ กลุมผูนําชุมชน และผูที่มีสวนไดสวนเสียในชุมชน บานสี่หลัง
ตําบลแมฟาหลวง อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงรายแบงไดเปน 2 กลุม คือ 1. กลุมตัวอยางในการ
เก็บรวบรวมขอมูลในเชิงปริมาณ คือ เก็บทั้งหมด 37 หลังคาเรือน จํานวนคนทั้งหมด คือ 58 คน ซึ่ง
คิดเปนรอยละ 69.02 ของกลุมตัวอยา งที่คํา นวณโดยการใชสูตร ทาโร ยามาเน(Taro Yamane,
1973) 2. กลุมตัวอยางในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพไดแก กลุมผูนําชุมชน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน
กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน และตัวแทนจากประชาชนจํานวนหนึ่งคนตอหนึ่งหลังคาเรือนทั้ง
37 ครัวเรือน มีผูที่สนใจอยากเขารวมประชุมจํานวน 36 คนจาก 37 ครัวเรือน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มี 2 ลักษณะ คือ
1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) ซึ่งประกอบดวย
แบบสอบถามจํานวน 1 ชุด แบงออกเปน 3 สวน คือ ขอมูลทั่วไป แบบประเมินความรูในการ
จัดการขยะมูลฝอย และแบบประเมินพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยของชาวบานในชุมชน โดย
แบบสอบถามประยุกตใชมาจากงานวิจัย ความรู ทัศนคติและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองควนหลัง อํา เภอหาดใหญ จั งหวัดสงขลา(สมพงษ แกว
ประยูร,2558)
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative)
ในกระบวนการศึกษาสภาพปญหาและการพัฒนารูปแบบในการแกไขปญหาการจัดการขยะ
มูล ฝอยของชาวบา นในชุม ชน โดยประยุ ก ตใ ชก ระบวนการมีส ว นร ว ม A-I-C (Appreciation
Influence Control) เพื่อใหชาวบานมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในดานสาเหตุและปจจัยของ
การจัดการปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน และการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ตาม
กระบวนการดัง 3 ขั้นตอนดังตอไปนี้
ขั้นตอน A : Appreciation
ในการศึกษาหาสถานการณการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนนั้นไดนํากระบวนการ
กลุม (Focus group) มาประยุตใชโดยแบงกลุมชาวบานที่เขารวมประชุมออกเปน 2 กลุมคือ กลุม
ผูนําชุมชน และกลุมผูที่มีสวนไดสวนเสียในชุมชน เพื่อใหทุกคนสามารถเสนอความคิดเห็นของตนเอง
ไดอยางเต็มที่ เพื่อใหไดมาซึ่งสถานการณการจัดการขยะมูลฝอยทั้งในอดีต และปจจุบัน และสาเหตุ

482

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจัย ครั้งที่ 4

และปจจัยที่เปนปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ หรือปจจัยเสริมที่เกี่ยวของกับปญหาในการจัดการขยะมูลฝอย
ของชาวบานในชุมชนอยางแทจริง
ขั้นตอน I : Influence
ในขั้นตอนนี้ไ ดป ระยุกตใชการระดมสมองเพื่อ ใหช าวบา นทุก คนรว มกั นคิด และ
แสดงความคิดเห็น ในการวางแผนการดําเนินการและกิจกรรมในการแกไขปญหาการจัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชน เพื่อใหไดมาซึ่งในรูปแบบแนวทางการแกไขปญหาอยางที่ชุมชนตองการ
ขั้นตอน C : Control
ในขั้นของการกําหนดแผนปฏิบัติการและผูรับผิดชอบ ชาวบานที่เขารวมประชุมได
รวมแสดงความคิดเห็นโดยอภิปรายรวมกัน โดยอาศัยความรวมมือและการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อ
เปนการกระตุนใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการพัฒนาชุมชนจะตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย
เพื่อนําไปวางแผนโครงการที่ชัดเจน โดยพิจารณาจาก ความยากงายในการปฏิบัติในชุมชน ประโยชน
ที่ไดรับ ความรวมมือของคนในชุมชน และประหยัดงบประมาณ รวมทั้งกําหนดผู รับผิดชอบแตละ
หนา ที่ ซึ่งสมาชิกในที่ประชุมรวมกันกําหนด และรว มกันรับผิดชอบตอโครงการ ซึ่งทําใหรูสึกเปน
เจาของโครงการ ซึ่งนําไปสูการยอมรับ และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงในชุมชน

ผลการวิจัย
การวิจัยเชิงสํารวจ (survey research)
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของผูที่เขารวมการศึกษาจากบานสี่หลัง หมูที่4 ตําบลแม
ฟาหลวง อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงรายพบวาสว นใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ55.2สว น
ใหญมีอายุระหวาง 50-59 ป คิดเปนรอยละ 50 ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาคริสต คิดเปนรอย
ละ70.7 ไมไดรับการศึกษามากที่สุด คิดเปนรอยละ74.1 และสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิด
เปนรอยละ 51.7
1.

ตารางที่ 1 แสดงขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของผูท่เี ขารวมการศึกษาจากบานสี่หลัง หมูที่4 ตําบลแมฟา
หลวง อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
ตัวแปร

จํานวน

รอยละ

26

44.8

เพศ
ชาย
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หญิง

32

55.2

15-19

2

3.4

20-29

4

6.9

30-39

11

19

40-49

12

20.7

50-59

29

50

พุทธ

17

29.3

คริสต

41

70.7

ไมไดรับการศึกษา

43

74.1

ประถมศึกษา

2

3.4

มัธยมศึกษาตอนตน

2

3.4

มัธยมศึกษาตอนปลาย

11

19.0

เกษตรกร

30

51.7

รับจางทั่วไป

15

25.9

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว

1

1.7

ขาราชการ/พนักงานรัฐ

1

1.7

ไมประกอบอาชีพ

11

19

ชวงอายุ

ศาสนา

การศึกษา

การประกอบอาชีพ

ตารางที่ 2 ขอมูลระดับความรูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของผูที่เขารว ม
การศึกษา พบวาผูที่เขารวมการศึกษาจากบานสี่หลัง หมูที่4 ตําบลแมฟาหลวง อําเภอแมฟาหลวง
จังหวัดเชียงราย
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ระดั บ ความรู เ กี่ย วกั บ การจัด การขยะมู ล จํานวน
ฝอยในครัวเรือน

รอยละ

ระดับต่ํา

8

13.8

ระดับปานกลาง

10

17.2

ระดับสูง

40

69

ตารางที่ 3 ขอมูลระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของผูที่เขารวม
การศึกษา พบวาผูที่เขารวมการศึกษาจากบานสี่หลัง หมูที่4 ตําบลแมฟาหลวง อําเภอแมฟาหลวง
จังหวัดเชียงราย
พฤติกรรมเกี่ยวกับการ
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
ระดับพฤติกรรม
จัดการขยะมูลฝอยใน
มาตรฐาน
ครัวเรือน
พฤติกรรมในการคัดแยกขยะ
1.48
0.59
ระดับต่ํามาก
มูลฝอย
พฤติกรรมการเก็บรวบรวม
2.50
1.09
ระดับต่ํา
ขยะมูลฝอย
พฤติกรรมการเก็บขนขยะมูล
2.26
2.07
ระดับต่ํา
ฝอย
พฤติกรรมการกําจัดขยะมูล
1.83
1.04
ระดับต่ํา
ฝอย
ตอนที่ 2 ขอมูลระดับความรูและระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
ของผูที่เขารวมการศึกษา พบวาผูที่เขารวมการศึกษาจากบานสี่หลัง หมูที่4 ตําบลแมฟาหลวง อําเภอ
แมฟา หลวง จั งหวัดเชี ย งราย พบว า ส ว นใหญ มี ร ะดั บ ความรูเ กี่ ย วกั บ การจั ด การขยะมู ล ฝอยใน
ครัวเรือนอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ69 ในสวนของระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือน พบวาผูที่เขารวมการศึกษามีระดับพฤติกรรมในการคัดแยกขยะมูลฝอยอยูในระดับที่ต่ํา
มากโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.48 มีพฤติกรรมในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย,การเก็บขนขยะมูลฝอย
และการกําจัดขยะมูลฝอยอยูในระดับต่ําโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.50,2.26 และ1.83 ตามลําดับ
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การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research)
2.1 การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสถานการณการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ในชุมชน
บานสี่หลัง หมูที่4 ตําบลแมฟาหลวง อําเภอแมฟาหลวง ตามกรอบแนวคิดดังตอไปนี้
2.

ประเด็นที่ 1 ปจจัยนํา (Predisposing factor) ที่มีผลเกี่ยวกับสถานการณในการจัดการขยะ
มูลฝอยในชุมชน
ปจจัยดา นความรู พฤติกรรม และทัศนคติเกี่ย วกับ การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรื อนใน
ชุมชน พบวาผูที่เขารวมการศึกษาสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยอยูในระดับพื้นฐาน
สวนในดานของพฤติกรรมพบวา สวนใหญไมมีการคัดแยกขยะในครัวเรือน การทิ้งขยะเรี่ยราดตาม
รอบๆบริเวณหมูบานและมีการนําขยะทุกชนิดฝงกลบรวมลงไปในดิน สําหรับดานทัศนคติเกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูล ฝอยในครัว เรื อน พบว า สว นใหญมีค วามเชื่อ วา การจั ดการขยะมู ลฝอยเปน หน า ที่
รับ ผิดชอบของผูนําชุมชนหรือองคการบริหารสวนตํา บลและการนํ า ขยะมู ลฝอยไปทิ้งให หา งจาก
หมูบานหรือบริเวณที่ตนอยูอาศัยนั้นจะไมทําใหเกิดผลเสียหรืออันตรายแกตนเองและคนในหมูบาน
ประเด็นที่ 2 ปจจัยเอื้อ (Enabling factors) ที่มีผลเกี่ยวกับสถานการณในการจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชน
ปจจัยที่เอื้อใหเกิดสถานการณในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนบานสี่หลัง หมูที่4 ตําบลแม
ฟาหลวง อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย พบวาลักษณะภูมิประเทศที่เปน ภูเขาและทางลาดชัน
ของหมูบาน ทําใหเกิดยากลําบากแกการเดินทางระหวางหัวหมูบานไปทายหมูบานโดยเฉพาะในชวง
หนาฝน จึงเปนสาเหตุที่ทาํ ใหการจัดเก็บขยะจากรถเก็บขยะขององคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง
เปนไปไดยากและคนในชุมชนเองก็ไมสามารถนําขยะมารวบรวมที่จุดเดียวกันได นอกจากนี้ยังมีปจจัย
ทางดานรายไดของแตละครัวเรือน พบวาสวนใหญมีรายไดนอยมีผลทําใหไมสามารถจายคาจัดเก็บ
ขยะแบบรายเดือนไดจึงจัดการขยะในครัวเรือนดวยตนเอง
ประเด็นที่ 3 ปจจัยเสริม (Reinforcing factor) ที่มีผลเกี่ยวกับสถานการณในการจัดการขยะมูลฝอย
ในชุมชน
ปจจัยที่เสริมใหเกิดสถานการณในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนมีบานสี่หลัง หมูที่4 ตําบล
แมฟาหลวง อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย พบวาขอตกลงเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชนไมมีความชัดเจน ประกอบกับไดมีการลงประชุมในหัวขอนี้หลายครั้งแตก็ไดขอสรุปเดิมคือการ
จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนดวยวิธีของตนเองในแตละครัวเรือน จึงทําใหเผชิญปญหาเกี่ยวกับขยะ
ในรูปแบบเดิมอยูตลอด ประกอบกับเรื่องของขยะอันตรายในชุมชนไดมีการตั้งจุดเปนถังขยะอันตราย
สีแดงและทางสวนขององคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวงจะมีการเก็บในทุกๆวันที่ทําการจายเบี้ย
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ผูสูงอายุ ถึงแมวาจะมีมาตรการในเรื่องนี้แตก็ไมประสบความสําเร็จเนื่องจากไมมีประชาชนนําขยะ
อันตรายมาสงหรือนํามาทิ้งบริเวณจุดเลย
2.2 การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ ความตองการในการแกไ ขปญหาการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน ในชุมชนของบานสี่หลัง หมูที่ 4 ตําบลแมฟาหลวง อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
แบบมีสวนรวมและพัฒนาแนวทางการวางรูปแบบของโครงการเพื่อแกไขปญหาการจัดการขยะมูล
ฝอยในครัวเรือนตามรูปแบบของประชาชนในชุมชนโดยประชาชนไดมีการสรุปประเด็นออกมาเปน
สองประเด็นตามกรอบแนวคิดดังตอไปนี้
ประเด็นที่ 1 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนดวยตนเอง
จากกระบวนการมีสว นรว มในการวางรูปแบบของโครงการ (AIC technique) พบวา
ประชาชนมีความตองการในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนดวยตนเอง โดยไดเสนอแนวทางการ
คัดแยกขยะมูลฝอยเองในแตละครัวเรือน การนําขยะมูลฝอยมาใชใหเกิดประโยชนรวมถึงการสราง
รายไดจากขยะมูลฝอย การปลูกจิตสํานึกใหกับคนในชุมชนโดยเฉพาะเยาวชนเพื่อสรางความตระหนัก
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนของตนเองและการสรางขอตกลงในชุมชนเพื่อเปนแนวทางใน
การจัดการขยะของประชาชนในชุมชนทุกคน โดยประชาชนในชุมชนไดเสนอประเด็นเหลานี้เพื่อนํามา
วางรูปแบบของโครงการ
ประเด็นที่ 2 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนโดยการสนับสนุนจากองคกรอื่น
จากกระบวนการมีสว นรว มในการวางรูปแบบของโครงการ (AIC technique) พบวา
ประชาชนมีความตองการใหองคกรตา งๆที่มีสว นเกี่ย วของในชุมชน เขา มามีสวนชวยเหลือในบาง
กระบวนการของโครงการ ทั้งในดา นของการใหความรูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
และดานการสนับสนุนทางงบประมาณและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
จากการขอมูลที่ไดศึกษาจากทั้งสถานการณในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและความ
ตองการในการแกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ในชุมชนของบานสี่หลัง หมูที่ 4 ตําบล
แมฟาหลวง อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงรายแบบมีสวนรวมและพัฒนาแนวทางการวางรูปแบบ
ของโครงการเพื่อแกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนตามรูปแบบของประชาชนในชุมชน
ทําใหไดกรอบแนวคิดของรูปแบบการดําเนินโครงการดังตอไปนี้
โครงการหมูบานสะอาด แยกขยะเพื่อหมูบานเพื่อตัวเรา
กรรมการการดําเนินงาน
1. นายฉัตรชัย วิมลกิตติชัย
ประธานโครงการ
2. นายดนุพล วิเศษณงามปกรณ
รองประธาน
3. นางผกาวรรณ วิมลแสงนิล
เลขานุการ
4. นางพรรณี เชอหมื่อ
เหรัญญิก
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5.
6.
7.
8.

นายอาของ อาจอ
นายชาติชาย จรูญโกศลเกษม
นายฐากรณ เดชะพัฒนากิจ
นายพีรพล วิมลรุงเรืองกุล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รูปแบบการดําเนินโครงการ
จากกระบวนการมีสวนรวมในการวางรูปแบบของโครงการ (AIC technique) ในชุมชนสี่หลัง
หมูที่ 4 ตําบลแมฟาหลวง อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงรายทําใหไดรูปแบบของโครงการดังตอไปนี้
กิจกรรมที่ 1 การสงเสริมดานความรูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและการนําขยะมูลฝอย
ไปใชใหเกิดประโยชน จัดการอบรมใหความรูในหัวขอการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน อธิบายถึง
ลักษณะของขยะประเภทตางๆ การนําขยะมาทํา ใหเกิดประโยชนกับชุมชนใหมากที่สุด รวมถึงอธิบาย
ถึงอันตรายของขยะมูลฝอยที่เปนพิษ และผลกระทบตอสุขภาพที่เกิ ดขึ้น จากการกําจัดขยะมูลฝอย
อยางไมถูกสุขลักษณะ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมหลังการเรียนรูเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย
เพือ่ ประเมินความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ใหความรูไปขางตนของผูที่
เขารวมกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมสงเสริมและรณรงคเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน เพื่อ
เพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการและการคัดแยกขยะมูลฝอยแกคนในชุมชน
โดยการดําเนินกิจกรรมจะมีการจัดขึ้นในทุกๆสัปดาห สัปดาหละหนึ่งวัน ในการรณรงคจะประกอบไป
ดวยการจัดเก็บขยะมูลฝอยและทําความสะอาดบริเวณของหมูบานและบริเวณโดยรอบ โดยประชาชน
ในชุมชนรวมมือกันเก็บกวาดขยะมูลฝอยและคัดแยกขยะที่เก็บไดไวใหเปนสัดสวน สําหรับกิจกรรมนี้
จะมุงเนนกลุมการสรางจิตสํานึกใหแกคนในชุมชน
กิจกรรมที่ 3 สรางขอตกลงเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยรวมกันในชุมชน
การสรางขอตกลงในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน จัดขึ้นเพื่อสรางแนวทางในการจัดการขยะมูล
ฝอยในประชาชนชุมชนในชุมชนใหมีทิศทางในการจัดการขยะมูลฝอยเปนไปในแนวทางเดียวกัน โดย
การสรางขอตกลงนี้ประกอบไปดวย 3 ประเด็นดังตอไปนี้
ประเด็นที่ 1 การกําจัดขยะและการคัดแยะขยะในแตละครัวเรือน ทุกๆครัวเรือน ในสวนของ
ประเด็นนี้ทางชุมชนจะมีขอตกลงคือ การจัดใหมีถังขยะแยกประเภททั้งขยะทั่วไป ขยะยอยสลายได
ขยะรีไซเคิล และ ขยะอันตราย ที่ทําขึ้นเองภายในครัวเรือนเพื่อใชในการคัดแยกขยะ โดยในวันที่ 15
ของทุกเดือนจะมีการลงสุมตรวจการคัดแยกขยะของครัวเรือนโดยคณะกรรมการผูรับผิดชอบ และใน
วั น ที่ 1 ของทุก เดื อ นจะมี ก ารนํ า ขยะที่ ส ามารถขายได ข องแต ล ะครั ว เรื อ นมาส ง ขายให แ ก
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คณะกรรมการของโครงการเพื่อสรา งรายไดใหแกป ระชาชนในชุ มชน นอกจากนี้กํา ไรบางสว นที่
คณะกรรมการไดจากการรับซื้อขยะจากประชาชนในชุมชน นํากําไรสวนนี้ไปซื้อไขไก หรือสิ่งของ
เล็กๆนอยๆ เพื่อนํามาแลกเปลี่ยนกับขยะอันตรายของประชาชน นอกจากการสรางรายไดแลวยังจะ
เห็นไดวาสามารถนํามาตอยอดเพื่อสรางแรงจูงใจในการคัดแยกขยะอันตรายของประชาชนในชุมชน
นอกจากนี้กระบวนการหมุนเวียนนี้ยังสงผลใหมีการนําขยะอันตรายไปกําจัดไดอยางถูกวิธีอีกดวย
ประเด็นที่ 2 นํา ขยะอันตรายที่รวบรวมไวมาสง มอบใหกับ คณะกรรมการผูรับ ผิดชอบ
โครงการในทุกวันที่มีการแจกเบี้ยเลี้ยงใหแกผูสูงอายุในชุมชนสําหรับการดําเนินขอตกลงนี้จะตอง
อาศัยการสรางแรงจูงใจในการนําขยะอันตรายมาทิ้งและนําไปกําจัดอยางถูกวิธีโดย การนํากระบวน
กรหมุนเวียนของเงินที่ไดจากการขายขยะตามประเด็นที่ 1หลังจากที่ประชาชนในชุมชนนํา ขยะมา
แลกเปลี่ยนสิ่งของแลว ในสวนของคณะกรรมการจะนําขยะอันตรายไปสงมอบใหแกองคการบริหาร
สวนตําบลแมฟาหลวงเพื่อนําไปกําจัดอยางถูกตอง
ประเด็นที่ 3 กําหนดบทลงโทษหากพบเห็นคนทิ้งขยะไมถูกวิธีหรือไมปฏิบัติตามขอตกลง
การกําหนดบทลงโทษนี้ไดเปนไปตามการตกลงรวมกันของคนในชุมชนสี่หลัง หมู ที่ 4 ตําบลแมฟ า
หลวง อําเภอแมฟา หลวง จังหวัดเชียงรายแลว คือกําหนดใหมีการประกาศชื่อผูกระทําผิดขอตกลง
ของชุมชนในที่ประชุมกลางของหมูบานที่จะมีการจัดประชุมขึ้นในทุกๆเดือนเดือนละหนึ่งครั้ง จากนั้น
ใหประชาชนทุกคนชวยกันตักเตือนและชวยกันสงเสริมใหผูกระทําผิดปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการขยะมูล
ฝอยใหเปนไปในแนวทางเดียวกับขอตกลงของชุมชน
การอภิปรายผล
จากการศึกษาสถานการณการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนสี่หลัง หมูที่ 4 ตําบลแมฟาหลวง
อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย พบวาประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนนี้สวนใหญมีความรูขั้นพื้นฐาน
เกี่ย วกั บการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนประชาชนมีความรูมากมายเกี่ ยวกับ ผลกระทบที่ เป น
อันตรายจากขยะมูลฝอยแตมีความรูในเชิงลึกเกี่ยวกับการแพรกระจายของอันตรายจากขยะมูลฝอยสู
สิ่งแวดลอมหรือสวนอื่นๆนอยมาก(Keita Mamady,2016)สําหรับพฤติกรรมในการจัดการขยะมูล
ฝอยในครัวเรือน ประชาชนมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยอยูในระดับนอย โดยเฉพาะพฤติกรรม
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน เมื่อพิจารณาถึงปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริมที่มี
ความเกี่ยวของกับการเกิดปญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแลวพบวา ทัศคติที่เกี่ยวกับ
การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของชุมชน สภาพภูมิประเทศของชุมชนที่เปนลาดชันมาก ปจจัย
ทางดานรายไดในแตครัวเรือนและความไมชัดเจนของขอตกลงที่เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุ มชน เป นสาเหตุที่ทํา ใหป ระชาชนในชุมชนมีรูป แบบในการจัด การขยะมู ลฝอยตามที่เ ป นอยูใ น
ปจจุบัน ดานความตองการในการแกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนโดยกระบวนการมีสวน
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รวมของชุมชนพบวาประชาชนในชุมชนมีความตองการในการแกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอยดวย
ตนเองโดยมีสวนรวมในการวางรูปแบบของโครงการทั้งหมด สําหรับโครงการที่ชุมชนไดเสนอแนวทาง
นั้นคือ โครงการหมูบานสะอาด แยกขยะเพื่อหมูบานเพื่อตัวเรา ไดมีการกําหนดผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินโครงการเพื่อสรางความเรียบรอยและความยั่งยืนในการดํา เนิ นโครงการ ผูรับผิดชอบจะมี
หนา ที่ในการประสานงานระหวางในหนวยงานเองและหนวยงานตา งๆที่เขา มาเกี่ยวของทําให การ
จัด การเปน ไปอย างมีป ระสิทธิภาพและตอเนื่อ ง(ยุวัฒ น วุฒิเมธีและ ศุ ภวรรณ ภิ รมย ทอง,2558)
สําหรับการดําเนินโครงการจะมีรูปแบบกิจกรรมเนนไปในทางการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนและ
นําไปใชใหเกิดประโยชน นําไปกําจัดอยางถูกวิธีโดยกระบวนการคัดแยกขยะมูลฝอยเปนกระบวกการ
แรกที่ไดรับการแนะนําและถูกนํามาใชในการจัดการกับปญหาขยะมูลฝอยในครัวเรือนและในชุมชน
อยา งแพรหลายโดยจะมีการมุง เนน เกี่ยวกับ การลดลงของปริม ารขยะที่เกิด ขึ้น ในครั ว เรื อ น (Kui
Li,2007)การปลูกจิตสํานึกแกคนในชุมชนโดยการรณรงคชวยกันทําความสะอาดและเก็บกวาดขยะ
รอบๆบริเวณหมูบานหนึ่งครั้งตอสัปดาห นอกจากนั้นยังมีการสรางขอตกลงที่ชัดเจนเพื่อเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนใหแกคนในชุมชนโดยการทําความเขาใจที่
ตรงกันในเรื่องของการจัดการขยะประเภทตางๆและการกํา หนดบทลงโทษเกี่ยวกับผูที่กระทํ าผิด
ขอตกลง
ขอเสนอแนะ
การศึกษาเพื่อหารูปแบบของโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนชาวเขาเผาอา
ขาในบา นสี่หลัง หมูที่ 4 ตําบลแมฟาหลวง อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย สามารถชวยในการ
ออกแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมตามความตองการของชุมชนนี้ ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
ควรนํารูปแบบของโครงการนี้ไปปฏิบัติและติดตามผลของโครงการอยางตอเนื่องตอไป
เอกสารอางอิง
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับโรคฟนผุในเด็กอายุ 2-5 ป ที่เขามารับบริการคลินกิ เด็ก
สุขภาพดี ณ โรงพยาบาลแมสาย จังหวัดเชียงราย
Factors associated with tooth decay among children aged 2 to 5 years
who came to receive the service at well-baby clinic,
Mae Sai hospital, Chiang Rai
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บทคัดยอ
คาเปาหมายทันตสุขภาพประเทศไทย ในป 2563 ตองการใหในเด็กอายุ 3 ป เปนโรคฟนผุไม
เกินรอยละ 30 แต จากขอมูลของโรงพยาบาลแมสาย จังหวัดเชียงราย ในป พ.ศ. 2560 พบวาโรคฟน
ผุเปนโรคหนึ่งในหา ลําดับ แรกและพบเด็กอายุ 3 ปเปนโรคฟนผุ ถึงรอยละ 61.85 การศึก ษานี้จึ ง
ตองการศึกษาปจจัย ที่สัม พันธกับ โรคฟ นผุในเด็ก เล็ก ผูเขารวมการศึก ษาเปนเด็กอายุ 2-5 ปและ
ผู ป กครองที่ พ าเด็ ก มารั บ บริ ก ารคลิ นิ ก เด็ ก สุ ข ภาพดี โรงพยาบาลแม ส าย จํ า นวน 95 คน ใช
แบบสอบถามในการสัมภาษณผูปกครองเด็กเพื่อเก็บขอมูลทั่วไปและขอมูลเกี่ยวกับความรู ทัศนคติ
และการปฏิบัติตนดานทันตสุขภาพและการดูแลสุขภาพชองปากในเด็ก ประเมินระดับความรู ทัศนคติ
และการปฏิบัติ จากคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถามและแบงเปนระดับสูง (>80%) กลาง (6079%) และต่ํา (<60%) และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (chi-square) ผลที่ไดพบวา
ผูเขารวมศึกษาเปนเด็กเพศชาย (56.8%) และดื่มนมจากขวด (56.8%) ผูปกครองเด็กสวนใหญไมรู
หนังสือ (34.7%) อาชีพคาขาย (36.8%) เปนชาวพมา (49.5%) มีรายได 10,000-20,000 บาทตอ
เดือน (37.9%) มีระดับความรู ทัศนคติแะการปฏิบัติตน อยูในระดับกลาง (40%) ระดับสูง (53.7%)
และระดับดี (80.0%) ตามลําดับ มีความชุกของโรคฟนผุรอยละ 62.11 ปจจัยที่สัมพันธกับโรคฟนผุ
คือ เพศของเด็ก (เพศหญิง, aOR 8.33, 95%CI 2.24 – 30.99) ผูปกครองมีระดับความรูต่ํา (aOR
5.97, 95% CI1.09 – 32.81) และมีทัศนคติระดับกลาง (aOR 5.21, 95% CI 1.37 – 19.85)
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การศึกษานี้ ตอกย้ําใหเห็นถึงความสําคัญของการดูแลสุขอนามัยชองปากของเด็กซึ่งสัมพันธกับความรู
และทัศนคติของผูปกครอง
คําสําคัญ: โรคฟนผุ เด็กอายุ 2-5 ป คลินิกเด็กสุขภาพดี
Abstract
Thailand national oral health goal for the year 2020 were set in achieving
tooth decay in children aged 3 years to less than 30%. Mae Sai hospital documented
that in 2017, tooth decay is one of the top five diseases and 61.85% of tooth decay
among 3-years-old children was reported. Therefore, this study aimed to study
factors associated with tooth decay among young children. The cross sectional study
conducted on 95 children aged 2-5 years and their parents who came to well-baby
clinic at Mae Sai hospital. Face to face interviewed by a modified questionnaire was
used to collect data (demographic data, knowledge, attitude, and practice (KAP)
about dental health and dental care for children). The level of KAP was assessed
using a score of high (> 80%), medium (60-79%), and low (< 60%). Statistical analyses
by chi square were carried out using SPSS. Majority of children was male (56.8%) and
used bottle feeding (56.8%). Most of children’s parents were illiterate (34.7%),
merchant (36.8%), Burmese (49.5%) and earned 10,000-20,000 baht per month
(37.9%). Regarding dental care for their children, most of parents had moderate level
of knowledge (40.0%), high level of attitude (53.7%), and good level of practice
(80.0%). The prevalence of tooth decay among children aged 2-5 years is 62.11%.
The factors associated with tooth decay included gender of children (female ; aOR
8.33, 95%CI 2.24 – 30.99), low level of knowledge (aOR 5.97, 95%CI 1.09–32.81), and
moderate level of attitude (aOR 5.21, 95%CI 1.37–19.85). This study confirmed
importance of oral hygiene care and children care behaviors relating to tooth decay.
Parent’s knowledge and attitudes was important factors for behaviors of oral health
care of their children.
Keywords: Tooth decay, Children aged 2-5 years, Well-baby clinic
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บทนํา
โรคฟนผุ (tooth decay หรือ dental caries) เปนโรคที่มีการทําลายฟนสวนที่โผลขึ้นมาใน
ชองปาก พบไดทั้งในสวนตัวฟน (tooth's crown : enamel and dentin) และรากฟนที่โผลพน
ออกมาจากเหงือก (tooth’s root : the layer under the dentin). ในสภาวะปกติ สภาพแวดลอม
ในชองปากมี ก ระบวนการเปลี่ยนแรธาตุแคลเซีย มและฟอสฟอรัสในชั้น ผิว เคลื อบฟ น กั บ น้ํา ลาย
ตลอดเวลาอยางสมดุล ทําใหเกิดการคืนกลับแรธาตุ (Remineralization) สูฟนอยางสมดุล แตใน
กระบวนการเริ่ ม ต น ของการเกิ ด ฟ น ผุ มั ก มี ส าเหตุ จ ากการที่ แ บคที เ รี ย บางชนิ ด โดยเฉพาะ
Streptococcus mutans มาเขารวมในกระบวนการเปลี่ยนแปลงคารโบไฮเดรต เชน แปง และ
น้ําตาลในอาหารที่รับประทานเขาไปแลวตกคางบนฟน หรือคราบแบคทีเรีย (Dental plague) ใหเปน
กรด (acid) ที่สามารถสลายแรธาตุที่เปนโครงสรางของฟน ทําใหฟนผุกรอน (decay หรือ caries)
การสลายแรธาตุของฟนนําไปสูการสูญเสียแรธาตุ (Demineralization) จากตัวฟน มากกวาการไดรับ
กลับคืน ซึ่งถาเกิดขึ้นบอยจะทําใหเกิดโรคฟนผุในที่สุด (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2561 และ
เชวงเกียรติ แสงศิรินาวิน 2560)
โรคฟ นผุ เปนโรคเรื้อรังที่แพรหลายมากที่สุดทั่วโลกและสรา งภาระคา ใชจา ยในการดูแล
สุขภาพ การรักษาโรคฟนผุมีราคาแพง คิดเปนรอยละ 5 ถึง 10 ของคาใชจายดานการดูแลสุขภาพ
โดยรวมในประเทศอุตสาหกรรม สวนในประเทศกําลังพัฒนาที่สวนใหญมีรายไดต่ํา มีความชุกของโรค
ฟนผุสูงและมากกวารอยละ 90 ของผูที่เปนโรคฟนผุไมไดรับการรักษา และคาดการณวาคนทั่วโลก
ประมาณ 5 พันลา นคนตางก็เคยไดรับผลกระทบจากโรคฟนผุ (World Health Organization,
2003)
ในประเทศไทย โรคฟนผุในเด็กเล็กอายุต่ํากวา 5 ปยังคงเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ และ
เนื่องจากโรคฟนผุสามารถตรวจพบไดในเด็กเล็ก แมแตในเด็กที่เริ่มมีฟนขึ้นใหม สาเหตุ สวนใหญที่
เกี่ยวของกับการเกิดโรคฟนผุในเด็กเล็กจึง มาจากพฤติกรรมการเลี้ยงดูของผูปกครองที่ไมเหมาะสม
เช น การเลี้ ย งลูก ด ว ยนมจากขวดการให เ ด็ก หลั บ คาขวดนม อาหารที่ นํ า มาให เ ด็ ก รั บ ประทาน
โดยเฉพาะขนมหวาน น้ําหวาน วิธีการทําความสะอาดชองปากใหเด็กหรือการไมใสใจดูแลสุขภาพชอง
ปากเด็ก เป น ต น นอกจากนี้ค วามรู แ ละทัศ นคติของผูป กครองก็ มี ความสํ า คั ญ เชน กัน เนื่อ งจาก
พฤติกรรมการเลี้ยงดูจะถูกสงผานทัศนคติ ความรูและทักษะตางๆจากผูปกครองสูเด็กเล็ก และปลูกฝง
จนเปนนิสัยของเด็กเล็กตอไป (ชนะชัย ศรีชัยปญหา.2560)
โรคฟนผุในเด็ก มีผลกระทบที่เห็นไดชัดเจนคือ หากฟนน้ํานมผุในสวนของฟนกราม เด็กจะ
เกิดความเจ็บปวดจากการบดเคี้ยวอาหารจนไมสามารถรับประทานอาหารไดตามปกติ สงผลตอการ
เจริญเติบโตของรางกายจนถึงกับขาดสารอาหาร นอกจากนี้ เด็กที่มีฟนน้ํานมผุจะมีเชื้อโรคในชองปาก
จํานวนมากและมีโอกาสเสี่ยงที่ฟนแทจะผุหรือเกิดฟนซอนเกไดสูงตามมา จากผลการสํารวจสภาวะ
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ทันตสุขภาพแหงชาติครั้งที่ 7 เมื่อพ.ศ. 2555 พบวา รอยละ 51.80 ของเด็กไทยชวงอายุ 3 ป มีฟนผุ
อยางนอย 1 ซี่ และมีฟนผุเฉลี่ยประมาณ 2.70 ซี่ จากฟนน้ํานมที่มีครบเกือบทุกซี่แลว (19.90 ซี่)
และยังพบวารอยละ 2.33 ของเด็กกลุมนี้ เริ่มมีการสูญเสียฟนแลวทั้งที่ฟนน้ํานมควรหลุดตามปกติ
ในชวงอายุ 6-13 ป (วรางคนา เวชวิธี 2556)
ขอมูลจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเกี่ยวกับการเกิดโรคฟนผุในเด็กอายุ 3 ป ใน
พื้นที่ภาคเหนือและพื้นที่จังหวัดเชียงราย พบมีฟนผุรอยละ 46.0 และ 70.65 ตามลําดับ(วรางคนา
เวชวิธี 2556) ขอมูลทันตกรรมของโรงพยาบาลแมสาย จังหวัดเชียงราย ตั้งแตป 2558 ถึง 2560
พบวา เด็กชวงอายุ 3 ป ที่มารับบริการคลินิกเด็กสุขภาพดี มีปญหาเกี่ย วกับ ชองปากและฟนเปน
จํานวนมาก คิดเปนรอยละ 52.56, 50.37, 61.85 ตามลําดับ (คลินิกทันตกรรมโรงพยาบาลแมสาย
จังหวัดเชียงราย,2558-2560) ซึ่งสูงมากเมื่อเทียบกับคาเปาหมายทันตสุขภาพประเทศไทย ในป
2563 ที่ตองการใหในเด็กอายุ 3 ป เปนโรคฟนผุไมเกินรอยละ 30 (บุญเอื้อ ยงวานิชากร 2552)
นอกจากนี้ ยังพบวาโรคฟนผุ เปนปญหา 1 ใน 5 โรคที่มีผูมาเขารับบริการที่โรงพยาบาลแมสายสูงสุด
จากขอมูลขางตน จะเห็นไดวาอัตราการเกิดโรคฟนผุในเด็กอายุต่ํากวา 5 ป ในอําเภอแมสาย
จังหวัดเชียงรายยังเปนปญหาอยู ผูวิจัยจึงตองการหาความชุกของโรคฟนผุในเด็กอายุต่ํากวา 5 ปที่เขา
มารับบริการคลินิกเด็กสุขภาพดี ณ โรงพยาบาลแมสาย นอกจากนี้ผูวิจัยยังเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
ผูปกครอง ในสวนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลี้ยงดู รวมไปถึงความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตนดา น
ทันตสุขภาพและการดูแลสุขภาพชองปากในเด็ก ซึ่งอาจเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับโรคฟนผุในเด็ก
ขอมูลที่ไดจากการวิจัยอาจนําไปใชเปนแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูปกครองในการดูแล
สุภาพชองปากเด็ก และยังสามารถนําไปวางแผนโครงการแกไขปญหาโรคฟนผุในเด็กอายุต่ํากวา 5 ป
ในผูที่มารับบริการในโรงพยาบาลแมสายตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อหาความชุกของโรคฟนผุและหาปจจัยที่มีความสัมพันธกับโรคฟนผุในเด็กอายุ 2 - 5 ปที่
เขามารับบริการคลินิกเด็กสุขภาพดี ณ โรงพยาบาลแมสาย จังหวัดเชียงราย
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้การวิจัยแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional analytical study) เพื่อหา
ความชุกของโรคฟนผุและหาปจจัยที่มีความสัมพันธกับโรคฟนผุในเด็กอายุ2 - 5 ปที่เขามารับบริการ
คลินิกเด็กสุขภาพดี ณ โรงพยาบาลแมสาย จังหวัดเชียงราย ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ เด็กอายุ
ระหวาง 2-5 ปและผูปกครองที่เขามารับบริการที่คลินิกเด็กสุขภาพดี ณ โรงพยาบาลแมสาย ในชวง
ระหวางวันที่ 1-28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 จากการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิของโรงพยาบาลแมสาย ใน
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ปงบประมาณ 2560 มีจํา นวนเด็กอายุระหวาง 2-5 ปที่ผูปกครองพาเขามารับบริการในคลินิกเด็กดี
ทั้งหมด 271 คน โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง ไดจํา นวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 95 คน
ผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑคัดเขาคือ เด็กอายุระหวาง 2-5 ป ที่มีฟนน้ํานมครบ 20 ซี่
และผูปกครองของเด็กซึ่งไดดูแล/เลี้ยงดูเด็กมาแลวมากกวา 6 เดือน สามารถสื่อสารภาษาไทยได และ
สมัครใจที่เ ขา รว มใหข อมูล และตอบแบบสอบถาม จากนั้นผูวิ จัย ทํา การเก็ บรวบรวมข อมู ลโดยใช
แบบสอบถามที่พัฒนามาจากพรรณราย ทัพนันตกุล (2556) แบบสอบถามนี้แบงเปน 5 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได จํานวน 13 ขอ
สวนที่ 2 ความรูทั่วไปดานทันตสุขภาพ และ ปจจัยที่มีผลตอการเกิดโรคฟนผุ จํานวน 10
ขอ โดยเปนคําถามแบบมีตัวเลือก 3 ขอ แลวใหเลือกคําตอบที่ถูกที่สุด 1 คํา ตอบ มีเกณฑการให
คะแนนดั งนี้ ถ า ตอบถู กให 1 คะแนน ถา ตอบผิดหรื อไม ตอบให 0 คะแนน โดยแบ งระดั บความรู
ออกเปน 3 ระดับตามเกณฑของ Bloom’s cut-off point คือ ระดับสูง (มากกวารอยละ 80 หรือ
คะเเนนรวมทั้งหมด อยูในชว ง 8-10 คะแนน) กลาง (รอยละ 60-79 หรือคะเเนนรวมทั้ งหมด อยู
ในชวง 6-7 คะแนน) และต่ํา (นอยกวารอยละ 60 หรือคะเเนนรวมทั้งหมด อยูในชวง 0-5 คะแนน)
สวนที่ 3 ทั ศนคติ เป นคํา ถามแสดงความคิ ดเห็น เกี่ ย วกับ แนวคิ ดและวิ ธี ก ารดูแ ลทั น ต
สุขภาพในเด็กเล็ก จํานวน 10 ขอ ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) ใช
มาตราวัดแบบลิเคิต (Likert Scale) แบงเปน 3 ระดับ คือ เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวยโดยจะมีขอ
คําถามเชิงบวก 5 ขอ เชิงลบ 5 ขอ รวมเปน 10 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนนคือ คําถามที่มีลักษณะ
เชิงบวก เห็นดวย ให 3 คะแนน ไมแนใจ ให 2 คะแนน ไมเห็นดวย ให 1 คะแนน คําถามที่มีลักษณะ
เชิงลบ เห็ นดว ย ให 1 คะแนน ไมแนใจ ให 2 คะแนน ไมเห็นดว ย ให 3 คะแนน การแบ งระดับ
ทัศนคติ ใชเกณฑของ Bloom’s cut-off point แบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับสูง (มากกวารอยละ 80
หรือ คะเเนนรวมทั้งหมด อยูในชวง 24-30 คะแนน) กลาง (รอยละ 60-79 หรือคะเเนนรวมทั้งหมด
อยูในชวง 18-23 คะแนน) และต่ํา (นอยกวารอยละ 60 หรือคะเเนนรวมทั้ งหมด อยู ในชวง 0-17
คะแนน)
สวนที่ 4 การปฏิบัติ การวัดความสม่ําเสมอในการดูแลสุขภาพชองปากในเด็ก จํานวน 8 ขอ
แบงเปน ปฏิบัติเปนประจํา ให 3 คะแนน ปฏิบัติบางครั้ง ให 2 คะแนน ไมปฏิบัติ ให 1 คะแนน
เกณฑการพิจารณาคะแนนระดับการปฏิบัติ วัดผลตามเกณฑการประเมินแบบชวง โดยแบงเปน 3
ระดับ คือ ระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่าํ ดังนี้ คะแนนเฉลี่ย2.34-3.00 หมายถึง มีระดับการ
ปฏิบัติสูง คะแนนเฉลี่ย 1.67-2.33 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติปานกลาง คะแนน 1.00-1.66
หมายถึง มีระดับการปฏิบัติต่ํา
สวนที่ 5 การตรวจสุขภาพชองปาก โดยทันตบุคลากรเปนผูบันทึกขอมูลในเรื่องจํานวนฟน
ทั้งปาก จํานวนฟนผุจาํ นวนฟนที่ตองอุด และจํานวนฟนที่ตอ งถอน
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ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามสวนที่ 1 จะไดรับการวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา เชน รอย
ละ ความถี่ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามสวนที่ 5 จะไดรับการวิเคราะห
ดวยสถิติเชิงพรรณนา เชน รอยละและความถี่ เพื่อหาความชุกของโรคฟนผุในกลุมตัวอยาง (เด็ก)
ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามสวนที่ 2 3 และ 4 ใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) โดย chisquare test และ multivariate logistic regression เพื่อวิเคราะหหาปจจัยที่มีความสัมพันธกับโรค
ฟนผุ
ผลการวิจัย
ขอมูลทั่วไป
กลุมตัวอยางซึ่งเปนเด็กอายุระหวาง 2-5 ปและผูปกครองที่มารับบริการในคลินิกเด็กสุขภาพ
ดี โรงพยาบาลแมสาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ทั้งหมด 95 คน พบวาเด็กสวนใหญอายุ 2 ป
(รอยละ 46.3) เปนเพศชาย (รอยละ 56.8) ยังดื่มนมจากขวดนม (รอยละ 56.8) สวนผูปกครองของ
เด็ก สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 85.3) มีอายุระหวาง 21-30 ป (รอยละ 53.7) สัญชาติเมียนมาร
(พมา) (รอยละ 49.5) ประกอบอาชีพคาขาย (รอยละ 36.8) ไมไดเรียนหนังสือ (รอยละ 34.7) และมี
รายไดอยูระหวาง 10,000-20,000 บาทตอเดือน (รอยละ 37.9) ขอมูลแสดงในตารางที่ 1
ความชุกของโรคฟนผุในกลุมตัวอยาง (เด็ก)
พบเด็กเปนโรคฟนผุจํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 62.11 สวนใหญเปนเพศหญิง ขอมูล
แสดงในตารางที่ 2
ตาราง 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมผูเขารวมการศึกษา จํานวนทั้งหมด 95 คน (n=95)
ลักษณะกลุมตัวอยาง
เด็ก
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ป)
2
3
4
5
Mean = 2.93
S.D. = 0.98

จํานวน n(%)

54 (56.8)
41 (43.2)
44 (46.3)
19 (20.0)
27 (28.4)
5 (5.3)
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ลักษณะกลุมตัวอยาง
Min – Max = 2- 5
ดื่มนมจากขวด
ใช
ไมใช
ผูปกครอง
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ป)
21-30
31-40
41-50
> 50
Mean = 30.45
S.D. = 9.07
Min -Max= 21- 62
ความสัมพันธกับเด็ก
บิดา/มารดา
ปู/ตา/ยา/ยาย
สัญชาติ
เมียนมาร (พมา)
ไทย
ชนชาติพันธุ
อาชีพ
เกษตรกร
รับจาง
คาขาย
รับราชการ
ไมไดทํางาน
การศึกษา
ไมไดศกึ ษา
ประถมศึกษา
สูงกวาหรือเทียบเทากับมัธยมศึกษา

จํานวน n(%)

54 (56.8)
41 (43.2)

14 (14.7)
81 (85.3)
51 (53.7)
31 (32.6)
9 (9.5)
4 (4.2)

83 (87.4)
12 (12.6)
47 (49.5)
34 (35.8)
14 (14.7)
7 (7.4)
28 (29.5)
35 (36.8)
2 (2.1)
23 (24.2)
33 (34.7)
28 (29.5)
34 (35.8)
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ลักษณะกลุมตัวอยาง

จํานวน n(%)

รายไดตอเดือน (บาท)
≤ 10,000
10,001 – 20,000
> 20,000
Mean = 15,145
S.D.= 7049.65
Min- Max = 7,500 - 35,500

35 (36.8)
36 (37.9)
24 (25.3)

ตารางที่ 2 ความชุกของโรคฟนผุในกลุมตัวอยาง (เด็ก) จํานวนทั้งหมด 95 คน (n=95)
ลักษณะ
ไมเปนโรคฟนผุ

จํานวน (%)
36 (37.89)

เปนโรคฟนผุ

59 (62.11)

เพศ
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

จํานวน (%)
30 (83.33)
6 (16.67)
24 (40.68)
35 (59.32)

ตารางที่ 3 ความรูทั่วไปดานทันตสุขภาพ และ ปจจัยที่มีผลตอการเกิดโรคฟนผุ ในกลุมตัวอยาง
(ผูปกครอง) จํานวนทั้งหมด 95 คน (n=95)
ระดับของความรู
ระดับสูง (คะแนน 8-10)
ระดับปานกลาง (คะแนน 6-7)
ระดับต่ํา (คะแนน 0-5)
Mean = 6.52 จาก 10
S.D. = 1.62 Min = 3 , Max = 10

จํานวน (%)
28 (29.5)
38 (40.0)
29 (30.5)
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ตารางที่ 4 ทัศนคติ เกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการดูแลทันตสุขภาพในเด็กเล็ก ในกลุมตัวอยาง
(ผูปกครอง) จํานวนทั้งหมด 95 คน (n=95)
ระดับของทัศนคติ
ระดับสูง (คะแนน 24-30)
ระดับปานกลาง (คะแนน 18-23)
ระดับต่ํา (คะแนน 0-17)
Mean = 23.61 จาก 30
S.D. = 3.22 Min = 18 , Max = 30

จํานวน (%)
51 (53.7)
44 (46.3)
0 (0.00)

ตารางที่ 5 การปฏิบัติ ความสม่ําเสมอในการดูแลสุขภาพชองปากในเด็กในกลุมตัวอยาง (ผูปกครอง)
จํานวนทั้งหมด 95 คน (n=95)
ระดับของการปฏิบัติ
ระดับสูง (คะแนน 2.34-3.00)
ระดับปานกลาง (คะแนน 1.67-2.33)
ระดับต่ํา (คะแนน 1.00-1.66)
Mean = 2.06 จาก 3
S.D. = 0.29

จํานวน (%)
70 (73.7)
6 ( 6.3)
19 (20.0)

ความรูทั่วไปดานทันต
สุขภาพ
กลุมตัวอยาง (ผูปกครอง) มีคะแนนความรูทั่วไปดานทันตสุขภาพ เฉลี่ย 6.52 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน อยูในระดับปานกลาง และสามารถแบงระดับความรู ของกลุมผูเขารวมศึกษา
ที่เปนผูปกครอง ไดเปน 3 ระดับ คือ อยูในระดับสูง 28 คน (รอยละ 29.5) อยูในระดับปานกลาง 38
คน (รอยละ 40) และ อยูในระดับต่ํา 29 คน (รอยละ 30.5) แสดงในตารางที่ 3
ทัศนคติ ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการดูแลทันตสุขภาพในเด็กเล็ก
กลุมตัวอยาง (ผูปกครอง) มีคะแนนทัศนคติ เกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการดูแลทัน ตสุขภาพใน
เด็กเล็ก เฉลี่ย 23.61 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 30 คะแนน อยูในระดับปานกลาง และสามารถแบง
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ระดับทัศนคติ ของกลุมผูเขา รวมศึกษาที่เปนผูปกครอง ไดเปน 2 ระดับ คือ อยูในระดับสูง 51 คน
(รอยละ 53.7) และอยูในระดับปานกลาง 44 คน (รอยละ 46.3) แสดงในตารางที่ 4
การปฏิบัติ ความสม่ําเสมอในการดูแลสุขภาพชองปากในเด็ก
กลุมตัวอยาง (ผูปกครอง) มีคะแนนการปฏิบัติ ความสม่ําเสมอในการดูแลสุขภาพชองปากใน
เด็กเฉลี่ย 2.06 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 3 คะแนน อยูในระดับปานกลาง และสามารถแบงระดับ
ความรู ของกลุมผูเขารวมศึกษาที่เปนผูปกครอง ไดเปน 2 ระดับ คือ อยูในระดับดี (สูงและปานกลาง)
76 คน (รอยละ 80.0) และอยูในระดับไมดี (ต่ํา) 19 คน (รอยละ 20.0) แสดงในตารางที่ 5
จากตารางที่ 6 แสดงถึ ง ความสั ม พั น ธ ใ นระดั บ 2 ตั ว แปร โดยที่ ยั ง ไม มี ก ารปรั บ ค า
ความสัมพันธที่เกิดจากตัวแปรรบกวน พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับโรคฟนผุในกลุมตัวอยางที่เปน
เด็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <0.05) ไดแก เพศ (ของเด็ก) สัญชาติของผูปกครอง การศึกษา
ระดับของความรูดานทันตสุขภาพ ระดับของทัศนคติเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการดูแลทันตสุขภาพ และ
ระดับของการปฎิบัติ ความสม่ําเสมอในการดูแลสุขภาพชองปากในเด็ก
จากตารางที่ 7 แสดงถึงความสัมพันธในระดับหลายตัวแปรในสมการถดถอยพหุคูณลอจิสติก
พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับโรคฟนผุในกลุมตัวอยางเด็กอายุ 2-5 ป ไดแก เพศ (ของเด็ก: เพศ
หญิง) (aOR 8.33, 95%CI 2.24 – 30.99) ระดับความรูดานทันตสุขภาพของผูปกครองที่อยูในระดับ
ต่ํา (aOR 5.97, 95% CI1.09 – 32.81) และระดับของทัศนคติเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการดูแลทันต
สุขภาพของผูปกครองที่อยูในระดับปานกลาง (aOR 5.21, 95% CI 1.37 – 19.85)
ตารางที่ 6 แสดงการวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธกับโรคฟนผุในกลุมตัวอยางเด็กอายุ 2-5 ป
(n=95) วิเคราะหทวิปจจัย (bivariate analysis)
ฟนผุ (n=59) ฟนไมผุ (n=36)
ลักษณะ
chi - square p-value
จํานวน (%)
จํานวน (%)
เพศ (เด็ก)
ชาย
24 (44.4)
30 (55.6)
หญิง
35 (85.4)
6 (14.6)
16.58
< 0.001*
อายุ (ป)
2
23 (52.3)
21 (47.7)
3
13 (68.4)
6 (31.6)
4
18 (66.7)
9 (33.3)
5
5 (100)
0 (0.0)
5.41
0.144
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ลักษณะ
ดื่มนมจากขวด
ใช
ไมใช
เพศ (ผูปกครอง)
ชาย
หญิง
อายุ (ป)
21-30
31-40
41-50
> 50
ความสัมพันธกับเด็ก
บิดา/มารดา
ปู/ตา/ยา/ยาย
สัญชาติ
ไทย
ชนชาติพันธุ
เมียนมาร (พมา)
อาชีพ
เกษตรกร
รับจาง
คาขาย
รับราชการ
ไมไดทํางาน
การศึกษา
ไมไดศึกษา

ฟนผุ (n=59)
จํานวน (%)

ฟนไมผุ (n=36)
chi - square
จํานวน (%)

p-value

29 (53.7)
30 (73.2)

25 (46.3)
11 (26.8)

3.75

0.053

10 (71.4)
49 (60.5)

4 (28.6)
32 (39.5)

0.61

0.436

29 (56.9)
23 (74.2)
5 (55.6)
2 (50.0)

29 (56.9)
23 (74.2)
5 (55.6)
2 (50.0)

2.93

0.402

51 (61.4)
8 (66.7)

32 (38.6)
4 (33.3)

0.12

0.727

14 (41.2)
9 (64.3)
36 (76.6)

20 (58.8)
5 (35.7)
11 (23.4)

10.55

0.005*

5 (71.4)
19 (67.9)
22 (62.9)
0 (0.00)
13 (56.5)

2 (28.6)
9 (32.1)
13 (37.1)
2 (100.0)
10 (43.5)

4.24

0.374

27 (81.8)

6 (18.2)
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ลักษณะ
ประถมศึกษา
สูงกวาหรือเทียบเทากับ
มัธยมศึกษา
รายไดตอเดือน (บาท)
≤ 10,000
10,001 – 20,000
> 20,000
ระดับของความรู
สูง
ปานกลาง
ต่าํ
ระดับของทัศนคติ
สูง
ปานกลาง
ระดับของการปฏิบัติ
สูง
ปานกลาง

ฟนผุ (n=59)
จํานวน (%)
16 (57.1)
16 (47.1)

ฟนไมผุ (n=36)
chi - square
จํานวน (%)
12 (42.9)
18 (52.9)
9.03

p-value
0.011*

20 (57.1)
25 (69.4)
14 (58.3)

15 (42.9)
11 (30.6)
10 (41.7)

1.34

0.513

10 (35.7)
24 (63.2)
25 (86.2)

18 (64.3)
14 (36.8)
4 (13.8)

15.46

< 0.001*

24 (47.1)
35 (79.5)

27 (52.9)
9 (20.5)

10.59

0.001*

53 (89.8)
6 (10.2)

23 (63.9)
13 (36.1)

9.40

0.002*

ตารางที่ 7: แสดงการความสัมพันธระหวางปจจัยที่สัมพันธกับโรคฟนผุในกลุมตัวอยางเด็กอายุ 2-5 ป
(n=59) โดยใชสมการถดถอยพหุคูณลอจิสติก (multivariate logistic regression model)
Adjusted OR
ลักษณะ
จํานวน (%)
OR (95%CI)
(95%CI)
เพศ (เด็ก)
ชาย
24 (44.4)
Reference
Reference
หญิง
35 (85.4)
7.29 (2.63 – 20.20) 8.33 (2.24 – 30.99)
สัญชาติ (ผูปกครอง)
ไทย
14 (41.2)
Reference
Reference
ชนชาติพันธุ
9 (64.3)
4.68 (1.79 – 12.22) 0.55 (0.89 – 3.73)
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ลักษณะ

จํานวน (%)

OR (95%CI)

เมียนมาร (พมา)
การศึกษา
ไมไดศึกษา
ประถมศึกษา
สูงกวาหรือเทียบเทากับ
มัธยมศึกษาระดับของความรู
สูง
ปานกลาง
ต่าํ
ระดับของทัศนคติ
สูง
ปานกลาง
ระดับของการปฏิบัติ
ดี (สูงและปานกลาง)
ไมดี (ต่ํา)

36 (76.6)

2.58 (0.71 – 9.33)

Adjusted OR
(95%CI)
2.58 (0.71 – 9.33)

27 (81.8)
16 (57.1)
16 (47.1)

Reference
0.29 (0.09 – 0.94)
2.67 (0.08 – 0.90)

Reference
0.38 (0.08 – 1.82)
0.27 (0.05 – 1.30)

10 (35.7)
24 (63.2)
25 (86.2)

Reference
3.09 (1.12 – 8.52)
11.25 (3.04 –
41.62)

Reference
2.49 (0.66 – 9.39)
5.97 (1.09 –
32.81)

24 (47.1)
35 (79.5)
53 (89.8)
6 (10.2)

Reference
Reference
4.38 (1.75 – 10.93) 5.21 (1.37 – 19.85)
Reference
Reference
4.99 (1.69 – 14.76) 0.64 (1.24 – 3.26)

สรุปและอภิปรายผล
ผลจากการวิจัยนี้ แสดงใหเห็นถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับโรคฟนผุในกลุมตัวอยางซึ่งเปน
เด็กเล็กอายุระหวาง 2- 5 ป และผูปกครองของเด็ก ที่พาเด็กมารับบริการที่คลินิกเด็กสุขภาพดี ณ
โรงพยาบาลแมสาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ไดแก เพศ (ของเด็ก: เพศหญิง) ระดับความรูดาน
ทันตสุขภาพของผูปกครองที่อยูในระดับ ต่ํา และระดับของทัศนคติเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการดูแล
ทันตสุขภาพของผูปกครองที่อยูในระดับปานกลาง
ความชุกของโรคฟนผุ ในกลุมตัวอยาง คิดเปนรอยละ 62.11 และสวนใหญเปนเด็กเพศหญิง
โดยพบวาเด็กหญิงมีโอกาสเปนโรคฟนผุมากกวาเด็กชายในชวงอายุเดียวกัน ถึง 8.33 เทา (95% CI;
2.24 – 30.99) ทั้งนี้ อาจเปนเพราะเด็กหญิงมักมีแนวโนมที่ชอบกินขนมหวานติดฟนและชอบทานนม
ที่มีรสหวานมากกวาเด็กชาย ซึ่งเด็กที่กินนมหวานจะไดรับน้ําตาลมากกวาเด็กทั่วไปถึง 3 เทา (จันทนา
อึ้งชูศักดิ์ 2547) นอกจากนี้ การกินขนมหวานติดฟนบอยเกิน 1 ครั้งตอวัน จะเสี่ยงตอการเกิดฟนผุ
มากขึ้น (Peres, Bastos และคณะ 2000) อยางไรก็ตาม ปจจัยดานเพศนี้ พบวาใหผลแตกตางจาก
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งานวิจัยหลายๆชิ้น ซึ่งกลาววา เพศไมมีความสัมพันธกับการเกิดโรคฟนผุในเด็ก (พรรณราย ทัพนัน
ตกุล 2556)
ปจจัยดานความรูดานทันตสุขภาพของผูปกครองที่อยูในระดับต่ํา การศึกษานี้แสดงใหเห็นวา
เด็ก ที่อ ยูในความดูแลของผูปกครองที่มีระดับ ความรูต่ํา มีโ อกาสจะเปน โรคฟ น ผุไ ดม ากกว าเด็ ก ที่
ผูปกครองที่มีระดับความรูสูง ถึง 5.97 เทา(95% CI1.09 – 32.81) อาจเนื่องมาจากผูปกครองในกลุม
ที่มีความรูต่ํานี้ สวนมากมีสัญชาติเมียนมาร (พมา) และไมไดเรียนหนังสือ ผลการวิจัยนี้ สอดคลองกับ
การศึกษาของ อนุศักดิ์ เพชรัตนและอรวรรณ กีรติสิโรจน.(2560) ซึ่งพบวาผูปกครองของเด็กที่ฟนผุ
มักมีระดับความรูต่ํา และยังมีหลายรายงานวิจัยที่พบว าเด็กที่มาจากครอบครัว ที่ผูปกครองมีระดั บ
การศึกษาต่ําและมีรายไดต่ําจะมีฟนผุมากกวา (Vachirarojpisan, T และคณะ 2004, สุณี 2555,
Hoffmeister, L. และคณะ 2016) นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สุนิภา ชินวุฒิ (2560) ที่
พบวา ความรูดานทันตสุขภาพมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็กแรกเกิดถึง 5
ปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และความรูมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปาก
เด็ก เนื่องจากถาผูปกครองมีความรูในการดูแลสุขภาพชองปากเด็กก็จะสามารถปองกันการเกิดปญหา
สุขภาพชองปากได (สํานักทันตสาธารณสุข 2557)
ปจจัยดานทัศนคติเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการดูแลทันตสุขภาพของผูปกครองที่อยูในระดับ
ปานกลาง การศึกษานี้แสดงใหเห็นวา เด็กที่อยูในความดูแลของผูปกครองที่มีระดับทัศนคติปานกลาง
มีโอกาสจะเปนโรคฟนผุไดมากกวาเด็กที่ผูปกครองที่มีระดับระดับทัศนคติสูง ถึง 5.21 เทา (95% CI
1.37 – 19.85) ผลการวิจัยนี้ สอดคลองกับการศึกษาของ อนุศักดิ์ เพชรัตนและอรวรรณ กีรติสิโรจน.
(2560) ซึ่งพบวาผูปกครองของเด็กที่ฟนผุมีทัศนคติในการดูแลสุขภาพชองปากของเด็กอยูในระดับ
ปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ นฤชิต ทองรุงเรืองชัยและพรรณี บัญชรหัตถกิจ (2556) ที่
สนับ สนุนว า ทัศนคติของผูปกครอง มีผลกับการลดโรคฟนผุและมีความสัมพัน ธกับพฤติ กรรมการ
แปรงฟนใหเด็กของผูปกครองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ในสวนปจจัยดานอื่น ไดแก อายุเลิกขวดนม สัญชาติ ความสัมพันธกับเด็ก ไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ แตจากกการทบทวนวรรณกรรมพบวา อายุเลิกขวดนมชาลง 1 ปจะเสี่ยงตอเกิดฟนผุเพิ่มขึ้น 2.8
เทา (พรรณราย ทัพนันตกุล, 2556)ปจจัยดานสัญชาติพบวาสวนใหญ ผูที่เขามารับบริการคลินิกเด็ก
สุขภาพดีเปนสัญชาติพมา เนื่องจากเปนพื้นที่ชายแดนไทย พมา และอยูในเขตเศรษฐกิจพิเศษ คน
พมาสวนใหญมองเห็นความสําคัญการเขา ถึงบริการสุขภาพในไทยมีความครอบคลุมกวาประเทศตน
และปจจัยดานความสัมพันธกับเด็กพบวา เด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูจากบิดา มารดาจะมีฟนที่ผุนอยกวา
การเลี้ยงดูจากปูยา ตายาย เพราะบิดา มารดาสวนใหญมีการดูแลการแปรงฟนของเด็กมากกวาปูยา
ตายาย
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ผลที่ไดจากงานวิจัยนี้แสดงใหเห็นอยางชัดเจน ถึงความสําคัญของการดูแลสุขภาพชองปาก
ของเด็กเล็ก ความรู และทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชองปากเด็กของผูปกครองมีความสัมพันธ
กั บพฤติกรรมของผูปกครองในการดูแลสุขภาพชองปากเด็กอายุ 2-5 ป อย างมีนัยสํา คัญทางสถิติ
ดัง นั้น ควรสงเสริม ใหผูป กครองมีความรูความเขา ใจในการดูแ ลสุขภาพชอ งปากเด็ ก และมี ความ
ตระหนักในการสรางพฤติกรรมในการรักษาสุขภาพอนามัยชองปากที่ถูกตองใหแกเด็ก และสามารถ
นํ า ผลที่ ไ ด นี้ ไ ปใช ป ระโยชน ใ นการทํา งานส ง เสริม สุ ข ภาพช อ งปากและฟ น ของเด็ก เล็ ก ในพื้ น ที่
รับผิดชอบของโรงพยาบาลแมสาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ตอไป
ขอเสนอแนะ
ควรทําการศึกษาระยะยาว ( longitudinal study) ตอไปในอนาคต เพื่อใหสามารถอธิบาย
ความสัมพันธเชิงเหตุและผลระหวางปจจัยตางๆ กับโรคฟนผุในเด็กอายุระหวาง 2- 5 ป โดยเฉพาะ
ดานทันตกรรม
กิตติกรรมประกาศ
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Abstract
Background: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a lung disease
characterized by chronic obstruction of lung airflow that interferes with normal
breathing and is not fully reversible, most requires hospital re-admission within 28
days associated with unfavorable outcomes and high financial costs for hospital. The
aim of this study was to determine factors associated with re-admission among
chronic obstructive pulmonary disease patients during 2017 in Phan Hospital, Chiang
Rai
Methods: Case-control study with COPD patients in Phan hospital was
conduct (N = 1196). Inclusion of this study is admitted COPD patients at least 1 time
in January – December 2017 and aged more than 40 years old then exclusion who
do not admitted with J440, J441, J448, J449 (ICD: 10) and lack of the data of patients
in HOSxP program. After that, admission/re-admission of COPD patients is n = 288
(admission = 195/ re-admission = 93) to collect the secondary data with
questionnaire to analyze the result with descriptive statistic and logistic regression.
Results: This study found factors associated with re-admission among COPD
patients are literate (Adjusted Odds ratio (AOR ) = 0.35, 95% CI = 0.07-0.66), smoking
(AOR = 1.95, 95%CI = 1.04-2.97), drinking (AOR = 1.78, 95%CI = 1.17-2.29),
hypertension (AOR = 1.83, 95%CI = 1.05-3.16), lung capacity stage poor (AOR = 2.00,
95%CI = 1.23-4.02) and very poor (AOR = 2.71, 95%CI = 1.04-7.08), dyspnea scale
severe (AOR = 2.93, 95%CI = 1.06-3.73) and very severe (AOR = 1.44, 95%CI = 1.011.78), and acute exacerbation <2 times per years (AOR = 2.09, 95%CI = 1.15-3.23).
Conclusion: Re-admission of COPD patients within 28 days was associated with
literate, smoking, drinking, hypertension, low lung capacity, severe dyspnea scale,
and acute exacerbation < 2 times per years.
Keywords: Re-admission, Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), Factors
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Rationale and Background
Re-admission is a subsequent inpatient admission to any acute care facility or
unplanned all-cause which occurs within 28 days of the discharge date of an eligible
index admission. The original hospital stay is often called the "index admission" and
the subsequent hospital stay is called the "re-admission". Hospital re-admissions are
associated with unfavorable patient outcomes and high financial costs and nearly
20% of all Medicare discharges had a re-admission within 28 days7
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a lung disease characterized
by chronic obstruction of lung airflow that interferes with normal breathing and is not
fully reversible. COPD can be divided into 2 clinical phenotypes: emphysema and
chronic bronchitis. Emphysema is alveolar membranes break down as enlargement of
distal air spaces while chronic bronchitis is inflammation and excess mucus as cough
productive of sputum. COPD can be two main causes of COPD include genetic and
environment such as smoking, biomass burning, or occupational exposure. The
clinical signs and symptoms of COPD are coughing, fatigue, wheezing, excess mucous
production and shortness of breath and sometimes acute exacerbation has
occurred.10
The diagnoses of COPD are physical examination and history taking about
patient, if has any criteria of COPD, the physician will send the patient for Spirometry
test. Spirometry is a simple test to measure the amount of air a person can breathe
out, and the amount of time taken to do. Classification of airflow limitation severity
by Spirometry of COPD (based on post-bronchodilator FEV1) can be divided into 4
GOLD grades: mild, moderate, severe, and very severe. After that, the physician will
combine assessment with exacerbation and mMRC or CAT questionnaire of patient to
divide the type of the patients to be type A, B, C, or D. GOLD guideline 2017,
ordering type of patients by symptoms with acute exacerbation and risk with CAT or
mMRC questionnaire that type A is low risk, less symptom and do not need
admission while type D is high risk, high symptom and admission in the hospital. The
treatment for each type is different depending on the severity of patients.5
However, available medical and physical treatments can help relieve symptoms,
improve exercise capacity and quality of life and reduce the risk of death. 11
Currently, COPD patients are worldwide problem, especially in Asia. The
Global Burden of Disease Study reports a prevalence of 251 million cases of COPD
globally and an estimated 384 million people throughout the world that is likely to
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be the third most common cause of death by 2030 and is ranked as one of the most
disabling conditions in the world.
In Thailand, the number of COPD patients are around 1.5 million people (only
aged more than 30 years old), and died from COPD around 3,000 – 5,000 people in
each year .During 2015-2017, the morbidity and the mortality rate of COPD patients
in Chiang Rai are increasing every year The information from Phan hospital show that,
during 2016-2017, COPD is the first disease that highest visit in in-patient department.
In 2017, all of COPD patients in Phan Hospital have 1,196 people and COPD patients
have 661 times of COPD patients visit in In-Patient Department. Admitted COPD
patients in 2017 have 288 people and re-admitted for 93 people. COPD patients who
have re-admitted with COPD symptoms were re-admitted at least 1 time and
maximum re-admitted is 4 times.
The morbidity and admission rate of COPD patients in In-Patient Department
has increased every year. However, the hospital still lack of the information about
the factors associated with re-admission among chronic obstructive pulmonary
disease patients. Therefore, the aim of this study was to determine factors associated
with re-admission among chronic obstructive pulmonary disease patients during
January – December 2017 in Phan Hospital, Chiang Rai.
Literature Review
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a characterized by persistent
airflow limitation that is usually progressive and associated with an enhanced chronic
inflammatory response in the airways and lung to noxious particles or gases. COPD
can be divided into 2 clinical phenotypes: emphysema and chronic bronchitis.
Emphysema is alveolar membranes break down as enlargement of distal air spaces
while chronic bronchitis is inflammation and excess mucus as cough productive of
sputum. COPD can be two main causes of COPD include genetic and environment
such as smoking, biomass burning, or occupational exposure. The clinical signs and
symptoms of COPD are coughing, fatigue, wheezing, excess mucous production and
shortness of breath and sometimes acute exacerbation has occurred.10
Re-hospitalizations among Medicare beneficiaries are prevalent and costly.8
For patients admitted with heart failure over the past 16 years, researchers observed
reductions in length of stay and in-hospital mortality, less marked reductions in 30day mortality, and increases in 30-day readmission rates and use of skilled nursing
facilities after discharge.3 A 25% threshold of predicted probability of 30-day
readmission identified 4.1 % of patients ≥65 years old as priority patients for
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improved discharge planning. We conclude that elders with a high risk of 30-day
hospital readmission can be identified early in their hospital course.12 Re-admission
seems to be driven by myriad causes. Key factors, anxiety and having more than one
additional co morbidity and occur more in current smokers. The LOS for patients
with cognitive or anxiety issues was equal or greater than other co morbidities. These
factors warrant further discharge planning pathways involving social work, mental
health facilitators, psychologist and other specialist teams.9
The Global initiative for Chronic Obstructive Lung Disease committee should
redefine the applications of COPD Assessment Test (CAT) and Modified Medical
Research Council (mMRC) Dyspnea Scale in the management of COPD
From previous study, frequent past readmission for Acute Exacerbation COPD
was associated with disease severity and psychosocial distress and increased use of
vaccinations.4 The study of Jarae Boonreung provides empirical evidences that gave
guidelines for the reduction of severe Acute Exacerbation by preventing severe
community-acquired pneumonia (CAP), depression screening, rehabilitation regimens,
and promoting quality of life are recommended.2 According to Timothy H. Harries
said that the finding of lower chronic obstructive pulmonary disease readmission
rates than was previously estimated and the limited variation in these rates between
hospitals suggests that the opportunity to reduce chronic obstructive pulmonary
disease readmission risk is small.6 The previous study, Acute Exacerbation COPD is
associated with high rates of readmission. Anxiety is a potential modifiable factor
associated with very frequent readmissions.13
Research Questions
What are the factors associated with re-admission among chronic obstructive
pulmonary disease patients during January - December 2017 in Phan Hospital, Chiang
Rai province?
Research Hypothesis
General characteristics, medical history, health behaviors, mMRC dyspnea
scale, In-Patient Department history, are the factors associated with readmission
among chronic obstructive pulmonary disease patients during January - December
2017 in Phan Hospital, Chiang Rai province.
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Objective
To determine factors associated with re-admission among chronic obstructive
pulmonary disease patients during January - December 2017 in Phan Hospital, Chiang
Rai Province
Materials and Methods
Study design
A case-control study design was used in this study
Study population
Admission/re-admission of COPD patients in in-patient department, Phan
hospital, Chiang Rai during January - December 2017. There were 288 patients who
admitted or re-admitted in in-patient department.
Eligible population
Inclusion criteria
1) COPD patients aged more than 40 years.
2) COPD patients who admitted at least once during January - December 2017.
3) No mental health problems.
Exclusion criteria
1) COPD patients who were not treated in in-patient department with COPD
symptoms from International Classification of Diseases and Related Health
Problem 10th Revision (ICD: 10):
J440: chronic obstructive pulmonary disease with acute lower respiratory
infection,
J441: chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation,
unspecified,
J448: other specified chronic obstructive pulmonary disease,
J449: chronic obstructive pulmonary disease, unspecified.
2) Lack of the data of COPD patients in HOSxP program in Phan hospital.
Research instruments
A research instrument was a questionnaire. Questionnaire was developed
from the literature reviews that consist with 6 parts and total questions in the
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questionnaire were 29 questions. The details are as follows: Part 1: General
Characteristics consists with: name, HN number, gender, age, weight, height, body
mass index, race, length of stay in Phan district, marital status, education level,
health insurance, occupation and income with 11 items. Part 2: Medical History
consists with: years of diagnosis of COPD, COPD drugs, Peak Expiratory Flow Rate
(lung capacity), acute exacerbation rate, other underlying diseases, other underlying
diseases drugs, previous history of infections before diagnosis COPD with 7 items.
Part 3: Health Behavioral consists with: smoking behavior and drinking
behaviors with 2 items. Part 4: mMRC Dyspnea Scale with 1 item. Part 5: Depression
screening consists with 2 questions (2Q). Part 6: A history of patients in in-patient
department consists with: date of treatment at in-patient department, date of
discharge from in-patient department, re-admission, date of re-admission at in-patient
department, date of re-admission discharge from in-patient department, and period
of time of re-admission at in-patient department.
Data Collection
Information of COPD patients that ever admission/re-admission in In-Patient
Department about patient characteristics, medical history, health behaviors, mMRC
dyspnea scale, HOSxP program with ICD-10 codes, and COPD program in Phan
hospital, Chiang Rai, during 1 January – 31 December 2017
- Pre-collection: The researchers analyzed the number of chronic
obstructive pulmonary disease patients that was 1196 patients in Phan district
and were selected COPD patient who admitted at least once during January December 2017. The total numbers of COPD patients were 288 people. The
researchers were applied for ethics in human research from the Ethics
Committee of Human Research Mae Fah Luang University.
- During data collection: The researchers were completed the data in
the questionnaires by collected from HOSxP program with ICD-10 codes of
each person and entering into the excel sheet.
- After data collection: The data were analyzed to find out the factors
associated with re-admission among chronic obstructive pulmonary disease
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patients during January - December 2017 in Phan Hospital, Chiang Rai
Province.
Chart of Methodology
Case-control study
Inclusion
- Admitted in Phan
Hospital at least 1
time in 2017.
- Aged more than 40
years old.
Tools (Questionnaire)
- General Characteristics
- Medical History
- Health Behaviors
- The Modified Medical Research
Council (mMRC) Dyspnea Scale
- 2Q Depression Screen
- In-Patient Department History
- Particular Matter 10 Exposure
History

COPD patients in Phan hospital
During 1 January – 31 December 2017
(N = 1,196)

COPD patients in In-Patient Department
during 2017
(n = 288)

Exclusion
- Do not admitted
with J440, J441,
J448, J449
(ICD:10).
- Lack of the data of
patients in HOSxP
Program

(Re-admission = 93, Admission = 195)

Data analysis

Result

Statistic:
• Descriptive statistic
- Percentage
• Inferential statistic
- Multiple logistic
regression
- Odds ratio and
adjusted odds ratio

Statistical analysis
Patient characteristic will be analyzed by descriptive statistics, count,
percentage and factors associated with re-admission among chronic obstructive
pulmonary disease patients for inferential will be analyzed by using logistic regression
that shown with odds ratio and adjusted odds ratio. A critical significance level (α) at
0.05 will be used in the analysis.
Ethical considerations
The study including its materials were approved from both the Human
Research Ethics Committee from Mae Fah Laung University, Chiang Rai, Thailand
before commences. The researchers were completed the data in the questionnaires
by collected from HOSxP program with ICD-10 codes of each person and entering
into the excel sheet. Data were kept in personal computer with security code.
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Results
Table 1: The Characteristic of chronic obstructive pulmonary disease patients
Characteristics

Re-admission
Yes (n=93)
No (n=195)
n (%)

Gender
Male
Female
Age (year)
< 60
≥ 60
BMI
Under weight
Normal
Obesity 1
Obesity 2
Obesity 3
Marital status
Single/Divorce /Widow
Married
Education
Illiterate
Literate
Occupation
Unemployed
Agriculturist
Trader
Employee
Bureaucrat/State enterprise
Smoking
Yes
No
Drinking
Yes
No

54 (58.1)
39 (41.9)
8 (8.1)
91 (91.9)

n (%)

Total
(n=288)
n (%)

100 (51.3)
95 (48.7)

154 (53.5)
134 (46.5)

23 (12.2)
166 (87.8)

31 (10.8)
257 (89.2)

50 (50.5)
32 (32.3)
9 (9.1)
7 (7.1)
1 (1.0)

84 (44.4)
58 (30.7)
16 (8.5)
26 (13.8)
5 (2.6)

134 (46.5)
90 (31.2)
25 (8.7)
33 (11.5)
6 (2.1)

13 (13.1)
86 (86.9)

26 (13.8)
163 (86.2)

39 (13.5)
249 (86.5)

6 (6.1)
93 (93.9)

33 (17.5)
156 (82.2)

39 (13.5)
249 (86.5)

63 (63.6)
27 (27.3)
1 (1.0)
7 (7.1)
1 (1.0)

102 (54.0)
58 (30.7)
2 (1.1)
26 (13.8)
1 (0.5)

165 (57.3)
85 (29.5)
3 (1.0)
33 (11.5)
2 (0.7)

72 (72.7)
27 (27.3)

110 (58.2)
79 (41.8)

182 (63.2)
106 (36.8)

23 (23.2)
76 (76.8)

67 (35.4)
122 (64.6)

90 (31.2)
198 (68.8)
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Characteristics
Diabetes
Yes
No
Hypertensions
Yes
No
Chronic kidney disease
Yes
No
Dyslipidemia
Yes
No

Re-admission
Yes (n=93)
No (n=195)
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Total
(n=288)
n (%)

n (%)

n (%)

14 (14.1)
85 (85.9)

21 (11.1)
168 (88.9)

35 (12.2)
253 (87.8)

43 (43.4 )
56 (56.6)

114 (60.3)
75 (39.7)

157 (54.5)
131 (45.5)

14 (14.1)
85 (85.9)

35 (18.5)
154 (81.5)

49 (17.0)
239 (83.0)

2 (2.0)
95 (98.0)

10 (5.3)
179 (94.7)

12 (4.2)
276 (95.8)

4 (4.0 )
95 (96.0)

3 (1.6)
186 (98.9)

7 (2.4)
281 (97.6)

2 (2.0)
97 (98.0)

2 (1.1)
187 (98.9)

4 (1.4)
284 (98.6)

1 (1.0)
99 (100.0)

5 (2.6)
184 (97.4)

6 (2.1)
282 (97.9)

Depression
Yes
No
Congestive Heart failure
Yes
No
Ischemic Heart disease
Yes
No
Lung Capacity
Good
Fair
Poor
Very poor

11 (11.1)
39 (39.4)
26 (26.3)
23 (23.2)

51 (27.0)
104 (55.0)
22 (11.6)
12 (6.3)

62 (21.5)
143 (49.7)
48 (16.7)
35 (12.2)

14 (14.1)
32 (32.3)
22 (22.2)
20 (20.2)

53 (28.0)
70 (37.0)
44 (23.3)
19 (10.1)

67 (23.3)
102 (35.4)
66 (22.9)
39 (13.5)

Dyspnea scale
Very mild
Mild
Moderate
Severe
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Characteristics

Re-admission
Yes (n=93)
No (n=195)
n (%)

Very severe

Exacerbation
≤ 1 time/year
≥ 2 time/year
SABA
Yes
No
SAMA+SABA
Yes
No
Theophylline
Yes
No
LABA+ICS
Yes
No
ICS
Yes
No
Home 𝒐𝟐 Therapy
Yes
No

n (%)
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Total
(n=288)
n (%)

11 (11.1)

3 (1.6)

14 (4.9)

25 (25.3)
74 (74.6)

135 (71.4)
54 (28.6)

160 (55.6)
128 (44.4)

2 (2.0)
97 (98.0)

14 (7.4)
175 (92.6)

16 (5.6)
272 (94.4)

81 (81.8)
18 (18.2)

155 (82.0)
34 (18.0)

5 (1.7)
198 (68.8)

82 (82.8)
17 (17.2 )

148 (78.3)
41 (21.7)

230 (79.9)
58 (20.1)

49 (49.5)
50 (50.0)

94 (49.7)
95 (50.3)

143 (49.7)
145 (50.3)

20 (20.2)
79 (79.8)

54 (28.6)
135 (71.4)

74 (25.7)
214 (74.3)

2 (2.0 )
97 (98.0)

4 (2.1)
185 (97.9)

6 (2.1)
282 (97.9)
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Table 2: Percentage and analysis of factors associated with re-admission of COPD
patients.
Re-admit
n/ Total (%)

Crude OR
(95% CI)

Adjust OR
(95% CI)

6/39 (15.38)
93/249 (37.35)

Reference
0.30 (0.12-0.75)*

Reference
0.35 (0.07-0.66)*

72/182(39.56)
27/106(25.47)

1.86 (1.08-3.21)*
Reference

1.95(1.04-2.97)*
Reference

23/90 (25.56)
76/198 (38.38)

1.81(1.04-3.15)
Reference

1.78(1.17-2.29)*
Reference

Yes

33/130 (25.38)

1.39(1.20-3.24)

1.83 (1.05-3.16)*

No

66/158 (41.77)

Reference

Reference

11/100 (11.00)
39/60 (65.00)
26/70 (37.14)
23/58 (39.66)

Reference
0.85 (0.45-1.59)
2.66 (1.17-6.03)*
2.66 (1.09-6.52)*

Reference
0.79 (0.39-1.58)
2.00 (1.23-4.02)*
2.71 (1.04-7.08)*

14/67 (20.90)
32/102 (31.37)
22/66 (33.33)
20/39 (51.28)
11/14 (78.57)

Reference
0.57 (0.28-1.19)
0.52 (0.24-1.15)
2.86 (1.10-6.49)*
1.23 (1.01-7.29)*

Reference
0.59 (0.23-1.46)
0.47 (0.17-1.26)
2.93 (1.06-3.73)*
1.44 (1.01-1.78)*

25/160 (15.63)
74/128 (57.81)

Reference
1.93 (1.08-3.23)*

Reference
2.09 (1.15-3.23)*

Characteristics
Education
Illiterate
Literate
Smoking
Yes
No
Drinking
Yes
No
Hypertensions

Lung Capacity
Good
Fair
Poor
Very poor

Dyspnea scale
Very mild
Mild
Moderate
Severe
Very severe

Acute Exacerbation
≤ 1 time/year
≥ 2 time/year

* P-value < 0.05
Discussion
In table 1 found that the Characteristic of COPD patients most are male
(53.5%), aged more than 60 years old (89.2%), BMI were underweight (46.5%), marital
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status were married (86.5%), literate (86.5%), occupation were unemployed (57.3%),
smoking (63.2%), do not drinking alcohol (68.8), had other underlying disease was
hypertension (45.1%), lung capacity were fair (49.7%), dyspnea scale were mild
(35.4%), acute exacerbation less than or equal 1 time (55.6%), and used
Theophylline (79.9%).
In table 2 found that the factors associated with re-admission among COPD
patients are literate (Adjusted Odds ratio (AOR ) = 0.35, 95% CI = 0.07-0.66), smoking
(AOR = 1.95, 95%CI = 1.04-2.97), drinking (AOR = 1.78, 95%CI = 1.17-2.29),
hypertension (AOR = 1.83, 95%CI = 1.05-3.16), lung capacity stage poor (AOR = 2.00,
95%CI = 1.23-4.02) and very poor (AOR = 2.71, 95%CI = 1.04-7.08), dyspnea scale
severe (AOR = 2.93, 95%CI = 1.06-3.73) and very severe (AOR = 1.44, 95%CI = 1.011.78), and acute exacerbation <2 times per years (AOR = 2.09, 95%CI = 1.15-3.23).
Previous study found that smoking and having co-morbidity were the key factors to
be a cause of re-admission in hospital similar in this study (Macfie, D, and et al, 2013).
Lower FEV1 values were associated with a higher risk of COPD re-admission, as in the
study of Aymerich J, G., and et al (2003). In study of Tsui, M. S. N., and et al (2016)
shown that acute exacerbation COPD was associated with high rates of re-admission.
In contrast, this study found literate, mMRC and drinking were significant with readmission of COPD patients but difference from study of Jarae Boonreung (2017) that
literate, mMRC and drinking were not significant.
The results of this study can be the advantages information for COPD
patients, including to reducing the cost in the hospital, decreasing the mortality rate,
relieve symptoms, prevent disease progression, improve exercise tolerance, improve
health status, prevent and treat complications and prevent and treat exacerbations.
This study had some of limitation that were time to collect the data and lack of
some data, because of collecting from secondary data that can make this study do
not strong enough. For the future study should adding more independent variables
such as history of getting Influenza vaccine and history of getting biotic drugs and
collect the data from the real subjects not from the secondary data for stronger
information.
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Conclusion
Re-admission of COPD patients within 28 days was associated with literate,
smoking, drinking, hypertension, Spirometer test GOLD 3 and 4, mMRC, and acute
exacerbation < 2 times per years.
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ผลการประยุกตใชทฤษฎีแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพในผูที่บริโภคแอลกอฮอล
ในบานปาฮางงาม อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
The Effect of an Application Health Belief Model among Drinkers
in Ban Pa Hang Ngam Village, Phan District, Chiang Rai Province
1

นางสาวทิพยธัญญา บุญสิงมา1* และ นางสาวจรรยาพร เบ็ญจวรรณ1
นายนิรวิทธ ทากอง2* และ อาจารย.ดร.จงกล สายสิงห 1

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร สํานักวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
2
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานรองคต อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

บทคัดยอ
แอลกอฮอลคือสารอินทรียที่ไดมาจากการหมักน้ําตาลกับยีสต ผลกระทบของการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลตอสุขภาพนั้นมีจํานวนมาก ทฤษฏีแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพเปนทฤษฏีที่
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพจิต ที่ใชเพื่อเตรียมความพรอมลดหรือหยุดการบริโภค
แอลกอฮอลของผูเขา รวมโครงการ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลของการประยุกตใช
แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ ในดานของการรับรูโอกาสเสี่ยงของการบริโภคแอลกอฮอล การรับรู
ความรุน แรงของการบริโภคแอลกอฮอล การรับรูประโยชนของการไมบริโภคแอลกอฮอล การรับรู
อุปสรรคของการไมสามารถเลิกบริโภคแอลกอฮอล และการรับรูสมรรถนะแหงตนของการหลีกเลี่ยง
การบริโภคแอลกอฮอลของผูบริโภคแอลกอฮอลในหมูที่ 3 บานปาฮางงาม ตําบลทานตะวัน อําเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย
รูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยกึ่งทดลอง( quasi-experimental research ) แบบสองกลุม
วัดผลกอนและหลังการทดลอง ( Pre-test, post-test two group designs ) โดยกลุมตัวอยางไดมา
ดวยการสุมแบบเจาะจงเปนบุคคลที่มีอายุตั้งแต 30 ปขึ้นไปและมีรูปแบบการดื่มแอลกอฮอลแบบ
เสี่ยงต่ําหรือเสี่ยงสูง (AUDIT) ในพื้นที่ ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย แบงกลุมตัวอยางออกเปน 2
กลุม กลุมละ 22 คนโดยที่ทั้งสองกลุมจะไดทําการทดสอบกอนและหลังเขารวมกิจกรรมเหมือนกัน
แตในกลุมทดลองจะไดทํากิจกรรมที่ประยุกตใชแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ 6 กิจกรรม เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย คือ 1) แบบประเมินการดื่มสุรา (AUDIT) 2) แบบประเมินความเชื่อดานสุขภาพ 3)
กิจกรรมที่ประยุกตใชแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ และสําหรับการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยใช Chisquare, การทดสอบ Man-Whitney U test และ Wilcoxon sign rank test
ผลการศึกษาพบวา การรับรูทั้ง 5 ดานของผูเขารวมโครงการกอนเขารวมกิจกรรมรหวางกลุม
ทดลองและกลุ มเปรีย บเที ยบไมแตกตตา งกันทางสถิติ หลังเขา รว มกิ จ กรรมพบวา กลุมทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยดานการรับรูโอกาสเสี่ยงของการเปนโรคจากการบริโภคแอลกอฮอล (p-value=0.043),
การรับรูประโยชนของการไมบริโภคแอลกอฮอล (p-value=0.026) และการรับรูสมรรถนะปหงตน
ของการหลีกเลี่ยงการบริโ ภคแอลกอฮอล (p-value<0.001) แตกตา งจากกลุมเปรียบเทียบอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังเขารวมกิจกรรมของกลุมทดลอง
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พบวา คะแนนเฉลี่ยดานการรับรูโอกาสเสี่ยงของโรคจากการบริโภคแอลกอฮอล การรับรูความรุนแรง
ของการบริโภคแอลกอฮอล
การรับรูป ระโยชนของการไมบ ริโ ภคแอลกอฮอล การรับรูอุปสรรคของการไม สามารถเลิกบริโ ภค
แอลกอฮอล และการรับรูสมรรถนะแหงตนของการหลีกเลี่ยงการบริ โภคแอลกอฮอลกอนเขารว ม
กิ จ กรรมต่ํ า กว า หลั ง เข า ร ว มกิ จ กรรมและมี ค วามแตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (pvalue<0.05)
คําสําคัญ: ผลกระทบ, แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ, ผูบริโภคแอลกอฮอล, แอลกอฮอล
Abstract
Alcohol beverages are an organic substance fermenting sugar with yeast and
alcohol consumption effects to many health systems. Health belief model is a
psychological health behavior change model for prepared the readiness to decrease
or stop alcohol consumption of participants. This study aimed to study the effect of
the health belief model on perceived susceptibility, perceived severity, perceived
benefits, perceived barriers, and self-efficacy among alcohol drinkers in Pa Hang
Ngam Village, Tan Ta Wan Sub-district, Phan District, Chiang Rai Province.
Quasi-Experimental design with two groups: experimental group and control
group was conducted in this study. The subjects were purposive sampling and
matched by age. Experimental group (Moo.3) n = 22 and Control group (Moo.12) n =
22 were included. Pre-test and post-test were done in both group but intervention
was done in experimental group with 6 activities. This study used statistics to analyze
the result by Chi-square, Mann-Whitney u test, and Wilcoxon sign rank test.
The perception of participant before intervention between experimental
group and control group, all perception did not change with any statistically
different. After intervention, experimental group has significant different in perceived
susceptibility (p-value=0.043), perceived benefit (p-value=0.026) and self-efficacy (pvalue<0.001) when compared with control group. Comparison before and after
intervention in experimental group show that all perceptions are significant with
perceived susceptibility (p-value=0.001), perceived severity (p-value=0.003),
perceived benefit (p-value=0.036), perceived barrier (p-value=0.001) and self-efficacy
(p-value<0.001).
Health Belief Model can be improved all perception of participants in
experimental group. Comparison in groups, perceived susceptibility, perceived
benefit and self-efficacy of alcohol drinker in experimental group were significantly
different from control group.
Keywords: Effect, Health Belief Model, Drinkers, Alcohol
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บทนํา
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนปญหาระดับโลก เนื่องจากในแตละปมีผูคนจํานวน 3.3 คนที่
เสียชีวิตจากการบริโภคแอลกอฮอล และองคการอนามัยโลกก็ถือเปนปญหาเรงดวนที่ตองแกไขเปน
อันดั บ 2 รองจากโรคเอดส ขอมูลองคการอนามัยโลกป พ.ศ.2544 ขอมูลสถานการณการบริโ ภค
แอลกอฮอลของทั่วโลก ( The Global Information System on Alcohol and Health, GISAH)
พบวา ประเทศไทยเปนประเทศที่การบริโภคแอลกอฮอลเปนอันดับ 1 ของอาเซียน และเปนอันดับ 5
ของโลก
ในปพ.ศ.2557 ศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.) พบวา ผูดื่มแอลกอฮอลในประเทศไทยประมาณ
เกือบครึ่งหนึ่ง (รอยละ 43.2) เปนนักดื่มแบบหนัก โดยนักดื่มหนักสวนใหญเปนเพศชาย ซึ่งสูงกวาเพศ
หญิงถึงประมาณ 2 เทา (รอยละ 48.3 ในเพศชายและรอยละ 23.8 ในเพศหญิง) รวมถึงเพศชายดื่ม
หนักเปนประจํา สูงกวาเพศหญิงถึงประมาณ 4 เทา (รอยละ 15.6 ในเพศชายและรอยละ 4 ในเพศ
หญิง) โดยประชากรไทยที่อายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป มีผูที่บริโภคแอลกอฮอลประมาณ 17.7 ลานคน หรือ
รอยละ 32.2 หรือ เทียบเทากับหนึ่งในสามของประชากรไทยทั้งหมดในระยะเวลา 12 เดือนที่ผานมา
และในป พ.ศ.2558 ประชากรไทยที่ อายุต้งั แต 15 ปขึ้นไป มีผูที่บริโภคแอลกอฮอลประมาณรอยละ
34.5 จากขอมูลดังกลาว อัตราการดื่มแอลกอฮอลของประชากรไทยที่อายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปมีแนวโนม
ความชุกของผูดื่มแอลกอฮอลเพิ่มมากขึ้น
ภาคเหนือของไทยมีอัตราการบริโภคแอลกอฮอลสูงที่สุดและมีความชุกของผูดื่มสุราอายุ 15
ปขึ้นไป รอยละ 39.2 ซึ่งสูงกวาภูมิภาคอื่น โดยอัตราการบริโภคแอลกอฮอลในเพศหญิงสูงถึงรอยละ
19.6 และในเพศชายมีอัตราสูงถึงรอยละ 60.2 ซึ่งอัตราการบริโภคแอลกอฮอลทั้งเพศหญิงและเพศ
ชายมีความชุกที่สูงกวาการดื่มในภาพรวมของประเทศคือ เพศหญิงรอยละ 12.9 และเพศชายรอยละ
53.0 ตามลําดับ นอกจากนี้ความชุกของ ผูที่บริโภคแอลกอฮอลในชวงอายุ 15-19 ป เทากับรอยละ
23.5 ซึ่งจะพบวา มีอัตราที่สูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศที่กํ าหนดไว ที่ร อยละ 18.1 และอั ตราการ
ผูบริโภคแอลกอฮอลในกลุมวัยทํา งานคือชวงอายุ 25-59 ป เทา กับรอยละ 47.6 ของประชากรวัย
ทํางานทั้งหมดในพื้นที่ซึ่งจะพบวามีอัตราที่สูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศที่กําหนดไวที่รอยละ 38.2
เชนกัน
ในจังหวัดเชียงรายจัดเปนอันดับ 3 ของจังหวัดที่มีความเสี่ยงของอัตราการดื่มแอลกอฮอล
มากถึง 49.3 % โดยเฉพาะในชวงวัยทํางานและวัยรุน จากขอมูลทุติยภูมิของโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตํา บลบา นรองคตพบวาตําบลทานตะวัน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีการเสี ยชี วิตด วย
โรคมะเร็ งตับ ทุกปซึ่ง มีสาเหตุมาจากการบริโภคแอลกอฮอล และบา นป า ฮา งงาม หมูที่ 3 ตํา บล
ทานตะวัน อําเภอพาน จังหวัดเชียงรายก็มีการเสียชีวิตจากมะเร็งตับ โดยมีสาเหตุมาจากการการ
บริโภคแอลกอฮอลเกือบทุกปเชนกัน จากขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการสํารวจในกลุมตัวอยาง 173 คน
ของบานปาฮางงาม พบวา จํานวนของผูที่บริโภคแอลกอฮอลมีมากถึง 73 คน หรือรอยละ 40.5 ซึ่งมี
ความชุกการบริโภคแอลกอฮอลที่สูงกวาตัวชี้วัดที่กําหนดคามาตรฐานไวที่รอยละ 13เมื่อทบทวนการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการจัดการปญหาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลพบวา มีเพียงการ
รณรงคประชาสัมพันธสรางความตระหนัก, มีการบังคับใชกฎหมายควบคุมการซื้อ-การขายและการ
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กระทํา ผิดจากการดื่มสุราซึ่งการดําเนินงานดังกลาวไมสามารถแกปญหาการบริโภคแอลกอฮอลได
อยางมีประสิทธิภาพมากนัก
การบริโภคแอลกอฮอลมีผลกระทบตอปญหาสุข ภาพและสัง คมอยางรุ นแรง โดยองคการ
อนามัยโลก (World Health Organization) ระบุวาประมาณ 2 พันลา นคนทั่วโลกมีการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล และอีก 76.3 ลานคนไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลโดยการบริโ ภคแอลกอฮอลเปนสาเหตุกอโรคและการบาดเจ็ บ มากกว า 60 โรค เช น
อุบัติเหตุจราจร โรคหัวใจและหลอดเลือดมะเร็งอวัยวะตา งๆ เปนตน นอกจากนี้ยังกอใหเกิดความ
เสียหายทางเศรษฐกิจและสังคม เชน สูญเสียคาใชจายในดานสุขภาพ เกิดปญหาอาชญากรรม เกิด
ความรุนแรงในครอบครัวและสังคม เปนตน
สํ า หรั บ รู ป แบบการบริ โ ภคแอลกอฮอล มี 4 รู ป แบบ คื อ การดื่ ม แบบเสี่ ย งต่ํ า เสี่ ย งสู ง
อันตราย และแบบติด ซึ่งในการดื่มแบบอันตราย และการดื่มแบบติดแบบจําเปนตองไดรับการบําบัด
แต การดื่มแบบเสี่ยงต่ํา และแบบเสี่ยงสูง สามารถใชวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดหรือเลิก
พฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอลได แนวคิดทฤษฎีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยแบบแผนความเชื่อ
ดา นสุขภาพจะชว ยใหเกิดการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคเมื่อมีการรับรูวา การบริโภคแอลกอฮอลมี
โอกาสเสี่ยงและกอใหเกิดความรุนแรงตอตนเอง ครอบครัวและสังคม เชน โรคมะเร็งตับ ตับแข็ง การ
ทะเลาะวิวาท กอคดีอาชญากรรม อุบัติเหตุ เปนตน ซึ่งการรับรูที่ไดจะทําใหตระหนักถึงภัยคุกคาม ผล
ที่ไดจ ะนํา ไปสูความตั้งใจในการปรับ เปลี่ยนพฤติก รรมการบริโ ภคแอลกอฮอลและสามารถเผชิญ
อุปสรรคที่เปนผลมาจากการคาดการณลวงหนาจากประสบการณเดิมของบุคคล นอกจากนี้แนวคิด
ทฤษฎี ส มรรถนะแห ง ตนจะช ว ยส ง เสริ ม ความสามารถในตนเองต อ การการปฏิ เ สธการบริ โ ภค
แอลกอฮอลและจัดการอารมณที่ชักนําไปสูการบริโภคแอลกอฮอลและผลดีของการปฏิเสธการบริโภค
แอลกอฮอล โดยการฝกหัดทักษะการปฏิเสธ ทักษะการจัดการอารมณ กอเกิดแรงผลักดันและกระตุน
ใหเกิดความมั่นใจในความสามารถของตนเองชวยใหเกิดพฤติกรรมที่ยั่งยืน
ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ ม
แอลกอฮอล โดยใชกรอบแนวคิดแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพทฤษฎีสมรรถนะแหงตน เพื่อสงเสริม
ใหผูดื่ม แอลกอฮอลเกิดการปรับเปลี่ย นพฤติกรรมการดื่ม และคาดว า ผลจากการศึ กษานี้ จะเป น
ประโยชนสําหรับผูท่ปี ฏิบัติงานที่เกี่ยวของในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอลและจะ
สามารถลดปญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในอนาคต
วัตถุประสงคงานวิจัย
เพื่อศึกษาผลของการประยุกตใชแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ ในดานของการรับรูโอกาส
เสี่ยงของการบริโภคแอลกอฮอล การรับรูความรุนแรงของการบริโภคแอลกอฮอล การรับรูประโยชน
ของการไมบริโภคแอลกอฮอล การรับ รูอุปสรรคของการไมเลิกบริ โภคแอลกอฮอล และการรับรู
สมรรถนะของการหลีกเลี่ยงการบริโภคแอลกอฮอลของผูบริโภคแอลกอฮอล ในหมูที่ 3 บานปาฮา ง
งาม ตําบลทานตะวัน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
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สมมติฐานการวิจัย
1. หลังจากทํากิจกรรมที่ประยุกตแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ กลุมเปรียบเทียบมีคะแนน
เฉลี่ยในดานการรับรูโ อกาสเสี่ยงของการบริโภคแอลกอฮอล การรับ รูความรุน แรงของการบริโ ภค
แอลกอฮอล การรับรูประโยชนของการไมบริโภคแอลกอฮอล การรับรูอุปสรรคของการไมสามารถเลิก
บริโ ภคแอลกอฮอล และการรับรูสมรรถนะของตนในการหลีกเลี่ยงการบริโภคแอลกอฮอลต่ํา กว า
คะแนนกอนเขารวมกิจกรรม และต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยหลังเขารวมกิจกรรมของกลุมทดลอง
2. หลังจากทํากิจกรรมที่ประยุกตแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
ในด า นการรั บ รู โ อกาสเสี่ ย งของการบริ โ ภคแอลกอฮอล การรั บ รู ค วามรุ น แรงของการบริ โ ภค
แอลกอฮอล การรับรูประโยชนของการไมบริโภคแอลกอฮอล การรับรูอุปสรรคของการไมบ ริโ ภค
แอลกอฮอล และการรับรูสมรรถนะของตนในการหลีกเลี่ยงการบริโภคแอลกอฮอล สูงกวา คะแนน
เฉลี่ยกอนเขารวมกิจกรรม และสูงกวาคะแนนเฉลี่ยหลังเขารวมกิจกรรมของกลุมเปรียบเทียบ
วิธีการดําเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) แบบสองกลุม
วัดผลกอนและหลังหารทดลอง (Pre-test, post-test two group designs) กลุมทดลองไดเขารวม
กิจกรรมที่ประยุกตใชแบบแผนความเชื่อดานุขภาพที่ผูวิจัยสรางขึ้น สวนกลุมเปรียบเทียบไมไดเขารวม
กิจกรรมแตไดรับความรูขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการบริโภคแอลกอฮอล
ประชากรที่ใชในการศึกษา
บุคคลที่บริโภคแอลกอฮอลโดยมีรูปแบบการดื่มแอลกอฮอลแบบเสี่ยงต่ําหรือเสี่ยงสูงและมี
อายุตั้งแต 30 ปขึ้นไป ซึ่งอาศัยในหมูที่ 3 และหมูที่ 12 ตําบลทานตะวัน อําเภพาน จังหวัดเชียงราย
กลุมตัวอยาง
บุคคลที่มีอายุตั้งแต 30 ปขึ้นไปและมีรูปแบบการดื่มแอลกอฮอลแบบเสี่ยงต่ําหรือเสี่ยงสูง
(AUDIT) อาศัยในหมูที่ 3 (กลุมทดลอง) และหมู 12 (กลุมเปรียบเทียบ) ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.
เชียงราย ขนาดตัวอยางกลุมละ 22 คน ผูวิจัยคัดเลือกกลุมตัวอยา งใหมีลักษณะที่คลายคลึงกันโดย
การจับคูกลุมตัวอยางดวยอายุ (matching by age) และเลือกกลุมตัวอยางที่มีสภาพแวดลอมทาง
สังคมที่คลายคลึงกัน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. เครื่องมือคัดเลือกกลุมตัวอยางที่มีรูปแบบการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแบบเสี่ยงต่ําหรือ
เสี่ยงสูงจากแบบประเมินภาวะติดแอลกอฮอล (AUDIT) โดยผลการประเมินแบงรูปแบบการดื่มได 4
รูปแบบ คือ ดื่มแบบเสี่ยงต่ํา แบบเสี่ยงสูง แบบอันตราย และแบบติด
2. เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามประกอบดวย 2 สวนจํานวนทั้งหมด 57 ขอ
โ ดย แบ บส อบ ถ า มที่ ใช ในงา น วิ จั ยนี้ ไ ด นํ า มา ปร ะยุ กต ใช โ ดย นํ า มา จา ก งา น วิ จั ยข อ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีรายละเอียดดังนี้
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ส ว นที่ 1 แบบสอบถามขอ มู ล ส ว นบุ ค คลประกอบด ว ยข อ มู ล ชื่ อ - นามสกุ ล เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน อาชีพ โรคประจําตัว และการสูบบุหรี่ จํานวน
9 ขอ
สวนที่ 2 แบบสอบถามแบบแผนความเชื่อดนสุขภาพ เปนขอคําถามประเมินการรับรูโอกาส
เสี่ยงของโรคจากการ บริโภคแอลกอฮอล การรับรูความรุนแรงขแงการบริโภคแอลกอฮล การรับรู
ประโยชนของการไมบริโภค แอลกอฮอล การรับรูอุปสรรคของการไมสามารภเลิกบริโภคแอลกอฮอล
จํานวน 31 ขอ (Alpha Coefficient = 0.806 ) และการรับรูสมรรถนะแหงตนในการหลีกเลี่ยงการ
บริโภคแอลกอฮอล จํานวน 17 ขอ (Alpha Coefficient = 0.802 )
3. เครื่องมือในการทดลอง ไดแก กิจกรรมที่ประยุกตใชทฤษฏีแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นประกอบดวย 6 กิจกรรม
ขั้นตอนการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล
ขั้นเตรียมการ
1. ผูวิจัยทบทวนวรรณกรรมในดานเนื้อหาแนวคิดตางๆและแบบสอบถามที่เกี่ยวของโดยการ
ออกแบบรูปแบบกิจกรรมตามแนวคิดแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพจัดเตรียมเอกสารและสื่อวีดีทัศน
2. การศึก ษาวิจั ย นี้ไ ด รับ อนุ มั ติจ ริ ย ธรรมการวิจั ย ในมนุ ษ ย โ ดยคณะกรรมการพิ จารณา
จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
3. ชี้แจงและแจงวัตถุประสงคในการวิจัย ประสานความพรอมกับกลุมทดลองที่เขารวมการ
วิจัย โดยลงนามในใบยิยยอมกอนเขารวมโครงการในระหวางการศึกษาไมมีกลุมตัวอยางถอนตัวจากก
การศึกษา
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยในกลุมทดลอง
การดําเนินการวิจัย ใชระยะเวลาทั้งหมด 1 วัน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
กิจกรรมที่ 1 “ เสี่ยงกันเทาไหรเอย ไหนลองทายกันดูซิ ”
จุดประสงค เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดรับรูวาการบริโภคแอลกอฮอลของตนเองมีความเสี่ยงอยูใน
ระดับใด และแตละระดับความเสี่ยงนั้นมีลักษณะเปนอยางไร
การดําเนินกิจกรรม ( 30 นาที )
1. ใหกลุมทดลองทําแบบประเมินความเสี่ยงการดื่ มแอลกอฮอลดว ยตั วเองโดยใชแบบ
ประเมิน AUDIT
2. ใหความรูเกี่ยวกับแตละระดับความเสี่ยงวา แตละระดับความเสี่ยงมีลักษณะเปนอยางไร
กิจกรรมที่ 2 “เหลาตัวราย พิษภัยมหาศาล”
จุดประสงค เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดรับรูโทษหรือผลเสียจากการบริโภคแอลกอฮอลวามีผลกระทบ
ตอรางกาย ครอบครัว สังคมอยางไร
การดําเนินกิจกรรม (1 ชั่วโมง)
1. ทํากิจกรรม “ตับแชเหลา”
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1.1 แบงกลุม 4 กลุม กลุมละ 5-6 คน จากนั้นแจกตับหมูใหแตละกลุม กลุมละ 2
ชิ้น พรอมแจกสุราขาวใหแตละกลุม กลุมละ 1 แกว ใหแตละกลุมนําตับหมู 1 ชิ้นไปแชในสุราขาวโดย
แชทิ้งไว 20 นาที ตับหมูอีก 1 ชิ้นใหเก็บไว
1.2 จากนั้นทํากิจกรรมอื่นกอนแลวกลับมาดูผลหลังครบ 20 นาที
2. ใหความรูผานการดูวีดีทัศนเกี่ยวกับผลกระทบดานลบหรือความรุนแรงในดานตางๆ ที่
สงผลตอตัวผูดื่ม ครอบครัวและสังคม
3. ดูผลตับแชเหลา โดยใหแตละกลุมนําตับหมูที่แชสุราขาวเปรียบเทียบกับตับหมูที่ไมไดแช
สุราขาว จากนั้นใหแตละกลุมสังเกตความแตกตางของตับหมูวาเปนยังไงบาง
4. ให case study กลุมละ1 case เพื่อใหแตละกลุมรวมกันวิเคราะหความเสี่ยงและความ
รุน แรงของตั วละครที่ใหไ ป จากนั้น ใหตัวแทนในกลุม ออกมานํา เสนอ case ที่ตัวเองได
(นําเสนอกลุมละ 5 นาที)
กิจกรรมที่ 3 “ ปลอดเหลาแลว สุขกาย สบายใจ ”
จุดประสงค เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดรับรูประโยชนหรือผลดีจากการไมบริโภค แอลกอฮอลวาเปน
อยางไร
การดําเนินกิจกรรม (1 ชั่วโมง )
1. ใหดูวีดีทัศน เกี่ยวกับผลดีและประโยชนจากการไมบริโภคแอลกอฮอล
2. ทําการ discussion เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และรวมกันวิเคราะหเปรียบเทียบประโยชน
ของการไมดื่ ม แอลกอฮอลกับ โทษจากการดื่มแอลกอฮอล โดยทํา เปน กลุ มใหญ แ ละใหผูเ ข า ร ว ม
โครงการแสดงความคิดเห็นผานการยกมือเพื่อขอตอบ
3. ผูจัดทําโครงการสรุปเนื้อหาใหผูเขารวมโครงการฟง
กิจกรรมที่ 4 “ ชัยชนะเปนของเรา ”
จุดประสงค เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดรับรูอุปสรรคที่ทํา ใหไมสามารถเลิกบริ โภคแอลกอฮอล ได
และเพื่อใหผูเขารวมโครงการไดวิเคราะหหาแนวทางแกอุปสรรครวมกัน
การดําเนินกิจกรรม ( 30 นาที )
1. ผูจัดทํา โครงการนํา เขาสูกระบวนการ discussion เปนกลุมใหญเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
วิเคราะห อุปสรรคที่คิดวาทําใหตัวผูด่มื องไมสามารถลดหรือเลิกดื่มแอลกอฮอลได โดยใชวิธีการยกมือ
เพื่อแสดงความคิด
2. ใหขอมูลที่เปนจริงเพื่อแกไขความเขาใจผิดเกี่ยวกับอุปสรรคในการปองกันและรักษาโรค
3. รวมกันวิเคราะหและเสนอแนะ และวางแผนเพื่อขจัดหรือลดอุปสรรคในการปองกันและ
รักษาโรค ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน
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กิจกรรมที่ 5 “ แสดงความกลา บอกลาความเมา ”
จุ ด ประสงค เพื่ อ ให ผู เ ขา ร ว มโครงการเกิ ด ความเชื่ อ มั่ น ในตนเองในการลดหรือ เลิ ก การบริ โ ภค
แอลกอฮอล และเพื่อใหผูเขา รวมโครงการมีทักษะในการหลีกเหลี่ยงหรือปฏิเสธการบริโภคแอลก
กอฮอลได
การดําเนินกิจกรรม ( 30 นาที )
1. ใหดู วีดีทัศนของบุคคลตนแบบ ที่สามารถเลิกการบริโภคแอลกกอฮอลได
2. ใหความรูหรือแนะนําวิธีการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงการการบริโภคแอลกกอฮอล
3. ใหผูเขารวมโครงการ กําหนดเปาหมายของตนเองไวในใจ
4. แจกโปสเตอรภาพพรอมใหผูเขารวมโครงการเขียนขอความหรือเปาหมาย ของตนเอง ใน
การเลิกบริโภค แอลกกอฮอลลงบนแผนภาพ เพื่อใชเปนเครื่องเตือนสติ
5. เสริมสรางกําลังใจใหผูเขารวมโครงการโดยการนําจดหมายจากคนในครอบครัว หรือคน
คนรอบขางของผูเขารวมโครงการ ที่ทางผูวิจัยไดเตรียมมาจากการใหบุคคลเหลานั้นรอบได
เขียนความในใจและเขียนใหกําลังใจผูเขารวมโครงการในการเลิกบริโภคแอลกกอฮอล
กิจกรรมที่ 6 “ รวมใจรัก รณรงคเลิกดื่มเหลา ”
จุดประสงค เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดรวมทําปายรณรงคการลด ละ เลิก การบริโภคแอลกอฮอลอีก
ทั้งเพื่อเปนการสงเสริมหรือกระตุนผูเขารวมโครงการสามารถรลด ละ เลิกการบริโภคแอลกอฮอลได
การดําเนินกิจกรรม ( 30 นาที )
1. รวมกันทําปายรณรงค เลิกดื่มแอลกอฮอล และนําไปติดตามที่ตางๆในหมูบานรวมกัน
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยในกลุมเปรียบเทียบ
กลุมเปรียบเทียบจะไดเขารวมกิจกรรมการใหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับข อดี-ขอเสียของการบริโ ภค
แอลอฮอล
การเก็บขอมูล
1. กอนทํา กิจกรรม ผูจัดทําใหผูเขารวมโครงการ ทําแบบสอบถามแบบแผนความเชื่อดา น
สุ ข ภาพก อ นเข า ร ว มกิ จ กรรมเพื่ อ เก็บ รวบรวมคะแนนในด า นต า งๆของแต ล ะบุ ค คลเพื่อ นํ า ไป
เปรียบเทียบกับระดับคะแนนหลังเขารวมกิจกรรม
2. ระหวางกิจกรรม ในกลุมทดลองใหความรูเกี่ยวกับโอกาสเสี่ยงของการบริโภคแอลกอฮอล
ความรุนแรงของการบริโภคแอลกอฮอล ประโยชนของการไมบริโภคแอลกอฮอล อุปสรรคของการเลิก
ไมบริโภคแอลกอฮอล วิธีการแกไขอุปสรรค วิธีการหลีกเลี่ยงการบริโภคแอลกอฮอล
3. หลังจากกิจกรรมที่ประยุกตแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพหลังไดรับกิจกรรมของกลุม
ทดลองเปรียบเทียบกับกลุมเปรียบเทียบ
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ขอมูลสวนบุคคล เชน เพศ อายุ สถานะภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน
โรคประจําตัว พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ใชการวิเคราะหดวยสถิติพรรณนา ไดแก จํานวน รอยละ และ
วิเคราะหหาความแตกตางดวยสถิติทดสอบคา Chi-square รวมทั้งใชสถิติ Mann Whitney U test
ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของคะแนน 2 กลุมประชากรที่เปนอิสระตอกัน และใชสถิติ Wilcoxon
signed-ranks test ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของคะแนน 2 กลุมประชากรที่ไมเปนอิสระตอกัน
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS เวอรชัน 20.0
ผลการศึกษา
1. ขอมูลสว นบุคคล พบวา เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึ กษา อาชีพ รายไดตอ
เดือน พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ พบวา มีความแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p >0.05) แตพบวา โรคประจําตัวของกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ
มีสัดสวนที่แตกตางกัน (p=0.002) (ตารางที่ 1)
ตารางที1่ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามทั้งกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ
คุณลักษณะทั่วไป

กลุมทดลอง
(จํานวน =22)
n (%)

กลุมเปรียบเทียบ
(จํานวน=22)
n (%)

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ป)
≥ 30
สถานภาพ
โสด
แตงงาน
หมาย
หยาราง
ระดับการศึกษา
ไมไดรับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน

12 (54.5)
10 (45.5)

18 (81.8)
4 (18.2)

22 (100)

22 (100)

1 (4.5)
19 (86.4)
2 (9.1)
-

𝒙𝟐

P-value

0.83

0.364

4.25

0.829

1.62

0.278

2.80

0.297

3 (13.6)
15 (68.3)
3 (13.6)
1 (4.5)

2 (9.1)

2 (9.1)

17 (77.3)
3 (13.6)

13 (59.1)
7 (31.8)
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อาชีพ
คาขาย
เกษตรกร
รับจางทั่วไป
อยูบานไมไดมีอาชีพ/เปนแมบาน
รายได (บาท/เดือน)
≤ 2,000

2 (9.1)
15 (68.2)
3 (13.6)
2 (9.1)

4.75

0.770

0.21

0.427

30.47

*0.002

1.76

0.377

4 (13.3)
22 (73.4)
4 (13.3)
-

19 (86.4)

12 (54.5)

2,000 – 6,000
3 (13.6)
โรคประจําตัว
ไมมีโรคประจําตัว
11 (50.0)
เบาหวาน
5 (22.8)
ความดันโลหิตสูง
3 (13.6)
เบาหวานและความดันโลหิตสูง
2 (9.1)
ไขมันในเลือดสูง
1 (4.5)
การสูบบุหรี่
2 (9.1)
สูบ
ไมสูบ
20 (77.3)
P-value >0.05 จากสถิติทดสอบ Chi-square

10 (45.5)
8 (36.4)
3 (13.6)
10 (45.5)
1 (4.5)
6 (27.3)
16 (72.7)

หลังเขารวมกิจกรรม กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยดานการรับ รูโ อกาสเสี่ยงเปนโรคจากการ
บริโภคแอลกอฮอล การรับรูประโยชนของการไมบริโภคแอลกอฮอล และการรับรูสมรรถนะแหงตนใน
การปฎิเสธการบริโภคแอลกอฮอล (คะแนนเฉลี่ย 25.95, 26.80, 29.41 ตามลําดับ) สูงกวากลุม
เปรียบเทียบและแตกตางจากกลุมเปรียบเทียบที่มีคะแนนเฉลี่ยดานการรับรูโอกาสเสี่ยงเปนโรคจาก
การบริโภคแอลกอฮอล การรับรูประโยชนของการไมบริโภคแอลกอฮอล และการรับรูสมรรถนะแหง
ตนในการปฎิเสธการบริโภคแอลกอฮอล (คะแนนเฉลี่ย 19.05, 18.20, 15.59 ตามลําดับ) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ(p<0.05) (ตารางที่ 2) และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแบบแผนความเชื่อดาน
สุขภาพระหวางกอนและหลังเขารวมกิจกรรมของกลุมทดลอง พบวากลุมทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยใน
ดานของการรับรูโอกาสเสี่ยงของโรคจากการบริโภคแอลกอฮอล การรับรูความรุนแรงของการบริโภค
แอลกอฮอล การรับรูประโยชนของการไมบริโภคแอลกอฮอล การรับรูอุปสรรคของการไมสามารถเลิก
บริโภคแอลกอฮอล และการรับรูสมรรถนะแหงตนของการหลีกเลี่ยงการบริโภคแอลกอฮอล กอนเขา
รวมกิจกรรมต่ํากวาหลังเขารวมกิจกรรมและมีความแตกตางจากหลังเขารวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05) (ตารางที่ 3)

534

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจัย ครั้งที่ 4

535

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรูความเชื่อดานสุขภาพ กอนและหลังรับโปรแกรมฯ
ระหวางกลุมทดลอง และกลุมเปรียบเทียบ
กลุมทดลอง

กลุมเปรียบเทียบ

P-value

Mean
Rank

Total

Mean
Rank

Total

การรับรูโอกาสเสี่ยงของโรคจากการบริโภคแอลกอฮอล

18.77

413.00

26.33

577.00

0.546

การรับรูความรุนแรงของการบริโภคแอลกอฮอล

22.91

504.00

22.09

486.00

0.832

การรับรูประโยชนของการไมบริโภคแอลกอฮอล

23.57

518.50

21.43

471.50

0.577

การรับรูอุปสรรคของการไมเลิกบริโภคแอลกอฮอล

20.52

451.00

24.48

538.50

0.303

การรับรูสมรรถนะแหงตนของการหลีกเลี่ยงการบริโภค
แอลกอฮอล

19.50

429.00

25.50

561.00

0.121

Before

After
การรับรูโอกาสเสี่ยงของโรคจากการบริโภคแอลกอฮอล

25.95

571.00

19.05

419.00

0.043*

การรับรูความรุนแรงของการบริโภคแอลกอฮอล

24.20

532.50

20.80

457.50

0.375

การรับรูประโยชนของการไมบริโภคแอลกอฮอล

26.80

589.50

18.20

400.50

0.026*

การรับรูอุปสรรคของการไมเลิกบริโภคแอลกอฮอล

25.52

561.50

19.48

428.50

0.117

การรับรูสมรรถนะแหงตนของการหลีกเลี่ยงการบริโภค
แอลกอฮอล

29.41

647.00

15.59

343.00

< 0.005*

*Mann Whitney-U test (p-value < 0.05)

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรูความเชื่อดานสุขภาพ กอนและหลังทํากิจกรรม
ภายในกลุมทดลอง
Variables
การรับรูโอกาสเสี่ยงของโรคจากการ
บริโภคแอลกอฮอล
การรับรูความรุนแรงของการบริโภค
แอลกอฮอล

Before

After

P-value

Median

IQR

Median

IQR

20.50

14.00,26.00

29.00

26.75,31.00

36.00

19.75,37.00

38.50

34.75,42.00

0.001*
0.003*
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การรับรูประโยชนของการไมบริโภค
แอลกอฮอล

32.00

29.25,37.25

35.00

32.00,38.00

0.036*

การรับรูอุปสรรคของการไมเลิก
บริโภคแอลกอฮอล

22.50

17.25,24.00

24.00

19.75,25.25

0.033*

การรับรูสมรรถนะแหงตน

76.00

65.00,85.25

90.50

88.75,97.00

0.001*

536

*Wilcoxon signed-ranks test (p-value < 0.05)

3.เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพระหวางกอนและหลังเขารวม
กิ จกรรมของกลุมเปรียบเทียบพบวา คะแนนเฉลี่ยในดา นของการรั บรูโอกาสเสี่ ยงของโรคจากการ
บริโภคแอลกอฮอล การรับรูความรุนแรงของการบริโภคแอลกอฮอล การรับรูประโยชนของการไม
บริโภคแอลกอฮอล การรับรูอุปสรรคของการไมเลิกบริโภคแอลกอฮอล และการรับรูสมรรถนะแหงตน
ของการหลีกเลี่ยงการบริโ ภคแอลกอฮอล กอนเขารว มกิจกรรมและหลังเขารวมกิจกรรมไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรูความเชื่อดานสุขภาพ กอนและหลังทํากิจกรรม
ภายในกลุมเปรียบเทียบ
Variables

Before

After

P-value

Median

IQR

Median

IQR

การรับรูโอกาสเสี่ยงของโรคจากการ
บริโภคแอลกอฮอล

28.50

17.50,31.00

27.00

22.25,29.25

0.609

การรับรูความรุนแรงของการบริโภค
แอลกอฮอล

34.00

22.00,36.50

36.00

33.75,38.25

0.059

การรับรูประโยชนของการไมบริโภค
แอลกอฮอล

32.00

25.00,35.25

32.00

28.75,35.00

0.795

การรับรูอุปสรรคของการไมเลิกบริโภค
แอลกอฮอล

22.00

18.00,27.00

20.00

18.00,24.25

0.208

การรับรูสมรรถนะแหงตน

81.50

73.75,89.25

78.00

69.50,87.00

0.177

*Wilcoxon signed-ranks test (p-value < 0.05)

สรุปผลการศึกษา
งานวิจัยเพื่อศึกษาผลของการประยุกตใชแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ (HBM) ในดานของ
การรับรูโอกาสเสี่ยงของการบริโภคแอลกอฮอล การรับรูความรุนแรงของการบริโภคแอลกอฮอล การ
รับรูประโยชนของการไมบริโภคแอลกอฮอล การรับรูอุปสรรคของการไมบริโภคแอลกอฮอล และการ
รับรูสมรรถนะของการหลีกเลี่ยงการบริโภคแอลกอฮอลของผูบริโภคแอลกอฮอล ผลการศึกษาพบวา
ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางไมมี ความแตกตางกัน ซึ่งเปนผลดีในการดํา เนินกิจกรรม และผลที่ได
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จากการเปรียเทียบภายในกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ พบวากิจกรรมที่ประยุกตใชแบบแผน
ความเชื่อดานสุขภาพภายในกลุมทดลองกอนและหลังทํากิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยการรับรูความเชื่อ
ดานสุขภาพความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งใน ดานการรับรูโอกาสเสี่ยงของการบริโภค
แอลกอฮอล การรับรูความรุนแรงของการบริโภคแอลกอฮอล การรับรูประโยชนของการไมบริโภค
แอลกอฮอล การรับรูอุปสรรคของการไมบริโภคแอลกอฮอล และการรับรูสมรรถนะของการหลีกเลี่ยง
การบริโภคแอลกอฮอล สวนในกลุมเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรูความเชื่อดานสุขภาพไมมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรูความเชื่อดานสุขภาพหลังทํา
กิจกรรมระหวางกลุม ผลปรากฏวามีความแตกตา งอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในดา นการรับรูโอกาส
เสี่ย งของการบริโ ภคแอลกอฮอล การรับ รูป ระโยชนข องการไมบ ริโ ภคแอลกอฮอล แ ละการรับ รู
สมรรถนะของการหลีกเลี่ยงการบริโภคแอลกอฮอล สวนการรับรูในดานอื่นไมมีความแตกตางกัน
อภิปรายผลการศึกษา
ผลของการศึกษาจากงานวิจัย พบวา ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางทั้งกลุมทดลองและกลุม
เปรียบเทียบ ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(P – value < 0.05) และกอนจะเริ่มใชสถิติ
ทางผูวิจัยไดมีการทดสอบ การแจกแจงแบบปกติ (Normal distribution)ระหวางกลุม โดยนําคะแนนของ
การรับรูความเชื่อดานสุขภาพกอนเริ่มกิจกรรม ของทั้งสองกลุมมาทําการทดสอบ ซึ่งพบวา คาการแจก
แจงปกติ นั้ นปฏิ เสธสมมุ ติ ฐานหลั กว า มี ความแตกต า งอย า งมี นั ย สํ า คั ญทางสถิ ต (p-value =
0.004,0.039,0.03,0.003, 0.012,0.025, 0.066,0.008,0.014,0.033) จึงใชสถิติ Mann-Whitney u test
ในการวิเคราะหขอมูล และไดมีการทดสอบการแจกแจงแบบปกติ (Normal distribution) ภายในกลุม
โดยนําคะแนนของการรับรูความเชื่อดานสุขภาพกอนเริ่มกิจกรรม ของกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ
มาทําการทดสอบ ซึ่งพบวา คาการแจกแจงปกตินั้นปฏิเสธสมมุติฐานหลั กว ามีความแตกต างอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value )ของกลุมทดลอง= 0.122, 0.002, 0.175, 0.032, 0.005) และ (p-value ของ
กลุมเปรียบเทียบ = 0.048, 0.014, 0.019, 0.041, 0.019) ทางผูวิจัยจึงใชสถิติ Wilcoxon sign rank
test ในการวิเคราะหขอมูล
ผลจาการวิเคราะหขอมูลการทํากิจกรรมที่ประยุกตแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพระหวางกลุม
ทดลองและกลุมเปรียบเทียบพบวา หลังทํากิจกรรมคะแนนเฉลี่ยของการรับรูความเชื่อดานสุขภาพมีความ
แตกตางอย างมีนัยสํ าคั ญทางสถิ ติ ในด านการรั บรู โอกาสเสี่ยงของการบริ โภคแอลกอฮอล การรับรู
ประโยชนของการไมบริโภคแอลกอฮอล และการรับรูสมรรถนะของการหลีกเลี่ยงการบริโภคแอลกอฮอล
สวนการรับรูในดานอื่นไมมีความแตกตางกัน
ผลจาการวิเคราะหขอมูลการทํากิจกรรมที่ประยุกตแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพภายในกลุม
ทดลองและกลุมเปรียบเทียบพบวา คะแนนเฉลี่ยของการรับรูความเชื่อดานสุขภาพในกลุมทดลองกอนและ
หลั งกิจ กรรมมี ความแตกตา งอย า งมี นัยสํ า คั ญทางสถิ ติ ในดา นการรั บรู โอกาสเสี่ ยงของการบริ โภค
แอลกอฮอล การรับรู ความรุนแรงของการบริ โภคแอลกอฮอล การรั บรู ประโยชน ของการไม บริ โภค
แอลกอฮอล การรับรูอุปสรรคของการไมบริโภคแอลกอฮอล และการรับรูสมรรถนะของการหลีกเลี่ยงการ
บริโภคแอลกอฮอล แตในกลุมเปรียบเทียบกอนและหลังกิจกรรมไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
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สถิ ติ ในด านการรั บรู โอกาสเสี่ ยงของการบริ โ ภคแอลกอฮอล การรั บรู ความรุ นแรงของการบริ โ ภค
แอลกอฮอล การรับรูประโยชนของการไมบริโภคแอลกอฮอล
การรับรูอุปสรรคของการไมบริโภคแอลกอฮอล และการรับรูสมรรถนะของการหลี กเลี่ยงการ
บริโภคแอลกอฮอล จึงอธิบายไดวากิจกรรมตามแนวคิดแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ สามารถทําใหกลุม
ทดลองรับรูวาตนเองมีโอกาสเสี่ยงและไดรับความรุนแรงจากพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่
จะสงผลกระทบตอตนเองใหเปนโรค เชน ตับแข็ง โรคมะเร็งตับ หรือสรางผลกระทบใหกับครอบครัวและ
สังคมไดเชนกัน เชนทะเลาะเบาะแวง ความรุนแรงในครอบครัวกอคดีอาชญากรรม อุบัติเหตุ เปนตน ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิด Rosenstock การที่ผูปวยไดรับรูถึงความรุนแรงของโรคหรือปญหาความเจ็บปวย
เปนการกระตุนใหเกิ ดความกลัวและกระตุนใหเกิดพฤติกรรมอันพึงประสงค ทั้งนี้กลุมทดลองยั งไดรั บ
คําแนะนํ าและประสบการณความสํ าเร็จในเรื่องของผลดี จากการปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมการบริ โภค
แอลกอฮอลจากการฟงบรรยายรวมกับการชมภาพวีดีทัศน ผลที่ไดกลุมทดลองเห็นถึงความจําเปนของการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอลและผลกระทบดานบวก เชน ที่สงผลตอตนเอง ครอบครัวและ
สังคมสอดคลองกับแนวคิด Rosenstock บุคคลจะปฏิบัติตามคeแนะนําอยางเครงครัดเนื่องจากมีความ
เชื่อวาการปฏิ บัตินั้นๆ สามารถปองกันการเกิดโรค หรือลดภาวะเจ็ บป วยที่กํ าลั งคุกคามตอสุขภาพได
ดังนั้นการปฏิบั ติตามคําแนะนําขึ้นกับการเปรียบเทียบถึ งขอดีและขอเสียของพฤติ กรรม ทั้ งนี้แนวคิด
Becker ยังแนะนําวาการปฏิบัติที่แตกตางไปจากความเคยชินเปนสิ่ง ที่ยากลําบากในการปฏิบัติใหถูกตอง
และยากที่จะกระทําไดอยางสม่ําเสมอ ดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลจึงตองขจัดอุปสรรคที่จะ
เกิดขึ้ นกอนการตัดสินใจ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจากบุคคลตนแบบพร อมกับ
ฝ กหั ดทั กษะการจั ดการอารมณ เช น อาการหงุ ดหงิ ดง า ย ความวิ ตกกั งวล ช วยส งเสริ ม การตั ดใจ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอลเพราะกลุมทดลองยอมรับถึงผลดีดานสุขภาพ ครอบครัว สังคมที่
มีตอตนเอง ครอบครัวซึ่งมีคุณคามากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับขอเสียและอุปสรรค สอดคลองกับการศึกษา
ของกิติศักดิ์ เมืองหนูศึกษาประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาในการเลิ กบุหรี่ของผูนําชุมชนจังหวั ดพัทลุง
พบวา กลุมทดลองมีการเปลี่ยนแปลงดานการรับรูโอกาสเสี่ยง การรับรูความรุนแรงตอการเกิดโรค การ
รับรูผลดีและอุปสรรคของการปฏิบัติตามคําแนะนําที่ถูกตองมากกวากอนทดลอง
ผลการวิจัยสรุปไดวากิจกรรมที่ประยุกตแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพสามารถเพิ่มความรูความ
ตระหนัก และการรับรูขอมูลดานตางเพื่อนําไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอลไดอยางมี
ประสิทธิ ภาพ อีกทั้งยังชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับกลุมทดลองในปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
ขอเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัย เพราะเวลายิ่งนานจะยิ่งมีประสิทธิภาพ สําหรับ
การติดตามผลเพื่อวัดการรับรูความเชื่อดานสุขภาพและอาจจะสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงการบริโภค
แอลกอฮอลในผูที่บริโภคแอลกอฮอลได
2. ควรเพิ่มจํานวนประชากรกลุมตัวอยาง เพราะอาจจะทําใหไดผลลัพธท่นี าเชื่อถือมากกวา
3. ควรติดตามผลในระยะยาว เพื่อหาประสิทธิภาพของโครงการ
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EFFECT OF AEROBIC EXERCISE WITH ELASTIC BAND ON BODY WEIGHT IN
ADULT WITH BMI MORE THAN 25 KG/M2 AT PA SAK VILLAGE, PA NGIU
SUB-DISTRICT, WIANG PA PAO DISTRICT, CHIANG RAI PROVINCE.
Panadda Takongna1 Pelwadee Moonaoei1 Banyen Saengkaew2
Suphaphorn Utsaha1 Amornrat Anuwatnonthakate1

1

School of Health Science, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand
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Pa-Ngiu Health Promoting Hospital, Chiang Rai, Thailand

Abstract
Background: Obesity condition puts people at a higher risk for serious
diseases which lack of physical activity is another important factor related to obesity.
From the data survey show that many people in Ban Pa Sak lack of exercise. This
study aimed to study the weight reduction by using aerobic exercise with elastic
band among experimental group and control group at Pa Sak village, Pa Ngiu subdistrict, Wiang Pa Pao district, Chiang Rai province
Methods: A total of 58 people in Ban Pa Sak who have BMI more than 25
2
kg/m . (aged 40–70 years) were studied quasi-experimental study, the primary data
from questionnaire and interview. The descriptive statistics was used to analyze
general characteristics, the inferential statistics was used to analyze and compared
weight in experimental and control group and the chi-square was used to compare
samples characteristics.
Results: This study found that body weight in experimental group were
significantly after performing Aerobic Exercise with Elastic Band (p < 0.05) On the
other hand, weight loss between experimental group and comparison group were
not significantly different both before and after intervention.
Conclusion: The results of this study indicate that can use Aerobic Exercise
with Elastic Band as a valuable complementary approach for controlling body weight
of the adultwith BMI more than 25 kg/m2. However, it should increase duration of
time to follow weight loss effectively.
Keyword: Body mass index, Aerobic Exercise, and Elastic band Exercise
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Rationale and Background
Over the past three decades, malnutrition in Thailand has drastically reduced
by over seven times. However, since 1995 the number of patients afflicted with noncommunicable diseases, such as diabetes mellitus, has rapidly increased, even
among the young. Unhealthy life styles due to urbanization are a major reason for
this increase. Less physical activity and low consumption of fruits and vegetables, as
well as high consumption of added free sugar, are common. Every year, Thai people
increase their consumption of energy from fat and protein, while lowering their
intake of energy from complex carbohydrates. (V Chavasit, W Kriengsinyos, J Photi &
K Tontisirin, 2017)
Diabetes mellitus occurs either when the body does not produce enough
insulin (the hormone that regulates blood sugar) or cannot effectively use the insulin
it produces. The body’s response to excess glucose in the blood is to get rid of it
through frequent urination. In Thai language, diabetes is referred to as the “sweet
urine disease”. In rural areas, villagers often first become aware that it is present
because they notice ants gathering around their outdoor toilet. (World Health
Organization (WHO), 2013)
Exercise is recommended by public health agencies for weight management.
Evidence-based data to guide treatment of older adults with obesity are limited.
(Dennis T. Villareal, M.D., 2017) Muscles of older adults are trainable, and resistance
exercises using elastic bands can increase muscle strength in older adults. (KueiMinChena, 2015)
Adults aged 18–64 should do at least 150 minutes of moderate-intensity
aerobic physical activity throughout the week or do at least 75 minutes of vigorousintensity aerobic physical activity throughout the week or an equivalent combination
of moderate- and vigorous-intensity activity. (WHO, 2018) The training with elastic
resistance proved to be effective for improving muscle strength in ‘healthy’ and ‘not
healthy’ elderly. The
resistance training with elastic bands showed strong effects on muscle
strength in healthy elderly and with some functional incapacity, and a moderate
effect on muscle strength in elderly patients with pathology. (Wagner
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RodriguesMartinsa, 2013) Weight loss plus resistance training or aerobic training
improved physical function and ameliorated frailty; however, weight loss plus
combined aerobic and resistance training provided greater improvement in physical
function and reduction of frailty than either intervention alone and was associated
with relative preservation of lean mass. (Dennis T. Villareal, M.D., 2017)
From the data survey show that many people in Ban Pa Sak lack of exercise.
So, we choose aerobic exercise with elastic band because the most of adults with
BMI more than 25 kg/m2 at Ban Pa Suk village. We apply resistance exercises by
using bicycle inner tube to muscle-building. The combination of aerobic and
resistance exercises will help build their strength, flexibility, balance, and weight loss.
Literature review
Older-onset type 2 diabetes, the major predisposing risk factors are obesity,
family history, and sedentary lifestyle (Akhtar, SaddafNaaz et al.,2018). BMI increase
over time was a significant risk factor for diabetes, especially in individuals with
overweight and obesity. Increasing of BMI over time was a significant risk factor for
developing diabetes, whereas BMI reduction over time significantly reduced this risk.
(Ming Yea Paula, 2018)
There is research study in obese older adults to indicate that healthy weight
loss can be achieved through lifestyle interventions of up to a one-year period.
Result of research found that diet and exercise facilitate weight loss in frail obese
older adults. Moreover, weight loss included bone and lean body mass, issues to
be addressed in future studies. (Debra L.Waters, 2013) BMI cut point has been the
observation that overweight and obese adults (18 years of age or older) with a BMI of
25 kg/m2 have increased risks of both morbidity and mortality. Adults who meet or
exceed the 25 kg/m2 BMI threshold are at increased risk of developing coronary
heart disease, hypertension, hypercholesterolemia, type 2 diabetes, and other
diseases.( Hsu w. , Araneta M et al., 2015)
Aerobic exercise provides cardiovascular conditioning. The term aerobic
actually means "with oxygen," which means that breathing controls the amount of
oxygen that can make it to the muscles to help them burn fuel and move. Benefits
of aerobic exercise are improves cardiovascular conditioning, helps to better control
blood sugar, assists in weight management and/or weight loss. (Centers for Disease
Control and Prevention, 2015)
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Modest weight loss, such as 5 to 10 percent of your total body weight, is
likely to produce health benefits, such as improvements in blood pressure, blood
cholesterol, and blood sugars.( Blackburn G. ,1995) In addition to improving your
health, maintaining a weight loss is likely to improve your life in other ways. For
example, a study of participants in the National Weight Control Registry found that
those who had maintained a significant weight loss reported improvements in not
only their physical health, but also their energy levels, physical mobility, general
mood, and self-confidence.
Aerobic exercise is a common nonpharmacological intervention for the
management of obesity. There is research study about moderate-intensity aerobic
exercise with overweight and obese of 6-12 months. Result in research is six-month
programs were associated with a modest reduction in weight weighted mean
difference [WMD] = 1.6 kg and waist circumference WMD = 2.12 cm. Twelve-month
programs also were associated with modest reductions in weight (WMD) = 1.7 kg and
waist circumference (WMD) = 1.95 cm. From research show that moderate-intensity
aerobic exercise programs of 6-12 months induce a modest reduction in weight and
waist circumference in overweight and obese populations. (AdrianThorogoodBSc,
2013)
There is research study about effective of resistance training with elastic band
in healthy and unhealthy who age of 60 to 79 years old amount 834 individuals.
Result of research found that The resistance training with elastic bands showed
strong effects on muscle strength in healthy elderly (SMD=1.30; 95% CI: 0.90, 1.71)
and with some functional incapacity (SMD=1.01; 95% CI: 0.82, 1.19) and a moderate
effect on muscle strength in elderly patients with pathology (SMD=0.54; 95% CI: 0.12,
0.96). This research suggest that training with elastic resistance is most effective in
'healthy' subjects and with functional limitations, and less effective in subjects with
some kind of disorder. (Martins WR1, 2013)
Moreover, research study about foot muscle and resistance exercise in older adult
by divided resistance training group and home-based exercise group for 12 weeks
Measurement in primary outcome measures were hallux and lesser toe flexor
strength pre- and post-intervention. Secondary outcome measures were exercise
compliance, components of the Foot Health Status Questionnaire and single-leg
balance time. Result of research show that resistance exercises are a viable
intervention to increase toe flexor strength in older adults. Participants in the
supervised, progressive resistance training group significantly increased their toe
strength (up to 36%; P < 0.02), whereas there was no change in toe strength in either
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the home-based or control groups. This increased toe strength was accompanied by
a significant improvement in perceived general foot health and single-leg balance
time compared to the other groups (P < 0.05). This reason can reduce the chances
of falling in the elderly (Karen J.Mickle, 2016).
Aerobic and resistance training and body composition changes. Aerobic
training decreases both body weight and fat mass significantly more than does
resistance training. While the two modes of exercise produced statistically similar
changes in body fat percentage, these changes were driven by different mechanisms,
where resistance training increased lean body mass and aerobic training decreased
fat mass. (Willis et al., 2012)
Research Question
Does aerobic exercise with elastic band effect to body weight in adult with BMI
more than 25 kg/m2 at Pa Sak village?
Research Hypothesis
Ho : Aerobic exercise with elastic band will not effect to body weight of
experimental group.
H1 : Aerobic exercise with elastic band will effect to body weight of experimental
group.
Objective
To study the weight reduction by using aerobic exercise with elastic band
among experimental group and control group at Pa Sak village, Pa Ngiu sub-district,
Wiang Pa Pao district, Chiang Rai province.
Research methodology
Study design
This research is a Quasi-Experimental Design because this research has studied
the effect of aerobic exercise with elastic band on body weight in adult with BMI
more than 25 kg/m2 at Pa Sak Village. The body weight of experimental group will be
compared with control group.
Study population
This research study to effect of aerobic elastic band exercise on body mass
index in adult with BMI more than 25 kg/m2 at Ban Pa Sak Village. According to 62
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people in Ban Pa Sak who have BMI more than 25 kg/m2. Population are divided
into two group include experimental group and control group.
Inclusion criteria
- Aged 40 – 70 years old
- BMI more than 25 kg/m2
- Willing to participate
Exclusion criteria
- Physical disability
- Underlying disease include diabetes, gout, arthritis, and asthma
- Willing to not come consecutive 15 days
Sampling method
Purposive sampling to select 20 adult with BMI more than 25 kg/m2 for
experimental group and 20 adult with BMI more than 25 kg/m2 for control group.
Data Collection
Data collection will use the questionnaire and a tool to collect weight,
height, and waist circumference. The researcher team face to face interview
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Chart of Methodology
Total population who have BMI more than 25
kg/m2 at Ban Pa Sak village
N = 58
Exclusion (n=18 persons)
Purposive sampling

Inclusion (n=58 persons)
2

- Physical disability (n=2)
- Underlying disease

Diabetes (n=11)

- BMI more than 25 kg/m
- willing to participate

Gout (n=2)

- live in Ban pa sak village

Arthitis (n=2)
Astma(n=1)
Matched by BMI

Program (duration: 15 days)

Intervention group (n=20)

Control group (n=20)

• Aerobic exercise with elastic band 40

• routine activity

min /day

• Follow up 15 days

• Follow up 15 days

Measurement (every 5 days)
- Body weight

Data analysis
Descriptive statistic
- Frequency, percentage, SD, and mean
Inferential statistic
- Pair t-test
- Independent t-test
- Chi-square

Result
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Statistical analysis
The descriptive statistics will be used to analyze general characteristics. The
Inferential Statistics (Paired t – test and independent t- test) will be performed to
analyze and compared weight in experimental and control group. The Chi-square will
be used to compare samples characteristics.
Result
Table 1 The characteristic of the participants (n=40)
Personal information

Experimental group
n=20 (%)

Control group
n=20 (%)

Gender

P-value
0.478

Male
female

3 (15)
17 (85)

6 (30)
14 (70)

Age

0.879
40 – 49
50 – 59
60 - 69
70 – 79

6
8
4
2

(30)
(40)
(20)
(10)

8
6
3
3

(40)
(30)
(15)
(15)

Education

0.860
uneducated
Primary school
secondary
school
Bachelor

2 (10)
10 (50)
5 (25)

1 (5)
12 (60)
3 (15)

3 (15)

4 (20)

Occupation

0.247
agriculturist
Hireling
Business
government
officer

3
7
3
3

(15)
(35)
(15)
(15)

5
8
3
2

(25)
(40)
(15)
(10)

Income

0.251
No income
< 5,000 baht
5,001 - 10,000
baht
10,001 20,000 baht
> 20,001 baht

1 (5)
3 (15)
12 (60)

1 (5)
3 (15)
6 (30)

2 (10)

7 (35)

2 (10)

3 (15)
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Personal information

Experimental group
n=20 (%)

congenital disease
No
hypertension
dyslipidemia
Family history
hypertension
Yes
No
diabetes mellitus
Yes
No
heart disease
Yes
No
BMI
25.00 – 29.99

Control group
n=20 (%)

P-value
0.203

17 (85)
2 (10)
1 (5)

12 (60)
5 (25)
3 (15)
0.731

5 (25)
15 (75)

6 (30)
14 (70)
0.687

4 (20)
16 (80)

3 (15)
17 (85)
0.154

2 (10)
18 (90)

0 (0)
20 (100)
0.214

> 30.00

15 (75)

15 (75)

5 (25)

5 (25)

Smoking

0.442
Yes
No

3 (15)
17 (85)

5 (25)
15 (75)

Drinking alcohol

0.115
Yes
No

5 (25)
15 (75)

6 (30)
14 (70)

Table 2 Comparison of body weight before and after intervention within
experimental group and control group (n=40)
Body weight
Exercise group
Body weight

Before

After

Mean

Mean

70.85

69.95

df

T-test

P-value

19

7.285

< 0.001*
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Control group
Body weight

68.2

68.5

19

-2.854

0.010*

Table3. Comparison of body weight among experimental group and control
group before and after intervention (n=40)
Exercise
Control
group
group
Body weight
df
T-test
P-value
Mean
Mean
Before
Body weight
70.85
68.2
38
-0.836
0.405
After
Body weight

69.95

68.5

38

-0.455

0.652

Discussion
Dennis T. Villareal, M.D. (2017) found that aerobic exercise plus elastic band
regular time might be weight loss and provided greater improvement in physical
function and reduction of frailty which associated with relative preservation of lean
mass included 10 minutes of elastic band, followed by 30 to 40 minutes of aerobic
exercises, duration is 26 weeks. Willis, Slentz et al. (2015) found that aerobic exercise
plus elastic band same way to weight loss in 32 weeks exercised for 150 min per
week and were significantly better at body and fat mass reduction. This study found
that body weight in experimental group were significantly after performing Aerobic
Exercise with Elastic Band (p < 0.05). On the other hand, weight loss between
experimental group and control group were not significantly due to limited time to
perform intervention.
Conclusion
Body weight in experimental group were significantly after performing Aerobic
Exercise with Elastic Band (p < 0.05). On the other hand, weight loss between
experimental group and control group were not significantly due to limited time to
perform intervention. The results of this study indicate that can use Aerobic Exercise
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with Elastic Band as a valuable complementary approach for controlling body
weight of the adult with BMI more than 25 kg/m2. However, it should increase
duration of time to follow weight loss effectively.
Limitation of the study
This study has short time for participant only 15 days (At least aerobic
exercise ≥ 26 week from Dennis T. Villareal, M.D. (2017)). This study do not control
about consumption behavior which may affect to the reduction of body weight as
well.
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บทคัดยอ
การวิจัยมีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อวิเคราะหสภาพปจจุบัน โครงสรางของชุมชน การดูแลสุข
ภาวะของผูสูง อายุ และปญ หาการเสริมสรา งสุขภาวะผูสูงอายุในเขตตํา บลวังทอง อํ าเภอวั งเหนือ
จังหวัดลําปาง 2) เพื่อหาแนวทางในการเสริมสรางสุขภาวะของผูสูงอายุในชุมชนแบบมีสวนรวมในเขต
ตําบลวังทอง อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ผูใหขอมูลคนสําคัญ คือ สมาชิกกลุมผูสูงอายุจํานวน 50
คน นักวิชาการขององคการบริหารสวนตําบลวังทองจํานวน 2 คน ปราชญชาวบาน จํา นวน 2 คน
รวมทั้งหมด 54 คน เครื่องมือวิจัย คือ แบบสัมภาษณเชิงลึกและ การเสวนากลุมดวยการวิเคราะห
เนื้อหา
ผลการศึกษาพบวา 1) พื้นที่บริบทของชุมชนตําบลวังทองสวนใหญเปนปาเขา และเปนพื้นที่
ปาสงวน ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีจํานวนผูสูงอายุ 559 คน บางสวนยังคงทํา
อาชีพการเกษตรไดบาง บางสวนไมมีอาชีพ ทางดานปญหาของผูสูงอายุที่มีจํานวนมากเพิ่มขึ้นขณะที่
คนรุนใหมที่เปนลูกหลานในชุมชนซึ่งอยูในวัยทํางานปจจุบันจะนิยมไปทํางานตางถิ่นกันมาก สวนกลุม
ผูสูงอายุเหลานี้ยังคงดํารงชีพอยูในชุมชน มีศกั ยภาพ ในการทํางานลดลงตามวัย แตยังมีชีวิตที่ยืนยาว
ทําใหเกิดความรูสึกเหงา หดหู ขาดกําลังใจในการดําเนินชีวิต เนื่องจากมีกิจกรรมที่สามารถทําไดนอย
และไมมีลูกหลานอยูใกลๆ ซึ่งที่ผานมาองคการบริหารสวนตําบลวังทองไดดําเนินการสนับสนุนการ
เสริมสรา งสุขภาวะของผูสูงอายุไดบา ง แตยังขาดกลไกการขับ เคลื่อนที่มีประสิท ธิ ภาพเพราะขาด
ความชัดเจนในดานของบุคลากร (2) กลุมผูสูงอายุไดรวมตัวกันโดยใชโรงเรียนผูสูงอายุเปนศูนยกลาง
ตั้งชื่อวาโรงเรียน ธารทองตองตึง โดยจะมาพบปะกันในทุก ๆ วันอังคาร สมาชิกกลุมสวนใหญมีความ
ชื่ นชอบความบั นเทิงมี ความตอ งการมีกิจ กรรมรว มกัน ทั้ง ทางดา นการเสริม สร า งสมรรถนะดา น
รางกายหรือจิตใจ จากการพบปะเพื่อนสมาชิกกลุมผูสูงอายุดวยกัน ไดมีโอกาส
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ผูสูงอายุจะนําเอาอาหารกลางวันมาจากบานเพื่อมา
รับประทานรวมกันที่โรงเรียนและ มีการออมเงินสํา หรับการดําเนินกิจกรรมของกลุม จากการที่ได
ประชุมเวทีรวมกัน กลุมผูสูงอายุมีความตองการที่จะดําเนินกิจกรรมทางดานการบันเทิงที่ชวยสงเสริม
สุขภาวะทางดานรางกายและจิตใจ โดยกิจกรรมที่กลุมใหความสนใจมาก คือ กิจกรรมการออกกําลัง
กายดวยทาเตนจังหวะบาสโลบ ซึ่งสามารถนํามาใชในการออกกําลังกายเพิ่มเติมในวันที่มาโรงเรียน
และปฏิบัติไดที่บาน โดยไดเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลวัง
ทอง มาชวยเปนผูฝกสอนและซอม ซึ่งกลุมผูสูงอายุมีความสุขดวยใบหนายิ้มแยมแจมใส มีอารมณสด
ชื่นที่ไดรวมกิจกรรมที่มาจากความตองการของกลุม นอกจากนี้นายกองคการบริหารสวนตําบลวังทอง
ยัง เอาใจใสและใหความสํา คัญในดา นผูสูงอายุม าก และไดเขา ร วมเรี ย นรูการเตนกั บกลุมสมาชิก
ผูสูงอายุและรวมกิจกรรมอื่น ๆ เสมอ
คําสําคัญ : การเสริมสรางสุขภาวะ แบบมีสวนรวม กลุมผูสูงอายุ
Abstract
Research objectives focused on 1) analyzing current conditions, community
structure, care of elderly wellbeing, and problems of enhancing the wellbeing of the
elderly in Wang Thong sub- district, Wang Nuea in Lampang province and 2) finding
ways of the participatory elderly wellbeing enhancement in the community of Wang
Thong sub- district, Wang Nuea in Lampang province. The key informants were 50
elderly people and 2 academic staff of Wang Thong Sub- district Administrative
Organization, 2 local experts that were totally 54 subjects. The research instruments
were in-depth interview and group discussions on content analysis.
The research found 2 issues. 1) The area of Wang Thong Sub-district is mostly
forest and reserved forest area. Most of the population is engaged in agriculture.
There are 559 elderly people; some of them are still working in agriculture and some
have no career. The problem of the elderly is increasing, while the new generation of
offspring in the working-age community is now in favor of working in the other area.
However, these elderly people are still living in the community and their working
capacity is decreasing with age. They also have long life, causing loneliness,
depression, lack of morale in life due to less activities and no offspring closing to
them. In the past, Wang Thong Sub-district Administration has supported the
improvement of the elderly
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wellbeing. But, it also lacked a powerful propulsion mechanism since there
was the lack of clarity as personnel aspect. 2) The elderly people have gathered
using the elderly school as a center, namely Tarn Tong Thong Teung School. They
meet each other on Tuesdays. Most of the members have a passion for
entertainment. There is a need for common activity; both in terms of physical or
mental performance. It is hoped that this will result in good health and happiness in
living in the community by meeting with fellow members of the elderly. They have
activities to do together, and have a chance to exchange ideas with each other.
Moreover, elderly people bring their lunch from home to eat at school. They also
save money for group activities. According to the meeting, the elderly people have a
desire to perform recreational activities that promote physical and mental wellbeing.
The activities that the group interested in is exercise activities with the Paslop dance.
This can be used for additional exercise on school day and practice at home. They
invited experts from Wang Thong Health Promotion Hospital to help them as trainers.
The elderly are happy with smiling faces. Emotions are refreshingly associated with
activities that come from the needs of the group itself. In addition, the President of
Wang Thong Sub-district Administration has paid much attention to elderly people
and has participated in dance classes with elderly members and always attend other
activities.
Keywords: wellbeing enhancement, participatory, elderly people group
บทนํา
ในยุคปจจุบันหลายๆ ประเทศทั่วโลกมีประชากรผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็วจนเขาสู
สังคมที่เราเรียกวา สังคมผูสูงอายุ (Aging Society) ซึ่งมีผลกระทบตอสภาวะทางเศรษฐกิจ สภาพ
สังคม การจา งงาน ตลอดจนถึงเรื่อง การจัดสรรทรัพยากรในการสงเสริ มสุขสภาพและสังคมของ
ประเทศอยางตอเนื่องไปในระยะยาว (พรทิพย สุขอดิศัย, จันทรชลี มาพุทธ และ รุงฟา กิติญาณุสันต,
2557, หนา 92) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรไทยในชวง 2-3 ทศวรรษที่ผานมา พบวาจํานวน
และสัดสวนของประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่อง กลาวคือ ป พ.ศ. 2537 สัดสวน
ประชากรผูสูงอายุคิดเปนรอยละ 6.8 และในป พ.ศ. 2545 -2550 เพิ่มเปน รอยละ 9.5 และ รอยละ
10.7 ของประชากรทั้งประเทศตามลํ า ดับ และคาดวา จะเพิ่มเป น ร อยละ 13.4 ในป พ.ศ. 2558
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2550) นอกจากนี้มีการคาดการณวาในอีก 25 ปขางหนา ประเทศไทย จะมี
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สัดสวนของผูสูงอายุ ถึงรอยละ 20.5 ทําใหสถานการณของประเทศไทยกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ ซึ่ง
หมายความวา ประเทศไทยมีผูสูงอายุมากกวารอยละ 10 ของประชากรทั้งหมด (Shryock, 2004)
ในป พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีป ระชากรทั้งหมดประมาณ 68 ลานคน โดยเป นประชากร
สัญชาติ ไทยและไมใชสัญชาติไทยแตมีชื่ออยูในทะเบียนราษฎร 65 ลานคน และประชากรที่ ไมใช
สัญชาติไทยและไมมีชื่ออยูในทะเบียนราษฎร ซึ่งสวนใหญเปนแรงงานยายถิ่นจากประเทศเพื่อนบาน
อีกประมาณ 3 ลา นคน ในชวงเวลา 10 ปที่ผานมานี้จํา นวนรวมของประชากรไทยคอนขางจะคงตัว
แลว คือเพิ่มขึ้นดวยอัตราที่ต่ํา มาก ป พ.ศ.2557 อัตราเพิ่มประชากรอยูที่ประมาณรอยละ 0.5 ตอป
และมีแนวโนมวาจะลดต่ําไปอีก จนถึงขั้นที่ประเทศไทยจะมีอัตราเพิ่มประชากรติดลบในอีกราว 10 ป
ขา งหนา ในขณะที่จํา นวนประชากรไทยใกลจะถึง จุดอิ่มตัวแลว โครงสรา งอายุของประชากรกลับ
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ประชากรไทยจากที่เคยเยาววัยในอดีตไดกลายเปนประชากรสูงวัยใน
ปจจุบันในป พ.ศ.2557 ประชากรสูงวัยที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปมีจํานวนมากถึง 10 ลานคน หรือคิดเปน
รอยละ 15 ของประชากรทั้งหมด การสูงวัยของประชากรเปนประเด็นทาทายตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศในป พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีคนวัยแรงงาน (อาย ุ15-59 ป) 4.3 คนตอผูสูง
วัยอายุ (60 ปขึ้นไป)
ในอนาคตอีก 20 ปขางหนา ประเทศไทยจะมีคนในวัยแรงงานเพียง 2 คนตอผูสูงอายุหนึ่งคน
เทานั้น ทุกวันนี้คนทั่วไปไดรบั รูและตระหนักแลววาประเทศไทยไดกลายเปนสังคมสูงวัยไปแลว แตสิ่ง
ที่หลายคนโดยเฉพาะผูมีสวนเกี่ยวของกับการวางแผนและนโยบายอาจคาดไมถึงคือ ประชากรไทย
กําลังสูงวัยขึ้นอยางรวดเร็วมาก ประเทศไทยไดกลายเปน “สังคมสูงวัย” มาตั้งแตป พ.ศ. 2548 แลว
เมื่อสัดสวนประชากรสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) สูงถึงรอยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ประเทศไทยกําลัง
จะกลายเปน “สังคมสูงวัยอยา งสมบูรณ” เมื่อประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปมีมากถึงรอยละ 20 ในป
พ.ศ. 2564 หรือในอีกเพียง 7 ปขางหนา และคาดวาจะเปน สังคมสูงวัยระดับสุดยอดในอีกไมถึง 20
ปขางหนานี้เมื่อประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป มีสัดสวนถึงรอยละ 28 ของประชากรทั้งหมด ความเร็วของ
การสูงวัยของประชากรไทยเปนผลมาจากการที่กลุมประชากรที่เกิดมาก และตายนอยภายหลังสิ้น
สงครามโลกครั้งที่สอง โดยเฉพาะ “ประชากรรุนเกิดลาน” (เกิด ป พ.ศ. 2506-2526) กําลังเคลื่อนตัว
เขาสูวัยสูงอายุ ในป 2557 ประชากร รุนเกิดลานมีอายุ 31-51 ป และกําลังมีอายุสูงขึ้นเรื่อยๆ จนจะ
กลายเปนผูสู งอายุอยางเต็มตัวในอีกสิบ กว าป ขา งหนา นี้ (มูลนิธิ สถาบัน วิจัยและพัฒนาผูสูงอายุ ,
2558, หนา 6-7)
โครงสรางทางอายุของประชากรแสดงดว ยสัด สว นของประชากรในวั ย ต า งๆ เมื่อ จํา แนก
ประชากรออก เปนกลุมอายุ 3 กลุมใหญๆ คือ ประชากรวัยเด็ก (อายุนอยกวา 15 ป) วัยแรงงาน
(อายุ 15-59 ป) และวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป) จะพบวา ในระหวางป พ.ศ.2553 – 2583 สัดสวน
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ของประชากรวั ย เด็ก และวั ยแรงงาน มีแนวโนมลดลง ในขณะที่สั ดส วนของประชากรสูง อายุ มี
แนวโนม
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากรอยละ 13.2 ใน พ.ศ.2553 เปนรอยละ 32.1 ใน พ.ศ.2583 และ
ที่นาสังเกต คือ ในป พ.ศ.2560 จะเปนปที่คาดวาสัดสวนของประชากรวัยเด็กจะเทา กันกับสัดสวน
ของประชากรวัยสูงอายุ สําหรับสัดสวนของประชากรสูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปขึ้นไป) มีแนวโนม
เพิ่มสูงขึ้นอยางชัดเจนกลาวคือสัดสวนของผูสูงอายุวัยปลายจะเพิ่มจากประมาณรอยละ 12.7 ของ
ประชากรสูงอายุทั้งหมดเปนเกือบ 1 ใน 5 ของประชากรสูงอายุ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ
วัยปลายนี้ จะสะทอนถึงการสูงอายุขึ้นของประชากรสูงอายุ และนําไปสูการเพิ่มขึ้นของประชากรที่อยู
ในวัยพึ่งพิง ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ เมื่อพิจารณาสัดสว นเพศของประชากรสูงอายุ
พบวา ประชากรสูงอายุเพศหญิงมีสัดสวนรอยละ 55.1 ใน ป พ.ศ.2553 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 56.8 ในป
พ.ศ. 2583 โดยเฉพาะประชากรสูงอายุวัยปลายเพศหญิงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด จากรอยละ
13.9 ในป พ.ศ.2553 เปนรอยละ 21.3 ในป พ.ศ. 2583 เนื่องจากเพศหญิงจะมีอายุยืนยาวกวาเพศ
ชาย สํา หรับแนวโนมประชากรสูงอายุไทยจะอาศัยอยูในเขตเทศบาลหรือเขตเมืองเพิ่มขึ้น โดยในป
พ.ศ. 2553 มีประชากรสูงอายุที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลจํานวน 3.3 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 39.7
เพิ่มขึ้นเปน 11.6 ลานคน หรือรอยละ 59.8 ในป พ.ศ.2583 ทั้งนี้ เนื่องมาจากแนวโนมการเติบโตของ
ประชากรเมืองในประเทศไทยมีสัดสวนเพิ่มสูงขึ้น
อัตราเพิ่มของประชากรรวมเปรียบเทียบกับประชากรวัยสูงอายุ จากขอมูลการคาดประมาณ
ประชากร ของประเทศไทย พ.ศ.2553–2583 ชี้ ใหเห็นวา อัตราการเพิ่ม ของประชากรโดยรวมมี
แนวโนมลดลงจนติดลบ โดยเริ่มติดลบในชวงระหวางป พ.ศ.2568 – 2573 เปนตนไป ในขณะที่อัตรา
การเพิ่ม ของประชากรสูง อายุแ ม วา จะมีแ นวโนมลดลง แต ยัง อยู ใ นระดับ ที่ สูง กวา อัต ราการเพิ่ ม
ประชากรรวมคอนขางมาก อันเปนผลมาจากอัตราเจริญพันธุที่ลดลงอยางรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางทางอายุของประชากรสูงอายุ ชี้ใหเห็นถึงแนวโนมที่ประเทศไทย จะมีขนาดและสัดสวนของ
ประชากรสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น นับเปนประเด็นทาทายในการใหการดูแลประชากรกลุมนี้ ดังนั้น นับแตป
พ.ศ.2554 เปนตนไป มาตรการเพื่อรองรับผูสูงอายุจึงเปนประเด็นที่หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ตองเรงดําเนินการเตรียมมาตรการรองรับสังคมผูสูงวัย ดังจะเห็นไดจากการที่รัฐได
กําหนดใหยุทธศาสตร “การเตรียมความพรอมสังคมไทยสูสังคมผูสูงอายุ” เปนหนึ่งในยุทธศาสตรหลัก
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 นอกจากนี้ยังไดจัดทําแผนผูสูงอายุแหงชาติ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ขึ้นเพื่อกําหนดทิศทางของนโยบายและ การดํา เนินงานดา นผูสูงอายุใน
ระยะยาว ซึ่งในแผนดังกลาวนับวาเปนแผนระดับชาติที่มกี ารกําหนดยุทธศาสตรและมาตรการไวอยาง
ชัดเจนวา ใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนผูสูงอายุแหงชาติรวมทั้งมีการกําหนด
ดัชนีและเปาหมายของมาตรการภายใตยุทธศาสตรตางๆไวอยางเปนรูปธรรมเพื่อใชเปนเครื่องชี้วัด

558

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจัย ครั้งที่ 4

ผลสัมฤทธิ์จากการดํา เนินงานตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ ซึ่งแผนผูสูงอายุ แหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2545-2564) (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2553).ไดมี
การกําหนดยุทธศาสตรหลักไว 5 ยุทธศาสตร คือ 1) ยุทธศาสตรดานการเตรียมความพรอม
ของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 2) ยุทธศาสตรดานการสงเสริมผูสูงอายุ 3) ยุทธศาสตรดาน
ระบบคุมครองทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ 4) ยุทธศาสตร ดานการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาดาน
ผูสูงอายุระดับชาติและการพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ 5) ยุทธศาสตรดานการประมวลพัฒนาองค
ความรูดานผูสูงอายุและการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ
องคก ารบริหารสวนตํ า บลวังทอง อํา เภอวังเหนือ จังหวั ดลํ า ปาง ไดตระหนักถึ งป ญ หาที่
เกิดขึ้นจากการที่มีผูสูงอายุสูงขึ้น และมักจะเปนผูสูงอายุที่มีลักษณะการอาศัยอยูตามลําพัง มีจํานวน
เพิ่มมากขึ้น โดยไดยึดเอาประเด็นของการมีสวนรวมของชุมชนมาชวยเหลือซึ่งกันและกัน ประกอบกับ
เปนการดํ าเนิ นงานใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรผูสูงอายุ แหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564)
(มูลนิธิ ส ถาบั นวิ จั ย และพั ฒ นาผู สูงอายุ , 2558) โดยใชอ งคการบริ หารสว นตํ า บลวั งทองและ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลวังทองเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อน (องคการบริหาร
สวนตําบลวังทอง, 2559) ดังนั้น การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลจะใชเครือขายในการ
เชื่อมโยงประสานงานในการเสริมสรางสุขภาวะใหกับผูสูงวัยในเขตตําบลวังทอง จาก รพ.สต สูชุมชน
ซึ่ งจากข อมูล บริบทเบื้อ งตน ตํา บลวัง ทอง อยูใ นการปกครองของอํ า เภอวั งเหนือ จั งหวั ดลํา ปาง
ประกอบไปดวย 7 หมูบาน ไดแก บานตึงใต บานตึงเหนือ บานปงถ้ํา บานแมเย็น บานปาลัน บา น
สารภี และบานปงทอง สภาพพื้นที่เปนภูเขา ซึ่งหมูบานที่ 1-7 ตั้ งอยูกลางหุบ เขา อยู ใกลอําเภอ 6
กิโลเมตร คือหมูที่ 4 บานแมเย็น และอยูไกลอําเภอ 23 กิโลเมตร คือหมูที่ 6 บานสารภี
ในการลงพื้นที่เพื่อสํารวจขอมูลบริบทพื้นที่วิจัยและขอมูลผูสูงอายุเบื้องตน พบวา ผูสูงอายุใน
เขตตําบลวังทองมีจํานวน 559 คน จํานวนผูสูงอายุที่ปวยเรื้อรัง 160 คน จํานวนผูสูงอายุที่ชวยเหลือ
ตนเองไมได 8 คน จํานวน ผูพิการ 73 คน โดยสวนใหญนั้นมีความตองการที่จะทํา กิจกรรมรวมกัน
ตองการพบปะกันเพื่อทําใหมีจิตใจแจมใส ไมเหงา โดยที่ผานมาไดการเขารวมกิจกรรมที่ทางองคการ
บริหารสวนตําบลไดพยายามจัดให แตดวยปญหาอุปสรรค คือ บางรายมีที่พักอาศัยหางไกลกัน ขาด
การสงเสริมอยางตอเนื่อง อีกทั้งเปนความตองการของฝายบริหารที่มีแผน ในการที่จะสงเสริมสุขภาวะ
ใหกับกลุมผูสูงอายุ ตลอดจนนโยบายรัฐบาลที่มีความสนใจในประเด็นของผูสูงอายุ และสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ทําใหเกิดความรวมมือในการทํางานวิจัยนี้
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วัตถุประสงค
1. เพื่ อวิเคราะหสภาพปจ จุบัน โครงสรางของชุมชน การดูแลสุขภาวะของผู สูงอายุ และ
ปญหาการเสริมสรางสุขภาวะผูสูงอายุในเขตตําบลวังทอง อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
2. เพื่อหาแนวทางในการเสริมสรางสุขภาวะของผูสูงอายุในชุมชนแบบมีสวนรวมในเขตตําบล
วังทอง อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เกิดแนวทางในการเสริมสรางสุขภาวะแบบมีสวนรวมระหวางสมาชิกในชุมชน
2. กลุมผูสูงอายุไดมีโอกาสพบปะกันกับสมาชิกในชุมชน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และดําเนิน
กิจกรรมที่เปนประโยชนตอการเสริมสรางสุขภาวะที่ดี
3. เกิดนักวิจัยในชุมชน และนักวิจัยเชิงพื้นที่เพิ่มขึ้น
4. เกิดเครือขายในการทํางานวิจัยเชิงพื้นที่แบบมีสวนรวมและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
7. เกิดองคความรูที่ไดรับจากการวิจัยรวมกัน และเผยแพรผลงานวิจัยในเวทีประชุมวิชาการ
วิธีดําเนินการวิจัย
โครงการวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพดัง
รายละเอียดดังนี้
1. ขอบเขตการวิจัย ประกอบดวย ขอบเขตเนื้อหา ขอบเขตตัวแปร และขอบเขตแหลงขอมูล
ขอบเขตเนื้อหา ประกอบดวยเนื้อหาที่เกี่ยวกับ การเสริมสรางสุขภาวะ การมีสวนรวม ขอบเขตตัว
แปร ประกอบดวย การเสริมสรางสุขภาวะ การมีสวนรวม ขอบเขตแหลงขอมูล ขอมูลที่ใชในการวิจัย
มี 2 ประเภทคือ
1). ขอมูลที่ ไดจ ากเอกสาร หลัก ฐานจากการศึกษาแนวคิ ด ทฤษฎี และทบทวน
วรรณกรรมที่เ กี่ ย วขอ ง ข อ มู ล จาก Rapid Ethnographic Community
Assessment Process (RECAP) และ Thailand Community Network
Appraisal Program (TCNAP)
2). ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม จากการสังเกต สัมภาษณ การ
ประชุมแบบมีสวนรวมตาง ๆ ของกิจกรรมของผูสูงอายุ
2. ประชากรที่ศกึ ษาไดแก ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
วังทอง อําเภอ วังเหนือ จังหวัดลําปาง ผูใหขอมูลคนสําคัญ คือ สมาชิกกลุมผูสูงอายุจํานวน 50 คน
บุคลากรขององคการบริหาร สว นตําบลวังทองจํานวน 2 คน ปราชญชาวบาน จํานวน 2 คน รวม
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ทั้งหมด 54 คน การเลือกกลุมตัวอยางเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) (รังสรรค สิงหเลิศ,
2551) โดยมีคุณลักษณะของกลุมตัวอยางดังนี้ (1) เปนผูสูงอายุ (2) มีความสมัครใจที่จะเขารวมกลุม
ในการพัฒนาอาชีพกับกระบวนการวิจัยในครั้งนี้
3. เทคนิคและวิธีการสุมตัวอยาง ผูวิจัยไดใชเทคนิคการสุมตัวอยางการเลือกกลุมตัวอยา ง
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในโครงการวิจัยนี้ ไดแก
1). การจัดเวทีระดมความคิดเห็น การสนทนากลุมยอย ซึ่งสามารถทําใหไดขอมูลที่
เปนข อคิดเห็น ป ญ หา ขอสรุปตา ง ๆ จากสมาชิกของกลุม ตลอดจนขอ เสนอแนะที่ เปน
ประโยชนในการทํา วิจัยแบบมีสวนรวม
ของสมาชิก โดยในแตละครั้งมีการกํา หนด
หัวขอหรือประเด็นที่ชัดเจน ในขณะเดียวกันก็ใชวิธีการสังเกตรวมดวยเพื่อสํารวจถึงการมี
สวนรวมและความตั้งใจของกลุมสมาชิก
2). แบบสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสราง เปนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางที่ไดมีการ
กําหนด ขอคําถามและประเด็นที่ตองการสําหรับการตอบวัตถุประสงคของการวิจัย ตลอดจน
เปนคํา ถามที่สามารถที่จะสรางสรรคองคความรู ที่เพิ่มขึ้นในระหวา งที่ มีการสัมภาษณ ซึ่ง
ลักษณะของการสัมภาษณมีทั้งแบบนัดหมายลวงหนาอยางเปนทางการและแบบที่ไมไดนัด
หมายแตจะทําใหเกิดความละเอียดของขอมูลที่เปนประโยชนตองานวิจัย
5. การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดวยวิธีการตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว
1). ศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตํารา งานวิจัย บทความ หรือเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ทั้งในหองสมุด อินเตอรเน็ต ตลอดจนในชุมชนพื้นที่วิจัยถึงประเด็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับผูสูงอายุ
เพื่อนําขอมูลที่ไดมาประกอบการวิจัย
2). การสรางแบบสอบถามสําหรับใชในการเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยครั้งนี้ ทีม
วิจัยไดสรางแบบสัมภาษณเพื่อสอบถามเกี่ยวกับบริบทศักยภาพ ปญหาของผูสูงอายุ ความ
ตองการในการสรางสุขภาวะของกลุมผูสูงอายุ จํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 2 ตอน ตอนที่ 1
ศักยภาพหรือทรัพยากรชุมชนแบบปลายเปด ตอนที่ 2 ปญหาและความตองการของผูสูงอายุ
ในการพัฒนาอาชีพเพื่อหาแนวทางสรางอาชีพ ที่เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับชุมชนแบบมี
สวนรวม
3). การสร า งเครื่ อ งมื อ ตั้ ง อยู บ นพื้ น ฐานของการทบทวนเอกสารงานวิ จั ย และ
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
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6. เทคนิคและวิธีการเก็บขอมูล ดําเนินการดังนี้
1). การสํารวจขอมูลชุมชน
2). การจัดเวทีสนทนากลุม (Focus Group) แลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมผูสูงอายุและชุมชน
โดยรว มกั บ แกนนํ า ชุม ชน ผูสู ง อายุ แ ละที ม วิ จั ย ร ว มกั น จั ด เวที สนทนา ปรึก ษา พูด คุย
แลกเปลี่ยนประสบการณที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อหาแนวทางการสรางอาชีพเพื่อเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจของชุมชน
3). การสังเกตอยางมีสวนรวม โดยทีมวิจัยรวมกับชุมชนในการสังเกตถึงความเปนอยู
ของผูสูงอายุ ครอบครัว การดําเนินชีวิตประจําวันและสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ
7. การวิเคราะหขอมูล
จากการที่งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพแบบมีสวนรวมที่มุงเนนการมีปฏิสัมพันธของกลุม
สมาชิกรวมดวย ดังนั้นการวิเคราะหขอมูลจึงใชการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (content analysis)
ผลจากการดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ทีมวิจัยไดนําขอมูลจากการสัมภาษณในเวทีประชุม
เวทีเสวนากลุมและจากการสังเกต โดยนําขอมูลมาจัดระเบียบ โดยจําแนกประเภทของขอมูลใหเปน
หมวดหมูตามวัตถุประสงค หลังจากนั้นนําขอมูล มาวิเคราะหตามเครื่องมือ โดยดําเนินการ คือ (1)
จากแบบสัมภาษณผูสูงอายุ จํานวน 50 คน (2) จากการสังเกตและการจัดเวทีสนทนากลุม แลวนํา
ขอมูล มาวิ เคราะหควบคู กับ บริบทของชุมชนและความตอ งการของผู สู งอายุ และ (3) จากการ
ตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา สถิติที่ใช เปนสถิติพรรณนาและการวิเคราะหเนื้อหาแบบมีสวนรว ม
(Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S., 1994)
ผลการวิจัย
วัตถุประสงคขอที่ 1. เพื่อวิเคราะหสภาพปจจุบัน โครงสรางของชุมชน การดูแลสุขภาวะของ
ผูสูงอายุ และปญหาการเสริมสรางสุขภาวะผูสูงอายุในเขตตําบลวังทอง อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
ผลการวิจัยพบวา ตําบลวังทองเริ่มมีการพัฒนาทองถิ่น มีการบริหารจัดการแบบสภาตําบล
ตั้งอยู ม.7 บานปงทอง ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลําปาง และไดยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบล
วังทอง เมื่อป พ.ศ.2540 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ.2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
จนถึงปจจุบัน แผนพัฒนาตําบลเนนการสนับสนุนงานภาคประชาชน ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ
สิ่ง แวดลอ ม มีการกํ า หนดขอ บัญ ญัติสนับ สนุนงานพัฒ นาดา นสัง คม ก อใหเ กิด การพัฒ นา ระบบ
สาธารณูปโภค โครงสรางพื้นฐาน ถนนไฟฟา น้ําประปา มีการตั้งกลุมคณะกรรมการ รวมกลุมการทํา
กิจกรรมในชุมชน เชน กลุมแมบาน กลุมสภาวัฒนธรรม กลุมผูสูงอายุ รวมถึงรัฐยังมีการสนับสนุนใหมี
กองทุ น ในชุ ม ชนและกํ า หนดคนที่ต องการความช ว ยเหลื อ ได มี การเข า ถึ ง กองทุ น ต า งๆ ในพื้ น ที่
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จุด มุ ง หมายขององคการบริ หารสว นตํ า บลวั งทอง คื อ สง เสริ มอาชี พ เพื่ อ เพิ่ มรายได ตลอดจน
เสริมสรางใหชุมชนมีความเขมแข็ง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น อยางยั่งยืน
สงเสริมสนับสนุนดานการศึกษาแกประชาชนทุกระดับอยางมีคุณภาพ โดยมุงเนนใหประชาชนมีความ
เขมแข็งทางดานความคิด ความรูทางดานเทคโนโลยีในสวนที่เกี่ยวของ ดําเนินการดานโครงสรา ง
พื้นฐาน และการบริการสาธารณะใหครอบคลุมทั่วถึงทุกหมูบาน ชุมชนนา อยู มี สภาพแวดลอมที่ดี
พรอมทั้งมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ จัดระบบบริหารจัดการ
ที่ดี มีประสิทธิภาพใหประชาชนไดรับ บริการที่ดี มีสวนรว มทุกหนว ยงาน สงเสริมให ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตที่ดี มีความเขมแข็งทุกหมูบาน ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวังทอง
ตั้งอยู หมูบานปงทอง หมูที่ 7 ตําบลวังทอง อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง อยูหางจากที่ทําการอําเภอ
วังเหนือ ประมาณ 12 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 220.94 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 138,087.25
ไร ภูมิประเทศ พื้นที่สวนใหญเปนปาเขา และเปนพื้นที่ปาสงวน องคการบริหารสวนตําบลวังทอง มี
อาณาเขตติดตอ ทิศเหนือติดตอกับ ตําบลวังซาย และตําบล สันปามวง จังหวัดพะเยา ทิศใตติดตอกับ
ตําบลทุงผึ้ง อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ทิศตะวันออก ติดตอกับบานตุน และตําบลแมนาเรือ จังหวัด
พะเยา ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลรองเคาะ และตําบลวังทรายคํา จํานวนหมูบาน และประชากร
องคการบริหารสวนตําบลวังทอง มีจํานวนหมูบานทั้งหมด 9 หมูบาน 1,853 ครัวเรือน ประชากร มี
ความหนาแนนเฉลี่ย 24 คน/ตารางกิโลเมตร (อบต.วังทอง , 2558)
สภาพสังคม ดานการศึกษา มีโรงเรียนประถมศึกษา 4 แหง คือ โรงเรียนบานตึงใต โรงเรียน
บานแมเย็น โรงเรียนบานปงถ้ํา โรงเรียนวังทองวิทยา มีโรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แหง คือ โรงเรียนวัง
ทองวิทยา และมีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4 แหง คือ หมู 1 หมู 2 หมู 3 หมู 4 ศูนยการเรียนชุมชน 1 แหง
ตั้งอยูหมู 7 ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน/หองสมุดประชาคม 9 แหง สถาบันและองคกรศาสนา
มีวัด/สํานักสงฆ 6 แหง คือ วัดบานตึงใต วัดบานตึงเหนือ วัดบานปงถ้ํา วัดบานแมเย็น วัดบานสารภี
วัดบานปาลัน ศูนยปริยัติธรรม 1 แหง ตั้งอยูหมูที่ 1 โบสถ 1 แหง ตั้งอยู หมูที่ 5 การสาธารณสุข มี
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 2 แหง คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานตึงใต
และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปงถ้ํา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีตูยามตํารวจ
1 แหง ตั้ง อยูป ากทางเขา บา นหมูที่ 1 2 6 8 และ 9

สภาพทางเศรษฐกิจ สว นใหญ ทํา อาชีพ

การเกษตร 74.90% อาชีพรับจางรอยละ 15.57 อาชีพคาขายรอยละ 6.73 อาชีพรับราชการรอยละ
2.05 อื่นๆร อยละ 0.75% หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังทอง ประกอบดวย รานขาย
ของชํา 49 แหง อูซอมรถ 5 แหง รานตัดผม 2 แหง โรงทําน้ําดื่ม 1 แหง โรงสี 10 แหง รับซื้อผลิตผล
ทางการเกษตร 6 แหง รานอาหาร 5 แหง จัดทํากรอบรูปไม 1 แหง
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การคมนาคม มีถนนสายหลัก คือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 120 วังเหนือ - พะเยา เปน
ถนนลาดยาง ระยะทาง 50 กิโลเมตร แหลงน้ําธรรมชาติ ประกอบดวย ลําน้ํา ลําหวย 5 สาย บอน้ํา
ตื้น 298 แหง แหลงน้ําที่สรางขึ้น ประกอบดวยฝาย 18 แหง บอน้ําตื้น 298 แหง บอโยก 7 แหง สระ
เก็บน้ํา 1 แหง ประปาหมูบาน 2 แหง ประปาภูเขา 3 แหง หมูที่ 3 5 และ 8 และทางดานปญหาของ
ผูสูงอายุที่มีจํานวนมากเพิ่มขึ้น ขณะที่คนรุนใหมที่เปนลูกหลานในชุมชนซึ่งอยูในวัยทํางานปจจุบันจะ
นิยมไปทํางานตางถิ่นกันมาก สวนกลุมผูสูงอายุเหลานี้ยังคงดํารงชีพอยูในชุมชน มีศักยภาพในการ
ทํางานลดลงตามวัย แตยังมีชีวิตที่ยืนยาวทําใหเกิดความรูสึกเหงา หดหู ขาดกําลังใจในการดําเนินชีวิต
เนื่องจากมีกิจกรรมที่สามารถทําไดนอยและไมมีลูกหลานอยูใกลๆ ซึ่งที่ผานมาองคการบริหารสวน
ตําบลวังทองไดดําเนินการสนับสนุนการเสริมสรางสุข
ภาวะของผูสูงอายุไดบาง แตยังขาดกลไกการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพเพราะขาด ความ
ชัดเจนในดานของบุคลากร คนรุนใหมในวัยทํางานปจจุบันจะนิยมไปทํางานตางถิ่น สํา หรับจํานวน
ผูสูงอายุมีจํานวน 559 คน ซึ่งกลุมผูสูงอายุเหลานี้ มีศักยภาพในการทํางานภาคการเกษตรลดลงตาม
วัย แตชี วิตยัง คงยืนยาวและในวัย สูง อายุ ลูก หลานออกจากชุมชนไปทํา งานทํา ใหรู สึกเหงา ไมมี
กิจกรรมทําเหมือนเดิม
วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อหาแนวทางในการเสริมสรางสุขภาวะของผูสูงอายุในชุมชนแบบมี
สวนรวมในเขตตําบลวังทอง อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง จากการที่ไดมีการระดมความเห็น ประชุม
กลุมผูสูงอายุ พบวากลุมผูสูงอายุกลุมนี้ เปนกลุมที่มีความชื่นชอบความบันเทิง โดยมีความตองการมี
กิจกรรมรวมกันกับกลุมสมาชิกผูสูงอายุ ทั้งทาง ดานการเสริมสรางสมรรถนะดานรางกายหรือจิตใจ
ซึ่งสงผลใหมีสุขภาวะที่ดีมีความสุขในการดํารงชีวิตในชุมชนจากการพบปะเพื่อนสมาชิกกลุมผูสูงอายุ
ดวยกัน ทําใหไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอีกดวย โดยไดมีการรวมตัวกันในทุกวัน
อังคาร เพื่อมาโรงเรียนผูสูงอายุ คือ โรงเรียนธารทองตองตึง สมาชิกจะมีการนําเอาอาหารกลางวันมา
จากบา นเพื่อ มารับ ประทานรว มกันที่โ รงเรียน สํา หรับมติที่ไดตกลงกันในการดํา เนิน กิจกรรมเพื่อ
สงเสริมสุขภาวะนั้น ในขั้นแรกกลุมผูสูงอายุ ตองการที่จะเรียนรูวิธีการเตนจังหวะบาสโลบ ซึ่งสามารถ
ใหประโยชนทั้งดานรางกายและความสุขใจ คลายเหงา อีกทั้งยังสามารถนําไปใชในการปฏิบัติตนตอ
การดํารงชีพที่บานและที่โรงเรียนในทุก ๆวันอังคาร
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ภาพที่ 1 กิจกรรมการจัดเวทีระดมความคิดเห็น การวิเคราะหความตองการและแนวทางในการสราง
เสริมสุขภาวะของผูสูงอายุ
ในการรวมประชุมปฏิบั ติการครั้งตอมา คือ การทํากิจกรรมเตนจังหวะบาสโลบ ตามความ
ตองการของกลุมสมาชิกผูสูงอายุ โดยไดเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลสงเสริมสุข ภาพ
ประจําตําบลวังทอง มาชวยเปน ผูฝกสอนและซอม ซึ่งกลุมผูสูงอายุมีใบหนายิ้มแยมแจมใส มีความสุข
ที่ไดรวมกิจกรรมที่มาจากความตองการของกลุมเอง นอกจากนี้การไดมาพบเจอกลุมเพื่อนสมาชิ ก
ดวยกัน ทําใหไมเหงา และมีเครือขายสําหรับการดําเนินชีวิตตอไป นอกจากนี้ นายกองคการบริหาร
สวนตําบลวังทองยังเอาใจใสและใหความสําคัญในดานผูสูงอายุ โดยไดมารวมเรียนรูการเตนกับกลุม
สมาชิกผูสูงอายุแทบทุกครั้งที่มีกิจกรรม
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ภาพที่ 2 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเตนจังหวะบาสโลบ
อภิปรายผล
ผลของการจัดประชุมกลุมเพื่อเสวนาระดมความเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อหาแนวทางในการ
เสริมสรางสุขภาวะของผูสูงอายุแบบมีสวนรวมใหกับผูสูงอายุของตําบลวังทอง อําเภอวังเหนือ จังหวัด
ลําปาง เปนการนําเสนอแนวทางในการเสริมสรางสุขภาวะในชวงเวลาวางจากการทํางาน ซึ่งจากการ
ที่กลุมผูสูงอายุไดมีการประชุมกลุม จัดเวทีประชุม ไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการเสนอและ
ไดรวมอภิปรายเพื่อหาแนวทางในการหาแนวทางเสริมสรางสุขภาวะ โดยการหากิจกรรมในการออก
กํา ลังกายและบันเทิง จากการที่มีเครือขาย ความรูและประสบการณที่มีในทองถิ่นจากภูมิปญ ญา
ตลอดจนทรัพยากรที่มีทั้งที่เปนอุปกรณ วัสดุ คน หนวยงาน ทําใหเกิดการมีสวนรวมกัน ของทุกภาค
สวนในชุมชน ตามแนวคิดของ ปาริชาติ วลัยเสถียรและคณะ (2552) กลาววา แนวคิดการมีสวนรวม
คือ การที่ประชาชนรวมกันในการจัดการ การควบคุม การใช และการกระจายทรัพยากร ตลอดจน
ปจจัยผลผลิตที่มีอยูในทองถิ่นของตนเอง ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและ
สังคมปจจุบัน แนวความคิดการมีสวนรวมของประชาชนในงานพัฒนา ไดรับการยอมรับ และใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติในงานพัฒนาอยางกวางขวาง กระบวนการของการมีสวนรวมนั้นไมไดกําหนด
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ขึ้นโดยรัฐ แตความสําเร็จของการมีสวนรวมอยูที่ประชาชนในชุมชน หรือทองถิ่นเปนผูริเริ่มและเนน
การทํางานในรูปกลุมหรือองคกร
ความตองการของกลุมผูสูงอายุหลังจากไดมีการประชุมกลุม เวทีสนทนา ทําใหไดมีมติในการ
ดําเนินกิจกรรมคือ กิจกรรมที่เปนแนวทางเพิ่มความสุขเพื่อเปนแนวทางการเสริมสรางสุขภาวะ โดย
ในระยะแรกของกิจจกรมฝกทักษะเตนบาสโลบ เพื่อใชเปนจังหวะสําหรับออกกําลังกายในทุก ๆ วัน
อังคารที่โรงเรียนธารทองตองตึง และสามารถนําไปใชในการออกกําลังกายที่บานในยามวาง ซึ่งไดมี
การเชิญวิทยากรที่มีความชํานาญจาก โรงพยาบาลประจําตําบลมาชวยอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝก
ทักษะการเตนดัง กลา ว นับ ไดวา เปน การบูรณาการจากปราญช าวบ า นบวกกับ ความรว มมื อจาก
เครือขายของชุมชน ทําใหเกิดการใชเวลาที่มีเหลือจากการทําอาชีพ เกษตรหรือทําใหผูสูงอายุคลาย
ความเหงามีจิตใจที่สดใสเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังเปนการเพิ่มโอกาสและทักษะใหมๆ ผานการมีสวนรวม
ดวยชวยกัน ดวยการมีสวนรวมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู ความคิด ประสบการณ จากกลุมสมาชิก
ปราซญชาวบา น วิทยากรจากทั้งขา งในและขางนอกชุมชน เปนกิจกรรมที่เปนการสงเสริ มสืบ สาน
วัฒนธรรมประเพณี แนวคิดนี้ทําใหเกิดโอกาส มุมมองใหม ๆ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ กุลวดี
โรจนไพศาลกิจ และวรากร เกรียงไกรศักดา (2560) สําหรับการมีกิจกรรมที่กอใหเกิดความสุขทางใจ
การมีโ อกาสในการไดมีวิ ธีการสรา งสุข ภาวะโดยกิจกรรมสงเสริ ม สุขภาวะทางการออกกํา ลั งกาย
กิจกรรมพบปะกันประจํา สัปดาห กิจกรรมเยี่ยมบา นผูสูงอายุติดเตียง กิจกรรมรวมกันดูแลตนเอง
กิจกรรมสวัสดิการผูสูงอายุ มีการออมเงินไวสําหรับสนับสนุนกิจกรรมในกลุมผูสูงอายุเปนกิจกรรมที่
สงเสริมสนับสนุนการมีสุขภาวะที่ดี
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
หนวยงานทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของควรมี
การยกระดับ เชิงนโยบายของการสนับสนุนชวยเหลือใหกลุมผูสูงอายุ มีโอกาสเรียนรูสิ่งใหม ๆ เพื่อ
การปรับตัวของสังคมสูการเปนสังคมของคนไทยรุนใหม ไทยแลนด 4.0 และเพื่อใหสมาชิกในชุมชนมี
มาตรฐานความเปนอยูที่มีสุขภาวะที่สูงขึ้น
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาวิจัยตอยอดในประเด็นของการสรางความยั่งยืนของการดําเนินการในการ
เสริมสรางสุขภาวะของกลุมผูสูงอายุ เพื่อเปนการสนับสนุนใหผูสูงอายุมีสุขภาวะทั้งทางดานรางกาย
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และจิตใจที่แข็งแกรงยั่งยืนดวยตนเอง ตลอดจนขยายผลไปยังพื้นที่ชุมชนอื่น ๆ ที่มีสภาพแวดลอม
หรือบริบทใกลเคียงกัน หรือทองถิ่นอื่นแบบบูรณาการ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรา งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่
สนับสนุนทุนวิจัย องคการบริหารสวนตําบลวังทอง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลวังทอง
นักศึกษาปริญญาเอกสาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นายศรวัสย สมสวัสดิ์ และกลุม
ผูสูงอายุโรงเรียนธารทองตองตึง ตําบลวังทอง อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ที่มีสวนสนับสนุนในดาน
ความรวมมือ ตลอดจนการประสานงาน มา ณ ที่นี้
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บทคัดยอ
โรคไขเลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี มียุงลายเปนพาหะนําโรคและเปนปญหาของประเทศ
เกือบทั่วโลก ปจจุบันมีรายงานผูปวยทั่วประเทศไทย การแพรกระจายของโรคมีการเปลี่ยนแปลงตาม
พื้นที่ มีความซับซอน มีปจจัยเสี่ยงหลายดาน และแตกตางกันในแตละพื้นที่ เคร็งเปนตําบลหนึ่งของ
อํา เภอชะอวด พื้นที่สวนใหญเปนปา พรุ ประชาชนนิยมใชน้ํา ฝน เก็บกักน้ํ า เพื่อการอุปโภคบริโ ภค
นํา ไปสูพ ฤติกรรมการมีแหลงเพาะพั นธุยุ งลายที่กอใหเกิดความเสี่ย งต อการเกิ ดโรคไขเ ลื อดออก
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อระบุระดับความเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และกลุมเสี่ยงตอการ
เกิดโรคไขเลือดออก เก็บรวบรวมขอมูลจากตัวอยางขนาด 160 ครัวเรือน ที่ไดจากการสุมแบบชั้นภูมิ
จากประชากรขนาด1621 ครัวเรือน เก็บลูกน้ํายุงจากแหลงเพาะพันธุทุกชนิด ตรวจนับจํานวนและ
ระบุสายพันธุในหองปฏิบัติการ สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที และไคกําลังสอง พบวาตําบลเคร็งเปนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงระดับปานกลาง
คาดัชนี BI เทากับ 16.3 คา BI ของหมูบานที่มีกับไมมีผูปวยโรคไขเลือดออกแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ (t20,0.05 =2.205, p = 0.039<0.05) สวนพฤติกรรมบุคคลและกลุมบุคคลในครัวเรือนที่มีกับ
ไมมีผูปวย ไมแตกตา งกันอยางมีนัยสํา คัญที่ระดับ 0.05 อยางไรก็ตามพฤติกรรมคน พฤติกรรมยุ ง
และสภาพแวดลอม ซึ่งเปนปจจัยที่นํา ไปสูพื้นที่เสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงและกลุมเสี่ยง ยังคงตองการ
ความรวมมือของประชาชนในพื้นที่กับนักวิชาการและหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่ตองชวยกันดูแล ใหการ
สนับสนุน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยจากโรคไขเลือดออกแบบยั่งยืน
คําสําคัญ: ดัชนีความชุกชุม ระดับความเสี่ยง พฤติกรรม ครัวเรือน
Abstract
Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) was caused by the dengue virus. It was the
problem of almost all countries around the world. Currently, patients were reported
throughout Thailand. The spread of disease varied by area, complicated, many risk
factors and different in each area. Kreang was Sub-District of Cha-Uat District, Nakhon
Si Thammarat province. Most of the area was swamp; people used rainwater, storage
of water for consumption. These leaded to the behaviors
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of mosquito breeding sites that cause the risk of DHF. This study aimed to
identify the DHF risk levels, risk areas, risk behaviors and risk groups. One
hundred sixty households were sampled by stratified sampling technique. All
water
containers were sampled for mosquito larvae and personal data of
households were interviewed. All live mosquito larvae were taken to the
laboratory for identifying up to species. Frequencies, percentage, mean,
standard deviation, t-Test and Chi-square test were used to analysis the data.
The result showed that Kreang Sub-District was a medium risk area for DHF (BI =
16.3 <50). There were significant different of BI between with and without DHF
patients (t20,0.05 =2.205, p = 0.039<0.05). The behaviors of individuals and
groups in households with and without patients were not significant different at
level 0.05. However, human behaviors, mosquitoes’ behaviors, and the
environment which the factors leading to risk areas, risk behaviors and risk
groups, still need the cooperation of people in the area with academics and
relevant agencies to help care and support to ensure the safety of dengue
fever.
Keywords: entomological indices, risk levels, behaviors, households
บทนํา
โรคไขเลือดออก (Dengue Haemorrhagic Fever: DHF) เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี (dengue
virus) ที่มียุงลายเปนพาหะ และเปนปญหาของประเทศเกือบทั่วโลก โรคไขเลือดออก พบครั้งแรกที่
ประเทศฟลิปปนสเมื่อ พ.ศ. 2497 ตอมาโรคนี้เริ่มระบาดในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2501 โดยเริ่มตนที่
กรุง เทพฯ ปจจุบันมีรายงานพบผูปวยโรคไขเลือดออกจากจังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศ นับเปนโรคที่
สําคัญ และยังเปนปญหาสาธารณสุข (อุษาวดี ถาวระ, 2544) โรคไขเลือดออกมีการระบาดกระจายไป
ทั่วประเทศ ทุกจังหวัดและอําเภอ การกระจายของโรคมีการเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่ตลอดเวลา ปจจัย
ที่มีความสําคัญตอการแพรกระจายของโรคมีความซับซอนและแตกตางกันในแตละพื้นที่ ประกอบกับ
มีปจจัยเสี่ยงหลายดาน การวิเคราะหสถานการณโรคไขเลือดออกจึงมีความซับซอนมากขึ้น (สํานัก
โรคติดตอนําโดยแมลง, 2561) การระบาดของโรคไขเลือดออกไมแนนอน เนื่องจากมีปจจัยที่เกี่ยวของ
หลายป จจัย แตเชื่อว า ความสั มพัน ธของยุ งที่ไ วตอ การรับเชื้อ มีผลโดยตรงตอการระบาดของโรค
ไขเลือดออก อยางไรก็ตาม การศึกษาในประเทศไทยเองสรุปวาการที่แมยุงสามารถถายทอดเชื้อไวรัส
ไปสูลูกยุงผานทางไขนั้นไมมีความสัมพันธกับการทําใหเกิดการระบาดของโรคไขเลือดออก (Watts et
al 1987; Hutamai et al 2007) แตการระบาดของโรคไขเลือดออกที่ตอเนื่องและความชุกของโรคที่
เพิ่มขึ้นอาจมาปจจัยอื่นๆ เชน สภาพภูมิอากาศ ปริมาณฝน และพื้นที่ท่ีเปนแหลงน้ําขัง และปจจัย
ดานสังคม ไดแก การเคลื่อนยายแหลงที่อยูอาศัยของประชาชน ความหนาแนนของประชากร ภู มิ
ต า นทานต อ การเกิ ด โรค การขาดความรู เ กี่ ย วกั บ การป อ งกั น ควบคุ ม โรคไข เ ลื อ ดออก
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(Chinanonwech, 2013) รวมทั้งความหนาแนนของผูปวย คาดัชนีลูกน้ํายุงลาย ความหนาแนนของ
ประชากร และความหนาแนน หลังคาเรือน เปนปจ จัย ที่มีอิท ธิ พ ลตอ การเกิด โรคไขเ ลื อดออก
(Somard et al., 2017)
เคร็งเปนตําบลหนึ่งของอําเภอชะอวด ตั้งอยูทางตอนใตของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีสภาพ
เปนปา พรุป ระมาณรอยละ 70 นอกนั้ นเปน ปา พื้น ที่ร าบลุม มีน้ํ า ขั ง ตลอดทั้ งป ประกอบดว ย 11
หมูบาน ไดแก บานควนปอม บา นไทรหัวมา บานควนยาว บา นควนเคร็ง บานทุงใคร บานโคกเลา
บานยานแดง บานเสม็ดงาม บานควนชิง บานบางนอย และบานใสขนุน ประชาชนสวนใหญจะอาศัย
อยูตามพื้นที่ราบที่น้ําไมทว มขังและอาศัยอยูตามเนินสูงที่เรียกวา “ควน” มีพื้นที่ทั้งหมด 110,016 ไร
ประชากรทั้งสิ้น 7,640 คน เปนชาย 3,743 คน หญิง 3,897 คน อาศัยอยูใน 1,621 ครัวเรือน ความ
หนาแนนของประชากร 46 คน ตอตารางกิโลเมตร พื้นที่ตําบลเคร็งสวนใหญเปนปาพรุ จึงมีน้ําขังอยู
ทั่ว ไปตามแหลงน้ําธรรมชาติ ในชวงป 2555-2559 ศุภวรรณ พรหมเพรา และคณะ (2561) ได
ทําการศึกษาประเด็นที่เกี่ยวของกับยุงและการเกิดโรคไขเลือดออกในพื้นที่ปาพรุควนเคร็ง ตําบลเคร็ง
ในหลายโครงการที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ภาพรวมพบวาตําบลเคร็งเปนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการเกิด
โรคไขเลือดออก เนื่องจากคาดัชนี BI>50.00 (BI=70.37) ในระดับหมูบานพบ 8 หมูบาน มีความ
เสี่ยงสูง (BI>50.00) ประชาชนสวนใหญนิยมใชน้ําฝน แหลงกักขังน้ําที่พบมากที่สุด คือ อางน้ําใชใน
บา น แหลงเพาะพันธุยุ ง ที่พ บยุง มากที่สุด คือ กลองน้ํา ทิ้ง (ศุภวรรณ พรหมเพรา, 2561) การ
กระจายตัวมากนอยของยุงในครัวเรือนที่มีสมาชิกมากนอยตางกันมีความสัมพันธกับครัวเรือนที่เคยมี/
ไมเคยมีผูปวยโรคไขเลือดออก ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมี/เคยมีผูปวยโรคไขเลือดออก คือวัสดุที่
ใชสรางบาน โดยพบวาครัวเรือนที่ใชวัสดุสรางบานที่แตกตางกันมีผลตอการมี/ไมมีผูปวยที่แตกตางกัน
(ศุภวรรณ พรหมเพรา, 2560) ปจ จัยสําคัญ ที่ทํา ใหมีการระบาดและมีการขยายพื้น ที่ เกิดโรคอีก
ประการหนึ่ง คือการเคลื่อนไหวของประชากรและมียุงลายมากขึ้นตามการเพิ่มของภาชนะขังนํ้า ที่
ตามมากับประชากร ปจจัยเหลานี้ทําใหการแพรกระจายของเชื้อไวรัสเดงกิโดยมียุงลายเปนพาหะนํา
โรคนั้น เปนไปไดอยางรวดเร็ว (ยงยุทธ หวังรุงทรัพย, 2536) การศึกษาที่เกี่ยวกับการระบุพื้นที่เสี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยง และกลุมเสี่ยง จะนํา ไปสูการหาแนวทางในการปองกันการเกิดโรคไข เลือดออกใน
พื้นที่นี้
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อระบุระดับความเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง ตอการเกิดโรคไขเลือดออกในตํา บลเคร็ง อํ าเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. ศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของครัวเรือน/สมาชิกของครัวเรือน ลักษณะบุคคลของ
ตัวอยาง กับครัวเรือนที่มีกับไมมีผูปวยโรคไขเลือดออก
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วิธีดําเนินการวิจัย
การศึก ษานี้ เป น การวิ จัย เชิ ง สํา รวจ กํา หนดวิ ธี ดํ า เนิ นการวิ จัย ประกอบด ว ย ประชากร
ตัวอยาง หนวยตัวอยาง การสํารวจและเก็บตัวอยางลูกน้ํายุง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย วิธีการและสถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล มีรายละเอียดดังนี้
ประชากร ตัวอยางและหนวยตัวอยาง
ประชากร (population) ที่ทําการศึกษาเปนครัวเรือนในตํา บลเคร็ง อํา เภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช จํานวน 1,621 ครัวเรือน ตัวอยาง (sample) เปนครัวเรือน ขนาด 160 ครัวเรือน
กําหนดขนาดตัวอยางโดยประมาณจากตารางขนาดตัวอยางของยามาเน (Yamane, 1967) ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 ความคลาดเคลื่อนรอยละ ±10 ทํา การสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ โดยกํา หนดหมูบาน
จํานวน 11 หมูบานเปน 11 ชั้นภูมิ สําหรับหนวยตัวอยาง (sample units) เปนครัวเรือนที่ใหขอมูล
โดยการสัมภาษณตามแบบเก็บขอมูล และแบบเก็บตัวอยางลูกน้ํายุง ชนิดและลักษณะทางกายภาพ
ของแหลงเพาะพันธุยุง มีรายละเอียดการสุม ดังภาพที่ 1 และรายละเอียดจํานวนครัวเรือน ดังตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนครัวเรือน และจํานวนครัวเรือนที่ใชเปนหนวยตัวอยาง จําแนกตามหมูบาน
หมูบานที่
ชื่อหมูบาน
จํานวนครัวเรือน
จํานวนครัวเรือนในตัวอยาง
1
บานควนปอม
205
20
2
บานไทรหัวมา
215
20
3
บานควนยาว
206
21
4
บานควนเคร็ง
188
17
5
บานทุงใคร
201
20
6
บานควนราบ
120
9
7
บานยานแดง
67
7
8
บานเสม็ดงาม
59
6
9
บานควนชิง
97
10
10
บานบางนอย
107
11
11
บานไสขนุน
156
18
รวม
1,621
160
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ภาพที่ 1 แผนผังแสดงขั้นตอนการสุมครัวเรือนตัวอยางจากประชากร
การสํารวจและเก็บตัวอยางลูกน้ํายุง
ในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับลูกน้ํายุง ดําเนินการโดยเก็บลูกน้ํายุงในแหลงเพาะพันธุทุกชนิด
นําลูกน้ําเขาหองปฏิบัติการ ตรวจลูกน้ํายุงดวยกลองจุลทรรศนเพื่อนับจํานวน และจําแนกชนิดของยุง
โดยขั้นตอนการจําแนกชนิดของลูกน้ํายุงอาศัยรูปรางลักษณะของทอหายใจ (Siphon) กลุมขนและ
หนามตาง ๆ เปนสวนใหญ ในการศึกษานี้จะใชการดูลักษณะของ comb scale จากทอหายใจของ
ลูกน้ํายุงแลวจําแนกชนิดของยุง มีขั้นตอนดังนี้
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ขั้นตอนการระบุชนิดลูกน้ํายุง

ภาพที่ 2 ลักษณะ comb scale ของลูกน้ํายุง
(ดัดแปลงจาก Rattanarithikul และ Panthusiri, 1994 และ Darsie, R.F. and C.D. Morris. 1998)

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มี 2 ชุด ไดแก แบบเก็บขอมูลครัวเรือนและเก็บขอมูลลูกน้ํายุง โดยมี
อุปกรณที่ใชในการเก็บตัวอยางลูกน้ํายุง มีรายละเอียด ดังนี้
1. แบบเก็บขอมูลครัวเรือนและเก็บขอมูลลูกน้ํายุง เปนเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับผูใหขอมูลและครัวเรือน และขอมูลปจจัยที่เกี่ยวของกับแหลงเพาะพันธุยุง
2. อุปกรณที่ใชในการเก็บตัวอยางลูกน้ํายุง ประกอบดวย เครื่องมือในการวัดขอมูล ไดแก
เครื่องพี-เอช มิเตอร (pH Meter) และเทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิ เครื่องมือที่ใชในการเก็บตัวอยาง
ลูกน้ํายุง ไดแก ถุงพลาสติก กระชอน ยางรัด ปากกาเคมี แอลกอฮอลเจือจาง และเครื่องมือในการ
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ระบุชนิดลูกน้ํายุง ไดแก กลองจุลทรรศน บีกเกอร (beaker) หลอดหยด (dropper) แผนสไลด
(cover slide)
วิธีการและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1) สถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) คํานวณหาคา
ดัชนีความชุกชุมของลูกน้ํายุงลาย (entomological indices) ดังนี้
House Index (HI)

=

Container Index (CI) =
Breteau Index (BI)

จํานวนบานที่พบลูกน้ํายุงลาย

จํานวนภาชนะที่พบลูกน้ํายุงลาย
จํานวนภาชนะที่สํารวจทั้งหมด

=

x 100

จํานวนบานที่สํารวจทั้งหมด

x 100

จํานวนภาชนะที่พบลูกน้ํายุงลาย
จํานวนบานที่สํารวจทั้งหมด

x 100

การระบุระดับความเสี่ยงและพื้นที่เสี่ยง ใชคา ดัชนีความชุกชุมของลูกน้ํายุงลายระบุความเสี่ยง
ระดับตําบลและระดับหมูบาน โดยในบรรดาคาดัชนี House Index (HI) Container Index (CI) และ
Breteau Index (BI) ทั้ง 3 คานี้ Chan (1985) สรุปวา Breteau Index (BI) เปนคาที่ดีที่สุด เพราะจะ
ทําใหทราบความชุกชุมของลูกน้ํายุงที่เกี่ยวของกับจํานวนบาน กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดเกณฑ
ภาวะความเสี่ยงตอการเกิดการระบาดของโรคไขเลือดออก (อุษาวดี ถาวระ, 2553) ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
ต่ํา
ปานกลาง
สูง

HI
HI < 1
1≤HI<10
HI ≥10

CI
CI < 1
1 ≤CI<5
CI ≥ 5

BI
BI < 5
5 ≤BI <50
BI ≥ 50

ศึกษาพฤติกรรมของครัวเรือน โดยทดสอบความสัมพันธของจํานวนครัวเรือนที่มี/ไมมีผูปวย
โรคไขเลือดออกกับพฤติกรรมของบุคคล (ดรุณี โพธิ์ศรี, 2560) โดยทําการทดสอบความมีนัยสําคัญ
ระหวางครัวเรือนที่มี/ไมมีผูปว ยโรคไขเลือดออกกับปจจัยดา นพฤติกรรมของครัวเรื อน/สมาชิกใน
ครัวเรือน ไดแก ระยะทางจากบานถึงหนวยบริการสาธารณสุข การกางมุง ลักษณะบาน การใชพัดลม
วัสดุที่ใชสรางบาน การมีคลอง/หนองบึง การใชควันไฟไลยุง การใชเครื่องดักยุง การมีสัตวเลี้ยงขนาด
ใหญ และการใชสารเคมี เปนตน
ศึกษากลุมบุคคล โดยทดสอบความสัมพันธของจํานวนครัวเรือนที่มี/ไมมีผูปวยโรคไขเลือดออก
กับคุณลักษณะบุคคล (ดรุณี โพธิ์ศรี, 2560) ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ศาสนา
อาชีพ รายได และจํานวนสมาชิกในครัวเรือน
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577

ผลการวิจัย
ระดับความเสี่ยงและพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดโรคไขเลือดออก ในพื้นที่ระดับตํา บลและระดับ
หมูบาน ที่ระบุโดยใชดัชนีความชุกชุมของลูกน้ํายุงลาย ผลปรากฏดังนี้
ตารางที่ 2 คาดัชนีความชุกชุมลูกน้ํายุงลาย ในระดับตําบลและระดับหมูบาน
จํานวนบาน (หลัง)
จํานวนภาชนะ (ชิ้น)
ชื่อหมูบาน
HI
CI
BI
ทั้งหมด สํารวจ พบยุงลาย
สํารวจ พบยุงลาย
ระดับตําบล 1621 160
22 13.8 788
26 3.3 16.3
หมู 1 บานควนปอม
205
20
2 10.0
86
3 3.5 15.0
หมู 2 บานไทรหัวมา
215
20
2 10.0 103
3 2.9 15.0
หมู 3 บานควนยาว
206
20
9 45.0
92
11 12.0 55.0
หมู 4 บานควนเคร็ง
188
18
1 5.6
87
1 1.1 5.6
หมู 5 บานทุงใคร
201
20
0 0.0 115
0 0.0 0.0
หมู 6 บานควนราบ
120
12
0 0.0
66
0 0.0 0.0
หมู 7 บานยานแดง
67
7
2 28.6
42
2 4.8 28.6
หมู 8 บานเสม็ดงาม
59
6
1 16.7
29
1 3.4 16.7
หมู 9 บานควนชิง
97
10
1 10.0
40
1 2.5 10.0
หมู 10 บานบางนอย
107
11
0 0.0
57
0 0.0 0.0
หมู 11 บานไสขนุน
156
16
4 25.0
71
4 5.6 25.0

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
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60

หมู่ 1 บ้ านควนป้อม
หมู่ 2 บ้ านไทรหัวม้ า

50

ค่ าของดัชนีความชุกชุม

หมู่ 3 บ้ านควนยาว
40

หมู่ 4 บ้ านควนเคร็ ง
หมู่ 5 บ้ านทุ่งใคร

30

หมู่ 6 บ้ านควนราบ
หมู่ 7 บ้ านย่านแดง

20

หมู่ 8 บ้ านเสม็ดงาม
10

หมู่ 9 บ้ านควนชิง
หมู่ 10 บ้ านบางน้ อย

0
HI

CI
ดัชนีความชุกชุม

BI

หมู่ 11 บ้ านไสขนุน

ภาพที่ 3 เปรียบเทียบคาดัชนีความชุกชุมลูกน้ํายุงลาย ในระดับหมูบาน
จากตารางที่ 2 และภาพที่ 3 พิจารณาพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดโรคไขเลือดออกในตําบลเคร็งดวย
ดัชนีความชุกชุมของลูกน้ํายุงลาย พบวาตําบลเคร็งเปนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงระดับปานกลาง โดยมีคา
ดัชนีของลูกน้ํายุงลาย HI เทากับ 13.8 (HI>10) CI เทากับ 3.3 (CI<10) และ BI เทากับ 16.3
(BI<50) เมื่อพิจารณาคาดัชนีลูกน้ํายุงลาย HI ในระดับหมูบาน พบวา 4 หมูบานที่มีความเสี่ยงตอการ
เกิดโรคไขเลือดออกสูง (HI>10) ไดแก หมูที่ 3 บานควนยาว หมูที่ 6 บานควนราบ หมูท่ี 7 บานยาน
แดง หมูที่ 8 บานเสม็ดงาม และหมูที่ 11 บานไสขนุน เมื่อพิจารณาระดับความเสี่ยงโดยใชคาดัชนี
ลูกน้ํายุงลาย CI ในระดับหมูบานพบวา มีเพียง 1 หมูบาน ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคไขเลือดออกสูง
(CI>10) คือ หมูที่ 3 บานควนยาว สวนอีก 7 หมูบานมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคไขเลือดออกในระดับ
ปานกลาง (1≤ CI ≤10) แตเมื่อพิจารณาคาดัชนีลูกน้ํายุง BI ในระดับหมูบานพบวา มีหมูบานที่มี
ความเสียงสูงเพียงหมูบานเดียว คือหมูที่ 3 บานควนยาว (BI>50) โดยมี 7 หมูบาน เปนหมูบานที่มี
ความเสี่ยงในระดับปานกลาง (5≤BI≤50) และอีก 3 หมูบาน คือ หมูที่ 5 บานทุงใคร หมูที่ 6 บาน
ควนราบ และหมูที่ 10 บานบางนอย เปนหมูบานที่ไมพบยุงลายในการศึกษานี้ อยางไรก็ตามในการ
ใชดัชนีความชุกชุมของยุงลายเพื่อระบุพื้นที่เสี่ยงนั้น คา BI เปนคาที่นิยมใชมากที่สุด (อุษาวดี ถาวระ,
2553)
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ตารางที่ 3 ค า
ไขเลือดออก
คาดัชนี
ความชุกชุม
HI
CI
BI

X  SD ของดัช นี ความชุ ก ชุ ม ของลูก น้ํ า ยุ ง ลายในครั ว เรือ นที่ มี / ไม มี ผู ป ว ยโรค

การมีผูปวยโรคไขเลือดออก
มีผูปวย
ไมมีผูปวย
9.73  8.01
2.37  1.87
10.57  8.28

14.08  14.81
3.57  3.80
16.72  17.50

คาสถิติ
องศาเสรี
คาพี
ที
(degree of freedom:
(p-value)
(t-Test)
df)
1.663
18
0.114
1.082
158
0.281
2.205
20
0.039

เมื่อทําการทดสอบความแตกตางของดัชนีความชุกชุมของลูกน้ํายุงลายในครัวเรือนที่มี/ไมมี
ผูปวยโรคไขเลือดออก ดวยคาสถิติที (t-Test) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา คาดัชนี HI และ CI ของ
หมูบานที่มีผูปวยกับไมมีผูปวยโรคไขเลือดออก ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
(HI: p-value=0.114>0.05; CI: p-value=0.281>0.05) ในขณะที่คา BI ของหมูบานที่มีผูปวยกับไม
มีผูปวยโรคไขเลือดออก มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.039<0.05)
พฤติกรรมของครัวเรือน เปนปจจัยดานพฤติกรรมของครัวเรือน/สมาชิกในครัวเรือน ที่
เกี่ยวของกับการนําไปสูการมีผูปวยหรือไมมีผูปวยโรคไขเลือดออก ผลการวิเคราะหเปนดังนี้
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความแตกตางของจํานวนครัวเรือนที่เคยมี/ไมเคยมีผูปวยโรคไขเลือดออก
กับพฤติกรรมของครัวเรือน/สมาชิกในครัวเรือน
จํานวนครัวเรือน
เคยมี
ไมเคยมี
รวม
12
148
ระยะทางจากบานถึง รพ. สต.
นอยกวา 5 กิโลเมตร
9
114
5-10 กิโลเมตร
3
29
มากกวา 10 กิโลเมตร ขึ้นไป
0
5
การกางมุง
ไมใช
1
36
ใช
11
112
ลักษณะบาน
ยกเสาสูง
4
32
บานชั้นเดียว
6
98
บานสองชั้น
2
18
วัสดุที่ใชสรางบาน
อิฐฉาบปูน
9
122
ไม
3
26
พฤติกรรม

คาไคกําลัง
รวม
สอง
160 (องศาเสรี)
2
2𝜒
123 𝜒 (2) =0.574
32
5

คาพี
(p-value)
0.751

2
37 𝜒 (1) =1.597
123

0.206

36 𝜒2(2) =1.306
104
20

0.521

2
131 𝜒 (1) =0.413
29

0.520
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความแตกตางของจํานวนครัวเรือนที่เคยมี/ไมเคยมีผูปวยโรคไขเลือดออก
กับพฤติกรรมของครัวเรือน/สมาชิกในครัวเรือน (ตอ)
พฤติกรรม

การมีคลอง/หนอง/บึง
การใชควันไฟไลยุง
การใชเครื่องดักยุง
การมีสัตวเลี้ยงขนาดใหญ
การใชสารเคมี

จํานวนครัวเรือน
คาไคกําลังสอง
รว
เคยมีผูปวย ไมเคยมี
(องศาเสรี)
รวม
12
148 16
2
𝜒
(DF)
0
ไมมี
มี

12
0

126 13
22 22

ไมใช
ใช

5
7

49 12
99 32

ไมใช
ใช

12
0

125 13
23 23

ไมมี
มี

18
0

130 14
12 12

ไมใช
ใช

3
9

45 48
103 11

คาพี
(p-value)

𝜒2(1) =2.068

0.150

𝜒2(1) =0.364

0.546

𝜒2(1) =2.178

0.140

𝜒2(1) =1.644

0.200

𝜒2(1) =0.154

0.694

จากตารางที่ 4 ครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือนเคยปวยเปนโรคไขเลือดออก 12 ครัวเรือน ไม
เคยมีสมาชิกในครัวเรือนปวยเปนโรคไขเลือดออก 148 ครัวเรือน ผลการทดสอบความแตกตางของ
จํา นวนครัวเรือ นที่มี/ไม มีผูปว ยโรคไขเลือดออกกั บปจ จัย ดา นพฤติ ก รรมของครั วเรือนและ/หรือ
พฤติกรรมของสมาชิกในครัวเรือน ปรากฏวาจํานวนครัวเรือนที่มี/ไมมีผูปวยโรคไข เลือดออกไม มี
ความสั ม พั นธ กั บ พฤติกรรมของครัว เรือ นและ/หรือ สมาชิ ก ในครั วเรื อน ที่ ระดับ นั ย สํ า คั ญ 0.05
(p>0.05) นั่นหมายถึงวา ไมวาครัวเรือน/สมาชิกในครัวเรือนจะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมใดก็ไมมีผลตอ
การมีผูปวย/ไมมีผูปวยโรคไขเลือดออก
กลุมบุคคล การระบุกลุมบุคลลที่เกี่ยวของกับการเกิดโรคไขเลือดออกทําการทดสอบความ
แตกตางของจํานวนครัวเรือนที่มีผูปวย/ไมมปี วยโรคไขเลือดออกตามคุณลักษณะบุคคล ประกอบดวย
กลุมเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ศาสนา และจํานวนสมาชิกในครัวเรือน
ผลการวิเคราะหเปนดังนี้
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ตารางที่ 5 ผลการทดสอบความแตกตางของจํานวนครัวเรือนที่มี/ไมมีผูปวยโรคไขเลือดออกกับตัว
แปรคุณลักษณะบุคคล
คุณลักษณะบุคคล

จํานวนครัวเรือนที่เคยมีผูปวย
คาไคกําลังสอง
คาพี
(องศาเสรี
)
เคยมีผูปวย ไมเคยมีผูปวย รวม
2
𝜒 (DF)
(p-value)
รวม
12
148 160

เพศ
ชาย
หญิง

3
9

49
99

2
52 𝜒 (1) = 0.333
128

ไมเกิน 25 ป
26-35 ป
36-45 ป
46-55 ป
56ป ขึ้นไป
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หมาย/หยา/แยกกันอยู
ระดับการศึกษา
ต่ํากวาประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ป.วช./ป.วส.
ปริญญาตรี หรือสูงกวา
ศาสนา
พุทธ
อิสลาม
อาชีพหลักของครอบครัว
ขาราชการ/พนักงานของรัฐ
เกษตรกร
สานกระจูด
รับจาง

6
13
21
26
82

1
1
2
4
4

7
14 𝜒2 = 3.335
(5)
23
30
86

2
10
0

9
138
1

11 𝜒2 =2.008
(2)
148
1

0.564

อายุ

0
8
3
0
1

9
9
99 107 𝜒2 =1.266
(4)
31 34
2
2
7
8

12
0

148 160
0
0
1
7
4
0

0.648

0.366

0.867

ทุกครัวเรือนสมาชิกนับถือ
ศาสนาพุทธ

3 4
2
64 71 𝜒 (7) =6.344
36 40
19 19

0.500
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คุณลักษณะบุคคล
รวม
คาขาย
นักศึกษา/นักเรียน
ไมทํางาน
อื่น ๆ

จํานวนครัวเรือนที่เคยมีผูปวย
คาไคกําลังสอง
คาพี
(องศาเสรี
)
เคยมีผูปวย ไมเคยมีผูปวย รวม
𝜒2(DF)
(p-value)
12
148 160
0
12 12
0
4 4
0
9 9
0
1 1

รายได
ไมเกิน 3,000 บาท
3,000-5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
มากกวา 20,000 บาท
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
1
2
3
4
5
6
7
8
9

5
2
4
0
0
1

37
44
45
11
5
6

42
46
2
49 𝜒 ( 5 )=3.626
11
5
7

2
2
1
3
1
3
0
0
0

14
35
27
44
11
11
3
2
1

16
2
37 𝜒 ( 8 )=5.932
28
47
12
14
3
2
1

0.604

0.655

จากตารางที่ 5 จํา นวนครัว เรือนที่มีผูปวย/ไมมีผูปวยโรคไขเลือ ดออก มีคุณ ลักษณะดา น
บุคคลไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 (p > 0.05) นั่นหมายถึงวา ไมวาครัวเรือน/สมาชิก
ในครัวเรือนจะมีคุณลักษณะดานบุคคลในกลุมใดก็ไมมีผลตอการมีผูปวย/ไมมีผูปวยโรคไขเลือดออกใน
การศึกษานี้
สรุปและอภิปรายผล
คาดัชนี HI เปนตัวบงบอกรอยละของจํานวนบานที่พบลูกน้ํายุงลาย คาดัชนี HI และ CI ของ
หมูบานที่เคยมีผูปวยกับไมเคยมีผูปวยโรคไขเลือดออก ไมมีความแตกตางกัน ในขณะที่คา BI ของ
หมูบานที่เคยมีผูปวยกับไมเคยมีผูปวย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากคา BI เปนดัชนีความชุก
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ชุมของยุงลายเพื่อระบุพื้นที่เสี่ยงที่นิยมใชมากที่สุด เมื่อพิจารณาดัชนี BI พบวาตําบลเคร็งเปนพื้นที่ที่มี
ความเสี่ยงตอการเกิดโรคไขเลือดออกในระดับปานกลาง (BI = 16.3, 5≤BI <50) สอดคลองกับ
การศึกษาของจุรีย ไกแกว เมื่อป พ.ศ. 2555 ที่ระบุวาตํา บลเคร็งเปนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการเกิด
โรคไขเลือดออกในระดับปานกลางเชนกัน คาดัชนี BI ในระดับหมูบานอยูในชวง 0.0-55.0 ทุก
หมูบานมีคา BI<50 ยกเวนหมูที่ 3 (บานควนยาว) เปนหมูบานที่มีความเสี่ยงสูง (BI>50) โดยมี 7
หมูบานเปนหมูบานที่มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง (5≤BI≤50) และอีก 3 หมูบาน คือ หมูที่ 5
บานทุงใคร หมูที่ 6 บานควนราบ และหมูที่ 10 บานบางนอย เปนหมูบานที่ไมพบยุงลาย (BI=0.0)
ดัชนี ความชุกชุมของยุงลายในปนี้ (ป 2559) ลดลงเมื่อเทียบกับป 2558 (ระดับตําบล: BI=18.2,
ระดับหมูบาน: 0.0<BI<44.4) (ศุภวรรณ พรหมเพรา และคณะ, 2558)
สํา หรับ พฤติกรรมครัวเรือนที่มีความสัม พันธกับการมี/ไม มีผู ปวยโรคไขเลือดออกแบบไมมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 โดยประเด็นที่ทําการศึกษา ไดแก ระยะทางจากบานถึงโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล (รพ.สต.) การกางมุง ลักษณะบา น วัสดุที่ใชสรางบาน การมีคลอง/หนอง/บึง การใช
ควันไฟไลยุง การใชเครื่องดักยุง การมีสัตวเลี้ยงขนาดใหญ การใชสารเคมี ผลการวิจัยขัดแยงกับ
การศึกษาของ ดรุณี โพธิ์ศรี (2560) ในบางประเด็นที่ทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับการ
ปวยเปนโรคไขเลือดออกในตําบลที่มีอัตราปวยสูงสุดและอัตราปวยต่ําสุด จังหวัดนครปฐม ที่พบวา
การมีประชาชนอาศัยอยูหนาแนนหรือไมหนาแนนมีความสัมพันธกับตําบลที่มีอัตราการปวยดวยโรค
ไขเลือดออกสูงสุดหรือต่ําสุด ในขณะเดียวกันเขายังพบอีกวาระยะทางจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล (รพ.สต) ถึงพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล นอยกวาหรือมากกวา 5 กิโลเมตร มีความสัมพันธ
กับอัตราการปวยดวยโรคไขเลือดออกสูงสุดหรือต่ํา สุดอยางมีนัยสําคัญ ในขณะที่การศึกษานี้พบวา
ระยะทางจากบานถึงหนวยบริการสาธารณสุขที่นอยกวาหรือมากกวา 5 กิโลเมตรนั้นมีความสัมพันธ
กับการมี/เคยมีผูปวยโรคไขเลือดออกแตไมมีนัยสําคัญ
สวนปจจัยดานบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และ
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน เปนปจจัยดานบุคคลที่มีความสัมพันธอยางไมมีนัยสําคัญกับการมี/ไมมี
ผูป ว ยโรคไข เ ลือ ดออก โดยพบว า ระดั บ การศึ กษาที่แ ตกตา งกั น ไม มี ผลต อการมี / ไมมี ผู ป ว ยโรค
ไขเลือดออก ผลการศึกษาประเด็นนี้ใกลเคียงกับการศึกษาของอรนุช พิศาลสุทธิกุล และคณะ (2552)
ที่ทําการศึกษาพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของประชาชน กรณีศึกษา: หมูบานในเขตตําบล
ควนโพธิ์ อํ า เภอเมื อง จัง หวัด สตูล ที่พ บว า ตัว อย า งที่ ทํา การศึ กษาส ว นใหญจ บการศึก ษาระดั บ
ประถมศึกษา แตเ มื่อพิจ ารณาแยกเปนกลุมพื้นที่ที่มีการระบาดกับพื้ น ที่ที่ไมมีการระบาดของโรค
ไขเลือดออกพบวาในพื้นที่ที่มีการระบาดประชาชนสวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในขณะที่
พื้นที่ที่ไมมีการระบาดประชาชนสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ทั้งนี้ ครัวเรือนที่มีผูปวยมี
แนวโนมมีความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคไขเลือดออกมากกวาครัวเรือนที่ไมมีผูปวยโรคไขเลือดออก (ศุ
ภวรรณ พรหมเพรา, 2561) อาจเนื่องจากบานที่มีหรือเคยมีผูปวยโรคไขเลือดออก มีประสบการณตรง
รับรูถึงความเสี่ยงตอการเกิดโรคและความรุนแรงของโรค ตลอดจนการรับรูประโยชนของการรักษา
และอุปสรรคในการปองกันโรค ก็จะสามารถระวัง ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกได (Becker
and Maiman, 1975) นอกจากนี้ จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเปนตัวบงชี้ความหนาแนนของการอยู
อาศัยในครัวเรือนหรือในบาน พบวาจํา นวนสมาชิกในครัวเรือนที่แตกตางกันไม มีผลตอการมี/ไม มี
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ผูปวยโรคไขเลือดออก การกระจายตัวมากนอยของยุงในครัว เรือนที่ มีสมาชิกมากนอยตา งกันไมมี
ความสัมพันธกับจํา นวนครัวเรือนที่เคยมี/ไมเคยมีผูปวยโรคไขเลื อดออก ในการศึ กษานี้มีจํา นวน
สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.45 คน ครัวเรือนสวนใหญ (รอยละ 47.0) มีสมาชิกในครัวเรือน 4 คน โดย
ครัวเรือนที่มีสมาชิก 4 คนและ 6 คน เคยมีผูปวยโรคไขเลือดออกสูงสุดถึง 3 คน ในขณะที่ครัวเรือนที่
มีสมาชิก 1 คนและ 2 คน เคยมีผูปวยถึง 2 คน สอดคลองกับรายงานการประเมินผลการเฝาระวั ง
ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของสํานักงานโรคติดตอนําโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ที่มีรายงานวา ครัวเรือนที่มีสมาชิกเฉลี่ย 4.19 คน มีอุบัติการณโรคไขเลือดออกต่ํากว า
ครัวเรือนที่มีจํานวนสมาชิกเฉลี่ย 4.09 คน (สํานักงานโรคติดตอนําโดยแมลง, 2554) กลาวไดวาปจจัย
ที่เกี่ยวของกับการเกิดโรคไขเลือดออกที่นําไปสูพื้นที่เสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงและกลุมเสี่ยง ประกอบดวย
พฤติกรรมคน พฤติกรรมยุง และสภาพแวดลอมของครัวเรือน ดังนั้น การรวมมือรวมใจของประชาชน
ในพื้นที่กับนักวิชาการและหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการชวยกันดูแลพื้นที่ชุมชนที่อยูอาศัยใหเกิดความ
ปลอดภัยเปนสิ่งที่ควรไดรับการสนับสนุน
ขอเสนอแนะ
เมื่อปจ จัยที่เกี่ยวของกับการเกิดโรคไขเลือดออกประกอบดวยพฤติกรรมคน พฤติกรรมยุง
และสภาพแวดลอมของครัวเรือน การดูแลพื้นที่ดวยตนเองของสมาชิกในครัวเรือนยอมเปนประเด็น
สําคัญที่สุด นักวิชาการและหนวยงานที่เกี่ยวของควรเปนฝายที่สนับสนุนในดานการใหความรูความ
เขาใจ วัสดุอุปกรณและเครื่องมือที่จําเปน ตลอดจนการใหการสนับสนุนการดําเนินงานในพื้นที่อยาง
ตอเนื่อง สําหรับแนวทางในการวิจัยในโอกาสตอไปนาจะเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับการหาแนวทาง
ความรวมมือระหวางประชาชน นักวิชาการ หนวยงานที่เกี่ยวของ ในการศึกษาคนหาขอเท็จจริงใน
พื้นที่รวมกัน ปฏิบัติงานรวมกัน หาขอสรุปรวมกันและนําผลการวิจัยไปใชรวมกัน อันจะนําไปสูพื้นที่
ปลอดภัยจากโรคไขเลือดออกแบบยั่งยืน
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1

บทคัดย่อ
การศึกษาความหลากชนิดของนกและพืชอาหารนกในเขตอุทยานแหํงชาติแจ๎ซ๎อน อาเภอ
เมืองปาน จังหวัดลาปาง ตั้งแตํเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยใช๎วิธี line transect ใน 3
พื้น ที่ คื อ (1) พื้ น ที่ เ กษตรกรรม ที่ ร ะดับ ความสู ง เหนื อ ระดั บ น้ าทะเลปานกลาง 800 เมตร (2)
เส๎นทางเดินศึกษาธรรมชาติใกล๎กับที่ทาการอุทยาน ซึ่งมีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ ที่ระดับความสูง
900 เมตร (3) บริเวณทางเดินป่าในเขตอุทยาน ลึกเข๎าไปจนถึงน้าตกแจ๎ซ๎อนชั้นที่ 6 ซึ่งมีลักษณะเป็น
ป่าดิบแล๎ง ที่ระดับความสูง 1,000 เมตร พบนก 98 ชนิด จาก 25 วงศ์ เป็นนกประจาถิ่น 81 ชนิด
นกอพยพ 15 ชนิด และนกอพยพผําน 2 ชนิด เมื่อศึกษาเปรียบเทียบคําดัชนีความหลากหลายของ
ชนิดจาก Shannon’s index (H’) พบวําพื้นที่ศึกษาที่ 1 มีคําสูงสุด (2.91) แสดงวํามีความหลากชนิด
ของนกมากที่สุด รองลงมา คือ พื้นที่ศึกษาที่ 2 และ 3 ซึ่งมีคําเทํากับ 2.63 และ 2.28 ตามลาดับ
การเปรียบเทียบคําความสม่าเสมอของการพบนก พบวําพื้นที่ศึกษาที่ 1 มีคําความสม่าเสมอของการ
พบนกมากที่สุด คือ 0.71 พื้นที่ที่มีคํารองลงมา คือ พื้นที่ศึกษาที่ 2 คือ 0.68 สํวนพื้นที่ศึกษาที่ 3
เป็นพื้นที่ที่มีความสม่าเสมอของการพบนกน๎อยที่สุด คือ 0.59 สํวนการศึกษาคําความคล๎ายคลึงของ
ชุมนุมสิ่ งมีชีวิต พบวําพื้นที่ศึกษาที่ 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
กินเฉพาะน้าหวาน มี 7 ชนิด คิดเป็นร๎อยละ 19.44 พืชหาอาหารที่นกเลือกกินเฉพาะเกสร มี 3 ชนิด
คิดเป็นร๎อยละ 8.33 พืชอาหารที่นกเลือกกินผลและน้าหวาน มี 2 ชนิด คิดเป็นร๎อยละ 5.55 พืช
อาหารที่นกกินทั้งผล น้าหวาน และเกสร มี 1 ชนิด คิดเป็นร๎อยละ 2.77 สํวนพืชอาหารที่นกเลือกกิน
เมล็ด มี 1 ชนิด คิดเป็นร๎อยละ 2.77
คาสาคัญ: 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
บทนา
การศึ ก ษาความหลากหลายของสิ่ งมี ชี วิต นั บวํ ามี บ ทบาทและความส าคัญ ในแงํข องการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การที่สิ่งแวดล๎ อมมีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลาสํงผลตํอ
สิ่งมีชีวิตทั้งในด๎านการปรับตัว การกระจายตัว ความชุกชุม รวมถึงความหลากหลายของชนิด การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมอาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทาของมนุษย์ สิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศมีหน๎าที่และบทบาทที่แตกตํ างกัน มีการปรับตัวให๎สามารถอยูํรอดในสิ่งแวดล๎อมที่ตํางกัน
การศึกษาความหลากหลายและความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล๎อมจะทาให๎ทราบถึงกลไก
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การปรั บ ตั ว ของสิ่ ง มี ชี วิ ต ซึ่ ง สามารถใช๎ เ ป็ น ข๎ อ มู ล ในการอนุ รั ก ษ์ ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพ
นอกจากนี้การสารวจและการศึกษาสภาพนิเวศพื้นที่ไมํอาจดาเนินการได๎อยํางสมบูรณ์ถ๎าไมํมีการ
จาแนกชนิดของสัตว์ในพื้นที่นั้น เพราะสัตว์ป่าบางชนิดอาจมีความสาคัญในระดับสิ่งแวดล๎อม (วีรยุทธ์
เลาหะจินดา และวุฒิ ทักษิณธรรม, 2549) ประเทศไทยเป็นแหลํงที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
แหํงหนึ่งของโลก โดยมีช นิดของสิ่งมีชีวิตมากมาย เฉลี่ยประมาณร๎อยละ 6-10 ของโลก ในขณะที่
พื้นที่ของประเทศมีเพียงประมาณร๎อยละ 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 นกน้า พื้นที่สาคัญในการ
ประเมินประชากรนกน้าก็คืออําวไทยตอนใน เพราะสามารถพบเห็นนกน้าได๎สูงสุดถึง 600 ตัว/วัน
กลุํมที่สาม คือ นกทุํง หรือนกที่อาศัยอยูํในพื้นที่เกษตรกรรม มีประชากรอยูํประมาณร๎อยละ 7 จาก
นกทั้งหมดของไทย (ฟิลิป ดี ราวด์, 2551) นกเป็นทรัพยากรชีวภาพอยํางหนึ่งที่มีความสาคัญตํอ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ชํวยให๎ระบบนิเวศดารงอยูํได๎อยํางสมดุล เนื่องจากนกมี สํวนชํวยผสมเกสร
ของดอกไม๎ ชํวยแพรํกระจายพันธุ์พืช ชํวยกาจัดศัตรูพืช และชํวยกาจัดซากสัตว์ เนื่องจากนกกับ
สภาพแวดล๎อมมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเป็นอยํางมาก นกจึงเป็นดัชนีที่ชี้ให๎เห็นถึงลักษณะและ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อม ในขณะเดียวกันสภาพแวดล๎อมก็สามารถสะท๎ อนให๎เห็นถึงชนิด
ความหลากหลาย และจานวนประชากรของนกในสภาพแวดล๎อมเชํนนั้นได๎ นกจึงกลายเป็นกลุํมของ
สัตว์ที่มนุษย์เลือกมาใช๎ศึกษาลักษณะและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมตั้งแตํอดีตถึงปัจจุบัน
เพื่ อ ใช๎ เ ป็ น แนวทางในการหามาตรการเพื่ อ อนุ รั ก ษ์ น กและสภาพแวดล๎ อ ม ถ๎ า พื้ น ที่ ใดมี ค วาม
หลากหลายของพืชอาหารนกมากก็จะทาให๎นกมีแหลํงอาหารที่อุดมสมบูรณ์ ชํวยดึงดูดให๎นกเข๎ามา
อาศั ย อยูํ ใ นพื้ น ที่ แ หํ ง นั้ น เป็ น จ านวนมาก พื้ น ที่ ใ ดมี ค วามหลากชนิ ด ของนกสู ง สํ ว นมากก็ จ ะมี
สภาพแวดล๎อมที่ดี (ฟิลิป ดี ราวด์, 2550)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากชนิดของนกในเขตอุทยานแหํงชาติแจ๎ซ๎อน
อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง และศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายของนกใน 3 พื้นที่ศึกษา คือ
บริ เ วณพื้ น ที่ เ กษตรกรรม สู ง จากระดับ น้ าทะเลประมาณ 800 เมตร บริ เ วณเส๎ น ทางเดิ น ศึ ก ษา
ธรรมชาติ (nature trail) ใกล๎ กั บ ที่ ท าการอุ ท ยานซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป็ น ป่ า เบญจพรรณ (สู ง จาก
ระดับน้าทะเลประมาณ 900 เมตร) และบริเวณทางเดินป่าในเขตอุทยาน ลึกเข๎าไปจนถึงน้าตกแจ๎
ซ๎อนชั้นที่ 6 ซึ่งมีลักษณะเป็นป่าดิบแล๎ง (สูงจากระดับน้าทะเลประมาณ 1,000 เมตร) นอกจากนี้ยัง
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ทาการศึกษาความหลากชนิดของพื ชอาหารนกในกลุํมของนกกินพืช และศึกษาความสัมพันธ์ของ
ความหลากชนิดของพืชอาหารนกกับความหลากชนิดของนก ปริมาณนก และการกระจายตัวของนก
วิธีดาเนินการวิจัย
การเก็บข๎อมูลความหลากชนิดของนกในเขตอุทยานแหํงชาติแจ๎ซ๎อน ตั้งอยูํพิกัด 18º 45’12”
N 99º 24’32” E ทาโดยการกาหนดเส๎นทางสารวจนกระยะทาง 500 เมตรจานวน 3 เส๎นทาง คือ 1)
บริเวณพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ๎านที่อยูํรอบๆ อุทยาน สูงจากระดับน้าทะเลประมาณ 800 เมตร
2) บริเวณเส๎นทางเดินศึกษาธรรมชาติใกล๎กับที่ทาการอุทยานซึ่งมีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ สูงจาก
ระดับน้าทะเลประมาณ 900 เมตร และ 3) บริเวณทางเดินป่าในเขตอุทยาน ลึกเข๎าไปจนถึงน้าตกแจ๎
ซ๎อนชั้นที่ 6 ซึ่งมีลักษณะเป็นป่าดิบแล๎ง สูงจากระดับน้าทะเลประมาณ 1,000 เมตร เก็บข๎อมูลโดยใช๎
วิธี line transect แบํงระยะทางในแตํละเส๎นทางออกเป็น 10 ชํวง แตํละชํวงหํางกัน 50 เมตร โดยมี
รัศมีในการเก็บข๎อมูล 25 เมตร ใช๎เวลาในการสารวจแตํละชํวง 5 นาที สารวจนกตั้งแตํเวลา 06.0018.00 น. แบํงเป็น 12 ชํวงเวลา ชํวงเวลาละ 50 นาที คือ 06.00-06.50 น., 07.00-07.50 น., 08.0008.50 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. สารวจนก 12 ครั้งตาม
ชํวงเวลาในแตํละเส๎นทางในแตํละเดือนเป็นเวลา 12 เดือน โดยเริ่มตั้งแตํเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม
พ.ศ. 2559 บันทึกชนิด จานวน และพฤติกรรมของนกที่พบ จาแนกชนิดของนกตามหนังสือคูํมื อดูนก
หมอบุญสํง เลขะกุล “นกเมืองไทย” (จารุจินต์ นภีตะภัฏ และคณะ, 2550) หลังจากนั้นนาข๎อมูลที่
ได๎มาวิเคราะห์คํา Species Diversity, Evenness และ Community Similarity โดยใช๎โปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ Microsoft Excel นอกจากนี้ยั งมี ก ารเก็ บข๎ อมู ล ปัจ จัย ตํา งๆ ที่ มี ผ ลตํอ กิ จ กรรม
(Activity) และการปรากฏตัวของนกไปพร๎อมๆ กับการเก็บข๎อมูลความหลากชนิดของนกในแตํละครั้ง
ที่ทาการสารวจ และทาการวิเคราะห์ข๎อมูลทั้งหมดที่ได๎ สํวนการเก็บข๎อมูลพืชอาหารนกนั้น ทาการ
เก็ บ ข๎ อ มู ล พื ช อาหารนกโดยสั ง เกตจากพฤติ ก รรมการกิ น อาหารของนกแตํ ล ะชนิ ด ที่ พ บ และ
เปรียบเทียบกับข๎อมูลในหนังสือต๎นไม๎เมืองเหนือ คูํมือศึกษาพรรณไม๎ยืนต๎นในป่าทางภาคเหนือของ
ประเทศไทย (ไซมอน การ์ดเนอร์ และคณะ, 2549) แล๎วเก็บตัวอยํางพืชนาสํงให๎นักวิชาการของ
อุทยานเพื่อวินิจฉัยอยํางละเอียดอีกครั้ง หลังจากนั้นนาข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห์ถึงความสัมพั นธ์ของ
ความหลากชนิดของนกกับความหลากชนิดของพืชอาหารนก ปริมาณนก และการกระจายตัวของนก
ผลการวิจัย
จากการสารวจนกในเขตอุทยานแหํงชาติแจ๎ซ๎อน อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง ตั้งแตํเดือน
มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 พบนกทั้งสิ้น 98 ชนิด (ดังตารางที่ 1) จาก 25
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วงศ์ เป็นนกประจาถิ่น (Residents ; R) 81 ชนิด นกอพยพ (Winter visitors; W) 15 ชนิด และนก
อพยพผําน (Passage migrants; P) 2 ชนิด
ตาราง1 รายชื่อนกชนิดต่างๆ ที่พบในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
รายชื่อนก
ชื่อวิทยาศาสตร์
1. เหยี่ยวนกเขาชิครา
Accipiter badius
2. เหยี่ยวรุ๎ง
Spilornis cheela
3. นกยางกรอกพันธุ์จีน
Ardeola bacchus
4. นกยางควาย
Bubulcus ibis
5. นกกะปูดใหญํ
Centropus sinensis
6. นกกระจิบหญ๎าสีข๎างแดง
Prinia rufescens
7. นกกระจิบหญ๎าอกเทา
Prinia hodgsonii
8. นกกระจิบหญ๎าสีเรียบ
Prinia inornata
9. นกยอดข๎าวหางแพนหัวแดง
Cisticola exilis
10. นกเขาใหญํ
Streptopelia chinensis
11. นกเขาชวา
Geopelia striata
12. นกเขาเขียว
Chalcophaps indica
13. นกเขาเปล๎าธรรมดา
Treron curvirostra
14. นกเขียวคราม
Irena puella
15. นกมูม
Ducula badia
16. นกตะขาบทุํง
Coracias benghalensis
17. นกขมิ้นน๎อยธรรมดา
Aegithina tiphia
18. นกขมิ้นน๎อยปีกสีเรียบ
Aegithina lafresnayei
19. นกแซงแซวสีเทา
Dicrurus leucophaeus
20. นกแซงแซวหางบํวงใหญํ
Dicrurus paradiseus
21. นกแซวสวรรค์
Terpsiphone paradise
22. นกแอํนพง
Artamus fuscus
23. นกจับแมลงจุกดา
Hypothymis azurea
24. นกเฉี่ยวบุ๎งใหญํ
Coracina melaschistos
25. นกบั้งรอกใหญํ
Phaenicophaeus tristis

สถานะ
R
R
W
W
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
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รายชื่อนก
26. นกคัคคูเสีมํวง
27. นกคัคคูแซงแซว
28. นกจาบปีกอํอนอกเหลือง
29. นกกะเต็นอกขาว
30. นกกะเต็นน๎อยธรรมดา
31. นกนางแอํนบ๎าน
32. นกนางแอํนหางลวด
33. นกแอํนพันธุ์หิมาลัย
34. นกเขียวก๎านตองหน๎าผากสีทอง
35. นกเขียวก๎านตองปีกสีฟ้า
36. นกอีเสือสีน้าตาล
37. นกอีเสือหลังแดง
38. นกจับแมลงอกส๎มท๎องขาว
39. นกจับแมลงคอแดง
40. นกจับแมลงสีฟ้า
41. นกจับแมลงสีน้าตาล
42. นกจับแมลงสีน้าตาลแดง
43. นกจับแมลงหัวเทา
44. นกจับแมลงจุกดา
45. นกกางเขนบ๎าน
46. นกกางเขนดง
47. นกยอดหญ๎าสีดา
48. นกยอดหญ๎าหัวดา
49. นกคอทับทิม
50. นกกินปลีอกเหลือง
51. นกกินปลีแก๎มสีทับทิม
52. นกกินปลีดามํวง
53. นกกินปลีคอแดง
54. นกกินปลีท๎ายทอยน้าเงิน

ชื่อวิทยาศาสตร์
Chrysococcyx xanthorhynchus
Surniculus lugubris
Emberiza aureola
Halcyon smyrninsis
Alcedo atthis
Hirundo rustica
Hirundo smithii
Aerodramus brevirostris
Chloropsis aurifrons
Chloropsis cochinchinnensis
Lanius cristatus
Lanius collurioides
Cyornis tickelli
Ficedula parva
Eumyias thalassina
Muscicapa dauurica
Muscicapa ferruginea
Culicicapa ceylonensis
Hypothymis azurea
Copsychus saularis
Copsychus malabaricus
Saxicola caprata
Saxicola torquata
Luscinia calliope
Nectarinia jugularis
Anthreptes singalensis
Nectarinia asiatica
Aethopyga siparaja
Hypogramma hypogrammicum

สถานะ
R
R
W
R
R
W
R
R
R
R
W
W
R
W
R
W
P
R
R
R
R
R
W
W
R
R
R
R
R
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รายชื่อนก
55. นกปลีกล๎วยเล็ก
56. นกปลีกล๎วยลาย
57. นกสีชมพูสวน
58. นกกาฝากปากหนา
59. นกกาฝากสีเรียบ
60. นกกระจอกบ๎าน
61. นกกระติ๊ดขี้หมู
62. นกกระติ๊ดตะโพกขาว
63. นกอุ๎มบาตรหน๎าขาวหลังดา
64. นกเด๎าลมดง
65. นกเด๎าลมเหลือง
66. นกเด๎าดินทุํงเล็ก
67. นกกระจาบธรรมดา
68. ไกํป่า
69. ไกํฟ้าหลังขาว
70. นกปรอดหัวโขน
71. นกปรอดหัวสีเขมํา
72. นกปรอดสวน
73. นกปรอดเหลืองหัวจุก
74. นกปรอดทอง
75. นกปรอดโอํงเมืองเหนือ
76. นกกวัก
77. นกไตํไม๎หน๎าผากกามะหยี่
78. นกฮูก
79. นกเอี้ยงสาริกา
80. นกเอี้ยงหงอน
81. นกกิ้งโครงแกลบหัวเทา
82. นกกระจิ๊ดธรรมดา
83. นกกระจิ๊ดขั้วโลกเหนือ

ชื่อวิทยาศาสตร์
Arachnothera longirostra
Arachnothera magna
Dicaeum cruentatum
Dicaeum agile
Dicaeum concolor
Passer montanus
Lonchura leucogastra
Lonchura striata
Motacilla alba leucopsis
Dendronanthus indicus
Motacilla flava
Anthus rufulus
Ploceus philippinus
Gallus gallus
Lophura nycthemera
Pycnonotus jocosus
Pycnonotus aurigaster
Pycnonotus blanfordi
Pycnonotus melanicterus
Pycnonotus atriceps
Alophoixus pallidus
Amaurornis phoenicurus
Sitta frontalis
Otus bakkamoena
Acridotheres tristis
Acridotheres grandis
Sturnus malabaricus
Phylloscopus inornatus
Phylloscopus borealis

สถานะ
R
R
R
R
R
R
R
R
W
W
W
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
W
P
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รายชื่อนก
84. นกกระจิ๊ดหางขาวเล็ก
85. นกกระจิบธรรมดา
86. นกกระจิบคอดา
87. นกพงปากหนา
88. นกมุํนรกตาขาว
89. นกระวังไพรปากยาว
90. นกหางราดา
91. นกภูหงอนท๎องขาว
92. นกกินแมลงหน๎าผากน้าตาล
93. นกกินแมลงกระหมํอมแดง
94. นกกินแมลงอกเหลือง
95. นกแสก
96. นกกะรางหัวขวาน
97. นกพญาไฟใหญํ
98. นกโพระดกคอสีฟ้า

ชื่อวิทยาศาสตร์
Phylloscopus davisoni
Orthotomus sutorius
Orthotomus atrogularis
Acrocephalus aedon
Alcippe poioicephala
Pomatorhinus hypoleucos
Heterophasia melanoleuca
Erpornis zantholeuca
Stachyris rufifrons
Timalia pileata
Macronous gularis
Tyto alba
Upupa epops
Pericrocotus speciosus
Megalaima asiatica

สถานะ
R
R
R
W
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

จานวนชนิดของนกที่พบในแตํละเดือนในแตํละพื้นที่ศึกษามีความแตกตํางกัน ในพื้นที่ศึกษา
ที่ 1 พบจานวนชนิดของนกมากที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 คือ 32 ชนิด สํวนในเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2559 พบจานวนชนิดของนกน๎อยที่สุด คือ 12 ชนิด พื้นที่ศึกษาที่ 2 พบจานวนชนิดของนกมาก
ที่สุดในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 คือ 26 ชนิด สํวนในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 พบจานวนชนิดของ
นกน๎อยที่สุ ด คือ 8 ชนิด พื้นที่ศึกษาที่ 3 พบจานวนชนิดของนกมากที่สุดในเดือนมกราคม พ.ศ.
2559 คือ 33 ชนิด สํวนในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 พบจานวนชนิดของนกน๎อยที่สุด คือ 9 ชนิด
จานวนชนิดของนกในฤดูหนาวจะมากกวําในฤดูร๎อนและฤดูฝน โดยเฉพาะอยํางยิ่งในฤดูฝนหากสภาพ
อากาศมีลักษณะครึ้มหรือมีฝนตกจะพบนกน๎อยมาก
จากการศึกษาพบวําสํวนใหญํนกที่เป็นนกอพยพ (winter visitor) จะเริ่มอพยพย๎ายถิ่นเข๎ามา
อาศัยอยูํในเขตอุทยานแหํงชาติแจ๎ซ๎อนในชํวงต๎นฤดูหนาวราวเดือนกันยายน ถึง ตุลาคม และจะย๎าย
ถิ่นกลับในราวเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม ทาให๎พบนกอพยพได๎ในชํวงฤดูหนาว โดยพื้นที่ศึกษาที่ 1
พบนกอพยพมากที่สุดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 จานวน 7 ชนิด พื้นที่ศึกษาที่ 2 พบนกอพยพมาก
ที่สุดในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 จานวน 4 ชนิด พื้นที่ศึกษาที่ 3 พบนกอพยพมากที่สุดในเดือน

595

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

มกราคม พ.ศ. 2559 จานวน 7 ชนิด สํวนในชํวงฤดูฝนมักไมํพบนกอพยพ แตํที่นําสังเกตคือในการ
สารวจนกในพื้นที่ศึกษาที่ 1 พบนกเด๎าลมเหลืองซึ่งเป็นนกอพยพในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ซึ่ง
ยังคงอยูํในชํวงฤดูฝน
จากการสารวจตลอดทั้งปีพบวําในแตํละพื้นที่ศึกษามีจานวนชนิดของนกแตกตํางกัน ดังนี้
1. พื้นที่ศึกษาที่ 1 พบนก 58 ชนิด จัดเป็นนกประจาถิ่น 45 ชนิด นกอพยพเข๎ามาในชํวงฤดู
หนาว 12 ชนิด นกอพยพผําน 1 ชนิด
2. พื้นที่ศึกษาที่ 2 พบนก 52 ชนิด จัดเป็นนกประจาถิ่น 44 ชนิด นกอพยพเข๎ามาในชํวงฤดู
หนาว 7 ชนิด นกอพยพผําน 1 ชนิด
3. พื้นที่ศึกษาที่ 3 พบนก 49 ชนิด จัดเป็นนกประจาถิ่น 39 ชนิด นกอพยพเข๎ามาในชํวงฤดู
หนาว 9 ชนิด นกอพยพผําน 1 ชนิด
เมื่อพิจารณาคําดัชนีความหลากหลายของชนิดจาก Shannon’s index (H’) พบวําในพื้นที่
ศึกษาที่ 1 มีคําสูงสุด คือ 2.91 แสดงวํามีความหลากชนิดของนกมากที่สุด รองลงมาคือพื้นที่ศึกษาที่
2 มีคํา 2.63 และพื้นที่ศึกษาที่ 3 มีคําต่าสุด คือ 2.28
เมื่อพิจารณาคําดัช นีความสม่าเสมอของการพบนกในเส๎นทางเดินสารวจจาก Evenness
index (E5) ใน 3 พื้นที่ศึกษา พบวํามีความแตกตํางของความสม่าเสมอของการพบนก โดยพื้นที่
ศึกษาที่ 1 มีคําความสม่าเสมอของการพบนกมากที่สุด คือ 0.71 พื้นที่ที่มีคําความสม่าเสมอของการ
พบนกรองลงมาคือพื้นที่ศึกษาที่ 2 คือ 0.68 สํวนพื้นที่ศึกษาที่ 3 เป็นพื้นที่ที่มีคําความสม่าเสมอของ
การพบนกน๎อยที่สุด คือ 0.59
เมื่อเปรียบเทียบคําความคล๎ายคลึงของชุมนุมสิ่งมีชีวิตจาก Sorensen index พบวําพื้นที่
ศึกษาที่ 2 กับพื้นที่ศึกษาที่ 3 มีความคล๎ ายคลึ งของชุมนุมสิ่งมีชีวิตสูงถึงร๎อยละ 76.08 สํ วนพื้นที่
ศึกษาที่ 1 กับพื้นที่ศึกษาที่ 2 มีคําความคล๎ายคลึงของชุมนุมสิ่งมีชีวิตร๎อยละ 40.78 และพื้นที่ศึกษาที่
1 กับพื้นที่ศึกษาที่ 3 มีคําความคล๎ายคลึงน๎อยที่สุด คือ ร๎อยละ 38.83
สํวนการสารวจพืชอาหารนกนั้นสารวจโดยสังเกตพฤติกรรมการกินอาหารของนกชนิดตํางๆ
เริ่มสารวจตั้งแตํเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 พบพืชอาหารนกทั้งหมด 36
ชนิด (ดังตารางที่ 2) จาก 29 วงศ์
นกบางชนิดมีพฤติกรรมการกินอาหารรวมกันเป็นฝูง เชํน นกกระติ๊ดขี้หมู นกปรอดเหลืองหัว
จุก นกปรอดหัวสีเขมํา นกปรอดหัวโขน เป็นต๎น สํวนพวกนกกินปลีมักจะเข๎ากินอาหารเดี่ยวๆ นกจะ
เลือกกินสํวนตํางๆ ของพืชอาหารแตกตํางกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับชนิดของนก สํวนตํางๆ ของพืชที่นกมัก
กินเป็นอาหาร คือ ผล เกสร น้าหวาน และเมล็ด จากการศึกษาพบวําพืชอาหารที่นกเลือกกินเฉพาะ
ผลมีมากที่สุด คือ มี 22 ชนิด คิดเป็นร๎อยละ 61.11 รองลงมา คือ พืชอาหารที่นกเลือกกินเฉพาะ
น้าหวาน มี 7 ชนิด คิดเป็นร๎อยละ 19.44 พืชอาหารที่นกเลือกกินเฉพาะเกสรมี 3 ชนิด คิดเป็นร๎อย
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ละ 8.33 พืชอาหารที่นกเลือกกินผลและน้าหวาน มี 2 ชนิด คิดเป็นร๎อยละ 5.55 พืชอาหารที่นกกิน
ทั้งผล น้าหวาน และเกสร มี 1 ชนิด คิดเป็นร๎อยละ 2.77 สํวนพืชอาหารที่นกเลือกกินเมล็ด มี 1 ชนิด
คิดเป็นร๎อยละ 2.77 ดังรายละเอียดในตารางที่ 2
ตาราง2 รายชื่อพืชอาหารนกชนิดต่างๆ ที่พบในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
รายชื่อพืชอาหารนก
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
ผล
glandulosum
6. ไขํปลา
Debregeasia longifolia
ผล
7. ขนุนป่า (มะหาด)
Artocarpus lakoocha
ผล
8. ข๎าวสารหลวง
Maesa rementacea
ผล
9. อวบดา
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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รายชื่อพืชอาหารนก
24. เสี้ยวดอกขาว
25. ตะขบ
26. ตาลึง
27. รางจืด
28. มะละกอ
29. กล๎วยป่า
30. ยอ
31. โมกมัน
32. มูกเขา
33. ช๎างกระ
34. หญ๎าคา
35. ตองแตบ
36. สมอพิเภก

ชื่อวิทยาศาสตร์
Bauhinia variegata
Muntingia calabura
Coccinia grangis
Thunbergia laurifolia
Carica papaya
Musa acuminata
Morinda citrifolia
Wrightia arborea
Hunteria zeylanica
Rhynchostylis gigantea
Imperata cylindrical
Macaranga denticulata
Terminalia bellirica

ส่วนของพืชที่นกกิน
น้้าหวาน
ผล, น้้าหวาน
ผล
น้้าหวาน
ผล
ผล, น้้าหวาน
น้้าหวาน
เกสร
ผล
น้้าหวาน
เมล็ด
น้้าหวาน
เกสร

สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาจะเห็นวําในแตํละพื้นที่ศึกษาพบจานวนชนิดของนกมากที่สุดในระหวํางฤดู
หนาวถึงต๎นฤดูร๎อนซึ่งเป็นชํวงที่มีนกอพยพจากตอนเหนือของทวีปเอเชียเข๎ามาอาศัยอยูํ (รุํงโรจน์ จุก
มงคล, 2549) เมื่อรวมกับนกประจาถิ่นซึ่งมีแหลํงที่อยูํอยูํในพื้นที่ศึกษาอยูํแล๎วจึงทาให๎จานวนชนิด
ของนกมากกวําในชํวงเวลาอื่นของปี สํวนในฤดูร๎อนและฤดูฝนพบวํามีจานวนชนิดของนกน๎อยลง
สาเหตุประการหนึ่งก็เนื่องมาจากนกอพยพได๎บินอพยพกลับไปยังถิ่นเดิมเพื่อสร๎างรังวางไขํอีกครั้งเมื่อ
ฤดูหนาวผํานไป ทาให๎นกในพื้นที่ศึกษาเหลือเพียงนกประจาถิ่นอาศัยอยูํเทํ านั้น นอกจากนี้การพบ
จานวนชนิดของนกน๎อยลงในชํวงฤดูร๎อนยังเนื่องมาจากในฤดูร๎อนมีอุณหภูมิสูงขึ้น นกจึงมีการปรับ
หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเอง เชํน มีการอพยพไปหากินในพื้นที่ที่มีระดับความสูงมากขึ้นซึ่ง
เป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิเหมาะสมตํอการดารงชีวิตมากกวําเนื่องจากไมํร๎อนอบอ๎าว หากนกยังอาศัยอยูํ
ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงเป็นเวลานานอาจทาให๎อัตราเมแทบอลิซึมของรํางกายลดลง (West, 1972)
สาเหตุอีกประการหนึ่งที่ทาให๎ในชํวงฤดูร๎อนพบจานวนชนิดของนกน๎อยอาจเป็นผลมาจากจักจั่นซึ่งมัก
จับคูํผสมพันธุ์ในชํวงเดือนเมษายนและพฤษภาคม ในชํวงจับคูํผสมพันธุ์นี้จักจั่นจะสํงเสียงเกือบตลอด
ทั้ง วั น ซึ่ง เสี ย งดั ง กลํ าวอาจรบกวนโสตประสาทของนก ดัง รายงานการวิ จั ย ของ Jennifer และ
Michael ปี ค.ศ. 1999 ได๎รายงานไว๎วําความชุกชุมของจักจั่นในป่าสนมีผลตํอความหลากชนิดของนก
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โดยเสียงของจักจั่นตัวผู๎ที่สํงออกไปเพื่อดึงดูดตัวเมียให๎เข๎ามาผสมพันธุ์มีผลทาให๎ชํวงเวลาดังกลําวพบ
จานวนชนิดของนกน๎อยลง (Jennifer & Michael, 1999) สํวนสาเหตุที่ทาให๎พบจานวนชนิดของนก
น๎อยลงในชํวงฤดูฝนก็เนื่องมาจากในชํวงฤดูฝนมักมีสภาพอากาศครึ้มและมีฝนตกชุกมากกวําชํวงอื่นๆ
ของปี ซึ่งสภาพอากาศเชํ นนี้นกจะไมํคํอยมีกิจกรรมตํางๆ และไมํคํอยสํงเสียงร๎อง ทาให๎พบจานวน
ชนิดของนกน๎อยลง โดยเฉพาะอยํางยิ่งในปี พ.ศ. 2559 มีฝนตกชุกจนถึงปลายเดือนตุลาคม จึงทาให๎
พื้นที่ศึกษาที่ 1 และ 2 พบจานวนชนิดของนกน๎อยที่สุดในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ทั้งที่ในความเป็น
จริงแล๎วในชํวงเดือนกันยายนและตุลาคมของทุกปีเป็นชํวงที่เริ่มมีนกอพยพเข๎ามาอาศัยอยูํในพื้นที่แล๎ว
จึงนําจะพบจานวนชนิดของนกเพิ่มมากขึ้น อยํางไรก็ตามการสารวจนกในแตํละพื้นที่ศึกษาก็พบวํานก
อพยพสํวนใหญํจะเริ่มอพยพเข๎ามาอาศัยอยูํในพื้นที่ศึกษาตั้งแตํเดือนกันยายนและตุลาคมซึ่งเป็นชํวงที่
เริ่มเข๎าสูํฤดูหนาว แตํพื้นที่ศึกษาที่ 1 กลับพบนกเด๎าลมเหลืองซึ่งเป็นนกอพยพเข๎ามาอาศัยอยูํตั้งแตํ
เดือนสิงหาคมซึ่งยังอยูํในชํวงฤดูฝน ที่เป็นเชํนนี้อาจเกิดจากสภาพอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
จากในอดีตสํงผลทาให๎นกอพยพเร็วขึ้น หรืออาจเป็นไปได๎วํานกที่พบเป็ นประชากรที่ไมํอพยพกลับถิ่น
เดิม ซึ่งคงต๎องมีการศึกษาอยํางตํอเนื่องจึงจะทราบคาตอบที่แนํนอน
เมื่อพิจารณาคําดัชนีความหลากหลายของชนิดจาก Shannon’s index พบวําพื้นที่ศึกษาที่
1 (ความสูง 800 เมตร) มีคําสูงสุด แสดงวํามีความหลากชนิดของนกมากที่สุด รองลงมาคือพื้นที่ศึกษา
ที่ 2 (ความสูง 900 เมตร) และพื้นที่ศึกษาที่ 3 (ความสูง 1,000 เมตร) มีคําต่าสุด แสดงวําระดับความ
สูงของพื้นที่ซึ่งเป็นแหลํงที่อยูํของนกเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลตํอจานวนชนิดและการกระจายตัวของนก
โดยจานวนชนิดของนกที่พบในพื้นที่ระดับต่าจะมีมากกวําพื้นที่ระดับสู งกวํา ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัย
ของ Laman และคณะ ซึ่งศึกษาความหลากชนิดของนกในอุทยานแหํ งชาติ Gunung Palung
ประเทศอินโดนีเซีย โดยแบํงพื้นที่ศึกษาตามระดับความสูงและประเภทของป่า ผลการศึกษาพบวําป่า
ดิบแล๎งในระดับต่าเป็นพื้นที่ที่มีความหลากชนิดของนกสูงกวําพื้นที่อื่ นๆ (Laman et al., 1996) และ
ยังสอดคล๎องกับการศึกษาความหลากชนิดของนกบริเวณดอยผ๎าหํมปก อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหมํ
ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาพบวํ า ป่ า ดิ บ เขาระดั บ ต่ ามี ค วามหลากชนิ ด ของนกมากกวํ า ป่ า ดิ บ เขาระดั บ สู ง
(เอกลักษณ์ คันศร, 2548)
จากผลการคานวณคําดัชนีความสม่าเสมอของการพบนก พบวําพื้นที่ศึกษาที่ 1 มีคําดัชนี
ความสม่าเสมอของการพบนกมากที่สุด พื้นที่ที่มีคําดัชนีความสม่าเสมอของการพบนกรองลงมาคือ
พื้นที่ศึกษาที่ 2 สํวนพื้นที่ศึกษาที่ 3 เป็นพื้นที่ที่มีดัชนีความสม่าเสมอของการพบนกน๎อยที่สุด ทั้งนี้
เนื่ อ งจากการกระจายตั ว ของนกในแตํ ล ะพื้ น ที่ ศึ ก ษามี ค วามแตกตํ า งกั น พื้ น ที่ ที่ มี คํ า ดั ช นี ค วาม
สม่าเสมอของการพบนกสูงนั้นแสดงวําสามารถพบนกได๎อยํางสม่าเสมอทุกชํวงของเส๎นทางสารวจ แตํ
บางพื้นที่ศึกษาจะพบนกในบางชํวงของเส๎นทางสารวจเทํานั้นจึงมีคําดัชนีความสม่าเสมอของการพบ
ต่ากวํา จากเหตุผลดังกลําวทาให๎แตํละพื้นที่ศึกษามีความสม่าเสมอของการพบนกแตกตํางกัน และ
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พื้นที่ศึกษาที่ 1 มีคําดัชนีความสม่าเสมอของการพบนกมากที่สุด ซึ่งอาจเนื่องมาจากเป็นพื้นที่ศึกษาที่
มีนกมากที่สุดทั้งจานวนชนิดและจานวนประชากร จึงทาให๎มีนกกระจายตัวอยูํทั่วไปในพื้นที่ ดังนั้นใน
เส๎นทางสารวจจึงสามารถพบนกได๎อยํางสม่าเสมอในทุกชํวงของเส๎นทาง
การศึกษาความคล๎ายคลึงของชุมนุมสิ่งมีชีวิต พบวําพื้นที่ศึกษาที่ 2 และพื้นที่ศึกษาที่ 3 มีคํา
ความคล๎ายคลึงของชุมนุมสิ่งมีชีวิตสูงที่สุด รองลงมาคือพื้นที่ศึกษาที่ 1 กับพื้นที่ศึกษาที่ 2 สํวนพื้นที่
ศึกษาที่ 1 กับพื้นที่ศึกษาที่ 3 มีคําความคล๎ายคลึงน๎อยที่สุด จากผลที่ได๎แสดงวําแตํละพื้นที่ศึกษามี
ชนิดของนกที่เข๎าไปใช๎พื้นที่แตกตํางกันออกไป ในสองพื้นที่ที่มีคําความคล๎ายคลึงของชุมนุมสิ่งมีชีวิต
สูงแสดงวําทั้งสองพื้นที่มีความเหมือนชนิดของนกที่เข๎าไปใช๎พื้นที่สูงกวําสองพื้นที่ ที่มีความคล๎ายคลึง
กันของชุมนุมสิ่งมีชีวิตน๎อยกวํา ซึ่งในพื้นที่ศึกษาที่ 2 และพื้นที่ศึกษาที่ 3 มีความเหมือนชนิดของนกที่
เข๎าไปใช๎พื้นที่สูงกวํา เนื่องจากนกที่อาศัยอยูํในพื้นที่ทั้งสองสํวนใหญํเป็นนกป่าเหมือนกัน สํวนพื้นที่
ศึกษาที่ 1 นั้นมีทั้งนกป่าและนกทุํง ทาให๎มีชนิดของนกที่เข๎าไปใช๎พื้นที่ตํางจากพื้นที่ศึกษาที่ 2 และ
พื้นที่ศึกษาที่ 3 อยํางชัดเจน
การสังเกตพฤติกรรมการกินอาหารของนกชนิดตํางๆ ที่พบทาให๎ทราบวําพืชอาหารที่นกเลือก
กินเฉพาะผลมีมากที่สุ ด จากผลการศึกษาที่ได๎นี้ส อดคล๎องกับการศึ กษาความหลากหลายของพืช
อาหารนกบริเวณถ้าน้าลอด จังหวัดแมํฮํองสอน ซึ่งพบวําสํวนของพืชอาหารที่นกเลือกกินมากที่สุดคือ
สํวนผล (สวัสดิ์ สนิทจันทร์ และนริทธิ์ สีตะสุวรรณ, 2544) นอกจากนี้ยังสอดคล๎องกับการศึกษา
ความหลากชนิดของพืชอาหารนกที่ดอยผ๎าหํมปก จังหวัดเชียงใหมํ ซึ่งก็รายงานไว๎เชํนกันวําสํวนของ
พืชอาหารที่นกเลือกกินมากที่สุดคือสวนผล การที่พบชนิดของนกในพื้นที่ศึกษาที่ 1 มากกวําพื้นที่
ศึกษาอื่นๆ อาจเนื่องมาจากในพื้นที่ศึกษาที่ 1 มีชนิดของพืชอาหารนกที่หลากหลายกวํา เนื่องจาก
พื้ น ที่ ศึ ก ษาที่ 1 เป็ น พื้ น ที่ เ พาะปลู ก ทั้ ง พื ช สวนและพื ช ไรํ จึ ง มี ผ ลไม๎ ทั้ ง ที่ เ ป็ น ผลไม๎ ที่ ขึ้ น เองตาม
ธรรมชาติและผลไม๎ในพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร นอกจากนี้ในพื้นที่ศึกษาที่ 1 ยังมีหญ๎าและพืชไรํ
ชนิดตํางๆ ที่เมล็ดของพืชเหลํานนี้เป็นอาหารของนกกินเมล็ดพืช ดังนั้นความหลากชนิดของพืชอาหาร
นกจึงมีความสัมพันธ์กับความหลากชนิดของนก ปริมาณนก และการกระจายตัวของนก
เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพของสับปะรดบริโภคสด จานวน 3 พันธุ์ ได๎แกํ
พันธุ์ปัตตาเวีย พันธุ์เพชรบุรี และพันธุ์ภูเก็ต ที่ปลูกในตาบลบ๎านเสด็จ อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
พบวํา ปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได๎ 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
กันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิ ติ โดยที่สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย พันธุ์เพชรบุรี และพันธุ์ภูเก็ต มีคําเฉลี่ย
เทํากับ 2.93 2.51 และ 2.31 Kgf/cm2 ตามลาดับ จากผลการทดสอบการยอมรับของผู๎บริโภค
ปรากฏวํา สับปะรดทั้ง 3 พันธุ์ ไมํมีความแตกตํางทางด๎านสถิติ คะแนนเฉลี่ยความชอบโดยรวมอยูํใน
ระดับชอบถึงชอบมาก (3.83-4.08 คะแนน)
คาสาคัญ: 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
บทนา
สับปะรด (Pineapple) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์วํา Ananas comosus (L.) Merr. จัดเป็น
ผลไม๎ในวงศ์ Bromeliaceae สับปะรดจัดเป็นผลไม๎ที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง (วิจิตร วัง
ใน, 2545) แหลํงผลิตที่สาคัญ 3 แหลํงด๎วยกัน คือ ภาคใต๎ปลูกกันมากที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ
จังหวัดเพชรบุรี ภาคตะวันออกปลูกกันมากที่จังหวัดระยอง และในภาคเหนือปลูกกันมากที่จังหวัด
ลาปาง โดยที่สับปะรดนั้นทารายได๎ให๎กับทางจังหวัดลาปางปีละประมาณ 70 ล๎านบาท และที่สาคัญมี
สับปะรดจาหนํายได๎ตลอดทั้งปี จากการปลูกในเขตพื้นที่ 3 ตาบลของจังหวัดลาปาง ได๎แกํ ตาบลบ๎าน
เสด็จ ตาบลบ๎ านแลง และตาบลบุนนาคพัฒ นา ซึ่งสับปะรดที่ปลูกสํ วนใหญํจะเป็นสับปะรดพันธุ์
ปัตตาเวีย
ประชากรกลุํมชุมชน ตาบลบ๎านเสด็จ อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง จากการลงพื้นที่สารวจ
เพื่อดาเนินกิจกรรมค๎ นหาโจทย์โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนแบบมีสํว นรํวม พบวํา
ประชากรสํวนใหญํ มีอาชีพเป็นเกษตรกร ซึ่งมีการปลูกสับปะรดเป็นอาชีพหลัก คิดเป็นร๎อยละ 80
ของพื้นที่ทั้งหมด พันธุ์สับปะรดที่เกษตรกรใช๎ปลูกนั้นเป็นพันธุ์ปัตตาเวีย ซึ่งเป็นพันธุ์นิยมปลูกกัน
อยํางแพรํหลายในตาบลบ๎านเสด็จ เนื่องจากด๎วยตาบลบ๎านเสด็จเป็นแหลํงปลูกที่ใหญํที่สุดในจังหวัด
ลาปาง สํ งผลทาให๎ ปัญหาที่ตามมาภายหลั งการเก็บเกี่ยว คือ ผลผลิ ตล๎ นตลาด และคุณภาพของ
ผลผลิตในชํวงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมของทุกปี (ชํวงฤดูหนาว) เนื้อผลมีลักษณะเป็นสีเหลืองอํอน
และมีรสชาติเปรี้ยว ทาให๎ไมํเป็นที่ต๎องการของผู๎บริโภค ดังนั้นการสํงเสริมพันธุ์สับปะรดอื่นๆ ได๎แกํ
สับปะรดพันธุ์เพชรบุรี และสับปะรดพันธุ์ภูเก็ต อาจเป็นทางเลือกหนึ่งสาหรับกลุํมเกษตรกรผู๎มีความ
สนใจที่จ ะทดลองปลู กเพื่อแก๎ ไขหรือลดปัญหาที่ กลํ าวมาข๎ างต๎นนี้เ พราะเนื่อ งจากคุณ สมบัติของ

603

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

สับปะรดทั้ง 2 สายพันธุ์นี้ เป็นพันธุ์สับปะรดที่ให๎ผลผลิตสูง มีรสชาติตรงตามความต๎องการของตลาด
และสามารถปรับตัวได๎ดีกับสภาพแวดล๎อม สามารถใช๎เป็นพันธุ์ปลูกเพื่อรับประทานผลสดได๎ดี ซึ่งพันธุ์
เพชรบุรีมีลักษณะเดํนตรงที่ตายํอยสามารถแกะหรือฉีกทีละตาทานสดได๎ทันที (กรมวิชาการเกษตร,
2556) สํวนพันธุ์ภูเก็ตก็มีลักษณะผลผลิตที่มีเนื้อสัมผัสที่กรอบ และให๎รสชาติที่หวาน (อรุณ โสตถิกุล
และคณะ, 2547) สํงผลทาให๎เกิดความแตกตํางของชนิดของผลิตผลในท๎องตลาดที่มีจาหนํายเพียงแตํ
สับปะรดพัน ธุ์ปั ตตาเวียเพียงอยํ างเดียว ดังนั้น จากที่กลําวมาข๎างต๎นจึงทาให๎มีงานวิจัยนี้ที่ศึกษา
เกี่ยวกับคุณภาพของสับปะรดสาหรับบริโภคสด 3 พันธุ์ ที่ปลูกในตาบลบ๎านเสด็จ อาเภอเมือง จังหวัด
ลาปาง ซึ่งคาดวํางานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ตํอเกษตรกรผู๎ผลิตรายยํอย และในด๎านผู๎ค๎า ที่สามารถ
จาหนํายผลผลิ ตที่มีคุณภาพ และสร๎างความแตกตํางจากสับปะรดที่มีจาหนํายทั่วไปในท๎องตลาด
กํอให๎เกิดความพึงพอใจแกํผู๎บริโภค สํงผลทาให๎เกิดการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจในระดับชุมชน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะทางเคมี แ ละทางกายภาพของสั บ ปะรด 3 สายพั น ธุ์ ได๎ แ กํ พั น ธุ์
ปัตตาเวีย พันธุ์เพชรบุรี และพันธุ์ภูเก็ต เพื่อสาหรับการใช๎บริโภคสด
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขั้นตอนการเตรียมตัวอยําง เก็บเกี่ยวผลสับปะรด 3 สายพันธุ์ ได๎แกํ พันธุ์ปัตตาเวีย พันธุ์
เพชรบุรี และพัน ธุ์ภูเก็ต เพื่อสาหรับการใช๎บริโ ภคสด ที่ปลูกในพื้นที่ตาบลบ๎านเสด็จ อาเภอเมื อง
จังหวัดลาปาง โดยคัดเลือกเก็บเกี่ยวเฉพาะผลสับปะรดที่สมบูรณ์ ไมํมีตาหนิ (Defect) โดยใช๎ระยะ
ความบริบูรณ์ในการเก็บเกี่ยวที่ใกล๎เคียงกัน
2. ตรวจวัดคุณลักษณะทางด๎านเคมี ดังนี้
2.1 ตรวจวัดคุณลักษณะปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได๎ ของสับปะรด (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) ของเนื้อสั บปะรด 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
การศึกษาครั้งนี้จะวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for Windows และ
เปรียบเทียบความแตกตําง ด๎วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน และทดสอบความแตกตํางระหวําง
คําเฉลี่ยตํอด๎วย Least Significant Difference (LSD) โดยทดสอบระดับความเชื่อมั่นที่ 95
เปอร์เซ็นต์ (P<0.05)
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลเรื่อง “การศึกษาคุณลักษณะทางด๎านเคมีและกายภาพของสับปะรด 3
สายพันธุ์ สาหรับการบริโภคสด” ซึ่งแบํงการวิเคราะห์คุณภาพของผลิตผล 3 ด๎าน ได๎แกํ การวิเคราะห์
คุณภาพทางเคมี การวิเคราะห์คุณภาพการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และการประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัส ซึ่งมีผลการทดลองดังตํอไปนี้
การวิเคราะห์ลักษณะทางด้านเคมี
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้ (Total soluble solids, TSS)
ผลการศึกษาปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได๎ของสับปะรดทั้ง 3 สายพันธุ์ ที่ปลูกในตาบลบ๎าน
เสด็จ อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ได๎แกํ พันธุ์ปัตตาเวีย พันธุ์เพชรบุรี และพันธุ์ภูเก็ต พบวํา ปริมาณ
ของแข็งที่ละลายน้าได๎ของทั้ง 3 สายพันธุ์ ไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ (p>0.05) โดยคําเฉลี่ยของ
ปริมาณของแข็งที่ละลายในน้าของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย พันธุ์เพชรบุรี และพันธุ์ภูเก็ต มีคําเฉลี่ย
เทํากับ 16.55, 18.08 และ 17.98 องศาบริกซ์ ตามลาดับ (ตารางที่ 1) ซึ่งจากการศึกษาปริมาณ
ของแข็งที่ละลายน้าได๎ของสับปะรดพันธุ์เพชรบุรีที่ปลูกในตาบลบ๎านเสด็จ อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
พบวํา มีปริมาณคําเฉลี่ยใกล๎เคียงกับสับปะรดพันธุ์เพชรบุรี ที่ปลูกในโดย ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร และ
สถานีทดลองพืชสวนเพชรบุรี ซึ่งคําเฉลี่ยปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได๎ เทํากับ 16.90 องศาบริกซ์
(ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี, 2559) แตํในสํวนของสับปะรดพันธุ์ภูเก็ต พบวําคําเฉลี่ย
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได๎ที่วิเคราะห์จากการทดลอง มีความสอดคล๎องกับ สาโรจ ปัญญามงคล
(2560) ที่รายงานวํา คําความหวานของสับปะรดภูแล ซึ่ง เป็นสับปะรดพันธุ์ภูเก็ตปลูกในบริเวณพื้นที่
บ๎านนางแล ตาบลนางแล อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (สวนกัญญารัตน์, 2559) ในระดับความ
บริบูรณ์เบอร์ 5-เบอร์ 8 มีคําเทํากับ 15.4-16.2 องศาบริกซ์ ซึ่งมีคําใกล๎เคียงกันกับการศึกษานี้ และ
ในขณะเดียวกันก็มีคําของแข็งที่ละลายน้าได๎แตกตํางกับ สับปะรดพันธุ์ ภูเก็ต ที่ปลูกในสถานีวิจัยปาก
ชํอง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีคําเฉลี่ยเทํากับ 14.80 องศาบริกซ์ (เอกรัตน์ ธนูทอง, 2553) ซึ่งอาจเกิด
จากการปลูกในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดิน และสภาวะแวดล๎อมที่แตกตํางกัน
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ตารางที่ 1 ข๎อมูลปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได๎ของสับปะรดตัวอยําง 3 พันธุ์
พันธุ์สับปะรด

ปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้ (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)
ผลการศึกษาปริมาณกรดทั้งหมดที่ไตเตรทได๎จากสับปะรดจานวน 3 พันธุ์ ที่ปลูกในตาบล
บ๎านเสด็จ อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง พบวํา สับปะรดทั้ง 3 สายพันธุ์ ไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ
(p>0.05) โดยคําเฉลี่ยของปริมาณกรดที่ ไตเตรทได๎ของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย พันธุ์เพชรบุรี และ
พันธุ์ภูเก็ต มีคําเฉลี่ยเทํากับ 0.83, 0.95 และ 0.75 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ปริมาณกรดที่ไตเตรทได๎
เฉลี่ยของพันธุ์เพชรบุรี จะมีคํามากกวําพันธุ์ปัตตาเวีย และพันธุ์ภูเก็ต (ตารางที่ 2) คุณภาพของผล
สับปะรดที่เหมาะสมสาหรับการสํงเข๎าโรงงานอุตสาหกรรมควรมีปริมาณกรดสูง (0.4-0.6 เปอร์เซ็นต์)
(เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฎ์ และคณะ, 2537) ซึ่งจะเห็นได๎วําสับปะรดทั้ง 3 พันธุ์ มีปริมาณกรดสูง
ตรงตามความต๎องการของโรงงานอุตสาหกรรม จึงเป็นทางเลือกสาหรับเกษตรกร หรือผู๎ประกอบการ
เพื่อใช๎ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการหาตลาด นอกเหนือจากการขายปลีก หรือเพื่อบริโภคสด
อัตราสํวนระหวํางปริมาณของแข็งที่ละลายน้า (TSS): ปริมาณกรดที่ไตเตรทได๎ (TA) ของ
สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย พันธุ์เพชรบุรี และพันธุ์ภูเก็ต จะมีปริมาณคําเฉลี่ยเทํากับ 19.93 19.03 และ
23.97 ตามลาดับ จากข๎อมูลการศึกษานี้จะพบวํา ปริมาณคําเฉลี่ยของ TSS : TA ของสับปะรดพันธุ์
ปัตตาเวีย และพันธุ์เพชรบุรี มีคําใกล๎เคียงกัน สํวนพันธุ์ภูเก็ตนั้นคํอนข๎างจะแตกตําง ซึ่งสอดคล๎องกับ
ที่ งามนิจ ชื่นบุญงาม (2549) ได๎กลําวไว๎วํา คําของอัตราสํวนระหวําง TSS: TA มักมีความแปรปรวน
สูง โดยขึ้นอยูํกับปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได๎ทั้งหมดและปริมาณกรดที่ไตเตรทได๎ ซึ่งคําที่ได๎แม๎จะ
เป็นคําเดียวกันแตํอาจมาจากปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได๎ทั้งหมด และปริมาณกรดที่ไตเตรทได๎ที่
ตํางคํากัน
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ตารางที่ 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 ที่ปลูกในตาบลบ๎านเสด็จ อา
เมืองเมือง จังหวัดลาปาง พบวํา ไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ (p>0.05) โดยคําเฉลี่ยของปริมาณ
ความเป็นกรด-ดํางของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย พันธุ์เพชรบุรี และพันธุ์ภูเก็ต มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.08,
3.97 และ 4.15 ตามลาดับ (ตารางที่ 3) ซึ่งจากคําเฉลี่ยของปริมาณความเป็นกรดดํางของสับปะรด
ทั้ง 3 สายพันธุ์ มีความสอดคล๎องไปในทิศทางเดียวกัน กับคําเฉลี่ยความเป็นกรด-ดําง (pH) ของ
สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียที่ป ลูกในตาบลบ๎านเสด็จที่ผํานๆมา ซึ่งมีคําเฉลี่ยประมาณ 4.13- 4.16
(จิรภา พงษ์จันตา และคณะ, 2553)
สรวงสุดา ไชยทิพย์ และ นิธิยา รัตนาปนนท์ (2539) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณกรดทั้งหมดที่ไตเตรทได๎ และคําความเป็นกรด-ดําง (pH) ของสับปะรดสดพร๎อมบริโภค ซึ่ง
รายงานวํา การเปลี่ ยนแปลงของปริมาณกรดทั้งหมดที่ไตเตรทได๎มีแนวโน๎มสูงขึ้น และคําพีเอชมี
แนวโน๎มลดลง กลําวคือ ปริมาณกรดที่ไตเตรทยิ่งเพิ่มขึ้นเชํนเดียวกับคําความเป็นกรด-ดํางที่ลดลง ซึ่ง
เมื่อศึกษาคําปริมาณกรดที่ไตเตรทได๎ (ตารางที่ 2) และ ปริมาณคําเป็นกรด-ดําง (ตารางที่ 3) จาก
สับปะรด 3 สายพันธุ์ที่ปลูกในตาบลบ๎านเสด็จ อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง 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 ตามลาดับ ซึ่งจากผลการทดลอง พบวํา คํา
ปริมาณกรดที่ไตเตรทได๎ และปริมาณความเป็นกรด-ดําง มีความสอดคล๎องกัน
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ตารางที่ 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 ที่ปลูกในตาบลบ๎านเสด็จ อาเมืองเมือง
จังหวัดลาปาง พบวํา มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยคําเฉลี่ยของปริมาณ
วิตามินซีของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย พันธุ์เพชรบุรี และพันธุ์ภูเก็ต มีคําเฉลี่ยเทํากับ 16.01, 25.03
และ 21.01 mg/100 ml (มก./100 มล.น้าสับปะรด) ตามลาดับ (ตารางที่ 4) ซึ่งจากผลการทดลอง
จะพบวํา สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียให๎ผลการทดลองสอดคล๎องกับ สรวงสุดา ไชยทิพย์ และ นิธิยา รัตนา
ปนนท์ (2539) ที่วิเคราะห์ปริมาณวิตามินซีของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย ที่ได๎มาจากตลาดตาบลสุเทพ
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ มีคํากรดแอสคอร์บิก หรือวิตามินซี เฉลี่ย 16.50 mg/100 ml. ดังนั้น
จากการศึกษาจึงพอจะกลําวได๎วํา สับปะรดพันธุ์เพชรบุรี และพันธุ์ภูเก็ต ที่ปลูกในตาบลบ๎านเสด็จ อา
เมืองเมือง จังหวัดลาปาง มีผลวิเคราะห์ปริมาณวิตามินซี ที่มากกวํา สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย อยํางมี
นัยสาคัญ
ตารางที่ 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: ตัวอักษรในแนวตั้งที่แตกตํางกันแสดงถึงความแตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
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การวิเคราะห์ลักษณะทางด้านกายภาพ
ค่าสีของชิ้นเนื้อสับปะรด
จากการศึกษาคําสีของชิ้นเนื้อของสับปะรด 3 พันธุ์ ที่ปลูกในตาบลบ๎านเสด็จ อาเมืองเมือง
จังหวัดลาปาง โดยใช๎คําสี (L* a* และ b*) โดย L* เข๎าใกล๎ 0 หมายถึงตัวอยํางมีความสวํางน๎อยลงจน
เป็นสีคล้า สํวนคํา a* ที่เป็นบวก แสดงวํา ตัวอยํางเป็นสีแดง แตํ a* เป็นลบ แสดงวําตัวอยํางเป็นสี
เขียว และในคํา b* ที่เป็นบวกแสดงวําตัวอยํางเป็นสีเหลือง และถ๎าคํา b* เป็นลบแสดงวําตัวอยําง
เป็นสีน้าเงิน (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 ตามลาดับ
(ตารางที่ 5)
คําการเปลี่ยนแปลงของสีเนื้อจากสีเขียวไปเป็นสีแดง (a*) ของสับปะรด 3 พันธุ์ ที่ปลูกใน
ตาบลบ๎ านเสด็จ อาเภอเมือง จั งหวัดลาปาง พบวํา มี ความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ
(p<0.05) (ตารางที่ 4.2.1) โดยคําเฉลี่ยสีเนื้อจากสีเขียวไปเป็นสีแดง (a*) ของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย
พันธุ์เพชรบุรี และพันธุ์ภูเก็ต มีคําเฉลี่ยเทํากับ 1.09, 5.04 และ 3.26 ตามลาดับ (ตารางที่ 5)
คําการเปลี่ยนแปลงของสีเนื้อจากสีน้าเงินไปเป็นเหลือง (b*) ของสับปะรด 3 พันธุ์ ที่ปลูกใน
ตาบลบ๎านเสด็จ อาเมืองเมือง จังหวัดลาปาง พบวํา สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียมีความแตกตํางกันอยํางมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) กับสับปะรดพันธุ์เพชรบุรี และสับปะรดพันธุ์ภูเก็ต โดยคําเฉลี่ยสีเนื้อจาก
สีน้าเงินไปเป็นสีเหลือง (b*) ของสับปะรดพันธุ์ ปัตตาเวีย พันธุ์เพชรบุรี และพันธุ์ภูเก็ต มีคําเฉลี่ ย
เทํากับ 31.72, 42.75 และ 38.99 ตามลาดับ (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 ข๎อมูลสีเนื้อสับปะรดของสับปะรดตัวอยําง 3 พันธุ์
ค่าสี
L*
a*
พันธุ์สับปะรด

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 : ตัวอักษรในแนวตั้งที่แตกตํางกันแสดงถึงความแตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
ns แสดงถึงไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ (p>0.05)
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ค่าความแน่นเนื้อ (Firmness)
จากการศึกษาคําความแนํนเนื้อของชิ้นเนื้อสับปะรด ที่ ปลูกในตาบลบ๎านเสด็จ อาเมืองเมือง
จังหวัดลาปาง 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
ถ๎าเกิดขึ้นกับผลไม๎ที่มีเส๎ นใยสู ง เมื่อนามาวัดคําแรงเฉือน ใบมีดก็ยังตัดผํ านสํว นที่เป็นเส๎ นใยของ
สับปะรดซึ่งมีความเหนียวมากขึ้น จึงทาให๎ตัดขาดยาก คําแรงเฉือนจึงเพิ่มมากขึ้น ผลการวัดทั้งคําแรง
เฉือนและคําแรงกดที่ได๎คําไมํสม่าเสมอ อาจเนื่องจากความไมํเป็นเนื้อเดียวกันของสับปะรดด๎วย ถึงแม๎
ได๎พยายามเลือกสํวนของชิ้นสับปะรดที่มีลักษณะใกล๎เคียงกัน ตาแหนํงในการตัดใกล๎เคียงกัน และ
ขนาดของชิ้ น สับ ปะรดเทําๆ กัน ก็ตาม คําที่วัดได๎บางครั้ง อาจมีคําสูงหรือต่าขึ้นอยูํกับชิ้นสํว นนั้น
ประกอบด๎วยเส๎นใยมากน๎อยเพียงใด และกรมวิชาการเกษตร (2556) ได๎รายงานวํา สับปะรดพันธุ์
เพชรบุรี เนื้อจะแนํนกวําพันธุ์ตราดสีทอง ภูเก็ต หรือ สวี แตํไมํแนํนเทําพันธุ์ปัตตาเวีย
ตารางที่ 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 : ตัวอักษรในแนวตั้งที่แตกตํางกันแสดงถึงความแตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
การประเมินคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส
ข๎อมูลการวิเคราะห์การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของสับปะรดทั้ง 3 สายพันธุ์ ที่
ปลูกในพื้นที่ตาบลบ๎านเสด็จ อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง โดยใช๎วิธีการประเมินความชอบแบบ 5Point hedonic scale คุณลักษณะทดสอบของสับปะรดที่ทาการทดสอบโดยผู๎ทดสอบจานวน 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
ตามลาดับ (ตารางที่ 7)
2. ความชอบของสีเนื้อสับปะรด
จากการทดสอบการยอมรับของผู๎บริโภค โดยการให๎คะแนนความชอบ 5 คะแนน พบวํา
ความชอบของสีชิ้นเนื้อสับปะรดทั้ง 3 พันธุ์ ไมํมีความแตกตํางทางสถิติ (p>0.05) และมีคะแนนอยูํใน
เกณฑ์ที่ยอมรับ ได๎ (ชอบ-ชอบมาก) โดยที่สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย พันธุ์เพชรบุรี และพันธุ์ภูเก็ต มี
คําเฉลี่ยความชอบของลักษณะปรากฏเทํากับ 3.83, 3.75 และ 3.95 คะแนน ตามลาดับ (ตารางที่ 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 ตามลาดับ (ตารางที่ 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 ตามลาดับ (ตารางที่ 7)
โดยจะสังเกตได๎วําสับปะรดพันธุ์เพชรบุรีจะมีคําเฉลี่ยความยอมรับของผู๎บริโภคที่มากกวําสับปะรด
พันธุ์ภูเก็ต ตามมาด๎ว ยสับ ปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย ตามลาดับ จึงอาจกลําวได๎วํา สั บปะรดพันธุ์ภูเก็ต
เหมาะสมที่จะเข๎ามาเป็นตัวเลือกกับการบริโภคสด ซึ่ง ประธาน (2544) ได๎รายงานวํา คุณภาพสาหรับ
การบริโภคผลสดต๎องการปริมาณน้าตาลที่สูง มีกลิ่นหอม เป็นต๎น สอดคล๎องกับ Smith (1988) ได๎
รายงานวํา คุณภาพทางด๎านการบริโภค (eating quality) มีความสัมพันธ์สูงสุดกับปริมาณของแข็งที่
ละลายน้าได๎ จึงอาจจะกลําวได๎วํา สับปะรดพันธุ์ภูเก็ตที่ปลูกในตาบลบ๎านเสด็จ จังหวัดลาปาง มีความ
เหมาะสมสาหรับบริโภคสดมากกวํา
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 ตามลาดับ
(ตารางที่ 7)
6. ความชอบโดยรวมของสับปะรด
คุณภาพทางด๎านประสาทสัมผัสโดยรวมซึ่งประเมินโดยผู๎บริโภคโดยใช๎แบบทดสอบชนิด 5Point 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 ตามลาดับ
(ตารางที่ 7) สํวนใหญํผู๎บริโภคให๎การยอมรับในตัวอยํางการทดลองในระดับเฉยๆ ถึงชอบเล็กน๎อย
(ชํวง 3-5 คะแนน) ในทุกๆ คุณลักษณะ และผู๎บริโภคยังให๎ความเห็นวํา สับปะรดที่ได๎นามาประเมิน
ด๎านประสาทสั มผั ส สํ ว นใหญํมีค วามคล๎ า ยคลึ งกัน อาจทาให๎ ไ ด๎คํา ที่ได๎ จากการประเมิน ในแตํล ะ
ตัวอยํางไมํมีผลแตกตํางชัดเจน
ตารางที่ 7 การประเมินคุณภาพทางด๎านประสาทสัมผัสของสับปะรดตัวอยําง 3 พันธุ์
พันธุ์
ลักษณะ
ลักษณะเนื้อ ความชอบ
สี
กลิน่
รสชาติ
สับปะรด
ปรากฏ
สัมผัส
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 : ตัวอักษรในแนวตั้งที่แตกตํางกันแสดงถึงความแตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
ns แสดงถึงไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ (p>0.05)

สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาคุณภาพของสั บปะรดบริโ ภคสดที่ปลู กในตาบลบ๎านเสด็จ อาเภอเมือง จังหวัด
ลาปาง โดยเลือกใช๎สับปะรด 3 พันธุ์ที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย สับปะรดพันธุ์
เพชรบุรี และสับปะรดพันธุ์ภูเก็ต มีขั้นตอนการดาเนินงาน คือ การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี การ
วิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ และการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ได๎ผลการทดลองดังนี้
1. ปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได๎ (total soluble solids) ปริมาณกรดที่ไตเตรทได๎ (total
acidity) และปริมาณความเป็นกรด-ดําง (pH) ไมํมีความแตกตํางกันระหวํ างพันธุ์ 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 ตามลาดับ
2. คําสีของชิ้นเนื้อสับปะรดทั้ง 3 พันธุ์ พบวํา คําสี a* และb* มีความแตกตํางกันในแตํละ
พันธุ์ ซึ่งสีเนื้อผลพันธุ์ปัตตาเวียมีแนวโน๎มไปทางสีเหลืองอมเขียว แตํสีเนื้อผลพันธุ์เพชรบุรี และพันธุ์
ภูเก็ตมีแนวโน๎มไปทางสีเหลืองเข๎ม สํวนคําสี L* ไมํมีความแตกตํางระหวํางพันธุ์ และคําความแนํนเนื้อ
(Firmness) ของสับปะรดทั้ง 3 พันธุ์ มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยที่สับปะรดพันธุ์
ปัตตาเวีย พันธุ์เพชรบุรี และพันธุ์ภูเก็ต มีคําเฉลี่ยเทํากับ 2.93 2.51 และ 2.31 Kgf/cm2 ตามลาดับ
3. ผลการทดสอบการยอมรับของผู๎บริโภคจานวน 12 คน พบวํา สับปะรดทั้งสามพันธุ์ ทุกๆ
คุณลักษณะๆ ไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ และได๎คะแนนเฉลี่ยความชอบโดยรวมอยูํในระดับชอบชอบมาก (3.83-4.08 คะแนน)
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นเพียงแคํการศึกษาคุณลักษณะทางเคมีและกายภาพเบื้องต๎นของ
สับปะรด 3 พันธุ์ ที่ปลูกในตาบลบ๎านเสด็จ อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ที่เป็นคุณภาพสาหรับการ
บริโภคสด ซึ่งเนื่องจากสับปะรดตัวอยํางที่ใช๎ในการดาเนินการมีความแตกตํางกันทางพันธุ์ จึงทาให๎
การคัดเลือกผลิตผลที่มีอายุการเก็บเกี่ยวที่มีขนาดใกล๎เคียงกันเป็นไปได๎ยาก ทาให๎การคัดเลือกนั้นต๎อง
ใช๎การสังเกตจากความบริบูรณ์ภายนอกของผลิตผลในแตํละพันธุ์ และเก็บเกี่ยวในวันเดียวกัน จึงจะได๎
สับปะรดตัวอยํ างที่มีระดับความสุก -แกํในแตํละพันธุ์ใกล๎ เคียงกัน ดังนั้น จึงควรศึกษาเกี่ยวกับการ
คัดเลือกระดับความบริบูรณ์ในสับปะรดในแตํละพันธุ์ เพื่อให๎เกิดความแมํนยาและเป็นดัชนีการเก็บ
เกี่ยวที่ชี้เฉพาะในการใช๎บริโภคสด
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาผลของการใช๎ วิ ธี scarification ตํ อ การงอกของเมล็ ด พื ช วงศ์ แ ตง ด๎ ว ยวิ ธี
scarification 5 วิธี ได๎แกํ การอบลมร๎อนที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง การแชํน้าอุํน
ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที การตัดเปลือกเมล็ด การแกะเปลือกเมล็ด และชุดควบคุม
โดยทาการทดลองกับเมล็ดพืชวงศ์แตง 4 ชนิด ได๎แกํ แตงโม(Citrullus lanatus Mats & Nakai)
แตงไทย (Cucumis melo Linn.) แคนตาลู ป (Cucumis melo) และฟักทอง(Cucurbita
moschata Decne.) พบวํา เมล็ดฟักทองที่ผํานการแชํน้าอุํนที่มีเปอร์เซ็นต์การงอกดีที่สุดคือ 98.0
เปอร์ เ ซ็ น ต์ รองลงมาคื อ การแกะเปลื อ กเมล็ ด มี เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารงอกคื อ 79.3 เปอร์ เ ซ็ น ต์ เมื่ อ
เปรียบเทียบกับชุดควบคุม (14.0 เปอร์เซ็นต์) ในเมล็ดแตงไทย พบวํา ชุดควบคุมมีเปอร์เซ็นต์การงอก
ดีที่สุ ดคือ 92.0 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือการอบลมร๎อนมีเปอร์เซ็นต์การงอกคือ 88.0 เปอร์เซ็นต์
ในขณะที่เมล็ดแตงโมที่ผํานการแกะเปลือกและแชํน้าอุํนมีเปอร์เซ็นต์การงอกคือ 40.0 และ 29.3
เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ สํวนเมล็ดแคนตาลูปที่ผํานการแกะเปลือกและการตัดเปลือกมีเปอร์เซ็นต์การ
งอกคือ 40.0 และ 31.3 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ซึ่งในทุกกรรมวิธีเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดพืชวงศ์
แตงมี ค วามแตกตํ า งกั น ทางสถิ ติ อ ยํ า งมี นั ย ส าคั ญ ซึ่ ง งานวิ จั ย นี้ อ าจกลํ า วได๎ วํ า วิ ธี scarification
สามารถนามาประยุกต์ใช๎กับการงอกและการเติบโตของเมล็ดพืชวงศ์แตงได๎
คาสาคัญ: พืชวงศ์แตง การงอกของเมล็ด การทาให๎เกิดแผลที่เมล็ด
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
บทนา
ปัจจุบันพืชในวงศ์แตงเป็นพืชที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ และยังนิยมนามาบริโภคอยําง
แพรํ ห ลายทั่ ว โลก สํ ว นใหญํ พ บได๎ ใ นเขตร๎ อ นและกึ่ ง เขตร๎ อ น ประเทศไทยมี ก ารปลู ก กั น อยํ า ง
แพรํหลายไมํวําจะเป็นแคนตาลูป ฟักทอง แตงโม และแตงไทย เนื่องจากปลูกงําย และสามารถสร๎าง
รายได๎ให๎แกํเกษตรกรได๎เป็นอยํางดี แคนตาลูปเป็นผลไม๎ซึ่งกาลังเป็นที่นิยมของคนไทย ที่ผํานมา
แหลํ ง ปลู ก แคนตาลู ป ได๎ ผ ลดี คื อ อ าเภออรั ญ ประเทศ จั ง หวั ด สระแก๎ ว เขตลาดกระบั ง
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหมํ แตํในปัจจุบันพื้นที่ปลูกขยายมายังเขตภาคกลางทั้งตอนบน
และตอนลํางเพิ่มขึ้นอีกหลายจังหวัด (ทะนุพงศ์, 2556) อีกทั้งฟักทองยังเป็นสินค๎าเกษตรที่มีศักยภาพ
ในการขยายการสํงออกได๎ในอนาคต สํวนแตงโมก็เป็นพืชในตระกูลแตง ที่ผลมีรสชาติหวานฉ่า จึงเป็น
ที่นิ ย มบริ โ ภคทั้งในและตํางประเทศ ปัจจุบันมีการปลูกแตงโมทั่ว ทุกภาค โดยมีพื้นที่ปลู กแตงโม
ประมาณ 17,060 ไรํ ผลผลิตร๎อยละ 90 ใช๎บริโภคภายในประเทศ และมีการสํงออกไปยังประเทศ
แถบอาเซียน เชํน สิงคโปร์และมาเลเซียมีมูลคําการสํงออกประมาณปีล ะ 3-5 ล๎านบาท (ศักดิ์ชัย ,
2555)
โดยทั่ว ไปเกษตรกรนิ ย มใช๎เมล็ ดพันธุ์ปลู กโดยตรง ซึ่งการปลู กเมล็ ดโดยตรงคํอนข๎าง
ประหยัดคําใช๎จํายเพราะไมํจาเป็นต๎องมีเรือนเพาะชาและคําใช๎จํายในการปลูก การขนสํงเมล็ดไปสูํ
พื้นที่ปลูกก็เป็นไปได๎งํายและประหยัดกวําการขนต๎นกล๎าพืชไปพื้นที่ที่ต๎องการปลูก ในธรรมชาติพบวํา
อัตราการงอกของเมล็ดพืชจะคํอนข๎างต่าและเมล็ดที่งอกแล๎วรอดตายจนกลายเป็นต๎นนั้นเกิดขึ้นได๎
น๎ อ ย เกษตรกรจึ ง มั ก จะประสบปั ญ หาการพั ก ตั ว ของเมล็ ด ท าให๎ เ มล็ ด ไมํ ง อก หรื อ เมล็ ด งอกไมํ
สม่าเสมอ สาเหตุของการพักตัวของเมล็ดพันธุ์มีหลายสาเหตุ ได๎ แกํ การพักตัวเนื่องมาจากเปลือก
เมล็ดไมํยอมให๎น้าผําน โดยอาจมาจากโครงสร๎างของเปลือกหรือสารที่เคลือบผิวเปลือก เรียกเมล็ด
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พันธุ์ที่พักตัวในลักษณะนี้วํา เมล็ดแข็ง (hard seed) นอกจากนี้ ยังมีการพักตัวเนื่องจากสารยับยั้ง
ภายในเมล็ดและเปลือก โดยสารเคมีเหลํานี้อาจจะเข๎าไปยับยั้งการงอกของเมล็ด เนื่องจากความ
สมดุลของสารเคมีเหลํานั้น การทา scarification คือ การทาลายเปลือกหุ๎มเมล็ด เพื่อกระตุ๎นการ
งอก โดยอาจจะใช๎มีด ตะไบ หรือกระดาษทราย เพื่อทาลายเปลือกหุ๎มเมล็ด (วัลลภ, 2540) รวมทั้ง
การแชํเมล็ดในน้าอุํน มีการศึกษาการแชํเมล็ดบวบเหลี่ยมในน้าอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
30 นาที มีแนวโน๎มให๎ความงอกสูงที่สุ ด คือร๎อยละ 58 และเวลาเฉลี่ ยในการงอก น๎อยที่สุ ด คือ
12.72 วัน (มาวิน, 2553) นอกจากนี้การแชํเมล็ดแตงกวาในน้าอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
40 นาที มีความงอกสูงที่สุด คือร๎อยละ 80 (Temiesagdie et al., 1991) เชํนเดียวกับพัชรินทร์ ,
2553 ศึกษาการแชํเมล็ดบวบหอมในน้าอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที มีแนวโน๎มทาให๎
ความงอกสูงที่สุด คือร๎อยละ 78 และมีเวลาเฉลี่ยในการงอกน๎อยที่สุด คือ 4.55 วัน และวิธีทาลาย
การพักตัวของเมล็ดบวบหอมด๎วยวิธีการขลิบเปลือกหุ๎มเมล็ด (clipping) ทาให๎มีความงอกสูงที่สุด
รองลงมาได๎แกํ การใช๎ความร๎อนแห๎ง โดยการอบลมร๎อนพบวํา การอบเมล็ดบวบงูด๎วยความร๎อนที่
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง มีแนวโน๎มทาให๎เมล็ดมีความงอกสูงถึงร๎อยละ 81 และมี
เวลาเฉลี่ยในการงอกน๎อยที่สุด คือ 9.28 วัน เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดที่ไมํได๎ผํานการทาลายการพัก
ตัว (control) มีความงอกร๎อยละ 74 และมีเวลาเฉลี่ยในการงอก 9.43 วัน (ภัคศจี , 2552) รวมถึง
การใช๎กรด และสารเคมี นอกจากนี้การกระตุ๎นความงอกของเมล็ดฟักเขียวด๎ว ยวิธี scarification
พบวําการแกะเปลือกหุ๎มเมล็ดและแกะเปลือกรํวมกับการลอกเยื่อหุ๎มคัพภะ (perisperm) ทาให๎การ
แทงราก (radicle emergence) เพิ่มขึ้นเป็นร๎อยละ 93 และร๎อยละ 95.5 ตามลาดับ (เดือนเต็ม
และคณะ, 2551)
ดังนั้นผู๎ทาวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิธีที่จะชํวยเพิ่มประสิทธิภาพในการงอกของเมล็ดให๎มีอัตรา
การงอกที่สูงขึ้นและงอกอยํางสม่าเสมอ โดยเลือกใช๎วิธี scarification เพื่อที่จะนาวิธีการที่สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการงอกของเมล็ดมาใช๎เป็นแนวทางของวิธีการเพิ่มผลผลิตให๎แกํเกษตรกรที่มีอาชีพ
ปลูกพืชที่จาเป็นต๎องใช๎เมล็ดในการเพาะปลูก
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของวิธี scarification ทั้ง 4 วิธี ได๎แกํ ตัดเปลือก แกะเปลือก แชํน้าอุํน และอบ
ลมร๎อน ที่มีผลตํอการงอกของเมล็ดพืชวงศ์แตง
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขอบเขตของโครงการวิจัย
1.1 เมล็ดพืชที่ใช๎ในการศึกษา เมล็ดพืชวงศ์แตง ได๎แกํ เมล็ดแตงโม เมล็ดแตงไทย เมล็ดแคน
ตาลูป และเมล็ดฟักทอง
1.2 วิธีการทาลายเปลือกหุ๎มเมล็ด (scarification) ของพืชวงศ์แตง 4 วิธี ได๎แกํ อบลมร๎อน
แชํน้าอุํน ตัดเปลือก และแกะเปลือก
2. วิธีการทดลอง
2.1 ขั้นตอนการเตรียมเมล็ด
นาเมล็ดที่ได๎จากผลสดของแตงโม แตงไทย แคนตาลูป และฟักทอง ไปตากแห๎งเป็นเวลา 3
วัน เมื่อเมล็ดแห๎ง นาเมล็ดมาคัดเลือกเมล็ดที่ปกติ แล๎วนาเมล็ดไปฆําเชื้อ โดยนาเมล็ดแชํใน Clorox
เป็นเวลา 20 นาที ล๎างออกด๎วยน้าสะอาด 3 ครั้ง นาไปผึ่งให๎แห๎งอีกครั้ง หลังจากนั้นแบํงเมล็ ดของพืช
แตํละชนิดออกเป็น 3 ชุด ชุดละ 50 เมล็ด เพื่อนาไปทดลองขั้นตอนตํอไป
2.2 การทดสอบผลของการทา scarification ตํอเมล็ดแตงโม แตงไทย แคนตาลูป และ
ฟักทองที่มีผลตํอการงอกของเมล็ด
การทดสอบโดยการนาเมล็ดมาทดลองทั้งหมด 5 กรรมวิธี ซึ่งแตํละกรรมวิธีจะทาทั้งหมด 3
ซ้าดังตํอไปนี้
กรรมวิธีที่ 1 นาเมล็ดไปปลูกโดยไมํผํานกรรมวิธีใดๆ (ชุดควบคุม)
กรรมวิธีที่ 2 การอบลมร๎อน โดยการนาเมล็ดไปผํานการอบลมร๎อนที่ตู๎อบลมร๎อน
(Hot air oven) 50 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง
กรรมวิธีที่ 3 การแชํน้าอุํน อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที
กรรมวิธีที่ 4 การตัดเปลือกเมล็ดออกทางด๎านตรงข๎ามสํวนหัวของคัพภะ
กรรมวิธีที่ 5 การแกะเปลือกเมล็ด
หลังจากนั้นนาเมล็ดพืชวงศ์แตงทั้ง 4 ชนิด ไปเพาะเมล็ด โดยเพาะบนกระดาษเพาะเมล็ด
แบํงพื้นที่ในการเพาะเมล็ดออกเป็น 3 สํ วนเทําๆกัน นาเมล็ ดหลังจากที่ทา scarification ทั้ง 5
กรรมวิธีมาเพาะลงบนกระดาษเพาะเมล็ด โดยเรียงแถวละ 5 เมล็ด จานวน 10 แถว ทาทั้งหมด 3 ซ้า
ฉีดพํนน้าทั่วทั้งถาดเพาะให๎มีความชื้นแกํเมล็ด คลุมด๎วยผ๎าขาวบางที่ชุบน้าบิดหมาด เก็บไว๎ที่ตู๎เพาะที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส บันทึกผลการงอกของเมล็ดทุกวัน เป็นเวลา 7 วัน
3. การเก็บข๎อมูลและการวิเคราะห์ข๎อมูล
3.1 ความงอกมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ (Standard germination)
ทดสอบความงอกในห๎องปฏิบัติการ โดยเพาะกระดาษเพาะ ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
ตรวจนับจานวนต๎นกล๎าปกติ 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 จากนั้นนาข๎อมูลมา
คานวณความงอกของเมล็ดพันธุ์เป็นเปอร์เซ็นต์ (ISTA, 2007)
ความงอกของเมล็ดพันธุ์ (เปอร์เซ็นต์) = จานวนต๎นกล๎าที่งอกปกติ x 100
จานวนเมล็ดทั้งหมด
3.2 ความแข็งแรงของเมล็ด ทดสอบโดยวัดอัตราการเจริญเติบโตของต๎นกล๎า (Seedling
Growth Rate, SGR)
น าเมล็ ด พัน ธุ์ ที่ง อกมาทดสอบด๎ว ยวิธี ความงอกมาตรฐาน โดยนาเมล็ ดไปเพาะระหวํ า ง
กระดาษชื้นในกระดาษสาหรับเพาะเมล็ดจานวน 3 ซ้าๆ ละ 50 เมล็ด จากนั้นนาไปไว๎ในตู๎เพาะที่ 25
องศาเซลเซียส โดยไมํต๎องให๎แสงเมื่อครบกาหนด 7 วัน นาเมล็ดออกมาตรวจนับความงอก นาต๎นกล๎า
ที่ปกติมาตัดเอาเฉพาะสํวนยอดกับสํวนรากอํอน บรรจุลงถุงกระดาษ นาไปอบที่อุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นนาไปชั่งหาน้าหนักแห๎งของยอดอํอนและรากอํอน แล๎ว
นามาชั่งหาน้าหนักแห๎ง (กรัม/ต๎น/ 7 วัน) แล๎วคานวณหาอัตราการเจริญเติบโตของต๎นกล๎าจากสูตร
ตํอไปนี้ (AOSA, 2002)
อัตราการเจริญเติบโตของกล๎าต๎น =

น้าหนักแห๎งของยอดอํอนและรากอํอน
จานวนต๎นกล๎าปกติ

3.3 ดัชนีความงอก (Germination index; GI) หรือ Speed of germination
เพาะเมล็ดเชํนเดียวกับวิธีการทดสอบความงอก ตรวจนับต๎นกล๎าปกติที่งอกในแตํละวันเป็น
เวลา 7 วัน นาข๎อมูลมาคานวณหาดัชนีการงอก จากสูตร (AOSA, 2002)
ดัชนีความงอก= N1 + N2 + N3 +………....+ Nn
D1 D2 D3
Dn
เมื่อ N = จานวนต๎นกล๎าปกติที่งอกในแตํละวัน
D = วันที่ต๎นกล๎าปกติงอก
n = จานวนวันหลังเพาะเมล็ด
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3.4 ความเร็วในการงอก (Days to emergence ; DTE)
เพาะเมล็ ดเชํน เดี ย วกับ วิธี การทดสอบความงอก ประเมินผลเมื่อเมล็ ดมีรากงอกออกมา
ประมาณ 2 มิลลิเมตรในแตํละวัน แล๎วนามาคานวณหาคําDTE (สุเทวี, 2545)
ความเร็วในการงอก = ∑ (NxD)
T
เมื่อ T = จานวนเมล็ดทั้งหมดที่แทงราก
N = จานวนเมล็ดทั้งหมดที่แทงรากในวันที่ D
D = จานวนวันหลังเพาะเมล็ด
4.สถิติที่ใช๎ในการวิจัย
การวิเคราะห์ข๎อมูลผลทางสถิติโดยเปรียบเทียบผลการทา scarification ตํอการงอกของ
เมล็ดพืชตามแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) ด๎วยโปรแกรม
วิเคราะห์สถิติสาเร็จรูป เพื่อหาความแตกตํางของคําเฉลี่ย ที่ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติ 95%
ผลการวิจัย
ผลของวิธี scarification ตํอการงอกของเมล็ดพืชวงศ์แตง เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมในการ
กระตุ๎นการงอกของเมล็ดวิเคราะห์ข๎อมูลดังตํอไปนี้
1. ความงอกของเมล็ดพันธุ์ (Standard germination) ของเมล็ดพืชวงศ์แตง 4 ชนิด ได๎แกํ
เมล็ดแตงโมพันธุ์กินรี เมล็ดแตงไทยพันธุ์ทองเอก เมล็ดแคนตาลูปพันธุ์ซันเลดี้ และฟักทองพันธุ์หนัง
คางคกเมล็ดแตงโมพันธุ์กินรี พบวํา ในแตํละกรรมวิธีให๎ผลความงอกของเมล็ดพืชวงศ์แตงแตกตํางกัน
ในเมล็ ดแตงโมพัน ธุ์ กิน รี พบวํา การแกะเปลื อ กเมล็ ด มีเ ปอร์เ ซ็นต์ ความงอกที่ 40.0 เปอร์เ ซ็น ต์
รองลงมาคือการแชํน้าอุํนที่อุณหภูมิ 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
ตามลาดับ ในการแชํน้าอุํนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 30 นาทีและการตัดเปลือกพบเปอร์เซ็นต์
ความงอกที่ 68.0 และ 63.3 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ในเมล็ดแคนตาลูปพันธุ์ซันเลดี้ การแกะเปลือก
เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์ความงอกที่ 40 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือการตัดเปลื อกมีมีเปอร์เซ็นต์ความงอกที่
31.3 เปอร์เซ็นต์ สํวนการแชํน้าอุํน การอบลมร๎อน และชุดควบคุม ไมํพบเปอร์เซ็นต์ความงอก (ตาราง
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1) เนื่องจากมีเมล็ดผิดปกติและเมล็ดตายมากถึง 58.6 และ 41.3 เปอร์เซ็นต์ตามลาดับ สํวนเมล็ด
ฟักทองพันธุ์หนังคางคก พบวําการแชํน้าอุํนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 30 นาทีมีเปอร์เซ็นต์ความ
งอกสูงถึง 98 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือการแกะเปลือกเมล็ดมีเปอร์เซ็นต์ความงอกที่ 79.3 เปอร์เซ็นต์
สํวนการตัดเปลือก การอบลมร๎อน และชุดควบคุม พบเปอร์เซ็นต์ความงอกที่ 58.6 47.3 และ 14
เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ซึ่งในทุกกรรมวิธีมีความแตกตํางกันทางสถิติอยํางมีนัยสาคัญ (ตาราง1)
ตาราง 1 แสดงผลความงอกของเมล็ดพันธุ์ (เปอร์เซ็นต์) ของเมล็ดพืชวงศ์แตง 4 ชนิด ได๎แกํ เมล็ด
แตงโมพันธุ์กินรี เมล็ดแตงไทยพันธุ์ทองเอก เมล็ดแคนตาลูปพันธุ์ซันเลดี้ และฟักทองพันธุ์หนังคางคก

Treatments

แตงโม

ชุดควบคุม (control)
อบลมร๎อน
แชํน้าอุํน
ตัดเปลือก
แกะเปลือก

0.0b
0.0b
29.3a
6.0b
40.0a

Germination (%)
แตงไทย
แคนตาลูป
92.0a
88.0a
68.0b
63.3b
76.6b

0.0b
0.0b
0.0b
31.3a
40.0a

ฟักทอง
14.0d
47.3c
98.0a
58.6bc
79.3ab

หมายเหตุ * ตัวอักษร คือการจัดกลุํมความแตกตํางทางสถิติระหวํางกลุํมทดลองในแนวตั้งจากการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
2. ดัชนีความงอก (Germination index; GI) ของเมล็ดพืชวงศ์แตง 4 ชนิด พบวํา เมล็ด
แตงโมพันธุ์กินรี การแกะเปลือกเมล็ดมีดัชนีความงอกมีคํา 16.20 รองลงมาคือการแชํน้าอุํนที่อุณหภูมิ
50 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที มีคํา6.65 สํวนการตัดเปลือก การอบลมร๎อน และชุดควบคุม พบ
ดัชนีความงอกมีคําเทํากับ 2.09 1.16 และ 0.06 ตามลาดับ ในเมล็ดแตงไทยพันธุ์ทองเอก การแชํ
น้าอุํนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 30 นาที มีดัชนีความงอกสูงที่สุดคือ 43.99 รองลงมาคือการแกะ
เปลือกเมล็ด ชุดควบคุม และการตัดเปลือกมีคําเทํากับ 42.32 41.93 และ 39.99 ตามลาดับ ในขณะ
ที่การอบลมร๎อน มีดัชนีความงอกเพียง 27.72 สํวนเมล็ดแคนตาลูปพันธุ์ซันเลดี้ การแกะเปลือกเมล็ด
มีดัชนีความงอกสูงสุดคือ 41.67 รองลงมาคือการตัดเปลือก และการอบลมร๎อนมีดัชนีความงอกที่
20.76 และ 15.19 ตามลาดับ สํวนชุดที่แชํน้าอุํนและชุดควบคุมพบดัชนีความงอกเพียง 7.94 และ
5.46 ตามลาดับ เมล็ดฟักทองพันธุ์หนังคางคกพบวํา การแชํน้าอุํนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 30
นาที การแกะเปลือก และการตัดเปลือกมีดัชนีความงอกมีคํา 38.16 37.72 และ 32.08 ตามลาดับ
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รองลงมาคือการอบลมร๎อนที่ 50 องศาเซลเซียส 48 ชั่วโมงและชุดควบคุม มีดัชนีความงอก 20.58
และ 13.06 ซึ่งในทุกกรรมวิธีมีความแตกตํางกันทางสถิติอยํางมีนัยสาคัญ (ตาราง2)
ตาราง 2 แสดงดัชนีความงอก (Germination index; GI) ของเมล็ดพืชวงศ์แตง 4 ชนิด ได๎แกํ เมล็ด
แตงโมพันธุ์กินรี เมล็ดแตงไทยพันธุ์ทองเอก เมล็ดแคนตาลูปพันธุ์ซันเลดี้ และฟักทองพันธุ์หนังคางคก

Treatments

แตงโม

ชุดควบคุม (control)
อบลมร๎อน
แชํน้าอุํน
ตัดเปลือก
แกะเปลือก

0.06c
1.16bc
6.65b
2.09bc
16.20a

Germination index (GI)
แตงไทย
แคนตาลูป
41.93a
27.72b
43.99a
39.99a
42.32a

5.46c
15.19b
7.94c
20.76b
41.67a

ฟักทอง
3.06b
20.58b
38.16a
32.08a
37.72a

หมายเหตุ * ตัวอักษร คือการจัดกลุํมความแตกตํางทางสถิติระหวํางกลุํ มทดลองในแนวตั้งจากการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
3. ความเร็วในการงอก (days to emergence ; DTE) ทาการประเมินผลเมื่อเมล็ดมีราก
งอกออกมาประมาณ 2 มิลลิเมตรในแตํละวัน พบวํา เมล็ดแตงโมพันธุ์กินรี การอบลมร๎อนที่ 50 องศา
เซลเซียส 48 ชั่วโมง และการตัดเปลือก มีความเร็วในการงอก 6.12 และ 5.83 รองลงมาคือการแชํ
น้าอุํนที่อุณหภูมิ 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 การแชํน้าอุํนที่และการอบลมร๎อน
มีความเร็วในการงอก 4.39 และ 3.51 สํวนการตัดเปลือกและการแกะเปลือกเมล็ดมีความเร็วในการ
งอก 1.38 และ 1.38 ตามลาดับ เมล็ดฟักทองพันธุ์หนังคางคก ในชุดควบคุมมีความเร็วในการงอกสูง
กวําชุดอื่นๆคือ 3.83 รองลงมา คือ การแกะเปลือกเมล็ด การอบลมร๎อน การตัดเปลือก และมีการแชํ
น้าอุํนมีความเร็วในการงอกคือ 2.44 1.65 1.50 และ 1.48 ตามลาดับ (ภาพ 1)
4. ความแข็งแรงของเมล็ดทดสอบโดยวัดอัตราการเจริญเติบโตของต๎นกล๎า (Seedling
Growth Rate, SGR) ทั้งเมล็ดแตงโมพันธุ์กินรี เมล็ดแตงไทยพันธุ์ทองเอก และเมล็ดแคนตาลูปพันธุ์
ซันเลดี้ มีความแข็งแรงของเมล็ดทดสอบโดยวัดอัตราการเจริญเติบโตของต๎นกล๎านั้น พบวํา มีคําอยูํ
ในชํวง 0.00-0.05 เนื่องจากการทดลองได๎นาเมล็ดที่ได๎จากผลสดมาทาการทดลอง พบเมล็ดผิดปกติ
และเมล็ดตายระหวํางการทดลองมากกวํา 50 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่เมล็ดฟักทองพันธุ์หนังคางคก ใน
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ชุดควบคุม มีความแข็งแรงของเมล็ดทดสอบโดยวัดอัตราการเจริญเติบโตของต๎นกล๎าสูงที่สุดคือ 0.52
รองลงมาการอบลมร๎อน การตัดเปลือก การแกะเปลือก และการแชํน้าอุํนมีคําเทํากับ 0.11 0.10
0.08 และ 0.06 ตามลาดับ (ภาพ 2)
7.00

ชุดควบคุม
(control)

Days to emergence (DTE)

6.00
5.00

อบลมร ้อน

4.00
3.00
2.00

1.00
0.00
แตงโม

แตงไทย แคนตาลูป
ชนิ ดของเมล็ดพืชวงศ ์แตง

ฟักทอง

ภาพ 1 แสดงผลของวิธี scarification ตํอความเร็วในการงอก (Days to emergence ; DTE) ของ
เมล็ดพืชวงศ์แตง
0.60
ชุดควบคุม
(control)

Seedling Growth Rate (SGR)

0.50
0.40

อบลมร ้อน

0.30
0.20
0.10
0.00
แตงโม

แตงไทย

แคนตาลูป

ฟักทอง

ชนิ ดของเมล็ดพืชวงศ ์แตง

ภาพ 2 แสดงผลของวิธี scarification ตํอความแข็งแรงของเมล็ด
โดยวัดอัตราการเจริญเติบโตของต๎นกล๎า (Seedling Growth Rate, SGR) ของเมล็ดพืชวงศ์แตง
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สรุปและอภิปรายผล
ผลของวิธี scarification ตํอการงอกของเมล็ดพืชวงศ์แตง เพื่อศึกษาปรับปรุงการงอกของ
เมล็ดพืชวงศ์แตงที่พักตัวโดยวิธี scarification ได๎แกํ การอบลมร๎อน การแชํน้าอุํน การตัดเปลือก
เมล็ด และการการแกะเปลือกเมล็ดที่มีผลตํอการงอกของเมล็ดพืชวงศ์แตงโดยทาการทดลองกับพืช
วงศ์แตง 4 ชนิด คือ แตงโม แตงไทย แคนตาลูป และฟักทอง
ผลจากการทดลองวิธี scarification ตํอการงอกของเมล็ดพืชวงศ์แตง จากการทดลองพบวํา
เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดแตงโมพันธุ์กินรีและเมล็ดแคนตาลูปพันธุ์ซันเลดี้ในกรรมวิธีการแกะ
เปลื อ กเมล็ ด มี เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ ค วามงอกสู ง สุ ด คื อ 40เปอร์ เ ซ็ น ต์ สอดคล๎ อ งกั บ ผลการทดลองของ
ณกัญญา และคณะ, 2553 ได๎ทาการศึกษาการศึกษาผลของการใช๎วิธี scarification เพื่อปรับปรุงการ
งอกของเมล็ดพันธุ์แฟงที่พักตัว โดยการแกะเปลือกเมล็ดทาให๎เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์ความงอกที่ 48.0
เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ชุดควบคุมพบเปอร์เซ็นต์ความงอกที่ 19.5 เปอร์เซ็นต์ โดยการตัดเปลือกเป็นวิธี
mechanical scarification ซึ่งเป็นการทาลายเปลือกหุ๎มเมล็ดเมล็ดสามารถดูดน้าเข๎าสูํเมล็ดแข็งได๎
(ปราณี, 2550) เปอร์เซ็นต์ความงอกเมล็ดฟักทองพันธุ์หนังคางคกในกรรมวิธีการแชํน้าอุํนอุณหภูมิ 50
องศาเซลเซีย ส นาน 30 นาที มี เปอร์เ ซ็น ต์ความงอกถึง 98 เปอร์เ ซ็นต์ ซึ่ งสู ง สุ ด ในการทดลอง
สอดคล๎องกับผลการทดลองโดยศึกษาผลของการแชํน้าอุํนและการใช๎ความร๎อนตํอการงอกและการ
เจริญเติบโตของต๎นกล๎าบวบเหลี่ยม พบวําการแชํเมล็ดบวบเหลี่ยมในน้าอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 30 นาที มีแนวโน๎มให๎ความงอกสูงที่สุด คือ 58 เปอร์เซ็นต์และเวลาเฉลี่ยในการงอกน๎อย
ที่สุด เมื่อมีอายุ 14 วันหลังเพาะเมล็ด (มาวิ น, 2553) ซึ่งการแชํน้าอุํนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส
นาน 30 นาที พบวํามีผลตํอการงอกของเมล็ดเมล็ดแตงโมพันธุ์กินรีและเมล็ดเมล็ดฟักทองพันธุ์หนัง
คางคก โดยการแชํน้าอุํน (hot water scarification) ชํวยละลายสารขี้ผึ้งที่เคลือบอยูํบริเวณเปลือก
หุ๎มเมล็ด หรือทาให๎เปลือกหุ๎มเมล็ดอํอนนุํมลง ทาให๎น้าซึมผํานเข๎าสูํภายในเมล็ดได๎ ระดับอุณหภูมิของ
น้าและระยะเวลาในการแชํแตกตํางกันไปตามชนิดของเมล็ดพันธุ์ (วัลลภ, 2540) และจากการทดลอง
เมล็ดแตงไทยพันธุ์ทองเอก พบวําในชุดควบคุมมีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงถึง 92 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจาก
เมล็ดแตงไทยมีเมล็ดที่ไมํแข็งมาก จึงทาให๎เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดแตงไทยพันธุ์ทองเอกสูงกวํา
เมล็ดพืชวงศ์แตงชนิดอื่น รองลงมาคือการอบลมร๎อนที่ 50 องศาเซลเซียส 48 ชั่วโมง มีเปอร์เซ็นต์
ความงอกที่ 88 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสอดคล๎องกับการกระตุ๎นความงอกของเมล็ด Mimosa invisa อยูํใน
วงศ์ Fabaceae พบวํา เมื่ออุณหภูมิในการอบเมล็ดเพิ่มขึ้นจาก 25 องศาเซลเซียส ถึง 120 องศา
เซลเซียสมีความงอกของเมล็ดสูงขึ้น (Chauhan and Johnson, 2008)
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ข้อเสนอแนะ
ผลของวิธี scarification ตํอการงอกของเมล็ดพืชวงศ์แตง ในแตํละกรรมวิธีจากงานวิจัยครั้ง
นี้ เป็ น ข๎ อมู ล เบื้ อ งต๎ น ในศึก ษาปรั บ ปรุง และกระตุ๎ นการงอกของเมล็ ดพื ช วงศ์ แตงที่พั กตั ว โดยวิ ธี
scarification ในแตํละกรรมวิธีให๎ผลความงอกของเมล็ดพืชวงศ์แตงแตกตํางกัน ควรนามาใช๎เพื่อเป็น
แนวทางในการเพิ่มผลผลิตให๎แกํเกษตรกรที่มีอาชีพปลูกพืชที่จาเป็นต๎องใช๎เมล็ดในการเพาะปลู ก
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพดิน น้า อากาศ และเสียงบริเวณโรงงานเซรามิก
ขนาดกลาง ตาบลกล๎วยแพะ อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง โดยทาการเก็บตัวอยํางดิน น้า อากาศ และ
เสียง ในชํวงฤดูร๎อนและฤดูฝน ระหวํางเดือนพฤษภาคม-เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งผลการวิจัยด๎าน
คุณภาพของดินทั้ง 2 ฤดูกาล พบวํา ตะกั่ว แคดเมียม แมงกานีส และสังกะสี มีคําไมํเกินเกณฑ์
มาตรฐานกาหนด ปริมาณโลหะหนักในน้า ทั้ง 2 ฤดูกาล มีคําแมงกานีส และสังกะสีอยูํในเกณฑ์
มาตรฐานกาหนด สํวนคําตะกั่วในน้ามีคําเกินเกณฑ์มาตรฐานประมาณ 4 เทํา โดยในฤดูร๎อนและฤดู
ฝนมีปริมาณตะกั่วเทํากับ 0.68 มิลลิกรัม/ลิตรและ 0.70 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลาดับ และปริมาณ
แคดเมียมในน้าในฤดูร๎อนมีคํา 0.04 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งมีคําเกินมาตรฐานกาหนด สาหรับคําอุณหภูมิ
คําความเป็นกรด–ดําง คําการนาไฟฟ้า และคําของแข็งละลายน้าทั้งหมด ทั้ง 2 ฤดูกาล มีคําอยูํใน
เกณฑ์มาตรฐานกาหนด สํวนคุณภาพทางอากาศ ปริมาณฝุ่น PM10 ทั้ง 2 ฤดูกาล มีคําเทํากับ 0.034
และ 0.022 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ ซึ่งอยูํในเกณฑ์มาตรฐาน ก๏าซคาร์บอนมอนอกไซด์
และก๏าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตรวจไมํพบทั้ง 2 ฤดูกาล และคุณภาพทางเสียงระดับเสียงสูงสุด ทั้ง 2
ฤดูกาล มีแหลํงกาเนิดมาจากกระบวนการขึ้นรูป มีคํ าเทํากับ 76.1 และ 73.1 เดซิเบลเอ ตามลาดับ
โดยทั้ง 2 ฤดูกาล มีคําอยูํในเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ
คาสาคัญ: 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
บทนา
อุตสาหกรรมเซรามิกจัดได๎วําเป็นอุตสาหกรรมหลัก ที่มีความสาคัญตํอระบบเศรษฐกิจไทย
เนื่องจากเป็นการสร๎างอาชีพของคนในท๎องถิ่น และเป็นการสร๎างรายได๎ และนาเงินเข๎าประเทศจาก
การสํงออก ปัจจุบันอุตสาหกรรม เซรามิกได๎รับความนิยมสูง จากผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายรูปแบบ
และจากการสํงออกผลิตภัณฑ์เซรามิกของไทย มี 5 ประเภทหลัก คือ ผลิตภัณฑ์กระเบื้องปูพื้น บุผนัง
และโมเสค ผลิตภัณฑ์เครือสุขภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช๎บนโต๏ะอาหาร ผลิตภัณฑ์ของชารวย และ
เครื่ องประดับ ผลิ ตภัณฑ์ลู กด๎ายไฟฟ้า มีมูล คําการสํ งออกถึง 7,686.91 ล๎ านบาท โดยทั่ว ไปแล๎ ว
อุตสาหกรรมเซรามิกของประเทศไทยสํวนใหญํตั้งอยูํในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดลาปาง
เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรแรํดินขาว ซึ่งเป็นสํวนประกอบสาคัญในเซรามิก และเป็น
แหลํงแรํดินขาวที่สาคัญมากที่สุดจึงเป็นแหลํงผลิตที่สาคัญของประเทศไทย (สมศักดิ์, 2558)
ปัจจุบันอุตสาหกรรมเซรามิกมีการขยายตัวอยํางตํอเนื่อง ทาให๎เกิดเป็นแหลํงทํองเที่ยว
คืองานลาปางเซรามิกแฟร์ มีการนาสินค๎าจากโรงงานตํางๆ ทั่วทั้งจังหวัดลาปางมาแสดงและจาหนําย
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โดยจัดขึ้นในชํวงเดือนธันวาคมของทุกๆ ปี สามารถดึงดูดความสนใจของนักทํองเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวตํางชาติได๎เ ป็ น อยํ างดี รวมทั้งสร๎างรายได๎ ให๎ กับจังหวัดล าปางเป็นอันมาก แตํอยํางไรก็ตาม
กระบวนการหรือขั้นตอนการผลิตเซรามิกกํอให๎เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล๎อมทั้งทางด๎านอากาศ ดิน น้า
เสียง ฯลฯ อีกทั้งกํอให๎เกิดอันตรายตํอสุขภาพชีวิตมนุษย์ ซึ่งเป็นปัญหาระดับจังหวัดและอาจนาไปสูํ
ปัญหาระดับประเทศตํอไป (สมศักดิ์, 2558)
ดังนั้นผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล๎อมจากขั้นตอนกระบวนการผลิต
เซรามิกในจังหวัดลาปาง เพื่อชํวยให๎ผู๎ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิก มีความตระหนักเกี่ยวกับ
ปัญหาทางมลพิษสิ่งแวดล๎อมที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตเซรามิกและกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการผลิตเซรามิกที่คานึงถึงสิ่งแวดล๎อมเพิ่มมาขึ้น อีกทั้งยังเกิดภาพลักษณ์ที่ดีตํอการผลิตที่
เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ทาให๎ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น และยอมรับการอยูํรํวมกันของโรงงานกับ
ชุมชน ที่มีการสํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมจากกระบวนการการผลิตของโรงงานเซรามิกได๎อยํางมั่นใจ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาคุณภาพดิน น้า อากาศ และเสียงบริเวณโรงงานเซรามิกของโรงงานเซรามิกขนาด
กลาง ตาบลกล๎วยแพะ อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
วิธีดาเนินการวิจัย
1. พื้นที่ทาการวิจัย
โรงงานเซรามิก ขนาดกลาง ตาบลกล๎ ว ยแพะ อ าเภอเมื อง จังหวัด ล าปาง บริเ วณรอบๆ
โรงงานล๎อมรอบไปด๎วย ป่าสัก ผลิตภัณฑ์ที่ได๎จากโรงงาน ได๎แกํ ชาม จาน และอื่นๆ เป็นต๎น
2. การกาหนดจุดเก็บตัวอย่าง
การกาหนดจุดเก็บตัวอยํางจะทาการเก็บตัวอยํางของแตํละพารามิเตอร์ในโรงงานเซรามิก
ขนาดกลาง ตาบลกล๎วยมํวง อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง โดยจะทาการเก็บตัวอยํางใน 2 ฤดูกาล คือ
ฤดูร๎อนในเดือนพฤษภาคม และฤดูฝนในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 เก็บตัวอยํางฤดูละ 1 ครั้ง โดยเก็บ
ตัวอยํางดิน น้า และฝุ่นภายในโรงงาน และรอบๆ โรงงาน อยํางละ 3 จุด แล๎วทาการวิเคราะห์
ตัวอยํางทุกพารามิเตอร์ อยํางละ 3 ซ้า สาหรับพารามิเตอร์ที่ทาการวิเคราะห์ แสดงดังตาราง 1
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ตาราง 1 พารามิเตอร์/เครื่องมือ/วิธีการ และคํามาตรฐานที่ทาการวิเคราะห์
พารามิเตอร์/เครื่องมือ/วิธีการ
มลพิษทางดิน
1. โลหะหนัก ได๎แกํ ตะกั่ว แคดเมียม
แมงกานีส และสังกะสี
- เ ค รื่ อ ง อ ะ ต อ ม มิ ก แ อ บ ซ อ ร์ พ
ชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์
(Atomic absorption
spectrophotometer)
มลพิษทางน้า
1. โลหะหนัก ได๎แกํ ตะกั่ว แคดเมียม
แมงกานีส และสังกะสี
- เ ค รื่ อ ง อ ะ ต อ ม มิ ก แ อ บ ซ อ ร์ พ
ชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์
(Atomic absorption
spectrophotometer)
2. คําความเป็นกรด–ดําง
- เครื่องวัดพีเอช (pH meter)
3. อุณหภูมิ
- เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer)
4. คําการนาไฟฟ้า
- เครื่องวัดคําการนาไฟฟ้า
(Conductivity meter)
5. ของแข็งละลายน้าทั้งหมด
- วิธี Gravimetric Method
มลพิษทางอากาศ
1. ฝุ่นละอองขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง
น๎อยกวํา 10 ไมครอน (PM10)
- เครื่องเก็บตัวอยํางอากาศปริมาตรต่า
(Mini volume air sampler)
พารามิเตอร์/เครื่องมือ/วิธีการ
2. ก๏าซคาร์บอนมอนอกไซด์/
ก๏าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

ค่ามาตรฐาน

ที่มา

- ตะกั่ว ไมํเกิน 400 mg/kg
- แคดเมียม ไมํเกิน 37 mg/kg
- แมงกานีส ไมํเกิน 1,800 mg/kg
- สังกะสี ไมํเกิน 7,000 mg/kg

กรมควบคุมมลพิษ (2547)

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

กรมควบคุมมลพิษ (2539)

5.5 - 9.0

กรมควบคุมมลพิษ (2539)

USDA NRCS (2000)

ไมํเกิน 40 °C
ไมํเกิน 2,000 µs/cm

กรมชลประทาน (2554)

ไมํเกิน 3,000 mg/l

กรมควบคุมมลพิษ (2539)

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

กรมควบคุมมลพิษ (2550)

ค่ามาตรฐาน
ก๏าซคาร์บอนมอนอกไซด์
- 1 ชม.ไมํเกิน 30 ppm

ที่มา
กรมควบคุมมลพิษ (2550)
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พารามิเตอร์/เครื่องมือ/วิธีการ
- เครื่องตรวจวัดก๏าซ (Gas detector)

ค่ามาตรฐาน
ที่มา
3
(34.2 mg/cm )
- 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
กรมควบคุมมลพิษ (2550)
115 dBA
2. คําระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ไมํเกิน70 dBA

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 ตามลาดับ โดย
ปริมาณโลหะหนักที่ตรวจพบไมํเกินคํามาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษกาหนด เมื่อเทียบกับงานวิจัย
ของ พรพรรณ และคณะ (2554) ซึ่งทาการศึกษาการแพรํกระจายของปริมาณโลหะหนักในดินตะกอน
บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และบริเวณข๎างเคียง ในเดือนพฤษภาคม (ฤดูแล๎ง)
และเดือนสิงหาคม (ฤดูน้าหลาก) พ.ศ. 2554 จานวน 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 ตามลาดับ โดยปริมาณ
โลหะหนักที่ตรวจพบไมํเกินคํามาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษกาหนด
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การที่ความเข๎มข๎น ของโลหะหนักในดินชํว งฤดูฝ น และฤดูร๎อนแตกตํางกัน เนื่องจาก
ความถี่ในการผลิต เซรามิกที่มีความต๎องการในท๎องตลาดชํวงฤดูร๎อนมีมากกวําฤดูฝน จึงมีผลทาให๎
คําความเข๎นข๎นของโลหะหนักสํวนใหญํในฤดูร๎อนมีคํามากกวําฤดูฝน โดยปริมาณโลหะหนักที่ตรวจพบ
ทั้ง 2 ฤดู มีคําไมํเกินคํามาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษกาหนด
1,161.33

ความเข้มข้นของโลหะหนัก
(mg/kg)

1000

428.73

500
98.08

0

ตะกัว่

0.02
แคดเมียม แมงกานี ส

สังกะสี

ภาพ 1 ความเข๎มข๎นของโลหะหนักในดิน ในชํวงฤดูร๎อน

389.70

ความเข้มข้นของโลหะหนัก
(mg/kg)

400
300

200
100
0

212.21
119.43
5.54

ภาพ 2 ความเข๎มข๎นของโลหะหนักในดินในชํวงฤดูฝน
2. มลพิษทางน้า
2.1 ความเข้มข้นของโลหะหนักในน้า ในช่วงฤดูร้อน
ความเข๎มข๎นของโลหะหนักในน้าในชํวงฤดูร๎อน แสดงผลภาพ 3 พบวํามีปริมาณตะกั่ว
แคดเมียม แมงกานีส และสังกะสี 0.68, 0.04, 0.67 และ 4.25 mg/l ตามลาดับ โดยปริมาณตะกั่ว
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และแคดเมียม มีคําเกินมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษกาหนด เมื่อเทียบกับงานวิจัยของวาสนา และ
คณะ (2557) ซึ่งทาการศึกษาปริมาณโลหะหนักในดิน น้า และต๎นข๎าว บริเวณพื้นที่ที่มีการทานาและ
ใกล๎เคียงกับบํอฝังกลบขยะในตาบลวังน้าคู๎ อาเภอเมือง 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 ความเข้มข้นของโลหะหนักในน้า ในช่วงฤดูฝน
ความเข๎มข๎นของโลหะหนักในน้าในชํวงฤดูฝน แสดงผลดังภาพ 4 พบวํามีปริมาณตะกั่ว
แคดเมียม แมงกานีส และสังกะสี 0.70, 0.02, 0.92 และ 2.92 mg/l ตามลาดับ โดยปริมาณตะกั่วมี
คําเกินมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษกาหนด ประมาณ 3 เทํา
การที่ความเข๎มข๎นของตะกั่วและแคดเมียมในน้าชํวงฤดูฝน และฤดูร๎อนมีคํามีคําเกิน
มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษกาหนด เนื่องจากโลหะหนักสํวนใหญํมักจะละลายอยูํในตะกอนของ
น้าเคลือบมากกวําตะกอนของน้าดิน จึงทาให๎โลหะหนักละลายในน้าได๎ดีกวําในดิน ซึ่งในน้าเคลือบก็
จะมีสํวนประกอบของตะกั่ว และแคดเมียมอยูํ นอกจากนี้ยังมีผลมาจากวัตถุดิบที่ใช๎ในกระบวนการ
ผลิตเซรามิกมีการปนเปื้อนของตะกั่ว และแคดเมียมในปริมาณมาก จึงมีผลทาให๎ปริมาณตะกั่ว และ
แคดเมียมมีคําเกินมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษกาหนด
ความเข้มข้นของโลหะ
หนัก (mg/l)

5

4.25

4
3
2

1
0

0.68

0.04

0.67

ภาพ 3 ความเข๎มข๎นของโลหะหนักในน้าในชํวงฤดูร๎อน
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2.92

ความเข้มข้นของ
โลหะหนัก (mg/l)

3
2
1
0

0.92

0.70

ตะกัว่

0.02
แคดเมียม แมงกานี ส

สังกะสี

ภาพ 4 ความเข๎มข๎นของโลหะหนักในน้าในชํวงฤดูฝน
2.3 ค่าอุณหภูมิ ในช่วงฤดูร้อน และฤดูฝน
ทาการตรวจวัดคําอุณหภูมิ ในตัวอยํางน้า ในชํวงฤดูร๎อน และฤดูฝน ให๎ผลแสดงดังภาพ
5 พบวําอุณหภูมิ ที่ตรวจวัดในฤดูร๎อน 28.6 °C และฤดูฝน 28.0 °C ซึ่งทั้ง 2 ฤดูกาล มีคําไมํเกิน
มาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษ (2539) กาหนด คือ ไมํเกิน 40 °C เมื่อเทียบกับงานวิจัยของ จรินทร์
(2549) ซึ่งทาการศึกษาคุณภาพน้าในเขตทุํงสารภี แมํน้าปราจีน จังหวัดปราจีนบุรี พบวําอุณหภูมิที่
ตรวจวัดมีคําระหวําง 33.3-22.5 °C ซึ่งมีคําใกล๎เคียงกับงานวิจัยนี้
อุณหภู ม ิ (°C)

30

28.6

28.0
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ภาพ 5 อุณหภูมิในชํวงฤดูร๎อน และฤดูฝน
2.4 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ในช่วงฤดูร้อน และฤดูฝน
ทาการตรวจวัดคําความเป็นกรดดํางในตัวอยํางน้าในชํวงฤดูร๎อน และฤดูฝน ให๎ผลแสดง
ดังภาพ 6 พบวําคําความเป็นกรดดํางที่ตรวจวัดในฤดูร๎อน 7.95 และฤดูฝน 7.73 ซึ่งทั้ง 2 ฤดูกาล มี
คําไมํเกินมาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษ (2539) กาหนด คือ ต๎องไมํเกิน 5.5-9.0 เมื่อเทียบกับงานวิจัย
ของจรินทร์ (2549) ทาการศึกษาคุณภาพน้าในเขตทุํงสารภี แมํน้าปราจีน จังหวัดปราจีนบุรี พบวํา
ความเป็นกรด-ดําง (pH) มีคําระหวําง 8.77-5.28 ซึ่งมีความเป็นกรด-ดําง (pH) ใกล๎เคียงกับงานวิจัยนี้
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ค่าความเป็นกรดด่าง
(pH)
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ภาพ 6 คําความเป็นกรด-ดํางในชํวงฤดูร๎อน และฤดูฝน
2.5 ค่าการนาไฟฟ้า (Conductivity) ในช่วงฤดูร้อน และฤดูฝน
ทาการตรวจวัดคําการนาไฟฟ้าในตัวอยํางน้า ในชํวงฤดูร๎อน และฤดูฝน ให๎ผลแสดงดัง
ภาพ 7 พบวําคําการนาไฟฟ้าที่ตรวจวัดในฤดูร๎อน 144.33 µs/cm และ ฤดูฝน 281.67 µs/cm ซึ่งทั้ง
2 ฤดูกาล มีคําไมํเกินมาตรฐานที่กรมชลประทาน (2554) กาหนด คือ ไมํเกิน 2,000 µs/cm เมื่อ
เทียบกับงานวิจัยของจรินทร์ (2549) ทาการศึกษาคุณภาพน้าในเขตทุํงสารภี แมํน้าปราจีน จังหวัด
ปราจีนบุรี พบวําคําการนาไฟฟ้าของน้า มีคําระหวําง 9,124–89 µs/cm ซึ่งในฤดูร๎อนมีคํามีคําน๎อย
กวํางานวิจัยนี้ประมาณ 63 เทํา และฤดูฝนมีคําน๎อยกวํางานวิจัยนี้ ประมาณ 32 เทํา เนื่องจากน้าทิ้ง
จากโรงงานเซรามิกมีความเข๎มข๎นของสารละลายอนินทรีย์ซึ่งเป็นตัวนาไฟฟ้าที่ดี มีการแตกตัวของอิ
ออนมาก จึงสํงผลทาให๎ คําการนาไฟฟ้าของโรงงานเซรามิกมีคํามากกวํา
281.67

ค่าการนาไฟฟ้า
(µs/cm)
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ภาพ 7 คําการนาไฟฟ้าในชํวงฤดูร๎อน และฤดูฝน
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2.6 ค่าของแข็งละลายน้าทั้งหมด (Total dissolved solid; TDS) ในช่วงฤดูร้อน และ
ฤดูฝน
ทาการตรวจวัดคําของแข็งละลายน้าทั้งหมดในตัวอยํางน้า ในชํวงฤดูร๎อน และฤดูฝน
ให๎ผลแสดงดังภาพ 8 พบวําคําของแข็งละลายน้าทั้งหมด ที่ตรวจวัดในฤดูร๎อน 678.00 mg/l และฤดู
ฝน 136.67 mg/l มีคําไมํเกินมาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษ (2539) กาหนด คือไมํเกิน 3,000 mg/l
เมื่อเทีย บกั บ งานวิจั ย ของจริ น ทร์ (2549) ท าการศึกษาคุณ ภาพน้ าในเขตทุํ งสารภี แมํน้าปราจี น
จังหวัดปราจีนบุรี พบวําของแข็งละลายน้าทั้งหมดมีคําระหวําง 5.93-0.05 mg/l ซึ่งในชํวงฤดูร๎อน
และฤดูฝน มีคําของแข็งละลายน้าทั้งหมดน๎อยกวํางานวิจัยนี้ประมาณ 135 และ 27 เทํา ตามลาดับ
การที่มีคําของแข็งละลายน้าทั้งหมดในชํวงฤดูร๎อนมากกวําฤดูฝน เนื่องจากความถี่ในการ
ผลิตเซรามิกที่มีความต๎องการในท๎องตลาดชํวงฤดูร๎อนมีมากกวําฤดูฝน จึงมีผลทาให๎ตะกอนดินที่มีทั้ง
สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ในฤดูร๎อนมีคํามากตามไปด๎วย โดยคําของแข็งละลายน้าทั้งหมดมี คําไมํ
เกินคํามาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษกาหนด
้
ค่าของแข็งละลายน้ าทังหมด
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ภาพ 8 คําของแข็งละลายน้าทั้งหมดในชํวงฤดูร๎อน และฤดูฝน
3. มลพิษทางอากาศ
3.1 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเส๎นผํานศูนย์กลางน๎อยกวํา 10 ไมครอน (PM10)
ทาการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM10 ในชํวงฤดูร๎อน และฤดูฝน ให๎ผลแสดงดังภาพ 9
พบวําปริมาณฝุ่น PM10 ที่ตรวจวัดในฤดูร๎อนมีคําเทํากับ 0.034 mg/m3 และฤดูฝนมีคํา 0.022
mg/m3 ซึ่งทั้ง 2 ฤดูกาล มีคําไมํเกินมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ (2550) กาหนด คือ 24 ชั่วโมง
ต๎องไมํเกิน 0.12 mg/m3 เมื่อเทียบกับงานวิจัยของนเรศ และคณะ (2556) ทาการศึกษาระบบเฝ้า
ระวังฝุ่นละอองและคุณภาพอากาศแบบบูรณาการระยะที่ 2 บริเวณชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา
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ความเข้มข้นของฝุ่ น
PM10 (mg/m3)

พบวําคําเฉลี่ยปริมาณฝุ่นรายเดือนอยูํในชํวง 0.035–0.14 mg/m3 ปริมาณฝุ่น PM10 ที่ทาการ
ตรวจวัดในฤดูร๎อน และฤดูฝน มีคําน๎อยกวํางานวิจัยนี้ประมาณ 4 และ 6 เทํา ตามลาดับ
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ฝุ่ นละออง PM10

ภาพ 9 ปริมาณฝุ่นละออง PM10 ในชํวงฤดูร๎อน และฤดูฝน
3.2 สัณฐานของฝุ่น PM10 และองค์ประกอบของธาตุเชิงคุณภาพ
ผลการวิเคราะห์สัณฐานของฝุ่น PM10 และองค์ประกอบของธาตุเชิงคุณภาพด๎วยกล๎อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสํองกราดรํวมกับเทคนิคการวิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงาน (SEM-EDS) ลักษณะ
ของฝุน PM10 ของโรงงานขนาดกลางมีลักษณะเปนกลุมผลึกขนาดเล็ก ดังภาพ 10 ซึ่งมีแหลงกาเนิด
มาจากเศษเขมา สาหรับองค์ประกอบของธาตุที่ตรึ งในฝุ่น 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

ระดับเสียงสู งสุด (dBA)

4. มลพิษทางเสียง
ทาการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด ในชํวงฤดูร๎อน และฤดูฝน ให๎ผลแสดงดังภาพ 11 พบวําใน
โรงงานเซรามิกมีแหลํงกาเนิดเสียงจากหลายกระบวนการ 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) ได๎ทาการศึกษาวิจัยเรื่องการตรวจวัดและการจัดทาแผนที่แสดงระดับเสียงรบกวนสาหรับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ พบวําคําเฉลี่ยสูงสุดที่ทาการตรวจวัด
มีคํา 67.68 เดซิเบลเอ ซึ่งมีคําใกล๎เคียงกับการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุดจากกระบวนการขึ้นรูปใน
โรงงานเซรามิก
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ภาพ 11 ระดับเสียงสูงสุดในชํวงฤดูร๎อน และฤดูฝน
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สรุปผล
จากการศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมจากกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเซรามิกของโรงงานเซรา
มิกขนาดกลาง ตาบลกล๎วยมํวง อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง เพื่อศึกษาคุณภาพดิน น้า อากาศ และ
เสียง บริเวณโรงงานเซรามิกจังหวัดลาปาง โดยจะทาการเก็บตัวอยําง 2 ฤดูกาล คือ ฤดูร๎อนในชํวง
เดือนพฤษภาคม 2559 และฤดูฝนในชํวงเดือนสิงหาคม 2559 โดยแตํละพารามิเตอร์ที่ทาการ
วิเคราะห์ สรุปได๎ ดังนี้
1. มลพิษทางดิน ตรวจพบวําปริมาณโลหะหนักทั้ง 4 ชนิด ได๎แกํ ตะกั่ว แคดเมียม แมงกานีส
และสังกะสี มีคําไมํเกินมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ (2547) ที่กาหนด
2. มลพิษทางน้า ตรวจพบวําปริมาณตะกั่วทั้ง 2 ฤดูกาล มีคําอยูํในเกณฑ์มาตรฐานของกรม
ควบคุมมลพิษ (2547) ปริมาณแคดเมียมในน้าชํวงฤดูร๎อนมีคําเกินเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุม
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 สํวนคําการนาไฟฟ้า พบวําทั้ง 2 ชํวงฤดูกาล มีคําการนาไฟฟ้าอยูํในเกณฑ์
มาตรฐานของกรมชลประทาน (2554) คือคําการนาไฟฟ้าต๎องไมํเกิน 2,000 µs/cm และคําของแข็ง
ละลายน้าทั้งหมด ทั้ง 2 ฤดูกาล มีคําของแข็งละลายน้าอยูํในเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ
(2539) คือต๎องไมํเกิน 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร
3. มลพิษทางอากาศ พบวําปริมาณฝุ่น PM10 ในชํวงฤดูร๎อน และฤดูฝน มีคํา 0.034 และ
0.022 mg/m3 ตามลาดับ โดยทั้ง 2 ฤดูกาล มีคําอยูํในเกณฑ์มาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษ (2550)
กาหนดคือ 24 ชั่วโมง ต๎องไมํเกิน 0.12 mg/m3 ในขณะที่ปริมาณก๏าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๏าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์บริเวณรอบโรงงานตรวจไมํพบทั้ง 2 ฤดูกาล
4. มลพิษทางเสียง พบวําระดับเสียงสูงสุดในชํวงฤดูร๎อน และฤดูฝน มีแหลํงกาเนิดมาจาก
กระบวนการขึ้นรูป โดยมีคํา 76.1 และ 73.1 เดซิเบลเอ ตามลาดับ ซึ่งมีคําไมํเกินมาตรฐานของกรม
ควบคุมมลพิษ (2550) ที่กาหนดให๎ไมํเกิน 115 เดซิเบลเอ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรนาผลการศึกษานี้มาใช๎ประโยชน์เพื่อการกาหนดมาตรการป้องกันหากเกิดปัญหา
มลพิษ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เนื่องจากเป็นพื้นที่ใกล๎ชุมชน
2. งานวิจัยควรศึกษาโลหะหนักชนิดอื่นด๎วยนอกเหนือจาก ตะกั่ว แคดเมียม แมงกานีสและ
สังกะสี เชํน ปรอท เหล็ก และทองแดง
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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความต๎ อ งการในการใช๎ ง านและพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศบริการจัดการกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ๎านวังยาง เพื่อหาประสิทธิภาพของ
ระบบและหาความพึงพอใจของผู๎ใช๎งานระบบคณะผู๎วิจัยได๎ดาเนินการศึกษาวิเคราะห์ความต๎องการ
และปัญหาของระบบงานเดิม โดยศึกษาข๎อมูลระบบงานของหนํวยงานและดาเนินการเก็ บรวบรวม
ข๎อมูลตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องทั้งหมดที่มีอยูํเดิม และได๎มีการสัมภาษณ์เจ๎าหน๎าที่ของหนํวยเพื่อให๎ทราบถึง
ความต๎องการผู๎ใช๎งานระบบ คณะผู๎วิจัยได๎ใช๎ทฤษฎี Water Fall Model เป็นทฤษฎีในการดาเนินการ
วิจัยและได๎ดาเนินการออกแบบพัฒนาระบบงาน โดยพัฒนาระบบขึ้นมาในรูป แบบแอพพลิเคชันที่ใช๎
งานผํานเครื่องคอมพิวเตอร์ คณะผู๎วิจัยได๎เลือกใช๎โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 เป็นชุด
เครื่องมือในการพัฒนาในสํวนของ User Interface และการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลได๎เลือกใช๎
Microsoft Access 2010
ผลการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
กองทุน สัจจะสะสมทรัพย์บ๎านวังยาง มีคําเฉลี่ ยรวมอยูํที่ 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
คาสาคัญ: 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
บทนา
กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ๎านวังยาง กํอตั้งเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2542 เนื่องในวโรกาสเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2542 ชาวบ๎านวังยางหมูํที่ 1 ตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให๎พอมีพอกิน เพื่อพึ่งพาตนเอง อยูํดีกินดีรวมกลุํมจนไปถึงขั้นมั่งมีศรีสุข ดาเนิน
ธุรกิจชุมชนตามทฤษฎีใหมํของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวโดยจัดตั้งกองทุนเริ่มต๎นขึ้น เพื่อนามา
เป็นปัจจัยการผลิตและแก๎ไขรายการขาดแคลนเดือดร๎อนของชาวบ๎านดังกลําว จึงเห็นสมควรที่จัดตั้ง
กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ๎านวังยางขึ้นเป็นกิจกรรมแรกและดาเนินการตามวัตถุประสงค์เพื่อสะสม
ทรัพย์ให๎แกํสมาชิกกองทุน เพื่อให๎สมาชิกได๎กู๎ยืมเงินในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของสมาชิกเจ็บไข๎ได๎
ป่วย และเพื่อใช๎จํายการประกอบอาชีพที่มีความจาเป็นเรํงดํวน เป็นต๎น ทั้งนี้กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์
บ๎านวังยางเป็นกองทุนที่กํอตั้งขึ้นจากความรํวมมือของชาวบ๎านหมูํบ๎านบ๎านวังยาง โดยมีนายเจนวิทย์
ผาสุก อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นผู๎ริเริ่มและกํอตั้งกองทุน สัจจะสะสมทรัพย์
บ๎านวังยาง (กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ๎านวังยาง, 2542) ในปัจจุบันกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ๎านวัง
ยางมีระยะเวลาดาเนินการมาแล๎วเป็นเวลา 18 ปี เป็นกองทุนที่มีความเข๎มแข็ง มีความมั่นคงทางการ
เงิน และเป็นกองทุนเดียวของหมูํบ๎านที่มีการเจริญเติบโตยิ่งขึ้น
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เนื่องจากกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์หมูํบ๎านวังยาง มีคณะกรรมการบริหารงานที่เข๎มแข็งทาให๎
กองทุนเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น มีจานวนสมาชิกและจานวนเงินของกองทุนเพิ่มมากขึ้นอยํางทวีคูณ
รวมทั้งขั้นตอนกระบวนการในการทางานของบุคลากรและเจ๎าหน๎าที่ผู๎ดาเนินงานจะต๎องรับภาระเพิ่ ม
มากขึ้น ในเรื่องของการฝากเงิน การถอนเงินและการกู๎เงิน ซึ่งเป็นขั้นตอนการทางานที่ต๎องใช๎ความ
ละเอียดอํอนเป็นอยํางมาก ซึ่งจะต๎องไมํเกิดความผิดพลาดของข๎อมูลทั้งหมดโดยเด็ดขาดจึงสํงผล
จะต๎องใช๎เวลามากในการดาเนินงานเพื่อตรวจสอบความถูกต๎องอยํางละเอียด ในกรณีที่เจ๎ าหน๎าที่ทา
การคานวณจานวนตัวเลขหรือมีการบันทึกข๎อมูลที่ผิดพลาด ซึ่งข๎อมูลทางสมาชิกและทางกองทุนไมํ
ตรงกัน จะสํงผลให๎กองทุนมีความเสื่อมเสียชื่อเสียงและขาดความเชื่อมั่นจากสมาชิกกองทุนได๎ และใน
สํวนของระบบการบริหารจัดการนั้นยังไมํมีประสิทธิภาพ เรื่องของการจัดทาหลั กฐานด๎านการเงินและ
บัญชีที่ไมํได๎มาตรฐาน ซึ่งการจัดเก็บบันทึกข๎อมูลหลักฐานนั้นยังใช๎วิธีการเขียนบันทึกข๎อมูลลงในสมุด
ทะเบียนบัญชี ซึ่งทางกองทุนยังไมํมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข๎าชํวยในการดาเนินการ เพราะสํวน
ใหญํบุ คลากรและเจ๎ าหน๎ าผู๎ดาเนิ นงานของกองทุนสั จจะสะสมทรัพย์บ๎านวังยางเป็นชาวบ๎านผู๎ ที่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทาไรํ ทานา ค๎าขายในระดับชุมชน จึงไมํคํอยเห็นความสาคัญทางด๎าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะนามาประยุกต์ในการบริหารจัดการองค์กรมากเทําที่ควร
จากปัญหาดังกลําว คณะผู๎วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาความต๎องการในการนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช๎งานและทาการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการกองทุนสัจจะ
สะสมทรัพย์บ๎านวังยาง เพื่อแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบงานเดิมในการบริหารจัดการองค์กร ทั้งใน
เรื่องของการให๎บริการแกํสมาชิกแตํละรายที่ใช๎เวลานานในการให๎บริการในแตํละครั้งในการคานวณ
ยอดเงิ น ตั ว เลขที่ มี จ านวนมากและวิ ธี ก ารใช๎ สู ตรค านวณที่ ซั บ ซ๎ อ น โดยคอมพิ ว เตอร์ แ ละระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่คณะผู๎วิจัยได๎ทาการพัฒนาขึ้นนั้นจะชํวยในเรื่องการประมวลผลข๎อมูลที่มี
ความรวดเร็ว ถูกต๎อง แมํนยา (วราพร แฮตุ๎ย และณัฐณิชา ในปินตา, 2554) รวมถึงการบันทึกข๎อมูล
หลักฐานทางด๎านบัญชีการเงินให๎มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการลดขั้นตอน
กระบวนการที่ชํวยลดข๎อผิดพลาดตํางๆ (วิลันดา ฤทธิศร และคณะ, 2552) ในการดาเนินงานให๎กับ
เจ๎าหน๎าที่บุคลากรได๎ สํงผลให๎องค์กรมีภาพลักษณ์ในการบริหารงานที่มีความเป็นมืออาชีพ สร๎างความ
มั่นคงและนําเชื่อถือให๎กับองค์กรและสมาชิกได๎มากยิ่งขึ้นตํอไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความต๎องการในการใช๎ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบริการจัดการกองทุนสัจจะ
สะสมทรัพย์ฯ
2. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ฯ
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3. เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการกองทุนสัจจะ
สะสมทรัพย์ฯ
4. เพื่อหาความพึงพอใจของผู๎ใช๎ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการกองทุน
สัจจะสะสมทรัพย์ฯ
วิธีดาเนินการวิจัย
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ภาพที่ 1 วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาและวิเคราะห์ความต๎องการและปัญหาระบบงานเดิม
1.1 คณะผู๎วิจัยดาเนินการศึกษาข๎อมูลของหนํวยงานและดาเนินการรวบรวมเอกสารข๎อมูล
ตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องมีอยูํ เดิม เพื่อให๎งํายตํอการรวบรวมข๎อมูลที่ถูกต๎อง ข๎อมูล ที่ได๎จากเอกสาร เชํน
แบบฟอร์มจากเอกสาร รายงานตํางๆ คูํมือการปฏิบัติงานตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับงานที่ต๎องการพัฒนา
ระบบกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ๎านวังยาง
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1.2 การสัมภาษณ์ คณะผู๎วิจัยได๎ทาการสัมภาษณ์ นางสาวน้าฝน พันธุ์มี เจ๎าหน๎าฝ่ายบัญชี
ประจากองทุนสั จจะสะสมทรัพย์ บ๎านวังยาง หนึ่งในคณะกรรมการดาเนินงานกองทุนสัจจะสะสม
ทรัพย์บ๎านวังยาง โดยมีความเห็นตรงกันกับคณะกรรมการทํานอื่นวํา “ทางกองทุนอยากได๎ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ที่สอดคล๎องกับการทางานในระบบเดิมเข๎ามามีสํวนชํวยในการ
บริหารจัดการหนํวยงาน เพราะปัจจุบันหนํวยงานนั้นได๎เจริญเติบโตมากขึ้น สํงผลให๎จานวนสมาชิก
และจานวนเงินที่หมุนเวียนในหนํวยงานได๎เพิ่มมากขึ้น เพื่อชํวยลดปัญหาและข๎อผิดพลาดในเรื่องของ
ขั้นตอนระยะเวลาในการดาเนินงานและการให๎บริการที่รวดเร็วถูกต๎องแกํสมาชิก เป็นต๎น ” (น้าฝน,
2559)
1.3 ผลการวิเคราะห์ความต๎องการของผู๎ใช๎งานระบบ ที่เก็บรวบรวมข๎อมูลมีดังนี้
1.3.1 ต๎องการใช๎งานระบบที่สามารถทางานได๎รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ งํายตํอการใช๎
งานมีการประมวลผลที่ถูกต๎องและแมํนยา
1.3.2 ต๎องการให๎ระบบสามารถค๎นหาข๎อมูลสมาชิก แก๎ไขข๎อมูลสมาชิกเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดได๎
1.3.3 ต๎องการให๎ระบบสามารถก็บข๎อมูลในรูปแบบฐานข๎อมูลได๎อยํางปลอดภัย
1.3.4 ต๎องการให๎ระบบมีความปลอดภัยกับข๎อมูลและมีประสิทธิภาพกวําระบบเดิม
1.3.5 ต๎องการให๎การทางานของระบบจัดการกองทุนหมูํบ๎านเป็นระบบระเบียบยิ่งขึ้น
1.3.6 ต๎องการลดปัญหาขั้นตอนการดาเนินงาน การบันทึกจัดเก็บข๎อมูลที่ซ้าซ๎อน
2. การออกแบบระบบและพัฒนาระบบงานให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎งานระบบ
หลังจากที่คณะผู๎วิจัยได๎ดาเนินการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาระบบงานเดิมรวมทั้งความ
ต๎องการของผู๎ใช๎งานระบบแล๎วนั้น จากนั้นจึงได๎ดาเนินการออกแบบและพัฒนาระบบงานใหมํให๎มี
ความสอดคล๎ อ งกั บ ระบบงานเดิ ม มากที่ สุ ด โดยใช๎ ท ฤษฎี ใ นการวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบระบบ
สารสนเทศ โดยคณะผู๎วิจัยได๎ดาเนินการออกแบบและพัฒนาแผนภาพกระแสข๎อมูล การอธิบายการ
ประมวลผล แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหวํางข๎อมูล ในการออกแบบและพัฒนาระบบคณะผู๎วิจัย
เลือกใช๎โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 และการพัฒนาฐานข๎อมูลคณะผู๎วิจัยได๎เลือกใช๎
Microsoft Access 2010 เพราะใช๎งานรํวมกับ Microsoft Visual Studio 2010 ได๎ดี งํายตํอการ
เรียนรู๎ มีวัตถุคอนโทลให๎เรียกใช๎ในรายงานและฟอร์ม สร๎างมาโครและโมดูลด๎วยภาษาเบสิก เพื่อ
ประมวลผลตามหลักภาษาโครงสร๎าง สร๎างตารางอยํา งรวดเร็วโดยไมํต๎องกังวลกับความซับซ๎อนของ
ฐานข๎อมูลการตรวจหาชนิดข๎อมูลโดยอัตโนมัติ (ธนพล, 2554)
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ภาพที่ 2 Context Diagram ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการกองทุนสัจจะสะสม
ทรัพย์ฯ
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ภาพที่ 4 ER-Diagram แผนภาพความสัมพันธ์ของข๎อมูล

3. การเก็บรวมรวมข๎อมูล
คณะผู๎วิจั ยใช๎แบบสอบถามหาเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูลในครั้งนี้ โดยมี
ขั้นตอนในการสร๎างเครื่องมือ ดังนี้
3.1 ศึกษาข๎อมูลระบบงานที่เกี่ยวข๎อง งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง รวมทั้งการสัมภาษณ์บุคลากร
ที่เกี่ยวข๎องในการบริหารงานกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ๎านวังยาง เพื่อนามาเป็นข๎อมูลในการสร๎าง
เครื่องมือแบบสอบถามเพื่อใช๎หาประสิทธิภาพของระบบและความพึงพอใจของผู๎ใช๎งานระบบ
3.2 สร๎างเครื่องมือแบบทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบและแบบสอบถามหา
ความพึงพอใจของผู๎ใช๎งานระบบ ซึ่งเครื่องมือที่ใช๎ในงานวิจัยแบํงออกเป็น 2 ประเภท คือ
3.2.1 แบบทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบ เป็นเครื่องมือสาหรับคณะผู๎วิจัย
ใช๎ในการบันทึกผลการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบในด๎านตํางๆ (Black Box Testing)
(มนต์ชัย, 2548) ซึ่งประเด็นในการทดสอบ ได๎แกํ การทดสอบความถูกต๎องในการประมวลผลของ
ระบบ (Functional Testing) การทดสอบด๎านความยากงํายในการใช๎งาน (Usability Testing) และ
การทดสอบด๎านสมรรถนะภาพในการทางานของระบบ (Performance Testing)
(วุฒิพงษ์
และศิริวรรณ, 2558) โดยแบํงระดับการให๎คะแนนออกเป็น 5 ระดับ (Best, 1997)
3.2.2 แบบสอบถามหาความพึ ง พอใจของผู๎ ใ ช๎ง านระบบ ซึ่ ง แบบสอบถามแบํ ง
ออกเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพข๎อมูลทั่วไปของผู๎ใช๎งานระบบของ
กลุํมตัวอยําง ได๎แก เพศ อายุ ระดับการศึกษา จานวน 3 ขอ

650

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

ตอนที่ 2 แบบสอบถามหาความพึงพอใจของกลุํมตัวอยํางเป็นแบบสอบถามใน
ลักษณะมาตรา สวนประมาณคา (Rating Scale) แบบลิเคิรต (Likert Scale) แบบสอบถามจะวัด
ถึงระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎งานระบบในมุมมองด๎านประสิทธิภาพในการใช๎งานและประโยชน์ของ
ระบบ และด๎านการออกแบบระบบ โดยแบํงระดับการให๎คะแนนออกเป็น 5 ระดับ (Best, 1997)
ตอนที่ 3 ข๎อเสนอแนะเพิ่มเติม
3.3 ให๎ผู๎เชี่ยวชาญจานวน 3 ทํานตรวจสอบแบบทดสอบเพื่อหาประสิทธิภ าพของระบบ
และแบบสอบถามหาความพึงพอใจของผู๎ใช๎งานระบบและนามาปรับปรุงแก๎ไขตามข๎อเสนอแนะ
3.4 คณะผู๎วิจัยทาการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบในด๎านตํางๆ (Black Box
Testing) ตามประเด็นที่ได๎กาหนดไว๎
3.5 นาระบบไปทดลองใช๎งานจริงพร๎อมให๎ผู๎ใช๎งานระบบทาการประเมินระบบโดยใช๎
เครื่องมือแบบสอบถามที่ผํานการพิจารณาจากผู๎เชี่ยวชาญ เพื่อหาความพึงพอใจของผู๎ใช๎งานระบบ
3.6 จากนั้ น ทาการประมวลผลจากแบบทดสอบเพื่อหาประสิ ทธิภ าพของระบบและ
แบบสอบถามหาความ พึงพอใจของผู๎ใช๎งานระบบ
4. การวิเคราะห์ข๎อมูล
คณะผู๎วิจัยประมวลผลและวิเคราะห์ข๎อมู ลจากแบบสอบถาม โดยใช๎โปรแกรม SPSS เพื่อ
คานวณหาคํ าสถิติตํางๆ ได๎แกํ คํา เฉลี่ ย (Mean) เพื่อใช๎แปลความหมายของการทดสอบและคํ า
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช๎แปลความหมายข๎อมูลคําตัว กลางเลขคณิต
(Arithmetic Mean) หรือคําเฉลี่ย (Mean) เกณฑ์การให๎คะแนนของแบบประเมินหาประสิทธิภาพ
ของระบบและความพึงพอใจของผู๎ใช๎งานระบบ ได๎กาหนดเกณฑ์ตามวิธีของลิเคิร์ท โดยประกอบด๎วย
มาตรอันดับ (Rating Scale) เชิงคุณภาพ 5 อันดับและมาตรอันดับเชิงปริมาณ 5 อันดับด๎วยกัน โดย
จะให๎คะแนนในแตํละข๎อตามความเหมาะสมซึ่งมีลาดับตามความหมายของคะแนน (กัลยา, 2542)
ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์
บ๎านวังยาง
คณะผู๎วิจัยได๎ดาเนินการพัฒนาระบบฯ ให๎มีความสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎งาน
ระบบและได๎นาระบบ ไปทดสอบใช๎งานจริงกับกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ๎านวังยาง ทั้งนี้ได๎ดาเนินการ
แก๎ไขข๎อผิดพลาดตํางๆ ของระบบเป็นที่เรียบร๎อย ซึ่งผลจากการพัฒนาระบบฯ แสดงภาพตัวอยํางดัง
ภาพด๎านลํางดังนี้
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ภาพที่ 5 หน๎าหลักของระบบ
2. ผลการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ๎านวังยาง
คณะผู๎วิจัยได๎การทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบในด๎านตํางๆ (Black Box Testing)
ตามประเด็นที่ได๎กาหนดไว๎ ซึ่งมีผลการทดสอบดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบ
ข้อที่
1
2
3

รายการประเมิน
ด๎านความถูกต๎องในการประมวลผลของระบบ
ด๎านความยากงํายในการใช๎งาน
ด๎านสมรรถนะภาพในการทางานของระบบ
ค่าเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย
( ̅)
5.00
4.51
4.63
4.71

ค่าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน ประสิทธิภาพ
(S.D.)
0.00
สูงมาก
0.51
สูงมาก
0.57
สูงมาก
0.36
สูงมาก

จากตารางที่ 1 พบวํา ผลการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารจัดการกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ๎านวังยาง มีคําเฉลี่ยรวมอยูํที่ 4.71 อยูํในระดับสูงมาก
โดยเฉพาะด๎านความถูกต๎องในการประมวลผลของระบบ (Functional Testing) ซึ่งมีคําเฉลี่ยสูงถึง
5.00 ในระดับสูงมาก
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3. ผลการประเมินหาความพึงพอใจของผู๎ใช๎งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
จัดการกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ๎านวังยาง
คณะผู๎วิจัยได๎นาระบบไปทดสอบใช๎งานจริงพร๎อมให๎ผู๎ใช๎งานระบบตอบแบบสอบถามเพื่อหา
ความพึง พอใจของผู๎ ใช๎ งานระบบ โดยแบํ งออกเป็น 2 ด๎าน คื อ ด๎ านประสิ ทธิ ภ าพในการใช๎ งาน
ประโยชน์ของระบบ และด๎านการออกแบบระบบ โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้
ตารางที่ 2 ผลการหาความพึงพอใจด๎านประสิทธิภาพในการใช๎งานและประโยชน์ของระบบ
ข้อที่

ระดับความพึงพอใจ
S.D. แปลความหมาย

รายการประเมิน

ด๎านประสิทธิภาพในการใช๎งานและประโยชน์ของระบบ
1 ความถูกต๎องของการประมวลผล สูตรการคานวณและการรายงานตํางๆ 3.92
2 ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ
3.77
3 ความงํายของการใช๎งานของระบบ
3.69
4 มีประโยชน์ตํอการลดทรัพยากรในการจัดเก็บข๎อมูล
3.46
5
6

ชํวยลดเวลา ลดต๎นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ภาษาที่ใช๎ในระบบเป็นทางการ ตรงประเด็น และสื่อความหมายชัดเจน
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม

0.28

มาก

0.60
0.48

มาก
มาก

0.52

ปานกลาง

3.69 0.48
3.69 0.48
3.71 0.47

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบวํา ผลการประเมินด๎านประสิทธิภาพในการใช๎งานและประโยชน์ของ
ระบบ มีคําเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมอยูํที่ 3.71 อยูํในระดับมาก โดยเฉพาะเรื่องความถูกต๎องของ
การประมวลผล สูตรการคานวณและการรายงานตํางๆ มีคําเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดที่ 3.92 อยูํใน
ระดับมาก
ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจด๎านการออกแบบระบบ
ข้อที่

รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
S.D. แปลความหมาย

ด๎านการออกแบบระบบ
7

ความเหมาะสมของเมนูการใช๎งาน

3.62 0.51

มาก

8

ความสวยงาม ความทันสมัยและความนําสนใจของหน๎าระบบ 3.54 0.52

มาก

9

การจัดวางรูปแบบในหน๎าระบบงํายตํอการอํานและการใช๎งาน 3.46 0.52

ปานกลาง
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10

ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรอํานได๎งําย
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม

3.54 0.52

มาก

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 ผู๎วิจัยขอนาเสนอผลการอภิปราย ดังนี้ จากวัตถุประสงค์ข๎อที่ 1 เพื่อ
ศึกษาความต๎องการในการใช๎ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบริการจัดการกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ๎าน
วังยาง โดยคณะผู๎วิจั ย ดาเนิ น การลงพื้นที่เพื่อศึกษาข๎อมูล ของหนํว ยงานและดาเนินการรวบรวม
เอกสารข๎อมูลตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง เพื่อให๎งํายตํอการรวบรวมข๎อมูลที่ถูกต๎อง ข๎อมูลที่ได๎จากเอกสาร เชํน
แบบฟอร์มจากเอกสาร รายงานตํางๆ คูํมือการปฏิบัติงานตํางๆ ที่เกี่ย วข๎องกับงานที่ต๎องการพัฒนา
ระบบกองทุ น สั จ จะสะสมทรั พ ย์ บ๎ า นวั ง ยาง และจากนั้ น ได๎ ด าเนิ น การสั ม ภาษณ์ ค ณะกรรมการ
ดาเนินงานกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ๎านวังยาง โดยมีความเห็นตรงกันวํา “ทางหนํวยงานอยากได๎
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ที่สอดคล๎องกับการทางานในระบบเดิมเข๎ ามามีสํวนชํวย
ในการบริหารจัดการหนํวยงาน เพราะปัจจุบันหนํวยงานนั้นได๎เจริญเติบโตมากขึ้น สํงผลให๎จานวน
สมาชิกและจานวนเงินที่หมุนเวียนในหนํวยงานได๎เพิ่มมากขึ้น เพื่อชํวยลดปัญหาและข๎อผิดพลาดใน
เรื่องของขั้นตอนระยะเวลาในการดาเนินงานและการให๎บริการที่รวดเร็วถูกต๎องแกํสมาชิก เป็นต๎น”
โดยสามารถวิเคราะห์ผลความต๎องการของผู๎ใช๎งานระบบ ได๎ดังนี้ ต๎องการใช๎งานระบบที่สามารถ
ทางานได๎รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ งํายตํอการใช๎งาน มีการประมวลผลที่ถูกต๎องและแมํนยา ระบบ
สามารถค๎นหาข๎อมูลสมาชิก แก๎ไขข๎อมูลสมาชิกเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได๎ ระบบสามารถก็บข๎อมูล
ในรูปแบบฐานข๎อมูลได๎อยํางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพกวําระบบเดิม ต๎องการให๎การทางานเป็น
ระบบระเบียบยิ่งขึ้น ต๎องการลดปัญหาการชั้นตอนดาเนินงานและการบันทึกจัดเก็บข๎อมูลที่ซ้าซ๎อน
ซึ่งมีความสอดคล๎องกับงานวิจัยของ นิตยา อินทนนท์ และปรียานุช อูปแปง (2552) ได๎พัฒนาและ
จั ดท าระบบจั ดการกองทุ น หมูํบ๎ านและชุ มชนเมือ งของหมูํบ๎ านทํา สี อ.แมํ เมาะ จ.ล าปาง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจั ดทาระบบบริห ารจัดการรข๎อมูล ที่ดี สารถเพิ่มรายได๎และลดคําใช๎จํายจากการ
ดาเนินงาน ซึ่งเป็นการนาเอาคอมพิวเตอร์เข๎ามาชํวยในการบริหารจัดการข๎อมูลภายในกองทุนหมูํบ๎าน
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ซึ่งมีลักษณะเป็นโปรแกรมที่ทาการบันทึกข๎อมูลการทาธุรกรรมตํางๆ ของระบบ รวมทั้งการเก็บบันทึก
ข๎อมูลสมาชิกและข๎อมูลอื่นๆ
จากนั้ นวัตถุประสงค์ข๎อที่ 2 เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริห ารจัดการ
กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ๎านวังยาง คณะผู๎วิจัยใช๎ทฤษฎี Waterfall Model ในการดาเนินการวิจัย
ออกแบบและพัฒนาระบบงานให๎มีความสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎งานระบบ คณะผู๎วิจัยได๎
ดาเนินการออกแบบและพัฒนาแผนภาพกระแสข๎อมูล การอธิบายการประมวลผล แผนภาพแสดง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหวํ า งข๎ อ มู ล ในการออกแบบและพั ฒ นาระบบคณะผู๎ วิ จั ย เลื อ กใช๎ โ ปรแกรม
Microsoft Visual Studio 2010 เป็นชุดเครื่องมือในการพัฒนาในสํวน User Interface และการ
พัฒนาฐานข๎อมูลคณะผู๎วิจัยได๎เลือกใช๎ Microsoft Access 2010 เชํนเดียวกับงานวิจัยของ วิลินดา
ฤทธิศร และคณะ (2552) ได๎พัฒนาระบบบริหารจัดการกลุํมออมทรัพย์สัจจะหมูํบ๎าน สาหรับอานวย
ความสะดวกในการบริหารจัดการกลุํมออมทรัพย์หมูํบ๎าน โดยซอฟท์แวร์แบํงออกเป็น 2 สํวน คือ
สํวนของฐานข๎อมูลจัดเก็บเป็นตารางโดยใช๎ Microsoft Access เป็นเครื่องมือจัดการและในสํวนที่ใช๎
ในการติดตํอกับผู๎ใช๎ออกแบบและพัฒนาพื้นฐานการพัฒนาแอปพลิเคชันด๎วยโปรแกรม Microsoft
Visual Studio ใช๎ ActiiveX Control ตํางๆ ของ Microsoft Visual Studio ชํวยในการออกแบบ
ระบบ
วัตถุประสงค์ข๎อที่ 3 เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศในการบริห าร
จัดการกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ๎านวังยาง คณะผู๎วิจัยได๎การทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบ
ในด๎านตํางๆ (Black Box Testing) ตามประเด็นที่ได๎กาหนดไว๎ ซึ่งผลการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพ
ของระบบ มีคําเฉลี่ยรวมอยูํที่ 4.71 อยูํในระดับสูงมาก โดยเฉพาะด๎านความถูกต๎องในการประมวลผล
ของระบบ (Functional Testing) ซึ่งมีคําเฉลี่ยสู งถึง 5.00 ในระดับสูงมาก รองลงมาคือด๎าน
สมรรถนะภาพในการทางานของระบบ (Performance Testing) ซึ่งมีคําเฉลี่ยอยูํที่ 4.63 อยูํใน
ระดับสูงมาก และด๎านความยากงํายในการใช๎งาน (Usability Testing) มีคําเฉลี่ยอยูํที่ 4.51 อยูํใน
ระดับสูงมาก เนื่องจากระบบที่พัฒนาขึ้นเป็นระบบที่ไมํมีความซับซ๎อน จึงงํายตํอการใช๎งาน
วัตถุประสงค์ข๎อที่ 4 เพื่อหาความพึงพอใจของผู๎ใช๎งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ๎านวังยาง คณะผู๎วิจัยได๎นาระบบไปทดสอบใช๎งานจริงพร๎อม
ให๎ผู๎ใช๎งานระบบตอบแบบสอบถามเพื่อหาความพึงพอใจของผู๎ใช๎งานระบบ โดยแบํงออกเป็น 2 ด๎าน
คือ ด๎านประสิทธิภาพในการใช๎งานประโยชน์ของระบบ และด๎านการออกแบบระบบดังนี้ ผลการ
ประเมินด๎านประสิทธิภาพในการใช๎งานและประโยชน์ของระบบ มีคําเฉลี่ยความพึ งพอใจโดยรวมอยูํที่
3.71 อยูํในระดับมาก โดยเฉพาะเรื่องความถูกต๎องของการประมวลผล สูตรการคานวณและการ
รายงานตํางๆ มีคําเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดที่ 3.92 อยูํในระดับมาก และผลการประเมินด๎านการ
ออกแบบระบบผลการประเมินหาความพึงพอใจของผู๎ใช๎งานระบบด๎านการออกแบบ มีคําเฉลี่ ยคามพึง

655

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

พอใจโดยรวมอยูํที่ 3.54 อยูํในระดับมาก โดยเฉพาะเรื่องระบบมีความเหมาะสมของเมนูการใช๎งาน
มีคําเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดอยูํที่ 3.62 อยูํในระดับมาก
สรุปได๎วํา ระบบบริหารจัดการกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์หมูํบ๎านวังยาง สามารถนาไปใช๎งาน
จริงได๎อยํางมีประสิทธิภาพในเรื่อง การประมวลผลข๎อมูลที่มีความถูกต๎อง รวดเร็ว และแมํนยา รวมถึง
การบันทึกข๎อมูลหลักฐานทางด๎านบัญชีให๎มีความปลอดภัยแล๎วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นการลด
ขั้นตอนการดาเนินงานให๎กับเจ๎าหน๎าที่บุคลากรได๎ ซึ่งสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ วราพร แฮตุ๎ย
และณัฐณิชา ในปินตา (2554) ได๎จัดทาระบบกู๎ยืมเงินกองทุนหมูํบ๎าน กรณีศึกษาบ๎านนาฟาน อ.แมํ
ทะ จ.ลาปาง พบวํา ระบบสามารถใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองได๎ตรงความ
ต๎องการของผู๎ใช๎งานระบบ เห็นได๎จากที่ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตํอการใช๎งานระบบอยูํใน
ระดับมาก จานวน 20 คน ทั้งในด๎านการออกแบบโปรแกรม ความปลอดภัยในการจัดเก็บข๎อมูลและ
ชํวยลดขั้นตอนการทางานที่เคยปฏิบัติอยูํประจา
ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ๎านวังยาง มีระบบงานยํอยแบํงออกเป็น 2 กองทุน คือ
กองทุน สะสมทรัพย์ ฯ และกองทุน ฌาปนกิจฯ ในสํ ว นของกองทุนฌาปนกิจยังไมํมีผู๎ พัฒนาระบบ
นั ก วิ จั ย รุํ น ตํ อ ไปสามารถน าไปตํ อ ยอดในพั ฒ นาระบบให๎ ค รอบคลุ ม ได๎ เพื่ อ การท างานอยํ า งมี
ประสิทธิภาพภายในอนาคต และสามารถพัฒนาระบบการบันทึกข๎อมูลการทาธุรกรรมลงบนสมุดบัญชี
เชํน เดีย วกับ สมุดบัญชีธนาคาร เพื่อเอื้ออานวยในการปฏิบัติ งานของเจ๎าหน๎าที่ และเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานของหนํวยงานได๎
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่อง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบริการจัดการกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ๎านวัง
ยาง ฉบับนี้เป็นงานวิจัยที่ได๎รับสนับสนุนทุนวิจัยประจาปีงบประมาณ 2559 จานวนเงิน 20,000 บาท
จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุลํวงได๎โดยได๎รับ
การอนุเคราะห์ข๎อมูลจากกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ๎านวังยาง จึงขอขอบพระคุณเป็นอยํางสูง
ขอขอบคุณคณะผู๎วิจัยทุกทํานที่มีสํวนรํวมในดาเนินการลงพื้นในการเก็บข๎อมูลที่ใช๎ในการ
วิ จั ย และพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศบริ ก ารจั ดการกองทุ นสั จ จะสะสมทรั พย์ บ๎ านวั งยาง
ตลอดจนการทดสอบระบบและสํงมอบระบบให๎กับหนํวยงานกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์บ๎านวังยาง จน
การดาเนินการวิจัยเสร็จสิ้นลุลํวงไปด๎วยดี
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การวิเคราะห์ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
Analysis of formaldehyde in Cosmetic Products
เฉลิม ทรายอินทร์(Chalerm Saiin)* ยศพล เกษมสุข(Yossapon Kasamsook)
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ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
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บทคัดย่อ
ฟอร์ ม าลดี ไฮด์ เป็ น สารที่ นิย มใช๎ เป็ น สารกั น เสี ยในผลิ ตภั ณ ฑ์เ ครื่ อ งส าอาง แตํ เ นื่อ งจาก
ฟอร์มาลดีไฮด์อาจสํงผลให๎เกิดการระคายเคืองบริเวณตา จมูก ระบบหายใจ และเป็นสารกํอมะเร็ง
ดังนั้ น จึ งจ าเป็ น ต๎อ งมี กฎหมายควบคุ มปริ มาณฟอร์ม าลดี ไฮด์ในตารับเครื่ องส าอาง งานวิจั ยนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการตรวจสอบเอกลักษณ์และปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์เบื้องต๎น และเพื่อ
ทาการตรวจสอบเอกลักษณ์และวิเคราะห์ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางที่มีจาหนําย
ในท๎องตลาด ในขั้น ตอนการพัฒ นากระบวนการตรวจสอบเอกลั กษณ์และปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์
เบื้องต๎น ทาโดยศึกษาเปรียบเทียบจาก 3 วิธีดังนี้ คือ 1) วิธีการตรวจสอบเอกลักษณ์สารละลาย
ฟอร์มาลดีไฮด์โดยการทาปฏิกิริยากับ sulfuric acid และ salicylic acid 2) วิธีการตรวจสอบ
เอกลักษณ์สารละลายฟอร์มาลดีไฮด์โดยการทาปฏิกิริยากับ silver-ammonium-nitrate TS และ 3)
เป็นการพัฒนาจากวิธีที่ 1 โดยทาบนกระดาษกรอง จากการตรวจสอบเอกลักษณ์และปริมาณเบื้องต๎น
ทั้ง 3 วิธีดังกลําวพบวําวิธีแรกเป็นวิธีที่ให๎ผลการตรวจสอบที่สังเกตผลได๎งํายและชัดเจนที่สุด
ในขั้นตอนตํอมาคือการวิเคราะห์หาปริมาณฟอร์มาดีไฮด์ในตัวอยํางเครื่องสาอางที่มีจาหนําย
ในจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกจ านวน 5 ตั ว อยํ า ง โดยใช๎ วิ ธี ม าตรฐาน 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 ได๎ผ ลการวิเคราะห์ปริมาณฟอร์มาดีไฮด์ในตารั บตัวอยําง คือ 0.22%,
0.14%, 0.08%, 0.06% และ 0.01% ตามลาดับ
การศึกษาสรุปได๎วําวิธีตรวจสอบเอกลักษณ์และปริมาณเบื้องต๎นที่พัฒนาขึ้นมาใหมํ ให๎ผลกา
รวิเคราะที่สัมพันธ์กับผลการวิเคราะห์ปริมาณโดยวิธี Acetylacetone method และชํวยเพิ่ม
ความจาเพาะของการวิเคราะห์ นอกจากนี้ยังสามารถนาไปใช๎วิเคราะห์เบื้องต๎นนอกสถานที่ได๎ และ
จากการวิเคราะห์ตัวอยํางเครื่องสาอางที่มีจาหนํายในจังหวัดพิษณุโลกจานวน 5 ตัวอยํางพบวํามี
เครื่องสาอาง 1 ตัวอยํางที่มีปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์เกิน 0.2% ตามที่กฎหมายกาหนด จึงควรมีการ
ตรวจสอบปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ในสาอางอื่นๆ เพิ่มเติม
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คาสาคัญ: ฟอร์มาลดีไฮด์ เครื่องสาอาง 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 semiquantitative 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 semiquantitative 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
บทนา
เนื่องจากปัจจุบันผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข๎าถึงได๎งําย มีหลายหลายรูปแบบ
ให๎เลือกใช๎ ดังนั้นด๎านความปลอดภัย และคุณภาพของผลิตภัณฑ์จึงเป็นอีกปัจจัยที่สํงผลตํอการเลือก
ซื้อ หรือเลือกใช๎ผลิตภัณฑ์ตํางๆเหลํานี้ ทาให๎ผู๎ประกอบการหันมาสนใจคุณภาพ และความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์ประกอบกับกฎหมายที่ออกข๎อบังคับใช๎เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง จึงทาให๎เกิดการ
พัฒนาวิธีวิเคราะห์และเทคนิคในการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกิดขึ้น
ฟอร์ ม าลดี ไ ฮด์ เป็ น สารไมํ มี สี ติ ด ไฟได๎ งํ า ยที่ อุ ณ หภู มิ ห๎ อ ง มี ก ลิ่ น ฉุ น อาจสํ ง ผลให๎ เ กิ ด
ความรู๎สึกระคายเคืองที่บริเวณตา จมูก และระบบหายใจได๎ (US Department of Health and
Human Services, 1999) ฟอร์มาลดีไฮด์มักจะเติมลงในผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางเพื่อชํวยต๎านเชื้อ
แบคทีเรียและเป็นสารกันบูด สารนี้ไมํเป็นประโยชน์ตํอสุขภาพของมนุษย์เพราะมี กลไกการออกฤทธิ์
กดระบบทางเดินหายใจอาจทาให๎เกิดโรคหอบหืด และโรคปอดอักเสบได๎ หากได๎รับสัมผัสทางผิวหนัง
ทาให๎ เกิดการไหม๎และยั งเป็น สารกระตุ๎นให๎เกิดผื่ นแพ๎ นอกจากนี้ยังพบวําเป็นสารกํอมะเร็ง เชํน
มะเร็งโพรงหลังจมูก โดยอาการทางคลินิกจะแบํงเป็นสองระยะคือ ระยะเฉียบพลัน ทางเข๎าสูํรํางกาย
ของฟอร์มาลดีไฮด์นั้น สามารถเข๎าสูํรํางกายได๎ทั้งทางการหายใจ ทางการกิน และซึมผํานผิวหนัง
กรณีที่ได๎รับสารเข๎าสูํรํางกายในปริมาณน๎อยอาจทาให๎เกิดการระคายเคืองได๎ทั้งตํอระบบทางเดิน
หายใจ และดวงตา ซึ่งเป็นอวัยวะที่มีความไวตํอสารสูงและฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารที่ละลายน้าได๎ดีจึง
รู๎สึกระคายเคืองทางเดินหายใจและเยื่อบุได๎งําย แม๎ได๎รับสัมผัสในปริมาณเล็กน๎อย หากได๎รับเข๎าไป
ปริมาณมากจะมีฤทธิ์ระคายเคืองทางเดินหายใจรุนแรง ทาให๎เกิดอาการปอดอักเสบและหอบหืดได๎
การสัมผัสทางผิวหนังทาให๎ผิวหนังไหม๎ เป็นผื่นแดงอักเสบ และหากใช๎มือสัมผัสสารโดยตรงอาจทาให๎
เล็บผิดรูป ในระยะยาว การสัมผัสในระยะยาวมีผลตํอการเกิดมะเร็งโพรงหลังจมูกได๎ในมนุษย์ (ธี
ระศิษฎ์ เฉินบารุง , 2560) การศึกษาพิษวิทยาของสารประกอบนี้แสดงให๎เห็นถึงความเสี่ยงของ
เครื่องสาอางที่มีสํวนผสมของฟอร์มาลดีไฮด์ ดังนั้นการกาหนดคําฟอร์มาลดีไฮด์เป็นตัวแปรควบคุม
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คุณภาพมีความสาคัญมาก (Gholami et al., 2016) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
47) พ.ศ.2550 เรื่องกาหนดวัตถุกันเสียที่อาจเป็นสํวนผสมในการผลิตเครื่องสาอาง โดยประกาศให๎ใช๎
ฟอร์มาลดีไฮด์ได๎สูงสุด 0.2% คานวณในรูป free formaldehyde (สาหรับผลิตภัณฑอื่นๆ ที่มิใช เพื่อ
สุขอนามัยในชองปาก) 0.1% คานวณในรูป free formaldehyde (สาหรับผลิตภัณฑเพื่อสุขอนามัย
ในชองปาก) และหามใชในผลิตภัณฑประเภทฉีดพนเพื่อให๎เกิดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ดีปลอดภัย
ตํอผลการเลือกใช๎
ในการหาปริมาณสารใดสารหนึ่งโดยวิธีการทางหองปฏิบัติการมีอยูหลายวิธี แตวิธีที่นิยมใช
มากคือการวัดความเขม ของสี (colorimetry) หรือการวัดความเขมของแสง โดยการเปรียบเทียบกับ
สารละลายมาตรฐาน (standard solution) ที่ทราบคา ในระยะแรกๆ การเปรียบเทียบความเขมข
องสี อาศัยสายตา (visual colorimetry) เพื่อใหการวัดมีความจาเพาะ(specificity) และความไว
(sensitivity) สูง จึงไดพัฒนาเครื่องมือที่สามารถวัดความเขมของแสงชวงความยาวคลื่นแคบ ๆ ไดอย
างตอเนื่ อ งตามตองการ และใชตั ว ไวแสงที่ มี ประสิ ทธิ ภ าพสู ง เครื่อ งมื อ ดั ง กล าวถู ก เรีย กวา
“สเปกโทรโฟโตมิเตอร” (spectrophotometer) เมื่อใช๎ทั้งสองเทคนิครํวมกันทาให๎เกิดประสิทธิภาพ
ในการวิเคราะห์มากยิ่งขึ้น เกิดเป็นเทคนิค colorimetric spectrometry (ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์,
2560)
การวิเคราะห์ formaldehyde ในเครื่องสาอางโดยเทคนิค 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 จะทา
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 แสดงปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นโดยวิธี Acetylacetone method
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ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงสร๎างกระบวนการตรวจสอบและวิเคราะห์ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางโดยประยุกต์จาก 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) การตรวจหาวัตถุกันเสียในผลิตภัณฑ์ เครื่องสาอางที่มีจาหนํายในประเทศ
ไทย (อลัน อิษวาส และคณะ, 2530) แล๎วนามาวิเคราะห์ฟอร์มาลดีไฮด์ในเครื่องสาอางที่มีจาหนํายใน
จั ง หวั ดพิ ษณุ โ ลกจ านวน 5 ตั ว อยํ า ง เพื่ อตรวจสอบวํ าปริม าณฟอร์ม าลดีไ ฮด์ ในเครื่อ งส าอางใน
ท๎องตลาดเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดหรือไมํ
วัสดุอุปกรณ์สารเคมีและวิธีทดลอง
1. ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
1.1 สารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ (formadehyde solution) ความเข๎มข๎น 34.50%, 17.25%,
1.40 % และ 0.14%
1.2 ตัวอยํางเครื่องสาอางที่เตรียมขึ้นเอง
เตรียมตัวอยํางตามตารางที่ 1 จะได๎ตัวอยํางที่เตรียมขึ้นเองคือ F1, F2, F3, F4 และ F5 ที่มี
ความเข็มข๎นของฟอร์มาลดีไฮด์ 8.62%, 0.86%, 0.49%, 0.14% และ 0.00% ตามลาดับ
ตารางที่ 1 แสดงสํวนประกอบในตารับฟอร์มาลดีไฮด์ที่เตรียมขึ้นเอง
Ingredients
Working formula(g)
F1
F2
F3
F4
Sodium lauryl sulfate
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

F5
2.10
5.90

1.3 ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางที่มีจาหนํายในจังหวัดพิษณุโลกจานวน 5 ตัวอยําง
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางที่สุํมซื้อจากร๎านในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อนามาทดลอง
ตามตาราง 2
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ตาราง 2 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางที่ทาการสุํมเพื่อนามาทดลอง
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
น้ายาล๎างเล็บ
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 เติมน้ากลั่นจนครบขีดปริมาตร
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 การเตรียมน้าแป้ง (starch TS)
ชั่ง 1 g ของ starch เติมน้า 200 ml แล๎วนาไปให๎ความร๎อน ทิ้งให๎เย็นลงแล๎วนา
สํวนที่ใสไปใช๎
2.4 การเตรียมสารละลายมาตรฐานฟอร์มาลดีไฮด์เพื่อใช๎เป็น Stock Solutions
ชั่ง 5 g ของ 37-40 % ของสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ลงใน Volumetric flask
1000 ml เติมน้ากลั่นจนครบขีดปริมาตร
2.5 การเตรียมสารละลายมาตรฐานฟอร์มาลดีไฮด์เพื่อใช๎เป็น Standard Solutions
ปิเปต 5 ml ของสารละลายมาตรฐานฟอร์มาลดีไฮด์ Stock Solutions ใสํลงใน
Volumetric flask 1000 ml เติมน้ากลั่นจนถึงขีดปรับปริมาตร แล๎วปิเปตสารละลายนี้ 5 ml ใสํลง
ใน Volumetric flask 500 ml เติมน้ากลั่นจนถึงขีดบอกปริมาตร (1 ml ของสารละลาย
ฟอร์มาลดีไฮด์นี้จะมีฟอร์มาลดีไฮด์ 1µg/ml)
2.6 เตรียม Sample solutions
ชั่งสารตัวอยํางให๎มีปริมาณ 5 g ลงใน Volumetric flask 100 ml เติมน้ากลั่น
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 ในน้ากลั่นแล๎วปรับปริมาตรให๎ครบ 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 ในน้ากลั่นแล๎วปรับปริมาตรให๎ครบ 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
เติมน้า 100 ml ผสมให๎เข๎ากันแล๎วเติม Potassium iodide 3 g, Sodium bicarbonate 2 g และ
1 N Hydrochloric acid 5 ml ผสมให๎เข๎ากันแล๎วตั้งไว๎ที่มืด 10 นาที แล๎วนามาไตเตรทด๎วย
Sodium thiosulfate solution จนเกิดสีเหลืองเขียว เติม 3 ml ของ starch TS แล๎วทาการไตเตรท
ตํอจนถึงจุดยุติสีฟ้า
3.2 หาความเข๎มข๎นของ 0.1 N Iodine solution
ปิเปต Iodine solution 25 ml ลงใน flask ขนาด 250 ml เติมน้า 100 ml เติม 1
ml ของ 0.1 N Hydrochloric acid ทาการไตเตรทด๎วย Sodium thiosulfate solution จนมีสี
เหลืองแล๎วเติม Starch TS 2 ml ทาการไตเตรทตํอจนถึงจุดยุติไมํมีสี
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 โดยใช๎น้าแป้งเป็นอินดิเคเตอร์ คานวณหาคําความเข๎มข๎นของ
สารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ (1 ml ของ 0.1 N สารละลายไอโอดีน สมดุลพอดีกับ 1.5 mg ของ
ฟอร์มาลดีไฮด์)

664

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

4. วิธีการทดลอง
4.1 การพัฒนากระบวนการตรวจสอบเอกลักษณ์และปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์เบื้องต้นใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
การพัฒนากระบวนการตรวจสอบเอกลักษณ์และปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์เบื้องต๎นในผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอางนี้ได๎ดัดแปลงมาจากวิธีตรวจสอบเอกลักษณ์ของฟอร์มาลดีไฮด์ที่ระบุใน The United
State Pharmacopeia 35-NF 30 โดยศึกษาเปรียบเทียบจาก 3 วิธี ดังตํอไปนี้
4.1.1 ทาปฏิกิริยากับ salicylic acid และ sulfuric acid
ผู๎ วิจั ย ออกแบบวิธีที่ใช๎ในการศึกษาคือทาการทดลองกับสารละลายฟอร์มาดีไฮด์ที่ความ
เข๎มข๎นตํางๆเพื่อสังเกตสีที่เกิดขึ้น และทาการทดลองกับตัวอยํางเครื่องสาอางที่เตรียมขึ้นเองเพื่อ
ศึกษาสีที่เกิดขึ้น เมื่อมีครี มเบสในเครื่องส าอาง สุดท๎ายทาการทดลองในตัวอยํางเครื่องส าอางที่มี
จาหนํายจานวน 5 ตัวอยําง ตามภาพที่ 2
ละลาย 20 mg ของ salicylic acid ใน 5 ml ของ sulfuric acid

  เติม 2 หยดของตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
นาไปอุ่นและสังเกตสีแดงที่ปรากฏขึ้น

ภาพที่ 2 การศึกษาการทาปฏิกิริยาของ formaldehyde solution กับ salicylic acid และ
sulfuric acid
4.1.2 ทาปฎิกิริยากับ Silver-ammonia-nitrate TS
ผู๎ วิจั ย ออกแบบวิธีที่ใช๎ในการศึกษาคือทาการทดลองกับสารละลายฟอร์มาดีไฮด์ที่ความ
เข๎มข๎นตํางๆเพื่อสังเกตสีที่เกิดขึ้น และทาการทดลองกับตัวอยํางเครื่องสาอางที่เตรียมขึ้นเองเพื่อ
ศึกษาสีที่เกิดขึ้น เมื่อมีครี มเบสในเครื่องส าอาง สุดท๎ายทาการทดลองในตัวอยํางเครื่องส าอางที่มี
จาหนํายจานวน 5 ตัวอยําง ตามภาพ 3
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ละลาย 1 ml ของตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในหลอดทดลอง

  เติม 1 ml ของ Silver-ammonia-nitrate TS
เขย่าให้เข้ากันแล้วสังเกตตะกอนของโลหะ หรือสีเทาที่บริเวณหลอดทดลอง

ภาพที่ 3 การศึกษาการทาปฏิกิริยาของ formaldehyde
ในตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษากับ Silver-ammonia-nitrate TS
4.1.3 พัฒนาจากวิธีที่ 1 ทาลงบนกระดาษกรอง
ผู๎ วิจั ย ออกแบบวิธีที่ใช๎ในการศึกษาคือทาการทดลองกับสารละลายฟอร์มาดีไฮด์ที่ความ
เข๎มข๎นตํางๆเพื่อสังเกตสีที่เกิดขึ้น และทาการทดลองกับตัวอยํางเครื่องสาอางที่เตรียมขึ้นเองเพื่อ
ศึกษาสีที่เกิดขึ้น เมื่อมีครี มเบสในเครื่องส าอาง สุดท๎ายทาการทดลองในตัวอยํางเครื่องส าอางที่มี
จาหนํายจานวน 5 ตัวอยําง ตามภาพ 4
เติม 2 หยดของตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ลงบนกระดาษกรอง
  เติม 2 หยดของสารละลาย 20 mg ของ salicylic acid ที-่


ละลายใน 5 ml ของ sulfuric acid

สังเกตการเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 4 แสดงการทาปฏิกิริยาของตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษากับ salicylic acid
และ sulfuric acid บนกระดาษกรอง
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4.2
การวิเคราะปริมาณห์ฟอร์มาลดีไฮด์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางที่มีจาหน่ายภายใน
จังหวัดพิษณุโลกจานวน 5 ตัวอย่าง
วิเคราะห์ปริมาณโดยวิธี Colorimetric/Visible Spectroscopy ดังนี้
1. การเตรียมสารละลายมาตรฐานฟอร์มาลดีไฮด์เพื่อใช๎เป็น Stock Solutions
ชั่ง5g ของ 37-40% ของสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ลงใน Volumetric flask 1000 ml เติม
น้ากลั่นจนครบขีดปริมาตร แล๎วจึงคานวณความเข๎มข๎นที่แท๎จริงของสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์โดยทา
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
โซเดี ย มไทโอซั ล เฟต ใช๎ น้ าแป้ ง เป็ น อิ น ดิ เ คเตอร์ ค านวณหาคํ า ความเข๎ ม ข๎ น ของสารละลาย
ฟอร์มาลดีไฮด์ (1 ml ของ 0.1 N สารละลายไอโอดีน สมดุลพอดีกับ 1.5 mg ของฟอร์มาลดีไฮด์)
2. การเตรียมสารละลายมาตรฐานฟอร์มาลดีไฮด์เพื่อใช๎เป็น Standard Solutions
ปิเปต 5 ml ของสารละลายมาตรฐานฟอร์มาลดีไฮด์ Stock Solutions ใสํลงใน
Volumetric flask 1000 ml เติมน้ากลั่นจนถึงขีดปรับปริมาตร แล๎วปิเปตสารละลายนี้ 5ml ใสํลงใน
Volumetric flask 500 ml เติมน้ากลั่นจนถึงขีดบอกปริมาตร (1 ml ของสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์นี้
จะมีฟอร์มาลดีไฮด์ 1µg/ml)
3. การเตรียมสารละลายตัวอยําง
ชั่งตัวอยํางให๎ได๎น้าหนักแนํนอนปริมาณ 5 g ลงใน Volumetric flask 100 ml เติมน้ากลั่น
จนถึงขีดบอกปริมาตร แล๎วเขยําให๎เข๎ากัน
4. ขั้นตอนการเกิดปฎิกิริยาการทาให๎เกิดสีระหวําง 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 เติมน้ากลั่นจนปริมาตรครบ 30 ml แล๎วเขยําให๎เข๎า
กัน
Reference reagent: ปิเปต 10 ml ของสารละลายตัวอยํางใสํใน Erlenmeyer flask 50
ml เติม 5 ml ของ Reference reagent เติมน้ากลั่นจนปริมาตรครบ 30 ml แล๎วเขยําให๎เข๎ากัน
Blank solution: เติม 5 ml ของ Pentane 2,4–dione reagent ใสํใน Erlenmeyer flask
50 ml เติมน้ากลั่นจนครบ 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
แล๎วเติมน้าปรับปริมาตรด๎วยน้ากลั่นจนครบ 30 ml เขยําให๎เข๎ากัน
4.1 นา Sample solution , Reference reagent , Blank solution และ Standard
solution ทั้งหมดไปแชํในอํางน้าควบคุมอุณหภูมิ โดยใช๎อุณหภูมิ 60 องศา เป็นเวลา 10 นาที
จากนั้นทาให๎เย็นลงในอํางน้าแข็ ง เป็นเวลา 2 นาที ถํายลงในกรวยแยก 50 ml ซึ่งมี 10 ml nbutanolอยูํ ล๎าง flask แตํละใบด๎วยน้ากลั่น 3-5 ml เติมน้าล๎างลงในกรวยแยกนั้นๆ ตามลาดับเขยํา
อยํางแรงภายใน 30 วินาที แล๎วตั้งทิ้งไว๎ให๎แยกชั้น ทาการกรอง n-butanol ผํานกระดาษกรองชนิด
1 PS นา filtrate ไปวัดคําการดูดกลืนแสงที่ 410 nm (Shimadzu, UV-2450 UV-VIS
Spectrophotometer) สาหรับ Sample solution วัดคําการดูดกลืนแสงเทียบกับ Reference
solution บันทึกผลเป็น A1 สํวน Blank solution วัดคําการดูดกลืนแสงเทียบกับ n-butanolบันทึก
ผลเป็น A2 คําการดูกลืนแสงของ Standard solution วัดเทียบกับ n-butanol
4.2 การคานวณ ทาCalibration curve โดยplot กราฟระหวํางความเข๎มข๎นของสารละลาย
มาตรฐานฟอร์มาลดีไฮด์ 5, 10, 15, 20 และ 25 µg กับคําการดูดแสงที่วัดได๎ตํางๆ ที่ความยาว 410
nm (คําการดูดกลืนแสงที่แท๎จริงๆได๎จาการนาคํา A2ไปหักออกจาก A1) % ฟอร์มาลดีไฮด์ในตัวอยําง
= ความเข๎มข๎นที่หาได๎ (µg)/103×น.น.ตัวอยํางที่ชั่ง (g)
5. ขั้นตอนการหา % recovery
5.1 ชั่งน้ าหนั ก ตัว อยํ า งให๎ ไ ด๎คํ าแนํนอน ประมาณ 5 g เติ มสารละลายมาตรฐาน
ฟอร์มาลดีไฮด์ 30 µg ลงใน Volumetric flask 100 ml เติมน้ากลั่นจนถึงขีดปริมาตร เขยําให๎เข๎ากัน
จากนั้นปิเปตสารละลายนี้ 10 ml ใสํใน Erlenmeyer flask 50 ml เติม 5 ml ของ pentane 2,4–
dione reagent เติมน้ากลั่นจนครบ30 ml แล๎วเขยําให๎เข๎ากัน
5.2 ปฎิบัติตามขั้นตอนการทดลองเชํนเดียวกับการหาปริมาณในตัวอยํางฟอร์มาลดีไฮด์
5.3 การคานวณคํา %recovery
% recovery = (x-y)100 /z
เมื่อ x = คําฟอร์มาลดีไฮด์ที่ได๎จากหลังการเติมสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ (g)
Y = คําฟอร์มาลดีไฮด์ที่ได๎ในตัวอยําง (g)
z = สารละลายมาตรฐานฟอร์มาลดีไฮด์ที่เติมในตัวอยําง (g)
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล
การพัฒ นากระบวนการตรวจสอบและวิ เ คราะห์ปริ มาณฟอร์ มาลดีไ ฮด์ เ บื้องต้ น ในผลิตภัณ ฑ์
เครื่องสาอาง
การพัฒนากระบวนการตรวจสอบเอกลักษณ์และปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์เบื้องต๎นในผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอาง ทาโดยดัดแปลงมาจากวิธีตรวจสอบเอกลักษณ์ของฟอร์มาลดีไฮด์ที่ ระบุใน The United
State Pharmacopeia 35-NF 30 โดยศึกษาเปรียบเทียบจาก 3 วิธี ได๎ผลดังนี้
วิธี 1 ทาปฏิกิริยากับ salicylic acid และ sulfuric acid
จากการทดลองกับสารละลายฟอร์มาดีไฮด์ที่มีความเข๎มข๎น 34.50%, 17.25%, 1.40 % and
0.14% พบวํามีสีส๎มแดง แดงเข๎ม ชมพู และสีชมพูอํอน ปรากฏขึ้นตามภาพ 5 (ก)

ภาพที่ 5 สีที่เกิดขึ้นเมื่อ formaldehyde solution ทาปฏิกิริยากับ salicylic acid (20 mg) และ
sulfuric acid; (ก)ใช๎ salicylic acid 20 mg (ข)ใช๎ salicylic acid 2 mg
เมื่อทดสอบโดยลดปริมาณของ salicylic acid ในการทาปฎิกิริยาพบวําสํงผลให๎เห็นสีที่
แตกตํางกัน ที่ความเข๎มข๎นของสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ 34.50%, 3.45%, 0.34 % and 0.03%
พบวํามีสีใส ชมพู ชมพู และสีใส ปรากฏขึ้นตามภาพ 5 (ข)
จากผลการทดลองแสดงให๎เห็นวําเมื่อใช๎ salicylic acid ในปริมาณที่ต่ามากๆ เชํน 2 mg จะ
ไมํสามารถตรวจสอบเอกลักษณ์ของฟอร์มาลดีไฮด์ที่มีความเข๎มข๎นสูง (34.50%) ได๎ โดยจะไมํเห็นสี
ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากความไมํเหมาะสมของอัตราสํวนโดยโมล (mole ratio) ของสารที่เข๎าทา
ปฏิกิริ ย ากัน ดัง นั้ น จึ งควรทาการศึกษาถึ งอัตราสํ ว นโดยโมลที่เ หมาะสมของปฏิ ริยาเคมี ระหวํา ง
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ฟอร์มาลดีไฮด์กับ salicylic acid ในตัวกลางที่เป็นกรด เพื่อที่จะทาให๎ทราบถึงปริมาณ salicylic acid
ที่เหมาะสมตํอการเกิดปฏิกิริยาเคมีกับฟอร์มาลดีไฮด์ในแตํละความเข๎มข๎น
ทาการทดลอง ในตั ว อยํ า งเครื่ อ งส าอางที่ เ ตรีย มขึ้ นเองโดยมี ฟอร์ ม าดี ไ ฮด์ค วามเข๎ ม ข๎ น
8.62%, 0.86%, 0.49 %, 0.14% และ 0.00% พบวํามีสีส๎มแดง เหลืองเข๎ม เหลือง เหลืองอํอนและสี
ใสปรากฏขึ้นตามภาพ 6

ภาพที่ 6 สีที่เกิดขึ้นเมื่อตัวอยํางเครื่องสาอางที่เตรียมขึ้นเองทาปฏิกิริยากับ salicylic acid และ
sulfuric acid
ทาการทดลองในตัว อยํางที่มีจาหนํายจานวน 5 ตัว อยํางภายในจังหวัดพิษณุโ ลก พบวํา
product 1, 2, 3, 4 และ 5 สังเกตเห็นสีเหลืองอมส๎ม เหลืองอํอน เหลืองอํอน เหลืองอํอน และสีใส
ตามภาพ 7
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ภาพที่ 7 สีที่เกิดขึ้นเมื่อ ตัวอยํางผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางที่สุํม ทาปฏิกิริยากับ salicylic
acid และ sulfuric acid
จากการศึกษาโดยทาปฏิกิริยากับ salicylic acid และ sulfuric acid พบวําสีที่ปรากฎขึ้น
จากการทาการทดลองในตัวอยํางเปรียบเทียบ (Formadehyde solution) กับทาการทดลองใน
ตัวอยํางที่เตรียมขึ้นและตัวอยํางผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางที่มีจาหนํายพบวําชํวงสีที่อาจมีปริมาณของ
ฟอร์มาลดีไฮด์เกิน 0.2 % ตามที่กฎหมายกาหนดคือชํวงสีเหลืองอมส๎มจนถึงสีแดง วิธีนี้เป็นวิธีที่เห็น
ความแตกตํางของสีที่สัมพันธ์ตํอความเข๎มข๎นของฟอร์มาลดีไฮด์คํอนข๎างชัดเจน
วิธี 2 ทาปฎิกิริ ยากับ 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 %
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ภาพที่ 8 สารละลายฟอร์มาดีไฮด์ทาปฏิกิริยากับ Silver-ammonia-nitrate TS
ทาการทดลองในตัวอยํางเครื่องสาอางที่เตรียมขึ้นเองโดยมีสารละลายฟอร์มาดีไฮด์ความ
เข๎มข๎น 0.00%, 8.62%, 0.86%, 0.49 %, และ 0.14% พบวําเกิดการตกตะกอนของครีมเบส
(Sodium lauryl sulfate) เมื่อตั้งทิ้งไว๎และเกิดฟองปรากฏขึ้นตามภาพ 9 แตํไมํสามารถสังเกตเห็น
ตะกอนสี เ ทาเกาะข๎ า งหลอดทดลอง เนื่ อ งจากเกิ ด การรบกวนโดยครี ม เบสที่ ใ ช๎ ใ นการเตรี ย ม
เครื่องสาอาง

ภาพที่ 9 ตัวอยํางเครื่องสาอางที่เตรียมขึ้นเองทาปฏิกิริยากับ Silver-ammonia-nitrate TS
ทาการทดลองในตัวอยํางผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง 5 ตัวอยํางที่ซื้อจากร๎านในจังหวัดพิษณุโลก
พบวํา product 1-3 สังเกตเห็นการตกตะกอนของครีมเบส แตํไมํสามารถสังเกตเห็นตะกอนสีเทา
เกาะข๎ างหลอดทดลองเนื่ อ งจากเกิ ดการรบกวนโดยครีม เบสที่ มีใ นผลิ ต ภัณ ฑ์เ ครื่ องส าอาง และ
ผลิตภัณฑ์มีปริมาณฟอร์มาดีไฮด์ต่า สํวน product 4-5 เห็นเป็นสีใสตามภาพ 10 แตํไมํสามารถ
สังเกตเห็นตะกอนสีเทาเกาะข๎างหลอดทดลอง เนื่องจากมีปริมาณฟอร์มาดีไฮด์ต่า
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ภาพ 10 ตัวอยํางจานวน 5 ตัวอยํางภายในจังหวัดพิษณุโลกทาปฏิกิริยากับSilver-ammonia-nitrate
TS
จากการศึกษาโดยทาปฏิกิริยากับ Silver-ammonia-nitrate TS พบวําจะสามารถสังเกตเห็นตะกอน
สีเทาเกาะที่ข๎างหลอดทดลองได๎เฉพาะกรณีที่มีปริมาณฟอร์มาดีไฮด์ในตัวอยําง 1.40-0.14 % โดยต๎อง
ไมํมีการรบกวนจากครีมเบสในเครื่องสาอางด๎วย
วิธี 3 พัฒนาจากวิธีที่ 1 ทาลงบนกระดาษกรอง พบวํากระดาษกรองขาด เมื่อนาไปทาบน
กระจกนาฬิกาก็ไมํสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลง
จากการศึกษาการตรวจสอบเอกลักษณ์และปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์เบื้องต๎นทั้ง 3 วิธี พบวําวิธี
ที่ 1 คือทาปฏิกิริยากับ salicylic acid และ sulfuric acid ให๎ความแตกตํางของการวิเคราะห์
ฟอร์มาลดีไฮด์ที่ความเข๎มข๎นตํางๆได๎ชัดเจนที่สุด และเป็นวิธีที่สามารถนาไปใช๎ได๎จริง แตกตํางจากวิธี
ที่ 2 และ 3 ที่จะต๎องปรับปรุงหรือพัฒนาให๎เหมาะกับการตรวจสอบเอกลักษณ์และปริมาณฟอร์มาดี
ไฮด์เบื้องต๎นในเครื่องสาอาง ดังนั้นจากการพัฒนาการตรวจสอบเอกลักษณ์และวิเคราะห์ปริมาณ
ฟอร์มาลดีไฮด์เบื้องต๎นโดยการทาปฏิกิริยากับ salicylic acid และ sulfuric acid จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด
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การวิเคราะห์หาปริ มาณห์ฟอร์มาลดีไฮด์ในผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางที่มีจาหน่า ยภายในจังหวัด
พิษณุโลกจานวน 5 ตัวอย่าง
จากการวิเคราะห์หาปริมาณห์ฟอร์มาลดีไฮด์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางที่มีจาหนํายภายใน
จังหวัดพิษณุโลกจานวน 5 ตัวอยํางด๎วยวิธี Colorimetric/Visible Spectroscopy โดยได๎ Standard
curve ของ formaldehyde solution ดังภาพที่ 11 มีคํา R-squared เทํากับ 0.9968
0.3
y = 9.5051x + 0.0065
R² = 0.9968

0.25
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0.2
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Concentration of fomaldehyde solution (mg/l)

ภาพ 11 Standard curve ของ formaldehyde solution
ผลจากการวิเคราะห์ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางรวมถึง % recovery
ตามตาราง 3 พบวํา ตัวอยํางผลิตภัณฑ์ที่สุํมจานวน 5 ตัว อยํางในจังหวัดพิษณุโลกมีปริมาณของ
ฟอร์มาลดีไฮด์ 0.22%, 0.14%, 0.08%, 0.06%, 0.01% ตามลาดับ และมี % recovery เทํากับ
107.89%, 114.00%, 114.79%, 101.97% และ 105.20% ตามลาดับ ซึ่ง % recovery อยูํในชํวง
80-120 ทาให๎สามารถยอมรับผลของการวิเคราะห์นี้ได๎
ตาราง 3 ปริมาณของฟอร์มาลดีไฮด์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง และ % recovery
ปริมาณของฟอร์มาลดีไฮด์ใ น
Sample
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง(%)
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
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เมื่ อ เปรี ย บเที ย บความสั ม พั น ธ์ ร ะหวํ า งการพั ฒ นาการตรวจสอบและวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณ
ฟอร์ ม าลดี ไ ฮด์ โ ดยการท าปฏิ กิ ริ ย ากั บ salicylic acid และ sulfuric acid และวิ ธี
Colorimetric/Visible Spectroscopy พบวํามีความสอดคล๎องกันโดยพิจารณาผลการวิเคราะห์จาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางในท๎องตลาดตารับที่ 1 (Product 1) ซึ่งเมื่อตรวจสอบโดยวิธีพัฒนาขึ้น โดย
การทาปฏิกิริยากับ salicylic acid และ sulfuric acid ให๎ผลเป็นสีเหลืองอมส๎มที่อยูํในชํวงที่อาจมี
ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์เกินกวํา 0.2% และเมื่อเทียบผลวิเคราะห์โดยวิธี Colorimetric/Visible
Spectroscopy พบวํามีปริ มาณฟอร์มาลดีไฮด์ 0.22% แสดงวําวิธีที่ พัฒ นาการตรวจสอบและ
วิเคราะห์ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์โดยการทาปฏิกิริยากับ salicylic acid และ sulfuric acid เป็นวิธีที่
สามารถนาไปใช๎ตรวจสอบปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางเบื้องต๎นได๎
สรุปและข้อเสนอแนะ
วิธีการตรวจสอบเอกลักษณ์และปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์เบื้องต๎นโดยทาปฏิกิริยากับ salicylic
acid และ sulfuric acid สามารถตรวจสอบเอกลักษณ์และปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์เบื้องต๎นใน
เครื่ อ งส าอางได๎ เนื่ อ งจากให๎ ผ ลสั ม พั น ธ์ กั บ การวิ เ คราะห์ โ ดยวิ ธี Colorimetric/Visible
Spectroscopy (Acetylacetone method) ซึ่ง เป็ นวิธี มาตรฐานในการวิเ คราะห์ ปริ มาณ
ฟอร์มาลดีไฮด์ ดังนั้นวิธีการตรวจสอบเอกลักษณ์และปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์เบื้องต๎นโดยทาปฏิกิริยา
กับ salicylic acid และ sulfuric acid เป็นวิธีการวิเคราะห์ทางเคมีวิธีหนึ่งที่ทาได๎งําย สะดวก
รวดเร็ว ไมํซับซ๎อน และต๎นทุนต่า และวิธีการนี้ยังเป็นการป้องกันผลบวกเทียมให๎กับการวิเคราะห์
ปริมาณฟอร์มาดีไฮด์โดยวิธี Acetylacetone method
ในการวิเคราะห์ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ในเครื่องสาอางจานวน 5 ตัวอยํางในจังหวัดพิษณุโลก
โดยวิธี Acetylacetone method พบวํามี 1 ตัวอยํางที่มีปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ในเครื่องสาอาง
เทํากับ 0.22 % เกินจากที่กฎหมายกาหนดคือ 0.2% เมื่อพบวํามีผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางที่มีปริมาณ
ฟอร์มาลดีไฮด์เกินกาหนดของกฎหมาย จึงเห็นควรวําในอนาคตควรมีการเพิ่มจานวนของตัวอยํางใน
การตรวจสอบปริมาณของฟอร์มาลดีไฮด์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางชนิดอื่นๆเพิ่มเติม
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได๎รับทุนสนับสนุนการทาวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู๎วิจัย
ขอขอบคุณคุณสกาวรัตน์ ทับทองหลาง ที่ได๎ชํวยจัดหาสารเคมีและตรวจมาตรฐานเครื่องมือที่ใช๎ใน
การทดลอง
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ผลของภูไมท์ซัลเฟตต่อการเจริญของเห็ดเป๋าฮื้อ
Effect of pumice sulfate on the growth of Abalone Mushroom
(Pleurotus ostreatus (FR.) Guel).
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สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ลาปาง
*Corresponding author. yuii_siriprapa@hotmail.com

บทคัดย่อ
การศึกษาผลของภูไมท์ซัลเฟตตํอการเจริญของเห็ดเป๋าฮื้อได๎ศึกษาในอาหารวุ๎นพีดีเอ เมล็ด
ข๎าวฟ่าง และถุงก๎อนเชื้อ จานวน 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
ทุกชุดการทดลองที่เติมภูไมท์ซัลเฟตมีการเจริญของเส๎นใยที่รวดเร็วกวําชุดการทดลองที่ไมํเติมอยํ างมี
นัยสาคัญทางสถิติ โดยชุดการทดลองที่4 มีการเจริญเร็วที่สุด รองลงมาคือชุดการทดลองที่ 3, ชุดการ
ทดลองที่ 5,ชุดการทดลองที่ 2 และชุดการทดลองที่1 โดยวัดขนาดเส๎นผํานศูนย์กลางโคโลนีได๎ 7.92,
7.60, 7.58, 7.52 และ 6.50 เซนติเมตร ตามลาดับ การศึกษาในเมล็ดข๎าวฟ่างพบวําเส๎นใยเห็ดเป๋าฮื้อ
มีการเจริญที่ใกล๎เคียงกันทุกชุดการทดลอง สาหรับการศึกษาผลผลิตเห็ดเป๋าฮื้อในถุงก๎อนเชื้อพบวํา
จานวนดอกเห็ดตํอก๎อน ความกว๎างของดอกเห็ด ความยาวก๎านดอกเห็ด และน้าหนักดอกเห็ด ไมํ
แตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติในทุกชุดการทดลอง ดังนั้นภูไมท์ ซัลเฟตมีผลตํอการเจริญของ
เส๎นใยเห็ดเป๋าฮื้อในอาหารวุ๎นพีดีเอ แตํไมํมีผลตํอการเจริญของเส๎นใยในเมล็ดข๎าวฟ่าง และไมํสํงผล
ตํอผลผลิตเห็ดเป๋าฮื้อในถุงก๎อนเชื้อ
คาสาคัญ : 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
บทนา
เห็ ด ที่ พ บในธรรมชาติ มี จ านวนมากกวํ า 100,000 ชนิ ด โดยพบมากในฤดู ฝ น สามารถ
แบํงเป็นเห็ดรับประทานได๎ เห็ดสมุนไพร และเห็ดพิษ สาหรับเห็ดรับประทานได๎ที่กาลังพัฒนาเป็น
การค๎า เชํน เห็ดเข็มเงิน เห็ดเข็มทอง เห็ดยานางิ เห็ดถั่ว เห็ดตีนแรด และเห็นเป๋าฮื้อ เป็นต๎น โดย
ประเทศไทยถือได๎วํามีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมตํอการเจริญเติบโตของเห็ดได๎เป็นอยํางดี การ
เพาะเห็ดในประเทศไทยทั้งเป็นอาชีพเสริมและอาชีพหลักมีเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยปี 2544/2545 มี
ผลผลิตประมาณ 121,900 ตัน คิดเป็นมูลคํา 5,446 ล๎านบาท ทาให๎เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ
ไมํต่ากวํา 12,000 ล๎านบาท ทั้งนี้เนื่องจากประชากรเพิ่มมากขึ้น จึงมีความต๎องการอาหารโปรตีนที่
ราคาไมํแพง แตํมีคุณคําทางอาหารสูง ดังนั้นธุรกิจการเพาะเห็ดในปัจจุบันจึงมีการเติบโตอยํางรวดเร็ว
(วิทยา ทวีนุช, 2554)
เห็ดเป๋าฮื้อนับวําเป็นเห็ดเศรษฐกิจอีกประเภทหนึ่งที่ตลาดมีความต๎องการสูง ราคาดีตลอดปี
มีรสชาติอรํอย โครงสร๎างดอกเห็ดไมํนิ่ม ไมํเสื่อมสภาพเร็ว จึงเก็บดอกสดไว๎ได๎นาน โรงงานมีความ
ต๎องการสูง สามารถเพาะได๎ในวัสดุหลายชนิด เชํน ขี้เลื่อย ซังข๎าวโพด ฟางข๎าว เป็นต๎น แตํพบวํา
เกษตรกรมีการเพาะกัน น๎ อย เนื่ องจากต๎องใช๎ร ะยะเวลาในการบํม เชื้อนานประมาณ 45 วัน ซึ่ ง
แตกตํางจากเห็ดอื่นๆที่ใช๎ระยะเวลาน๎อยกวํา เชํน เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรมที่ใช๎ระยะเวลาในการบํมเชื้อ
นานประมาณ 18-21 วัน
ภูไมท์ซัลเฟตเป็นสารปรับปรุงสภาพที่มีการพัฒนาคุณภาพขึ้นมาสามารถนาไปใช๎ได๎กับพืช
เกือบทุกชนิด ได๎มีการนามาประยุกต์ใช๎ในการเพาะเลี้ยงเห็ดชนิดตํางๆ เพื่อสํงเสริมการเจริญและเพิ่ม
ผลผลิต เชํน การวิจัยของ ดีพร๎อม ไชยวงศ์เกียรติ(2542) ที่ศึกษาสูตรการทาอาหารวุ๎นเพื่อเพาะเลี้ยง
เห็ดตับเตํา พบวําการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากดอกเห็ดตับเตําบนอาหารวุ๎น พีดีเอ (PDA) ซึ่งใช๎เลี้ยงเห็ด
ทั่ว ๆ ไป แตํสาหรับเห็ดตับเตําพบวําเจริญช๎า ตํอมามีการใช๎ภูไมท์ซัลเฟต 20 กรัมตํอลิตร เติมลงใน
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อาหารในขั้นตอนการเตรียมอาหาร พบวําได๎ผลดีกวําการใช๎พีดีเอเพียงอยํางเดียว เมื่อดัดแปลงเพื่อ
เลี้ยงเชื้อบนเมล็ดข๎าวฟ่าง ก็สามารถทาให๎เชื้อเต็มขวดภายใน 3 สัปดาห์
ดีพร๎ อม ไชยวงศ์เกีย รติ (2543) ใช๎ภูไมท์ซัล เฟต 3% ของน้าหนักวัสดุเพาะแทนปูนขาว
และยิปซั่ม เนื่องจากมี calcite เป็นสํวนประกอบซึ่งเป็นการเพิ่มแคลเซียมและปรับสภาพพีเอชของ
วัสดุเพาะ นอกจากนี้ สามารถใช๎ภูไมท์ผสมกับน้าอัตรา 200-300 กรัมตํอน้า 20 ลิตร รดบนกองและ
รอบกองเพาะเห็ดฟางจนชุํม สามารถลดปริมาณศัตรูเห็ด เชํน ไร มด ปลวก และไส๎เดือนฝอยลงได๎ ทา
ให๎ผลผลิตเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพได๎ระดับหนึ่ง
สุ ทธิชัย สมสุ ข (2553) ได๎ศึกษาผลของการใช๎วัส ดุเพาะและวัส ดุ อาหารเสริมชนิดตํางๆ
ประกอบด๎วย ขี้ฝ้าย ผักตบชวา ภูไมท์ ราข๎าว และผักตบชวาที่ใช๎กับขี้เลื่อยที่ผํานการเพาะมาแล๎ว
รํวมกับกลุํมจุลินทรีย์และน้าหมักชีวภาพตํอผลผลิตเห็ดฟางที่เพาะในตะกร๎าพลาสติก พบวําการใช๎ ภู
ไมท์เป็นวัสดุอาหารเสริมทาให๎ดอกเห็ดฟางมีน้าหนักเฉลี่ยตํอดอกได๎ผลดีเชํนเดียวกับการใช๎ผักตบชวา
ภูไมท์ และราข๎าวเป็ นอาหารเสริ ม โดยไมํมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นใน
งานวิจัยนี้จึงได๎ศึกษาผลของภูไมท์ซัลเฟตที่มีตํอการเจริญของเห็ดเป๋าฮื้อโดยศึกษาการเจริญของเส๎น
ใยในอาหารวุ๎น , เมล็ดข๎าวฟ่าง และในถุงก๎อนเชื้อโดยเปรียบเทียบผลผลิตเห็ดที่ได๎
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของภูไมท์ซัลเฟตที่มีผลตํอการเจริญของเส๎นใยเห็ดเป๋าฮื้อในอาหารวุ๎นพีดีเอ
เมล็ดข๎าวฟ่างและเปรียบเทียบปริมาณของภูไมท์ซัลเฟตที่มีผลตํอผลผลิตเห็ดเป๋าฮื้อในถุงก๎อนเชื้อ
วิธีดาเนินการวิจัย
1.เชื้อเห็ดเป๋าฮื้อ
หัวเชื้อเห็ดเป๋าฮื้อบริสุทธิ์ที่ใช๎ในการวิจัยได๎ทาการจัดซื้อจากกลุํมงานวิจัยพัฒนาธนาคารเชื้อ
พันธุ์พืชและจุลินทรีย์ สานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
2. การศึกษาผลของภูไมท์ซัลเฟตที่มีผลตํอการเจริญของเส๎นใยเห็ดเป๋าฮื้อในอาหารวุ๎น
เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ Potato Dextrose Agar (PDA) ชนิดสาเร็จรูปโดยการผสมกับน้ากลั่น
ตามอัตราสํวน จากนั้นทาการแบํงการทดลองออกเป็น 5 ชุด ชุดการทดลองละ3ซ้า 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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นาแตํละชุดการทดลองบรรจุลงในขวด ปิดจุกสาลี และหุ๎มด๎วยกระดาษ นาไปนึ่งฆําเชื้อที่
อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ตํอตารางนิ้วด๎วยเครื่องนึ่ งฆําเชื้อด๎วยความดันไอน้า
(autoclave) เป็นเวลา 15 นาที
3.การย๎ายเส๎นใยดอกเห็ดลงบนอาหารวุ๎น
ตัดเส๎นใยเห็ดในอาหารวุ๎นด๎วย cork borer ขนาดเส๎นผํานศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร นามา
วางไว๎ตรงกลางอาหารวุ๎น พีดีเอทั้ง 5 ชุดการทดลอง จากนั้นนาไปเก็บไว๎ในที่แห๎ง สะอาด ไมํถูกแสง
จนเส๎นใยเห็ดเจริญรอบเนื้อเยื่อบนอาหารวุ๎น วัดการเจริญเติบโตของเส๎นใยเห็ดโดยวัดขนาดเส๎นผําน
ศูนย์กลางของโคโลนี บันทึกผล
4.เปรียบเทียบปริมาณของภูไมท์ซัลเฟตที่มีผลตํอการเจริญของเส๎นใยเห็ดเป๋าฮื้อในเมล็ดข๎าวฟ่าง
เตรียมเมล็ดข๎าวฟ่างโดยล๎างเมล็ดข๎าวฟ่างให๎สะอาด นาไปแชํน้า 12 ชั่วโมงแล๎วต๎มให๎เมล็ดปริ
แตก เทใสํตะแกรงเกลี่ยให๎ทั่ว ทิ้งไว๎ให๎เย็น แล๎วบรรจุลงขวด ปิดปากขวดด๎วยสาลี หุ๎มกระดาษ
การทดลองนี้ได๎ทาการศึกษาการเจริญของเส๎นใยเห็ดเป๋าฮื้อในเมล็ดข๎าวฟ่าง โดยแบํงการ
ทดลองออกเป็น 5 ชุด ชุดละ3 ซ้า 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)
นาชุดการทดลองทั้งหมดไปนึ่งด๎วยเครื่องนึ่งฆําเชื้อด๎วยความดันไอน้า (autoclave) ที่ความ
ดัน 15 ปอนด์ตํอตารางนิ้ว อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที นาออกจากเครื่องนึ่งฆําเชื้อ
ด๎วยความดันไอน้า วางทิ้งไว๎ให๎เย็น เลือกหัวเชื้อเห็ดเป๋าฮื้อที่เจริญเติบโตดีที่สุดจากผลการทดลองใน
ข๎อที่ 3 โดยใช๎เข็มเขี่ยตัดหัวเชื้อขนาดประมาณ 1ตารางเซนติเมตร มาวางลงในขวดเมล็ดข๎าวฟ่าง
จากนั้นนาไปเก็บไว๎ในที่แห๎ง สะอาด ไมํถูกแสง จนเส๎นใยเห็ดเจริญ บันทึกผลการทดลอง เมื่อเส๎นใย
เห็ดเจริญดีแล๎วให๎เลือกชุดการทดลองที่ดีที่สุด เพื่อนาไปทาการทดลองในขั้นตํอไป
4. เปรียบเทียบปริมาณของภูไมท์ซัลเฟตที่มีผลตํอการเจริญของเส๎นใยและผลผลิตของเห็ดเป๋าฮื้อในถุง
ก๎อนเชื้อ
สูตรอาหารก๎อนเชื้อ ประกอบด๎วย
ขี้เลื่อย
100 กิโลกรัม
ราละเอียด
5 กิโลกรัม
ดีเกลือ
0.2 กิโลกรัม
ปูนขาว
1 กิโลกรัม
น้าสะอาด
60-65 ลิตร
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ถุงก๎อนเชื้อจะทาการแบํงการทดลองออกเป็น 5 ชุด ชุดละ 10 ซ้า 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
หลั งจากเตรี ย มสู ตรอาหารได๎แล๎ ว ให๎ นาสํ ว นผสมทั้งหมดไปคลุ กเคล๎ าให๎ เข๎ากัน วิธีตรวจ
ความชื้นวําเหมาะสมหรือไมํโดยใช๎มือบีบแล๎วแบมือออกดูวําก๎อนขี้เลื่อยยังเป็นก๎อนอยูํ หากระหวําง
บีบมีน้ าไหลออกมาแสดงวําแฉะเกินไปหรือถ๎าแบมือแล๎วก๎อนขี้เลื่อยแตกออกแสดงวําแห๎งเกินไป
จากนั้นบรรจุใสํถุงพลาสติกที่ใช๎เพาะเห็ดเมื่ออัดก๎อนเชื้อแนํนดีแล๎วใสํคอขวดพลาสติกอุดด๎วยสาลีและ
ปิดด๎วยกระดาษแล๎วรัดยางวงให๎แนํน นาก๎อนเชื้อที่ได๎ไปนึ่งฆําเชื้อทันทีใช๎เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง
นับจากน้าเดือดแล๎วทิ้งไว๎ให๎เย็น จากนั้นนาหัวเชื้อเห็ดที่เราเพาะเลี้ยงไว๎ในเมล็ดข๎าวฟ่างที่ดีที่สุดตาม
การทดลองในข๎อ3 ใช๎ประมาณ 20 เมล็ดตํอก๎อนเขี่ยลงในก๎อนเชื้อที่เย็นดีแล๎ว ปิดปากถุงด๎วยสาลี
หรือกระดาษทันที นาก๎อนเชื้อที่ถํายเชื้อเห็ดลงเรียบร๎อยแล๎วไปบํมไว๎ในโรงบํมก๎อนเชื้อตํอไป เมื่อก๎อน
เชื้อมีเส๎นใยขาวทั่วทั้งก๎อน น้าหนักเบากวําตอนเริ่มบํมเชื้อ ไมํมีรา ไมํมีไรศัตรูเห็ด เส๎นใยจับเป็นแผํน
ขาว เป็นตุํมดอกเห็ดเล็กๆ ย๎ายเข๎าโรงเรือนเปิดดอก รดน้าทันที เมื่อถุงก๎อนเชื้อให๎ผลผลิตดอกเห็ด
บันทึกข๎อมูลจานวนดอกเห็ด น้าหนักสดที่ได๎เพื่อหาคําเฉลี่ยตํอดอก ความกว๎างของหมวกดอก ความ
ยาวของก๎านดอกในแตํละชุดการทดลอง
5.การวิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบคําเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New
Multiple Range Test (DMRT)
ผลการวิจัย
1.ผลการศึกษาผลของภูไมท์ซัลเฟตตํอการเจริญของเส๎นใยเห็ดเป๋าฮื้อในอาหารวุ๎น
จากการนาเส๎ นใยเห็ดเป๋าฮื้อขนาดเส๎นผํานศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร มาวางไว๎ตรงกลาง
อาหารวุ๎นพีดีเอ นาไปเก็บไว๎ในที่แห๎ง สะอาด ไมํถูกแสง จนเส๎นใยเห็ดเจริญรอบเนื้อเยื่อบนอาหารวุ๎น
วัดการเจริญเติบโตของเส๎นใยเห็ดโดยวัดขนาดเส๎นผําศูนย์กลางของโคโลนีจนเต็มจานเพาะเชื้อ ผลการ
ทดลองแสดงดังตาราง 1
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ตาราง1 ความกว๎างของโคโลนีเชื้อเห็ดเป๋าฮื้อที่เจริญบนอาหารวุ๎นพีดีเอในแตํละชุดการทดลอง
เส๎นผํานศูนย์กลางของโคโลนีในอาหารวุ๎น (เซนติเมตร)
ปริมาณภูไมท์
ซัลเฟตที่เติม
วันที่ 3
วันที่ 6
วันที่ 9
วันที่ 12
a
b
b
ร๎อยละ 0
1.81
2.66
4.75
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 แสดงถึงความแตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติด๎วย
วิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

จากตาราง 1 พบวํา การเจริญของเส๎นใยเห็ดเป๋าฮื้อในวันที่ 3 ในทุกชุดการทดลองทั้งที่เติม
และไมํเติมภูไมท์ซัลเฟตไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยชุดที่ไมํเติมภูไมท์ซัลเฟต วัดขนาด
เส๎นผํานศูนย์กลางของโคโลนีเฉลี่ยได๎เทํากับ 1.81 เซนติเมตร ในขณะที่ชุดการทดลองที่เติมภูไมท์
ซัลเฟตร๎อยละ 1, 2, 3 และ 4 วัดขนาดเส๎นผํานศูนย์กลางโคโลนีเฉลี่ยได๎ 1.75, 1.78, 1.75 และ 1.80
เซนติเมตร ตามลาดับ
ในวันที่ 6 ของการเจริญของเส๎นใยเห็ด พบวํา ชุดการทดลองที่เติมภูไมท์ซัลเฟตร๎อยละ 4 มี
การเจริญของเส๎นใยดีที่สุด วัดขนาดเส๎นผํานศูนย์กลางโคโลนีเฉลี่ยได๎ 2.95 เซนติเมตร รองลงมาคือ
ชุดการทดลองที่เติมภูไมท์ซัลเฟตร๎อยละ 3, 2 และ 1 ซึ่งความกว๎างของเส๎นผํานศูนย์กลางที่วัดได๎ไมํ
แตกตํางอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติกับชุดการทดลองที่เติมภูไมท์ซัลเฟตร๎อยละ 4 โดยมีขนาดความ
กว๎างของโคโลนีเทํากับ 2.82, 2.82 และ 2.80 เซนติเมตร ตามลาดับ สาหรับชุดการทดลองที่ไมํเติมภู
ไมท์ซัลเฟตพบวํามีความกว๎างของเส๎นผํา นศูนย์กลางของโคโลนีน๎อยที่สุดเทํากับ 2.66 เซนติเมตร แตํ
เมื่อวิเคราะห์ ผลทางสถิติพบวําไมํแตกตํางอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติกับชุดการทดลองที่เติมภูไมท์
ซัลเฟตร๎อยละ 1,2 และ 3
ในวันที่ 9 ของการเจริญของเส๎นใยเห็ด พบวําทุกชุดการทดลองที่เติมภูไมท์ซัลเฟตมีการเจริญ
ของเส๎นใยที่เร็วกวําชุดการทดลองที่ไมํเติมภูไมท์ซัลเฟต อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยชุดการทดลอง
ที่เติมภูไมท์ซัลเฟตร๎อยละ 1, 2, 3 และ 4 มีการเจริญของเส๎นใยซึ่งวัดความกว๎างของเส๎นผําน
ศูนย์กลางโคโลนีได๎ 5.73, 5.74, 5.69 และ 5.63 เซนติเมตร ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติแล๎ว
พบวําทั้ง4 ชุดการทดลองนี้ไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ ในขณะที่ชุดการทดลองที่ไมํเติมภู
ไมท์ซัลเฟตมีการเจริญของเส๎นใยน๎อยที่สุด วัดขนาดเส๎นผํานศูนย์กลางโคโลนีได๎ 4.75 เซนติเมตร
ในวันที่ 12 ของการเจริญของเส๎นใยเห็ด พบวําทุกชุดการทดลองที่เ ติมภูไมท์ซัลเฟตมีการ
เจริญของเส๎นใยที่มากกวําชุดการทดลองที่ไมํเติมอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ 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 สาหรับชุดการทดลองที่ไมํเติมภูไมท์ซัลเฟตวัดขนาดเส๎นผํานศูนย์กลางโคโลนีได๎ 6.50
เซนติเมตร เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบวํา ทุกชุดการทดลองที่เติมภูไมท์ซัลเฟตมีขนาดความกว๎างของ
เส๎นผํานศูนย์กลางของเส๎นใยไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ สาหรับปริมาณภูไมท์ซัลเฟตที่
เติมลงในอาหารวุ๎น (PDA) ในปริมาณที่แตกตํางกัน (ร๎อยละ 1-4) มีผลตํอการเจริญของเส๎นใยเห็ดที่ไมํ
แตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ

ภาพ 1 การเจริญของเส๎นใยเห็ดเป๋าฮื้อในอาหารวุ๎นที่เติมภูไมท์ซัลเฟตร๎อยละ 0 - 4 ในวันที่ 6

ภาพ 2 การเจริญของเส๎นใยเห็ดเป๋าฮื้อในอาหารวุ๎นที่เติมภูไมท์ซัลเฟตร๎อยละ 0 - 4 ในวันที่ 9

ภาพ 3 การเจริญของเส๎นใยเห็ดเป๋าฮื้อในอาหารวุ๎นที่เติมภูไมท์ซัลเฟตร๎อยละ 0 - 4 ในวันที่ 12
2.ผลการเปรียบเทียบปริมาณของภูไมท์ซัลเฟตที่มีผลตํอการเจริญของเส๎นใยเห็ดเป๋าฮื้อในเมล็ดข๎าว
ฟ่าง
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จากการศึกษาผลของภูไมท์ซัลเฟตที่มีผลตํอการเจริญของเส๎นใยเห็ดเป๋าฮื้อในอาหารวุ๎ นได๎
เลือกหัวเชื้อเห็ดเป๋าฮื้อในอาหารวุ๎นที่เติมภูไมท์ซัลเฟตร๎อยละ 3 มาใช๎ในการศึกษาการเจริญของเส๎น
ใยในเมล็ดข๎าวฟ่าง หลังจากการใสํชิ้นวุ๎นที่มีการเจริญของเส๎นใยเห็ดพบวําทุกชุดการทดลองมีการ
เจริญของเส๎นใยใกล๎เคียงกัน ตั้งแตํวันแรกจนถึงวันที่เส๎นใยมีการเจริญในเมล็ดข๎าวฟ่างจนเต็มขวด

ภาพ 4 การเจริญของเส๎นใยเห็ดเป๋าฮื้อในเมล็ดข๎าวฟ่างที่เติมภูไมท์ซัลเฟตร๎อยละ0-4
3.ผลการเปรียบเทียบปริมาณของภูไมท์ซัลเฟตที่มีผลตํอผลผลิตของเห็ดเป๋าฮื้อในถุงก๎อนเชื้อ
หลังจากใสํหัวเชื้อเห็ดเป๋าฮื้อที่เจริญในเมล็ดข๎าวฟ่างลงในถุงก๎อนเชื้อ จากนั้นรอจนเส๎นใยเดิน
จนเต็มก๎อนเชื้อจึงนาเข๎าสูํโรงเรือนเพื่อเตรียมเปิดดอก หลังจากเปิดดอกในโรงเรือนพบวํา ในแตํ ละชุด
การทดลองให๎ผ ลผลิตเห็ดโดยมีจานวนดอกตํอก๎อน ความกว๎างของดอก ความยาวก๎านดอก และ
น้าหนักดอก ไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยจานวนดอกมีความสัมพันธ์กับความกว๎าง
ของดอก คือ หากมีจานวนดอกมาก ความกว๎างของดอกจะน๎อย ในขณะเดียวกันหากจานวนดอกน๎อย
ความกว๎างของดอกจะมาก ดังนั้นการเติมภูไมท์ซัลเฟตในถุงก๎อนเชื้อไมํมีผลตํอผลผลิตเห็ดทั้งจานวน
ดอกเห็ดตํอก๎อนเชื้อ น้าหนักดอก ความกว๎างดอก และความยาวก๎านดอก ดังแสดงในตาราง 2
ตาราง 2 ผลผลิตของเห็ดเป๋าฮื้อในแตํละชุดการทดลอง
ความกว๎างของดอก
เฉลี่ย(เซนติเมตร)

ความยาวก๎านดอกเฉลี่ย
(เซนติเมตร)

จานวนดอกเฉลีย่ ตํอ
ก๎อน

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

ปริมาณภูไมท์ซัลเฟต

น้าหนักดอกเฉลี่ย
(กรัม)

12.98a
3.16a
1.6a
73.48a
ร๎อยละ 4
หมายเหตุ คําเฉลี่ยที่ตามด๎วยอักษรที่แตกตํางกันในแนวตั้ง แสดงถึงความแตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติด๎วย
วิธี DMRT ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95%

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

ภาพ 5 เห็ดเป๋าฮื้อหลังจากเปิดดอกในโรงเรือน

ภาพ 6 เห็ดเป๋าฮื้อในถุงก๎อนเชื้อที่ไมํเติมภูไมท์ซัลเฟต

ภาพ 7 เห็ดเป๋าฮื้อในถุงก๎อนเชื้อที่เติมภูไมท์ซัลเฟต1%
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ภาพ 8 เห็ดเป๋าฮื้อในถุงก๎อนเชื้อที่เติมภูไมท์ซัลเฟต2%

ภาพ 9 เห็ดเป๋าฮื้อในถุงก๎อนเชื้อที่เติมภูไมท์ซัลเฟต3%

ภาพ 10 เห็ดเป๋าฮื้อในถุงก๎อนเชื้อที่เติมภูไมท์ซัลเฟต4%
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาผลของภูไมท์ซัล เฟตตํอการเจริญของเห็ ดเป๋าฮื้อ โดยศึกษาการเติมภูไมท์
ซัลเฟตร๎อยละ 1-4 เปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ไมํเติม ซึ่งแบํงการทดลองออกเป็น การศึกษาใน
อาหารวุ๎นพีดีเอ การศึกษาในเมล็ดข๎าวฟ่าง และการศึกษาผลผลิตเห็ดในถุงก๎อนเชื้อ พบวําการเติมภู
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ไมท์ซัลเฟตในอาหารวุ๎นพีดีเอ ทาให๎เส๎นใยของเห็ดเป๋าฮื้อมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วกวํา เมื่อเทียบกับ
ชุดการทดลองที่ไมํเติมภูไมท์ซัลเฟต
จากการทดลองนี้พบวําภูไมท์ซัลเฟตมีผลตํอการเจริญของเส๎นใยเห็ดในอาหารวุ๎นพีดีเอ การ
เติ มภู ไมท์ซั ล เฟตทาให๎ เส๎ น ใยของเห็ ดเป๋า ฮื้อ มีก ารเจริญ เติ บโตที่ รวดเร็ว กวํ า เนื่ องจากในภู ไมท์
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 และแมกนี เซียมชํวยสํงเสริมการเจริญของเห็ดตระกูลนางรม (Pleurotus spp.)
สาหรับ แรํ ธาตุที่ต๎องการในปริ มาณน๎อยเชํน แคลเซียม สั งกะสี แมงกานีส เหล็ ก คอปเปอร์ และ
โมลิบดีนัม นิยมเติมในปริมาณไมํมาก
งานวิจัยของ Royse et al. (2004) พบวํา การเติมภูไมท์และภูไมท์ซัลเฟตในวัสดุเพาะเห็ด
นางรมขาว (Pleurotus cornucopiae) พบวําเมื่อเติมภูไมท์และภูไมท์ซัลเฟตทาให๎เส๎นใยเห็ดเจริญ
หนาขึ้น สํงผลให๎ระยะเวลาในการจับปุ่มดอกเร็วขึ้น ดอกเห็ดจึงเกิดเร็วขึ้น
สาหรับการศึกษาในเมล็ดข๎าวฟ่างซึ่งเป็นหัวเชื้อกํ อนที่จะนาไปใสํในก๎อนเชื้อพบวําการเติมภู
ไมท์ซัลเฟตไมํมีผลตํอการเจริญของเส๎นใยในเมล็ดข๎าวฟ่าง เนื่องจากพบวํามีการเจริญของเส๎นใยเห็ดที่
ใกล๎เคียงกันทั้งในชุดการทดลองที่เติมและไมํเติมภูไมท์ซัลเฟต และการศึกษาผลผลิตเห็ดเป๋าฮื้อ
หลังจากเปิดดอกในโรงเรือนพบวํา ในแตํ ละชุดการทดลองให๎ผลผลิตเห็ดโดยมีจานวนดอกตํอก๎อน
ความกว๎างของดอก ความยาวก๎านดอก และน้าหนักดอก ไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p>0.05) จากงานวิจัยของ Murugesan et al. (1995) ได๎ศึกษาการเติมยิบซั่มและภูไมท์ซัลเฟตใน
วัสดุเพาะเห็ดนางฟ้า พบวําการเติมภูไมท์ ซัลเฟตร๎อยละ 20 และยิบซั่มร๎อยละ 10 ทาให๎ผลผลิตเห็ด
นางฟ้าที่ได๎ลดลงอยํางมีนัยสาคัญ (p<0.05) นอกจากนี้การเติมภูไมท์ลงในวัสดุเพาะร๎อยละ 20 และ
30 ให๎ปริมาณผลผลิตทั้งหมดไมํแตกตํางจากชุดควบคุมที่ไมํเติม
Fenadzo et al. (2010) ได๎ศึกษาผลของการใช๎วัสดุเพาะเห็ดและอาหารเสริมชนิดตํางๆ
สาหรับการเพาะเห็ดนางฟ้าและนางรม ผลการวิจัยพบวําสัดสํวนของสารตํางๆที่ใช๎เป็นอาหารเสริมไมํ
ควรสูงเนื่องจากมีโอกาสในการลดปริมาณผลผลิต (yield reduction)
Thongsook and Kongbangkerd (2011) พบวําการเติมยิบซั่ม ภูไมท์ และภูไมท์ซัลเฟตใน
วัสดุเพาะเห็ดนางรม ทาให๎เส๎นใยมีความหนาแนํนมากขึ้น เกิดการจับปุ่มดอกกลายเป็นดอกเห็ดได๎เร็ว
ขึ้น แตํไมํมีผลตํอระยะเวลาในการเดินเส๎นใย นอกจากนี้การเติมภูไมท์ซัลเฟตในวัสดุเพาะไมํมีผลตํอ
การยับยั้งการเจริญของเห็ดนางรม แตํการเติมภูไมท์ซัลเฟตในวัสดุเพาะที่ระดับมากเกิน ไปมีผลในการ
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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 ทา
ให๎ระยะเวลาในการเดินของเส๎นใยเห็ ดเป๋าฮื้อทั้งในเมล็ดข๎าวฟ่างและในก๎อนเชื้อเห็ดไมํแตกตํางกัน
ในขณะที่ผลผลิตเห็ดเป๋ าฮื้อก็ไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติในทุกชุดการทดลอง สาเหตุ
เนื่องจากเห็ดเป๋าฮื้อเป็นเห็ดที่อยูํในตระกูลเดียวกับเห็ดนางรม ดังนั้นการใช๎ภูไมท์ซัลเฟตเป็นแหลํง
อาหารเสริมในเห็ดเป๋าฮื้อ จึงให๎ผลการทดลองที่ไมํแตกตํางกัน
ในขณะที่ง านวิจั ย ของ สุ ทธิ ชัย สมสุ ข (2553) ได๎ศึ กษาการใช๎ ขี้ ฝ้ า ย ร าข๎ าว ภู ไมท์
ผักตบชวา และขี้เลื่อยที่ผํานการใช๎งานแล๎วผสมรํวมกับผักตบชวาเป็นอาหารเสริมในการเพาะเห็ดฟาง
ในตะกร๎า พบวําการใช๎ขี้ฝ้ายให๎ผลผลิตดีที่ สุด (น้าหนักสดตํอตะกร๎า) ในขณะที่ภูไมท์ให๎ผลผลิตเห็ด
ฟางดีเทียบเทํากับการใช๎ราข๎าว และผักตบชวา นั่นคือให๎ผลผลิตเห็ดฟางไมํแตกตํางอยํางมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ
ดังนั้นการเติมภูไมท์ซัลเฟตเป็นอาหารเสริมในการเพาะเห็ด จึงให๎ผลแตกตํางกันโดยขึ้นอยูํกับ
ชนิดของเห็ด ในเห็ดฟางพบวําสามารถให๎ผลผลิตดีเทียบเทํากับการใช๎ราข๎าวเป็นอาหารเสริม ในขณะ
ที่เห็ดสกุลนางรม (Pleurotus sp.) พบวําการใช๎ ภูไมท์ซัลเฟตเป็นอาหารเสริมไมํได๎ชํวยเพิ่มผลผลิต
เห็ด แตํชํวยให๎เส๎นใยของเห็ดมีความหนาแนํนมากขึ้น และพบวําเส๎นใยเห็ดเดินเร็วขึ้นในอาหารวุ๎น พีดี
เออยํางเห็นได๎ชัดเจน ถึงแม๎วําการเติมภูไมท์ซัลเฟตไมํมีผลตํอผลผลิตเห็ดเป๋าฮื้อทั้งจานวนดอกเห็ด
ตํอก๎อนเชื้อ น้าหนักดอก ความกว๎างดอก และความยาวก๎านดอกแตํมีผลทาให๎การเจริญเติบโตของ
เส๎นใยในอาหารวุ๎นพีดีเอรวดเร็วกวํา จึงมีสํวนทาให๎สามารถลดระยะเวลาการเกิดดอกเห็ดให๎สั้นลงได๎
กิตติกรรมประกาศ
ผู๎วิจัยขอขอบพระคุณสานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (วช.) ที่ได๎ให๎การสนับสนุนทุน
วิจัยประจาปี 2560
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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง แอปพลิเคชันสื่อการเรียน AR (Augmented Reality) สาหรับเด็กปฐมวัย มี
วัต ถุ ป ระสงค์ 4 ประการ คื อ 1.) เพื่ อ สํ งเสริ ม การเรี ย นรู๎ ของเด็ ก ชั้ น ปฐมวั ย ซึ่ ง เป็ น วั ย ที่ ก าลั ง มี
พัฒ นาการทางสมอง 2.) เพื่ อน าเสนอแนวคิ ด ใหมํ ใ ห๎ กั บการเรี ย นการสอนในปั จุ บัน ที่ หั น มาใช๎
เทคโนโลยี ม ากขึ้ น 3.) เสริ ม สร๎ า งความนํ า สนใจให๎ กั บ การเรี ย นรู๎ โดยน าเทคโนโลยี AR เข๎ า มา
ผสมผสานโลกแหํงความเป็นจริงกับโลกในจินตนาการ และ 4.) เพื่อเพิ่มมูลคําให๎กับสื่อสิ่งพิมพ์ การ
วิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา เครื่องที่ใช๎ประกอบด๎วย 1.) Maya ซึ่งเป็นซอฟแวร์ที่ใช๎สาหรับทาโมเดล
2.) Unity เป็นซอฟแวร์ที่ใช๎รวมตัว Marker เข๎ากับโมเดลหรือวีดิโอ 3.) Vuforia Developer Portal
เป็นคลังข๎อมูลสาหรับเก็บ Marker ของงาน 4.) โปรแกรม Vegas Pro 13 ใช๎สาหรับงานตัดตํอวีดิโอ
จากผลการศึกษาพบวํา กลุํมตัวอยํางที่ทดสอบได๎รับการพัฒนาขึ้น และยังได๎พัฒนาบทเรียนใหมํทาให๎
ผู๎เรีย นได๎รับความสนุกมากขึ้น รวมไปทั้งยังได๎เพิ่มมูลคําให๎กับสื่อสิ่ งพิมพ์อีกด๎วย และเป็นไปตาม
นโยบาย Thailand 4.0
คาสาคัญ : 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
บทนา
ปัจจุบัน AR (Augmented Reality) คือ เทคโนโลยีใหมํ ที่ผสานเอาโลกแหํงความเป็นจริง
(Real) เข๎ากับโลกเสมือน (Virtual) ซึ่งจะทาให๎ภาพที่เห็นเป็นวัตถุ 3 มิติลอยอยูํเหนือพื้นผิวจริง มี
มุมมองถึง360องศา เป็นการเปิดโลกกว๎าง สร๎างสรรค์จิ นตนาการ โดยผํานทางอุปกรณ์ , กล๎องมือถือ
,Computer รํวมกับการใช๎ software ตํางๆ ซึ่งจะทาให๎ภาพที่เห็นในจอภาพนั้นเป็น object โดน AR
นั้นสามารถอยูํได๎ทุกที่หรือสิ่งตํางก็สามารถเติม AR เข๎าไปได๎โดยเป็นสัญลักษณ์ที่แปะอยูํตามวัตถุ
ตํางๆเมื่อ แสกนก็จะมี 3D Model, Video, Web View หลักการทางานของ AR นั้นประกอบด๎วย
1.Marker หรือ Target 2.กล๎อง webcam, โทรศัพท์มือถือที่เอาไว๎สาหรับสแกนตัว Marker 3.สํวน
แสดงผล อาจจะเป็ น จอคอมพิ ว เตอร์ห รื อโทรศัพท์ มือถือ 4.สํ ว นประมวลผลเพื่อ ไว๎ส าหรับ สร๎ า ง
Object3D หรือ Video viewer เชํน Software “Unity” โดยเจ๎าตัว AR นั้นสามารถอยูํได๎ในทุกที่ที่
สามารถติดตัว Marker ไว๎ได๎ เมื่อสแกนก็จะเห็น 3D models, Video, Web view แสดงออกมาบน
อุปกรณ์ที่ใช๎สแกนทาให๎งํายตํอการโฆษณาเพื่อโปรโมทสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชํน สินค๎า , สถานที่ทํองเที่ยว
และงานอีเว๎นตํางๆ และยังใช๎ในด๎านการศึกษาได๎อีกด๎วยนั่นก็คือการเพิ่มตัว Marker ลงไปในหนังสือ
เรียนและเมื่อสแกนก็จะพบกับ 3D Models ที่จะทาให๎นักเรียนได๎เห็นขึ้นมาเป็นวัตถุจริงๆ หรือเมื่อ
สแกนแล๎วจะพบ Video สื่อการเรียนการสอนที่อาจารย์เตรียมไว๎ ทาให๎ผู๎เรียนได๎รับประสบการณ์ใหมํ
ในการเรี ย นรู๎ และยั ง ท าให๎ ผู๎ เ รี ย นตั้ ง ใจเรี ย นมากขึ้ น ไมํ ม ากก็ น๎ อ ย และเทคโนโลยี นี้ ยั ง สามารถ
ปรับเปลี่ยนไปได๎อีกหลายรูปแบบ เพื่อให๎เหมาะสมกับการสอนของวิชาตํางๆ
การนาการเรียนรู๎ผํานเกม (Game Base Learning) มาใช๎เกิดขึ้นมานานแล๎วในตํางประเทศ
แตํยังถือวําเป็นเรื่องใหมํและยังไมํคํอยแพรํหลายมากนัก โดยบริษัทที่นา การเรียนรู๎ผํานเกม เข๎ามาใน
ประเทสไทย สํวนใหญํจะเป็นบริษัทที่ลิขสิทธิ์ของสื่อตํางๆเหลํานั้นอยูํแล๎วในตํางประเทศ ในประเทศ
ไทยมีผู๎เชี่ยวชาญและศึกษาเรื่องนี้อยํางจริงน๎อยมาก เป็นผลให๎ยังไมํมีกการเรียนรู๎ผํานเกมที่มีลิ ขสิทธิ์
เป็นผลจากคนไทยที่ได๎รับการยอมรับจากสากล
ภาษาอังกฤษเป็น ภาษาตํางประเทศที่นิยมใช๎กันอยํางแพรํหลายมากที่สุ ด เนื่องจากเป็น
ภาษากลางที่ใช๎สื่อความหมายไปเกือบทั่วโลก ทั้งในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่จะเข๎าถึงแหลํงวิทยาการ
ตํางๆ และค๎นคว๎าความรู๎ใหมํ ซึ่งปัจจุ บัน มีคนทั่วโลกใช๎ภาษาอังกฤษเนหลักในการสื่อสารถึง 2,000
ล๎านคน หรือ 1 ใน 3 ของประชากรโลก ดังนั้น จึงเป็นความจาเป็นอยํางยิ่งที่จะสํงเสริมให๎ประชากร
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ได๎เรียนรู๎ภาษาอังกฤษในระดับที่จะสื่อสารได๎ เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู๎ และประกอบอาชีพ
ตลอดจนารเจรจาตํอรองสาหรับการแขํงขัน ด๎านเศรษฐกิจและสังคมในเวทีสากล
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.) เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ของเด็กชั้นปฐมวัย ซึ่งเป็นวัยที่กาลังมีพัฒนาการทางสมอง
2.) เพื่อนาเสนอแนวคิดใหมํให๎กับการเรียนการสอนในปัจุบัน ที่หันมาใช๎เทคโนโลยีมากขึ้น
3.) เสริมสร๎างความนําสนใจให๎กับการเรียนรู๎ โดยนาเทคโนโลยี AR เข๎ามาผสมผสานโลกแหํง
ความเป็นจริงกับโลกในจินตนาการ
4.) เพื่อเพิ่มมูลคําให๎กับสื่อสิ่งพิมพ์
วิธีดาเนินการวิจัย
1.รูปแบบการวิจัย
แอปพลิเคชันนี้เป็นงานวิจัยเชิงพัฒนา ที่จัดทาขึ้นเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให๎
เป็นไปตามเทคโนโลยีในปัจจุบัน
2.ประชากรและกลุํมตัวอยําง
กลุํ ม ตัว อยํ างที่ใ ช๎ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นนัก เรี ยนชั้ นปฐมวัย ของโรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จานวน 50 คน
3.เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย
Hardware
- กล๎อง Webcam หรือกล๎องโทรศัพท์มือถือ
- สํวนแสดงผล อาจจะใช๎จอคอมพิวเตอร์ หรือจอโทรศัพท์มือถือ
- เครื่องปริ้นสาหรับปริ้น Marker หรือ Target
- เครื่องคอมพิวเตอร์
Software
- โปรแกรม Unity
- Vuforia Developer Portal
- โปรแกรม Vegas Pro 13
- โปรแกรม Maya
4.การเก็บรวบรวมข๎อมูล
ผู๎วิจั ยทาการเก็บ รวยมรวมข๎อมูลด๎ว ยตนเอง โดยการนาแอปพลิ เคชันไปให๎ กลุํ ม
ตัวอยํางทดลองใช๎ เป็นจานวน 50 คน
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5.การวิเคราะห์ข๎อมูล
ผู๎วิจัยได๎ให๎กลุํมตัวอยํางทาแบบทดสอบกํอนทดลองใช๎แล๎วเก็บผลคะแนนไว๎สาหรับ
เปรียบเทียบกับหลังจากทดลองใช๎ วํามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นมากน๎อยเพียงใด จากนั้นก็ให๎ทา
แบบสารวจความพึงพอใจเพื่อนาเอาข๎อมูลมาคานวณทางสถิติตํางๆ เชํน ร๎อยละ คําเฉลี่ย
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนาซึ่งมุํงศึกษาตามวัตถุประสงค์ นั่นคือ การพัฒนาทาง
สมองของเด็กปฐมวัย การนาเสนอแนวคิดใหมํๆ ให๎กับบทเรียนในปัจจุบัน เสริมสร๎างความนําสนใจ
ให๎กับสื่อการเรียนการสอน และสุดท๎ายคือเพิ่มมูลคําให๎กับสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งผลการวิจัยนั้นก็ได๎พัฒนา
กลุํมตัว อยํางให๎มีความรู๎เพื่มมากขึ้น รวมไปทั้งยังได๎พัฒ นาบทเรียนใหมํให๎กั บผู๎สอนและได๎นาเอา
เทคโนโลยีใหมํมาประยุกต์เข๎ากับสื่อการเรียนการสอน ทาให๎ผู๎เรียนรู๎สึกสนุกและแปลกใหมํ และยังได๎
เพิ่มมูลคําให๎กับสื่อสิ่งพิมพ์ในยุคที่หนังสือเริ่มนิยมน๎อยลง
อภิปรายผล
ผลการวิ จั ย สอดคล๎ อ งกั บ สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว๎ สอดคล๎ อ งกั บ งานวิ จั ย เรื่ อ ง “ผลการใช๎
แอพพลิเคชั่นส าหรับ สอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษบนแท็บเล็ตวิช าภาษาอังกฤษสาหรับ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2” ทั้งนี้เพราะมีการทางานที่คล๎ายคลึงกัน กํอนที่สร๎างได๎นั้นได๎มีการสัมภาษณ์
ผู๎เชี่ยวชาญด๎านเนื้อหาในวิชา ภาษาอังกฤษ เพื่อนาผลมาวิเคราะห์ พร๎อมทั้งกาหนดวัตถุประสงค์ เพื่อ
ใช๎ในการสร๎ างแอปพลิเคชัน สาหรับสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังได๎อาศัยหลักจิตวิทยาการ
เรียนรู๎ นั่นคือเมื่อเรียนรู๎ไปแล๎วก็ได๎ทาการทดสอบความรู๎ของผู๎เรียน
ข้อเสนอแนะ
จากผลสรุปและการอภิปรายผลการวิจัย ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช๎
ประโยชน์ และข๎อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งตํอไป ดังนี้
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. กํอนการนาแอปพลิเคชันสาหรับสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษบนแท็บเล็ตวิชาภาษาอังกฤษ
ไปใช๎กับ นั กเรี ย นควรมีการตรวจการใช๎งานนักเรียนมีทั กษะการใช๎แท็บเล็ ตกํ อน ซึ่ ง
นักเรียนควรเรียนรู๎ขั้นตอนและวิธีการใช๎ให๎ถูกต๎อง เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในด๎านตํางๆ
กับการจัดการเรียนการสอน
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2. ควรมี ก ารเตรี ย มความพร๎ อ มของอุ ป กรณ์ ห๎ อ งเรี ย น สั ญ ญาณอิ น เทอร์ เ น็ ต และ
อินเทอร์เน็ตไร๎สายให๎พร๎อมกํอนการจัดการเรียนการสอน
3. ควรมีการวิจัยและพัฒนา แอปพลิเคชันสาหรับสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่สอดแทรก
กิจกรรมคุณธรรมให๎มีความหลากหลาย เชํน กิจกรรมเพื่อนชํวยเพื่อน หรือการผลิตสื่อที่
หลากหลาย เชํน 3D ในการผลิตตัวสื่อ การใช๎บทบาทสมมุติให๎นักเรียนมีสํวนรํวมใน
กิจกรรม จะทาให๎นักเรียนเกิดความกระตือรือร๎นในการเรียนรู๎
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนา แอพพลิเคชั่นบนแท็บเล็ต ไปใช๎รํวมกับวิธีสอน
ตํางๆ เชํน การเรียนแบบรํวมมือ การเรียนแบบสืบสอบ
2. ควรมี ก ารพั ฒ นาแอพพลิ เ คชั่ น บนแท็ บ เล็ ต ส าหรั บ การจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช า
ภาษาอังกฤษในการพัฒนาทักษะการอํานและการเขียน
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ส าเร็ จ ลุ ลํ ว งไปได๎ ด๎ ว ยดี เนื่ อ งจากได๎ รั บ การชํ ว ยเหลื อ จากหลายๆฝ่ า ย
โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ทรงเกียรติ ภาวดี ในการแนะนา ตรวจสอบ ให๎
ข๎อเสนอแนะ ติดตามความเคลื่อนไหวของงานวิจัย ผู๎จัดทารู๎สึกซาบซึ้งในความกรุณาของอาจารย์เป็น
อยํางยิ่ง และขอขอบพระคุณเป็นอยํางสูงไว๎ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.ผุสดี พรผล ที่ได๎กรุณาให๎คาแนะนา ตักเตือน และ
ให๎แนวคิดตํางๆที่เป็นประโยชน์อยํางมาก
ขอขอบพระคุณ คณะอาจารย์ทุกๆทําน เพื่อนๆนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภั ฏภูเก็ต ที่ให๎การ
ชํวยเหลือในการทางานวิจัยฉบับนี้ นอกจากนี้ผู๎วิจัยยังได๎รับการชํวยเหลือและกาลังใจจากคุณพํอ คุณ
แมํ เพื่อนๆ ตลอดจนบุคคลตํางๆที่คอยให๎ความชํวยเหลืออีกมากมาย ที่ไมํสามารถกลําวนามได๎หมด
ในที่ นี้ ผู๎ วิ จั ย รู๎ สึ กซาบซึ้ ง ในความกรุ ณ าและความปรารถนาดีข องทุ ก ทํา นเป็ น อยํ า งยิ่ ง จึ ง กราบ
ขอบพระคุณและขอบคุณไวในโอกาสนี้
เอกสารอ้างอิง
ก๎องเกียรติ หิรัญเกิด. (2558). ขั้นตอนการทา VIDEO AR. App ตอนที่ 1/2. เข๎าถึงเมื่อ 14 มีนาคม
2561 ค๎นจาก https://www.youtube.com/watch?v=HziWHKmJ3A&list=WL&index=3&t=0s
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จองห๎องประชุมออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 2) เพื่อให๎ทา
การจองห๎องประชุมเป็นที่เรียบงํายและรวดเร็วไมํเสียเวลากับการจัดเก็บข๎อมูล ซึ่งอยูํในรูปแบบ Web
database โดยสามารถตรวจสอบข๎อมูล เพิ่ม ลบ แก๎ไข รวมไปถึงรายละเอียดตํางๆของห๎องประชุม
ดังนั้น ผู๎วิจัย จึงได๎จั ดทาระบบนี้ขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกให๎ แกํบุคลากรและเจ๎าหน๎าที่ข องคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได๎นาไปใช๎เป็นระบบสารสนเทศสาหรับการจัดการทรัพยากร (ห๎อง
ประชุม) จะชํวยเพิ่มอานวยความสะดวกแกํเจ๎าหน๎าที่ให๎สามารถตรวจสอบความพร๎อมใช๎งานของห๎อง
ประชุม สามารถจอง ยกเลิกการจอง ตรวจสอบข๎อมูล เปลี่ยนแปลงการจอง ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: 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
บทนา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ซึ่งทางคณะได๎มีการให๎บริการ
ในด๎านตํางๆเพื่ออานวยความสะดวกให๎กับนักศึกษาและบุคลากรในคณะ ซึ่งรวมไปถึงการเปิดให๎ใช๎
ห๎องประชุม เพื่อไว๎ใช๎สาหรับการสัมมนาจัดอบรม หรือการเรียนการสอน นอกห๎องเรียน โดยผู๎สนใจ
ที่จะใช๎ห๎องประชุมจะต๎องกรอกข๎อมูลเพื่อทาการจองห๎องประชุมกํอนใช๎งาน โดยระบบการจองจะเป็น
ระบบ เขียนด๎วยมือ และจัดเก็บเป็นเอกสารรวมไปถึงในแตํลํะครั้งผู๎ที่จะขอใช๎บริการจะไมํสามารถเช็ค
ได๎วําห๎องประชุมไหนวําง หรือไมํวําง ซึ่งทาให๎เกิดข๎อผิดพลาดในการจองห๎องประชุมทั้ง ปัญหาด๎าน
การจองห๎องประชุมที่อาจจะชนกัน ปัญหาในความลํ าช๎าของผู๎ดูแลในการตรวจสอบผู๎ขอเข๎าใช๎บริการ
ห๎องประชุม รวมไปถึงปัญหาในด๎านเอกสารที่อาจจะเสื่อมเสีย หรือเสียหายจากการเก็บไว๎ได๎
ในปัจจุบันการจองห๎องภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ไมํ
วําจะเป็นห๎องประชุมเพื่อการเรียนการสอน ประชุม สัมมนา หรืออบรม ผู๎ใช๎จาเป็นต๎องเดินทางมา
หรือพูดคุยกับ ผู๎ดูแลห๎องเพื่อทาการค๎นหาเวลาและห๎อง ที่วํางซึ่งทาได๎ยากและเสียเวลาทั้งสองฝ่าย
บทความนี้จึงนาเสนอการพัฒนาระบบออนไลน์เพื่อการจัดการห๎องประชุม การเรียน การสอน และ
สัมมนา โดยที่ระบบนี้จะอานวยความสะดวกกับผู๎ ที่ต๎องการใช๎ห๎องด๎วยการให๎ผู๎ใช๎สามารถจองห๎อง
และค๎นหาดูห๎องที่วํางได๎ผํานระบบ ในขณะเดียวกันระบบนี้ก็อานวยความสะดวกให๎กับผู๎จัดการห๎อง
ในการประสานงานกับ ผู๎ดูแลเปิ ดปิดห๎องเพื่อให๎ บริการห๎องกับผู๎ ใช๎ทั่วไป ในการออกแบบระบบนี้
ผู๎จัดทาได๎คานึงถึงความสะดวกและงํายตํอการใช๎งานของผู๎จองห๎องเป็นหลัก โดยเน๎นผู๎ใช๎เป็นสาคัญ
ดังนั้นผู๎จัดทาได๎มองเห็นปัญหาดังกลําวจึงจัดทาระบบ จองห๎องประชุมออนไลน์ ขึ้นเพื่อนา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช๎กับระบบการจองห๎องประชุม เพื่อแก๎ไขปัญหาในด๎านความลําช๎า และ
ลดความผิดพลาดในการจองห๎องประชุม รวมไปถึงเพื่ออานวยความสะดวกให๎กับผู๎มาขอใช๎บริการ
และเจ๎าหน๎าที่
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่ อ พั ฒ นาระบบการจองห๎ อ งประชุ ม ออนไลน์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
2.เพื่อให๎ทาการจองห๎องประชุมเป็นที่เรียบงํายและรวดเร็วไมํเสียเวลากับการจัดเก็บข๎อมูล
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ระบบการจองห๎องประชุม ได๎จัดทาระบบนี้ขึ้นมาเพื่อต๎องการอานวยความสะดวกสบายให๎แกํ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต หรือผู๎ที่ต๎องการตรวจสอบความพร๎อมใช๎
งานของห๎องประชุม สามารถจอง ยกเลิกการจอง เปลี่ยนแปลงการจอง ซึ่งผู๎วิจัยได๎ทาการศึกษา
หลักการทฤษฎีตํางๆ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องในการพัฒนาระบบโดย มีรายละเอียด ดังตํอไปนี้
1. การจอง สมาชิก ผู้ดูแลระบบ และห้องประชุม
การจอง หมายถึง แสดงความต๎องการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชํ น มีการนัดหมายการประชุม สถานที่
แหํงหนึ่ง จึงทาการจองลํวงหน๎า วําต๎องการใช๎ห๎องประชุมนั้น เพื่อให๎วันและเวลาไมํซ้ากัน
สมาชิก หมายถึง สมาชิกในการจองห๎องประชุมออนไลน์ ที่สามารถทาการจองห๎องประชุมได๎
ซึ่งจะต๎องทาการสมัครกํอนจึงจะทาการจองได๎
ผู้ดูแลระบบ หมายถึง ผู๎ควบคุมระบบการจองห๎องประชุมทั้งหมดที่มีอานาจในการอนุมัติ
หรือยกเลิกการจอง รวมไปถึงยกเลิกการสมัครสมาชิกได๎
ห้องประชุม หมายถึง สถานที่ที่บุคคลหลาย ๆ บุคคล ทาการนัดหมายมารวมตัวกัน เพื่อทา
การปรึกษาในเรื่องตําง ๆ เพื่อทาความเข๎าใจไปพร๎อม ๆ กัน
2. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
อานาจ สวัสดิ์นะที(2557 : บทคัดย่อ) การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจองห๎องประชุม
ออนไลน์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการใช๎งานห๎องประชุม ในมหาวิทยาลัยซึ่ง
ปัจจุบันเป็นแบบกรอกเอกสารและรอผล การตอบรับทาให๎ต๎องใช๎ระยะเวลาในการติดตามผลนาน
เมื่อมีการพัฒนาระบบการใช๎งานนี้ขึ้นมาก็จะอานวยความ สะดวกให๎กับผู๎ใช๎งานในสํวนตํางๆ ของ
ระบบ ประกอบด๎วย อาจารย์หรือบุคคลภายนอกของมหาวิทยาลัย ผู๎ดูแลระบบ ได๎แกํกองอาคารซึ่ง
เป็นผู๎รวบรวมเอกสารและการตอบรับหรือปฏิเสธในการจองห๎องประชุม
การวิจัยนี้ใช๎รูปแบบการทางานแบบออนไลน์โดยการพัฒนาเว็บไซต์ที่สะดวกตํอการเข๎าถึง
ของคณาจารย์และ บุคคลภายนอกจากที่ตํางๆ ที่ต๎องการจองใช๎ห๎องประชุมในการจัดกิจกรรมตํางๆ
เชํน การจัดกิจกรรมของแตํละคณะ หรือ สาขาวิชา การจัดสัมมนาในรายวิชาตํางๆ ซึ่งต๎องใช๎ห๎อง
ประชุมตามขนาดของนักศึกษา
จากผลการทดสอบการวิจัยพบวําเว็บไซต์ดังกลําวสามารถตอบสนองการใช๎งาน สาหรับการ
จองห๎องประชุม มหาวิทยาลัย มีรูปแบบเว็บที่งํายตํอการใช๎งาน มีกราฟิกประกอบเพื่อเพิ่มความ
สวยงาม และมีคาแนะนาสาหรับผู๎ใช๎งาน ทั่วไป ทาให๎งํายและสะดวกตํอการใช๎งาน
สุรักษ์ สิมคาน (2558 : บทคัดย่อ) ในปัจจุบันการจองห๎อง ไมํวําจะเป็นห๎องค๎นคว๎าสํวนตัว
ห๎องประชุมกลุํมยํอย ซึ่งผู๎ใช๎บริการจาเป็นต๎องเดินมาขออนุญาตจากผู๎ดูแลห๎อง และผู๎ดูแลจะ ค๎นหา
เวลาและห๎องที่วําง ซึ่งเป็นการเสียเวลาทั้งสองฝ่าย บทความนี้จึงนาเสนอการพัฒนาระบบบริหาร
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จัดการจองห๎อง ออนไลน์ เพื่อการจัดการจองห๎องสืบค๎นสํวนตัว ห๎องประชุมกลุํมยํอย โดยที่ระบบนี้จะ
อานวยความสะดวกให๎กับผู๎ที่ ต๎องการใช๎ห๎อง ให๎สามารถจองห๎องและค๎นหาดูห๎องที่วํางผํานระบบ
และขณะเดียวกันระบบนี้ก็จะอานวยความสะดวก ให๎กับผู๎ดูแลห๎องในการเปิดและปิดห๎องให๎บริการ
กับผู๎ใช๎บริการ ในการออกแบบระบบนี้คานึงถึงความสะดวกและงํายตํอการใช๎งานของผู๎รับบริการเป็น
หลัก
ระบบบริหารจัดการจองห๎องออนไลน์ ที่ได๎พัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่ม ความสะดวกในการทางาน
ระหวํางผู๎ใช๎บริการและผู๎ให๎บริการ ให๎มีการทางานที่รวดเร็วขึ้น เนื่องจากกระบวนการทางาน ของ
ระบบเดิมจะมีความยุํงยากเนื่องจากต๎องมีการติดตํอ สํงหนังสือ สืบค๎นห๎องวํางและตารางเวลา ซึ่ง
ระบบบริหารจัดการจองห๎องออนไลน์มีความคล๎ายคลึงกันในหนํวยงานตํางๆ จึงสามารถนาไปใช๎งาน
รํ ว มกั น ได๎ โ ดยไมํ ต๎ อ งพั ฒ นาหลายๆ ระบบ คื อ พั ฒ นาระบบให๎ มี ก ารท างานแบบศู น ย์ ก ลาง
(Centralize) ได๎
วิธีดาเนินการวิจัย
1.ขอบเขต
ระบบการจองห๎องประชุมออนไลน์ จะแบํงขอบเขตงานออกเป็น 2 สํวน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผู้ดูแลระบบ
- สามารถเพิ่ม ลบ แก๎ไขข๎อมูลห๎องประชุม
- สามารถอนุมัต/ิ ยกเลิกการจอง
- สามารถอนุมัต/ิ ยกเลิกการสมัครสมาชิก
- สามารถแสดงข๎อมูลการจองห๎องประชุม
- สามารถดูรายละเอียดตํางๆของห๎องประชุม
ส่วนที่ 2 ผู้ใช้งาน
1. สมาชิก
- สามารถทาการจองห๎องประชุมได๎
- สามารถแสดงข๎อมูลการจองได๎
- สามารถแสดงข๎อมูลห๎องประชุมได๎
- สามารถตรวจสอบห๎องวํางได๎
- สามารถดูรายละเอียดตํางๆของห๎องประชุมได๎
- สามารถแก๎ไข/ยกเลิกการจองได๎
2. ผู๎ใช๎งานทั่วไป
- ต๎องทาการสมัครสมาชิกกํอนเข๎าใช๎งานระบบ
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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. ขั้นตอนการดาเนินการ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งขั้นตอนการ
ดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้
1.1 การวิเคราะห์ (Analysis) ผู๎วิจัยได๎ศึกษาสภาพปัญหาของการจองห๎องประชุม พบวําการ
จองห๎องประชุมแตํละครั้งมีความลําช๎าในการจัดการข๎อมูล อีกทั้งประสบกับปัญหาตําง ๆ เชํน เอกสาร
ที่ใช๎ในการจัดเก็บข๎อมูล บางครั้งข๎อมูลอาจมีความสูญหายจากการฉีกขาดของเอกสารและการจัดสํง
เอกสารมีความลําช๎าในการทางานเป็นต๎น ดังนั้นผู๎วิจัยจึงศึกษาความเป็นไปได๎โดยการแก๎ปัญหาด๎วย
การพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการจองห๎องประชุมออนไลน์ อีกทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ปัจจุบันสามารถเข๎าถึงได๎งํายและสะดวกตํอการใช๎งานมากขึ้น
1.2 การออกแบบระบบ แบบจาลองขั้นตอนการทางานของระบบโดยใช๎ context diagram
แสดงการทางานของระบบ โดยสามารถจาลองได๎ด๎วยแผนภาพกระแสข๎อมูล (Data Flow Diagram :
DFD) ได๎ดังนี้
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ภาพ 1 แสดงขั้นตอนการทางานของระบบ
มีขั้นตอนการทางานของระบบตามภาพที่แสดงดังนี้
1. User ทาการสมัครสมาชิกเพื่อเข๎าใช๎งานระบบ
2. User ทาการ login เข๎าสูํระบบ
3. User ตรวจสอบข๎อมูลการจอง
4. User ทาการจองห๎องประชุม
5. User สามารถดูข๎อมูลการจอง
6. Admin สามารถดูข๎อมูลการจองและอนุมัติการจองห๎องประชุม
7. User ทาการ logout ออกจากระบบ
8. ข๎อมูลจะถูกจัดเก็บในฐานข๎อมูล
1.3 ขั้นตอนในการออกแบบ (Design) ได๎ดาเนินการออกแบบโครงรํางจอภาพให๎มีความงําย
เหมาะสมกับผู๎ใช๎งานทั่วไป และออกแบบระบบสารสนเทศ

702

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

ภาพ 2 แผนผังความสัมพันธ์ระหวํางตารางและข๎อมูล
1.4 ขั้นตอนการพัฒนา (Development) ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นสามารถทางานผําน
เครื อขํายอินเทอร์ เน็ ตและจั ดเก็บข๎อมูล ลงฐานข๎อมูลจึงเลือกใช๎โปรแกรมจัดการระบบฐานข๎อมูล
MySQL และเขียนสคริปต์ด๎วยภาษาPHP หลังจากได๎การพัฒนาระบบทดสอบติดตั้งระบบฐานข๎อมูล
บนเซิร์ฟเวอร์จาลองบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู๎ใช๎บริการ (Client) เพื่อตรวจสอบด๎านข๎อมูลและด๎าน
การออกแบบระบบปรับปรุงแก๎ไขข๎อบกพรํอง

ภาพ 3 การทางานรํวมกันระหวํางเครื่อง
1.5 การทดลองใช๎ (Implementation) ผู๎วิจัยได๎นาระบบสารสนเทศทดลองใช๎ หลังจากการ
ทดลองและได๎นาระบบสารสนเทศไปใช๎งานจาเป็นต๎องบารุงรักษาข๎อมูลให๎มีความถูกต๎องรวมทั้ง
เพิ่มเติมฟังก์ชันการทางานอื่น ๆ
1.6 สถิติที่ใช๎ในการทดลอง ได๎แกํ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนาคําเฉลี่ยที่ได๎
เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (พิสุทธา อารีราษฎร์. 2550 : 176) ดังนี้
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คําเฉลี่ยเทํากับ 4.50 – 5.00 หมายความวํา ระดับมากที่สุด
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
ระบบสารสนเทศสาหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการจองห๎องประชุมออนไลน์ที่
พัฒนาขึ้นโดยวิจัยสามารถนาไปใช๎งานได๎จริง

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 จานวน 5 ฉบับ มี รายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู๎ใช๎งาน
ความพึงพอใจตํอระบบ
ด้านเนื้อหาระบบ
1. ระบบตอบสนองตามความต๎องการของผู๎ใช๎
2. ระบบมีความถูกต๎องนําเชื่อถือ
3. ระบบแสดงข๎อมูลได๎อยํางเหมาะสมครบถ๎วน
ด้านการใช้งาน
4. ความงํายในการใช๎งานระบบ
5. ระบบมีเมนูการเลือกใช๎งานเหมาะสม
6. มีการใช๎รูปแบบตัวอักษรที่เหมาะสม อํานงําย
7. มีการใช๎ขนาดอักษรที่เหมาะสม
8. มีการเลือกใช๎สีที่เหมาะสมสบายตา
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
9. ระบบชํวยให๎ประหยัดกระดาษในการทางาน
10.ระบบชํวยให๎การประมวลผลข๎อมูลมีความถูกต๎องแมํนยา
11.ระบบไปใช๎ประโยชน์ตํอยอดงานอื่นๆได๎
โดยรวม

x

SD.

ระดับความพึง
พอใจ

4
4.2
4.4

0
0.44
0.54

มาก
มาก
มาก

4.4
3.8
4
4.2
3.6

0.54
0.44
0
0.44
0.54

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.6
4.6
4.8
4.2

0.54
0.54
0.44
0.40

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 1 พบวํา ผู๎ใช๎งานระบบจองห๎องประชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ ภูเก็ต มีความพึงพอใจตํอระบบจอง ห๎ องประชุม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นโดยรวม พบวํา ผู๎ใช๎
ระบบจองห๎องประชุ ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีความพึงพอใจ
ตํอระบบอยูํในระดับ มาก
สรุปและอภิปรายผล
การพัฒนาระบบจองห๎องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
พบวํา ระบบจองห๎องประชุมประกอบด๎วย ตรวจสอบข๎อมูล เพิ่ม ลบ แก๎ไข รวมไปถึงรายละเอียด
ตํา งๆของห๎ อ งประชุ ม และผู๎ ใช๎ มี ความพึ งพอใจตํอ ระบบจองห๎ องประชุม คณะวิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต โดยภาพรวมผู๎ใช๎งานโปรแกรมอยูํในระดับมาก ซึ่งด๎านที่มีความ
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พึงพอใจมากที่สุดคือด๎านประโยชน์และการนาไปใช๎ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการวางแผนกํอนดาเนินงาน
การวิเคราะห์ ระบบที่มีขั้นตอนที่เชื่อถือได๎ตลอดจนการออกแบบและพัฒ นาโปรแกรมให๎ส ามารถ
จัดการระบบการห๎องประชุมสะดวกยิ่งขึ้น สามารถตรวจสอบสถานะห๎องประชุม มีระบบสมาชิกเข๎า
มาจัดการเพื่อให๎งํายตํอการเก็บข๎อมูลผู๎เข๎าจองห๎องประชุมมีระบบการจองที่ใช๎งานได๎งําย ไมํซับซ๎อน
สามารถเก็บข๎อมูลการจองโดยแบํงเป็นห๎องประชุมเพื่องํายตํอการตรวจสอบและแก๎ไขซึ่งชํวยให๎ในการ
จัดการข๎อมูลสะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนการทางานและลดการผิดพลาดระหวํางการทางานลงไปได๎
มากกวําระบบการจองแบบเดิม
ระบบบริหารจัดการจองห๎องออนไลน์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฎภูเก็ต ที่ได๎พัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสะดวกในการทางานระหวํางผู๎ใช๎บริการและผู๎ให๎บริการให๎มี
การทางานที่รวดเร็วขึ้นเนื่องจากกระบวนการทางานของระบบเดิมจะมีความยุํงยากเนื่องจากต๎องมี
การติดตํอสํงหนังสือสืบค๎นห๎องวํางและตารางเวลา ซึ่งระบบบริหารจัดการจองห๎องออนไลน์มีความ
คล๎ายคลึงกันในหนํวยงานตํางๆจึงสามารถนาไปใช๎งานรํวมกันได๎โดยไมํต๎องพัฒนาหลายๆระบบคือ
พัฒนาระบบให๎มีการทางานแบบศูนย์กลาง โดยมีการใช๎งานจริงที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
ข้อเสนอแนะ
1.สาหรับผู๎ใช๎งาน
1.1.ควรสมัครสมาชิกกํอนการใช๎งานระบบการจองห๎องประชุมออนไลน์
1.2.ผู๎ใช๎งานควรเช็คความถูกต๎องของข๎อมูลทุกครั้งกํอนการบันทึกข๎อมูล
2. สาหรับผู๎พัฒนาตํอ
2.1.ควรมีการใช๎สีสันเพื่อเพิ่มความสนใจของโปรแกรม
2.2.ในการออกแบบควรนึกถึงความต๎องการของผู๎ใช๎งานเป็นสํวนใหญํ
กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุลํวงได๎อยํางดี ด๎วยคาแนะนาการให๎คาปรึกษาให๎กาลังใจและคอย
กากับ ดูแล จากหลาย ๆ ฝ่ายด๎วยกัน โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทุก ๆ
ทํา นที่ไ ด๎ ป ระสิ ทธิ์ ป ระสาทวิ ช าให๎ แ กํผู๎ จั ด ทาขอขอบคุณ พี่ ๆ เพื่อ น ๆ ในห๎ อ งปฏิ บั ติก ารและใน
หลักสูตรที่คอยให๎คาแนะนาและเป็นกาลังใจเสมอมาในการทางานและสร๎างความคึกครื้นบ๎างบางครั้ง
บางคราว และต๎องขอขอบคุณบุคคลที่สาคัญที่สุดในชีวิตคือ บิดา มารดาและบุคคลในครอบครัว อัน
เป็นที่เคารพรัก ซึ่งได๎เลี้ยงดูคอยสั่งสอนผู๎จัดทามาเป็นอยํางดีพร๎อมทั้งให๎โอกาสในการศึกษาอยําง
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เต็มที่และยังให๎กาลังใจความรักเสมอมาผู๎จัดทาขอกราขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด๎วย สุดท๎ายนี้คุณคํ า
และประโยชน์ที่ได๎มาจากโครงการวิจัย ฉบับนี้ผู๎วิจัยขอมอบแดํผู๎มีพระคุณทุกทําน
เอกสารอ้างอิง
โอภาส เอี่ยวสิริวงศ์. (2549). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)
ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม. ซีเอ็ดยูเคชัน, กรุงเทพฯ.
สุรักษ์ สิมคาน. (2558). ระบบบริหารจัดการห้องออนไลน์ของส้านักวิทยบริการ มหาวิทยาลั ย
นครพนม. (ออนไลน์). แหลํงที่มา : www.lib.nu.ac.th/pulinet4/download/techno. 2
ธันวาคม 2558.
อานาจ สวัสดิ์นะที. (2557). การพัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม
นิรมล ทับทิม. (2551). การพัฒนาระบบการจองห้องประชุม ส้าหรับธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ ก ารเกษตร (วิ ท ยานิ พนธ์ ปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิต ). สาขาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
,กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
สุทรรศน์ สุคาภา.(2558).การพัฒนาระบบบริหารจัดการห้องประชุม วิทยาลัยนครราชสีมา.
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การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการรับซื้อ–ส่งออกผลผลิตผักปลอดสารพิษ
กรณีศึกษา : บ้านสว่าง-ซาโอง อาเภอซาสูง 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 รัฐสีวงศ์(Watcharin Ratsriwong)3
123

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

บทคัดย่อ
งานวิจั ย นี้ มีวัตถุป ระสงค์เ พื่อพัฒ นาระบบฐานข๎อมูล การรับ ซื้อ -สํ งออกผลผลิ ต ผั กปลอด
สารพิษและเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทางานของระบบฐานข๎อมูลการรับซื้อ -สํงออกผลผลิตผัก
ปลอดสารพิษ กรณีศึกษา : บ๎านสวําง-ซาโอง อาเภอซาสูง จังหวัดขอนแกํน เก็บรวบรวมข๎อมูลโดย
เดิน ทางไปสั มภาษณ์ยั ง บ๎ านสวําง-ซาโอง อาเภอซาสู ง จังหวัดขอนแกํน จากนั้นนาข๎อมูล ที่ได๎มา
วิเคราะห์และออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และทดลองใช๎งาน โดยใช๎วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) และ
พัฒนาโปรแกรมด๎วย Visual studio 2010 โดยใช๎ภาษา Visual Basic ในการเขียนโปรแกรม เพื่อ
พัฒนาระบบงาน และใช๎ฐานข๎อมูล SQL Server Express 2008
ผลการวิจัยพบวํา
1. ด๎านความสามารถการทางานได๎ตามความต๎องการของผู๎ใช๎งาน ภาพรวมอยูํในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา 3 อับดับแรก ได๎แกํ ระบบมีความสามารถบันทึก แก๎ไข และลบข๎อมูล
ได๎สอดคล๎องกับความต๎องการ รองลงมา ได๎แกํ ความสามารถในการกรอกข๎อมูลมีความสอดคล๎องกับ
ความต๎องการ และการเรียกดูข๎อมูลมีความสอดคล๎องกับความต๎องการ ตามลาดับ
2. ด๎านความถูกต๎องในการทางานของระบบ ภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด๎านพบวํา 3 อับดับแรก ได๎แกํ ความถูกต๎องในการทางานของระบบ รองลงมา ได๎แกํ ความถูกต๎อง
ของระบบในการแสดงรายงาน และความถูกต๎องของการประมวลผลข๎อมูล ตามลาดับ
3. ด๎านฟังก์ชั่นการทางานของระบบ ภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน
พบวํา 3 อับดับแรกได๎แกํ ความเหมาะสมของปริมาณข๎อมูลที่แสดงในระบบ รองลงมา ได๎แกํ การจัด
วางข๎อมูลในสํวนตํางๆ ของระบบให๎ความสะดวก ตํอการใช๎งาน และการจัดวางรูปแบบของระบบมี
ความชัดเจน เข๎าใจงํายและไมํซับซ๎อน ตามลาดับ
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คาสาคัญ: 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
บทนา
ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีได๎มีบทบาทในชีวิตประจาวันของมนุษย์เป็นอยํางมาก
การนาเอาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีตํางๆ มาใช๎งานนั้น ก็เพื่ออานวยความสะดวก รวดเร็ว ลดความ
ยุํงยากในการบริหารจัดการข๎อมูลตํางๆ ไมํวําจะเป็นทั้งในองค์กรภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชน ก็
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ล๎วนนาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมาใช๎ในการจัดการได๎เป็นอยํางดี อาทิเชํน การบริหารจัดการสินค๎า
การบริหารรายรับ -จําย และการบริหารจัดการทรัพยากร เป็นต๎นซึ่งในปัจจุบันนี้ในหลายๆ ธุรกิจ
นาเอาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเข๎ามาสํวนหนึ่งในการทาธุรกิจที่สาคัญในโลกยุคใหมํ
จากผลการวิเคราะห์สถานภาพผู๎ประกอบการบ๎านสวําง-ซาโอง อาเภอซาสูง จังหวัดขอนแกํน
(ไชยรัตน์ ส๎มฉุน, 2556) สารวจจากข๎อมูลขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) และข๎อมูลการลงทะเบียนแก๎ปัญหา
ความยากจน (สย.) พบวําชาวบ๎านถือครองที่ดินเฉลี่ย ครอบครัวละ 5 ไรํ ทานาได๎กาไร 400 บาทตํอ
ไรํ เมื่อหมดฤดูกาล มักใช๎เวลากับอบายมุข เลํนการพนัน ดื่มเหล๎า เพื่อให๎ชาวบ๎านมีรายได๎เพิ่มขึ้น
และไมํมีเวลาไปมั่วสุมอบายมุข จึงต๎องวางกลยุทธ์สลายความยากจน นาพื้นที่วํางเปลําริมรั้วบ๎าน ข๎าง
ถนนของชุมชนมาทาเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์จานวน 8 แหํง เนื้อที่ 229 ไรํ 1 งาน และให๎สมาชิก
686 ราย ใช๎เป็นพื้นที่ทาแปลงปลูกพืชผัก คะน๎า กวางตุ๎ง ถั่วฝักยาว พริก มะเขือ ผักบุ๎ง ผักกาดขาว
หอม ผักชี สะระแหนํ และผักพื้นบ๎านอื่นๆ เฉลี่ยแล๎วแตํละรายมีพื้นที่จากัดแคํเพียง 60 ตารางเมตร
แม๎พื้นที่จะน๎อยนิด แตํการปลูกผักที่ทารายได๎สูงต๎องปลูกผักปลอดสารพิษ จึงต๎องพึ่งพาคณาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยขอนแกํน ปราชญ์ชาวบ๎าน และตัวแทนชาวบ๎านมารํวมแลกเปลี่ยนความรู๎ ถํายทอด
ความรู๎ทาให๎ผักอาเภอซาสูงปลอดสารพิษ เพื่อชํวยให๎การดาเนินงานของสหกรณ์มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่ ง ขึ้น ผู๎ วิจั ย จึ งมี แนวคิ ดที่ จ ะพัฒ นาระบบฐานข๎อ มูล การรั บซื้ อ -สํ งออกผลผลิ ตผั กปลอดสารพิ ษ
กรณีศึกษา : บ๎านสวําง-ซาโอง อาเภอซาสูง จังหวัดขอนแกํน เพื่อให๎มีผู๎ที่เกี่ยวข๎องสามารถจัดการ
ข๎อมูล ปฏิ บั ติงานได๎งําย สะดวก รวดเร็ว แมํนยา และลดความผิ ด พลาด อีกทั้งเป็นชํองทางการ
ประชาสัมพันธ์ผลผลิตเพื่อชํวยเพิ่มฐานลูกค๎าไปสูํอาเภอจังหวัดข๎างเคียงให๎มากขึ้น
ผู๎วิจัยจึงเล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลในการจัดบริหารจัดการข๎อมูลตํางๆ
ของธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรมในยุคดิจิตอล โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษไร๎สารเคมี และเป้าหมาย
ของการบริโภคคือผลผลิตจากการเกษตรกร ในการทาธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรม เพื่อจาหนํายผลผลิตทางการ
เกษตรเป็นที่นิยมกันอยํางแพรํหลาย โดยผู๎วิจัยได๎พัฒนาระบบฐานข๎อมูลการรับซื้อ –สํงออกผลผลิตผัก
ปลอดสารพิษ กรณีศึกษา : บ๎านสวําง-ซาโอง อาเภอซาสูง จังหวัดขอนแกํนเพื่อชํวยลดปัญหาการ
บริหารจัดการข๎อมูลงานเดิม พัฒนามาเป็นระบบบริหารจัดการฐานข๎อมูลใหมํที่ถูกต๎อง เหมาะสม
รองรับการทางานให๎เป็นมาตรฐานในอนาคตได๎ มีงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ
เพื่อพัฒนาการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษ และสินค๎าแปรรูปผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหมํ
ยกระดับสูํมาตรฐาน (วีระศักดิ์ สมยานะ, 2551) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารการผลิตผั กปลอด
สารพิษของจังหวัดเชียงใหมํ ให๎ได๎รับมาตรฐานระดับสากลผลการศึกษา พบวํา เกษตรกรเน๎นการปลูก
เพื่อบริโภคเป็นหลัก ที่เหลือถึงจะนาไปจาหนํายให๎กับชุมชุนของตนเองและสํงขายไปยังตลาดชุมชน
เพื่อเพิ่มรายได๎ให๎กับครอบครัว ซึ่งเกษตรที่เข๎ารํวมโครงการผลิตได๎มาตรฐาน GAP ของกรมวิชาการ
เกษตร จังหวัดเชียงใหมํ และได๎ออกใบรับรองมาตรฐานให๎กับเกษตรกร
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข๎อมูลการรับซื้อ–สํงออกผลผลิตผักปลอดสารพิษ กรณีศึกษา : บ๎าน
สวําง-ซาโอง อาเภอซาสูง จังหวัดขอนแกํน
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทางานของระบบฐานข๎อมูลการรับซื้อ–สํงออกผลผลิตผัก
ปลอดสารพิษ กรณีศึกษา : บ๎านสวําง-ซาโอง อาเภอซาสูง จังหวัดขอนแกํน
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู๎วิจัยได๎ทาการศึกษาข๎อมูลการรับซื้อ -สํงออกผลผลิตผักปลอดสารพิษ กรณีศึกษา : บ๎าน
สวําง-ซาโอง อาเภอซาสูง จังหวัดขอนแกํน จากนั้นนาข๎ อมูลที่ได๎มาวิเคราะห์และออกแบบ พัฒนา
ติดตั้ง และทดลองใช๎งาน โดยใช๎วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) (ธีรวัฒน์ และเอกพันธุ์, 2552) และทา
การประเมินประสิทธิภาพการทางานของระบบ โดยมีขอบเขตงานดังนี้ นาข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษา
มาวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข๎อมูลการรับซื้อ -สํงออกผลผลิตผักปลอดสารพิษ กรณีศึกษา :
บ๎ า นสวํา ง-ซ าโอง อาเภอซาสู ง จั ง หวั ดขอนแกํ น อยํ างละเอี ย ด เพื่ อก าหนดแนวทางส าหรั บการ
ออกแบบระบบงานใหมํ ให๎ตรงกับความต๎องการของผู๎ใช๎งาน โดยใช๎แบบจาลอง ได๎แกํ แผนภาพ
บริบ ท และแผนภาพกระแสข๎อมูล เป็นต๎น หลั งจากนั้นทาการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลการรับซื้อ สํงออกผลผลิ ตผั กปลอดสารพิษใหมํเสร็จสิ้น แล๎ ว นาระบบไปติดตั้ง จากนั้นทดลองใช๎งานและ
ประเมินประสิทธิภ าพการทางานของระบบฐานข๎อมูลการรับซื้อ -สํงออกผลผลิตผักปลอดสารพิษ
กรณีศึกษา : บ๎านสวําง-ซาโอง อาเภอซาสูง จังหวัดขอนแกํน มีรายละเอียดดังตํอไปนี้
1. กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ ผู๎ใช๎งานระบบฐานข๎อมูลการรับซื้อ -สํงออกผลผลิตผักปลอดสารพิษ
กรณีศึกษา : บ๎านสวําง-ซาโอง อาเภอซาสูง จังหวัดขอนแกํน โดยเลือกกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง
จานวน 30 ราย
2. เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูล ผู๎วิจัยใช๎แบบสอบถามเพื่อรวบรวมข๎อมูล เกี่ยวกับการใช๎
งานระบบฐานข๎อมูลการรับซื้อ - สํงออกผลผลิตผักปลอดสารพิษ กรณีศึกษา : บ๎านสวําง-ซาโอง
อาเภอซาสูง จังหวัดขอนแกํน โดยแบบสอบถามแบํงออกเป็น 3 ตอนดังนี้ สํวนที่ 1 ข๎อมูลเกี่ยวกับ
สถานภาพทั่วไป สํวนที่ 2 ข๎อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการทางานของระบบ ใช๎มาตรา
สํวนประมาณคําตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert's scale) 5 ระดับ ได๎แกํ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น๎ อย น๎ อยที่ สุ ด สํ ว นที่ 3 ข๎อเสนอแนะเพิ่ มเติม มีลั ก ษณะเป็นแบบปลายเปิด และมี การทดสอบ
คุณภาพเครื่องมือ แบบสอบถามใช๎การทดสอบคําความเที่ยงตรงและคําความเชื่อมั่น โดยการทดสอบ
คําความเที่ยงตรงนั้นพิจารณาจากผู๎ทรงคุณวุฒิในด๎านเนื้อหาโครงสร๎างความเหมาะสมของภาษาที่ใช๎
จานวน 3 ทําน และการทดสอบคําความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
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3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล ผู๎วิจัยเดินทางไปสัมภาษณ์ยังบ๎านสวําง-ซาโอง อาเภอซาสูง จังหวัด
ขอนแกํ น จากนั้ น น าข๎ อมูล ที่ไ ด๎มาวิเ คราะห์ และออกแบบ โดยใช๎ ว งจรการพั ฒ นาระบบ ( SDLC)
หลังจากนั้นทาการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลการรับซื้อ - สํงออกผลผลิตผักปลอดสารพิษใหมํเสร็จสิ้น
แล๎วนาระบบไปติดตั้ง จากนั้นทดลองใช๎งาน และประเมินประสิทธิภาพการทางานของระบบนาแบบ
ประเมิ น ไปแจกกลุํ ม ตั ว อยํ า ง โดยใช๎ แ บบสอบถามเพื่ อ รวบรวมข๎ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การใช๎ ง านระบบ
ฐานข๎อมูลการรับซื้อ-สํงออกผลผลิตผักปลอดสารพิษ กรณีศึกษา : บ๎านสวําง-ซาโอง อาเภอซาสูง
จังหวัดขอนแกํน จานวน 30 ราย ซึ่ง ผู๎วิจัยได๎ชี้แจงรายละเอียดตํางๆ ให๎ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา
4. การวิเคราะห์ข๎อมูล ผู๎วิจัยได๎นาแบบประเมินที่ได๎รับกลับคืนมาวิเคราะห์ข๎อมูล ใช๎โปรแกรม
การคานวณด๎วยคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช๎ ได๎แกํ คําเฉลี่ย คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล๎วนาเสนอผลการ
วิเคราะห์ข๎อมูลในรูปตารางประกอบคาอธิบายโดยแบํงเกณฑ์ในการแปลความหมายข๎อมูล (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
จากการวิเคราะห์ การพัฒ นาระบบฐานข๎อมูล การรับซื้อ -สํ งออกผลผลิ ตผั กปลอดสารพิษ
กรณีศึกษา : บ๎านสวําง-ซาโอง อาเภอซาสูง จังหวัดขอนแกํน ความต๎องการของผู๎ปฏิบัติงาน มีสํวนที่
เกี่ยวข๎อง 4 กลุํมได๎แกํ ลูกค๎า พนักงาน เกษตรกร และผู๎ดูแลระบบ ดังภาพ 1 แผนภาพบริบท
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0
:

-

ภาพ 1 แผนภาพบริบท
แผนภาพจาลอง ER-Diagram แสดงความสัมพันธ์ระหวํางเอนทิตี้ ระบบฐานข๎อมูลการรับ
ซือ้ -สํงออกผลผลิตผักปลอดสารพิษ กรณีศึกษา : บ๎านสวําง-ซาโอง อาเภอซาสูง จังหวัดขอนแกํน ดัง
ภาพ 2 แผนภาพจาลอง ER-Diagram
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ภาพ 2 แผนภาพจาลอง ER-Diagram
การพัฒนาระบบฐานข๎อมูลการรับซื้อ -สํงออกผลผลิตผักปลอดสารพิษ กรณีศึกษา : บ๎าน
สวําง-ซาโอง อาเภอซาสูง จังหวัดขอนแกํน มีหน๎าจอการทางานเพื่อใช๎เป็นสํ วนในการติดตํอกับ
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

718

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

จากการพัฒนาระบบเสร็จสิ้นแล๎ว นาระบบที่พัฒนาไปติดตั้ง และใช๎งานกับกลุํ มตัวอยําง
จานวน 30 ราย ผู๎วิจัยทาการแจกแบบประเมินประสิทธิภาพการทางานของระบบ โดยแบบสอบถาม
แบํงออกเป็น 3 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านความสามารถทางานได๎ตามความต๎องการของผู๎ใช๎งาน ด๎านความถูก
ต๎องในการทางานของระบบ และด๎านฟังก์ชั่นการทางานของระบบ มีผลการวิเคราะห์ข๎อมูลดังนี้
ตาราง1 ด๎านความสามารถทางานได๎ตามความต๎องการของผู๎ใช๎งาน
ความคิดเห็น
รายการประเมิน
4.29
4.26
4.32

S.D.
0.58
0.63
0.86

ระดับคุณภาพ
มาก
มาก
มาก

4.00
4.07
4.18

0.66
0.76
0.69

มาก
มาก
มาก

x

1. ความสามารถในการกรอกข๎อมูลมีความสอดคล๎องกับความต๎องการ
2. การเรียกดูข๎อมูลมีความสอดคล๎องกับความต๎องการ
3. ระบบมีความสามารถบันทึก แก๎ไข และลบข๎อมูลได๎สอดคล๎องกับ
ความต๎องการ
4. ระบบสามารถชํวยลดขั้นตอนการทางานที่เคยปฏิบตั ิอยูํเป็นประจาได๎
5. ข๎อมูลที่กรอกลงในระบบสามารถอัพเดตได๎
ผลสรุปการประเมิน

จากตาราง 1 พบวํา ประสิทธิภาพด๎านความสามารถทางานได๎ตามความต๎องการของผู๎ใช๎งาน
ภาพรวมอยูํในระดับมาก (xˉ=4.18 S.D.=0.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา 3 อับดับแรก ได๎แกํ
ระบบมีความสามารถบันทึก แก๎ไข และลบข๎อมูลได๎สอดคล๎องกับความต๎องการ (xˉ=4.32 S.D.=0.86)
รองลงมา ได๎แกํ ความสามารถในการกรอกข๎อมูลมีความสอดคล๎องกับความต๎องการ (xˉ=4.29
S.D.=0.58) และการเรียกดูข๎อมูลมีความสอดคล๎องกับความต๎องการ (xˉ =4.26 S.D.=0.63)
ตามลาดับ
ตาราง2 ด๎านความถูกต๎องในการทางานของระบบ
ความคิดเห็น
รายการประเมิน
x

1. ความถูกต๎องของการประมวลผลข๎อมูล
2. ความถูกต๎องของระบบในการแสดงผล
3. ความถูกต๎องของระบบในการแสดงรายงาน
4. ความถูกต๎องของการคานวณจานวนเงินแตํละขั้นตอนในระบบ
5. ความถูกต๎องในการทางานของระบบ
ผลสรุปการประเมิน

4.39
4.32
4.40
4.21
4.42
4.34

S.D.
0.65
0.47
0.66
0.83
0.57
0.63

ระดับคุณภาพ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตาราง 2 พบวํา ประสิทธิภาพด๎านความถูกต๎องในการทางานของระบบ ภาพรวมอยูํใน
ระดับมาก (xˉ=4.34 S.D.=0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา 3 อับดับแรก ได๎แกํ ความถูกต๎องใน
การทางานของระบบ (xˉ=4.42 S.D.= 0.57) รองลงมา ได๎แกํ ความถูกต๎องของระบบในการแสดง
รายงาน (xˉ=4.40 S.D.= 0.66) และความถูกต๎องของการประมวลผลข๎อมูล (xˉ =4.39 S.D.= 0.65)
ตามลาดับ
ตาราง 3 ด๎านฟังก์ชั่นการทางานของระบบ
ความคิดเห็น
รายการประเมิน
x

1. การเรียกดูข๎อมูลทาได๎งํายและสะดวก ไมํมีความซับซ๎อน
2. การจัดวางรูปแบบของระบบมีความชัดเจน เข๎าใจงํายและไมํซับซ๎อน
3. การจัดวางข๎อมูลในสํวนตํางๆ ของระบบให๎ความสะดวกตํอการใช๎งาน
4. ความเหมาะสมของปริมาณข๎อมูลที่แสดงในระบบ
ผลสรุปการประเมิน

4.06
4.11
4.21
4.28
4.20

S.D.
0.52
0.69
0.62
0.71
0.64

ระดับคุณภาพ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 3 พบวํา ประสิทธิภาพด๎านฟังก์ชั่นการทางานของระบบ ภาพรวมอยูํในระดับมาก
(xˉ=4.20 S.D.=0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา 3 อับดับแรก ได๎แกํ ความเหมาะสมของปริมาณ
ข๎อมูลที่แสดงในระบบ (xˉ=4.28 S.D.= 0.71) รองลงมา ได๎แกํ การจัดวางข๎อมูลในสํวนตํางๆ ของ
ระบบให๎ความสะดวกตํอการใช๎งาน (xˉ=4.21 S.D.= 0.62) และการจัดวางรูปแบบของระบบมีความ
ชัดเจน เข๎าใจงํายและไมํซับซ๎อน (xˉ =4.11 S.D.= 0.69) ตามลาดับ
สรุปและอภิปรายผล
หลังจากที่ได๎พัฒนาระบบฐานข๎อมูลการรับซื้อ -สํงออกผลผลิตผักปลอดสารพิษ กรณีศึกษา :
บ๎านสวําง-ซาโองอาเภอซาสูง จังหวัดขอนแกํน สามารถนาผลการประเมินมาสรุป ดังนี้
1. ด๎านความสามารถทางานได๎ตามความต๎องการของผู๎ใช๎งาน ภาพรวมอยูํในระดับมาก (xˉ
=4.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา 3 อับดับแรก ได๎แกํ ระบบมีความสามารถบันทึก แก๎ไข และ
ลบข๎อมูลได๎สอดคล๎องกับความต๎องการ (xˉ= 4.32) รองลงมา ได๎แกํ ความสามารถในการกรอกข๎อมูลมี
ความสอดคล๎องกับความต๎องการ (xˉ=4.29) และการเรียกดูข๎อมูลมีความสอดคล๎องกับความต๎องการ
(xˉ =4.26) ตามลาดับ
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2. ด๎านความถูกต๎องในการทางานของระบบ ภาพรวมอยูํในระดับมาก (xˉ=4.34) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา 3 อับดับแรก ได๎แกํ ความถูกต๎องในการทางานของระบบในภาพรวม (xˉ
=4.42) รองลงมา ได๎แกํ ความถูกต๎องของระบบในการแสดงรายงาน (xˉ=4.40) และความถูกต๎องของ
การประมวลผลข๎อมูล (xˉ =4.39) ตามลาดับ
3. ด๎านฟังก์ชั่นการทางานของระบบ ภาพรวมอยูํในระดับมาก (xˉ=4.20) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด๎านพบวํา 3 อันดับแรก ได๎แกํ ความเหมาะสมของปริมาณข๎อมูลที่แสดงในระบบ (xˉ=4.28)
รองลงมา ได๎แกํ การจัดวางข๎อมูลในสํวนตํางๆ ของระบบให๎ความสะดวก ตํอการใช๎งาน (xˉ=4.21)
และการจัดวางรูปแบบของระบบมีความชัดเจน เข๎าใจงํายและไมํซับซ๎อน (xˉ =4.11) ตามลาดับ
จากผลสรุปและอภิปรายผลการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลการรับซื้อ -สํงออกผลผลิตผักปลอด
สารพิษ กรณีศึกษา : บ๎านสวําง-ซาโอง อาเภอซาสูง จังหวัดขอนแกํน พบวํา ระบบระบบฐานข๎อมูลที่
ได๎พัฒนาขึ้นมานั้นสามารถบริหารจัดการข๎อมูลการรับซื้อ -สํงออกได๎เป็นอยํางดีเหมาะสม ครบถ๎วน
ตรงกับความต๎องการการใช๎งาน และระบบสามารถนามาไปใช๎งานได๎จริง สอดคล๎องกับงานวิจัยของ
ไชยรัตน์ ทัศคร (2556) เรื่อง การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการผลิตและการตลาดของสหกรณ์ผู๎
ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ อาเภอซาสูง จังหวัดขอนแกํน ผลการวิจัยพบวํา ปัญหาการขาดข๎อมูล
เพื่อการบริหารและวางแผนเป็นปัญหาหนึ่งที่ทาให๎การบริหารงานกลุํม เกษตรไมํประสบผลสาเร็จ
เทําที่ควร การนาเอาระบบสารสนเทศมาใช๎ในจัดการข๎อมูล จึงเป็นทางหนึ่งที่ชํวยให๎ธุรกิจของกลุํม
เกษตรกรมีข๎อมูลที่เป็นปัจจุบันในการบริหารได๎ดี
ข้อเสนอแนะ
ระบบสามารถพัฒนาให๎เป็นแบบออนไลน์ เพื่อรองรับการสั่งซื้อจากลูกค๎าและกลุํมสหกรณ์
อีกทั้งในอนาคตนาระบบไปพัฒนาการเก็บข๎อมูลการปลูกผักของเกษตรกร วําเกษตรกรคนใดปลูกผัก
ชนิดอะไรบ๎าง เพื่อชํวยในการตรวจสอบ และติดตํอรับซื้อผักจากเกษตรกรได๎สะดวกขึ้น
เอกสารอ้างอิง
ไชยรัตน์ ทัศคร. (2556). การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการผลิตและการตลาดของสหกรณ์ผู้ปลูกผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ อ้าเภอซ้าสูงจ้ากัด จังหวัดขอนแก่น. รายงานการศึกษาอิสระปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกํน.
ไชยรัตน์ ส๎มฉุน. (2556). ผักปลอดสารพิษซ้าสูง ดีกรีส่งขายถึงห้างดัง. สืบค๎นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม
2559. https://www.thairath.co.th/content/351950

721

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

ธีรวัฒน์ ประกอบผล และเอกพันธุ์ คาปัญโญ. (2552). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. กรุงเทพฯ :
ซัคเซสมีเดีย.
บุญชม ศรีสะอาด. (2545). ทฤษฎีความพึงพอใจ. สืบค๎นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559.
www.google.co.th/?hl=th&gwsrd=cr&ei=2F2xV5WULsnxvASfxbioAw
วีระศักดิ์ สมยานะ. (2551). โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการการผลิตผักปลอด
สารพิษและสินค้าแปรรูปผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม่ยกระดับสู่มาตรฐาน. Rajabhat
ChiangMai Research Journal, Vol. 10 No.1 October 2008-March 2009.

722

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและแอพพลิเคชั่นแนะนาเส้นทางการท่องเที่ยวภายใน
จังหวัดศรีสะเกษ
A Development of Database and Application Tourism Advice System
in Sisaket Provinces
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ มีการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลและแอพพลิเคชั่นแนะนาเส๎นทางการทํองเที่ยว
ภายในจังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1).เพื่อสร๎างฐานข๎อมูลของแหลํงทํองเที่ยวและเส๎นทาง
การทํองเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ 2).เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นแนะนาเส๎นทางการทํองเที่ยวภายใน
จังหวัดศรีสะเกษ 3).เพื่อหาประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นแนะนาเส๎นทางการทํองเที่ยวภายในจังหวัด
ศรีสะเกษ โดยแอพพลิเคชั่นแนะนาเส๎นทางการทํองเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษออกแบบมาเพื่อให๎
ผู๎ใช๎สะดวกแกํการใช๎งาน การออกแบบของเมนูกับไอคอนให๎เข๎าใจงํายเพื่อให๎คุ๎นเคยกั บการใช๎งาน
โดยไมํประสบปัญหา เกี่ยวกับการแสดงผลในหน๎าจอที่มีขนาดตํางกันนาเอาเทคนิค Responsive
web design มาใช๎ประกอบการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น
ผลการวิจัย พบวํา 1). สามารถจัดการฐานข๎อมูลแหลํงทํองเที่ยว และจัดการข๎อมูลเส๎นทาง
การทํองเที่ยวได๎ 2). ผู๎ใช๎ส ามารถใช๎งานแอพพลิเคชั่นได๎ทุกอุปกรณ์และสามารถเดินทางไปแหลํ ง
ทํองเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษได๎อยํางแมํนยา 3).เพื่อหาประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นแนะนา
เส๎ น ทางการทํ อ งเที่ ย วภายในจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ พบวํ า คํ า เฉลี่ ย อยูํ ที่ 4. 57 อยูํ ใ นเกณฑ์ ดี ม าก
แอพพลิเคชั่นแนะนาเส๎นทางการทํองเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษ สามารถนาไปใช๎งานได๎จริงและ
เกิดประโยชน์ตํอผู๎ใช๎งานแอพพลิเคชั่นแนะนาเส๎นทางการทํองเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษ
คาสาคัญ: 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
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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
บทนา
ปัจ จุ บั น เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เข๎ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันมากยิ่งขึ้นไมํวําจะเป็น
ทางด๎านการศึกษา ด๎านธุรกิจ ด๎านเกษตรกรรม ด๎านการแพทย์ ฯลฯ ล๎วนแล๎วได๎พัฒนาระบบที่ใช๎
เทคโนโลยีทางด๎านคอมพิวเตอร์เข๎ามาชํวยในการดาเนินงานในชีวิตประจาวันอยํางหลีกเหลี่ยงไมํได๎
และความสามารถที่ ห ลายหลาย และปั จ จุ บั น การออกแบบเว็ บ ไซต์ ด๎ ว ยแนวคิ ด ใหมํ ที่ เ รี ย กวํ า
Responsive Web Design คือการที่จะทาให๎เว็บไซต์ สามารถแสดงผลได๎อยํางเหมาะสม บนอุปกรณ์
ที่แตกตํางกัน โดยใช๎ โค๎ดรํวมกัน URL เดียวกัน (Narisa, 2560 ) เพื่อแก๎ปัญหาดังกลําว การออกแบบ
เว็บไซต์ ในสํวนของ Web layout ให๎สามารถนาเสนอเนื้อหาหรือ Content ที่ตอบสนองการใช๎งาน
บนอุปกรณ์ที่ตํางกันได๎ รองรับขนาดหน๎าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด ไมํวําจะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๏ะ
Notebook Tablet โทรศัพท์มือถือ Smart Phone ตําง ๆ เชํน iPhones, iPad, BlackBerry,
Samsung, ฯลฯ ที่มีมาตรฐานขนาดหน๎าจอที่แตกตํางกัน การจะทา Responsive Web Design มัก
ใช๎เทคนิคหลายๆ อยําง รํวมกัน ไมํวําจะเป็น Fluid Grid, Flexible Images และ CSS3 Media
Queries ซึ่งการเขียนแบบนี้ จะชํวยลดความซ้าซ๎อนของโค๎ด และยังทาให๎การแก๎โค๎ดในภายหลังทาได๎
งําย
สาหรับงานในด๎านการทํองเที่ยว ในปัจจุบันนักทํองเที่ยวจานวนมากใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตในการค๎นหาข๎อมูลเพื่อเตรียมตัวในการเดินทาง รวมไปถึงข๎อมูลเส๎นทางและ
แผนที่ ที่ จ ะชํ ว ยให๎ นั ก ทํ อ งเที่ ย วทราบถึ ง ระยะทางที่ จ ะไปยั ง สถานที่ ทํ อ งเที่ ย ว โรงแรม ที่ พั ก
ร๎านอาหาร หรือสถานที่สาคัญตํางๆ ซึ่งคุณณรงค์ พลีรักษ์ ได๎ทาการสารวจ จัดทาฐานข๎อมูล และ
วิเคราะห์เส๎นทาง และจัดทาแผนที่เส๎นทางการทํองเที่ยวชุมชนในจังหวัดชลบุรี เพื่อสร๎างเส๎นทางการ
ทํองเที่ยวที่สั้นที่สุดให๎กับนักทํองเที่ยว(ณรงค์ พลีรักษ์ ,2556) ผู๎ใช๎งานจึงไมํสามารถเดินทางตาม
เส๎นทางทํองเที่ยวที่แนะนาไว๎ได๎ทาให๎ผู๎ใช๎งานพลาดโอกาสในการทํองเที่ยวสถานที่บางแหํงที่นําสนใจ
ได๎
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จากเหตุผลดังกลําวข๎างต๎น ผู๎จัดทาจึงได๎นาเอาแนวคิดมาทาการพัฒนาให๎เป็น แอปพลิเคชัน
เพื่อการทํองเที่ยว ที่แสดงผลข๎อมูลสถานที่ทํองเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ เส๎นทางการเดินทาง แนะนา
เส๎นทางการทํองเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ และนาเสนอกิจกรรมในแหลํงทํองเที่ยวนั้น ๆ ข๎อมูลเส๎นทาง
และแผนที่ ที่จ ะชํว ยให๎นั กทํองเที่ยวทราบถึงระยะทางที่จะไปยังสถานที่ทํองเที่ยว โรงแรม ที่พัก
ร๎านอาหาร หรือสถานที่สาคัญตําง ๆ พร๎อมทั้งสามารถทางานได๎บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อสร๎างฐานข๎อมูลของแหลํงทํองเที่ยวและเส๎นทางการทํองเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ
2.เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นแนะนาเส๎นทางการทํองเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษ
3.เพื่อหาประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นแนะนาเส๎นทางการทํองเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะ
เกษ
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข๎อมูล
ผู๎วิจัยรวบรวมข๎อมูลและวิเคราะห์ข๎อมูลอยํางละเอียด โดยผู๎วิจัยได๎ประสานงานกับหนํวยงาน
ที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ สานักงานการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะ
เกษและองค์การบริหารสํวนจังหวัดศรีสะเกษ ทาให๎ได๎ข๎อมูลการจัดทาเส๎นทางทํองเที่ยวในจังหวัดศรี
สะเกษ ดังนี้
1) เส๎นทางทํองเที่ยวที่ 1 ซิตี้ทัวร์ 1 ประกอบด๎วยแหลํงทํองเที่ยว คือ ถนนกวางเฮง
เส๎นทางในตัวเมืองศรีสะเกษ, ศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้า, 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
สระกาแพงน๎อย, วัดสระกาแพงใหญํ (หลวงปู่เครื่อง), วัดประชารังสรรค์ (หลวงปู่ห๎วย), ชม
และชิมไกํยํางห๎วยทับทันและบ๎านปราสาท
4) เส๎น ทางทํองเที่ยวที่ 4 อันซีนศรีสะเกษ ประกอบด๎วยแหลํ งทํองเที่ยว คือ วัด
ตะเคียนอาเภอขุขันธ์, วัดล๎านขวด, ผามออิแดงและตลาดบ๎านปุ่น อาเภอศรีรัตนะ
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2 ขั้นตอนออกแบบและวิเคราะห์ระบบ (System Analysis and System Design)
จากผลศึกษาและการวิเคราะห์งานทาให๎ได๎ขอบเขตความต๎องการของผู๎ใช๎ การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ เป็นขั้นตอนที่สาคัญที่จะทาให๎ได๎การพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพ โดยการวิเคราะห์
จะเกี่ยวข๎องกับงานของการออกแบบผังรายละเอียดตํางๆ ของการดาเนินงานและสร๎างผังการทางาน
ตํางๆ เพื่อให๎งํายตํอความเข๎าใจ เชํน ผังแสดงรายละเอียดรวม (Context Diagram) และผังแสดงการ
ไหลเวียนข๎อมูล (Data Flow Diagram)

Admin

0

User

ภาพ 1 แผนภาพ (Context Diagram) ของแอปพลิเคชันแนะนาเส๎นทางทํองเที่ยว
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D1

1

Route

Admin

D2 Place

2

User

3

D3 News

ภาพ 2 แผนภาพกระแสข๎อมูล (Data Flow Diagram) ของแอปพลิเคชันแนะนาเส๎นทางทํองเที่ยว
3 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ
การพัฒนาระบบฐานข๎อมูลออนไลน์ ใช๎โปรแกรมการจัดการฐานข๎อมูล MySQL และใช๎ภาษา
PHP ในการเขียนเว็บเพื่อติดตํอกับฐานข๎อมูล การวิเคราะห์โครงสร๎างของฐานข๎อมูลและวิเคราะห์
ความต๎องการในการนาข๎อมูลไปใช๎ของผู๎ใช๎ พัฒนาหน๎าจอติดตํอกับผู๎ใช๎โปรแกรม (User interface)
ผํานเว็บแอพพลิเคชั่นในรูปแบบ Web Application Responsive Web Design สาหรับผู๎ใช๎งานผําน
หน๎าจอสมาร์ทโฟน
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Tourism Advice System in Sisaket Provinces
รายลํะเอียดข๎อมูล
เมนู

ภาพ 3 แสดงภาพหน๎าจอติดตํอกับผู๎ใช๎โปรแกรม (User interface)
4 ขั้นตอนประเมินผลการวิจัย
ในการครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ออกแบบสอบถามเพื่อวัดระดับความคิดเห็น (Likert Scale ) เกี่ยวกับ
การทางานของโปรแกรม เพื่อหาประสิทธิภาพการทางานของระบบแอพพลิเคชั่นแนะนาเส๎นทางการ
ทํองเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษ โดยใช๎ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการทํองเที่ยวและคอมพิวเตอร์ จานวน 4 คน
และผู๎ดูแลระบบที่เป็นผู๎นาเข๎าข๎อมูลแหลํงทํองเที่ยว จานวน 6 คน
5. ขั้นตอนการวิเคราะห์และประเมินผล
การวิเคราะห์ ข๎อมูลที่ได๎จากการประเมินประสิ ทธิภาพของการใช๎การจัดทาแอพพลิเคชั่น
แนะนาเส๎นทางการทํองเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษ โดยผู๎เชี่ยวชาญและการประเมินประสิทธิภาพ
โดยกลุํมผู๎ใช๎งาน โดยใช๎สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข๎อมูล (บุญชม ศรีสะอาด,2549) เพื่อนาเสนอ
ข๎อมูลโดยการแจกแจงความถี่หาคําเฉลี่ยเลขคณิต และนาเสนอตารางประกอบความเรียง โดยกาหนด
วิธีแปลความหมายตามมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ ตามที่ผู๎ตอบแบบสอบถามประมาณคําไว๎
กาหนดเกณฑ์การให๎คะแนนและความหมายไว๎ดังนี้
1 มากที่สุด
คะแนน
5
2 มาก
คะแนน
4
3 ปานกลาง
คะแนน
3
4 น๎อย
คะแนน
2
5 น๎อยที่สุด
คะแนน
1
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ผลการวิจัย
1 สร๎างฐานข๎อมูลของแหลํงทํองเที่ยวและเส๎นทางการทํองเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ
ผู๎ใช๎โปรแกรมสาหรับผู๎ดูแลระบบในการจัดการฐานข๎อมูลของแหลํงทํองเที่ยวและเส๎นทางการ
ทํองเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งสามารถจัดการข๎อมูลผํานเว็บไซต์ได๎ โดยเข๎าผํานระบบจัดการ
ฐานข๎อมูล http://tour.itsisaket.com/sisaket/login.php

ภาพ 4 แสดงภาพหน๎าหลักของระบบจัดการฐานข๎อมูลทํองเที่ยว
2.พัฒนาแอพพลิเคชั่นแนะนาเส๎นทางการทํองเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษ
แอพพลิเคชั่นแนะนาเส๎นทางการทํองเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษ สาหรับผู๎ใช๎งานทั่วไป ที่
เข๎าใช๎งานแอพพลิเคชั่นแนะนาเส๎นทางการทํองเที่ยวภายในจัง หวัดศรีสะเกษ พัฒนาโดยใช๎รูปแบบ
ของเว็บแอพพลิเคชั่น (web Application ) โดยใช๎การออกแบบเว็บไซต์ในรูปแบบของ Responsive
Web Design เพื่อให๎สามารถรองรับการทางานได๎ทุกอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด๎วยแถบเมนู แพคเกจ
เส๎ น ทางทํ อ งเที่ ย ว สถานที่ ทํ อ งเที่ ย ว ขํ า วสารการทํ อ งเที่ ย ว โดยเข๎ า ผํ า นระบบเว็ บ ไซต์ ที่ อ ยูํ
http://tour.itsisaket.com
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ภาพ 5 แสดงภาพหน๎าจอการแสดงผลบนสมาร์ทโฟน

ภาพ 6 แสดงภาพหน๎าจอการแสดงผลบนคอมพิวเตอร์
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3.หาประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นแนะนาเส๎นทางการทํองเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษ
3.1 ผู๎พัฒนาได๎ประเมินประสิทธิภาพของระบบแอพพลิเคชั่นแนะนาเส๎นทางการทํองเที่ยว
ภายในจังหวัดศรีสะเกษ โดยผู๎เชี่ยวชาญด๎านการทํองเที่ยวและคอมพิวเตอร์ จานวน 4 คน และผู๎ดูแล
ระบบที่เป็นผู๎นาเข๎าข๎อมูลแหลํงทํองเที่ยว จานวน 6 คน ที่ได๎ใช๎งานระบบการจัดการแอพพลิเคชั่น
แนะน าเส๎ น ทางการทํ องเที่ ย วภายในจั งหวัด ศรี ส ะเกษ เพื่ อหาประสิ ท ธิภ าพของแอพพลิ เคชั่น ที่
พัฒนาขึ้น ผลการเก็บแบบสอบถามมีดังนี้
ตาราง 1 ตารางแสดงผลการประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นแนะนาเส๎นทางการ
ทํองเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษ ด๎านความงํายตํอการใช๎งานระบบ (Usability Test)
ความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test)
S.D.
𝑥̅̅
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 ผลการประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นแนะนาเส๎นทางการ
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 (𝑥̅̅=4.20) ตามลาดับ
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ตาราง 2 ตารางแสดงผลการประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นแนะนาเส๎นทางการ
ทํองเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษ ด๎านการรักษาความปลอดภัยของข๎อมูลในระบบ (Security Test)
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test)
S.D.
𝑥̅̅
1. การกาหนดรหัสผู๎ใช๎ 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 ผลการประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นแนะนาเส๎นทางการ
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
งานของผู๎ ใช๎ ร ะบบ อยูํ ใ นระดับ มาก (𝑥̅̅ = 4.50) และการก าหนดรหั ส ผู๎ ใช๎ และรหั ส ผํ า นในการ
ตรวจสอบผู๎เข๎าใช๎ระบบ อยูํในระดับมาก (𝑥̅̅=4.40) ตามลาดับ
ตาราง 3 ตารางแสดงผลการประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นแนะนาเส๎นทางการ
ทํองเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษ ด๎านการทางานได๎ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Function Test)
การทางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Function Test)
𝑥̅̅ S.D.
1. ความถูกต๎องในการจัดเก็บข๎อมูลนาเข๎า
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 ผลการประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นแนะนาเส๎นทางการ
ทํองเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษ ด๎านการทางานได๎ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Function Test)
พบวํา โดยภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด (𝑥̅̅=4.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ความรวดเร็วใน
การเข๎าถึงข๎อมูล อยูํในระดับมากที่สุด (𝑥̅̅=4.80) รองลงมา ความถูกต๎องในการปรับปรุงแก๎ไขข๎อมูล
อยูํในระดับมากที่สุด (𝑥̅̅=4.70) ระบบมีการป้องกันข๎อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นมีการแจ๎งเตือนผู๎ใช๎ใน
ระบบ อยูํในระดับมากที่สุด (𝑥̅̅=4.60) ความถูกต๎องในการจัดเก็บข๎อมูลนาเข๎า อยูํในระดับมาก
(𝑥̅̅=4.50) ความถูกต๎องของผลลัพธ์ที่ได๎จากการประมวลผลในระบบ อยูํในระดับมาก ( 𝑥̅̅=4.50)
และความถูกต๎อง นําเชื่อถือของระบบ อยูํในระดับมาก (𝑥̅̅=4.50)
3.2 ผู๎พัฒนาได๎ทาการศึกษาความพึงพอใจของผู๎ใช๎แอพพลิเคชั่นฯ โดยใช๎แบบสัมภาษณ์ใน
การเก็บข๎อมูล ดาเนินการเก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางแบบเฉพาะเจาะจง ได๎แกํนักทํองเที่ยวในจังหวัด
ศรีสะเกษ จานวน 100 คน ที่ได๎ทาการทดลองใช๎งานแอพพลิเคชั่นแนะนาเส๎นทางการทํองเที่ยว
ภายในจังหวัดศรีสะเกษ ผลการเก็บแบบสอบถามมีดังนี้
ตาราง 4 ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎แอปพลิเคชันแนะนาเส๎นทางทํองเที่ยว
ภายในจังหวัดศรีสะเกษ
รายการประเมิน
𝑥̅̅ S.D.
1. ความงํายตํอการใช๎งานของแอปพลิเคชัน
4.36 0.66
2. ความเหมาะสมในการใช๎สีของตัวอักษรและรูปภาพ
4.26 0.77
3.ความเหมาะสมในการใช๎ข๎อความเพื่ออธิบายสื่อความหมาย
4.04 0.66
4. ความเหมาะสมในการใช๎สัญลักษณ์หรือรูปภาพในการสื่อความหมาย
4.24 0.71
5. ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต๎ตอบกับผู๎ใช๎
4.10 0.78
6.ความเหมาะสมในการวางตาแหนํงของสํวนประกอบบนจอภาพ
4.18 0.48
7.คาศัพท์ที่ใช๎ผู๎ใช๎มีความคุ๎นเคยและสามารถปฏิบัติตามได๎โดยงําย
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) ตามลาดับ สํวนความพึงพอใจที่ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจรองลงมา คือ ความถูกต๎อง
ของข๎อมูลรายละเอีย ดสถานที่ทํองเที่ยว (𝑥̅̅ =4.22) ตํอมาคือ คาศัพท์ที่ใช๎ผู๎ ใช๎มีความคุ๎นเคยและ
สามารถปฏิบั ติต ามได๎โ ดยงํ าย (𝑥̅̅ =4.20) รองลงมาคือ ความเหมาะสมในการวางตาแหนํ งของ
สํ ว นประกอบบนจอภาพ (𝑥̅̅ =4.18) ประสิ ท ธิภ าพโดยรวมของแอปพลิ เคชัน (𝑥̅̅ =4.14) ความ
เหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต๎ตอบกับผู๎ใช๎ (𝑥̅̅=4.10) ความเหมาะสมในการใช๎ข๎อความเพื่ออธิบายสื่อ
ความหมาย (𝑥̅̅=4.04) และน๎อยที่สุด ความรวดเร็วในการประมวลผลของแอปพลิเคชัน (𝑥̅̅=3.84)
ตามลาดับ
สรุปและอภิปรายผล
การออกแบบแอพพลิเคชั่นแนะนาเส๎นทางการทํองเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาโดย
ใช๎รูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่น (web Application ) โดยใช๎การออกแบบของเมนูกับไอคอนให๎เข๎าใจ
งํายเพื่อให๎คุ๎นเคยกับการใช๎งาน โดยไมํประสบปัญหา เกี่ยวกับการแสดงผลในหน๎าจอที่มีขนาดตํางกัน
สอดคล๎องกับงานวิจัยของคุณนฤพนธ์ เพ็ชรพุํม ที่นาเอาเทคนิค Responsive web design มาใช๎
ประกอบการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น(นฤพนธ์ เพ็ ชรพุํม, 2557) จะชํวยให๎เว็บเพื่อการทํองเที่ยว
ประเทศไทย สามารถทางานได๎ครอบคลุมทุก ๆ ระบบปฏิบัติการ และผู๎ใช๎สามารถเข๎าไปใช๎งานผําน
อุปกรณ์ที่ตํางชนิดกัน ไมํวําจะเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเลต หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อให๎สามารถรองรับการ
ทางานได๎ทุกอุปกรณ์ ระบบแบํงออกแบบ เป็น 2 สํวนได๎ดังนี้ คือ สํวนติดตํอกับผู๎ใช๎ ซึ่งสํวนนี้จะ
คอยทางานตามที่ผู๎ใช๎ต๎องการ ซึ่งผู๎ใช๎สามารถใช๎ฟังก์ชันได๎ดังนี้ มีฟังก์ชันในการแสดงเส๎นทางไปยัง
สถานที่ทํองเที่ยวที่ผู๎ใช๎ต๎องการ และสํวนของผู๎ดูแลระบบ สามารถเพิ่ม แก๎ไข หรือลบ ข๎อมูลเกี่ยวกับ
เส๎ น ทางและสถานที่ได๎ จะคอยเพิ่มเติมข๎อมูล สถานที่ทํองเที่ยวใหมํๆ จัดการฟังก์ชันตําง ๆ และ
อัพเดทสํวนตําง ๆ ของแอพพลิเคชั่น โดยผู๎วิจัยได๎สร๎างฐานข๎อมูลเพื่อจัดเก็บข๎อมูลพื้นฐานของแหลํง
ทํ อ งเที่ ย วด๎ ว ย เชํ น ชื่ อ แหลํ ง ทํ อ งเที่ ย ว รู ป ภาพ ประเภทแหลํ ง ทํ อ งเที่ ย ว รวมทั้ ง พิ กั ด ที่ ตั้ ง ทาง
ภูมิศาสตร์ของแหลํงทํองเที่ยวนั้นด๎วย ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยเรื่อง แอพพลิเคชั่น อัจฉริยะเพื่อการ
ทํองเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี โดยได๎ศึกษาข๎อมูลพื้นฐานทั่วไปของแหลํงทํองเที่ยว และศึกษาตาแหนํง
ที่ตั้งของสถานที่ทํองเที่ยวจัดเก็บเป็นฐานข๎อมูล (ประจักร สายดวงติ๊บ และกัลยาณี สถานทุง ,2557)
แอพพลิเคชั่นแนะนาเส๎นทางการทํองเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษพัฒนาโดยใช๎ Responsive web
design ในการออกแบบหน๎าจอที่ติดตํอกับผู๎ใช๎และใช๎การเชื่อมตํอกับฐานข๎อมูลโดยใช๎ภาษา PHP ซึ่ง
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แตกตํางจากงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการเส๎นทางการทํองเที่ยวของจังหวัดขอนแกํนด๎วย
เว็บเซอร์วิส โดยพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให๎บริการข๎อมูลการทํองเที่ยวภายในจังหวัด
ขอนแกํน (ธนพร เจษฎาเมธาขจร และ อมรรัตน์ สอนสา,2551) และผู๎วิจัยได๎ออกแบบหน๎าจอแอป
พลิเคชันให๎เรียบงํายใช๎งานงํายเข๎าใจงํายและคุ๎นเคย ตอบสนองผู๎ใช๎งานแอปพลิเคชันใช๎งานได๎งําย
สะดวก รวดเร็ ว และมีความถูกต๎ อง ในแอปพลิ เคชันถูก ออกแบบมาให๎ ใช๎ เส๎ นทางทํอ งเที่ย ว น า
เทคโนโลยีมาใช๎นาเสนอรายละเอียดสถานที่ทํองเที่ยว และมีฟังก์ชั่นตอบสนองความต๎องการให๎กับ
ผู๎ใช๎งานแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนเดินทางทํองเที่ยวได๎
ด๎านการพัฒนาแอพพลิเคชั่นแนะนาเส๎นทางการทํองเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษ ได๎มีการ
ทดสอบการใช๎งานแอปพลิ เคชั น เพื่ อตรวจสอบฟั งก์ ชันการใช๎ งานแอปพลิ เ คชั น เพื่อ ตรวจสอบ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบแอพพลิเคชั่ นแนะนาเส๎นทางการทํองเที่ยวภายในจังหวัดศรีสะเกษ
โดยผู๎เชี่ยวชาญด๎านการทํองเที่ยวและคอมพิวเตอร์ โดยประเมินทั้งหมด 3 ด๎าน คือ ด๎านความงํายตํอ
การใช๎งานระบบ (𝑥̅̅=4.56) ด๎านการรักษาความปลอดภัยของข๎อมูลในระบบ (𝑥̅̅=4.55) และด๎าน
การทางานได๎ตามฟังก์ชันงานของระบบ (𝑥̅̅=4.60)
ข้อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาและพั ฒ นา ครั้ ง นี้ ผู๎ วิ จั ย ได๎ ท ราบถึ ง ปั ญ หาและข๎ อ เสนอแนะตํ า งๆ หลาย
ประเด็น จากข๎อเสนอแนะทางผู๎ทดสอบใช๎แอปพลิเคชันแนะนาเส๎นทางทํองเที่ยว ที่สามารถนามาใช๎
ในการปรับปรุงระบบ เพื่อให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎ยิ่งขึ้นและเป็นแนวทางในการวิจัย
ตํอไปดังนี้
1) ปรับปรุงรูปแบบการสืบค๎นให๎เป็นการสืบค๎นแบบขั้นสูง และสามารถใช๎ตัวดาเนินการ ใน
การสืบค๎นได๎ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสืบค๎นแกํผู๎ใช๎
2) เพิ่มขีดความสามารถของเว็บเซิร์ฟเวอร์และเครือขํายให๎สามารถรองรับความต๎องการเข๎า
ใช๎ของผู๎ใช๎ได๎เพียงพอและรวดเร็วขึ้น
3) พัฒนาตํอให๎เป็นแอพพลิเคชั่น เพื่อให๎ระบบสามารถใช๎งานระบบได๎ โดยไมํต๎องเชื่อมตํอ
อินเตอร์เน็ตตลอดเวลา
กิตติกรรมประกาศ
การจัดทาวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลและแอพพลิเคชั่นแนะนาเส๎นทางการทํองเที่ยว
ภายในจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งนี้จะสาเร็จลุลํวงได๎ด๎วยความกรุณาและความชํวยเหลืออยํางสูงยิ่งจาก
ผู๎ทรงคุณวุฒิจากงานวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่ได๎กรุณาให๎คาปรึกษาแนะนา
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และตรวจสอบ แก๎ไข ข๎อพกพรํองทุกขั้นตอนของการดาเนินงาน และขอบพระคุณฝ่ายวิจัยและพัฒนา
คณะศิลปศาตร์และวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนทุนสาหรับการนาเสนอและเผยแพรํบทความวิจัยในครั้งนี้
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บทคัอย่อ
งานวิจัย นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกจากการบริการรถ
โดยสารสาธารณะในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และศึกษาพฤติกรรมการขับรถโดยสารสาธารณะใน
เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ทั้งหมด 3 เส้นทาง ได้แก่ สายหมู่บ้านเจริญรัตน์พัฒนา-นาจอมเทียน
สายวงกลมพัทยาและสายพัทยาเหนือ-พัทยากลาง
ผลการศึกษา พบว่า ปริ ม าณการปล่ อ ยก๊า ซเรือ นกระจกรวมเท่ ากับ 44,021.25 กิโ ล
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (KgCO2eq/ปี) เส้นทางที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด คือ
เส้ น ทางพั ท ยาเหนื อ -พั ท ยากลาง ปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก 17,283.35
กิ โ ล
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (KgCO2eq/ปี) เส้นทางที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุด คือ
เส้น ทางวงกลมพัทยา ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 11,995.75 กิโ ลคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อปี(KgCO2eq/ปี) ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p< 0.05) และทั้ง 3 เส้นทางมี
พฤติ ก รรมการขั บ รถโดยสารสาธารณะที่ มี อั ต ราการสิ้ น เปลื อ งพลั ง งานในระดั บ ปานกลาง โดย
พฤติกรรมที่ทาให้มีการสิ้นเปลืองพลังงานมากที่สุด คือ การสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้ระหว่างจอดคอย
ผู้ โ ดยสารและพฤติก รรมที่ทาให้ มีก ารสิ้ นเปลื องพลั งงานน้ อยที่ สุ ดคือ การใช้ ความเร็ว คงที่ อย่ า ง
สม่าเสมอ
ค้าส้าคัญ: ก๊าซเรือนกระจก พฤติกรรม รถโดยสารสาธารณะ
Abstract
The aim of this study was to evaluate greenhouse gas emissions from minibus
applying in public transportation in Pattaya City, Chonburi Province. In addition, the
behavior of minibus driver was also studied to identify its influence on the emission.
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The service routes studied were 3 routes; (1) Mooban Jaroerat Pattaya- Na Jomtien,
(2) Wong Klom Pattaya, and (3) Pattaya Nue-Pattaya Klang. The result showed that
total greenhouse gas emission was 44,021.25 KgCO2eq/year. The maximum
greenhouse gas emission found from the route of Pattaya Nue – Pattaya Klang which
was 17,283.35 KgCO2eq/year. And, the minimum greenhouse gas emission was from
Wong Klom Pattaya route as 11,995.75 KgCO2eq/year.
We found significant difference (p < .05) in between three route. However, the
influence of driver behavior on every consumption was classified in moderate level.
The behavior resulting in highest energy consumption rate was having the engine
work while waiting passengers. And the lowest was driving in steady speed
consistently.
Keywords: Greenhouse gas, Behavior, Minibus
บทน้า
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกมีตัวแปรสาคัญคือการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจก
โดยเฉพาะก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ (ลิขิต น้อยจ่ายสิน , 2560) ซึ่งส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติมากมาย
ก่อความเสียหายต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม และระบบเศรษฐกิจ ของประชากรบนโลก
(ณรงค์ พลีรักษ์, 2556) ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ได้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้น
บรรยากาศถึงร้อยละ 80 ของก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (อัล กอร์ , 2553) โดยก๊าซเรือนกระจกมีสมบัติ
ในการดูดซับคลื่นรังสีอินฟาเรดที่สะท้อนออกจากผิวโลก ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
เฉลี่ยของโลก เรียกว่า ภาวะเรือนกระจก (greenhouse effect) จากผลการศึกษาขององค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมีการคานวณแบ่งการรายงานออกเป็น 4 ภาค
ได้แก่ ภาคพลังงาน (energy) ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ (industrial
process and product use; IPPU) ภาคการเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (agriculture,
forestry and other land use; AFOLU) และภาคการจัดการของเสีย (waste) พบว่า ในปี พ.ศ.
2555 ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมเท่ากับ 350.68 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (MtCO2eq) เมื่อพิจารณาปริมาณการดูดกลับในภาคเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์
ที่ดินเท่ากับ 122.95 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2eq) ส่งผลให้ประเทศไทยมีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเท่ากับ 227.73 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2eq) โดย
ภาคพลังงานเป็นภาคที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดเท่ากับ 256.44 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (MtCO2eq) หรือคิดเป็นร้อยละ 73.13 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด รองลงมาคือ
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ภาคการเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 55.71 ล้าน
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2eq) คิดเป็นร้อยละ 15.89 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั้งหมด สาหรับภาคที่มีการปล่อยเป็นอันดับที่ 3 ได้แก่ ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม และ การใช้
ผลิตภัณฑ์ มีการปล่อยเท่ากับ 33.50 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2eq) คิดเป็นร้อย
ละ 9.55 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ส่วนภาคที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุด คือ
ภาคการจั ด การของเสี ย โดยมี ก ารปล่ อ ยเท่ า กั บ 5.03 ล้ า นตัน คาร์ บ อนไดออกไซด์ เ ที ย บเท่ า
(MtCO2eq) หรือเท่ากับร้อยละ 1.43 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (องค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก องค์การมหาชน, 2557)
เมืองพัทยาเป็นเขตปกครองพิเศษแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีหาดทราย
และชายทะเลซึ่งมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางตะวันออกเฉียงใต้
ประมาณ 140 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลทางทิศตะวันออกของอ่าวไทย โดยแบ่งส่วนภายในของ
เมืองเป็น 4 ส่วนได้แก่ พัทยาเหนือ พัทยากลาง พัทยาใต้ และหาดจอมเทียน เมืองพัทยาเป็นเมือง
ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ และเป็นเมืองที่ได้รับการพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของภาคตะวันออก กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่จึงเป็นกิจกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและบริการส่งผลให้ชุมชนส่วนใหญ่แปรเปลี่ยนเป็นชุมชนพาณิชยกรรม และ
บริการสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว บางชุมชนยังคงมีลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรม
หรือชุมชนประมง ในปัจจุบันมีชุมชนในเขตเมืองพัทยา 41 ชุมชน นอกจากนี้ยังพบการอพยพ
โยกย้ายของประชากรจากทุกภาคของประเทศและชาวต่างประเทศจากทุกภูมิภาคของโลกเข้ามา
ทางานและพั กอาศั ย ในเขตเมื อ งพั ท ยาเป็ นจ านวนมาก ท าให้ ส ภาพสั ง คมมีค วามซั บซ้ อ น และ
หลากหลาย โดยมีสถิตินักท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2557 และ 2558 ดังนี้ ในปี พ.ศ. 2557 มีนักท่องเที่ยว
ประมาณ 8,526,786 คน ปี พ.ศ. 2558 มีนักท่องเที่ยวประมาณ 9,223,060 คน (ศาลาว่าการเมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี, 2558) จากสถิตินักท่องเที่ยวในเมืองพัทยาในปี พ.ศ. 2558 พบว่า มีจานวนเพิ่ม
มากขึ้นจากในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาเป็นชาวต่างชาติ
และเลื อกเดิน ทางโดยการบริ การรถโดยสารสาธารณะ เนื่องจากมีความสะดวกสบายและอัตรา
ค่าบริการไม่แพง ซึ่งผู้วิจัยได้เห็นว่าเมื่อจานวนของรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นอาจก่อให้เกิดมลพิษอากาศ
เนื่องจากรถยนต์จะปล่อยสารพิษ ไอควัน และก๊าซต่างๆ หลายชนิดออกมาทางท่อไอเสีย จึงส่งผลทา
ให้เมืองพัทยามีการจราจรที่ติดขัด เนื่องจากมีจานวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี โดย
เมืองพัทยามีการให้บริการรถโดยสารสาธารณะจานวน 3 สาย ดังนี้ 1) สายหมู่บ้านเจริญรัตน์
พัฒนา-นาจอมเทียน 2) สายวงกลมพัทยา 3) สายพัทยาเหนือ-พัทยากลาง (ศาลาว่าการเมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรี, 2557) มีผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะต่อวันเป็นจานวนมาก จึงอาจทาให้มีจานวน
ของรถโดยสารสาธารณะเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะให้เพียงพอต่อจานวนของผู้ใช้บริการ หรืออาจจะทาให้
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รถโดยสารสาธารณะมีการขับที่เร็วขึ้นในแต่ละรอบของการขับ เพื่อที่จะเพิ่มจานวนรอบให้มากขึ้น
กว่าเดิม ดังนั้นการที่รถโดยสารสาธารณะที่เพิ่มมากขึ้นหรือว่าเป็นการขับของรถโดยสารสาธารณะที่
เร็วขึ้น ส่งผลทาให้เกิดมลพิษอากาศจากท่อไอเสียรถยนต์ อีกทั้งการขับรถที่เร็วขึ้นยังทาให้เป็นการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอีกด้วย การศึกษานี้จึงจะได้ข้อมูลที่สามารถนาไปใช้ในการวางแผนในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการขนส่งผู้โดยสารได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาพฤติกรรมการขับรถโดยสารสาธารณะ ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
2. ศึกษาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบริการรถโดยสารสาธารณะ ในเขตเมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี
วิธีการด้าเนินการวิจัย
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบริการรถโดยสารสาธารณะ ในเขตเมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรี เป็นกรณีศึกษาเส้นทางการเดินรถ มีทั้งหมด 3 เส้นทาง (แสดงดังภาพที่ 1) ได้แก่ 1)
สายหมู่บ้านเจริญรัตน์พัฒนา - นาจอมเทียน 2) สายวงกลมพัทยา และ 3) สายพัทยาเหนือ - พัทยา
กลาง ) โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1
สาย
ที่
1

ชื่อเส้นทาง

2

หมู่บ้านเจริญรัตน์พัฒนา - นาจอม
เทียน
วงกลมพัทยา

3

พัทยาเหนือ - พัทยากลาง

ค่าโดยสาร
ตลอดสาย
(บาท)
20

ระยะทาง
(กม.)

จานวนรถ
(คัน)

16

187

20

16

187

20

23

14
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงเส้นทางรถโดยสารสาธารณะในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

หมายเลข 5 เส้นทางหมู่บ้าน
เจริญรัตน์พัฒนา-นาจอม
เทียน (สายที่ 1)
หมายเลข 6 เส้นทางวงกลม
พัทยา (สายที่ 2)
หมายเลข 7 เส้นทางพัทยา
เหนือ-พัทยากลาง (สายที่ 3)

ภาพที่ 1 แสดงแผนที่เส้นทางการเดินรถโดยสารสาธารณะทั้ง 3 เส้นทาง (ที่มา: ศาลาว่าการเมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี, 2557)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถามพฤติกรรมการขับรถโดยสารสาธารณะของผู้ตอบแบบสอบถามนั้นนอกจาก
ข้อมูลทั่วไปแล้วในส่วนของแบบสอบถามพฤติกรรมการขับรถ ลักษณะของแบบสอบถามจะเป็นแบบ
มาตราส่วน ประมาณค่า (rating Scale) โดยเป็นการปฏิบัติในด้านบวก และการปฏิบัติในด้านลบ มี 3
ระดับ คือ ปฏิบัติเป็ นประจา ปฏิบัติบางครั้ง และไม่ปฏิบัติเลย โดยมีความหมายและเกณฑ์การคิด
คะแนนดังนี้
ข้อความเชิงบวก คือ
ข้อความเชิงลบ คือ
ปฏิบัติเป็นประจา ให้ 3 คะแนน
ปฏิบัติเป็นประจา ให้ 1 คะแนน
ปฏิบัติบางครั้ง ให้ 2 คะแนน
ปฏิบัติบางครั้ง ให้ 2 คะแนน
ไม่ปฏิบัติเลย
ให้ 1 คะแนน
ไม่ปฏิบัติเลย
ให้ 3 คะแนน
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การแปลผลคะแนน
การพิจารณาพฤติกรรมการขับรถโดยสารสาธารณะ ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ใช้การ
แบ่งระดับแบบอิงเกณฑ์ โดยหาค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบสอบถามทั้งชุด ซึ่งอยู่ระหว่าง 1 – 3 คะแนน
และแบ่งค่าคะแนนเฉลี่ยเป็น 3 ระดับ โดยคานวณจากค่าคะแนนพิสัย (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2545)
ซึ่งคานวณได้เป็น 0.67 ดังการคานวณ
ช่วงคะแนน =

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
3
ช่วงคะแนน =
3–1
= 0.67
3
ซึ่งสามารถแปลผลคะแนนพฤติกรรมการขับรถโดยสารสาธารณะ ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ได้
ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
การแปลผล
2.34 – 3.00
พฤติกรรมการขับรถโดยสารสาธารณะที่มีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน
ในระดับสูง
1.67 – 2.33
พฤติกรรมการขับรถโดยสารสาธารณะที่มีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน
ในระดับปานกลาง
1.00 – 1.66
พฤติกรรมการขับรถโดยสารสาธารณะที่มีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน
ในระดับต่า
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะทั้ง 3 เส้นทาง จานวนของ
แบบสอบถามคานวนจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95
เปอร์เซ็น ดังสมการที่ 1 ซึ่งสายที่ 1 และสายที่ 2 ใช้แบบสอบถามจานวน 35 ชุด สายที่ 3 ใช้
แบบสอบถามจานวน 14 ชุด โดยการสุ่มแบบบังเอิญ
n= N
(1)
2
1+N(e )
กาหนดให้
n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N คือ ขนาดของกลุ่มประชากร
e คือ ระดับความเชื่อมั่น
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วิธีค้านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การวิเคราะห์ผลทางสถิติหาสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงและปริมาณก๊าซเรือนกระจก (คิดโดยการ
เทียบกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) ที่เกิดจากการเผาไหม้ โดยมีการคานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกดัง
สมการที่ 2 (ปริมาณน้ามันจะใช้ราคาเฉลี่ยของน้ามันในวันที่ทาการคิดสูตรปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก โดยในวันที่คิดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคือวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560)
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก = ปริมาณเชื้อเพลิง x emission factor
(2)
โดยใช้ค่า emission factor ดังนี้
ค่า emission factor ของน้ามันดีเซล 2.7080 KgCO2eq
ค่า emission factor ของน้ามันเบนซิน 2.1900 KgCO2eq
ค่า emission factor ของ LPG 2.8400 KgCO2eq
ค่า emission factor ของ CNG/NGV 2.2470 KgCO2eq
(ที่มา: องค์การบริหารหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 2557)
ผลการศึกษาและอภิปรายผล
จากการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการขับรถโดยสารสาธารณะ เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ในเส้นทางที่ 1, 2 และ 3 นามาแปลผลพฤติกรรมแสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 พฤติกรรมการขับรถโดยสารสาธารณะ
เส้นทาง
1
2
3

คะแนนเฉลี่ยของ
เส้นทาง
1.99
2.05
2.03

ช่วงเกณฑ์คะแนน

การแปลผล

1.67-2.33
1.67-2.33
1.67-2.33

ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง

จากตารางที่ 2 พบว่า พฤติกรรมการขับรถโดยสารสาธารณะ ทั้ง 3 เส้นทาง มีพฤติกรรม
การขับรถโดยสารสาธารณะที่มีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานในระดับปานกลาง โดยมีค่าอยู่ในช่วง
เกณฑ์คะแนน 1.67 – 2.33 เส้นทางที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 1.99 เส้นทางที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่
2.05 และเส้นทางที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.03 โดยพฤติกรรมที่ทาให้มีการสิ้นเปลืองพลังงานมาก
ที่สุด คือ การสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้ ระหว่างจอดคอยผู้โดยสารซึ่งในทุกเส้นทางผู้ขับรถโดยสาร
สาธารณะมีพฤติกรรมนี้อาจเนื่องมาจากความเคยชินและเพื่อความสะดวกในการขับไม่ต้องเสียเวลา
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ในการสตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่ การจอดคอยผู้โดยสารถึงแม้จะสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแต่ผู้ขับรถโดยสาร
ยอมแลกกับความสะดวกโดยไม่ได้คานึงถึงมลพิษที่อาจเกิดขึ้น และพฤติกรรมที่ทาให้มีการสิ้นเปลือง
พลังงานน้อยที่สุด คือ การใช้ความเร็วคงที่อย่างสม่าเสมอ เมื่อนาข้อมูลจากแบบสอบถามมา
คานวณหาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของรถโดยสารในแต่ละเส้นทางผลการศึกษาแสดงดัง
ตารางที่ 3 และภาพที่ 2
ตารางที่ 3 ปริมาณและร้อยละของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เส้นทางที่ 1, 2 และ3
เส้นทาง
สายหมู่บ้านเจริญรัตน์พัฒนา –
นาจอมเทียน
สายวงกลมพัทยา
สายพัทยาเหนือ – พัทยากลาง
รวม
* มีนัยสาคัญที่ระดับ .05

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (KgCO2eq/ปี)
14,742.14

ร้อยละ

P - value

33.49

0.00*

11,995.75
17,283.35
44,021.25

27.25
39.36
100

0.00*
0.00*

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบริการรถโดยสารสาธารณะ
ในเขตเมืองพัทยา
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก(KgCO2eq/ปี )

17283.35

14724.14

20000

11995.75

10000
0
1

2

3

เส้นทาง

ภาพที่ 2 กราฟแสดงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบริการรถโดยสารสาธารณะในเขต
เมืองพัทยา
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จากตารางที่ 3 ข้อมูลของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบริการรถโดยสารสาธารณะใน
เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เส้นทางที่ 1, 2 และ3 พบว่า สายหมู่บ้านเจริญรัตน์พัฒนา – นาจอม
เทียน มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 14,742.14 กิโลคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (KgCO2eq/ปี)
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 33.49 สายวงกลมพั ท ยามี ก ารปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก 11 ,995.75
กิ โ ล
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (KgCO2eq/ปี) คิดเป็นร้อยละ 27.25 และสายพัทยาเหนือ –
พัทยากลาง มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 17,283.35 กิโ ลคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
(KgCO2eq/ปี ) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 39.26 โดยมี ก ารปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกทั้ ง 3 เส้ น ทางเท่ า กั บ
44,021.25 กิโลคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (KgCO2eq/ปี) จะเห็นได้ว่าเส้นทางที่ 3 สายพัทยา
เหนือ – พัทยากลาง มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดอาจเนื่องมาจากระยะทางการขนส่งไกล
กว่าเส้นทางอื่นคือ 23 กิโลเมตร ซึ่งสอดคล้องกับ ยุทธพงศ์ พันธุ์มณีและคณะ (2556) ได้ทาการศึกษา
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการขนส่งทางบก: กรณีศึกษาของบริการสหกรณ์บริการเดิน
รถยนต์โดยสาร และพบว่าระยทางที่ไกลกว่ามีผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าระยะทางที่
ใกล้
เมื่อทาการเปรียบเทียบความแตกต่างของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทั้ง 3 เส้นทาง
พบว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของรถโดยสารสาธารณะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคั ญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 (p<0.05)
สรุปผลการศึกษา
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบริการรถโดยสารสาธารณะในเขตเมืองพัทยา
เส้นทางที่มีการปล่อยมากที่สุดคือสายที่ 3 (สายพัทยาเหนือ-พัทยากลาง) มีปริมาณการปล่อย
17,283.35 กิโลคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (KgCO2eq/ปี) เส้นทางที่มีการปล่อยน้อยที่สุดคือ
เส้นทางที่ 2 (สายวงกลมพัทยา) มีปริมาณการปล่อย 11,995.75 กิโลคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อ
ปี (KgCO2eq/ปี) และพฤติกรรมที่ทาให้มีการสิ้นเปลืองพลังงานมากที่สุด คือ การสตาร์ทเครื่องยนต์
ทิ้งไว้ระหว่างจอดคอยผู้โดยสารส่วนพฤติ กรรมที่ทาให้มีการสิ้นเปลืองพลังงานน้อยที่สุดคือ การใช้
ความเร็วคงที่อย่างสม่าเสมอ
ข้อเสนอแนะ
ควรมีก ารศึ กษาความลาดชัน ของเส้ นทางการเดิ นรถโดยสารสาธารณะแต่ล ะสายเพื่อ ดู
ความสัมพันธ์ของอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออกกาลังกาย และเพื่อเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการออกกาลังกายของประชาชนในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยจาแนกตามเพศและ
โรคประจ าตัว กลุ่ มตั ว อย่ างที่ ใช้ ใ นการวิ จัย คือ ประชาชนที่ อาศั ยอยู่ ในเขตอาเภอเมื อ ง จั งหวั ด
พิษณุโลก จานวน 410 คน จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการออกกาลังกาย ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้าน คือด้านภาวะทางร่ างกายและ
จิตใจ ด้านแรงกระตุ้นจากสังคม และด้านอุปสรรคของการออกกาลังกาย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบแบบที ผลการวิจัยพบว่า
ประชาชนในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกที่มีเพศและโรคประจาตัวต่างกัน มีพฤติกรรมการออกกาลัง
กายไม่แตกต่างกันในทุกๆด้าน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ค้าส้าคัญ: พฤติกรรมการออกกาลังกาย ภาวะทางร่างกายและจิตใจ แรงกระตุ้นจากสังคม
อุปสรรคของการออกกาลังกาย
Abstract
The purposes of this research were to study exercise behaviors and to
compare the exercise behaviors of people in Muang district, Phitsanulok province
based on gender and congenital diseases. The sample of this research was 410
people who lived in Muang district, Phitsanulok province by simple random sampling.
Research instruments were questionnaire regarding personal data and exercise
behaviors, which were categorized into three aspects: physical and mental condition,
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social stimulus and obstacles of exercise. Data analysis used percentages, means,
standard deviation and T-test. The results showed that the people in Muang district,
Phitsanulok province who had different gender and congenital diseases did not have
significant difference in the exercise behavior at 0.05 level.
Keywords: Exercise behavior, Physical and mental condition, Social stimulus,
Obstacles of exercise
บทน้า
จากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555–2559) ได้กล่าวไว้ว่า สุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสาคัญในการพัฒนาคน และการพัฒนาคนเป็น
จุ ด มุ่ง หมายหลั ก ของการพั ฒ นาประเทศ ปัจ จัย ด้า นสุ ข ภาพจึ ง เป็ นพื้ นฐานส าคั ญที่ จ ะต้ องนามา
พิจารณาวางแผนจัดการให้มีความพร้อมประชากรจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต การออกกาลังกายเป็นกลวิธีหนึ่งที่จะนาไปสู่การมีสุขภาพดีโดยที่พฤติกรรมการออกกาลัง
กายจะช่วยส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ซึ่งการออกกาลังกายแต่ละชนิดจะมีรูปแบบกระบวนการ
และหลักเกณฑ์แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงการดาเนินชีวิตของประชากรพบว่าวิถีการ
ดาเนินชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ล้วนส่งผลให้
ประชาชนเคร่งเครีย ดกับการดาเนินชีวิต ส่งผลให้ พฤติกรรมสุ ขภาพในด้านต่างๆเปลี่ยนแปลงไป
ละเลยการออกกาลังกาย จึงทาให้เกิดปัญหาสุขภาพในด้านต่างๆ ตามมา
การสารวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกกาลังกายของประชากร พ.ศ. 2554 โดยสานักงาน
สถิติแห่งชาติ ซึ่งเก็บข้อมูลจากประชากรที่มีอายุ 11 ปีขึ้นไป พบว่าระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นกีฬาหรือ
ออกกาลังกายของประชากรต่อครั้ ง ร้อยละ 36.6 ของประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป เล่นกีฬาหรือออก
กาลังกายในช่วง 1 เดือน ก่อนวันสัมภาษณ์ครั้งละ 31 – 60 นาที รองลงมาซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน
คือครั้งละ 21 – 30 นาที (ร้อยละ 34.6) และพบว่าร้อยละ 8.5 ที่ออกกาลังกายครั้งละมากกว่า 60
นาทีขึ้นไป ปัญหาพฤติกรรมขาดการออกกาลังกายเป็นอีกปัญหาด้านสุขภาพที่สาคัญอย่างหนึ่งสาหรับ
ประชาชน การขาดการออกกาลังกายจะทาให้ประชาชนเกิดภาวะอ้วนได้และส่งผลกระทบให้เกิดโรค
แทรกซ้อนต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคไขมันในเส้นเลือดสูง เป็นต้น ดังนั้นประชาชนควรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการออกกาลังกายโดยออกกาลังกายอย่างสม่าเสมออย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่งปัจจัยที่
ช่วยส่งเสริมให้มีพฤติกรรมการออกกาลังกายที่ดีได้แก่ความรู้เกี่ยวกับการออกกาลังกาย การแบ่งเวลา
การตระหนักและเห็นความสาคัญของการออกกาลังกายเป็นต้น
จากความสาคัญของการออกกาลังกายภาครัฐจึงกาหนดให้การออกกาลังกายเป็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) และ

749

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555–2559) แผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) แผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ.2557-2560) และ
กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขต่างก็ให้ความสาคัญกับปัญหาด้านพฤติกรรมการกาลังกาย ซึ่งทาให้
มีการกาหนดแผนพัฒนาดังกล่าวเป็นวาระสาคัญของประเทศ ตลอดจนมีการสร้างนโยบายและแผน
ระดับชาติที่ชัดเจนขึ้นส่งผลให้มีการดาเนินการพัฒนา การสนับสนุน และการประสานงานระหว่าง
องค์กรมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ได้กระบวนการที่สะท้อนถึงลักษณะของ
พฤติกรรมการออกกาลังกาย จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเครื่องมือสาหรับการวิเคราะห์ปัญหา
ดังกล่าวให้ถูกต้องชัดเจน เห็นถึงภาพรวมของแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลง จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัย
จึงได้สนใจศึกษาปัญหาตามแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ.2557-2560) และทาการวิเคราะห์ด้วย
เครื่องมือทางสถิติเพื่อแสดงข้อมูลทุติยภูมิ การใช้สถิติเชิงพรรณนารวมไปถึงการใช้สถิตเชิงอนุมานเพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการออกกาลังกายและเปรียบเทียบพฤติกรรมการออกกาลังกายของประชาชนใน
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออกกาลังกายของประชาชนในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการออกกาลังกาย โดยจาแนกตามเพศและโรคประจาตัว
วิธีด้าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ ผู้วิจัยได้กาหนดวิธีการดาเนินงานดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
จานวน 19 ตาบล 173 หมู่บ้าน ซึ่งจานวนประชากรในปัจจุบันมีจานวน 218,798 คน (ระบบสถิติ
ทางการทะเบียน, ข้อมูล ณ: กรกฎาคม 2559)
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จานวนทั้งสิ้น 410 คน จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย
(simple random sampling) การคานวณจากสูตรของทาโรยามเน่ (Taro Yamane) ซึ่งมีความ
คลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 5 ดังตารางที1่
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ตารางที่1 จานวนของประชากรและจานวนตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ลาดับ
ตาบล
ประชากร ตัวอย่าง ลาดับ
ตาบล
ประชากร ตัวอย่าง
1
ตาบลวังน้าคู้
4126
6
11
ตาบล
3860
6
จอมทอง
2 ตาบลวัดจันทร์ 8431
12
12
ตาบลบ้าน 12215
18
กร่าง
3
ตาบลวัดพริก
8172
12
13
ตาบลบ้าน 13249
19
คลอง
4
ตาบลท่าทอง
13513
20
14 ตาบลพลาย 7160
11
ชุมพล
5
ตาบลท่าโพธิ์
23483
34
15 ตาบลมะขาม 5592
8
สูง
6
ตาบลสมอแข 15814
23
16
ตาบล
29951
43
อรัญญิก
7 ตาบลดอนทอง 13308
19
17 ตาบลบึงพระ 18104
26
8
ตาบลบ้านป่า
5722
9
18 ตาบลไผ่ขอ
4143
6
ดอน
9
ตาบลปากโทก
4869
7
19 ตาบลงิ้วงาม 3392
5
10
ตาบลหัวรอ
23917
34
20 ตาบลในเมือง 64621
92
3. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
ทันสมัย
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามสารวจรายการ (Check list) แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบไปด้วย
ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการออกกาลังกาย แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านภาวะทางร่างกายและจิตใจ
2. ด้านแรงกระตุ้นจากสังคม
3. ด้านอุปสรรคของการออกกาลังกาย
เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลโดยนาค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นที่ได้แล้วแปลความหมายของ
คะแนนดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2546) ดังนี้
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คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความว่า น้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความว่า น้อย
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความว่า ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความว่า มาก
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความว่า มากที่สุด
5. การพัฒนาเครื่องมือสาหรับงานวิจัย ดาเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
โดยผู้ วิจัยได้ดาเนินการสร้างแบบสอบถาม และให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้ว ย
ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติ ด้านการวิจัย และด้ านสุขภาพ ตรวจสอบคุณภาพของความตรงตามเนื้อหา
(content validity) และทาการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ผู้วิจัย
ได้ดาเนินการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (index of item objectives congruence: IOC)
ของเครื่องมือ และนาข้อสังเกตที่ได้จากผู้ เชี่ยวชาญ มาทาการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือให้มีความ
ถูกต้องมากยิ่งขึ้น จากนั้นจึงนาเครื่องมือที่ได้ทาการปรับปรุงไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30
คนและทาการหาค่าความเที่ยงด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของเครื่องมือทั้งฉบับ เท่ากับ 0.93 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่
นาไปใช้ได้ (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2553)
6. การรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิจั ย น าแบบสอบถามจ านวน 410 ชุด ไปเก็บข้ อมูล กลุ่ ม ตัว อย่างที่ ได้กาหนดไว้ โดย
ดาเนินการดังนี้
6.1 เตรียมแบบสอบถามและผู้ช่วยนักวิจัยเพื่อช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล
6.2 ดาเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 410 ชุด
6.3 นาแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมาบันทึกเพื่อนาผลไปวิเคราะห์
7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อได้แบบสอบถามครบตามจานวนที่กาหนดไว้แล้ ว จึงนามาตรวจสอบความครบถ้ว น
สมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้ แล้วจึงนาไปลงรหัสข้อมูลในโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ เพื่อนาไปวิเคราะห์
ดังต่อไปนี้
7.1 วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่
ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
7.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบโดยสถิติทดสอบ T-test
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ทบทวนวรรณกรรม
ธวัชชัย สุกใส (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความต้องการการออกกาลังกายของประชาชนใน
เขตอาเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีพบว่า 1) ประชาชนในเขตอาเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีส่วนใหญ่มี
ความต้องการออกกาลังกายอยู่ในระดับมาก 2) ความต้องการออกกาลังกายทั้ง 3 ด้านของประชาชน
ชายและประชาชนหญิงในเขตอาเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ภุชงค์ แพรขาว (2551) ได้ศึกษาพฤติกรรมการออกกาลังกายของนักศึกษากรณีศึกษา:
นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระจอมเกล้ า ธนบุ รี ผ ลการศึ ก ษาพบว่ า นั ก ศึ ก ษามี
พฤติกรรมออกกาลังกายเป็นประจาร้อยละ 57.03 มีความถี่ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ร้อยละ 65.7 ในกีฬา
ประเภทวิ่งร้อยละ 33.82 มากกว่ากีฬาประเภทอื่นๆซึ่งสถานที่ที่นักศึกษาชอบไปออกกาลังกายมาก
ที่สุดคือสวนสาธารณะร้อยละ 28.99 มีตัวประกอบที่ มีผลต่อการออกกาลังกายในมหาวิทยาลัย
นโยบายที่ส่งเสริมการออกกาลังกายภายในมหาวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการออกกาลังกายใน
มหาวิทยาลัย สื่ อต่างๆมีผ ลต่อการออกกาลังกายประเภทของกีฬามีผ ลต่อการออกกาลั งกายและ
ค่าใช้จ่ายมีผลต่อการออกกาลังกาย
นิจลาวรรณ เพ็ชรรินทร์ (2553) ได้ศึกษาพฤติกรรมการออกกาลังกายของนิสิตปริญญาตรี
หลักสูตรปกติคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่าง
เป็นเพศหญิงร้อยละ 73.77 โดยรวมส่วนใหญ่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติร้อยละ 51.64 โดยรวม
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการออกกาลังกายอยู่ในระดับดีร้อยละ 48.77 และเจตคติต่อการออก
กาลังกายของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับสูงร้อยละ 92.20 การออกกาลังกายของกลุ่มตัวอย่างโดยรวม
ส่วนใหญ่ออกกาลังกายร้อยละ 73.77 ความรู้เกี่ยวกับการออกกาลังกายมีความสัมพันธ์กับเจตคติต่อ
การออกกาลังกายของกลุ่มตัวอย่า งอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับ
การออกกาลังกายของกลุ่มตัวอย่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้แบ่งการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป และค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรม
การออกกาลังกายของประชาชนในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โดยนาแบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างจานวน 410 คน สามารถนามา
วิเคราะห์สถิติพื้นฐานของข้อมูลทั่วไป ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้ดังนี้
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ตารางที่2 แสดงจานวนและร้อยละของเพศและโรคประจาตัว
ข้อมูลทั่วไป
จ้านวน (คน)
เพศ
ชาย
172
หญิง
238
โรคประจาตัว
มี
142
ไม่มี
268

ร้อยละ
42.0
58.0
34.6
65.4

จากตารางที่2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิงร้อยละ 58.0 เป็นชายร้อยละ 42.0 และ
ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่มีโรคประจาตัวร้อยละ 65.4 เป็นผู้ที่มีโรคประจาตัวร้อยละ 34.6
ตารางที่3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในด้านภาวะทางร่างกายและจิตใจ
ข้อ
ข้อความ
𝑥̅ S.D.
ที่
1 การออกกาลังกายช่วยให้ท่านลดหรือผ่อนคลาย
4.14 0.72
ความเครียดได้
2 การออกกาลังกายช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี
4.20 0.72
3 ท่านมีการวางแผนหรือจัดสรรช่วงเวลาในการออกกาลัง
3.49 0.95
กาย
4 ความเหนื่อยล้าจากการทางานมีผลต่อการออกกาลังกาย
3.41 0.99
ของท่าน
5 ท่านจะหยุดออกกาลังกายทันที่เมื่อรู้สึกเหนื่อย
3.45 0.94
6 การออกกาลังกายทาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
4.25 0.74
7 การออกกาลังกายสามารถลดสัดส่วนทาให้รูปร่างดีขึ้น
4.05 0.86
8 การออกกาลังกายช่วยชะลอความชรา
3.95 0.86
9 การออกกาลังกายช่วยสร้างความเชื่อมั่นและบุคลิกภาพที่
3.97 0.86
ดี
ภาพรวม
3.94 0.92

แปลผล
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่3 ด้านภาวะทางร่างกายและจิตใจ พบว่าพฤติกรรการออกกาลังกายในเรื่องการ
ออกกาลังกายทาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ในระดับมาก (x̅=4.25) รองลงมาคือเรื่องการออกกาลัง
กายช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี (x̅=4.20) และเรื่องความเหนื่อยล้าจากการทางานมีผลต่อการออก
กาลังกายของท่านน้อยที่สุด (x̅=3.41) โดยภาพรวมในด้านภาวะทางร่างกายและจิตใจอยู่ในระดับ
มาก (x̅=3.94)
ตารางที่4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในด้านแรงกระตุ้นจากสังคม
ข้อ
ข้อความ
แปลผล
𝑥̅ S.D.
ที่
1 บุคคลในครอบครัวกระตุ้นให้ท่านออกกาลังกาย
3.49 1.06 ปานกลาง
2 เพื่อนมีส่วนร่วมให้ท่านอยากออกกาลังกาย
3.40 1.07 ปานกลาง
3 การออกกาลังกายทาให้ได้เพื่อนใหม่
3.32 1.03 ปานกลาง
4 ท่านออกกาลังกายเพราะเห็นผู้นาประเทศ ดารา นักร้อง
2.48 1.18
น้อย
นักกีฬา คนโปรดในทีวี เป็นผู้นาในการออกกาลังกาย
5 ท่านออกกาลังกายเพราะมีสถานที่ออกกาลังการอยู่ใกล้ที่
3.38 1.19 ปานกลาง
พักของท่าน
6 ท่านออกกาลังกายเพราะมีการรณรงค์หรือสื่อโฆษณาเชิญ
2.71 1.09 ปานกลาง
ชวน
7 ท่านออกกาลังกายเพราะมีผู้เชียวชาญให้คาปรึกษาหรือ
2.72 1.10 ปานกลาง
แนะนา
8 เมื่อท่านมีปัญหาเรื่องการออกกาลังกาย ท่านสามารถขอ
2.92 1.09 ปานกลาง
คาปรึกษาจากผู้อื่นได้
ภาพรวม
3.05 0.76 ปานกลาง
จากตารางที่4 ด้านแรงกระตุ้นจากสังคม พบว่าพฤติกรรการออกกาลังกายในเรื่องบุคคลใน
ครอบครัวกระตุ้นให้ท่านออกกาลังกายอยู่ในระดับปานกลาง (x̅=3.49) รองลงมาคือเรื่องเพื่อนมีส่วน
ร่วมให้ท่านอยากออกกาลังกาย (x̅=3.40) และเรื่องท่านออกกาลังกายเพราะเห็นผู้นาประเทศ ดารา
นักร้อง นักกีฬา คนโปรดในทีวี เป็นผู้นาในการออกกาลังกายน้อยที่สุด (x̅=2.48) โดยภาพรวมในด้าน
แรงกระตุ้นจากสังคม อยู่ในระดับปานกลาง (x̅=3.05)
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ตารางที่5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในด้านอุปสรรคของการออกกาลังกาย
ข้อ
ข้อความ
แปลผล
𝑥̅ S.D.
ที่
1 ท่านไม่ทราบวิธีการออกกาลังกายที่ถูกต้อง
2.78 1.12 ปานกลาง
2 ท่านไม่สามารถออกกาลังกายได้เพราะไม่มีเวลา
2.72 1.07 ปานกลาง
3 ท่านไม่สามารถออกกาลังกายได้เพราะไม่มีอุปกรณ์การ 2.63 1.04 ปานกลาง
ออกกาลังกาย
4 ท่านไม่สามารถออกกาลังกายได้เพราะไม่มีสถานที่ออก 2.49 1.03
น้อย
กาลังกาย
5 ท่านไม่มีผู้สอนหรือแนะนาในการออกกาลังกาย
2.68 1.06 ปานกลาง
6 ปัญหาด้านสุขภาพเป็นอุปสรรคในการออกกาลังกายของ 2.45 1.06
น้อย
ท่าน
7 ท่านมีปัญหาเรื่องการเจ็บป่วยขณะออกกาลังกาย
2.31 1.03
น้อย
8 เมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ท่านมักเจ็บป่วยได้ง่าย
2.42 1.09
น้อย
9 ระยะเวลาในการออกกาลังกายส่งผลกระทบต่อ
2.59 1.08 ปานกลาง
ชีวิตประจาวันของท่าน
ภาพรวม
2.56 0.77 ปานกลาง
จากตารางที่5 ด้านอุปสรรคของการออกกาลังกาย พบว่าพฤติกรรการออกกาลังกายในเรื่อง
ท่านไม่ทราบวิธีการออกกาลังกายที่ถูกต้องอยู่ในระดับปานกลาง (x̅=2.78) รองลงมาคือเรื่องท่านไม่
สามารถออกกาลังกายได้เพราะไม่มีเวลา (x̅=2.72) และเรื่องท่านมีปัญหาเรื่องการเจ็บป่วยขณะออก
กาลังกายน้อยที่สุด (x̅=2.31) โดยภาพรวมในด้ านอุปสรรคของการออกกาลังกายอยู่ในระดับปาน
กลาง (x̅=2.56)
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบพฤติกรรมการออกกาลังกายโดยจาแนกตามเพศและโรคประจาตัว
ของพฤติกรรมการออกกาลังกายของประชาชนในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
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ตารางที่6 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในด้านภาวะทางร่างกายและจิตใจโดยจาแนกตามเพศ
ข้อ
𝑥̅
ข้อความ
t-test
ชาย หญิง
ที่
1 การออกกาลังกายช่วยให้ท่านลดหรือผ่อนคลาย
4.16 4.13
0.451
ความเครียดได้
2 การออกกาลังกายช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี
4.22 4.18
0.477
3 ท่านมีการวางแผนหรือจัดสรรช่วงเวลาในการออกกาลัง 3.51 3.47
0.387
กาย
4 ความเหนื่อยล้าจากการทางานมีผลต่อการออกกาลังกาย 3.45 3.38
0.662
ของท่าน
5 ท่านจะหยุดออกกาลังกายทันที่เมื่อรู้สึกเหนื่อย
3.44 3.45 -0.157
6 การออกกาลังกายทาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
4.26 4.24
0.299
7 การออกกาลังกายสามารถลดสัดส่วนทาให้รูปร่างดีขึ้น
3.98 4.10 -1.396
8 การออกกาลังกายช่วยชะลอความชรา
3.92 3.97 -0.606
9 การออกกาลังกายช่วยสร้างความเชื่อมั่นและบุคลิกภาพที่ 3.93 4.00 -0.761
ดี
ภาพรวม
3.87 3.99 -1.253
จากตารางที่6 เมื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในด้านภาวะทางร่างกายและจิตใจจาแนก
ตามเพศพบว่า มีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ตารางที่7 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในด้านแรงกระตุ้นจากสังคมโดยจาแนกตามเพศ
ข้อ
𝑥̅
ข้อความ
t-test
ชาย หญิง
ที่
1 บุคคลในครอบครัวกระตุ้นให้ท่านออกกาลังกาย
3.52 3.47
0.440
2 เพื่อนมีส่วนร่วมให้ท่านอยากออกกาลังกาย
3.40 3.40
0.019
3 การออกกาลังกายทาให้ได้เพื่อนใหม่
3.31 3.32
-0.149
4 ท่านออกกาลังกายเพราะเห็นผู้นาประเทศ ดารา นักร้อง
2.43 2.51
-0.694
นักกีฬา คนโปรดในทีวี เป็นผู้นาในการออกกาลังกาย
5 ท่านออกกาลังกายเพราะมีสถานที่ออกกาลังการอยู่ใกล้ที่
3.40 3.36
0.334
พักของท่าน
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6

ท่านออกกาลังกายเพราะมีการรณรงค์หรือสื่อโฆษณา
2.73 2.70
0.229
เชิญชวน
7 ท่านออกกาลังกายเพราะมีผู้เชียวชาญให้คาปรึกษาหรือ
2.67 2.76
-0.870
แนะนา
8 เมื่อท่านมีปัญหาเรื่องการออกกาลังกาย ท่านสามารถขอ
2.90 2.95
-0.457
คาปรึกษาจากผู้อื่นได้
ภาพรวม
3.04 3.06
-0.214
จากตารางที่7 เมื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในด้านแรงกระตุ้นจากสังคมจาแนกตาม
เพศพบว่า มีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ตารางที่8 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในด้านอุปสรรคของการออกกาลังกายโดยจาแนกตาม
เพศ
ข้อ
𝑥̅
ข้อความ
t-test
ชาย หญิง
ที่
1 ท่านไม่ทราบวิธีการออกกาลังกายที่ถูกต้อง
2.69 2.84
-1.324
2 ท่านไม่สามารถออกกาลังกายได้เพราะไม่มีเวลา
2.62 2.80
-1.741
3 ท่านไม่สามารถออกกาลังกายได้เพราะไม่มีอุปกรณ์การ
2.57 2.67
-0.943
ออกกาลังกาย
4 ท่านไม่สามารถออกกาลังกายได้เพราะไม่มีสถานที่ออก
2.44 2.52
-0.767
กาลังกาย
5 ท่านไม่มีผู้สอนหรือแนะนาในการออกกาลังกาย
2.76 2.62
1.264
6 ปัญหาด้านสุขภาพเป็นอุปสรรคในการออกกาลังกายของ
2.44 2.46
-1.69
ท่าน
7 ท่านมีปัญหาเรื่องการเจ็บป่วยขณะออกกาลังกาย
2.31 2.31
0.070
8 เมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ท่านมักเจ็บป่วยได้ง่าย
2.32 2.50
-1.620
9 ระยะเวลาในการออกกาลังกายส่งผลกระทบต่อ
2.62 2.56
0.583
ชีวิตประจาวันของท่าน
ภาพรวม
2.53 2.59
-0.715
จากตารางที่8 เมื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในด้านอุปสรรคของการออกกาลังกาย
จาแนกตามเพศพบว่า มีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
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ตารางที่9 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในด้านภาวะทางร่างกายและจิตใจโดยจาแนกโรค
ประจาตัว
ข้อ
𝑥̅
ข้อความ
t-test
ไม่มี
มี
ที่
1 การออกกาลังกายช่วยให้ท่านลดหรือผ่อนคลาย
4.07 4.18 -1.505
ความเครียดได้
2 การออกกาลังกายช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี
4.18 4.21 -0.390
3 ท่านมีการวางแผนหรือจัดสรรช่วงเวลาในการออกกาลัง
3.44 3.51 -0.723
กาย
4 ความเหนื่อยล้าจากการทางานมีผลต่อการออกกาลังกาย
3.24 3.50 -2.565
ของท่าน
5 ท่านจะหยุดออกกาลังกายทันที่เมื่อรู้สึกเหนื่อย
3.34 3.51 -1.713
6 การออกกาลังกายทาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
4.18 4.29 -1.455
7 การออกกาลังกายสามารถลดสัดส่วนทาให้รูปร่างดีขึ้น
3.96 4.09 -1.522
8 การออกกาลังกายช่วยชะลอความชรา
3.92 3.96 -0.451
9 การออกกาลังกายช่วยสร้างความเชื่อมั่นและบุคลิกภาพที่
3.93 3.99 -0663
ดี
ภาพรวม
3.84 3.99 -1.620
จากตารางที่9 เมื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในด้านภาวะทางร่างกายและจิตใจจาแนก
ตามโรคประจาตัวพบว่า มีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ตารางที่10 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในด้านแรงกระตุ้นจากสังคมโดยจาแนกโรคประจาตัว
ข้อ
𝑥̅
ข้อความ
t-test
ไม่มี มี
ที่
1 บุคคลในครอบครัวกระตุ้นให้ท่านออกกาลังกาย
3.44 3.51
-0.645
2 เพื่อนมีส่วนร่วมให้ท่านอยากออกกาลังกาย
3.27 3.47
-1.738
3 การออกกาลังกายทาให้ได้เพื่อนใหม่
3.16 3.40
-2.223
4 ท่านออกกาลังกายเพราะเห็นผู้นาประเทศ ดารา นักร้อง
2.25 2.60
-2.816
นักกีฬา คนโปรดในทีวี เป็นผู้นาในการออกกาลังกาย
5 ท่านออกกาลังกายเพราะมีสถานที่ออกกาลังการอยู่ใกล้ที่ 3.23 3.46
-1.810
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พักของท่าน
6 ท่านออกกาลังกายเพราะมีการรณรงค์หรือสื่อโฆษณา
2.61 2.76
-1.344
เชิญชวน
7 ท่านออกกาลังกายเพราะมีผู้เชียวชาญให้คาปรึกษาหรือ
2.83 2.67
1.426
แนะนา
8 เมื่อท่านมีปัญหาเรื่องการออกกาลังกาย ท่านสามารถขอ
2.87 2.95
-0.689
คาปรึกษาจากผู้อื่นได้
ภาพรวม
2.96 3.10
-1.805
จากตารางที่10 เมื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในด้านแรงกระตุ้นจากสังคมพบว่า มี
ระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ตารางที่11 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในด้านอุปสรรคของการออกกาลังกายโดยจาแนกโรค
ประจาตัว
ข้อ
𝑥̅
ข้อความ
t-test
ไม่มี มี
ที่
1 ท่านไม่ทราบวิธีการออกกาลังกายที่ถูกต้อง
2.73 2.81
-0.692
2 ท่านไม่สามารถออกกาลังกายได้เพราะไม่มีเวลา
2.49 2.85
-3.219
3 ท่านไม่สามารถออกกาลังกายได้เพราะไม่มีอุปกรณ์การ
2.46 2.71
-2.305
ออกกาลังกาย
4 ท่านไม่สามารถออกกาลังกายได้เพราะไม่มีสถานที่ออก
2.44 2.51
-0.732
กาลังกาย
5 ท่านไม่มีผู้สอนหรือแนะนาในการออกกาลังกาย
2.54 2.75
-1.894
6 ปัญหาด้านสุขภาพเป็นอุปสรรคในการออกกาลังกายของ
2.51 2.42
0.759
ท่าน
7 ท่านมีปัญหาเรื่องการเจ็บป่วยขณะออกกาลังกาย
2.35 2.29
0.505
8 เมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ท่านมักเจ็บป่วยได้ง่าย
2.36 2.46
-.851
9 ระยะเวลาในการออกกาลังกายส่งผลกระทบต่อ
2.55 2.60
-0.491
ชีวิตประจาวันของท่าน
ภาพรวม
2.49 2.60
-1.355
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จากตารางที่11 เมื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในด้านอุปสรรคของการออกกาลังกาย
พบว่า มีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาพฤติกรรมการออกกาลังกายและเปรียบเทียบพฤติกรรมการออกกาลังกายของ
ประชาชนในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยจาแนกตามเพศและโรคประจาตัว ผลการศึกษาพบว่า
1. พฤติกรรมการออกกาลังกายของประชาชนในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิงร้อยละ 58.0 เป็นชายร้อยละ 42.0 และส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่มีโรค
ประจาตัวร้อยละ 65.4 เป็นผู้ที่มีโรคประจาตัวร้อยละ 34.6 พฤติกรรมการออกกาลังกายในเรื่องการ
ออกกาลังกายทาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือเรื่องการออกกาลังกายช่วย
ส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี และเรื่องความเหนื่อยล้าจากการทางานมีผลต่อการออกกาลังกายของท่านน้อย
ที่สุด โดยภาพรวมในด้านภาวะทางร่างกายและจิตใจอยู่ในระดับมาก ด้านแรงกระตุ้นจากสังคม พบว่า
พฤติกรรการออกกาลังกายในเรื่องบุคคลในครอบครัวกระตุ้นให้ท่านออกกาลังกายอยู่ในระดับปาน
กลาง รองลงมาคือเรื่องเพื่อนมีส่วนร่วมให้ท่านอยากออกกาลังกาย และเรื่องท่านออกกาลังกายเพราะ
เห็นผู้นาประเทศ ดารา นักร้อง นักกีฬา คนโปรดในทีวี เป็นผู้นาในการออกกาลังกายน้อยที่สุด โดย
ภาพรวมในด้านแรงกระตุ้นจากสังคม อยู่ในระดับปานกลาง และด้านอุปสรรคของการออกกาลังกาย
พบว่าพฤติกรรการออกกาลังกายในเรื่องท่านไม่ทราบวิธีการออกกาลังกายที่ถูกต้องอยู่ในระดับปาน
กลาง รองลงมาคือเรื่องท่านไม่สามารถออกกาลังกายได้เพราะไม่มีเวลา และเรื่องท่านมีปัญหาเรื่อง
การเจ็บป่วยขณะออกกาลังกายน้อยที่สุด โดยภาพรวมในด้านอุปสรรคของการออกกาลังกายอยู่ใน
ระดับปานกลาง
2. การเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการออกกาลังกายของประชาชนในอาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลกโดยจาแนกตามเพศและโรคประจาตัว
เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการออกกาลังกายของประชาชนในอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ในด้านภาวะทางร่างกายและจิตใจ ด้านแรงกระตุ้นจากสังคม และด้านอุปสรรคของการออกกาลังกาย
โดยจาแนกตามเพศและโรคประจาตัว พบว่าไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกาลังกายของประชาชนทั้งในวัยรุน วัย
ผู้ใหญ่ วัยทองและวัยชรา
2. จากผลการศึกษาที่ได้ควรนาไปสร้างนโยบายและแผนงานด้านการจัดการและการจัด
กิจกรรมเพื่อให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
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แอปพลิเคชั่นระบบติดตามงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย
Job tracking system on Mobile Application
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บทคัดย่อ
ปัจจุบันในองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ มีความต้องการที่จะสั่งงานและติดตามผลงานอย่าง
สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง แทนการสั่งงานในแบบเดิมที่ใช้กันอยู่ในรูปแบบเอกสาร ซึ่งค่อนข้าง
ยุ่งยาก ทั้งการความเข้าใจในการสั่งงาน การจัดการ การจัดเก็บรักษา การติดตามผลการปฏิบัติ งาน
ในกรณีการสั่งงานระยะไกลซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ เนื่องจากความยากลาบากของการเดินทาง ทุกวันนี้
เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการทางานหรือชีวิตประจาวันเป็น
อย่างมาก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน อานวยความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็วให้กับผู้ใ ช้เป็น
อย่างมาก ด้วยเหตุดังกล่าว งานวิจัยนี้จึงได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อพัฒนาระบบติดตามงาน
โดยพัฒนาโดยรูปแบบของ Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ Android ผู้ใช้สามารถใช้งาน
สั่งการและติดตามงานได้รวดเร็ว และถูกต้อง ใช้งานได้ในที่ต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
การสั่งงาน ติดตามงาน ผลงานปฏิบัติงาน ระบบที่พัฒนาขึ้นโดยอาศัยและใช้โปรแกรม Android
Studio ในการเขียน Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ Android ผลจากการทดลองพบว่า
ระบบสามารถช่วยลดปัญหาจากระบบงานเดิมลงได้ และสะดวกใช้งานง่ายกว่าระบบงานเดิมอีกด้วย
ค้าส้าคัญ : ระบบติดตามงาน, แอปพลิเคชั่นบนมือถือ, ระบบปฏิบัติการแอนดรอย
Abstact
Nowadays in organizations or agencies they need to work and follow the work
quickly and correct. The original work order is used in the form of a document or
even talking which is complicated, both understand management and follow-up. It
wasted a lot of time and people. In case of problem of long distance following
orders because of the difficulty of traveling. Information technology has entered into
a role in the work or lifestyles in everyday. The smartphone is thoroughly used in the
personnel in organizations or agencies. This is why the provider is bringing
smartphone to increase the efficiency of work by application on android system.
User can manage and follow-up quickly and correct. Using at any place where the
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internet is available. The management, follow-up and results. The system is
developed by program “ Android Studio” which is writing program “Mobile
Application” on Android system. The results showed that the system can solved the
problem of work and easier to use than the original system as well..
Keyword : Job tracking, Mobile application, Android operating system
บทน้า
เนื่องจากในปัจจุบันบุคลากรในองค์กรหรือหน่วยงานมีความต้องการที่จะสั่งงานและติดตาม
ผลงานที่สั่งไป อย่างสะดวก รวดเร็ว แต่เมื่อต้องมีการสั่งงานหรือติดตามผลงานจากสถานที่ต่าง ๆ
ดังนั้นจึงทาได้ลาบากและค่อนข้างเสียเวลาเพราะมีปัญหาหลายประการ เข่น สภาพการจราจรติ ดขัด
การติดต่อสื่อสาร ผู้ปฏิบัติงานไม่มาตามนัดหมาย ระบบสั่งงานแบบเดิมจึงค่อนข้างล่าช้า และความ
เข้าใจที่ไม่ตรงกัน ซึ่งอาจทาให้เกิดความผิดพลาดของงานนั้น ๆ ได้
ทั้งเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทหน้าที่ในชีวิตประจาวันของประชาชนทั่วไป รวมถึงในองค์กร
หรือหน่วยงานต่างๆ ที่ต่างก็เข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นทั้ง คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ
ผู้จัดทาจึงมุ่งเน้นไปที่ระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการบนมือถือ เพราะมีผู้ใช้งาน
อย่ า งแพร่ ห ลาย ท าให้ กลุ่ มนั กพั ฒ นาแอปพลิ เ คชั่ นให้ ค วามส าคั ญกับ ระบบปฏิ บัติ การ Android
เนื่องจากง่ายต่อการพัฒนาและกลุ่มของผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ง่าย
ด้วยเหตุนี้ ผู้จัดจึงได้จัดทาแอปพลิเคชั่นระบบติดตามงานขึ้นมาเพื่อความสะดวก รวดเร็วต่อ
การปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยระบบปฏิบัติการ Android บนมือถือ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาระบบติดตามงานบนระบบปฏิบัติการ Android
2. เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องของสั่งงานและติดตามงาน
3. เพื่อการทางานที่เป็นระบบภายในองค์กรหรือหน่วยงาน เพิ่มประสิทธิภาพของงานใน
องค์กรหรือหน่วยงาน
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. การสั่งงาน การติดตามงาน หัวหน้างาน พนักงาน
การสั่งงาน หมายถึง ที่ผู้บริหารหรือหัวหน้างานมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทาพร้อม
ทั้งแนะนาวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

764

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

การติดามงาน หมายถึง เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลปฏิบัติงานตามแผน ซึ่งมีการกาหนดไว้
แล้ว เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน หรือ
กาหนดวิธีการดาเนินงานให้เกิดผลดียิ่งขึ้น
หัวหน้างาน หมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่ปกครอง ดูแล แนะนา มอบหมาย ติดตามงาน สร้าง
ขวัญกาลังใจ ให้คุณ ให้โทษ แก่ ลูกน้อง (ผู้ใต้บังคับบัญชา) เพื่อให้งานและลูกน้องดาเนินงาน
พนักงาน หมายถึง ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงาน
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
นาย ชาลี ประจักษว์งศ์ (2555:บทคัดย่อ) ปัจจุบันองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ มีความ
ต้องการที่จะสั่ งงานและติดตามผลการ ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้ว น สะดวก และ
รวดเร็ว การสั่งงานในระบบเดิมที่ใช้กันอยู่ ในรูปแบบของกระดาษเอกสารค่อนข้างยุ่งยาก ทั้งการ
จัดการและการจัดเก็บ การติดตามผลการ ปฏิบัติงานทาได้ยาก สิ้นเปลืองแรงงาน และเวลาเป็นอย่าง
มาก นอกจากนั้นในกรณีการสั่งงาน และ ติดตามผลกระทาจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งซึ่งอยู่
ห่างไกลกัน ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ อัน เนื่องมาจากความยากล าบากของการเดินทาง ทุกวันนี้เป็นที่
ทราบกันดีแล้วว่า เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการท างานเป็น อย่างมาก ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางาน อา นวยความสะดวก ถูกต้อง และรวดเร็ว ให้กับผู้ใช้ เป็นอย่างมาก ด้วย
เหตุดังกล่าว โครงงานนี้จึงได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อพัฒนาระบบ สั่งงานและติดตามงาน
โดยพัฒนาขึ้นในรูปแบบของ Web application ระบบอานวยความสะดวกแก่ ผู้ใช้ให้สามารถใช้งาน
ได้โดยง่าย รวดเร็ว และตรวจสอบความถูกต้องได้ สามารถใช้งานในสถานที่ ต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อ
เข้ า สู่ เ ครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต ได้ การติ ด ตามผล การปฏิ บั ติ ง าน รายงาน ความก้ า วหน้ า ของการ
ปฏิบัติงานได้ และสามารถตรวจสอบได้ว่า การปฏิบัติงานกระทาถึงสถานะใด อยู่ ระบบที่พัฒนาขึ้น
โดยอาศัยและใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ในการเขียนเว็บ ภาษา C# ใน ASP.net
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา และอาศัยระบบฐานข้อมูลจาก Microsoft Sql Server 2008 จากผลการ
ทดลองพบว่า ระบบสามารถช่วยลดปัญหาจากระบบงานแบบเดิมลงได้
นาย อรรถพล บัววัฒน์ (2554:บทคัดย่อ) โครงงานฉบับนี้เป็นการจัดทา ระบบติดตาม
ระยะเวลาโครงการผ่านระบบออนไลน์โดย เป็นระบบที่จัดทา ขึ้นเพื่อให้สมาชิกภายในโครงการมีการ
ติดต่อสื่อสารกัน ได้ง่ายขึ้น สามารถ วางแผนตารางเวลาในการดาเนินโครงการได้ชัดเจนขึ้นมีรูปแบบ
แสดงผลเป็นช่วงของกราฟ ระยะเวลาทาให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบและมีความเป็นศูนย์กลาง ระบบที่
พัฒนาขึ้นนี้เป็นระบบ เว็บแอปพลิเคชั่นจึงทา ให้สมาชิกของโครงการสามารถใช้งานระบบได้ทุกที่ที่มี
อินเตอร์เน็ตทาให้ มีความยืดหยุ่นต่อการทางานนอกสถานที่ซึ่งระบบที่จัดทา ขึ้นนี้จะช่วยสนับสนุนให้
การดาเนิน โครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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วิธีด้าเนินการวิจัย
1. ขอบเขต
1.1 คุณสมบัติข องระบบติดตามงาน เพื่อช่วยในการจัดการงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไขได้
1.1.1 ข้อมูลสมาชิก
1.1.2 ข้อมูลการสั่งงาน
1.2 การสั่งงาน
1.3 การติดตามงาน
2. กลุ่มตัวอย่าง : องค์กร หรือหน่วยงาน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
3. เครื่องมือที่ใช้ (Hardware/Software)
Hardware
-โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android
-คอมพิวเตอร์, laptop
Software
-โปรแกรม Justinmind Prototyper
-โปรแกรม Android Studio
กระบวนการท้างาน
การออกแบบแอปพลิเคชั่น
แบบจาลองขั้นตอนการทางานของระบบโดยใช้ context diagram แสดงการทางานของ
ระบบโดยสามารถจาลองได้ด้วยแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram:DFD) ได้ดังนี้

Chief

ข้ อมูลการติดตามงาน
ข้ อมูลการสัง่ งาน
ข้ อมูลสมาชิก
สมัครสมาชิก
แก้ ไข ข้ อมูล
เพิ่ม ลบ แก้ ไข การสัง่ งาน

ระบบติดตามงาน

การสัง่ งาน
ตรวจสอบการติดตามงาน

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนทางานของระบบ

ข้ อมูลการติดตามงาน
สมัครสมาชิก
ข้ อมูลสมาชิก
ข้ อมูลการสัง่ งาน

Employee
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ขั้นตอนการทางานของระบบ
ในระบบติดตามงานนี้ จะมีผู้ใช้ 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายหัวหน้างาน มีหน้าที่คอยสั่งงานและตรวจเช็ค
ติดตามงาน และฝ่ายพนักงาน มีหน้ารับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายและรายงานตามระบบติดตาม
งาน
1. ผู้ใช้งานใหม่ ทาการสมัครสมาชิก
2. ผู้ใช้งานทาการ ล็อกอิน เข้าสู่ระบบ
3. ผู้ใช้งานฝ่ายหัวหน้างาน ทาการสั่งงาน
4. ผู้ใช้งานฝ่ายพนักงานได้รับมอบหมายการสั่งงานจากหัวหน้างาน
5. ผู้ใช้งานฝ่ายหนักงานรายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
6. ผู้ใช้งานฝ่ายหัวหน้างานตรวจสอบการติดตามงาน
7. ผู้ใช้งาน ล็อกเอาท์ ออกจากระบบ
ผลการวิจัย

ภาพที่ 2 หน้าล็อกอินเข้าสู่ระบบ
จากภาพที่ 2 หน้าล็อกอินเข้าสู่ระบบ
- กรณีที่ผู้ใช้ไม่เคยสมัครสมาชิกในระบบนี้ ก็ต้องเลือกปุ่ม Register เพื่อที่จะสมัคร
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
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- กรณีที่ผู้ใช้เคยสมัครสมาชิก ก็สามารถเข้าสู่ระบบได้ตามปกติ

ภาพที่ 3 หน้าจอ Register

ภาพที่ 4 หน้าจอหลัก

ผู้ใช้ฝ่ายหัวหน้างาน
จากภาพที่ 3 หน้าจอ Register
- ผู้ใช้ที่ไม่เคยสมัครสมาชิก
จากภาพที่ 4 หน้าจอหลักสาหรับผู้ใช้ฝ่ายหัวหน้างาน
- ปุ่ม New Task สาหรับใช้สร้างงานให้กับพนักงานที่ได้รับมอบหมาย
- ปุ่ม My Lists สาหรับดูงานและติดตามงานที่มอบหมายให้กับพนักงาน
- ปุ่ม Exit สาหรับออกจากแอปพลิเคชั่น

ภาพที่ 5 หน้าจอ New Task

ภาพที่ 6 หน้าจอ Check
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จากภาพที่ 5 หน้าจอ New Task สาหรับผู้ใช้ฝ่ายหัวหน้างาน
- กาหนดงาน และมอบหมายงานให้กับพนักงาน
จากภาพที่ 6 หน้าจอ Check
- เพื่อยืนยันการสั่งงานและมอบหมายงาน

ภาพที่ 7 หน้าจอ Home
ภาพที่ 8 หน้าจอ My Lists
จากภาพที่ 7 หน้าจอ Home ผู้ใช้ฝ่ายพนักงาน
จากภาพที่ 8 หน้าจอ My Lists ผู้ใช้ฝ่ายพนักงาน
- ส าหรั บ เปิ ดดู ง านที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากหั ว หน้ า งาน และ เช็ค สถานะของงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
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ภาพที่ 9 หน้าจอ Confirm
ภาพที่ 10 หน้าจอ Topics
จากภาพที่ 9 หน้าจอ Confirm ผู้ใช้ฝ่ายพนักงาน
- สาหรับพนักงานที่ได้รับมอบหมายเข้าดูรายเอียดของงาน หัวข้องาน และยอมรับ
งานที่ได้รับมอบหมาย ที่ปุ่ม Confirm
จากภาพที่ 10 หน้าจอ Topics ผู้ใช้ฝ่ายหนักงาน
- พนักงานสามารถเข้าดูหัวข้อการทางานที่หัวหน้างานได้มอบหมายให้มา และทา
การ รายงานรายละเอียดโดยการถ่ายรูปหรืออธิบายก็ได้
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ภาพที่ 11 ลักษณะการเชื่อมต่อกันระหว่าง แต่ละหน้าจอของแอปพลิเคชั่น
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สรุปและอภิปรายผล
จากการทดลองใช้งานแอปพลิเคชั่นระบบติดตามงานบนระบบปฏิบัติการ Android ปรากฏ
ว่าแอปพลิเคชั่นสามารถอานวยความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องให้กับผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการสั่งงานและติดตามงานสามารถทาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ผู้ใช้งานควรเช็คความถูกต้องในการสมัครสมาชิกเพราะมีส่วนสาคัญในส่วนของระบบสั่งงาน
หรือมอบหมายงานและหน้าตาแอปพลิเคชั่น User Interface (UI)
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปได้ ด้ ว ยดี เนื่ อ งจากได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ จากหลายๆฝ่ า ย
โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในการแนะนา ตรวจสอบ ให้
ข้อเสนอแนะ ติดตามความเคลื่อนไหวของงานวิจัย ผู้จัดทารู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของอาจารย์เป็น
อย่างยิ่ง และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ คณะอาจารย์ทุกๆท่าน เพื่อนๆนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ให้การ
ช่วยเหลือในการทางานวิจัยฉบับนี้ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้รับการช่วยเหลือและกาลังใจจากคุณพ่อ คุณ
แม่ เพื่อนๆ ตลอดจนบุคคลต่างๆที่คอยให้ความช่วยเหลืออีกมากมาย ที่ไม่สามารถกล่าวนามได้หมด
ในที่ นี้ ผู้ วิ จั ย รู้ สึ กซาบซึ้ ง ในความกรุ ณ าและความปรารถนาดีข องทุ ก ท่า นเป็ น อย่ า งยิ่ ง จึ ง กราบ
ขอบพระคุณและขอบคุณไวในโอกาสนี้
เอกสารอ้างอิง
กิตติกร ประเสริ ฐ ศักดิ์. (2558). หลั กการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น - PART 13 ลงมือออกแบบ
แอปพลิเคชั่น Justinmind
https://www.youtube.com/watch?v=NFsSE71-6zs
อลงกรณ์ ภูงามดาว. (2560). สร้างแอพพลิเคชั่นด้วย Android Studio
https://www.youtube.com/watch?v=MuRj4vWEx0Y
กฤษณะชัย ไชยเทพ. (2560). Ep 01 เทคนิคการเชื่อมหน้า Application ด้วย Android Studio
https://www.youtube.com/watch?v=F0KI_xtdG-E
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สารต่อต้านจุลชีพที่ผลิตโดยราเอนโดไฟต์ซึ่งคัดแยกได้จากหอมหัวใหญ่
(Allium cepa)
Antimicrobial Agents by Endophytic Fungi Isolated from Onion
(Allium cepa)
วชิร ใจภักดี
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
Corresponding author. E-mail: vachira.ch@buu.ac.th

บทคัดย่อ
ราเอนโดไฟต์ 200 ไอโซเลตคัดแยกได้จากหอมหัวใหญ่ (Allium cepa) ในส่วนลาต้น ราก
ใบ และดอก นามาสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพด้วยตัวทาละลายอินทรีย์ สารสกัดหยาบที่ได้นามา
ทดสอบคุณสมบัติต่อต้านจุลชีพกับเชื้อ Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia
coli, Pseudomonas aeruginosa และ Candida albicans พบว่าสารสกัดจากราเอนโดไฟต์ไอโซ
เลต Ab6 มีฤทธิ์สูงสุดในการต่อต้านการเจริญของเชื้อทดสอบ เมื่อตรวจสอบลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาและลาดับเบสในส่วน internal transcribed spacer ด้วยวิธี PCR แล้วพบว่าเป็นราชนิด
Alternaria alternata
ค้าส้าคัญ: ราเอนโดไฟต์ หอมหัวใหญ่ (Allium cepa) สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ สารต่อต้านจุลชีพ
Abstract
Two hundred endophytic fungi were isolated from bulbs, roots, leaves and
flowers of onion (Allium cepa). All endophytic fungi were test antimicrobial activities
Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa
และ Candida albicans. Crude extract of isolate Ab6 showed the highest antimicrobial
activities against tested microorganisms. Genera Identification by morphological
characteristics and species identification by DNA sequencing of internal transcribed
spacer, The endophytic fungi Ab6 was identified by PCR technic as Alternaria
alternate.
Keywords: Endophytic fungi, Onion (Allium cepa), Bioactive compound, Antimicrobial
agent
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บทน้า
ราเอนโดไฟต์เป็นราที่อาศัยอยู่ร่วมกับพืชแบบซิมไบโอซิส พบได้ทั่วไปในพืชทุกชนิด ทุกภูมิ
ประเทศทั่วโลกมีราประเภทนี้มากกว่า 1 ล้าน 5 แสนสปีชีส์และมีเพียง 1 แสนสปีชีส์ที่มีรายงานการ
ถูกค้นพบ (Hawksworth, 2001) มีการประมาณการณ์ว่าพืช 3 แสนชนิดที่เจริญอยู่บนโลก พืช 1
ชนิดจะมีราเอนโดไฟต์อาศัยอยู่ร่วมด้วย 5 ชนิด (Strobel & Daisy, 2003) ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ได้
จากราเอนโดไฟต์ที่สาคัญ คือ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Strobel et al., 2004) สารประกอบเหล่านี้
มีประโยชน์มากและใช้กันแพร่หลายในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแพทย์ และสิ่ งแวดล้อม
(Gunatilaka, 2006) สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพประกอบด้วย สารต้านจุลชีพ สารต้านมะเร็ง/เนื้องอก
สารต้านอนุมูลอิสระ สารกดภูมิคุ้มกัน สารต้านมาลาเรีย ยาฆ่าแมลง/วัชพืช และสารควบคุมทาง
ชีวภาพ (Keller et al., 2005; Pimentel et al., 2011) สามารถจาแนกสารออกฤทธิ์ ทางชีวภาพได้
เป็นหมวดหมู่อาทิเช่น อัลคาลอยด์ เทอปีนอยด์ สเตอรอยด์ ควิโนน ฟีนอล และแลคโตน (Zhang et
al., 2006) หลังจากการค้น พบ Taxol ซึ่งเป็นสารต้านมะเร็งที่คัดแยกได้จากราเอนโดไฟต์
Taxomyces andreanae ในต้นแปซิฟิกยิวในปี ค.ศ. 1993 (Stierle et al., 1993) นักวิจัยจานวน
มากต่างก็มุ่งเป้าศึกษาราเอนโดไฟต์ในพืชหลากหลายชนิดเพื่อที่จะสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพมาใช้
ประโยชน์ เนื่ องจากทาได้ง่ายกว่าการสกัดสารจากพืช ทั้งในแง่ของการเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณและ
กระบวนการสกัดสาร (Firakova et al., 2007)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อคัดแยกและจาแนกสกุล/สปีชีส์ ของราเอนโดไฟต์ที่อาศัยอยู่ในหอมหัวใหญ่ (Allium
cepa)
2. เพื่อวิเคราะห์ ป ระสิ ทธิภ าพในการต่อต้านการเจริ ญของจุล ชีพของสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพที่สกัดได้จากราเอนโดไฟต์
วิธีด้าเนินการวิจัย
1. การคัดแยกราเอนโดไฟต์
นาเนื้อเยื่อของหอมหัวใหญ่ส่วนลาต้น (หัว) ราก ใบ และดอก ที่เก็บจากแปลงปลูกมาล้างน้า
สะอาดและตัดเป็นชิ้นเล็กๆ ฆ่าเชื้อที่ผิวเนื้อเยื่อด้วยเอทานอล 70 เปอร์เซ็นต์ นาน 2 นาที ตามด้วย
โซเดียมไฮโปคลอไรต์ 6 เปอร์เซ็นต์ นาน 2 นาที และจุ่มเนื้อเยื่อพืชในน้ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อนาน 1 นาที
จากนั้นนาเนื้อเยื่อพืชมาวางบนอาหารเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar (PDA) บ่มที่อุณหภูมิ 30
องศาเซลเซียส ราเอนโดไฟต์ที่อยู่ภายในเนื้อเยื่อพืชจะเจริญงอกเส้นใยออกมา สังเกตได้ด้วยตาเปล่า
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และกล้องจุลทรรศน์ เมื่อราเจริญดีแล้วทาการแยกเชื้อราให้บริสุทธิ์โดยเขี่ยเส้นใยใส่อาหารเลี้ยงเชื้อ
PDA จานใหม่
2. การจาแนกสกุลและสปีชีส์ของราเอนโดไฟต์ที่คัดแยกได้
การจาแนกสกุลโดยนาราเอนโดไฟต์ที่คัดแยกได้มาตรวจสอบสัณฐานวิทยาโดยสังเกตจากสี
และลักษณะโคโลนีด้วยตาเปล่า และสังเกตรูปร่างของเส้นใยและสปอร์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ตามวิธี
ของ Firakova และคณะ (2007) สาหรับการจาแนกสปีชีส์ทาโดยการวิเคราะห์ลาดับเบสของดีเอ็นเอ
บริเวณ internal transcribed spacer (ITS region) ด้วยวิธี PCR
3. การทดสอบสารออกฤทธิ์ต่อต้านจุลชีพของสารที่สกัดได้จากราเอนโดไฟต์
เพาะเลี้ยงราเอนโดไฟต์ในอาหาร malt extract broth เป็นเวลา 1 เดือน จากนั้นแยกเชื้อรา
ออกจากอาหารเหลวด้วยกระดาษกรอง ส่วนของเส้นใยนามาสกัดสารด้วยตัวทาละลาย ethyl
acetate ส่วนของอาหารเหลวนามาสกัดด้วย methanol ระเหยตัวทาละลายออกไปจนแห้ง ส่วน
ของสารสกัดหยาบที่ได้นามาละลายใน dimethyl sulfoxide 10 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นนาไปทดสอบ
คุณสมบัติต่อต้านการเจริญของจุลชีพกับเชื้อทดสอบจานวน 5 ชนิด ได้แก่ Bacillus subtilis ATCC
6633, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 25922,
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 และ Candida albicans ATCC 10231 ด้วยวิธี
paper disc method (CLSI, 2008; CLSI, 2009)
ผลการวิจัย
การคัดแยกราเอนโดไฟต์จากเนื้อเยื่อหอมหัวใหญ่ที่เพาะเลี้ยงบนอาหาร PDA ที่อุณหภูมิ 30
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่ามีราเอนโดไฟต์จานวน 200 ไอโซเลตเจริญได้ดีโดยแบ่งเป็น
กลุ่มที่ไม่สร้างสปอร์ (mycelia sterilia) 28 ไอโซเลต และกลุ่มที่สร้างสปอร์ 172 ไอโซเลต ในกลุ่มที่
สร้ างสปอร์ ป ระกอบด้ว ย 16 สกุล คือ Alternaria 16 ไอโซเลต Aspergillus 9 ไอโซเลต
Colletotrichum 11 ไอโซเลต Curvularia 5 ไอโซเลต Dactylella 8 ไอโซเลต Eurotium 12 ไอโซ
เลต Fusarium 12 ไอโซเลต Helminthosporium 7 ไอโซเลต Mycosphaerella 6 ไอโซเลต
Penicillium 13 ไอโซเลต Phomopsis 12 ไอโซเลต Piriformospora 21 ไอโซเลต Serendipita 10
ไอโซเลต Trichoderma 5 ไอโซเลต Trichophyton 6 ไอโซเลต และ Xylaria 19 ไอโซเลต ตัวอย่าง
ราที่คัดแยกได้แสดงในภาพที่ 1
สาหรับการวิเคราะห์คุณสมบัติการต่อต้านการเจริญของจุ ลชีพตรวจสอบจากความกว้างของ
วงใสที่เกิดขึ้นโดยรอบกระดาษกรองซึ่งจุ่มสารสกัดหยาบมาวางไว้ในอาหารเลี้ยงเชื้อทดสอบ พบว่า
สารสกั ดหยาบที่ ได้ จ ากราเอนโดไฟต์ จานวน 67 เปอร์เ ซ็น ต์ 78 เปอร์ เซ็ นต์ 82 เปอร์ เซ็ นต์ 63
เปอร์เซ็นต์ และ 52 เปอร์เซ็นต์ เกิดความกว้างของวงใสขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 5 เซนติเมตร
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ขึ้นไปกับเชื้อทดสอบ Bacillus subtilis ATCC 6633, Staphylococcus aureus ATCC 25923,
Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 และ Candida
albicans ATCC 10231 ตามลาดับ สาหรับราเอนโดไฟต์ไอโซเลต Ab6 ซึ่งสร้างสารต่อต้านจุลชีพที่มี
ประสิ ทธิภ าพสู งสุ ดเมื่ อน าไปวิเคราะห์ ล าดั บเบสดีเอ็น เอในบริเ วณ ITS ปรากฏว่ าเป็น สปีชี ส์
Alternaria alternata ผลการทดสอบคุณสมบัติการต่อต้านการเจริญของจุลชีพจากสารออกฤทธิ์ที่
สกัดได้จากราเอนโดไฟต์แสดงในภาพที่ 2

ภาพ 1 ราเอนโดไฟต์ที่คัดแยกได้จากหอมหัวใหญ่

776

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

[VALUE]%
67%

Bacillus subtilis
Staphylococcus aureus

[VALUE]%

Escherichia coli

78%
82%

Pseudomonas aeruginosa
Candida albicans

ภาพ 2 เปอร์เซนต์ของราเอนโดไฟต์ไอโซเลตที่สร้างสารต่อต้านการเจริญของจุลชีพ
สรุปและอภิปรายผล
คัดแยกราเอนโดไฟต์จากหอมหัวใหญ่ได้ 200 ไอโซเลต ประกอบด้วย mycelia sterilia 28
ไอโซเลต Alternaria 16 ไอโซเลต Aspergillus 9 ไอโซเลต Colletotrichum 11 ไอโซเลต
Curvularia 5 ไอโซเลต Dactylella 8 ไอโซเลต Eurotium 12 ไอโซเลต Fusarium 12 ไอโซเลต
Helminthosporium 7 ไอโซเลต Mycosphaerella 6 ไอโซเลต Penicillium 13 ไอโซเลต
Phomopsis 12 ไอโซเลต Piriformospora 21 ไอโซเลต Serendipita 10 ไอโซเลต Trichoderma
5 ไอโซเลต Trichophyton 6 ไอโซเลต และ Xylaria 19 ไอโซเลต ผลการทดสอบคุณสมบัติต่อต้าน
การเจริญของจุลชีพจากสารสกัดหยาบที่ได้จากราเอนโดไฟต์ต่อเชื้อทดสอบ Bacillus subtilis ATCC
6633, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 25922,
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 และ Candida albicans ATCC 10231 พบว่าสาร
สกัดหยาบที่ได้จากราเอนโดไฟต์จานวน 67 เปอร์เซ็นต์ 78 เปอร์เซ็นต์ 82 เปอร์เซ็นต์ 63 เปอร์เซ็นต์
และ 52 เปอร์เซ็นต์ เกิดความกว้างของวงใสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 5 เซนติเมตรขึ้นไปกับเชื้อ
ทดสอบทั้ง 5 ชนิดตามลาดับ และจากการวิเคราะห์ลาดับเบสดีเอ็นเอในบริเวณ ITS ของราเอนโดไฟต์
ไอโซเลต Ab6 ซึ่งสร้ างสารต่ อต้านจุล ชีพ ที่มีประสิ ทธิ ภ าพสู งสุ ดพบว่าเป็นสปี ชีส์ Alternaria
alternata
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ความหลากหลายของจุลินทรีย์บริเวณน้าพุร้อนบางแห่งในจังหวัดเชียงราย
Diversity of microorganisms in some hot springs located
in Chiang Rai Province
ภรภัทร สอนศรี (PorapatSonsri) ประนอม แก้วระคน วสันต์ มะโนเรือง
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

บทคัดย่อ
การศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์บริเวณน้าพุร้อนบางแห่งในจังหวั ดเชียงราย เพื่อ
สารวจและจัดจาแนกประเภทของจุลินทรีย์บริเวณน้าพุร้อนโป่งพระบาท อาเภอเมือง และน้าพุร้อนโป่ง
ปูเฟือง อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย นามาจาแนกออกเป็นไอโซเลทของแบคทีเรีย รา ยีสต์ แอคทิ
โนมัยซีท ไซยาโนแบคทีเรีย และโพรโทซัว และเพื่อคานวณค่าดัชนีความหลากหลายของจุลินทรีย์
งานวิจัยดาเนินการโดยเก็บตัวอย่ างจุลินทรีย์จากน้าพุร้อน 2 แห่งในจังหวัดเชียงราย ระหว่างเดือน
เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 ในระดับความลึก 30 เซนติเมตรจากผิวน้า นาน้าตัวอย่างไป
เพาะเลี ้ย งในห้อ งปฏิบ ัติก ารแล้ว จัด จ าแนกจุล ิน ทรีย ์ โดยใช้ลั ก ษณะทางสั ณ ฐานวิท ยาและการ
วิเคราะห์ด้วยไดโคโตมัสคีย์
ผลการศึ กษาพบประชากรจุลิ นทรีย์ ทั้งหมด 49 ไอโซเลทจุลิ นทรีย์ประเภทเด่ นที่พบคื อ
แอคทิโนมัยซีท จานวน 23 ไอโซเลท รองลงมาคือเชื้อรา ยีสต์ โพรโทซัว แบคทีเรีย และ ไซยาโน
แบคทีเรี ย จานวน 16, 4, 4, 1 และ 1 ไอโซเลท ตามลาดับ ค่าดัชนีความหลากหลายเมื่อใช้สูตร
ของ Shannon-Wiener Diversity Index บริเวณน้าพุร้อนโป่งพระบาท พบว่าค่าดัชนีความ
หลากหลายของจุลินทรีย์ คือแอคทิโนมัยซีทโพรโทซัว ยีสต์ เชื้อรา แบคทีเรีย และไซยาโนแบคทีเรีย
มีค่าเท่ากับ 2.44, 1.04, 0.98, 0.85, 0.00 และ 0.00 ตามลาดับ และบริเวณน้าพุร้อนโป่งปูเฟือง
พบว่าค่าดัชนีความหลายของจุลินทรีย์ คือแอคทิโนมัยซีท เชื้อรา ยีสต์ โพรโทซัว แบคทีเรีย และไซยา
โนแบคทีเรีย มีค่าเท่ากับ 3.01,2.45, 1.30, 1.25, 0.00 และ 0.00 ตามลาดับ
ค้าส้าคัญ:จุลินทรีย์จุลินทรีย์ทนร้อนความหลากหลายน้าพุร้อนน้าพุร้อนจังหวัดเชียงราย
Abstract
This research studied was performed on the diversity of microorganisms in
some hot springs located in Chiang Rai Province. The objective was to create a
scientific knowledge. The purpose to explore the diversity of microorganisms. By
surveying and classifying microorganisms in Pong Phrabat hot springs, Muang district
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and Pong PuFueang hot spring, Mae Suai district in Chiang Rai Province. It is classified
as an isolate of bacterial, fungi, yeast, actinomycetes, cyanobacterial and protozoa.
And to find the index of microbial diversity in Pong Phrabat hot springs, Muang
district and Pong PuFueang hot spring in Mae Suai district, Chiang Rai province.
Samples of microorganisms from 2 hot springs in Chiang Rai province were collected
from April to June 2015 at a depth of 30 centimeters from the surface.The samples
were taken in laboratory and classified as microbes at the isolate level. Using
morphology and analysis by Dichotomous key.
The results were found total of 49 microbial populations. The dominant were
found actinomycetes, 23 isolates, followed by fungi, yeast, protozoa, bacterial and
cyanobacterial, were 16, 4, 4, 1 and 1 isolates, respectively.This Shannon-Wiener
Diversity Index in Pong Phrabat hot springs was found to be the diversity index of the
microorganisms were actinomycetes, 23 isolates, followed by fungi, yeast, protozoa,
bacterial and cyanobacterial. Were 12.44, 1.04, 0.98, 0.85, 0.00 and0.00 respectively.
And the index of microbial diversity in Pong PuFueang hot spring was found to be the
diversity index of the microorganisms were actinomycetes, 23 isolates, followed by
fungi, yeast, protozoa, bacterial and cyanobacterial. Were 3.01,2.45, 1.30, 1.25, 0.00
and 0.00respectively.
Keywords: Microorganisms, Thermophile, Diversity, Hot springs, Hot springs in Chiang
Rai province
บทน้า
น้าพุร้อน เป็ นแหล่งที่ให้พลังงานความร้อนใต้พิภพ ที่มนุษย์นามาใช้ประโยชน์จากแหล่ ง
พลังงานนี้เป็นอย่างมาก ทั้งทางธรณีวิทยาซึ่งนาพลังงานความร้อนใต้พิภพไปใช้ทดแทนพลังงานอื่น ๆ
ที่กาลังจะหมดลง รวมทั้งการนาไปใช้เป็นแหล่งเศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยว นันทนาการเชิงสุขภาพต่าง
ๆ ซึ่งได้รับความนิยมในสังคมไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากเชื่อว่าการอาบน้าแร่ จะช่วยในการบาบัด
รักษาโรคภัย ทาให้สุขภาพดีขึ้น และยังใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่งทั้งในและต่างประเทศก็ได้มีผู้สนใจ
ศึกษาค้น คว้าทางด้านชีว วิทยาเกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในน้าพุร้อน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ห า
ประโยชน์และโทษจากจุลินทรีย์เหล่านี้
จังหวัดเชียงราย มีแหล่งน้าพุร้อนอยู่ในหลายพื้นที่ของจังหวัด ซึ่งกระจายอยู่หลายอาเภอ แต่
ละแห่ งมีสภาพแวดล้ อมที่แตกต่างกันไป และมีก ารใช้ประโยชน์ ที่ห ลากหลาย โดยเฉพาะการใช้
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ประโยชน์โดยตรงกับมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ เช่นพบว่ามีการใช้น้าร้อนเพื่อบาบัดโรคผิวหนัง แผลเปื่อย
จากเบาหวาน โรคภูมิแพ้ เป็นต้น โดยการไปใช้บริการแช่เท้าหรืออวัยวะส่วนที่มีอาการในน้าพุร้อน
แต่ในขณะเดียวกัน ในน้าพุร้อ นยัง พบว่า มีจุลิน ทรีย์ท นร้อ นหลายประเภทที่ส ามารถเจริญ ได้ ใน
บริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเช่น พวก Thermophile ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิสูงกว่า 45องศา
เซลเซียส บางชนิดเจริญเติบโตได้ที่250องศาเซลเซียส หลายชนิดเป็นจุลินทรีย์ประเภทสร้างสปอร์
(Spore-forming bacteria) เช่น BacillusและClostridiumเป็นต้น ผู้วิจัยจึงอยากทราบว่าจะพบ
จุลินทรีย์ในน้าพุร้อนประเภทใดบ้าง เนื่องจากการศึกษาเกี่ยวกับ ความหลากหลายของจุลินทรีย์ใน
แหล่ง น้าพุร้อ นต่า ง ๆ ยัง มีน้อ ย ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จะสุ่ม ศึกษาจากแหล่งน้าพุร้อนในจังหวัด
เชีย งรายที่อยู่ใกล้พื้น ที่แ ละมีผู้ใช้บริการมาก ได้แก่ น้าพุร้อ นโป่ง พระบาท และน้าพุร้อนโป่ง ปู
เฟือ ง ซึ่งเป็ นแหล่ งน้าพุร้ อนที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวและมีการใช้บริการในด้านต่าง ๆ ของจังหวัด
เชียงราย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสารวจและจาแนกประเภทของจุลินทรีย์บริเวณน้าพุร้อน จังหวัดเชียงราย ได้แก่น้าพุ
ร้อนโป่งพระบาท อาเภอเมือง และน้าพุร้อนโป่งปูเฟือง อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยจาแนก
เป็นของแบคทีเรีย รา ยีสต์ แอคทิโนมัยซีท ไซยาโนแบคทีเรีย หรือโพรโทซัว
2. เพื่อหาดัชนีความหลากหลายของจุลินทรีย์บริเวณน้าพุร้อนโป่งพระบาท อาเภอเมือง และ
น้าพุร้อนโป่งปูเฟือง อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
วิธีด้าเนินการวิจัย
การศึ ก ษาความหลากหลายของจุ ลิ น ทรี ย์ ใ นน้ าพุ ร้ อ น 2 แห่ ง ของจั ง หวั ด เชี ย งราย มี
วิธีดาเนินการ ดังนี้
1. การกาหนดจุดสารวจใช้การเลือกจุดสารวจแบบเจาะจงจากแหล่งน้าพุร้อนที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวใกล้ตัวเมืองหรือเป็นทางผ่านของการสัญจรและมีผู้ใช้บริการมาก 2 แห่ง ได้แก่
1.1 น้าพุร้อนโป่งพระบาท อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นจุด A โดยกาหนดจุด
สารวจออกเป็น 3 จุด ได้แก่A 1 บริเวณบ่อน้าพุร้อน A 2 บริเวณบ่อแช่ตัว และ A 3 บริเวณบ่อแช่
เท้า มีอุณหภูมิเฉลี่ย 42.67, 36.77 และ 38.60 องศาเซลเซียส ตามลาดับ และมีความความเป็นกรด
เป็นด่าง 8.68, 8.06 และ 8.65 ตามลาดับ
1.2 น้าพุร้อนโป่งปูเฟือง อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เป็นจุด B โดยกาหนด
จุดสารวจออกเป็น 3 จุด ได้แก่B 1 บริเวณบ่อน้าพุร้อน B 2 บริเวณบ่อแช่ตัว และ B 3 บริเวณบ่อแช่
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เท้า มีอุณหภูมิเฉลี่ย 51.10, 48.73 และ 43.50 องศาเซลเซียส ตามลาดับ และมีความความเป็นกรด
เป็นด่าง 8.07, 7.53 และ 8.20 ตามลาดับ
2. วิธีการเก็บตัวอย่างน้าพุร้อน
2.1 เตรียมอุปกรณ์เพื่อเก็บตัว อย่างทาการห่ออลูมิเนียมฟอยล์ไว้และทาการอบ
ฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิ 155 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ก่อนนาไปใช้
2.2 แกะอลูมิเนียมฟอยล์ออกจากกระบวย แล้วใช้กระบวยตักน้าจากจุดสารวจที่
กาหนด คือจุด A บริเวณน้าพุร้อนโป่งพระบาท อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้แก่ A1 บริเวณบ่อน้าพุ
ร้อน A2 บริเวณบ่อแช่ตัว และ A3 บริเวณบ่อแช่เท้า และ จุด B บริเวณน้าพุร้อนโป่งปูเฟือง อาเภอ
แม่สรวย จังหวัดเชียงราย ได้แก่ B1 บริเวณบ่อน้าพุร้อน B2 บริเวณบ่อแช่ตัว และ B3 บริเวณบ่อแช่
เท้า โดยจุ่มกระบวยลึกลงไปในน้าประมาณ 30 เซนติเมตร ใส่ในขวดแก้วสีชา ปิดฝาขวดตัวอย่างน้า
อย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันการปนเปื้อนโดยเชื้ออื่น ๆ ทาการเขียนฉลากติดขวดเก็บตัวอย่างจุด
สารวจให้เรียบร้อย
2.3 เก็บขวดตัว อย่างน้าพุร้อนที่ได้ใส่ในกระติกน้าร้อนหรือกล่องโฟมเพื่อรักษา
อุณหภูมิ
2.4 นาน้าตัวอย่างกลับห้องปฏิบัติการภายใน 1 - 2 ชั่วโมง เพื่อทาการตรวจหาและ
เพาะเลี้ยงจุลินทรีย์โดยเร็วที่สุด หลังเก็บตัวอย่างทิ้งไว้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง สาหรับแบคทีเรียและรา ถ้าไม่
เสร็จในระยะเวลาติดต่อกันสามารถเก็บรักษาไว้ในที่มีแสงได้จุลินทรีย์ที่สามารถตรวจหาได้ทันที ได้แก่
โพรโทซัว ไซยาโนแบคทีเรีย ยีสต์ และ เชื้อรา
3. วิธีการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์
3.1 โดยการนาตัวอย่างน้าพุร้อนมาทาการเจือจางครั้งละ 10 เท่า ด้วยวิธี Serial
dilution technique ให้ได้ระดับความเจือจางที่ 10-4, 10-5 และ 10-6
3.2 นาตัวอย่างน้าที่ระดับความเจือจางที่ 10 -4, 10-5 และ10-6 มา Spread plate
ในอาหารวุ้น NA และ PDA ที่ผิวหน้าแห้งแล้ว จานละ 0.1 มิลลิลิตร
3.3 ใช้แท่งแก้วรูปสามเหลี่ยมที่จุ่มแอลกอฮอล์ลนไฟแกว่งให้เย็น แล้วนามากวาดให้
ทั่วจานอาหาร เพื่อให้ตัวอย่างน้ากระจายให้ทั่วจานอาหาร
3.4 น าไปบ่ มในตู้บ่มเชื้อที่ 37 องศาเซลเซีย ส นาน 48 ชั่ว โมง เพื่อ ตรวจหา
แบคทีเ รีย และแอคทิโ นมัย ซีท ส่วนเชื้อราและยีสต์จะนาไปบ่มเชื้อที่ 27 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
72 ชั่วโมง
4. วิธีการจาแนกจุลินทรีย์
4.1 จาแนกจุลินทรีย์ที่ศึกษา ออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้แ ก่ แบคทีเ รีย รา ยีส ต์
แอคทิโนมัยซีท ไซยาโนแบคทีเรีย และโพรโทซัว โดยมีแนวทางในการจาแนกดังนี้
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4.1.1 ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียและจัดจาแนกโดย
พิจารณาจากลักษณะรูปร่าง ขนาด สีของโคโลนี การติดสีแกรม การจัดเรียงตัวของเซลล์
4.1.2 ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของราและยีสต์และจัดจาแนกโดย
พิจารณาจากลักษณะโครงสร้างของเส้นใย การจัดเรียงตัวของเซลล์ การแตกหักของเส้นใย ลักษณะ
สปอร์ ศึกษาภายใต้กล้ องจุล ทรรศน์ โดยการย้อมสี Lactophenol cotton blue
4.1.3 ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแอคทิโนมัยซีทและจัดจาแนก
โดยพิจารณาจากลักษณะรูปร่างโคโลนี สีโคโลนี ขอบโคโลนี การยกตัวโคโลนี ผิวหน้าโคโลนี และ
ลักษณะเซลล์ที่ปรากฎจากการย้อมสีแกรม
4.1.4 ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของไซยาโนแบคทีเรียและจาแนก
ตามโครงสร้างของทัลลัส การจัดเรียงตัวของเซลล์ การแตกแขนงของสาย ลักษณะของคลอโรพลาสต์
4.1.5 ศึ ก ษาลั กษณะทางสั ณ ฐานวิท ยาของโพรโทซัว และจ าแนกตาม
โครงสร้าง รูปร่าง ขนาด อวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ นิวเคลียส ไซโทพลาสซึม โครมาโตฟอร์ ไทรีนอยด์
ไซโทสโตรม และคอนแทรคไทล์แวคิวโอล
4.1.6 จัดจาแนกโดยการเปรียบเทีย บกับ รูปภาพและรายละเอีย ดทาง
สัณฐานวิทยาโดยอ้างอิง จากคู่มือหลักในการจาแนกจุลินทรีย์ ดังต่อไปนี้
1) ประนอม แก้วระคน. (2558). ปฏิบัติการอนุกรมวิธานของ
จุลินทรีย์.เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
2) ประนอม แก้วระคน. (2558). เอกสารคาสอนอนุกรมวิธาน
ของจุลินทรีย์. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชฏเชียงราย.
3) Rodney, M. D. & Janice C. (n.d.). The microbial
world: Surprising and awesome.Jones& Bartlett Learning,LLC. Retrieved from
http://samples.jbpub.com/9781284023473/ 9781284057164_CH01_Secure.pdf.
4.2 หลั ง จากการเพาะเลี้ ย งเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ที ่เ จริญ บนจานอาหารแล้ว ท าการ
จาแนกประเภทของจุ ลิ น ทรี ย์ แล้วนาข้อมูลที่ได้มาจัดทาข้อมูลเชิงพรรณนาประกอบ
5. การจัดทากับข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย
5.1 นับจานวนโคโลนีจุลินทรีย์แต่ละประเภทแล้วนามาวิเคราะห์ผลทางสถิติ
สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือการวิเคราะห์ตัวแปรเดียว (Univariate analysis) ได้แก่
การหาค่าดัชนีความหลากหลายของแบคทีเรีย ยีสต์ เชื้อรา แอคทิโนมัยซีทไซยาโนแบคทีเรียและโพรโท
ซัวโดยคานวณได้ ดังนี้
5.1.1 ค่าดัชนีความหลากหลาย (Diversity Index) การคานวณค่าดัชนีความ
หลากหลายหรือดัชนีความแตกต่างของจุลินทรีย์เพื่อประกอบการพิจารณาความหลากหลายของกลุ่ม
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ประชากรและลักษณะคุณภาพของแหล่งน้า ซึ่งนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยใช้สูตรของ ShannonWiener Diversity Index ดังนี้ (สานักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง, 2554)
H’ = -∑pi (log pi)
โดย H’
คือ ค่าดัชนีความหลากหลายทางชนิด (ไอโซเลทของจุลินทรีย์)
pi
คือ สัดส่วนความหนาแน่นของไอโซเลทที่ ithในจุดสารวจนัน้ โดยคานวณได้จากสูตร
pi = ni/N
ni
คือ จานวนตัวของไอโซเลทที่ ith
N
คือ ผลรวมจานวนไอโซเลททั้งหมดของจุลินทรีย์ทุกชนิดที่พบในจุดสารวจนั้น
คานวณได้จากสูตร
N = ∑ki=1ni
i = 1,….,k
k
คือ จานวนไอโซเลทที่พบในแต่ละจุดสารวจ
5.1.2 ความชุกชุมทางชนิด (Species Richness หรือ Richness Index) เป็น
ค่าที่พิจารณาจากจานวนไอโซเลททั้งหมดของจุลินทรีย์ที่พบในตัวอย่าง (S) ส่วนใหญ่ชนิดมักขึ้นอยู่กับ
ขนาดของตัวอย่างที่เก็บในการสารวจ ถ้าเก็บตัวอย่างมากก็มักจะพบจานวนชนิดมากขึ้น การศึกษาใช้
วิธีของ Margalef’s index ดังนี้ (สานักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง, 2554)
d = (S - 1) / log (N)
โดย d
คือ ค่าดัชนีมาร์กาเลฟ
S
คือ จานวนไอโซเลททั้งหมด
N
คือ จานวนโคโลนีทั้งหมด
5.1.3 ค่าดัชนีความสม่าเสมอ (Evenness Index) ใช้บ่งชี้การกระจายตัวของชนิด
และปริ มาณจุลิ น ทรี ย์ ในจุดส ารวจต่าง ๆ กัน เมื่อคานวณแล้ว ได้ค่าสู ง แสดงว่าที่จุดส ารวจนั้น ๆ
ประกอบด้วยจุลินทรีย์ไอโซเลทต่าง ๆ ที่มีปริมาณใกล้เคียงกัน และมีการกระจายที่เหมือน ๆ กัน ใช้
วิธีของ Pielou’s evenness index ดังนี้ (สานักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง, 2554)
J’ = H’ / H’ max
โดย J’
คือ ดัชนีความสม่าเสมอ
H’
คือ ค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ
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H’ maxคือ ค่าความหลากหลายทางชนิดที่มีค่ามากที่สุดที่จะเป็นไปได้เ มื่อจุลินทรีย์ตัวอย่าง
ทุกไอโซเลทมีความชุกชุมเท่ากันหมด (= log S)
ผลการวิจัย
1. จากการสารวจและจาแนกประเภทของจุลินทรีย์โดยจาแนกเป็นแบคทีเรีย รา ยีสต์ แอคทิโน
มัยซีท ไซยาโนแบคทีเรีย และโพรโทซัว การวิจัยพบดังตาราง 1
ตาราง1 รวมจานวนไอโซเลทและโคโลนีของจุลินทรีย์ทั้งหมดที่พบบริเวณน้าพุร้อนโป่งพระบาท
อาเภอเมือง และน้าพุร้อนโป่งปูเฟือง อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ประเภทของ
จุลินทรีย์
แบคทีเรีย
แอคทิโนมัยซีท
เชื้อรา
ยีสต์
ไซยาโนแบคทีเรีย
โพรโทซัว
รวม

น้าพุร้อนโป่งพระบาท
จ้านวนไอโซ จ้านวนโคโลนี
เลท
0
0
13
1,110
8
427
3
164
0
0
3
8
27
1,709

น้าพุร้อนโป่งปูเฟือง
จ้านวนไอโซ จ้านวนโคโลนี
เลท
1
31
21
1,733
12
411
4
140
1
3
4
16
43
2,334

จากตาราง 1 บริเวณน้าพุร้อนโป่งพระบาท พบจุลินทรีย์ประเภทแอคทิโนมัยซีท มากที่สุด
จานวน 13 ไอโซเลท จานวน 1,110 โคโลนี รองลงมาคือ รา ยีสต์ และ โพรโทซัว จานวน 8, 3 และ3
ไอโซเลท จานวน 427, 164 และ 8 โคโลนี ตามลาดับ แต่ไม่พบแบคทีเรีย และไซยาโนแบคทีเรีย ส่วน
บริ เวณน้ าพุร้ อนโป่ งปู เฟือง พบจุ ลิ นทรีย์ประเภทแอคทิโ นมัยซีทมากที่สุ ด จานวน 21 ไอโซเลท
จานวน 1,733 โคโลนี รองลงมาคือ รา ยีสต์ และโพรโทซัว จานวน 12, 4 และ 4 ไอโซเลท จานวน
411, 140 และ 16 โคโลนี ตามลาดับ และที่พ บน้อ ยที่สุด คือ แบคทีเ รีย และไซยาโนแบคทีเ รีย
จานวนอย่างละ 1 ไอโซเลทเท่านั้น จานวน 31 และ 3โคโลนี ตามลาดับ
2. ผลการวิจัยพบว่าค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ที่สารวจนั้ นเป็นการ
รวมค่ า ความชุ ก ชุ ม และความสม่ าเสมอของชนิด ไว้ใ ห้เ ป็น ค่า เดีย วกัน เพื ่อ ใช้ใ นการประเมิน
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เปรียบเทียบความหลากหลายระหว่างสัง คมค่าที่พิจารณาจากจานวนไอโซเลททั้งหมดของจุลินทรีย์ที่
พบในตัวอย่างเมื่อคานวณแล้วได้ค่าสูง แสดงว่าที่จุดสารวจนั้น ๆ ประกอบด้วยจุลินทรีย์ไอโซเลทต่าง ๆ
ที่มีปริมาณใกล้เคียงกัน และมีการกระจายที่เหมือน ๆ กัน ดังตาราง 2 และ 3
ตาราง 2 ค่าดัชนีความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่พบบริเวณน้าพุร้อนโป่งพระบาทอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
ประเภทของ
จุลินทรีย์
แบคทีเรีย
แอคทิโนมัยซีท
เชื้อรา
ยีสต์
ไซยาโนแบคทีเรีย
โพรโทซัว
รวม

ดัชนีความหลากหลายของจุลินทรีย์บริเวณน้าพุร้อนโป่งพระบาท
ค่าความหลากหลาย
ค่าความชุกชุมชนิด
ค่าความสม่้าเสมอ
(H’)
(d)
(J’)
0.00
0.00
0.00
2.44
81.40
0.95
0.85
40.84
0.96
0.98
14.67
0.70
0.00
0.00
0.00
1.04
6.24
0.75
6.45
143.15
2.66

จากตาราง 2 บริเวณน้าพุร้อนโป่งพระบาท อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จากค่าดัชนีความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยใช้วิธีของ Shannon-Wiener Diversity Index พบแอคทิโนมัยซีทมาก
ที่สุด มีค่าเท่ากับ 2.44 รองลงมาคือ โพรโทซัว ยีสต์ เชื้อรา แบคทีเรีย และไซยาโนแบคทีเรีย มีค่า
เท่ากับ 1.04, 0.98, 0.85, 0.00 และ 0.00 ตามลาดับ ค่าความชุกชุมทางชนิดพบแอคทิโนมัยซีทมาก
ที่สุด มีค่าเท่ากับ 81.40 รองลงมาคือ เชื้อรา ยีสต์ โพรโทซัว แบคทีเรีย และไซยาโนแบคทีเรีย มีค่า
เท่ากับ 40.84, 14.67, 6.24, 0.00 และ 0.00 ตามลาดับ และค่าความสม่าเสมอพบเชื้อรามากที่สุด มี
ค่าเท่ากับ 0.96 รองลงมาคือ แอคทิโนมัยซีทโพรโทซัว ยีสต์ แบคทีเรีย และไซยาโนแบคทีเรีย มีค่า
เท่ากับ 0.95, 0.75, 0.70, 0.00 และ 0.00 ตามลาดับ
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ตาราง 3 ค่าดัชนีความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่พบบริเวณน้าพุร้อนโป่งปูเฟืองอาเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย
ประเภทของ
จุลินทรีย์
แบคทีเรีย
แอคทิโนมัยซีท
เชื้อรา
ยีสต์
ไซยาโนแบคทีเรีย
โพรโทซัว
รวม

ดัชนีความหลากหลายของจุลินทรีย์บริเวณน้าพุร้อนโป่งปูเฟือง
ค่าความหลากหลาย
ค่าความชุกชุมชนิด
ค่าความสม่้าเสมอ
(H’)
(d)
(J’)
0.00
0.00
0.00
3.01
89.50
1.18
2.45
42.13
0.99
1.30
14.83
0.94
0.00
0.00
0.00
1.25
8.83
0.90
8.01
155.28
3.06

จากตาราง 3 บริเวณน้าพุร้อนโป่งปูเฟืองอาเภอแม่ส รวย จัง หวัด เชีย งราย จากค่า ดัช นี
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใช้วิธีของ Shannon-Wiener Diversity Index พบแอคทิโนมัยซีท
มากที่สุด มีค่าเท่ากับ 3.01 รองลงมาคือ เชื้อรา ยีสต์ โพรโทซัว แบคทีเรีย และไซยาโนแบคทีเรีย มี
ค่าเท่ากับ 2.45, 1.30, 1.25, 0.00 และ 0.00 ตามลาดับค่าความชุกชุมทางชนิดพบแอคทิโนมัยซีท
มากที่สุด มีค่าเท่ากับ 89.50 รองลงมาคือ เชื้อรา ยีสต์ โพรโทซัว แบคทีเรีย และไซยาโนแบคทีเรีย มี
ค่าเท่ากับ 42.13, 14.83, 8.83, 0.00 และ 0.00 ตามลาดับ และค่าความสม่าเสมอพบแอคทิโนมัยซีท
มากที่สุด มีค่าเท่ากับ 1.18 รองลงมาคือ เชื้อรา ยีสต์ โพรโทซัว แบคทีเรีย และไซยาโนแบคทีเรีย มีค่า
เท่ากับ 0.99, 0.94, 0.90, 0.00 และ 0.00 ตามลาดับ
สรุปและอภิปรายผล
ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาทางเคมีถึงชนิด โครงสร้าง และปริมาณของจุลินทรีย์แต่ละชนิด เพื่อบ่งบอก
ชนิดและคุณประโยชน์หรือโทษที่อาจใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
2. ควรมีการศึกษาจากแห่งน้าพุร้อนทั้งหมดในจังหวัดเชียงราย เพื่อขยายผลไปยังสถานที่อื่น ๆ
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3. ควรมีการศึกษาจุลินทรีย์ในแต่ละเดือนให้ครบทั้งปี น่าจะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงลักษณะ
ทางสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2)เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม 3) เพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ
ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จานวน 127 คน ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2/5, 2/6, 2/7 ที่ผู้ศึกษาได้ปฏิบัติการสอน กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จานวน 42 คน
กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2) คู่มือครูประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ
3) แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ ง ธาตุ แ ละสารประกอบ 4)
แบบสอบถามความคิดเห็ น ของนั กเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องธาตุและ
สารประกอบ การวิเคราะห์ ข้อมูล ใช้ ค่าเฉลี่ ย ร้อยละ ส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐานการหาดัช นีความ
สอดคล้อง (IOC) การหาประสิทธิภาพ (E1/E2) และการทดสอบค่า t-test ผลการศึกษาพบว่า 1)
ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.78/81.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 3) ความคิดเห็น
ของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง
ค้าส้าคัญ : ธาตุและสารประกอบ การกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบสอบถามความความคิดเห็น
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Abstract
The purposes of this research study were 1) to design and find the efficiency
of Element and Compounds activity set 2) to study the result of activity set by pretest and post-test 3) to examine student’ opinion about science activity set. The
population were 127 Grade 8 (Class; 2/5, 2/6, 2/7) students that studying in 1st
semester, academic year 2017, at Sukhothai Provincial high School. The participants
were 42 students from class 2/6 by using simple random sampling. The research
instruments were; 1) Element and Compounds activity set for Grade 8 2) Element
and Compounds Teacher's Guide 3) Element and Compounds tests 4) Element and
Compounds questionnaire. Data analyzing shown mean, standard deviation, t-test for
dependent sample. The results were; 1) the efficiency of activity set were
82.78/81.90 that above the criterion 80/80 2) post-test scores higher than pre-test
scores, significantly.05 3) the student’ opinions for element and compounds activity
set were extremely agree.
Key words: Element and Compounds, Inquiry method, Achievement test,
questionnaire
บทน้า
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงและมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากที่
เห็นได้อย่างชัดเจน คือสามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่อดีตไม่สามารถอธิบายได้ด้วยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์และการคิดของนักวิทยาศาสตร์ ดังที่คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) ได้สรุปไว้
ว่า วิทยาศาสตร์มีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ช่วยเสริมสร้างความคิดอย่างมี
เหตุผล คิดเป็นแบบแผน ทาให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา คาดการณ์สถานการณ์ วางแผนได้อย่างเป็น
ระบบ ตลอดจนรู้จักการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้นการพัฒนาให้มนุ ษย์มีวิธีคิด
วิเคราะห์อย่างมี เหตุผลได้นั้นต้องมีพื้นฐานด้านการศึกษาที่ดี ประเทศไทยจึงจาเป็นต้องปรับเปลี่ยน
ทิ ศ ทาง ในการพั ฒ นาการศึ ก ษา เพราะการศึ ก ษามี บ ทบาทส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการพั ฒ นามนุ ษ ย์
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้ เรียนทุกคน ซึ่ง
เป็ น ก าลั ง ของชาติ ใ ห้ เ ป็ น มนุ ษ ย์ ที่ มี ค วามสมดุ ล ทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย ความรู้ คุ ณ ธรรม มี จิ ต ส านึ ก
ในความเป็ น พลเมื องไทยและเป็ น พลโลก ยึด มั่น ในการปกครองตามระบอบประชาธิป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จาเป็นต่อการศึกษา
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การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุก
คนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญยึดหลักการผู้เรียน ทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความสาคัญที่สุด การจัดกระบวนการเรียนรู้ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียนโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (กรมวิชาการ, 2546) ผู้เรียนได้
เรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่ยึดหลักการว่า
ผู้เรีย นทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง (ทิศนา แขมมณีและคณะ, 2545)
กิจกรรมการเรี ยนรู้ที่เน้น ผู้เรีย นเป็ นสาคัญเป็นการเปลี่ ยนจากการเรียนการสอนที่เน้นผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนหรือเน้นวิชาเป็นตัวตั้งมาเป็นยึดตัวมนุษย์หรือตัวผู้เรียน ครูควรเปลี่ยนแปลงบทบาทของ
ตนเองจากการต้องท่องบ่นต่อเนื้อหาวิชาให้นักเรียนฟัง หรือเป็นผู้ชี้นา หรือผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้
ช่ ว ยเหลื อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ผู้ เ รี ย นในการแสวงหาความรู้ จ ากสื่ อ และแหล่ ง เรี ย นรู้ ต่ า ง ๆ
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียนเพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้สร้างความรู้ของตนเป็นตัวตั้ง (ประเวศ วะสี,
2543) ในการจัด การเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้สอนทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คาแนะนา ชี้แนะใน
ข้อบกพร่องของผู้เรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เป็นกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ อภิปรายแสดง
ความคิดเห็น และสิ่งสาคัญที่ผู้สอนควรคานึงถึง คือความรู้พื้นฐานของผู้เรียนสาหรับการเรียนรู้เนื้อหา
สาระใหม่ (กรมวิชาการ, 2546)
กระบวนการเรียนรู้ (Learning process) เป็นการดาเนินขั้นตอนในการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
เรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ การจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คือทฤษฎีการ
สร้างความรู้ (Constructivism) ที่เชื่อว่านักเรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
มาแล้ ว ไม่ ม ากก็ น้ อ ย ผู้ เ รี ย นเป็ น ผู้ ส ร้ า งความรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยการเชื่ อ มโยงความรู้ ใ หม่ จ าก
ประสบการณ์หรือความรู้เดิม หรือเกิดจากการลงมือปฏิบัติ (Acting on) คือเป็นกระบวนการผู้เรียน
จะต้องจัดกระทากับข้อมูล ไม่ใช่เพียงรับข้อมูลเข้ามา (ทิศนา แขมมณี, 2553) โดยครูเป็นผู้มีบทบาท
เป็ น ผู้ อานวยความสะดวกเพื่อให้ ผู้ เรียนสามารถค้นหาความรู้ด้ว ยตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ
ผู้เรียนมีบทบาทเป็นผู้ปฏิบัติการทดลอง หรือวางแผนการทดลอง เพื่อหาคาตอบหรือทั้งกาหนดปัญหา
และวางแผนการทดลอง การหาคาตอบกระทาด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (พิม
พันธ์ เดชะคุปต์, 2545) ผู้ศึกษาเห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าวซึ่งสรุปได้ว่ากิจกรรมการเรียนรู้ควรจะเป็น
กิจกรรมที่ครูผู้สอนมีความสาคัญในการเป็นผู้จัดเตรียมสถานการณ์ปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ทั้งด้านเนื้อหา ทักษะกระบวนการคิด และ
อารมณ์ ครูต้องให้ความสนใจในตัวนักเรียน รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มองคุณค่าในความเป็นมนุษย์
เชื่อว่านักเรียนทุกคนเป็นบุคคลที่มีความสามารถและศักยภาพในการเรียนรู้ จัดเตรียมสื่อและแหล่ง
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เรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา เพื่อให้นักเรียนได้จัดกระทากับสื่อและใช้แ หล่งเรียนรู้
เพื่อสืบเสาะและค้นคว้าในกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry process) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเองโดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ ซึ่งครูมีหน้าที่เพียงเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือ
จัดเตรียมสภาพการณ์และกิจกรรมให้เอื้อต่อกระบวนการที่ฝึกให้คิดหาเหตุผล สืบเสาะหาความรู้
รวมทั้งการแก้ปัญหาให้ได้โดยใช้คาถามและสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ (มนมนัส สุดสิ้น, 2543) ซึ่ง
สาขาชีววิทยา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2547) กล่าวถึงขั้นตอนการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 1) ขั้นการสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นการ
นาเข้าสู่บ ทเรีย นหรือในเรื่องที่สนใจซึ่งอาจเกิดขึ้นเองจากความสงสัยความสนใจของตนเอง การ
อภิปรายภายกลุ่ม ในเรื่องที่น่าสนใจอาจมาจากความรู้เดิมที่เรียนรู้มาแล้วเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียน
สร้างคาถาม กาหนดประเด็นที่ต้องการจะใช้ศึกษา 2) ขั้นสารวจและค้นหา(Exploration) การ
วางแผนกาหนดแนวทางการสารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน กาหนดแนวทางที่เป็นไปได้ ลงมือปฏิบัติ
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศ หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ วิธีการตรวจสอบอาจได้หลายวิธี เช่น การ
ทดลอง ทากิจกรรมภาคสนาม การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยสร้างสถานการณ์จาลอง การศึกษาหา
ข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงหรือจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลอย่างเพี ยงพอที่จะใช้ ในขั้น
ต่อไป 3) ขั้นอธิบายและลงสรุป (Explanation) เมื่อได้ข้อมูลอย่างเพียงพอจากการสารวจตรวจสอบ
แล้วจึงนาข้อมูลข้อสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์แปลผล และนาเสนอผลที่ได้ในรูปต่าง ๆ เช่น บรรยายสรุป
สร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ หรือวาดรูป สร้างตาราง ฯลฯ การค้นพบในขั้นนี้อาจเป็นไปได้หลาย
ทาง เช่น สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว้ ขัดแย้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่กาหนด
ไว้ แต่ผลที่ได้จะอยู่ในรูปใดก็สามารถสร้างความรู้ และช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ 4) ขั้นขยายความรู้
(Elaboration) เป็นการนาความรู้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือแนวคิดที่ได้ค้นคว้าเพิ่มเติม
หรือนาแบบจาลองหรือข้อสรุปที่ได้ไปอธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ถ้าใช้อธิบายเรื่องต่าง ๆ
ได้มากก็แสดงว่าข้อจากัดน้อย ซึ่งช่วยให้เชื่อมโยงเรื่องต่าง ๆ และทาให้เกิดความรู้กว้างขวางขึ้น 5)
ขั้นประเมิน (Evaluation) เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ว่านักเรียนมีความรู้
อะไรบ้าง อย่างไร และมากน้อยเพียงใด จากขั้นนี้จะนาไปสู่การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่น ๆ
การนาความรู้หรือแบบจาลองไปใช้อธิบาย หรือประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ อื่น ๆ จะนาไปสู่ข้อโต้แย้ง
หรือข้อจากัด ก่อให้เป็นประเด็นหรือคาถาม หรือปัญหาที่จะต้องสารวจตรวจสอบ
กระบวนการและการใช้สื่อที่เหมาะสมมีความสาคัญมากในการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอน
จะต้องเปลี่ยนแปลง บทบาทจากการเป็นผู้นาไปเป็นผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้เรียนในการ
แสวงหาความรู้จากสื่อช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่า รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จัก
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วิธีการใช้สื่อการเรียนรู้เป็นไปตามแนวการเรียนรู้ และพัฒนาให้ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) การเรียนการสอนด้ว ยชุดการสอนที่มีป ระสิ ทธิภ าพจะช่ว ยนาไปสู่
ความสาเร็จตามเป้าหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น (สารภี จีนกูล, 2543) ชุดกิจกรรมมีประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทุกระดับ ถือว่าเป็นนวัตกรรมการสอนที่ได้รับความนิ ยมอย่างแพร่หลาย และเป็นสื่อที่มีความ
เหมาะสมช่วยเร้าความสนใจรวมทั้งช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ตามศักยภาพความสามารถของแต่ละคนทาให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ ไม่
เบื่อหน่ายในการเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและสร้ างความมั่นใจให้แก่ครู เพราะชุดกิจกรรมมีการ
จัดระบบการใช้สื่อ ผลิตสื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งมีข้อแนะนาการใช้สาหรับครู ทาให้ครูมี
ความพร้อมในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้จึงก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนอย่างแท้จริง
(บุญเกื้อ ควรหาเวช, 2543)
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการบรรยายและให้นักเรียนได้ทาแบบฝึกหัดในหนังสือ
แบบเรียน ถือเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ยึดครูผู้สอนเป็นศูนย์กลาง ไม่ว่าจะเป็นการตรวจชิ้นงาน
หรือการเฉลยแบบฝึกหัด ทาให้นักเรียนได้รับเพียงความรู้ แต่ไม่ได้รับวิธีการคิดที่ถูกต้อง นั กเรียนไม่มี
ความสามารถคิดแก้ปั ญหาต่าง ๆ อาจกล่ าวได้ว่าสิ่ งที่นักเรียนได้รับรู้เป็นเพียงความถูกผิ ด หรือ
คะแนนที่ได้รับโดยครูผู้สอนเป็นผู้กาหนด จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน การร่วม
กิ จ กรรม การตรวจผลงาน การทดสอบจากการวั ด และประเมิ น การทดสอบกลางปี ปร ากฏว่ า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เป็นเวลา 3 ปีย้อนหลัง (ปีการศึกษา 2557-2559) เมื่อ
พิจารณาในส่วนของตัวชี้วัดพบว่าในเรื่อง ธาตุและสารประกอบ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
นั กเรี ย นส่ ว นใหญ่ได้คะแนนเฉลี่ ย อยู่ในเกณฑ์ต่าที่สุ ด เมื่อเทียบกับการตัดสิ นผลการเรี ยนระดั บ
สถานศึกษาหรือคะแนนวัดผลปลายภาคเรียนของนักเรียน ผู้ศึกษามีความตระหนักถึงการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของครูโดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย นัก เรียนทุกคนมีโอกาสได้เข้าร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูอย่างทั่วถึง มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในขณะทากิจกรรมในชั้นเรียน ใช้
แหล่ งเรี ย นรู้เพื่อสืบ เสาะ และค้ น คว้าในกิจกรรมการเรียนรู้ มีทักษะกระบวนการและปลู กฝั ง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียน นักเรียนเป็นบุคคลที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนให้
ประสบความส าเร็ จ ผู้ ศึ ก ษาเห็ น ว่ า การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นชุดกิจกรรมที่
สามารถใช้พัฒนาเด็กอ่อนให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ นาไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายของ
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ครูได้อย่างมีประสิทธิผล รวมไปถึงส่งเสริมให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นเป็นไปตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากเหตุผลข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ปีการศึกษา 2560 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องธาตุและสารประกอบ สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ขั้นตอนการจัดการเรียนเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งเป็น
รู ป แบบการจั ดกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ที่ มี ประสิ ทธิ ภ าพในการนาไปเป็น แนวทางส าหรับ การพัฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้ างและหาประสิ ทธิภ าพชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและ
สารประกอบ สาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุ
และสารประกอบ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วิธีการด้าเนินการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ได้กาหนดขอบเขตของการศึกษาดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จานวน 127 คน ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/5, 2/6, 2/7 ทีผ่ ู้ศึกษาได้ปฏิบัติการสอน
2) กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2560 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จานวน 42 คน กลุ่มตัวอย่างได้จากการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling)
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหารายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนสุ โ ขทัยวิทยาคม
จังหวัดสุโขทัย เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ซึ่งได้แบ่งเป็นเนื้อหาย่อยจานวน 2 เรื่อง ดังนี้
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1) ธาตุและสมบัติของธาตุ ประกอบด้วยเนื้อหา ธาตุและอะตอมของธาตุ ชื่อและ
สัญลักษณ์ของธาตุ สมบัติของธาตุและสมบัติตามตารางธาตุ ธาตุกัมมันตรังสี
2) สารประกอบและสมบั ติข องสารประกอบบางชนิ ด ประกอบด้ ว ยเนื้ อ หา
สารประกอบไอออนิก สารประกอบโคเวเลนต์ ประโยชน์ของสารประกอบบางชนิด
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ใช้เวลาสาหรับการ
ทดลอง จานวน 12 ชั่วโมง
4. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
1) ตั ว แปรต้น คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้ ว ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิช า
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2) ตัวแปรตาม คือ
- ประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ ง ธาตุ แ ละ
สารประกอบ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 เรื่อง ธาตุและสารประกอบ
- ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง
ธาตุและสารประกอบ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเครื่องมือที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นประกอบด้วย
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2
2. คู่มือครูประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง
ธาตุและสารประกอบ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
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1. ผู้ วิจั ย ได้อธิบ าย ชี้แจงและทาการตกลงกับนักเรียนกลุ่ มตัว อย่างในเรื่องการใช้ชุด
กิจ กรรมการเรี ย นรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ส าหรับนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 การเรียนเป็นกลุ่ม เวลาเรียน วิธีวัดผลและประเมินผล
2. ทดสอบก่อนเรียน โดยให้นักเรียนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้ศึกษา
สร้างขึ้นก่อนที่ดาเนินการสอนในคาบแรกของการทดลองสอน จานวน 40 ข้อ
3. ผู้วิจัยดาเนินการทดลองสอน โดยดาเนินการสอนตามชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ผู้
ศึกษาสร้างขึ้น จานวน 2 ชุด ใช้เวลา 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมเวลาทั้งหมด 12 ชั่วโมง
4. ทดสอบหลังเรียน หลังจากเสร็จสิ้นการดาเนินการทดลองสอน ผู้วิจัยทาการทดสอบ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฉบับเดียวกันกับที่ใช้
ทดสอบก่อนเรียน
5. ผู้ วิจัย สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่องธาตุและสารประกอบ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบสอบถาม
ความคิดเห็นที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและ
สารประกอบ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการหาประสิทธิภาพของกระบวนการและ
ผลลัพธ์ (E1/E2)
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ค่าสถิติ t–test Dependent
3. วิเคราะห์ผลการศึก ษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการหา
ค่าเฉลี่ย (x̄) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ธาตุและสารประกอบ สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรม ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล นามาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ ได้
ผลการวิจัยดังนี้
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.78/81.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ 80/80
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ตาราง 1 ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ธาตุและสารประกอบ สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 42 คน
ชุดกิจกรรม
คะแนนเต็ม
S.D.
ค่าประสิทธิภาพ
x̄
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)
60
49.67
3.67
82.78
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)
40
32.76
2.29
81.90
จากตาราง 1 พบว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ธาตุและสารประกอบ สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่นาไปใช้กับนักเรียนมีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 82.78 และมี
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 81.90 แสดงว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.78/81.90 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
ตาราง 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้
ชุดกิจกรรมเรื่อง ธาตุและสารประกอบ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 42 คน
การทดสอบ
N
S.D.
t
x̄
ก่อนเรียน
42
16.43
3.15
31.46
หลังเรียน
42
32.79
2.58
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
จากตาราง 2 พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุ
และสารประกอบ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความคิดเห็ นของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุ
และสารประกอบ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยเรื่องกการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องธาตุและสารประกอบ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรม สามารถสรุปผลได้ดังนี้
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1. ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.78/81.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ .05
3.ความคิดเห็นของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและ
สารประกอบ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 นามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.78/81.90 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ 80/80 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากก่อนทาการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้ศึกษา
ได้ทาการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ศึกษา
รายละเอียดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ทาการทดสอบหา
ประสิ ทธิภ าพของชุดกิจ กรรมการเรียนรู้ ตามขั้นตอนการทดสอบประสิ ทธิภาพของชัยยงค์ พรม
หมวงศ์ (2539) ได้แก้ไขปรับปรุงตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน และชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สอดคล้ องกับบุญเกื้อ
ควรหาเวช (2543) สุวิทย์ มูลคา และอรทัย มูลคา (2545) ถึงชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียน
แบบรายบุคคล ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถ ความสนใจ ตามเวลาและโอกาสที่เหมาะสมของแต่
ละคน
ชุดกิจกรรมจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพช่วยสร้างความพร้อมและ
ความมั่นใจให้แก่ครูช่วยให้ครูวัดผลผู้เรียนได้ ตรงตามความมุ่งหมายเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความ
คิดเห็น กล้าตัดสินใจ มีวิธีการเรียนเป็นของตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ ช่วยฝึกให้ผู้เรียนรู้จักเคารพ นับถือความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียน
ให้ผู้เรีย นเรียนได้ตามความสามารถ ความสนใจของแต่ละคน จึงทาให้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์และได้จัดทาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนในการผลิตชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของบุญเกื้อ ควรหาเวช (2543) และสอดคล้องงานวิจัยของ สุภาภรณ์ สุขจิต (2553) ซารีนา
พลสา (2553) และประถมพร โคตา (2554) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้
ด้วยการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ แบบสืบเสาะหาความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ วิธีการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา (สานักงานนิเทศและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา, 2545) โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่เน้น
ความสาคัญที่ผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
แท้จริง โดยให้ผู้เรียนค้นคว้าใช้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นคนช่างสังเกต ช่างสงสัย
และพยายามหาข้อสรุปจนในที่สุดจะเกิดความคิดรวบยอด ในเรื่องที่ศึกษาการสอนแบบสืบเสาะนี้
ครูผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน ชี้แนะ ช่วยเหลือ ตลอดจนแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเรียน
การสอน ซึ่งวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นที่ 2 ขั้น
สารวจและค้นหา ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู้ ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546) โดยยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญที่สุดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้จัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดและศักยภาพของผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
จั ด ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ฝึ ก ทั ก ษะ กระบวนการคิ ด การจั ด การ ได้ จั ด กิ จ กรรมให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ จ าก
ประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติ ให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
เน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองและมีความในการสามารถถ่ายโอนความรู้
ตลอดจนมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง นักเรียนได้ประเมินผลการทากิจกรรมด้วยตนเอง
เกิดองค์ความรู้และมีความเข้าใจที่ชัดเจน จึงทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุ
และสารประกอบ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุภาภรณ์ สุขจิต (2553) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ที่ส่ งเสริมผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ย นและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารชีวโมเลกุล
สาหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารชีวโมเลกุล
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความเหมาะสมในองค์ประกอบต่าง ๆ ของชุดกิจกรรม การ
เรียนรู้อยู่ในระดับมาก และมีประสิทธิภาพ 76.79/76.25 2) ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีดังนี้
(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่
ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารชีวโมเลกุล สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2)
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องสารชีวโมเลกุล
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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(3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารชีว โมเลกุล ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของซารีนา พลสา (2553)
ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ ร่างกายของเรา หน่วยย่อย อาหารและสารอาหาร ผล
การศึกษาพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยการ
ใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 2) ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของประถมพร โคตา (2554) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และการเขียนผังมโนมติ ผลการวิจัยพบว่า
1) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ห ลั ง เรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01
2) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้การเขียนผังมโนมติมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียนที่ได้รับ
การจั ดการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ชุด กิจ กรรมการเรียนรู้แบบสื บ เสาะหาความรู้และการเขี ยนผั งมโนมติ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ 4) นักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5) นักเรียนที่ได้รับการจัด การเรียนรู้
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การเขียนผังมโนมติมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 6) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และการเขียนผังมโนมติมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ผลิตขึ้น อย่างมีระบบ มีขั้นตอนผสมผสานโดย
ยึดความสัมพันธ์กันของจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ เนื้อหาในกลุ่มวิชา เทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับ
นักเรียน ให้ ผู้เรี ยนมีปฏิสั มพัน ธ์กันในขณะดาเนินกิจกรรมการเรียน ทั้งสามารถตรวจสอบตนเอง
ตรวจสอบกันเองและได้รับการตรวจสอบประสิทธิภาพการเรียนจากครู เป็นสื่อผสมที่จัดทาขึ้นโดยยึด
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ความสนใจของนักเรียน ช่วยอานวยความสะดวกแก่การเรียนการสอน และสนับสนุนให้การเรียนการ
สอนเป็ น ไปอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ (สมโภช ภู่สุ ว รรณ, 2546) ท าให้ นักเรียนมีค วามคิดเห็ นต่อชุ ด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับเห็นด้วย สอดคล้องกับกฤษณา สิงโตแก้ว (2550) กล่าวว่า
ความคิด เห็ น เป็ น การแสดงออกด้า นเจตคติ ความเชื่ อการตัด สิ น ใจ ความนึ กคิ ด ความรู้สึ กและ
วิจารณญาณที่มีต่อสิ่งใด สิ่งหนึ่ง ด้วยการพูด การเขียน ฯลฯ โดยอาศัยความรู้ประสบการณ์และ
สภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคลเป็นส่วนประกอบในการพิจารณา
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 การสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรม ให้
หลากหลายและเหมาะสมกับเนื้อหา ส่งเสริมให้ได้สร้างความรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพ
1.2 ควรสนับสนุนให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีการนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มาใช้กับการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้น
1.3 ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความต้องการของ
นักเรียนโดยไม่จากัดเวลา
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับวิชาวิทยาศาสตร์ ควรเลือกเนื้อหาที่
เหมาะสมและแบ่งเป็นเรื่องย่อย ๆ พัฒนาบทเรียนไม่ควรใหญ่เกินไป
2.2 ควรมีการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้เนื้อหาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับชั้นอื่น ๆ ต่อไป
2.3 ควรส่งเสริมให้มีการศึกษาพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น ๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาค่าความแปรปรวนของจานวนปลาในช่องทางเลือกและ
เพื่อเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของจานวนปลาในช่องทางเลือกในทางสถิติกับค่าความแปรปรวน
ในมินอริตีเกม โดยให้ปลาหางนกยูงจานวน 101 ตัว ว่ายเข้าไปในช่องขนาดสมมาตรกัน 2 ช่อง ที่มี
แสงสีต่างๆ ซึ่งแต่ละตอนทาการทดลองจานวน 500 ครั้ง ในการทดลองนั้นทาการทดลองในที่มืดแล้ว
นับจานวนของปลาที่ว่ายไปในช่องที่มีจานวนปลาเลือกน้อยที่สุดในแต่ละตอนแล้วนาไปคานวณหาค่า
ความแปรปรวนต่อจ านวนปลาเปรียบเทียบและสรุปผลการทดลอง พบว่าผลที่ได้นั้นมีลักษณะที่
สอดคล้องกับทฤษฎีมินอริตีเกม ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าแสงสีแดง และแสงสีเขียว นั้นมีผลต่อพฤติกรรม
การตัดสิ น ใจในการว่ายเข้าช่องทางเลื อกของปลาแต่จะขึ้นอยู่กับจานวนครั้งในการทดลอง โดย
สามารถพิจารณาได้จากค่าความแปรปรวนต่อจานวนปลา เมื่อทาการทดลองมากครั้งจะสังเกตเห็นว่า
ค่าความแปรปรวนต่อจานวนปลา จะมีค่าที่ไม่แตกต่างกันมากนักจะมีแนวโน้มที่เข้าสู่ค่าคงที่ในระดับ
หนึ่งๆ แสดงให้เห็นว่าจานวนปลาที่ตัดสินใจว่ายเข้าไปในช่องทางเลือกใกล้เคียงกันมากขึ้น ค่าความ
แปรปรวนต่อจานวนปลาที่ได้นั้นจะมีค่าที่แตกต่างกันในแต่ละคู่สีทั้งนี้ก็เนื่องจากความน่าจะเป็นของ
แต่ละคู่สี จากการพิจารณาค่ากระบวนการสุ่มของแต่ละคู่สีพบว่ากรณีใช้แสงสีขาวกับไม่ใช้แสง กรณี
ใช้แสงสีขาวกับแสงสีเขียว และ กรณีใช้แสงสีขาวกับแสงสีแดง มีผลต่อการตั ดสินใจต่อการว่ายเข้า
ช่องทางเลือกมากไปน้อยตามลาดับ กล่าวได้ว่าไม่มีแสงมีผลต่อการตัดสินใจต่อการว่ายของปลาเข้า
ช่องทางเลือกมาก รองลงมาเป็นแสงสีเขียว และน้อยสุดที่แสงสีแดงตามลาดับ คือไม่มีแสงหรือบริเวณ
ที่มีความมืดปลาจะหลีกเลี่ยงและจะว่ายไปยังบริเวณที่มีแสง รองลงมาเป็นแสงสีเขียวและน้อยสุดที่
แสงสีแดง ตามลาดับ กล่าวคือบริเวณที่มีแสงสีเขียวจะมีผลดึงดูดให้ปลาว่ายเข้าหามากกว่าบริเวณที่มี
แสงสีแดง
ค้าส้าคัญ: มินอริตีเกม ปลา ผลความแปรปรวน
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Abstract
This research aims to study variance effect of choice with minority game by
fish play and to compare the variance of the number of fish in the selected channel
statistically with the variance. The number 101 guppy fish were swam into the two
symmetrical channels of light with a light color, each of which 500 experiments were
conducted in the dark. Then count the number of fish were swam in the channel
with the least number of fish selected in each section and then calculate the
variance for the number of fish. Comparison and conclusion of the results showed
that the results were consistent with the game theory, so it is said that the red light,
and green light It influences the decision making behavior of the fish in the choice of
fish, but it depends on the number of times in the experiment. The variance effect of
choice was determined by the number of fish, when experimenting a lot, it was
noticed that the variance per fish. There were number of different values that are
likely to reach a certain level, indicating that the number of fish that have entered
the channel is more similar. The variance for the number of fish is different for each
pair of colors, because of the probability of each pair of colors. Based on the random
process of each pair of colors, it was found that the case of white light with no light.
In case of white light and green light, first there were no light in the decision to fish
on the channel. Second, the light is green and least the red light, the order of no
light or dark areas, fish avoid and swim to the light, and the light is green. The green
light is more likely to attract fish than the red light.
Keywords: Minority Game, Fish, Variance Effect
บทน้า
มินอริตีเกม (minority game) เป็นเกมที่เสนอโดย (Challet, 2008) จากมหาวิทยาลัย
ฟรีบูร์ก มันเป็นแรงบันดาลใจจาก El Farol bar problem ปัญหาบาร์สมมติเมืองๆหนึ่งมีประชากร
อยู่ทั้งเมืองเป็นจานวนจากัด และทุกคืนวันพฤหัสบดีคนก็แห่แหนกันไปเที่ยวบาร์ซึ่งมีอยู่แห่ง เดียวใน
เมือง ประชากรแต่ละคนจะตัดสินใจอย่างอิสระว่าไปหรือไม่ไป และพวกเขาก็ต่างตัดสินใจพร้อมกัน
คือพากันไปที่บาร์ ปัญหาก็คือถ้าประชากรเกิน 60% ไปบาร์ คนจะเยอะเกินไปและไม่สนุกสู้เลือกอยู่
บ้านจะดีเสียกว่าแต่ถ้าคนไปบาร์น้อยกว่า 60% แบบนี้การไปเที่ยวเป็นทางเลือกที่ ถูกต้อง มินอริตี
เกมเป็นเกมที่ใช้ในการศึกษาผลการตัดสินใจของกลุ่มสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่มีผู้เล่นแสดงพฤติกรรมออกมา
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ต่อสิ่งเร้าที่ต้องการผลประโยชน์ หรือความสะดวกสบายโดยการคาดคะเนผลประโยชน์ทั้งหมดที่จะ
เป็นไปได้โดยไม่รู้มาก่อน (Catteeuw, 2009) ในเกมจะมีผู้เล่นจานวน N คนและมีทางเลือก 2
ทางเลือกโดยผู้เล่นจะมีอิสระในการตัดสินใจเลือกตัวเลือก 1 ใน 2 ตัวเลือกนั้น เช่น เลือกเล่นเกม
หรือดูหนัง เลือกไปซ้ายหรือไปขวา เลือกขึ้นบนหรือลงล่าง เป็นต้น (Quan, 2010) ซึ่งมีเงื่อนไขอยู่ว่า
ตัว เลื อกที่มีผู้เล่ น น้อยกว่าจะเป็ น ฝ่ ายชนะในการวิเคราะห์ ทางทฤษฎี ตัว แทนหรือผู้เล่ นจะต้องมี
จานวนคงที่ทุกครั้ง จากงานวิจัยเรื่องผลมินอริตีเกมของปลาโดยกระตุ้นเร้าด้วยแสงสี (ศรัณย์ , 2558:
24) เป็ น งานวิ จั ย ที่ ทดลองเกี่ ย วกั บ พฤติ กรรมการตั ดสิ นใจของปลาโดยเลื อกทางเลื อ ก 1 ใน 2
ทางเลือก โดยใช้แสงของไฟสีต่าง ๆ มาเป็นตัวกระตุ้นเร้าในการเล่นเกมนี้ของปลาให้ว่ายไปในช่องทาง
เลือก 1 ใน 2 ช่องที่มีขนาดสมมาตรกันแล้วนาจานวนผู้เล่นหรือจานวนปลาฝ่ายที่ชนะ ( ช่องทางเลือก
ที่มีปลาน้อยที่สุด ) ไปคานวณค่าความแปรปรวนต่อผู้เล่นตามทฤษฎีมินอริตีเกม (Chau, 2004) โดย
งานวิจัยผลมินอริตีเกมของปลาโดยกระตุ้นเร้าด้วยแสงสี (Liu, 2012) ยังไม่สามารถสรุปผลได้ในส่วน
ของแสงสีเขียวและแสงสีแดงว่ามีผลต่อการตัดสินใจของปลาหรือไม่เนื่องจากผลการวิจัยได้ ค่าความ
แปรปรวนต่อจานวนปลาของทั้ง 2 สี ยังมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆจะต้องทาการทดลองเพิ่มจนกระทั่ง
ค่าความแปรปรวนต่อจานวนปลา นั้นมีค่าที่ไม่แตกต่างกันมากจนถึงระดับคงที่ในระดับๆหนึ่งถึงจะ
สามารถสรุปผลได้จนกระทั่งค่าความแปรปรวนต่อจานวนปลา นั้นมีค่าที่ไม่แตกต่างกันมากจนถึง
ระดับคงที่ ในระดับๆหนึ่งถึงจะสามารถสรุปผลได้ซึ่งทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะทาการวิจัยต่อโดยนาปลามา
เล่นมินอริตีเกม และใช้คู่แสงของไฟสีขาวกับสีเขียว แสงสีขาวกับสีแดงและแสงสีขาวกับไม่มีแสง มา
เป็นตัวกระตุ้นเร้าในการเล่นเกมนี้ของปลาเพื่อหาผลการตัดสินใจของปลาว่าแสงสีเขียว แสงสีแดงและ
แสง นั้นมีผลต่อการตัดสินใจของปลาหรือไม่สาหรับงานวิจัยผลความแปรปรวนของทางเลือกกับมินอริ
ตีเกมโดยการเล่นของปลานี้ต้องการทราบค่าคามแปรปรวนในพฤติกรรมการตัดสินใจของปลา โดยมี
ทางเลือกที่มีแสงของไฟสีเข้ามาเกี่ยวข้องและเพื่อต้องการทราบว่าแสงของไฟสี อาจจะมีผลอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจและความจาของปลา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของจานวนปลาในช่องทางเลือกกับค่าความแปรปรวนใน
มินอริตีเกม
วิธีด้าเนินการวิจัย
การออกแบบและเตรียมการทดลองโดยการเตรียมอ่างเลี้ยงปลาหางนกยูงให้มีสภาพแวดล้อม
ใกล้เคียงกับธรรมชาติ แล้วเตรียมปลาหางนกยูงประมาณ 150 ตัวนาไปเลี้ยงในอ่างเลี้ยงปลาที่เตรียม
ไว้ พร้อมกับเตรียมหลอดไฟสีขาวขนาด 3 W 2 หลอด และพลาสติกโปร่งแสง ยาว 10 cm กว้าง 5
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cm สีเขียว และ สีแดง สีละ 1 แผ่น และเตรียมกระบะสาหรับทดลอง ขนาด กว้าง 10 cm ยาว 60
cm สูง 10 cm แบ่งกระบะเป็น 4 ส่วน ดังภาพ 1 ส่วนที่ 1 สาหรับพักปลาก่อนไล่ปลาเข้าไปใน
ช่องทางเลือก (A และ B) ยาว 30 cm เป็นส่วนที่มีพื้นที่มากที่สุด ส่วนที่ 2 เป็นช่องทางเลือกขนาด
สมมาตร 2 ช่อง (AและB) ยาว 10 cm ด้านกว้าง กว้าง 5 cm ด้านแคบ กว้าง 3 cm ซึ่งจะทาประตู
กั้นปลา กว้าง 10 cm ยาว 10 cm กั้นเพื่อนับจานวนปลาไว้ที่ด้านกว้าง และทาประตูสาหรับบังแสง
กว้าง 10 cm ยาว 10 cm ไว้ที่ด้านแคบ ทั้ง 2 ช่อง ส่วนที่ 3 สาหรับพักปลาหลังไล่ปลาเข้าไปในช่อง
ยาว 13 cm กว้าง 5 cm ทั้ง 2 ช่อง ส่วนที่ 4 ช่องสาหรับใส่หลอดไฟ เป็นส่วนที่อยู่ปลายของกระบะ
ยาว 7 cm กว้าง 5 cm และติดพลาสติกใสกั้นส่วนที่ 3 ไว้ทั้ง 2 ช่อง

30

10 cm

cm
5
cm

ส่วน
1

(

3

A cm
()
B
ส่วน
)2

1a) แสดงกระบะจากด้านบน

13 cm

7 cm

5
c
พลาสm
ติกใส
ส่วน
3

ส่วน
4

1b) แสดงกระบะจากด้านข้าง

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

ภาพ 1 แสดงอุปกรณ์สาหรับการการทดลอง
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การทดลอง
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแปรปรวนต่อจานวนปลา X(A) เมื่อใช้แสงสีขาวกับไม่ใช้แสง
เป็นตัวกระตุ้นเร้า ดังนี้ติดตั้งอุปกรณ์ดังภาพ 1 ใส่น้าลงในกระบะให้น้ามีความสูง 3-4 เซนติเมตรปิด
ประตูกั้นปลาแล้วเปิดไฟสีขาว 1 หลอด ช่องทางเลือก A ปล่อยปลาจานวน 101 ตัวลงในส่วนที่ 1
เปิดประตูกั้นปลาแล้วค่อยๆไล่ปลาให้เข้าช่องทางเลือกจดหมดแล้วปิดประตูกั้นปลา บันทึกจานวน
ปลาที่เข้าไปในช่อง A และB ไว้ ไล่ปลาออกมาจากช่องทางเลือก A และ B จนหมดแล้วปิดประตูกั้น
ปลาทาซ้า 500 ครั้งโดยทาการทดลองในที่มืด (Chmura, 2004)
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแปรปรวนต่อจานวนปลา X(A) เมื่อใช้แสงสีขาวกับสีแดงเป็น
ตัวกระตุ้นเร้าดังนี้ ติดตั้งอุปกรณ์ดังภาพ 3 ใส่น้าลงในกระบะให้น้ามีความสูง 3-4 เซนติเมตร ปิด
ประตูกั้นปลาแล้วเปิดไฟสีขาว 2 หลอด แล้วนาแผ่นพลาสติกสีแดงมากั้นหน้าหลอดไฟในช่องทาง
เลือก B เพื่อให้ช่องทางเลือกเป็นสีแดงปล่อยปลาจานวน 101 ตัวลงในส่วนที่ 1 เปิดประตูกั้นปลาแล้ว
ค่อยๆไล่ปลาให้เข้าช่องทางเลือกจดหมดแล้วปิดประตูกั้นปลา บันทึกจานวนปลาที่เข้าไปในช่อง A
และ B ไว้ ไล่ปลาออกมาจากช่องทางเลือก A และ B จนหมดแล้วปิดประตูกั้นปลา ทาซ้า 500 ครั้ง
โดยทาการทดลองในที่มืด
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแปรปรวนต่อจานวนปลา X(A) เมื่อใช้แสงสีขาวกับแสงสีเขียว
เป็นตัวกระตุ้นเร้า ดังนี้ ติดตั้งอุปกรณ์ดังภาพ 3 ใส่น้าลงในกระบะให้น้ามีความสูง 3-4 เซนติเมตร ปิด
ประตูกั้นปลาแล้วเปิดไฟสีขาว 2 หลอด แล้วนาแผ่นพลาสติกสีเขียวมากั้นหน้าหลอดไฟในช่องทาง
เลือก B เพื่อให้ช่องทางเลือกเป็นสีเขียวปล่อยปลาจานวน 101 ตัวลงในส่วนที่ 1 เปิดประตูกั้นปลา
แล้วค่อยๆไล่ปลาให้เข้าช่องทางเลือกจดหมดแล้วปิดประตูกั้นปลา บันทึกจานวนปลาที่เข้าไปในช่อง A
และ B ไว้ ไล่ปลาออกมาจากช่องทางเลือก A และ B จนหมดแล้วปิดประตูกั้นปลา ทาซ้าตาม 500
ครั้งโดยทาการทดลองในที่มืด
การวิเคราะห์ข้อมูล
นาข้อมูลจานวนปลาที่เข้าไปในช่องทางเลือกที่มีผู้เล่นเลือกน้อยที่สุดมาคานวณ หาค่าความ
แปรปรวนทางสถิติโดยในที่นี้จะให้ช่องทางเลือกที่ผู้เล่นเลือกน้อ ยที่สุดเป็นช่องทางเลือก ( A ) ดัง
สมการ ดังนี้ (Kets, 2010),
σ 2A 

1 L
 n i A   n A 
T i1



2

(1)
เมื่อ σ 2A = ค่าความแปรปรวนของปลาที่ว่ายเข้าช่องทางเลือก A, n A = จานวนปลาที่ว่าย
เข้าช่องทางเลือก A เมื่อทาการทดลอง i  L ครั้ง, n A  = ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของจานวนปลาที่ว่ายเข้า
i
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ช่องทางเลือก A เมื่อทาการทดลอง 1 T ครั้ง, T = จานวนครั้งที่ทาการทดลอง, i = จานวนครั้งแรก
ของการทดลองที่ช่องทางเลือก A เป็นฝ่ายชนะ(A มีจานวนปลาน้อยกว่า B), L = จานวนครั้งของการ
ทดลองที่ช่องทางเลือก A เป็นฝ่ายชนะ (A มีจานวนปลาน้อยกว่า B) และคานวณค่าความแปรปรวนต่อ
จานวนผู้เล่น X(A) โดยใช้สมการดังนี้ (Liu, 2012)
X(A) 

σ 2A
N

(2)
เมื่อ X(A) = ค่าความแปรปรวนต่อจานวนผู้เล่น , N = จานวนผู้เล่น และนาข้อมูลที่ได้มา
นาเสนอในรู ปแบบของเส้น กราฟ โดยใช้ กราฟแสดงความสั มพันธ์ระหว่างค่าความแปรปรวนต่อ
จานวนผู้เล่นกับจานวนครั้งที่ทดลอง นาข้อมูลที่ได้ค่าความแปรปรวนต่อจานวนผู้เล่นและจานวนครั้ง
ที่ ท าการทดลองที่ ส อดคล้ อ งไปหาสมการแบบจ าลองของรู ป แบบลั ก ษณะของเส้ น กราฟโดยใช้
โปรแกรม Origin 8 นาสมการ 2 ไปสร้างรูปแบบเส้นกราฟจาลองขึ้นโดยใช้ โปรแกรม MATLAB แล้ว
นาเสนอข้อมูลในรูปแบบของเส้นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่า งค่าความแปรปรวนต่อจานวนผู้เล่น
กับจานวนครั้งที่ทาการทดลอง โดยเปรียบเทียบค่าที่ได้จากแบบจาลองกับค่ามาตรฐานตามทฤษฎีมิ
นอริตีเกม (ค่าความแปรปรวนต่อจานวนผู้เล่นจะคงที่ที่ 0.25) และ วิเคราะห์ความแตกต่างที่เกิดขึ้น
จากแบบจาลองกับค่ามาตรฐานตามทฤษฎีมินอริตีเกม (Laureti, 2003) โดยสรุปผลการทดลองแต่ละ
ตอนว่าแสงสีที่กาหนดมีผลต่อการตัดสินใจของปลาหรือไม่โดยพิจารณาจากค่าความแปรปรวนต่อ
จ านวนปลาว่ า สอดคล้ อ งกั บ ค่ า มาตรฐานในการเลื อ กแบบสุ่ ม ตามทฤษฎี มิ น อริ ตี เ กม (ค่ า ความ
แปรปรวนต่อจานวนผู้เล่นจะคงที่ที่ 0.25) พร้อมอธิบายถึงความแตกต่างที่ เกิดขึ้น และ เปรียบเทียบ
ผลที่ได้ว่าแสงสีที่กาหนดแสงสีใดมีผลต่อการตัดสินใจปลามากที่สุด
ผลการวิจัย
จากการทดลองทั้งหมด 500 ครั้ง ต่อจานวนปลา 101 ตัว พบว่าปลาจะเลือกว่ายเข้าสู่ช่อง
ทางเลือกที่ไม่มีแสงน้อยกว่าช่องทางเลือกที่มีแสงสีขาว โดยเฉลี่ย 4 ตัวต่อครั้ง การทดลองตามหลัก
ของมินอริตีเกม แล้วปลาที่เลือกเข้าช่องทางเลือกที่ไม่มีแสงจึงเป็นฝ่ายชนะ เราเก็บจานวนครั้งการ
ทดลองและจานวนปลาที่เข้าช่องทางเลือกที่ไม่มีแสงแล้วนามาวิเคราะห์ผลตามหลักสถิติและนาเสนอ
ดังภาพ 2
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ภาพ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนต่อ
จานวนผู้เล่นกับจานวนครั้งในการทดลอง (ใช้แสงสีขาวกับไม่ใช้แสง)
จากลักษณะของเส้นกราฟ ในช่วงแรกของการทดลองจะสังเกตเห็นได้ว่าค่าความแปรปรวน
ต่อจานวนผู้เล่น X(A) นั้นมีค่าที่ไม่แน่นอนมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก แต่เมื่อทาการทดลองต่อ
กลุ่มตัวอย่างที่มากขึ้น จะสังเกตเห็นว่าค่าความแปรปรวนต่อตัวแทน X(A) นั้นมีแนวโน้มที่เข้าใกล้
ค่าคงที่อยู่ค่าหนึ่ง จากเริ่มแรกการทดลองจะมีค่า X(A) สูงขึ้นไปจนถึงการทดลองครั้งที่ 63 จะมีค่า
X(A) ประมาณ 0.2888 แล้วทาการทดลองต่อไปอีกจนครบ 500 ครั้ง ค่า X(A) จะมีแนวโน้มที่ลดลง
จนเริ่มคงที่ที่ประมาณ 0.0827
ศึกษาค่าความแปรปรวนต่อจานวนผู้เล่นใช้แสงสีขาวกับแสงสีแดง จากการทดลองทั้งหมด
500 ครั้ง ต่อจานวนปลา 101 ตัว พบว่าปลาจะเลือกว่ายเข้าสู่ช่องทางเลือกที่มีแสงสีขาวน้อยกว่า
ช่องทางเลือกที่มีแสงสีแดง โดยเฉลี่ย 38 ตัวต่อครั้ง การทดลองตามหลักของ มินอริตีเกมแล้วปลาที่
เลือกเข้าช่องทางเลือกที่มีแสงสีขาวจึงเป็นฝ่ายชนะ เราเก็บจานวนครั้งการทดลองและจานวนปลาที่
เข้าช่องทางเลือกที่มีแสงขาวแล้วนามาวิเคราะห์ผลตามหลักสถิติและนาเสนอ ดังภาพ 2 จากลักษณะ
ของเส้นกราฟ ในช่วงแรกของการทดลองจะสังเกตเห็นได้ว่าค่าความแปรปรวนต่อจานวนผู้เล่น X(A)
นั้นมีค่าที่ไม่แน่นนอนมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก แต่เมื่อทาการทดลองต่อกลุ่มตัวอย่างที่มากขึ้น
จะสั ง เกตเห็ น ว่ า ค่ า ความแปรปรวนต่ อ ตั ว แทน X(A) นั้ น มี แ นวโน้ ม ที่ เ ข้ า ใกล้ ค่ า คงที่ อ ยู่ ค่ า หนึ่ ง
(Weisonga, 2010) จากเริ่มแรกการทดลอง จะมีค่า X(A) สูงขึ้นไปจนถึงการทดลองครั้งที่ 17 จะมี
ค่า X(A) ประมาณ 1.2964 ซึ่งเป็นค่าที่สูงที่สุด แล้วทาการทดลองต่อไปอีกจนครบ 500 ครั้ง ค่า
X(A) จะมีแนวโน้มที่ลดลงจนเริ่มคงที่ที่ประมาณ 0.2180
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ภาพ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนต่อ
จานวนผู้เล่นกับจานวนครั้งในการทดลอง (ใช้แสงสีขาวกับแสงสีแดง)
ศึกษาค่าความแปรปรวนต่อจานวนผู้เล่นใช้แสงสีขาวกับแสงสีเขียวจากการทดลองทั้งหมด
500 ครั้ง ต่อจานวนปลา 101 ตัว พบว่าปลาจะเลือกว่ายเข้าสู่ช่องทางเลือกที่มีแสงสีขาวน้อยกว่า
ช่องทางเลือกที่มีแสงสีเขียว โดยเฉลี่ย 40 ตัวต่อครั้ง การทดลองตามหลักของมินอริตีเกม แล้วปลาที่
เลือกเข้าช่องทางเลือกที่มีแสงสีขาวจึงเป็นฝ่ายชนะ เราเก็บจานวนครั้งการทดลองและจานวนปลาที่
เข้าช่องทางเลือกที่มีแสงสีเขียวแล้วนามาวิเคราะห์ผลตามหลักสถิติและนาเสนอ ดังภาพ 4

ภาพ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนต่อ
จานวนผู้เล่นกับจานวนครั้งในการทดลอง (ใช้แสงสีขาวกับแสงสีเขียว)
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จากลักษณะของเส้นกราฟ ในช่วงแรกของการทดลองจะสังเกตเห็นได้ว่าค่าความแปรปรวน
ต่อจานวนผู้เล่น X(A) นั้นมีค่าที่ไม่แน่นอนมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก แต่เมื่อทาการทดลองต่อ
กลุ่มตัวอย่างที่มากขึ้นจะสังเกตเห็นว่าค่าความแปรปรวนต่อตัวแทน X(A) นั้นมีแนวโน้มที่เข้าใกล้
ค่าคงที่อยู่ค่า จากเริ่มแรกการทดลอง จะมีค่า X(A) สูงขึ้นไป จนถึงการทดลองครั้งที่ 33 จะมีค่า X(A)
ประมาณ 0.7392 ซึ่งเป็นค่าที่สูงที่สุด แล้วทาการทดลองต่อไปอีกจนครบ 500 ครั้ง ค่า X(A) จะมี
แนวโน้มที่ลดลงเริ่มคงที่ที่ประมาณ 0.1618
ศึกษาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของ ค่าความแปรปรวนต่อจานวนผู้เล่นกับจานวนครั้งที่
ทดลองของปลาในแต่ละคู่สี กาหนดปลาจานวน 101 ตัว , ทดลองทั้งหมด 500 ครั้งต่อ 1 คู่สี จาก
สมการความแปรปรวน ดังสมาการที่ 1 แล้วนามาหาค่าความแปรปรวนต่อจานวนผู้เล่น ดังสมาการ 2
(Liu, 2012) สาหรับค่าการเลือกแบบสุ่มของ 2 ช่องทางเลือกในมินอริตีเกมมาตรฐาน คือ  2 / N =
0.25 นั่นก็คือในทานองเดียวกันค่า X(A) = 0.25 ด้วยเช่นกัน เมื่อ  2 คือ ค่าความแปรปรวน N คือ
จานวนปลา X(A) คือ ค่าความแปรปรวนต่อจานวนผู้เล่น
จากผลการทดลองจากตอนที่ 1-3 เมื่อพิจารณาลักษณะของเส้นกราฟแสดงความสัมพันธ์
ระหว่าง ความแปรปรวนต่อจานวนผู้เล่น (X(A)) กับจานวนครั้งในการทดลอง (  ) จะสังเกตว่ามี
ลักษณะของเส้นกราฟเป็นลักษณะเดียวกัน ผู้วิจัยจึงได้ใช้โปรแกรมวิทยาศาสตร์หาสมการเพื่อนามา
อธิบายแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของ ค่าความแปรปรวนต่อจานวนผู้เล่นกับจานวนครั้งที่ทดลอง
ของปลาในแต่ละคู่สี ได้สมการเดียวกันดังนี้
y  y0 

A
w  /2

2

e

( x  xc ) 2
w2

(3)
เมื่อ x คือ จานวนครั้งในการทดลอง, y คือ ค่า X(A), y0 คือค่าคงที่ X(A) ของแต่ละคู่สีที่
ข้อมูลลู่เข้าใกล้ , A คือค่าคงที่ของแต่ละคู่สีมีผลต่อความสูงจากฐานถึงจุดสูงสุด , w คือค่าคงที่ของแต่
ละคู่สีมีผลต่อความกว้างของฐานเส้นโค้ง และ xc คือตาแหน่งของแกน x ที่จุดยอดของเส้นโค้งของแต่
ละคู่สี นาสมการแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของค่าความแปรปรวนต่อจานวนผู้เล่นกับจานวนครั้งที่
ทดลองของปลาที่ได้มาพล็อตกราฟเปรียบเทียบกับค่าการเลือกแบบสุ่มในมินอริตีเกม โดยพิจารณาใน
แต่ละคู่สี ดังภาพ 5
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ภาพ 5 แสดงค่าความแปรปรวนต่อจานวนผู้เล่น โดยใช้ค่าที่ได้จากสมการแบบจาลอง
เทียบกับค่าการเลือกแบบสุ่มในมินอริตีเกม X(A) = 0.25 (กรณีใช้แสงสีขาวกับไม่ใช้แสง)
กรณีใช้แสงสีขาวกับไม่ใช้แสงจากภาพ 2 จากการเปรียบเทียบพบว่าชุดข้อมูลที่ได้จากสมการ
แบบจาลอง เมื่อทาการทดลองครบ 500 ครั้ง ค่า X(A) มีแนวโน้มคงที่ ที่ประมาณ 0.1009 ซึ่งน้อย
กว่าค่าการเลือกแบบสุ่มในมินอริตีเกม X(A) = 0.25 อยู่ประมาณ 0.1491 ซึ่งความแตกต่างที่เกิด
ขึ้นมานี้เกิดจากค่ากระบวนการสุ่มของแสงสีขาวกับไม่ใช้แสง (s1) โดยอธิบายได้ดังนี้ (Liu, 2012)
สาหรับขั้นตอนการสุ่มในแต่ละเกมนั้นตัวแทนทุกคน มีโอกาสเลือกช่องทาง A ที่มีความน่าจะเป็น p =
1/2 และ ช่องทาง B ที่มีความน่าจะเป็น q = 1/2 จากทฤษฎีความน่าจะเป็น เรารู้ว่าความแปรปรวน
ต่อจานวนผู้เล่นคือ Npq / N = pq = 1/4 เมื่อ N เป็นจานวนผู้เล่น ดังนั้นค่าความแปรปรวนต่อ
จานวนผู้เล่นที่เลือก 1 ใน 2 ช่องทางเลือกของกลุ่มผู้เล่นตามหลักสูตรแล้วจะมีค่า 1/4 นั่นคือ
1
X ( A)  g
N
g

2

L

 (n
i 1

g
i

( A)  n ( A)) 
g

1
4

(4)
เมื่อ N g  N / s , nig ( A)  ni ( A) / s และ n g ( A)  n( A) / s เมื่อ g แสดงถึง ค่าการคาดคะเนใน
กลุ่มผู้เล่น, X g (A) แทน ค่าการคาดคะเนความแปรปรวนต่อจานวนผู้เล่นของ 2 ช่องทางเลือก, Ng
แทน จานวนผู้เล่นที่คาดว่าจะเล่น, nig ( A) แทน จานวนปลาที่คาดว่าจะเข้าช่องทางเลือก A และ
n g (A) ค่าเฉลี่ยของจานวนปลาที่คาดว่าจะที่เข้าช่องทางเลือก A
จาก
จะได้
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N

L

 (ni ( A)  n ( A))
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i 1
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นั่นคือ ค่าความแปรปรวนต่อจานวนผู้เล่นที่ได้จากการทดลองเท่ากับ

X ( A) 

s
4

(5)
เมื่อ s คือ ค่ากระบวนการสุ่มของแต่ละคู่สี ดังนั้นค่าความแตกต่างกันของข้อมูลที่ได้จากแบบจาลอง
ที่สร้างขึ้นตามแนวโน้มของชุดข้อมูลกับค่าการเลือกแบบสุ่มในมินอริตีเกมของ กรณีใช้แสงสีขาวกับไม่
ใช้แสงดังภาพ 2 นั้นเกิดจากค่ากระบวนการสุ่มของคู่แสงสีขาวกับไม่ใช้แสง ( s1 ) ตามความสัมพันธ์ใน
สมการที่ 3 โดยค่า (X(A)) คือ ค่าความแปรปรวนต่อจานวนผู้เล่นของคู่แสงสีขาวกับไม่ใช้แสง ที่ได้
จากแบบจาลองดังนั้นจะได้
s1
4
0.1009  0.25 s1
X ( A) 

0.1009
0.25
s1  0.4036
s1 

ดังนั้น ค่ากระบวนการสุ่มของคู่สีใช้แสงสีขาวกับไม่ใช้แสง มีค่าเท่ากับ 0.4036
กรณีใช้แสงสีขาวกับแสงสีแดงจากภาพ 3 จากการเปรียบเทียบพบว่าชุดข้อมูลที่ได้จากสมการ
แบบจาลอง เมื่อทาการทดลองครบ 500 ครั้ง ค่า X(A) มีแนวโน้มคงที่ ที่ประมาณ 0.2828 ซึ่ง
มากกว่าค่าการเลือกแบบสุ่มในมินอริตีเกม X(A) = 0.25 อยู่ประมาณ 0.0328 ซึ่งความแตกต่างที่เกิด
ขึ้นมานี้เกิดจากค่ากระบวนการสุ่มของแสงสีขาวกับแสงสีแดง ( s 2 ) ตามความสัมพันธ์ในสมาการที่ 3
โดยค่ า (X(A)) คื อ ค่ า ความแปรปรวนต่ อ จ านวนผู้ เ ล่ น ของคู่ แ สงสี ข าวกั บ แสงสี แ ดง ที่ ไ ด้ จ าก
แบบจาลอง ดังนั้นจะได้
s2
4
0.2828  0.25 s 2
X ( A) 

0.2828
0.25
s 2  1.1312
s2 

ดังนั้น ค่ากระบวนการสุ่มของคู่สีใช้แสงสีขาวกับแสงสีแดง มีค่าเท่ากับ 1.1312
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ภาพ 6 แสดงค่าความแปรปรวนต่อจานวนผู้เล่น โดยใช้ค่าที่ได้จากสมการแบบจาลอง
เทียบกับค่าการเลือกแบบสุ่มในมินอริตีเกม X(A) = 0.25 (กรณีใช้แสงสีขาวกับแสงสีแดง)
กรณีใช้แสงสีขาวกับ แสงสี เขียวจากภาพ 6 จากการเปรียบเทียบพบว่าชุดข้อมูลที่ได้จาก
สมการแบบจาลอง (Simulation) เมื่อทาการทดลองครบ 500 ครั้ง ค่า X(A) มีแนวโน้มคงที่ ที่
ประมาณ 0.1919 ซึ่งน้อยว่าค่าการเลือกแบบสุ่มในมินอริตีเกม X(A) = 0.25 อยู่ประมาณ 0.0581ซึ่ง
ความแตกต่ า งที่ เ กิ ด ขึ้ น นี้ เ กิ ด จากค่ า กระบวนการสุ่ ม ของแสงสี ข าวกั บ แสงสี เ ขี ย ว( s 3 ) ตาม
ความสัมพันธ์ในสมาการที่ 3 โดยค่า (X(A)) คือ ค่าความแปรปรวนต่อจานวนผู้เล่นของคู่แสงสีขาวกับ
แสงสีเขียว ที่ได้จากแบบจาลอง ดังนั้นจะได้
s3
4
0.1919  0.25 s3
X ( A) 

0.1919
0.25
s 3  0.7676
s3 

ดังนั้น ค่ากระบวนการสุ่มของคู่สีใช้แสงสีขาวกับแสงสีเขียว มีค่าเท่ากับ 0.7676
ค่า มาตรฐานความแปรปรวน 0.25 ส าหรั บ กรณี ข องการเลื อ กสุ่ มในมิ น อริ ตี เ กมจะมี ค่ า
กระบวนการสุ่ม (s) เท่ากับ 1 ดังนั้นถ้าค่ากระบวนการสุ่มของคู่สีใดมีค่าแตกต่างจาก 1 มาก แสดงว่า
คู่สีนั้นมีผลต่อการตัดสินใจต่อการว่ายของปลาเข้าช่องทางเลือกมาก จากการพิจารณาค่ากระบวนการ
สุ่มของแต่ละคู่สี พบว่า กรณีใช้แสงสีขาวกับไม่ใช้แสง กรณีใช้แสงสีขาวกับแสงสีเขียว และ กรณีใช้
แสงสีขาวกับแสงสีแดง มีผลต่อการตัดสินใจต่อการว่ายเข้าช่องทางเลือกมากไปน้อยตามลาดับ กล่าว
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ได้ว่า ไม่มีแสงมีผลต่อการตัดสินใจต่อการว่ายเข้าช่องทางเลือกมาก รองลงมาเป็นแสงสีเขียว และน้อย
สุดที่แสงสีแดง ตามลาดับ

ภาพ 7 แสดงค่าความแปรปรวนต่อจานวนผู้เล่น โดยใช้ค่าที่ได้จากสมการแบบจาลอง
เทียบกับค่าการเลือกแบบสุ่มในมินอริตีเกม X(A) = 0.25 (กรณีใช้แสงสีขาวกับแสงสีเขียว)
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยพบว่าผลที่ได้นั้นมีลักษณะที่สอดคล้องกับทฤษฎี มินอริตีเกม ดังนั้นจึงกล่าว
ได้ว่าแสงสีแดง และแสงสีเขียว นั้นมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจในการว่ายเข้าช่องทางเลือกของปลา
แต่อาจจะขึ้นอยู่กับจ านวนครั้งในการทดลอง โดยสามารถพิจารณาได้จากค่าความแปรปรวนต่อ
จานวนปลา เมื่อทาการทดลองมากครั้งจะสังเกตเห็นว่าค่าความแปรปรวนต่อจานวนปลา จะมีค่าที่
ไม่แตกต่างกันมากนักจะมีแนวโน้มที่เข้าสู่ค่าคงที่ในระดับหนึ่งๆ ซึ่งค่าความแปรปรวนต่อจานวนปลา
ที่ได้นั้นจะมีค่าที่แตกต่างกันในแต่ละคู่สีทั้งนี้ก็เนื่องจากความน่าจะเป็นของแต่ละคู่สี ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่ า จ านวนปลาที่ ตั ด สิ น ใจว่ า ยเข้ า ไปในช่ อ งทางเลื อ กใกล้ เ คี ย งกั น มากขึ้ น จากการพิ จ ารณาค่ า
กระบวนการสุ่มของแต่ละคู่สี พบว่ากรณีใช้แสงสีขาวกับไม่ใช้แสง กรณีใช้แสงสีขาวกับแสงสีเขียว
และ กรณีใช้แสงสีขาวกับแสงสีแดง มีผลต่อการตัดสินใจต่อการว่ายเข้าช่องทางเลือกมากไปน้อย
ตามลาดับ กล่าวได้ว่าไม่มีแสงมีผลต่อการตัดสินใจต่อการว่ายของปลาเข้าช่องทางเลือกมาก รองลงมา
เป็นแสงสีเขียว และน้อยสุดที่แสงสีแดง ตามลาดับ และยังแสดงให้เห็นว่างานวิจัยผลความแปรปรวน
ของทางเลือกกับมินอริตีเกมโดยการเล่นของปลาสอดคล้องและสนับสนุนทฤษฎี มินอรีตีเกมในส่วน
การพิจารณาค่าความแปรปรวนต่อจานวนผู้ล่นในทางสถิตินามาเปรียบเทียบกับค่าความแปรปรวนต่อ
จานวนผู้เล่นในมินอริตีเกมโดยค่าที่แตกต่างกันนั้นอธิบายได้ด้วยค่ากระบวนการสุ่ม ที่อธิบายโดย
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(Liu, 2012) โดยค่ากระบวนการสุ่มของคู่สีใดมีค่าที่ แตกต่างจาก 1 มากเสดงว่าคู่สีนั้นมีผลต่อการ
ตัดสินใจของปลามากจากที่กล่าวในสรุปผลการวิจัยว่า ไม่มีแสงมีผลต่อการตัดสินใจต่อการว่ายของ
ปลาเข้ าช่ อ งทางเลื อกมาก รองลงมาเป็ นแสงสี เขี ย ว และน้ อยสุ ดที่ แ สงสี แดง ตามล าดับ นั้ น ก็
พิจารณาจากค่ากระบวนการสุ่มของคู่สีที่ได้แสดงในภาพ 2 3 และ 4 โดยค่ากระบวนการสุ่ม กรณีใช้
แสงสีขาวกับไม่ใช้แสงมีค่ามากที่สุด และรองลงมาคือกรณีใช้แสงสีขาวกับแสงสีเขียว และกรณีใช้แสง
สีขาวกับแสงสีแดงน้อยที่สุด ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าไม่มีแสงมีผลต่อการตัดสินใจต่อการว่ายของปลาเข้า
ช่องทางเลือกมาก กล่าวคือไม่มีแสงหรือบริเวณที่มีความมืดปลาจะหลีกเลี่ยงและจะว่ายไปยังบริเวณที่
มีแสงรองลงมาเป็นแสงสีเขียว และน้อยสุดที่แสงสีแดง ตามลาดับ กล่าวคือบริเวณที่มีแสงสีเขียวจะมี
ผลดึงดูดให้ปลาว่ายเข้าหามากกว่าบริเวณที่มีแสงสีแดง ดังภาพ 8

ภาพ 8 เปรียบเทียบค่าความแปรปรวนต่อจานวนผู้เล่นกับจานวนครั้งที่ทาการทดลอง
เมื่อใช้แสงสีขาวกับไม่ใช้แสง แสงสีขาวกับแสงสีแดง และแสงสีขาวกับแสงสีเขียว
ข้อเสนอแนะ
1) ในการศึกษาผลความแปรปรวนของทางเลือกในมินอริตีเกมโดยการเล่นของปลานี้ควรมี
การวัดค่าความเข้มแสงและกาหนดความเข้มแสงที่ใช้ในการทดลองให้ชัดเจนด้วย
2) ในการทดลองอาจก าหนดช่ อ งทางเลื อ กให้ มี ข นาดที่ แ คบมากกว่ า นี้ เ พื่ อ จะเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการตัดสินใจของปลาได้มากขึ้น
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3) สามารถศึกษาผลมินอริตีเกมของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ ที่แตกต่างจากงานวิจัยนี้ได้โดยควร
เลือกใช้สิ่งมีชีวิตที่มีความแข็งแรง ทนและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการทดลองได้ดี
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่องผลความแปรปรวนของทางเลือกกับมินอริตีเกมโดยการเล่นของปลา สาเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยใคร่ขอกราบขอบพระคุณ การสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์สาคัญในการศึกษา เงื่อนไขการยอมรับของเกษตรกรต่อการ
ปลูกผักโรงเรือนในบ้านห้วยเขย่ง ตาบลห้วยเขย่ง อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย
ลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร และศึกษาเงื่อนไขต่อการยอมรับปลูก
ผักในโรงเรื อนตามแนวทางโครงการพัฒ นาพื้นที่สู งแบบโครงการหลวงห้ ว ยเขย่ง ใช้การวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยการการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) และการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus
group discussion) เพื่อพูดคุย ซักถามบทบาทหน้าที่ กิจกรรมการดาเนินงานของกลุ่มเกษตรกรและ
หน่ว ยงานที่สนั บสนุ น ผลการศึกษาพบว่า การดาเนินงานของเกษตรกรผู้ปลู กผั กในโรงเรือนของ
เกษตรกรบ้านห้วยเขย่ง มีเงื่อนไขการยอมรับของเกษตรกรต่อการปลูกผักโรงเรือน ประกอบด้วย 1.
ด้านบุคคล เงื่อนไขด้านความรู้และสัญชาติ อยู่ระดับมาก โดยเกษตรกรขาดความรู้ด้านการผลิตพืช
อีกทั้งเกษตรกรเป็นชนเผ่าสัญชาติพม่าและมอญ ทาให้การสื่อสารด้านภาษาและการอ่านค่อนข้าง
ลาบาก 2. ด้านกายภาพ อยู่ในระดับปานกลาง การเดินทางเข้าแปลงค่อนข้างลาบากในฤดูฝน 3. ด้าน
สังคม เงื่อนไขการขาดการรวมกลุ่ม อยู่ระดับมาก เกษตรกรยังไม่มีระบบและวิธีการในการบริหาร
จัดการกลุ่มอย่างชัดเจน 4. ด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ระดับปานกลาง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการ
ปลู ก ผั ก ในโรงเรื อ นช่ ว ยลดปั ญ หาความเสี่ ย งความแปรปรวนของสภาพอากาศ และ 5. ด้ า น
เศรษฐศาสตร์ เงื่อนไขต้นทุนในการสร้างโรงเรือน และพื้นที่ทากินของเกษตรกรอยู่ระดับมาก ไม่มีทุน
ในการเริ่มต้นซื้อวัสดุอุปกรณ์การสร้างโรงเรือน เกษตรกรเป็นผู้อพยพเข้ามาเพื่อรับจ้างทาให้ไม่มีที่ทา
กินเป็นของตนเอง
ค้าส้าคัญ: เงื่อนไข การยอมรับ การปลูกผักในโรงเรือน
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Abstract
The purpose of this research was to study Farmers Adoption Conditions on
Greenhouses Vegetable Growing in Huai KayengVillage, Huai Kayeng Sub-district,
Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province included personal information,
economic, and social of farmers and conditions to accept vegetable growers in the
greenhouse. according to the method of Huai Kayeng on Highland Development
Project Using Royal Project System. The methods used for this research include
qualitative research, in-depth interviews, and focus group discussions in order to
examine the roles, activities, and operations of farmer groups and support agencies.
The results of the research indicate that the conditions of vegetable farmers in Huai
Kayeng regarding adoption of greenhouse growing methods are influenced by: 1. The
knowledge and nationality of personal in high level. Which farmers who not have
knowledge production. Moreover, Nationality of farmer group and supporting
rganization. 2. Physical in midium level because traveling to field was difficult on the
rain seson. 3. Social on group condiitions in high level. social integration and
adequacy of systems/methods for group management. 4. Environment in medium
level Application of technology required for greenhouse cultivation, the primary
objective of which is to reduce climatic variability. and 5. conomics on Cost of
Greenhouses and field in high level because no capital to buy building materials.
Farmers were immigrants to work as hired laborers.
Keywords: Conditions, Adoption, Greenhouses Vegetable Growing,
บทน้า
การปลู ก พื ช บนพื้ น ที่ สู ง เป็ น อาชี พ หนึ่ ง ที่ มี ค วามส าคั ญ ในการด าเนิ น งานส่ ง เสริ ม ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ให้กับเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรผลิตพืชที่มีคุณภาพ
และปลอดภัย ให้ผลตอบแทนสูง คุ้มค่าต่อการลงทุน โดยนาองค์ความรู้จากผลความสาเร็จการใช้
เทคโนโลยีการปลูกพืชในโรงเรือนของโครงการหลวงนาไปสู่การขยายผลเพื่อ พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง
พัฒนาคุณภาพการผลิตพืช ป้องกันความเสียหายของพืชจากสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ลดการเกิดโรค
แมลงเข้าทาลาย และลดการใช้สารเคมีในการเกษตร ผู้ปลูกและบริโภคจึงมีความปลอดภัยจากสารพิษ
ตกค้างในผลผลิต
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จากผลความสาเร็จในการใช้เทคโนโลยีการปลูกพืชในโรงเรือ นของโครงการหลวง ที่สามารถ
สร้างรายได้ให้กับชุมชนบนพื้นที่สูงและเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ ในปี พ.ศ. 2548 มูลนิธิ
โครงการหลวงจึงได้รับการขอความร่วมมือจากบริษัทปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ให้เข้าไปดาเนินการ
พัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนในตาบลห้วยเขย่ง โดยมูลนิธิโครงการหลวงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้ามาดาเนินการ ตั้งเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวงห้วยเขย่งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 ดาเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการปลูกพืชผักให้กับคนใน
ชุมชนห้วยเขย่ง เนื่องจากเป็นชุมชนที่อพยพเข้ามาอยู่ เมื่อปี พ.ศ. 2527 ซึ่งได้รับผลกระทบการถูกน้า
ท่วม จากการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ (เขื่อนเขาแหลม) เพื่อกักเก็บน้านาไปผลิตกระแสไฟฟ้า ให้ย้าย
เข้ามาอยู่พื้นที่แปลงจัดสรรที่การไฟฟ้าได้จัดสรรที่ดินชดเชยให้กับชาวบ้าน หลายครอบครัวได้ขาย
ที่ดินให้กับนายทุนในพื้นที่ ซึ่ งลักษณะของการเปลี่ยนผู้ถือครองที่ดิน เป็นการซื้อขายมือเปล่าไม่มี
เอกสารสิทธิ์ในที่ดิน มีเพียงใบ ภบ.ท.5 เท่านั้น ทาให้มีการอพยพออกไปรับจ้างต่างถิ่น และมีคนจาก
ต่างถิ่นอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่อาศัยแทน โดยส่วนใหญ่จะเป็นคนสัญชาติพม่าและมอญที่เข้ามา
เพื่อทางานรับจ้างทาการเกษตร พืชหลักที่ปลูกในชุมชุน ได้แก่ ยางพาราข้าวไร่ มันสาปะหลัง ไม้ผล
และพืชผั กทั่วไป ซึ่งการปลูกพืชผั กจะพบน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นการปลูกเพื่อไว้กินเอง เนื่องจาก
สภาพภู มิ อ ากาศไม่ เ อื้ อ อ านวยต่ อ การปลู ก พื ช ผั ก เพราะได้ รั บ ลมมรสุ ม ในเขตร้ อ น ( Tropical
monsoon climate) ได้รับอิทธิพล จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดพาเอาความชื้นจากทะเลอันดา
มัน และมหาสมุทรอินเดีย ทาให้ เกิดฝนตกชุก เป็นระยะเวลายาวนาน ประมาณ 6-8 เดือน ได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นลมร้อนพัดพามาจากทะเลจีนใต้ ทาให้อากาศทั่วไปมี
สภาพร้อนชื้น ส่งผลกระทบให้การทาการเกษตรด้านการปลูกพืชผักไม่ได้ผลมากนัก พืชผักที่ปลูกเกิด
อาการเน่าตาย และเกิดโรคระบาด พืชผักเสียหายเป็นจานวนมาก ซึ่งไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนปลูก จึงทา
ให้คนในชุมชนต้องซื้อผักจากนอกพื้นที่มาบริโภค ซึ่งจะมีราคาสูงโดยเฉพาะฤดูฝน
ด้วยสภาพภูมิอากาศที่ไม่เอื้ออานวยต่อการปลูกพืชผักดังกล่าว โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงห้วยเขย่งจึงนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการปลูกในโรงเรือนของโครงการหลวงมาปรับ
ใช้ในพื้นที่บ้านห้วยเขย่ง โดยสนับสนุนผู้นาชุมชนให้เป็นเกษตรกรนาร่องด้านการปลูกผักในโรงเรือน
บ้านห้วยเขย่ง จานวน 2 โรงเรือน เกษตรกร 2 คน โดยใช้พื้นที่ทากินตนเอง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
การปลูกพืชภายใต้โรงเรือน เพื่อป้องกันภัยทางธรรมชาติที่เป็นปัญหาต่อการปลูกพืช ซึ่งผลที่ได้คือ
ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ ลดปัญหาภัยธรรมชาติและปัญหาโรค แมลงที่เข้าทาลาย สามารถจาหน่ายได้ใ น
ชุมชน มีร ายได้หมุน เวีย น และสามารถปลู กได้ตลอดทั้งปี ต่อมาผู้นาชุมชนจึงได้จัดทาประชาคม
ทบทวนแผนชุมชน ด้านการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนให้มีอาชีพที่มั่นคง ดาเนินการสารวจพื้นที่
สาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กันออกมาจากเขตป่าไม้ และได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ ดังกล่าวเพื่อทา
การเกษตร จานวน 70 ไร่ เพื่อสร้างโรงเรือนปลูกผักให้กับเกษตรกรที่มีความสนใจปลูกผักในโรงเรือน
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โดยมีเกษตรกรที่ให้ ความสนใจและจะเข้าร่ว มโครงการจานวน 7 คน และสร้างโรงเรือนปลู กผั ก
จานวน 7 โรงเรื อน ซึ่งได้รับ การช่วยเหลื อด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้ างโรงเรือนจาก
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ลุ่มน้าปิง -กลอง เข้าไปจัดสร้างโรงเรือนปลูกผัก
ให้เกษตรกร และมีอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านระบบการปลูก การดูแลรักษาตลอดจนการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยว แต่พบว่าช่องทางการตลาดไม่แน่นอนทาให้เกษตรกรจะต้องจัดจาหน่ายผลผลิตด้วย
ตนเอง ซึ่งมีบางรายที่จาหน่ายผลผลิตได้เองและบางรายไม่สามารถจาหน่ายเองได้ การผลิตพืชแต่ละ
รอบยังไม่เป็นไปตามแผนการผลิตที่วางไว้ รวมทั้งไม่มีระบบและวิธีการในการบริหารจัดการกลุ่มอย่าง
ชัดเจน ขาดความต่อเนื่องในการขยายงานส่งเสริมการปลู กผั กในโรงเรือน ส่งผลให้ยังไม่เกิดการ
ยอมรับของคนในชุมชน
ในการนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ เงื่อนไขการยอมรับของเกษตรกรต่อ
การปลูกผักโรงเรือนในบ้านห้วยเขย่ง ตาบลห้วยเขย่ง อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัยจึงได้
ทาวิจัยเพื่อค้นหาคาตอบดังกล่าว ทั้งนี้เชื่อว่าข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ จะสามารถ
เสนอแก่บุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนส่งเสริม
เผยแพร่พัฒนาความรู้เกี่ยวกับระบบการปลูกพืชในโรงเรือน ตามนโยบายของรัฐบาลในการผลิตพืช
ปลอดภัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและสิ่งแวดล้อมต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกรผู้ปลูกผักใน
โรงเรือนบ้านห้วยเขย่ง ตาบลห้วยเขย่ง อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
2. เพื่อศึกษาเงื่อนไขต่อการยอมรับการปลูกผักในโรงเรือนตามแนวทางโครงการพัฒนาพื้นที่
สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่งของเกษตรกรบ้านห้วยเขย่ง ตาบลห้วยเขย่ง อาเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี
วิธีด้าเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเงื่อนไขการยอมรับของเกษตรกรต่อการปลูกผักโรงเรือน
ในบ้านห้วยเขย่ง ตาบลห้วยเขย่ง อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ครั้งนี้เป็น
เกษตรกรผู้ปลูกผักในโรงเรือนบ้านห้วยเขย่ง จานวน 9 คน โดยการการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept
Interview) และการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus group discussion) เพื่อพูดคุย ซักถามบทบาทหน้าที่
กิจกรรมการดาเนินงานของกลุ่มเกษตรกรและหน่วยงานที่สนับสนุน การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและ
กัน และผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากการปลูกผักในโรงเรือน
วิธีการรวบรวมข้อมูล
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1. ข้อมูลด้านบริบททั่วไปของชุมชนบ้านห้วยเขย่ง
2. การดาเนินงานของกลุ่มผู้ปลูกผักในโรงเรือนบ้านห้วยเขย่ง
- ความเป็นมาของการปลูกผักในโรงเรือน
- การดาเนินของกลุ่มปลูกผักในโรงเรือน
3. ผลการเปลี่ยนแปลงหลังการเข้าร่วมโครงการปลูกผักในโรงเรือน
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา
ทั้งหมดที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ผู้วิจัยนามาจัดหมวดหมู่ และจาแนกตามประเด็นการศึกษา นามา
ประมวลผลเชื่อมโยงกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นเนื้อหาที่อธิบายถึงการดาเนินงาน เงื่อนไขและ
ปัญหา อุปสรรค นาไปสู่การยอมรับการปลูกผักในโรงเรือนของเกษตรกรบ้านห้วยเขย่ง จากนั้นจึงสรุป
ประเด็นต่างๆ ตามกรอบประเด็นคาถามของวัตถุประสงค์งานวิจัย
ผลการวิจัย
บริบทชุมชนด้านพืนที่
บ้านห้วยเขย่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ตาบลห้วยเขย่ง อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี แต่เดิม
นั้นอาศัยอยู่ในพื้นที่ ตาบลท่าขนุน อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็ นชุมชนที่อพยพเข้ามาอยู่
เมื่อปี พ.ศ. 2527 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการถูกน้าท่วมที่เกิดจากการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ
(เขื่อนเขาแหลม) เพื่อกักเก็บน้าเพื่อนาไปผลิตกระแสไฟฟ้า จึงต้องมีการอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่
และให้ เข้ามาอยู่ ในที่ดิน ชดเชยที่การไฟฟ้าได้จัดสรรพร้อมกับเงินชดเชยให้ กับชาวบ้าน ปัจจุบัน
ประชากรบ้านห้วยเขย่ง มีจานวน 318 ครัวเรือน 746 คน แต่ประชากรส่วนใหญ่ไม่ได้อาศัยอยู่ใน
พื้นที่ เนื่องจากออกไปรั บจ้างต่างจังหวัด หลายครอบครัวได้ขายที่ดินให้กับนายทุน เพราะใช้เงิน
ชดเชยที่ได้จนหมดและเริ่มมีหนี้สิน ซึ่งลักษณะของการเปลี่ยนผู้ถือครองที่ดิน เป็นการซื้อขายมือเปล่า
ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน มีเพียงใบ ภบ.ท.5 เท่านั้น ที่ดินของนายทุนส่วนใหญ่จะมีการทาการเกษตร
และปลูกไม้ยืนต้นทิ้งไว้ จึงทาให้มีคนจากต่างถิ่นอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่อาศัยในชุมชน โดยส่วน
ใหญ่จะเป็นชาวพม่าและมอญที่เข้ามาเพื่อทางานรับจ้างทาการเกษตร ชุ ม ชนบ้ า นห้ ว ยเขย่ ง จึ ง มี
ผู้ ค นหลายเชื้ อ สายอยู่ ร วมกั น วิถีชีวิตของคนห้วยเขย่งจึงเปลี่ยนจากพื้นที่ราบ ทานา หาปลาในที่
ลุ่มกลายเป็นคนพื้นที่สูงที่มีถิ่นฐานอยู่บริเวณเชิงเขาหินปูน ติดกับแนวเขตอุทยานแห่งชาติทองผ่าภูม
และอุท ยานแห่ งชาติเขาแหลม หั นมาประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม การปลู กพืช ผั กมักไม่
ประสบความสาเร็จ ปัญหาความล้มเหลวในการปลูกพืชผักที่เกิดขึ้นมากจาก พบปัญหาโรคและแมลง
ซึ่งเกษตรกรไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการทาเกษตรมาก่อน มีสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออานวยต่อ
การปลูกพืชผัก มีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมในเขตร้อน (Tropical monsoon climate) ภูมิอากาศ
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แปรปรวน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 24.87 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายนเท่ากับ
40 องศาเซลเซียส และต่าสุดในเดือนธันวาคมเท่ากับ 19.95 องศาเซลเซียส มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย
ตลอดปี 85.61 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณน้าฝนรวมตลอดปี 1,275.18 มิลลิเมตร โดยมีปริมาณน้าฝน
สูงสุดในเดือนมิถุนายนเท่ากับ 242.80 มิลลิเมตร ฝนตกชุกเป็นระยะเวลายาวนาน ประมาณ 8 เดือน
(เมษายน –ตุลาคม) ส่งผลกระทบให้การทาเกษตรด้านการปลูกพืชผักไม่ได้ผลมากนัก พืชผักที่ปลูกมัก
เน่าตายและเป็นโรคระบาด ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน จึงทาให้คนในชุมชนต้องซื้อผักจากนอกพื้นที่มา
บริโภค ซึ่งมีราคาสูงโดยเฉพาะฤดูฝน
ความเป็นมาของโครงการและการปลูกผักในโรงเรือน
ปี พ.ศ. 2541 บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ได้ดาเนินโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทยสหภาพพม่า ผ่ านพื้น ที่ป่ าและชุมชนห้ ว ยเขย่ ง จึงมี โ ครงการดาเนิน งานพัฒ นาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนและฟื้นฟูดูแล อนุรักษ์พื้นที่ป่าทองผาภูมิ เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่
สังคม และในปี พ.ศ. 2548 ปตท.ได้ขอความร่วมมือจากมูลนิธิโครงการหลวงเข้าไปดาเนินการส่งเสริม
อาชี พ ให้ แ ก่ ป ระชาชนในต าบลห้ ว ยเขย่ ง มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง โดยหม่ อ มเจ้ า ภี ศ เดช รั ช นี
องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง จึงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
เข้ามาดาเนินการโดยตั้งเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่งขึ้นในปี พ.ศ. 2549
ดาเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและชุมชน เป็นการพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้าง
รายได้ให้แก่ครัวเรือน
การด้าเนินงานของโครงการพัฒนาพืนที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง
ปี พ.ศ. 2550 - 2554 จากการดาเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ห้วยเขย่ง ได้มีการจัดทาแผนชุมชนและวิเคราะห์พื้นที่ เพื่อทราบความต้องการของชุมชนและการ
แก้ปั ญหาอุป สรรค จากการทาแผนชุมชนนั้นจะเห็ นได้ว่าเกษตรกรส่ ว นใหญ่มีอาชีพการปลู กมัน
ส าปะหลั งและรั บ จ้ างเป็ น ส่ ว นใหญ่ โดยผั กที่นามาบริโ ภคส่ ว นใหญ่จะซื้อจากตลาดมาบริโ ภคใน
ครัวเรือน เช่น ผักกวางตุ้ง กะหล่าปลี ผักชี มะเขือเทศ ผักกาดขาว มันฝรั่ง และพริก เป็นต้น
ดั้งนั้นการเข้าดาเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง จึงมีภารกิจ
ในการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทางาน โดยการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
สิ่งที่มองเห็นในการพัฒนาระยะแรกคือการปลูกผักไว้บริโภคในครัวเรือนและชุมชน โดยโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่งได้นาองค์ความรู้โครงการหลวง ด้านการปลูกผักปลอดภัย
แ ล ะ ผั ก อิ น ท รี ย์ ม า ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ แ ต่ ใ น ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ ข อ ง พื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ล
จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดพาเอาความชื้นจากทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดียทาให้เกิดฝน
ตกชุก ได้รั บ อิทธิพลจากลมมรสุ มตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นลมร้อนพัดพามาจากทะเลจีนใต้ ทาให้
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อากาศทั่วไปมีสภาพร้อนชื้น ฝนตกชุกตลอดทั้ งปี อย่างที่คนในชุมชนเรียกว่า ฝน 8 แดด 4 นั่นเอง
การส่งเสริมการปลูกผั กกลางแจ้งจึงมีอุปสรรคในการควบคุมปริมาณน้าฝน โรคและแมลง ส่ งผล
กระทบให้การทาเกษตรด้านการปลูกพืชผักไม่ได้ผลมากนัก ผักที่ปลูกเสียหายเป็นจานวนมาก
ปี พ.ศ. 2555 – 2559 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง ได้ทบทวนการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมาของโครงการและปรับแนวทางการปฏิบัติงานใหม่ จึงเล็งเห็นการแก้ไขปัญหาการ
ปลูกผักคือ การนาองค์ความรู้โครงการหลวง ด้านการปลูกผักในโรงเรือน ที่จะสามารถช่วยในการ
ความคุม เรื่อง ปริมาณน้าฝน คุณภาพ ปริมาณผลผลิต การจัดการโรคและแมลง
ปี พ.ศ. 2557 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง จึงมีการทดสอบการปลูก
ผักในโรงเรือนขึ้น พื้นที่เกษตรกรนาร่อง จานวน 2 โรงเรือน เกษตรกร 2 คน ซึ่งเป็นผู้นาชุมชนบ้าน
ห้วยเขย่ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1. เพื่อให้ผลิตพืชได้ตลอดทั้งปี
2. ควบคุมปริมาณน้าฝน และสภาพอากาศ
3. ควบคุมและป้องกันโรคและแมลงเข้าทาลายพืชผัก
4. ลดต้นทุนในการใช้สารเคมี
5. วางแผนการผลิตโดยการใช้พื้นที่ภายในโรงเรือนมาคานวณ และการหาช่องทางตลาดที่
แม่นยาขึ้น
6. เพื่อความปลอดภัยตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภค
7. เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติด้านการปลูกผักของเกษตรกร
งานที่ทาการทดสอบเกี่ยวกับการปลูกผักในโรงเรือนได้แก่ การใช้สารชีวภัณฑ์แทนการใช้
สารเคมีในการป้องกันกาจัดโรคและแมลง การทดสอบปลูกผักเมืองหนาว เช่น มะเขือเทศ คะน้า
ฮ่องกง และผักตระกูลสลัด เป็นต้น ซึ่งเป็นผักที่มีความต้องการของชุมชนและมีราคาสูงในช่วงฤดูฝน
รวมถึงการควบคุมปริมาณแสงและอุณหภูมิในโรงเรือน จะเห็นได้ว่าบทบาทสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าไปดาเนินงานส่งเสริมและทดสอบพืช ถือว่าเป็นเทคโนโลยี วิธีการ และ
องค์ความรู้ใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของพื้นที่
ปี พ.ศ. 2558 จากการสร้างฐานการเรียนรู้ดังกล่าวทาให้คนในพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยเขย่งเห็น
ถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ได้มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมปลูกผักในโรงเรือนและทาการทดสอบไปพร้อมกับ
โครงการพัฒ นาพื้น ที่สู งแบบโครงการหลวงห้ ว ยเขย่ง เพราะเล็ งเห็ นถึง ประโยชน์ของโรงเรือนที่
สามารถป้องกันภัยธรรมชาติและสามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี แต่เกษตรกรดังกล่าวแต่เดิมนั้นอพยพ
เข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชนซึ่งไม่มีพื้นที่ทากินเป็นของตนเอง และไม่มีต้นทุนในการสร้างโรงเรือน ทั้งนี้จึง
ได้เกิดทาประชาคม ทบทวนแผนชุมชน ด้านการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน ผู้นาชุมชนจึงเล็ งเห็น
ความสาคัญในการสนับสนุนในคนในพื้นที่มีอาชีพที่มั่นคง มีการมีการสารวจพื้นที่ สาธารณประโยชน์
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เพื่อที่จะปลูกผักในโรงเรือนในพื้นที่จานวน 15 คน ในพื้นที่ 70 ไร่ เพื่อเป็นพื้นที่ทากินของเกษตรกร
ให้มีอาชีพและเพิ่มรายได้ในครอบครัว
ปี พ.ศ. 2559 จากการสารวจความต้องการของคนในชุมชน พบว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมปลูก
ผักในส่วนเกษตรกรคนอื่นไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับปลูกพืชผักในโรงเรือนมาก่อน เกษตรกรยังมี
ความกังวลเกี่ยวกับความรู้ของตนเองที่ยังไม่เพียงพอเกี่ยวกับการปลูกผักในโรงเรือน ที่จะทาให้ไม่
สามารถเข้าร่วมโครงการได้ และยั งกังวลว่าหากเปลี่ยนอาชีพจากเดิมที่เคยทางานบริษัท หรือรับจ้าง
กรีดยางซึ่งเป็นอาชีพหลักแล้วจะทาให้สูญเสียรายได้
การส่งเสริมปลูกผักในโรงเรือนของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง
กลุ่มเกษตรกรที่จะเข้าร่วมปลูกผักในโรงเรือน เหลือจานวนเพียง 7 คน ที่ พร้อมจะเป็นเกษตร
อาสาสมัครและนาร่องกับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง จากการสอบถามความ
ใจสนใจครั้ งแรก โครงการพัฒ นาพื้นที่สู งแบบโครงดารหลวงห้ ว ยเขย่ง ได้ดาเนินการพัฒ นางาน
ส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรือน และเป็นที่ปรึกษา ให้การสนับสนุนการสร้างระบบน้า วัสดุอุปกรณ์ใน
การสร้างโรงเรือน องค์ความรู้ในการปลูกผัก การคัดเลือกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การจัดหา
ตลาดรองรับผลผลิต และจัดตั้งกลุ่มปลูกผักในโรงเรือนบ้านห้วยเขย่งขึ้น
พื้นที่แปลงสาธารณะจานวน 70 ไร่ ได้ถูกจัดสรรให้มีการสร้างโรงเรือนปลูกผัก (รูปแบบทรง ก)
จานวน 7 โรงเรือน และโรงเรือนองุ่น(ทรงโดมโค้ง) จานวน 5 โรงเรือน และพื้นที่รอบนอกใช้สารับการ
ปลูกพืชนอกโรงเรือน ข้าวไร่ ไม้ผล ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการ
ช่วยเหลือด้านองค์ความรู้การสร้างโรงเรือนจากเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่ สูงแบบโครงการหลวง
ลุ่มน้าปิง-กลอง ได้เข้าไปจัดสร้างโรงเรือนปลูกผักให้เกษตรกร และมีอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรด้าน
ระบบการปลูก การดูแลรักตลอดจนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 การสร้างโรงเรือนปลูกผักไม้ไผ่ ขนาด 6*24 เมตร จานวน 7 โรงเรือน
บ้านห้วยเขย่ง ตาบลห้วยเขย่ง อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

การด้าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักในโรงเรือนบ้านห้วยเขย่ง
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกผักในโรงเรือนมีทั้งหมด 9 คน ซึ่งเดิมมีเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการเป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกผักชุมชนบ้านห้วยเขย่งจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 55.55
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และเป็นสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตร 1 คน ส่วนที่เหลือไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มใดจานวน 3 คน
เป็นเพศชาย 7 คน เพศหญิง 2 คน มีอายุโดยเฉลี่ย 52.78 ปี อายุต่าสุดและสูงสุด 30 ปี และ 65 ปี
ตามลาดับ และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 66.66 ไม่ได้ผ่านการศึกษาภาคบังคับ และมีเพียง
ร้อยละ 11.11 ที่สาเร็จการศึกษาสูงกว่าภาคบังคับ (ม.3) ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ลักษณะบริบทของเกษตรกร
ลาดับ
เพศ
อายุ
สังคม
1
ชาย
30
ไม่ได้เรียน
2
ชาย
31
จบการศึกษาสูงกว่าภาคบังคับ (ม.3)
3
หญิง
57 จบการศึกษาต่ากว่าภาคบังคับ (ป.4/ ป.6)
4
ชาย
58
จบการศึกษาภาคบังคับ (ป.4/ ป.6)
5
ชาย
59
ไม่ได้เรียน
6
หญิง
56
ไม่ได้เรียน
7
ชาย
58
ไม่ได้เรียน
8
ชาย
61
ไม่ได้เรียน
9
ชาย
65
ไม่ได้เรียน

รายได้เฉลี่ย / ปี
12,113
120,000
120,000
42,492
102,000
80,000
40,000
30,000

จากตารางที่ 2 พบว่า สมาชิกในครัวเรือนสูงสุดจานวน 6 คนและต่าสุดจานวน 2 คน (เฉลี่ย=
4.67) มีจานวนแรงงานเกษตรสูงสุดจานวน 5 คน ต่าสุดจานวน 1 คน (เฉลี่ย = 3.00) และครัวเรือนที่
มีสมาชิกในครัวเรือนจานวน 5 คน แต่มีแรงงานเกษตรเพียง 1 คนเท่านั้น โดยจานวนแรงงานเกษตร
ในครัวเรือนที่พบมากที่สุดคือ 4 คนต่อครัวเรือน
ตารางที่ 2 จานวนสมาชิกในครัวเรือนและจานวนแรงงานเกษตรในครัวเรือน
ล้าดับครัวเรือน
จ้านวนสมาชิกในครัวเรือน
จ้านวนแรงงานเกษตร
(คน)
ในครัวเรือน(คน)
ครัวเรือนที่ 1
6
4
ครัวเรือนที่ 2
4
1
ครัวเรือนที่ 3
4
3
ครัวเรือนที่ 4
4
3
ครัวเรือนที่ 5
6
4
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ครัวเรือนที่ 6
ครัวเรือนที่ 7
ครัวเรือนที่ 8
ครัวเรือนที่ 9

5
2
6
5

5
2
4
1

พืชที่ปลูกในโรงเรือนส่วนใหญ่เป็นพืชใบ เช่น ผักกาดกวางตุ้ง ผักกาดฮ่องเต้ ผักกาดขาว (หยก
ขาว) ผักคะน้าต้น ผักตระกูลสลัด เป็นต้น เนื่องจากพืชเหล่านี้สามารถจาหน่ายได้ในชุมชน คนใน
ชุมชนมีความต้องการบริโภคผักใบจานวนมาก เพราะที่ ผ่านมาผักที่จาหน่ายในชุมชนเป็นผักที่นามา
จากต่างพื้นที่ ทาให้มีราคาแพง เพราะสภาพอากาศของตาบลห้วยเขย่งไม่เอื้ออานวยต่อการปลูกพืช
นอกโรงเรือนตระกูลผักใบ การปรับเปลี่ยนมาปลูกในโรงเรือนจึงทาให้ผักที่ได้มีคุณภาพ ลดความเสี่ยง
ด้านความแปรปรวนของสภาพอากาศ การส่งเสริมการปลูกผักใบหมุนเวียน เกษตรกรจะปลูกผักที่มี
อายุสั้น โดยอายุตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวของผักชนิดต่าง ๆ ระหว่าง 20-45 วัน เก็บผลผลิตให้แล้ว
เสร็จภายใน 1 วัน โดยมีเกษตรกรเพียง 2 คนที่มีพื้นที่ทากินเป็นของตัวเองและมีประสบการณ์การ
ปลูกผักในโรงเรือนมาก่อน
ต้นทุนการผลิตและรายได้
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้ส่วนใหญ่ ไม่มีต้นทุนสาหรับการปลูกผักในโรงเรือน เนื่องจาก
การสร้างโรงเรือนมีต้นสูง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการห้วยเขย่งจึงจัดตั้งกองทุนเพื่อเป็น
ปัจจัยสาหรับสนับสนุนกลุ่มขึ้น เช่น เมล็ดพันธุ์ อุปกรณ์ในการก่อสร้างโรงเรือน โดยให้การสนับสนุน
จานวน 7 ราย ส่วนอีก 2 ราย เข้าร่วมโครงการโดยใช้ทุนส่วนตัวสาหรับการดาเนินการเพาะปลูก การ
สร้ า งโรงเรื อ นไม้ ไ ผ่ ขนาด 6 x 24
เมตร พื้ น ที่ โ รงเรื อ น 144
ตารางเมตรรวมทั้ ง
ระบบน้า และอุปกรณ์การเกษตร มีค่าใช้จ่ายต่อโรงเรือน ประมาณ 15,000 บาท อายุการใช้งาน
ประมาณ 3 ปี ตามอายุของไม้ไผ่ พลาสติก มุงหลังคาควรเปลี่ยนทุกๆ 4 ปี และตาข่ายมีอายุการใช้
งานประมาณ 10 ปี ค่าเมล็ดพันธุ์ 1,000 บาท ค่าเตรียมพื้นที่เฉลี่ย 800 บาท ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ย
900 บาท ค่าเคมีภัณฑ์(ปุ๋ยและชีวภัณฑ์)เฉลี่ย 905 บาท (850 - 960 บาท) ค่าจ้างเก็บเกี่ยวเฉลี่ย
525 บาท (450 - 600 บาท) และค่ า ขนส่ ง ผลผลิ ต เฉลี่ ย 2,000 บาท เกษตรกรส่ ว นใหญ่ ไ ม่ มี
เครื่องจักรกลเกษตร มีเพียง 1 รายเท่านั้นที่มีรถไถเดินตาม ตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ต้นทุนการผลิตพืช 1 โรงเรือน/ 1 ปี
ปัจจัยการผลิต
1.โรงเรือน
1. ค่าเมล็ดพันธุ์
2. ค่าจ้างเตรียมพื้นที่
3. ค่าจ้างแรงงาน
4. ค่าเคมีภัณฑ์ (ปุ๋ย,ยา)
5. ค่าจ้างเก็บเกี่ยว
6. ค่าขนส่งผลผลิต
7. ต้นทุนรวม

จ้านวน (บาท)/ปี
15,000
1,000
800
900
905
525
2,000
21,696.67

ตารางที่ 4 ปริมาณผลผลิตแต่ละชนิดและรายได้/1 รอบ/ปี
ล้าดับ
ชนิดพืช
จ้านวน
น้าหนัก
ราคา
จ้านวนเงิน 8 รอบ/ปี
โรงเรือน
(กก.)
(บาท)
(บาท)
1 คะน้าใบ
1
150
30
4,500
36,000
2 ผักกาดหยกขาว
1
150
30
4,500
36,000
3 เบบี้ฮ่องเต้
1
150
30
4,500
36,000
4 โอ๊คลีฟแดง
1
180
30
5,400
43,200
5 โอ๊คลีฟเขียว
1
180
30
5,400
43,200
6 เรดโครอล
1
180
30
5,400
43,200
7 คอส
1
20
30
6,000
48,000
จากตารางที่ 4 โดยภาพรวมเกษตรกร มีรายได้จากภาคการเกษตรเฉลี่ย 58,075.63 บาท/ปี
มีร ายได้สู งสุ ดอยู่ ที่ 120,000.00 บาท/ปี และต่าสุ ด 12,113.00 บาท/ปี นอกจากนี้ยัง พบว่า มี
เกษตรกร ที่มีรายได้จากทางอื่ นนอกจากภาคการเกษตรเฉลี่ย 110,500.00 บาท/ปี ซึ่งมีรายได้นอก
ภาคการเกษตรสูงสุดและต่าสุด 180,000.00 และ 22,000.00 บาท/ปี ตามลาดับ และเมื่อพิจารณา
รายได้รวมของเกษตรกร พบว่ามีราย ได้รวมเฉลี่ย 100,733.89 บาท/ปี
ปั ญ หาที่พ บระหว่า งการดาเนิ นงานการปลู ก ผั ก ในโรงเรือ นของเกษตรกรบ้ านห้ ว ยเขย่ ง
สามารถจาแนกได้ดังนี้
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1. เกษตรกรยังขาดความรู้ในการปลูกพืชใหม่ ๆ และด้านการป้องกันกาจัดแมลงในแปลงผัก
เช่น ไม่สามารถจาแนกชนิดและประเภทของโรค และแมลงได้ ทาให้ผลผลิตที่ได้มีปริมาณน้อย และ
ขาดคุณภาพ
2. การขนส่งลาบากโดยเฉพาะหน้าฝน เนื่องจากถนนที่ใช้ในการสัญจรเข้าแปลงเกษตรเป็น
ถนนดินลูกรังมักเกิดปัญหาในฤดูฝน การเดินทางค่อนข้างลาบาก
3. จานวนสมาชิกในกลุ่มมีน้อยทาให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามแผน ทาให้ตลาดไม่แน่นอน ต่างคน
ต่างทา
4. สมาชิกในครอบครัวมีความเห็นไม่ตรงกันทาให้ต้องหยุดกิจกรรมการปลูกกลางคัน
จากการวิเคราะห์พบว่า ระดับปัญหาและข้อจากัดการปลูกพืชในโรงเรือนของเกษตรกรผู้ปลูก
ผักในโรงเรือนบ้านห้วยเขย่งในแต่ละด้าน โดยสามารถจาแนกได้ดังต่อไปนี้
ด้านบุคคล พบว่าเงื่อนไขด้านความรู้และสัญชาติ เป็นปัญหาและข้อจากัดสาหรับการการ
ปลูกพืชในโรงเรือนของเกษตรกรบ้า นห้วยเขย่งระดับมาก โดยเกษตรกรขาดความรู้ด้านการผลิตพืช
ขาดการอบรมให้ความรู้ ขาดความรู้ด้านการคัดเลือกพื้นที่ ๆ เหมาะสม อีกทั้งเกษตรกรเป็นชนเผ่า
พม่าและมอญ ทาให้การสื่อสารด้านภาษาและการอ่านค่อนข้างลาบาก ส่งผลให้การได้รับความรู้และ
การสื่อสารบางอย่างไม่ชัดเจน แต่พบว่าเงื่อนไขด้านอายุ แรงงาน อยู่ในระดับปานกลาง และเวลาไม่
เป็นข้อจากัดสาหรับเกษตรกรในการปลูกผักในโรงเรือน
ด้านกายภาพ พบว่าอยู่ในระดับน้อย ซึ่งเงื่อนไขด้านระยะทางและความห่างไกลของพื้นที่
ปลูกพืชในโรงเรือนกับชุมชน อยู่ในระดับน้อย เกษตรกรมีความเคยชินกับระยะทางการเดินทางไปยัง
แปลงปลูก และได้รับการสนับสนุนการปรับเส้นทางเข้าแปลงให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
ด้านสังคม พบว่า การขาดการรวมกลุ่มอยู่ในระดับมาก ถึงแม้ว่าการปลูกผักในโรงเรือนจะ
สามารถควบคุมคุณภาพของผลผลิตได้ดี แต่ยังคงมีปัญหาด้านการตลาด ที่ไม่สามารถรองรับได้ อย่าง
เต็มที่ ทาให้มีรายได้น้อยและไม่ต่อเนื่อง แต่ยังคงมีผู้ที่สนใจที่จะปลูกผักในโรงเรือนเข้ามาเป็นสมาชิก
เพิ่มส่วนประเด็นขาดหน่วยงานสนับสนุน อยู่ในระดับปานกลาง ยังมีบางหน่วยงานที่เข้ามาทางานร่วม
และสนับสนุน
ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการปลูกใน
โรงเรือนมาใช้ ปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลกระทบน้อยลง และคุณภาพดินมีผลกระทบลดลง เนื่องจากมี
การนาดินไปวิเคราะห์และปรับปรุงดินให้มีความเหมาะสม ซึ่งได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่
ด้านเศรษฐศาสตร์ พบว่าเงื่อนไขคือโรงเรือนมีต้นทุน สูง ขาดที่ดินทากิน อยู่ในระดับมาก
เนื่องจาก เกษตรกรเดิมที่ทาอาชีพด้านการเกษตรสามารถทาได้ปีละครั้ง และทาอาชีพรับจ้างเสริม
รายได้ส่วนใหญ่จึงมีการได้มาแล้วใช้ไป ไม่มีทุนในการเริ่มต้นซื้อวัสดุอุปกรณ์การสร้างโรงเรือน และ
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เกษตรกรส่วนหนึ่งเป็นผู้อพยพเข้ามาอยู่ภายหลัง จึงไม่มีพื้นที่ทากินของตนเอง ส่วนเงื่อนไขด้านราคา
ผลผลิต การขนส่ง อุปกรณ์และเครื่องมือและตลาดรองรับบางส่วน อยู่ในระดับปานกลาง
ความคาดหวังของเกษตร สามารถจาแนกได้ได้นี้
1. ต้องการให้เพิ่มจานวนโรงเรือน เพื่อให้สามารถผลิตผักได้อย่างต่อเนื่องและต้องการ
ยกระดับให้เป็นศูนย์กลางการผลิตผักปลอดภัยและเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับสมาชิก
2. ต้องการให้เพิ่มช่องทางการตลาด เพื่อให้เกษตรกรสามารถต่อรองราคากับผู้ซื้อได้
3. การพัฒนาให้เป็นกลุ่มเกษตรกรตัวอย่าง เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ในเรื่องของการปลูก
พืชระบบเกษตรอินทรีย์ให้กับผู้ที่สนใจ และเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับอย่างชัดเจน

ภาพ 2 แปลงเกษตร 70 ไร่ บ้านห้วยเขย่ง ตาบลห้วยเขย่ง อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
สรุปและอภิปรายผล
การอภิปรายผลการศึกษา เงื่อนไขการยอมรับของเกษตรกรต่อการปลูกผักโรงเรือนในบ้าน
ห้วยเขย่งตาบลห้วยเขย่ง อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่
ภาคสนาม สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกของเกษตรกร สังเกต ประกอบกับการสนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกผักในโรงเรือนภายใต้โครงการพัฒนา
พื้ น ที่ สู ง แ บ บ โ ค ร ง ก า ร ห ล ว ง ห้ ว ย เ ข ย่ ง ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ป็ น ค น เ ชื้ อ ส า ย พ ม่ า แ ล ะ ม อ ญ
ที่อพยพเข้ามาอาศัย ในหมู่บ้านห้ว ยเขย่งเพื่อทางานรับจ้างจึงไม่มีพื้นที่ทากินเป็นของตนเอง และ
เกษตรกรไม่ มี ป ระสบการณ์ ป ลู ก ผั ก ในโรงเรื อ นและไม่ เ คยมี ก ารรวมกลุ่ ม ในการท าเกษตรก่ อ น
ประกอบกับไม่มีเงินลงทุนในการทาการเกษตร เมื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวสามารถอภิปรายผล
การศึกษาด้านเงื่อนไขที่มีผลต่อการยอมรับของเกษตรกรได้ดังนี้
ด้านบุคคล การมีความรู้มีความสาคัญต่อการปลูกพืชภายใต้โรงเรือน เนื่องจากเกษตรกรไม่มี
ประสบการณ์มาก่อน ขาดความรู้ด้านการคัดเลือกพื้นที่และการปลูกพืชที่ เหมาะสมรวมไปถึงขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชผักหรือวิธีการปลูกที่แตกต่างออกไปจากที่เกษตรกรเคยทามาดังนั้นจึง
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ควรมีการส่ งเสริ มการให้ ความรู้ เพิ่มเติม ดังที่ ประเวศ (2535) กล่าวว่า กระบวนการเรียนรู้ของ
ประชาชนจะต้ องมีก ระบวนการอย่ างต่อ เนื่ อง การที่ช าวบ้า นรวมตัว วิเ คราะห์ ปั ญหา วิเ คราะห์
ทางเลือก ทาให้เกิดการเรียนรู้และสามารถปรับตัวได้ ซึ่งการปลูกพืชในโรงเรือนนั้นต้องอาศัยความรู้
ศาสตร์ต่าง ๆ เช่น โรคและแมลงศัตรูพืช ธาตุอาหาร การจัดการสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน
แหล่งความรู้ในการปลูกผักในโรงเรือนที่เกษตรกรในชุมชนได้ รับนั้นส่วนใหญ่มาจากสื่อด้าน
ต่างๆ ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อมูลที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้มากที่สุดคือสื่อด้านบุคคล ที่ได้
รั บ มาจากเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ ที่เข้ามาจัดกิจกรรมการฝึ กอบรมและเป็นพี่เลี้ ยงในการปลู กผั กให้ กั บ
เกษตรกร
ด้า นกายภาพ เนื่ องจากถนนที่ใช้ในการสั ญจรเข้าพื้นที่เกษตรเป็นถนนดินลู กรัง มีความ
ยากลาบากในการเดินทางและการขนส่งโยเฉพาะฤดูฝน สอดคล้องกับ ปริญญา (2544 ) ได้ศึกษา
พัฒ นาการของรู ป แบบการผลิ ตทางการเกษตรของชาวเขาเผ่ า ม้ ง พบว่า เงื่ อนไขที่ส่ ง ผลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงคือ เงื่อนไขภายนอก การคมนาคมขนส่งและการติดต่ อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว และการ
สนับสนุนการผลิตทั้งจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน
ด้านสังคม ความต้องการของเกษตรกรบ้านห้วยเขย่งที่ต้องการความรู้ด้านการปลูกพืช ใน
โรงเรื อน และสิ่ งหนึ่ งที่เกษตรกรประสบปัญหามากคือการขาดการรวมกลุ่ ม ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า
เนื่องจากไม่มีตลาดสาหรับขายที่แน่นอนทาให้เกษตรกรจะต้องจัดจาหน่ายผลผลิตด้วยตนเอง ซึ่งมี
บางรายที่จาหน่ายผลผลิตได้เองและบางรายไม่สามารถจาหน่ายเองได้ และยังไม่มีระบบและวิธีการใน
การบริหารจัดการกลุ่มอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ จีรพรรณ (2523) กล่าวถึงลักษณะของกลุ่มที่มี
ประสิทธิภาพหรือเข้มแข็งคือ สมาชิกกลุ่มมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกัน มีทัศนคติที่ดี โอกาส
พบปะแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน มีการกาหนดบทบาทและหน้าที่ของกลุ่ม ซึ่งปัจจัยที่มีความสาคัญคือ
การมีผู้นาที่ดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ถือผลประโยชน์กลุ่มเป็นหลัก เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม
และสมาชิกในกลุ่มมีฐานความคิดร่วมกัน
ด้านสิ่งแวดล้อม สภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการผลิตทางการเกษตรชนิดใด
ชนิดหนึ่งแต่มีจานวนจากัดสาหรับการการผลิตภาคเกษตร การเร่งการผลิตที่มุ่งเพิ่มพูนรายได้เพียง
อย่างเดียว โดยมิได้มุ่งไปสู่การรักษาคุณภาพดิน อากาศและน้า อาจส่งผลกระทบถึงสิ่งแวดล้อม ทาให้
การผลผลิตทางการเกษตรได้รับผลกระทบไปด้วย ดังนั้น การใช้เทคโนโลยีโรงเรือนสามารถแก้ไข
ปัญหาด้านความแปรปรวนของสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศ ลดการใช้สารเคมี สามารถวางแผนและ
ควบคุมคุณภาพของผลผลิตที่มีความปลอดภัย ส่งผลให้ความมั่ นคงทางด้านพืชอาหารมีเพิ่มมากขึ้น
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม
ด้านปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์ เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยปัญหาด้านพื้นที่ทาการเกษตรที่พบคือที่
ทากินไม่เพียงพอ เกษตรกรไม่มีพื้นที่ทากินของตนเอง ซึ่งพบว่าปัญหานี้เกิดขึ้นมานานแล้ วก่อน จึงทา
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ให้เกษตรกรไม่สามารถทาการเพาะปลูกพืชที่สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นรายได้ให้กับ
ครอบครัว อีกประเด็นด้านเศรษฐศาสตร์ที่เป็นข้อจากัดในระดับมากคือ ต้นทุนที่สูงและขาดโรงเรือน
สาหรับเพาะปลูก ซึ่งสอดคล้องกับ ฤทธิรณ (2553) พบว่า ปัจจัยที่มีอิท ธิพลต่อการปฏิบัติงาน คือ
ปั จ จั ย ด้ า นอุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ สถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านหากไม่ มี ค วามพร้ อ มก็ จ ะเป็ น อุ ป สรรคในการ
ปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครังต่อไป
1. ควรศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกพืชในโรงเรือนภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
เพื่อสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนการนาไปสู่การถ่ายทอดให้กับผู้อื่นต่อไป
2. ควรศึกษาปัญหา ข้อจากัดขององค์กร หน่วยงานร่วมบูรณาการที่สนับสนุนกิจกรรมด้าน
การเกษตรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง
3. ควรศึกษาชนิดพืชที่มีมูลค่าสูงและเหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อให้คุ้มค่าต่อการลงทุนปลูกภายใต้
โรงเรือน
กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าแบบอิสระฉบั บนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาของ อาจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิ มผล
กรรมการที่ปรึกษาหลัก ผู้ซึ่งให้คาปรึกษา แนะนา และตรวจสอบข้อแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จน
การค้นคว้าแบบอิสระฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล ที่กรุณามาเป็นประธาน
กรรมการในการสอบและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการวิจัย และขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และผู้ช่วยาสตราจารย์ ดร.ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล กรรมการที่ปรึกษาที่ได้
กรุณาให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะอันมีค่าเป็นอย่างดีแก่ผู้วิจัย และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกท่านที่ให้ความรู้คาแนะนาและคาปรึกษาแก่ผู้วิจัย เสมอมา
ขอขอบคุณกลุ่มเกษตรกรปลูกผักในโรงเรือนบ้านห้วยเขย่ง และ ผู้นาชุมชนบ้านห้วยเขย่ง ตาบล
ห้วยเขย่ง อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และขอขอบคุณ นายอดิเรก อินต๊ะฟองคา นักวิชาการ
ส่ งเสริ มและพัฒนา สถาบั นวิจั ยและพัฒนาพื้นที่สู ง (องค์การมหาชน) และ นางสาวอัลิ ป รียา สิ ริสิ ท ธิ์
เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง ที่ให้ความช่วยเหลือให้ความร่วมมือในการ
เก็บข้อมูล และกรุณาให้ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการวิจัย ครั้งนี้
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ผู้ว ิจ ัย ขอน้อ มระลึก ถึง พระคุณ ของบิด า มารดา ที่ใ ห้โ อกาสทางการศึก ษาและความ
ห่วงใยผู้วิจัยเสมอมา รวมทั้ง ญาติพี่น้อ งและมิต รสหายทุกท่านที่มิได้กล่าวนาม ณ ที่นี้ ที่ให้ความ
ช่วยเหลือตลอดมาจนทาให้การค้นคว้าแบบอิสระฉบับนี้สาเร็จโดยสมบูรณ์บรรลุปณิธานที่ตั้งไว้
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บทคัดย่อ
การศึกษาความหลากหลายของชนิดพรรณไม้พื้นล่างและการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนบ้านถ้า
เสือ อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบชนิด ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ความ
หลากหลายและการใช้ประโยชน์จากพรรณไม้พื้นล่าง โดยการสารวจ ทาการสุ่มวางแปลงตัวอย่าง จานวน
37 แปลง ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 เก็บข้อมูล ตรวจสอบชื่อพรรณไม้ด้วยการ
เที ยบเคี ยงกั บตั วอย่ างพรรณไม้ แห้ งของหอพรรณไม้ ส านั กงานหอพรรณไม้ กรมอุ ทยานแห่ งชาติ
สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช วิ เ คราะห์ ห าค่ า ความหนาแน่ น ค่า ความหนาแน่ น สั ม พั ท ธ์ ค่า ความถี่ และ
ค่าความถี่สัมพัทธ์ ส่วนการใช้ประโยชน์ของพรรณไม้พืชล่าง ได้จากการรวบรวมข้อมูล ค้นคว้าเอกสาร
และหนังสือคู่มือพรรณไม้ ผลการวิจัยพบว่ามีพรรณไม้พื้นล่าง 32 วงศ์ 50 สกุล และ 58 ชนิด ส่วน
ใหญ่เป็นพืชล้มลุกมีจานวน 47 ชนิด โดยวงศ์ที่พบมากที่สุด คือ วงศ์ Asteraceae และ Malvaceae
จ านวน 7 ชนิ ด เท่ า กั น พื ช ล้ ม ลุ ก ที่ มี ค่ า ความหนาแน่ น และค่ า ความหนาแน่ น สั ม พั ท ธ์
มากที่สุด คือ หญ้ายาง (Euphorbia heterophylla L.) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.6 ต้นต่อตารางเมตร และ 15.4 %
พบว่าสาบแร้งสาบกา (Ageratum conyzoides L.) มีค่าความถี่และค่าความถี่สัมพันธ์มากที่สุด
เท่ากับ 54.1 % และ 8.8 % นอกจากนี้มีพืชล้มลุกที่นามาเป็นอาหาร เช่น ช้าพลู ตาลึง ผักกูด และ
ผักปลัง เป็นต้น ทั้งยังสามารถปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจก่อให้เกิดรายได้ในชุมชนอีกด้วย
ค้าส้าคัญ:ความหลากชนิดของพรรณไม้ การใช้ประโยชน์ พรรณไม้พื้นล่าง ป่าชุมชนบ้านถ้าเสือ
Abstract
The study on the diversity and the utilization of the undergrowth plants in
Tham Suea Community Forest, Kangkrajan District, Phetchaburi Province was aimed
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to reveal species, botanical characteristics, distribution, and utilization of the
undergrowth plant. A survey was conducted between October 2015 to September
2016 based on 37 vegetation plots. Plant species were identified by comparison to
dried specimens in the Forest Herbarium, Office of the Forest Herbarium, National
Park, Wildlife and Plant Conservation Department, Plant density, relative density,
frequency, and relative frequency was analyzed, and the utilization of plant was
obtained from published documents and literature reviews. Results showed that
undergrowth plants were classified in to 32 families, 50 genera, and 58 species. Most
plants were herbaceous with 47 species in total. Asteraceae and Malvaceae were
mostly found families with equally 7 species observed. Euphorbia heterophylla L.
was a herbaceous plant having the highest diversity (i.e. 1.6 plant m -2) and relative
density (i.e. 15.4 %) Ageratum conyzoides L. had the highest frequency and relative
frequency for 54.1 % and 8.8 %, respectively. Herbaceous plants could be utilized as
edible plants e.g. Piper sarmentosum Roxb., Coccinia grandis *L. (Voigt), Diplazium
esculentum (Retz.) Sw., and Basella alba L. and also cultivated as cash crops for the
community’s family.
Keywords: plant diversity, utilization, undergrowth plant, Tham Suea community
forest
บทน้า
บ้านถ้าเสือ มีมาตั้งแต่เมื่อประมาณ พ.ศ. 2487 เป็นพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ดี ลักษณะดิน
ส่วนใหญ่เป็นดินร่ว นเหมาะสาหรับการเกษตร ภายในหมู่บ้านมีแหล่งน้าผิ วดิน 1 แห่ง คือ แม่น้า
เพชรบุรี เริ่มตั้งหมู่บ้านประมาณ พ.ศ.2517 ตั้งชื่อบ้านท่าน้า ต.สองพี่น้อง อ.ท่ายาง ต่อมามีการขยาย
ของชุมชนแยกออกเป็นหมู่บ้านใหม่ เปลี่ยนชื่อเป็นบ้านถ้าเสือ สภาพป่าไม้ในพื้นที่ชุมชนบ้านถ้าเสือ
เป็นแบบวนเกษตร มีการทาการเกษตรในพื้นที่ป่า เช่น การปลูกพืชเกษตรแซมในพื้นที่ป่าธรรมชาติ
การเก็บผลผลิตจากป่ามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และการใช้พื้นที่ป่าทาการเพาะปลูกในบางช่วงเวลา
สลับกับการปล่อยให้ฟื้นคืนสภาพกลับไปเป็นป่า รวมถึงการสร้างระบบเกษตรให้มีลักษณะเลียนแบบ
ระบบนิเวศป่าธรรมชาติ ปัจจุบันมีชาวบ้านอาศัยอยู่ 147 หลังคาเรือน จานวนประชากร 589 คน
ส่วนใหญ่ทาการเกษตรและรับจ้าง ประมาณ พ.ศ.2541 มีโครงการธนาคารต้นไม้ มีโฮมสเตย์โดยการ
สนั บ สนุ น ของ ธกส. โดยใช้ ต้ น ไม้ ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ที่ มี มู ล ค่ า ในพื้ น ที่ ห มู่ บ้ า น และปลู ก ต้ น ไม้ มี ค่ า ทาง
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เศรษฐกิจจนมีพื้นที่ป่าไม้มีค่า ทางเศรษฐกิจมากถึง 70% ธกส.ได้ให้การสนับสนุนทั้งในด้านเงินทุน
การท่องเที่ยว การออม การอาชีพ และการประชาสัมพันธ์ ซึ่งสามารถขอการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ต่างๆ ได้มากขึ้น จนได้รับรางวัลกินรี เป็นรางวัลกินรีแรกของเพชรบุรี และของไทยในด้านธนาคาร
ต้นไม้ (โฮมสเตย์บ้านถ้าเสือ, 2559; เสงี่ยม สัมพันธารักษ์, 2559) จากสภาพป่าดังกล่าวผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจในการศึกษาความหลากหลายของพรรณไม้พื้นล่างในพื้นที่ป่าวนเกษตรชุมชนบ้านถ้าเสือ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อทราบชนิด ความหลากหลายของพรรณไม้พื้นล่าง และการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนบ้าน
ถ้าเสือ
วิธีด้าเนินการวิจัย
โครงการวิจัยนี้ได้ทาการสารวจชนิด และ ความหลากหลายของพรรณไม้พื้นล่างและการใช้ประโยชน์
จากป่าชุมชนบ้านถ้าเสือ (ภาพที่ 1) ทาการสุ่มแปลงตัวอย่าง 37 แปลง แต่ละแปลงมีขนาด 40x40
เมตร ซึ่งมีแปลงย่อยขนาด 2x2 เมตร สาหรับเก็บข้อมูลพรรณไม้พื้นล่างที่เป็นไม้ล้มลุก และแปลงย่อย
ขนาด 5x5 เมตร ส าหรั บ เก็ บ ข้ อ มู ล พรรณไม้ พื้ น ล่ า งที่ เ ป็ น ไม้ พุ่ ม (Mueller-Dombois and
Ellenburg, 1974) เก็บภาพ บันทึกข้อมูลและปริมาณพรรณไม้พื้นล่าง (ภาพที่ 2) จาแนกชนิด ชื่อ
วิทยาศาสตร์ และการใช้ประโยชน์ จาแนกสกุลและชนิดจากหนังสือพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ เช่น หนังสือ
พันธุ์ไม้ หนังสือสมุนไพร พืชอาหารพื้นบ้านต่างๆ เป็นต้น การตรวจสอบเทียบเคียงพรรณไม้แห้ว
กับหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรุงเทพมหานคร เพื่อระบุความชัดเจนของ
ข้อมูล และเป็นการยืนยันความถูกต้อง
วิเคราะห์ข้อมูล ความหลากหลาย การกระจายพันธุ เพื่อเป็นการประเมินศักยภาพของการ
นาไปใช้ประโยชนอย่างยั่งยืน (อุทิศ กุฏอินทร์, 2542) ค่าความถี่ (Frequency : F) เป็นลักษณะที่มุ่งชี้ถึง
การกระจายของพันธุ์ไม้ในสังคม มีสูตรคานวณ ดังนี้
ความถี่ของชนิดพันธุ์ไม้ A (Fa) = จานวนแปลงที่พันธุ์ไม้ A ปรากฏ X 100
จานวนแปลงที่ทาการสารวจทั้งหมด
ความถี่สัมพัทธ์ (Relative frequency : RF) เป็นอัตราส่วนของค่าความถี่ของพืชชนิดนั้น
เมื่อเทียบกับค่าความถี่ของพืชทุกชนิดรวมกัน
ความถี่สัมพัทธ์ของไม้ชนิด A (RFA) = ความถี่ของไม้ชนิด A X 100
ความถี่รวมของไม้ทุกชนิด
ความหนาแน่น (Density : D) คือ ค่าที่แสดงออกถึงจานวนต้นภายในพื้นที่ หรือค่าเฉลี่ยของ
จานวนต้นของชนิดพรรณพืชต่อหน่วยพื้นที่ มีสูตรคานวณ ดังนี้
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ความหนาแน่น (D) = จานวนต้นไม้ทั้งหมดที่ปรากฏ
จานวนแปลงตัวอย่างทั้งหมด
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (Relative density : RD)
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของไม้ชนิด A = ความหนาแน่นของไม้ชนิด A x 100
ความหนาแน่นรวมของสังคม

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

ภาพที่ 2 การสุ่มวางแปลงตัวอย่าง เก็บตัวอย่าง และข้อมูลปริมาณพรรณไม้พืนล่าง
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ผลการวิจัย
พบพรรณไม้พื้นล่างทั้งหมด 58 ชนิด 50 สกุล และ 32 วงศ์ (ภาพที่ 3) วงศ์ที่พบจานวนชนิดมาก
ที่สุด2 วงศ์ คือ วงศ์ Asteraceae และ Malvaceae จานวน 7 ชนิดเท่ากัน รองลงมาคือ วงศ์
Euphobiaceae และ Fabaceae จานวน 6 ชนิด และ 5 ชนิด ตามลาดับ ซึ่งป่าวนเกษตรชุมชนบ้าน
ถ้าเสือมีความหลากหลายพรรณไม้พื้นล่างไม่มากนัก ในขณะเดียวกันพบว่าแต่ละชนิดนั้นมีปริมาณค่อนข้าง
น้อย เนื่องจากการเข้าไปใช้ประโยชน์และมีการกสิกรรม หรือมีการปลูกพืชเศรษฐกิจร่วมกับพืชป่าตลอด
ทั้งปี ส่วนใหญ่จะมีการปลูกพืชเน้นการนาไปใช้ประโยชน์ในด้านอาหาร เช่น ผัก และผลไม้ สามารถ
จาแนกตามลักษณะวิสัยของพรรณไม้ได้ดังนี้ ไม้ต้น 1 ชนิด ไม้ต้นขนาดเล็ก 4 ชนิด ไม้พุ่ม 2 ชนิด ไม้
พุ่มขนาดเล็ก 2 ชนิด ไม้พุ่มรอเลื้อย หรือไม้พุ่มที่เลื้อยทอดลาต้นเกาะเกี่ยวขึ้นไป 1 ชนิด ไม้เถา 7
ชนิด ไม้เถาล้มลุก 4 ชนิด ไม้ล้มลุกมีจานวนมากที่ สุดเท่ากับ 20 ชนิด ไม้ล้มลุกที่ลาต้นทอดคลานไป
ตามดิน หรือหิน 2 ชนิด และ เป็นกลุ่มเฟิร์น 1 ชนิด ได้แก่ ผักกูด สาหรับพันธุ์ไม้ที่มาจากต่างถิ่น หรือ
ต่างประเทศ จาแนกประเภทได้ดังนี้ ไม้พุ่ม 3 ชนิด ไม้พุ่มขนาดเล็ก 1 ชนิด ไม้เถา 4 ชนิด ไม้ล้มลุก
5 ชนิด และ จาพวกหญ้า 1 ชนิด คือ ตะไคร้ (ตารางที่ 1)

พรรณไม้ พื้ น ล่ า ง
[ค่า] วงศ์

58 [ชื่อ
ประเภท]

[ค่า] สกุล

วงศ์

สกุล

ชนิด

ภาพที่ 3 จ้านวนวงศ์ สกุล และชนิดของพรรณไม้พืนล่างที่ส้ารวจพบในพืนที่ศึกษา
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ชนิดของพันธุ์ไม้พื้นล่างที่พบจานวนแปลงมากที่สุดคือ สาบเสือ รองลงมาคือ ผักปลาบใบ
กว้าง และถั่วลาย เท่ากับ 20, 18 และ 15 แปลงตามลาดับ ซึ่งมีการกระจายพันธุ์ทั่วไปในป่ามากที่สุด
ส่ว นจ านวนต้น ต่อแปลงตัว อย่ างของพรรณไม้พื้นล่างมากที่สุ ดคือหญ้ายาง และ ผักปลาบใบกว้าง
รองลงมาคือ สาบแร้งสาบกา เท่ากับ 6, 6 และ 5 ต้น ตามลาดับ (ภาพที่ 4 ) อย่างไรก็ตามพบว่าชนิด
พันธุ์ไม้พื้นล่างกลุ่มไม้ต้นขนาดเล็ก ไม้พุ่ม ไม้เถาเนื้อแข็ง แต่ละชนิดนั้นมีปริมาณที่ค่อนข้างน้อย
ตารางที่ 1 ชนิดพันธุ์ไม้พืนล่าง ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ และลักษณะวิสัยของพรรณไม้
พันธุ์ไม้พืน
ล่าง
กระสัง
กะทกรก
ขยุ้มตีนหมา
ขัดมอนใบ
แคบ
ขัดมอญใบ
กว้าง
ครอบฟันสี
คิ้วนาง
เครือปลาสง
แดง
โคกกระออม
ช้าพลู
ตดหมูตดหมา
ต้อยติ่ง
ตะไคร้
ตะลุ่มนก
ตาลึง
โตงวะ
ถั่วลาย
เถาคันขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

ลักษณะ
วิสัย
H
ExC
CrH
US

Peperomia pellucida (L.) Kunth
Passiflora foetida
Ipomoea pes-tigridis L.
Sida rhombifolia L.

Piperaceae
Passifloraceae
Convolvulaceae
Malvaceae

Sida rhombifolian L.
subsp. Rhombifolia
Abutilon indicum (L.) Sweet
Bauhinia winitii Craib.
Ichnocarpus frutescens (L.) W. T.
Aiton
Cardiospermum halicacabum L.
Piper sarmentosum Roxb.
Paederia linearis Hook.f.
Ruellia tuberosa L.
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf
Salacia chinensis L.
Coccinia grandis (L.) Voigt
Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl.
Centrosema pubescens Benth.
Vitis trifolia L.

Malvaceae

US

Malavaceae
Fabaceae
Apocynaceae

US
H
C

Sapindaceae
Piperaceae
Rubiaceae
Acanthaceae
Poaceae
Celastraceae
Cucurbitaceae
Convolvulaceae
Fabaceae
Vitdaceae

HC
H
C
ExH
ExG
ScanS
HC
CrH
ExC
C
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พันธุ์ไม้พืน
ล่าง
นมวัว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Anomianthus dulcis (Dunal) J.
Sinclair
น้านมราชสีห์ Euphorbia hirta L.
บาหยา
Asystasia gangetica (L.) T.
Anderson
ปอบิด
Helicteres isora L.
เปล้าใหญ่
Croton poilanei Gagnep.
ผกากรอง
Lantana camara L
ผักกาดนกเขา Emilia sonchifolia (L.)
Dc. ex Wight
ผักกูด
Diplazium esculentum (Retz.) Sw.
ผักโขม
Amaranthus Lividus Linn.
ผักปลัง
Basella alba L.
ผักปลาบขอบใบ Commelina diffusa Burm.f.
เรียว
ผักปลาบใบ Commelina benghalensis L.
กว้าง
ผักเสี้ยนขน
Cleome rutidosperma DC.
ผักเสี้ยนผี
Cleome viscosa L.
ผักหวานป่า Melientha suavis Pierre
พริกไทย
Piper nigrum L.
พันงูขาว
Achyranthes aspera L.
มะเกลือ
Diospyos cf. rhombifolia
เพชรบุรี
มะเขือเปราะ Solanum virginianum L.
มะเขือพวง
Solanum torvum Sw.
มะระขี้นก
Momordica charantia L.
มะแว้งนก
Solanum nigrum L.
ไมยราบ
Mimosa pudica L.

วงศ์
Annonaceae

ลักษณะ
วิสัย
C

Euphorbiaceae
Acanthaceae

H
H

Malvalceae
Euphorbiaceae
Verbenaceae
Asteraceae

S
S/ST
ExC
H

Athyriaceae
Amaranthaceae
Basellaceae
Commelinaceae

Terf
H
HC
H

Commelinaceae

H

Cleomaceae
Cleomaceae
Opiliaceae
Piperaceae
Amaranthaceae
Ebenaceae

H
H
S/T
ExC
H
ST

Solanaceae
Solanaceae
Cucurbitaceae
Solanaceae
Fabaceae

EXS
ExS
HC
ExUS
ExH
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พันธุ์ไม้พืน
ล่าง
ย่านลิเภา
ย่านาง
ละหุ่ง
ลูกใต้ใบ

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์

Lygodium salicifolium C. Presl
Lygodiaceae
Limacia triandra Miers
Menispermaceae
Ricinus communis L.
Euphorbiaceae
Phyllanthus amarus
Phyllanthaceae
Schumach. & Thonn.
เล็บเหยี่ยว
Ziziphus oenopolia (L.) Mill.
Rhamnaceae
สบู่แดง
Jatropha gossypifolia L.
Euphorbiaceae
ส้มสามตา
Oxalis corniculata L.
Oxalidaceae
สาบแร้งสาบกา Ageratum conyzoides L.
Asteraceae
สาบเสือ
Chromolaena odorata (L.)
Asteraceae
R.M.King & H. Rob.
สบู่แดง
Jatropha gossypifolia L.
Euphorbiaceae
สามพันตา
Cleistanthus gracilis Hook.f.
Phyllanthaceae
โสมไทย
Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. Talinaceae
หญ้าขัดใบป้อม Sida cordifolia L.
Malvaceae
หญ้ายาง
Euphorbia heterophylla L.
Euphorbiaceae
หญ้าละออง Cyanthillium cinereum (L.) H. Rob. Asteraceae
หญ้าลูกข้าว Spermacoce ocymoides Burm.f.
Rubiaceae
หว้าชะอา
Peristrophe lanceolaria (Roxb.) Nees Acanthaceae
หัวข้าวต้ม
Eulophia graminea Lindl.
Orchiddaceae
หัสคุณ
Micromelum minutum (Forst. f.) Rutaceae
Wight & Arn.
อบเชยเถา
Zygostelma benthami Baill.
Apocynaceae
อุตพิด
Typhonium trilobatum (L.) Schott
Araceae
หมายเหตุ : อักษรย่อลักษณะวิสัยของพรรณไม้ (เต็ม สมิตินันทน์, 2557)

ลักษณะ
วิสัย
CF
C
S/ST
H
C
ExS
CrH
H
ExH
ExS
S/ST
ExH
US
ExH
H
H
H
TerO
S
C
H
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C
: ไม้เถา หมายถึงพืชที่ต้องอาศัยสิ่งอื่นเป็นหลักในการเลือยพันเสมอเพราะไม่สามารถทรง
ตัวอยู่ได้โดยล้าพัง
CF : เฟินที่ลักษณะเลือยพัน
CrH : ไม้ล้มลุกที่ล้าต้นทอดคลานไปตามดิน หิน
หรือ ล้าต้น
ExC : ไม้เถามาจากต่างประเทศ
ExH : ไม้ล้มลุกมาจากต่างประเทศ
ExG : หญ้ามาจากต่างประเทศ
ExUS : ไม้พุ่มขนาดเล็กมาจากต่างประเทศ
ExS : ไม้พุ่มมาจากต่างประเทศ
H
: ไม้ล้มลุกหมายถึงพืชที่ไม่มีเนือไม้ ล้าต้นไม่แข็งแรง ส่วนมากอายุสัน
HC : ไม้เถาล้มลุก
S
: ไม้พุ่ม หมายถึง พืชที่มีเนือไม้ และแตกกิ่งก้านสาขาในระดับใกล้กันกับผิวดิน ท้าให้ดู
เป็นกอ หรือเป็นพุ่ม
ScanS : ไม้พุ่มที่เลือยทอดล้าต้นเกาะเกี่ยวขึนไป
ST : ไม้ต้นขนาดเล็ก
T
: ไม้ต้น หมายถึงพืชที่มีเนือไม้มาก มีล้าต้นสูงชะลูดจากพืนดินมาระยะหนึ่งแล้วจึงแตก
กิ่งก้านสาขา อยู่ในระดับสูง
US : ไม้พุ่มขนาดเล็ก
Terf : เฟินที่อาศัยอยู่ตามพืนดิน

ชนิดของพันธุ์ไม้พื้นล่างที่พบมากในแปลงศึกษา

30
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0

13
8
1

4

11
1
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10
2

จานวนแปลงที่พบ

20

18

2

6

7
2

9
5

13
2

6

จานวนต้นต่อแปลง

ภาพที่ 4 จ้านวนแปลงและจ้านวนต้นต่อแปลงของพรรณไม้พืนล่างที่พบมาก 10 อันดับในพืนที่
ศึกษา
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ผลการวิเคราะห์หาความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ (ตารางที่ 2) พบว่าปริมาณชนิดของพรรณ
ไม้พื้นล่างที่มีความหนาแน่นมากที่สุด คือ หญ้ายาง (1.6 ต้นต่อตารางเมตร) รองลงมาคือ ผักปลาบใบ
กว้าง (1.4 ต้นต่อตารางเมตร) สาบแร้งสาบกา (1.3 ต้นต่อตารางเมตร) และต้อยติ่ง (0.9 ต้นต่อตารางเมตร)
ตามลาดับ ซึ่งมีค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ เท่ากับ 15.4 %, 13.7%, 12.9 % และ 8.7% ตามลาดับ
ส่วนพรรณไม้พื้นล่างที่มีค่าความถี่สูงมากที่ สุดได้แก่ สาบเสือ (54.1 %) รองลงมาได้แก่ ผักปลาบใบ
กว้าง (48.7%) และถั่วลาย (40.5%) ตามลาดับ โดยมีค่าความถี่สัมพัทธ์สูงกว่าชนิดอื่นเช่นกันคือ
8.8%, 7.9 % และ 6.6% ตามลาดับ (ตารางที่ 4) ซึ่งความหนาแน่นของพรรณไม้พื้นล่างพบว่า หญ้า
ยาง มีความหนาแน่นมากที่สุด (1.6 ต้นต่อตารางเมตร) คิดเป็นความหนาแน่นสัมพัทธ์มีค่าเท่ากับ
15.4 % ซึ่งเป็นดัชนีบ่งชี้ว่าป่าวนเกษตรชุมชนบ้านถ้าเสือแห่งนี้ สามารถพบหญ้ายางอยู่เป็นกลุ่มมาก
ถึง 1.6 ต้นต่อตารางเมตร ส่วนค่าความถี่และความถี่สัมพัทธ์นี้เป็นดัชนีบ่งชี้ว่าพรรณไม้พื้นล่าง ทั้ง 3
ชนิด คือ สาบเสือ ผักปลาบใบกว้าง และ ถั่วลาย มีการกระจายพันธุ์อยู่ทั่วไปในป่านี้สูง หรือสามารถ
พบเห็นได้ง่าย และสามารถพบหญ้ายาง ผักปลาบใบกว้าง สาบแร้งสาบกา และ ต้อยติ่ง ที่เจริญเติบโต
มีความหนาแน่นอยู่เป็นกลุ่ม ๆ
ตารางที่ 2 ชนิดพันธุ์ไม้พื้นล่าง ความหนาแน่น ความหนาแน่นสัมพัทธ์ ความถี่
สัมพัทธ์
ชนิดพันธุ์ไม้พืนล่าง
ความ
หนาแน่น
ค่าความหนาแน่น
ค่าความถี่
(ต้น /ตร.
สัมพัทธ์ (%)
(%)
ม.)
กระสัง
0.08
0.8
10.8
กะทกรก
0.07
0.7
13.5
ขยุ้มตีนหมา
0.05
0.5
2.7
ขัดมอน
0.07
0.7
8.1
ขัดมอนใบกว้าง
0.12
1.1
2.7
ครอบฟันสี
0.02
0.2
5.4
คิ้วนาง
0.27
2.7
21.6
โคกกระออม
0.12
1.2
8.1
เครือปลาสงแดง
0.03
0.3
8.1
ช้าพลู
0.02
0.2
8.1
ตดหมูตดหมา
0.003
0.03
2.7

และความถี่
ค่าความถี่
สัมพัทธ์
(%)
1.6
2.2
0.4
1.3
0.4
0.9
3.5
1.3
1.3
1.3
0.4
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ชนิดพันธุ์ไม้พืนล่าง

ต้อยติ่ง
ตะไคร้
ตาลึง
โตงวะ
ถั่วลาย
เถาคันขาว
น้านมราชสีห์
บาหยา
ผักกาดนกเขา
ผักกูด
ผักโขม
ผักปลัง
ผักปลาบขอบใบ
เรียว
ผักปลาบใบกว้าง
ผักเสี้ยนขน
พริกไทย
พ่อค้าตีเมีย
พันงูขาว
มะเขือเปราะ
มะเขือพวง
มะระขี้นก
มะแว้งนก
ไมยราบ
ย่านลิเภา
ย่านาง
ลูกใต้ใบ

ความ
หนาแน่น
(ต้น /ตร.
ม.)
0.90
0.01
0.13
0.20
0.56
0.03
0.12
0.89
0.01
0.04
0.04
0.02
0.38
1.42
0.45
0.03
0.08
0.08
0.05
0.04
0.16
0.01
0.41
0.03
0.01
0.02

ค่าความหนาแน่น
สัมพัทธ์ (%)

ค่าความถี่
(%)

ค่าความถี่
สัมพัทธ์
(%)

8.7
0.1
1.2
1.9
5.4
0.3
1.1
0.9
0.1
0.4
0.4
0.2
3.7

35.1
2.7
29.7
18.9
40.5
8.1
10.8
5.4
2.7
5.4
8.1
5.4
27.0

5.7
0.4
4.8
3.1
6.6
1.3
1.8
0.9
0.4
0.9
1.3
0.9
4.4

13.7
4.4
0.3
0.8
0.8
0.5
0.4
1.5
0.1
4.0
0.3
0.1
0.2

48.7
18.9
8.1
2.7
8.1
5.4
10.8
16.2
2.7
5.4
5.4
8.1
8.1

7.9
3.1
1.3
0.4
1.3
0.9
1.8
2.6
0.4
0.9
0.9
1.3
1.3
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ชนิดพันธุ์ไม้พืนล่าง

สาบแร้งสาบกา
สาบเสือ
โสมไทย
หญ้ายาง
หญ้าละออง
หญ้าลูกข้าว
หว้าชะอา
อบเชยเถา
อุตพิด

ความ
หนาแน่น
(ต้น /ตร.
ม.)
1.34
0.44
0.28
1.6
0.06
0.23
0.05
0.1
0.03

ค่าความหนาแน่น
สัมพัทธ์ (%)
12.9
4.3
2.7
15.4
0.6
2.3
0.5
0.9
0.3

ค่าความถี่
(%)

ค่าความถี่
สัมพัทธ์
(%)

24.3
54.1
5.4
35.1
10.8
16.2
2.7
18.9
2.7

4..0
8.8
0.9
5.7
1.8
2.6
0.4
3.1
0.4

นอกจากนี้ยังมีไม้เถาเนื้อแข็งที่มีการเจริญเติบโตในลักษณะเดียวกันคือ เล็บเหยี่ย ว เป็นต้น
การวิเคราะห์หาค่าความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้พื้นล่าง กลุ่มไม้ต้นขนาดเล็ก ไม้พุ่ม ไม้เถาเนื้อแข็ง
พบว่าพันธุ์ไม้พื้นล่าง กลุ่มไม้ต้นขนาดเล็ก ไม้พุ่ม ไม้เถาเนื้อแข็ง ที่มีความหนาแน่นมากที่สุดคือ เปล้า
ใหญ่ (0.13 ต้นต่อตารางเมตร) รองลงมาคือ หัสคุณ (0.11 ต้นต่อตารางเมตร) และเล็บเหยี่ยว (0.04 ต้น
ต่อตารางเมตร) ตามลาดับ ซึ่งมีค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ เท่ากับ 32.6%, 26.8% และ 10.3%
ตามล าดับ
ส่ว นพรรณไม้พื้นล่างกลุ่ มไม้ต้นขนาดเล็ ก ไม้พุ่ม ไม้เถาเนื้อแข็ง ที่มีค่าความถี่
สู ง มากที่ สุ ด ได้ แ ก่ ละหุ่ ง (16.2 %) รองลงมาได้ แ ก่ เปล้ า ใหญ่ (13.5%) และสบู่ แ ดง (10.8%)
ตามลาดับ โดยมีค่าความถี่สัมพัทธ์สูงกว่าชนิดอื่นเช่นกันคือ 17.7%, 14.7 % และ 11.8%
ตามลาดับ (ตารางที่ 3) พบว่า เปล้าใหญ่ หัสคุณ และเล็บเหยี่ยว มีความหนาแน่นสูงกว่าชนิดอื่น ซึ่ง
เป็นดัชนีบ่งชี้ว่าป่าวนเกษตรชุมชนบ้านถ้าเสือแห่งนี้ สามารถพบเปล้าใหญ่ หัสคุณ และเล็บเหยี่ยวอยู่
เป็ น กลุ่ ม ส่ ว นค่ า ความถี่ แ ละความถี่ สั ม พั ท ธ์ นี้ เ ป็ น ดั ช นี บ่ ง ชี้ ว่ า พรรณไม้ พื้ น ล่ า ง กลุ่ ม ไม้ ต้ น
ขนาดเล็ก ไม้พุ่ม ไม้เถาเนื้อแข็งทั้ง 3 ชนิด คือ ละหุ่ง เปล้าใหญ่ และสบู่แดง มีการกระจายพันธุ์อยู่
ทั่วไป หรือสามารถพบเห็นได้ง่าย
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ตารางที่ 3 ชนิดพันธุ์ไม้พื้นล่าง กลุ่มไม้ต้นขนาดเล็ก ไม้พุ่ม และไม้เถา ความหนาแน่น ความ
หนาแน่นสัมพัทธ์ ความถี่ และความถี่สัมพัทธ์
ชนิดพันธุ์ไม้พืนล่าง

ตะลุ่มนก
ปอบิด
เปล้าใหญ่
นมวัว
ผกากรอง
ผักหวานป่า
มะเกลือเพชรบุรี
ละหุ่ง
เล็บเหยี่ยว
สบู่แดง
สามพันตา
หัสคุณ

ความ
หนาแน่น
(ต้น /ตร.ม.)
0.01
0.03
0.13
0.004
0.04
0.001
0.001
0.01
0.04
0.01
0.03
0.11

ค่าความหนาแน่น
สัมพัทธ์ (%)

ค่าความถี่
(%)

ค่าความถี่สัมพัทธ์
(%)

1.5
7.1
32.6
0.9
9.3
0.1
0.1
2.0
10.3
1.8
6.7
26.8

5.4
5.4
13.5
5.4
5.4
2.7
2.7
16.2
8.1
10.8
8.1
2.7

5.9
5.9
14.7
5.9
5.9
2.9
0.6
17.7
8.8
11.8
8.8
2.9

การใช้ป ระโยชน์ และสรรพคุณทางยา เมื่อนาพันธุ์ไม้พื้นล่างมาตรวจสอบสรรพคุณจาก
เอกสารพบว่ามีพืชหลายชนิดที่มีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรแตกต่างกัน พันธุ์ไม้พื้นล่ างส่วนใหญ่ใช้
เป็นอาหาร เช่น ตาลึง ผักกูด ผักหวานป่า มะระขี้นก ย่านาง และโสมไทย เป็นต้น การนามาใช้เป็น
สมุ น ไพรค่ อ นข้ า งน้ อ ยเนื่ อ งจากลั ก ษณะของป่ า เป็ น แบบวนเกษตรและเป็ น พื้ น ที่ ใ นโฉนดของ
เกษตรกร จึงมีการปลูกพืชเศรษฐกิจร่วมด้วย ในบางช่วงจะมีการกาจัดวัชพืช จึงทาให้ พืชล้มลุกถูก
ทาลายไปด้วย และพบว่ามีพืชหลายชนิดที่มีสรรพคุณตรงในการรักษาโรค ทาให้ทราบว่าในแต่ละ
พื้นที่มีการใช้ประโยชน์จากพืชเหมือนกัน แต่ในบางพืชอาจมีการใช้ประโยชน์แตกต่างกันไป สาหรับ
เกษตรกรหรือชาวบ้านในพื้นที่ป่าวนเกษตรชุมชนบ้านถ้าเสือนาพันธุ์ไม้พื้นล่างมาใช้ประโยชน์เป็น
อาหารและปลูกจาหน่ายเป็นรายได้ คือ ผักกูด และช้าพลู เป็นต้น
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สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ ได้ชนิดของพรรณไม้พื้นล่างทั้งสิ้น 32 วงศ์ 50 สกุล และ 58 ชนิด พบมาก
ที่สุดคือวงศ์ Asteraceae และ Malvaceae มีจานวน 7 ชนิดเท่ากัน เมื่อจาแนกพรรณไม้พื้นล่าง
พบว่ า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น พื ช ล้ มลุ ก ผลการวิ เ คราะห์ ค่า ความหลากหลายของพรรณไม้ พื้ นล่ า ง พบว่ า
สาบเสือมีจานวนแปลงพบ มากที่สุด รองลงมาคือ ผักปลาบใบกว้าง และถั่วลาย เท่ากับ 20, 18 และ
15 แปลงตามลาดับ ซึ่งมีการกระจายพันธุ์มากที่สุดด้วย ส่วนจานวนต้นต่อแปลงมากที่สุดคือ หญ้ายาง
ผักปลาบใบกว้าง รองลงมาคือ สาบแร้งสาบกา เท่ากับ 6, 6 และ 5 ต้น ตามลาดับ พรรณไม้พื้นล่างที่มี
ความหนาแน่นมากที่สุดคือ หญ้ายาง (1.6 ต้นต่อตารางเมตร) รองลงมาคือ ผักปลาบใบกว้าง (1.42
ต้นต่อตารางเมตร) และสาบแร้งสาบกา (1.34 ต้นต่อตารางเมตร) ตามล าดั บ ซึ่งมีค่าความหนาแน่น
สัมพัทธ์ เท่ากับ 15.4%, 13.7% และ12.9% ตามลาดับ ส่วนกลุ่มไม้ต้นขนาดเล็ก ไม้พุ่ม และไม้เถา
เนื้อแข็ง พบว่า เปล้าใหญ่ มีความหนาแน่นมากที่สุดรองลงมา คือ หัสคุณ พรรณไม้พื้นล่างที่เป็น
ไม้ล้มลุกค่าความถี่สูงมากที่สุดได้แก่ สาบเสือ (54.1%) รองลงมา ผักปลาบใบกว้าง (48.6%) และถั่ว
ลาย (40.5%) ตามลาดับ โดยมีค่าความถี่สัมพัทธ์สูงกว่าชนิดอื่นเช่นกันคือ 8.8%, 7.9% และ 6.69%
ตามลาดับ การวิจัยครั้งนี้พบพรรณไม้พื้นล่างที่มีความถี่และความถี่สัมพัทธ์ มากที่สุดคือ สาบเสือ คา
ความถี่เป็นค่าแสดงลักษณะที่บ่งบอกถึงการกระจายของพันธุ์ไมนั้นๆ ในสังคมไมที่มีความถี่มากแสดง
ว่ามีการกระจายตัวอย่างกว้างขวางในสังคมพืช แสดงว่า สาบเสือ มีการกระจายสม่าเสมอทั่วพื้นที่มาก
ที่สุด นอกจากนี้ยังมีไม้เถาเนื้อแข็งที่มีการเจริญเติบโตในลักษณะเดียวกันคือ เล็บเหยี่ยว เป็นต้น และ
ยังพบพันธุ์ไม้คล้ายกับมะเกลือเพชรที่พบในป่าแก่งกระจาน ซึ่งพบได้น้อยมาก มีดอกสีขาว ผลอ่อนสี
เขียว ผลสุกสีแดง มีสีสันสดใส และยังสามารถนามาปลูกเป็นไม้ประดับได้
ชุมชนไดเข้าไปใช้ประโยชนจากไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น โครงการทาธนาคาร
ต้นไม้ ส่วนพรรณไม้พื้นล่างใช้เป็นอาหาร และเป็นสมุนไพร การซื้อขาย ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ป่าไม้
ในท้องตลาด โดยใช้ราคาตลาด เป็นเครื่องมือช่วยในการพิจารณามูลค่าของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ป่า
ไม้ ว่าควรมีมูลค่าเท่าใดถ้านาออกมาขายในท้องตลาดหรือนาใช้ประโยชน์ในครัวเรือน การประเมิน
มูลค่าของชนิดพันธุ์ที่นิยมนามาใช้ประโยชน์และ พืชอาหาร (สันติ สุขสะอาด, 2552) มีการทา
การเกษตรในพื้น ที่ป่ า ใช้พื้น ที่ป่ าทาการเพาะปลู กในบางช่ว งเวลา สลั บกับปล่อยให้ฟื้นคืนสภาพ
กลับไปเป็นป่าซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลวรรณ เรือนก้อน และฐิติมา บุญมา (2557) ได้ศึกษา
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชพื้นล่างและไม้หนุ่มในสวนวนเกษตรบ้านหล่ายโพธิ์ อาเภอบางระกา
จังหวัดพิษณุโลก ที่มีการผสมผสานการปลูกพืชเข้าไปในพื้นที่ป่าเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น พบว่า ยาง
นา เจริญเติบโตได้ดี ลาต้นตรง สามารถนาเนื้อไม้มาใช้ในการก่อสร้างได้ จึงทาให้ชาวบ้านนิยมปลูก
มากกว่าไม้ชนิดอื่น แต่ในการศึกษาพื้นที่ป่าชุมชนบ้านถ้าเสือพบว่า สักมีมูลค่ามากกว่าพรรณไม้ชนิด
อื่น ๆ เนื่องจากชาวบ้านมีการปลูกสัก เพื่อเข้าร่วมโครงการธนาคารต้นไม้ เพราะเป็นพันธุ์ไม้ที่ให้
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มูลค่า เนื้อไม้สามารถนามาเป็นหลักประกันเงินกู้ได้ในอนาคต การใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพร และ
ใช้ในการประกอบอาหาร ได้แก่ ผักกูด ผักปลัง มะระขี้นก ซึ่งมีสรรพคุณในการช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน
บารุงดวงตา และช่วยบารุงน้าดี ส่วนโสมไทย ย่านาง อุตพิ ด ซึ่งมีสรรพคุณในการบารุงร่างกาย ถอน
พิษ แก้ไข้ สมานแผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุทธนา ทองบุญเกื้อ (2551) ได้ศึกษาความ
หลากหลายและใช้ ป ระโยชน์ พื ช สมุ น ไพรของชุ ม ชนที่ อ าศั ย อยู่ ร อบ ๆ พื้ น ที่ ว นอุ ท ยาน
ถ้าเพชร-ถ้าทอง อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ในด้านการใช้เป็นยาบาบัดรักษาโรค และใช้ในการ
ประกอบอาหาร ทั้งยังปลูกเพื่อจาหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาความหลากหลายของพรรณไม้พื้นล่างจาเป็นต้องใช้ระยะเวลา ในการสารวจอย่าง
น้อย 1-2 ปี เพราะในการสารวจแต่ละครั้งนั้นอาจไม่สามารถเก็บตัวอย่างพรรณไม้ได้ ครบถ้วนภายใน
ครั้งเดียว เช่น ใบ ดอก ผล และเมล็ดของพรรณไม้แต่ละชนิด จาเป็นต้องเข้าทุกฤดูกาล ซึ่งเป็นเรื่อง
สาคัญที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ ซึ่งพรรณไม้แต่ละชนิดไม่เหมือนกัน มีการออกดอก ติดผล
ไม่พร้อมกัน และสภาพอากาศแตกต่างกัน จะพบสภาพความแห้งแล้งในช่วงเดื อนเมษายน และใน
เดือนมิถุนายนจะมีสภาพชื้น มีฝนตก มีน้านองตามทางเดิน พบสัตว์และแมลงตัวเล็กๆ ทั้งมีพิษและไม่
มีพิษ เช่น งู ตะขาบ หนอน แมงมุม และยุง เป็นต้น ดังนั้นผู้วิจัยต้องศึกษาข้อมูลสภาพป่า และ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพรรณไม้ก่อนเริ่มสารวจ เพื่อให้ง่ายต่อการดาเนินงาน
เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่ามีกิจกรรมที่เกษตรกรได้ทาการปลูกพืชเศรษฐกิจร่วมด้วย ลักษณะ
การเจริญเติบโตของพืชบางชนิดเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน หากนาไปปลูกเพื่อเป็น
รายได้ จึงต้องรู้ว่าพืชชนิดนั้นขึ้นอยู่ในสภาวะใด เช่น ผักกูดเป็นพืชที่ต้องการความชื้นสูง แสงแดดส่อง
ราไร ต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
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บทคัดย่อ
ประสบการณ์การดูแลตนเองเป็นสิ่งสาคัญในการลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคข้างเคียงที่
เกิดขึ้นเนื่องจากการมีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หาความหมายของ
ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติในผู้ ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและค้นหาประสบการณ์ของผู้ป่ว ยในการดูแล
สุขภาพตนเอง โดยทาการวิจัยเชิงคุณภาพ ดาเนินการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและวิเคราะห์
เชิงเนื้อหาที่ได้จากการถอดบทสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 4 คน โดยศึกษาระหว่างเดือนมีนาคม
ถึง เดือนพฤษภาคม 2561 ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ 2 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1.ความหมายของคาว่า
ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติหมายถึง 1.1โรคที่เกิดจากพันธุกรรม 1.2โรคที่เกิดจากการมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ไม่เหมาะสม 2. ประสบการณ์ดูแลตนเองที่สามารถทาให้ควบคุมระดับไขมันในเลือดได้ดี
ประกอบด้วยสิ่ง 3 ประการดังนี้ 2.1ความรักและความใส่ใจของบุคคลที่รักในครอบครัว 2.2 การ
ปฏิบัติตัวตามคาแนะนาของผู้ที่เคารพนับถือ 2.3 ความไว้วางใจ เชื่อใจบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์
ฉันท์เพื่อนมาก่อน จากผลการวิจัยพบว่าผู้ป่วยมีความรู้เรื่องโรคไม่ถูกต้อง แต่ความรัก ความผูกพัน
ของบุคคลในครอบครัว บุคคลที่เคารพและเพื่อนส่งผลดีต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วย
ค้าส้าคัญ: ประสบการณ์การดูแลตนเอง, เอชไอวี, ภาวะไขมันผิดปกติ
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Abstract
Self-care experience is an important factor in reducing mortality rate from
complications of dyslipidemia. This research aimed to explore meaning of
dyslipidemia and self-care experiences among HIV infected patients with dyslipidemia
by using qualitative research study design. Data were collected by in-depth interview
from 4 interviewers. The research was conducted from March to May 2018. The
result found that there are 2 themes emerged: 1.meaning of dyslipidemia which can
occur from 1.1 genetics and 1.2 improper behaviors and 2. Self-care experience that
enable the patients to control their lipid level which are from 2.1 love and support
from family members, 2.2 practicing behavior according to suggestion from physicians
and 2.3 belief from friends. Moreover from the study, it can be conclude that
patients still have incorrect knowledge about the disease but love and support from
family members, physicians and friends contribute to positive self-care among these
patients.
Key words: Self-care Experience, HIV, Dyslipidemia
บทน้า
ไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือ เอชไอวี เป็นไวรัสที่เข้าสู่ร่างกายโดยผ่านทางสารคัดหลั่ง ไวรัส
จาพวกนี้จะทาลายระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ โดยเฉพาะเซลล์ซีดีโฟร์ หรือ ทีเซลล์ ที่ช่วยต่อสู้กับการ
ติดเชื้อ ถ้าไม่ได้รับการรักษา เอชไอวีจะเข้าสู่ขั้นที่เรียกว่า โรคเอดส์ ปัจจัยสาคัญที่ก่อให้เกิดภาวะ
ภูมิคุ้มกันบกพร่องคือ การมีเพศสัมพันธุ์ การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน ผู้คนที่อาศัยอยู่ในคุกหรือชุมชน
แออั ด คนขายบริ การทางเพศและผู้ ซื้อบริการทางเพศ และ กลุ่ มเพศที่ ส าม (World Health
Organization, 2017)
การติดเชื้อเอชไอวีนับว่าเป็นปัญหาที่สาคัญของโลก ในปี 2559 องค์การอนามัยโลกเผยว่า
ประชากรประมาณ 36.7 ล้านคนเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี และมีอุบัติใหม่เกิดขึ้นจานวน 1.8 ล้านคน
(World Health Organization, 2018) อย่างไรก็ตาม การติดเชื้อเอชไอวีไม่สามารถรักษาให้หายได้
เพียงได้แต่ประคับประคองอาการของโรคให้คงที่ โดยใช้ยาต้านไวรัส (Antiretroviral treatment)
(Centers for Disease Control, 2018) ยาชนิดนี้ประกอบด้วย 6 ประเภทได้แก่ Nucleoside
reverse transcriptase inhibitors (NRTIs), Nucleotide reverse transcriptase inhibitors
(NtRTIs), Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs), Protease inhibitors
(PIs), Entry inhibitors และ Integrase inhibitors (INI) (Feeney & Mallon, 2011) ยาต้านไวรัส
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ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับไขมันในเลือด โดยเฉพาะ Protease inhibitors (PIs) (Luzia L.
A. et al, 2013) ความผิดปกติของภาวะไขมันทาให้เกิดความเสี่ยงต่อมโรคหลอดเลือดในสมองตีบ
และโรคหัวใจ (World Health Organization, n.d.) และยาพวกนี้ทาให้เกิดภาวะไขมันผิดปกติใน
ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี (U.S. Department of Veterans Affairs, 2011)
สาหรับประเทศไทยนั้น ในปี พ.ศ. 2559 พบว่ามีประชากรประมาณ 450,000 คน ที่ป่วยเป็น
โรคเอชไอวี /เอดส์ ประเทศไทยนั้ นถูกจัดให้ เป็นอันดับหนึ่งในตะวันออกเฉียงให้ที่มีความชุกของ
ประชากรติดเชื้อเอชไอวีมากที่สุด จากการประมาณค่าจานวนประชากรที่ติดเชื้อเอชไอวี มีเพียงร้อย
ละ 69 ที่ได้รับยาต้านไวรัส และมีอุบัติใหม่ของประชากร (15-60 ปี) อยู่ที่ 0.19 (UNAIDs, n.d.)
ในจังหวัดเชียงรายพบว่า ปี พ.ศ. 2560 มีจานวนประชากร 13.18 คน ต่อแสนประชากรที่
ติดเชื้อเอชไอวี (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, 2018) ในขณะที่โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณ
สั ง วรมี จ านวนผู้ ป่ ว ยเอชไอวี ใ นเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ที่ม ารับ บริ ก ารรั บยาต้า นไวรั ส อยู่ที่ 578 คน
(Somdejphrayannasangworn Hospital, 2018) รายงานจากกรมควบคุมโรคไม่ติดต่อพบว่าใน
ประเทศไทย มีจ านวนประชากร 27.8 ต่อแสนประชากรที่เสี ยชีวิตด้ว ยโรคหั วใจ และในปี 2557
พบว่ามีประชากรจานวน 325.2 ต่อแสนประชากรที่ป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบ ดังนั้นผู้วิจัยจึง
มีความสนใจที่จะศึกษาหาประสบการณ์การดูแลตนเองในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่มีภาวะไขมันในเลือด
ผิดปกติที่ได้รับยาต้านไวรัส ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดเชียงราย เพื่อที่จะได้ทราบ
ถึงข้อมูล เพื่อที่จะนาได้นาไปวางแผนการในการส่งเสริมดูแ ลผู้ป่วยเอชไอวีที่มีภาวะไขมันในเลือด
ผิดปกติต่อไป
วัตถุประสงค์งานวิจัย
1.เพื่อหาความหมายของคาว่าภาวะไขมันในเลือดผิดปกติในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่มีภาวะ
ไขมันผิดปกติที่ได้รับยาต้านไวรัส โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดเชียงราย
2.เพื่อค้นหาประสบการณ์การดูแลตนเองผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่มีภาวะไขมันผิดปกติที่ได้รับ
ยาต้านไวรัส ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดเชียงราย
วิธีด้าเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ดาเนินการระหว่างเดือน
มีนาคม ถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) ในผู้ป่วย
ติดเชื้อเอชไอวีที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติที่ได้รับยาต้านไวรัส ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณ
สังวร จังหวัดเชียงราย จานวน 4 คน
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โดยผู้วิจัยได้กาหนดคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลและใช้วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลตามคุณสมบั ติที่
กาหนดแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) เกณฑ์การคัดเข้า คือ 1. ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย
จากแพทย์ว่าติดเชื้อเอชไอวีและมีภาวะไขมันผิดปกติ 2. ผู้ป่วยได้รับยาต้านไวรัสมากกว่า 6 เดือนขึ้น
ไป 3.สามารถสื่อสาร ฟัง พูดภาษาไทยได้ และ 4. ยินยอมเข้าร่วมการศึกษาวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครังนี เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ประกอบด้วย ส่วนที่
หนึ่ง แบบบั นทึกข้อมูล ส่ว นบุ คคล และส่ วนที่ส องเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งได้จากการทบทวน
วรรณกรรมในประเด็นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความหมายของคาว่า “ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ” และ
“ประสบการณ์การดูแลตนเอง” มาเป็นกรอบแนวทางการตั้งคาถาม ลักษณะของคาถามเป็นคาถาม
ปลายเปิด เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นและบอกเล่าถึงประสบการณ์การดูแลตนเองอย่างเป็น
อิสระ ซึ่งแนวคาถามครอบคลุ มเนื้อหาเกี่ยวกับ เข้าความเข้าใจเกี่ยวกับคาว่าภาวะไขมันในเลื อด
ผิดปกติ สาเหตุการเกิดโรค แนวทางการป้องกันตนเอง ซึ่งแนวทางคาถามได้ถูกทาการตรวจสอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในการทาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุม
ของเนื้อหา ตลอดจนความเหมาะสมของคาถามที่จะใช้ในการสัมภาษณ์
ขันตอนในการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยทาการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลจนได้ข้อมูลอิ่มตัว การสัมภาษณ์
ข้อมูล ประกอบด้วย ประวัติทั่วไป ประวัติการเจ็บป่วย ความเข้าใจของผู้ให้สัมภาษณ์ต่อคาว่าภาวะ
ไขมันผิดปกติ การเกิดโรค และสัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นประสบการณ์การดูแลตนเองของผู้ป่วยตาม
แนวทางคาถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้บอกถึงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการเก็บข้อมูล ลักษณะการสัมภาษณ์
เชิงลึก การพิทักษ์สิทธิและการไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ การนาเสนอข้อมูลเชิงวิชาการ ผู้ให้
ข้อมูลมีสิทธิที่จะไม่ตอบคาถามหากเกิดความไม่สะดวกและไม่ต้องการเปิ ดเผยข้อมูล โดยไม่มีผลต่อ
การรับบริการที่โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร ผู้วิจัยบอกถึงประโยชน์และคุณค่าของการทาวิจัย
ชิ้นนี้ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ตระหนักถึงปัจจัยต่างๆที่ได้จากการเก็บข้อมูล และเพื่อนาข้อมูลที่
ได้ไปพัฒนาและรักษาผู้ที่มีภาวะไขมันผิดปกติได้อย่างเหมาะสม จากนั้นผู้วิจัยขออนุญาตผู้ป่วยบันทึก
เทปและให้เซ็นยินยอมการเจ้าร่วมงานวิจัย
การสัมภาษณ์ผู้วิจัยเริ่มการสัมภาษณ์โดยการแนะนาตัว สร้างความสัมพันธ์โดยการยิ้มแย้ม
พูดคุยเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีต่อผู้ให้ข้อมูลและผู้วิจัย ก่อนเข้าสู่ประเด็นต่างๆที่ผู้วิจัย ได้กาหนดไว้
ในขณะสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ทาการจดบันทึกเพิ่มเติมของผู้ให้สัมภาษณ์ โดยสังเกตลักษณะท่าทางเช่น
การพยักหน้า หากผู้วิจัยสนใจในประเด็นไหนได้ทาการจดไว้เพื่อสามารถกลับมาถามซ้าได้ในครั้งต่อไป
เมื่อเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ทาการขอบคุณผู้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์และที่เสียสละ
เวลามาเพื่อให้สัมภาษณ์ และอธิบายถึงการบันทึกเทปว่าจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และหากผู้วิจัยมี
คาถามหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการวิจัย ผู้ให้ข้อมูลสามารถสอบถามผู้วิจัยได้
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กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่ได้จากการบันทึ ก และถอดเทปในการสัมภาษณ์ โดยใช้
วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) และการตรวจสอบแบบสามเส้า (triangulation)
โดยที่ให้ผู้วิเคราะห์ข้อมูลจานวนมากกว่าสองคนวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบประเด็นหลักและ
ประเด็นย่อยที่ได้มานั้นมีความคล้ายคลึงกันหรือไม่
พืนที่ในการวิจัย
พื้นที่ในการวิจัยอยู่ที่ อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 4 ท่าน อาศัยอยู่ที่ตาบล
เวียงเหนือ ตาบลเวียงชัย ตาบลเมืองชุม และ ตาบลผางาม จานวนที่ละ 1 ท่าน
การวิจัยในครั้งนี้ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สานักวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผลการศึกษา
ข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้รับบริการผู้ป่วยนอก รับยาต้านไวรัส ณ โรงพยาบาลสมเด็จ
พระญาณสังวร ในช่วงเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม 2561 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมการสัมภาษณ์เชิง
ลึก ที่ได้รับยาสูตรเดียวกัน (GPO-virZ) และผู้ให้ข้อมูลภาวะไขมันผิดปกติเหมือนกัน เมื่อทาการ
สัมภาษณ์เสร็จ ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบการวิจัย ข้อมูลแสดงให้เห็นถึงประเด็น
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับประสบการณ์การดูแลตนเองของผู้ให้ข้อมูล จนกระทั่งข้อมูลเกิดความอิ่มตัว ผู้วิจัยจึง
ยุติการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลทั้ง 4 คน
การวิจัยเชิงคุณภาพชิ้นนี้ เพื่อศึกษาประสบการณ์การดูแลตนเองในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่มี
ภาวะไขมันผิดปกติ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร ผู้ให้ข้อมูลเป็น
ผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการทางการแพทย์ทั้งหมด 4 คน อายุระหว่าง 46-52 ปี เก็บข้อมูลโดยการใช้วิธี
สัมภาษณ์เชิงลึก และทาการวิเคราะห์เนื้อหาและอภิปรายผลดังนี้
ข้อมูลพืนฐาน
ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 4 คน เป็น เพศชาย 1 คน เพศหญิง 3 คน มีอายุระหว่าง 46-52 ปี มีการศึกษา
อยู่ที่ระดับประถมศึกษาตอนตอนต้น ประกอบอาชีพเกษตรกร 3 คน และเป็นหมอนวด 1 คน ข้อมูล
พื้นฐานนาเสนอดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลพืนฐาน
หัวข้อ
ผู้ให้สัมภาษณ์คน ผู้ให้สัมภาษณ์คน ผู้ให้สัมภาษณ์คน ผู้ให้สัมภาษณ์คน
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เพศ
อายุ (ปี)
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้
ลักษณะ
ครอบครัว
สถานภาพ
โรคประจาตัว

ที่ 1
ชาย
49
ประถมศึกษา
ตอนต้น
เกษตรกร
ไม่แน่นอน
คนเดียว

ที่ 2
หญิง
46
ประถมศึกษา
ตอนต้น
หมอนวด
ไม่แน่นอน
ครอบครัว

ที่ 3
หญิง
47
ประถมศึกษา
ตอนต้น
เกษตรกร
ไม่แน่นอน
ครอบครัว

ที่ 4
หญิง
52
ประถมศึกษา
ตอนต้น
เกษตรกร
ไม่แน่นอน
น้องสาว

โสด
ความดันโลหิตสูง

สมรส
ความดันโลหิตสูง

สมรส
ความดันโลหิตสูง

โสด
ความดันโลหิตสูง

วัตถุประสงค์ที่ 1
1. ความหมายของค้าว่าภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
1.1 เป็นโรคที่เกิดจากกรรมพันธุ์
ความหมายที่ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ภาวะไขมันผิดปกติเกิดจากกรรมพันธุ์ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจาก
บรรพบุรุษ
“…ไขมัน จะอั้น ไขมันเกิดจากความอ้วน ความอ้วนเกิน ไขมันโลหิตสูงเกิดจากกรรมพันธุ์ แม่
เคยเป็น ละก็ญาติๆ ของแม่เคยเป็นกันทุกคน …” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1)
ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของวิลเลี่ยมและคณะ (1993) ที่ได้กล่าวไว้ในงานวิจัยว่าพันธุกรรมมีผล
ต่อการเกิดภาวะไขมันผิดปกติ ซึ่งสาเหตุอาจเนื่องมาจากการแสดงออกของตัวเดี่ยวออกมาพบว่ามี
ส่วนมากที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดเรียงตัวของไขมันให้เกิดความผิดปกติ
1.2 โรคที่เกิดจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม
1.2.1 จากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง
“เกิดจากกินหวาน กินขนมหวาน ลอดช่องหยังเนี่ย ละก็กินกาแฟเยอะ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3)
“มาจากกินไขมัน กินหวาน และก็การกินไปเรื่อย” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4)
สอดคล้องกับวิจัยของทองดาริณี เมียสพรม ที่ได้กล่าวไว้ในงานวิจัยว่าการไม่รับรู้ว่ามีความ
เกี่ยวข้องกับโรคและยาอย่างไร จึงได้ปฏิบัติตัวในชี วิตประจาวันทั่วไปตามสภาพความเป็นอยู่ และ
สอดคล้องกับ Neto O. D. A. et al. (2012) ที่ได้กล่าวไว้ว่าการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพไม่
เพียงพอทาให้เกิดภาะไขมันผิดปกติ

859

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

1.2.2 จากความไม่เข้าใจเรื่องการออกกาลังกาย
“…เหนื่อยเหมือนกันอ่อ ออกกาลังกายก็เหนื่อย ละก็ไปทางานก็เหนื่อย…” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่
1)
“…ก็ออกกาลังกาย ก็เดินในบ้านเฮานี่ละตอนเจ้า แลวเฮาก็กะหยอกกะแหยกนิดหน่อย ก็
ออกกาลังกายจะเอียะ ไม่สม่าเสอม แต่อาทิตย์ไหนเนี่ย แหมสองวัน บางทีก้วันหนึ่ง ทาอยู่แต่บ่าได้
ต่อเนื่อง แต่ถีบจักรยาน จะถีบเกือบทุกวัน ไปเรื่อยๆ ไปถนนไป ตามถนนหนทาง ถีบไปเรื่อยๆ…”
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2)
“…เดินรอบๆสระปลาที่บ้าน ทุกๆเย็น วันละ 20 นาที เดินกับหลาน…” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3)
“…ปั่นจักรยานเช้า เย็น ครั้งละ 15 นาที ปั่นคนเดียว…” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4)
สอดคล้องกับวิจัยของทองดาริณี เมียสพรม ที่ได้ กล่าวในงานวิจัยว่าผู้ให้ข้อมูลออกกาลังกาย
ตามเวลาที่เอื้ออานวยตามวันและเวลาที่สะดวก
วัตถุประสงค์ที่ 2
2.1ความรักและความใส่ใจของบุคคลที่รักในครอบครัว
บุตรเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของคนไข้รายนี้ จากการสัมภาษณ์พบว่าคนไข้ได้รับ
ความใส่ใจจากบุตรในการดูแลตนเอง บุตรได้ซื้ออาหารที่มีคุณประโยชน์ทางด้านสุขภาพและการได้รับ
กาลังใจในการดูแลตนเองสอดคล้องกับวิจัยของ Sholihul et al. (2015) และ H. et al (2017) และ
Ishak, ที่ได้กล่าวไว้ว่ากาลังใจจากบุคคลรอบข้างมีนัยสาคัญทางสถิติในเชิงบวกเรื่องประสบการณ์การ
ดูแลตนเอง
“เดี๋ยวนี้ลูกจะซื้อแบรน นมจืด จมเปรียวมาให้แม่กิน เพราะแม่ถ่ายยาก แต่ก่อนก็ซื้อยาสวน
มาให้แม่ แม่ก็เจ็บก้น ลูกมันก็บอกให้กินเยอะๆนมเปรี้ยว กินผักกินไม้ จะได้ช่วยในการขับถ่าย และก็
บอกกินผลไม้ กินนม ห้ามกินของหวาน ของมัน เขาก็ให้กาลังใจหมดขนาดลูกผู้ชายที่ติดเหล้ ามันก็ยัง
เป็นห่วงคอยถามว่าแม่กินยาหรือยังอะไรประมาณนี้ ถ้าลูกมันไม่เมานะมันก็ดีอยู่มันก็ถามว่าทาไมไม่
กินให้ยาให้มันหมดแม่ก็บอกว่ามันยังกินไม่หมดเพราะว่ามันต้องกินตามเวลา ขนาดมันขนาดมันขี้เหล้า
มันก็ยังเป็นห่วงแม่นะ”
2.2 การปฏิบัติตัวตามค้าแนะน้าของผู้ที่เคารพนับถือ
ผู้ให้ข้อมูลบอกเล่าว่าได้รับคาแนะนามาจากบุคลากรทางด้านสุขภาพมีผลในการช่วยให้มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านสุขภาพที่ดีขึ้น สอดคล้องกับวิจัยของ Rabie และ Klopper (2015) ที่
ได้กล่าวไว้ว่าบุคลากรสาธารณสุขมีบทบาทสาคัญในการพัฒนานโยบายและการส่งเสริมสุขภาพ ดังนั้น
บุคลกรในด้านนี้ควรสนับสนุนการดูแลตนเองในผู้ป่วย
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“พี่อ้อยพ่อง หมอต้อยพ่อง หมอแอ้ว พ่อง เปิ้นก็จะช่ว ยบอกว่าฮือกินผั กกินผลไม้เยอะๆ
หน่อย” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2)
2.3 ความไว้วางใจ เชื่อใจบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนมาก่อนจากการสัมภาษณ์
พบว่าผู้ให้ข้อมูลมีความไว้เนื้อเชื้อใจเพื่อนผู้ซึ่งแนะนาให้นาสมุนไพรมากินเพื่อลดอาการเจ็บป่วยจาก
โรคซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ Wenger G. C. (1990) ซึ่งได้กล่าวไว้ในงานวิจัยว่าเพื่อนและเพื่อนบ้านมี
ส่วนสาคัญในการสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งจะส่งผลต่อการเป็นอยู่ที่ดีและสามารถอยู่ ได้อย่างโดย
อิสระ
“...เพื่อนแม่แนะนาเแม่ให้ต้มใบย่านางกิน...” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3)
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาหาความหมายของคาว่าภาวะไขมันผิดปกติและ
ประสบการณ์การดูแลตนเองในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ โดยติดตามเป็น
ระยะเวลา 3 เดือน เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา โดยผู้วิจัย
ได้ทาการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2561 ซึ่งได้ทาการสัมภาษณ์เชิงลึก
สามารถสรุป ความหมายของคาว่าภาวะไขมันในเลือดผิดปกติเป็นโรคที่เกิดจากพันธุกรรมและจาก
การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ด้านประสบการณ์การดูแลตนเองได้ดีประกอบด้วย ความรัก
และความใส่ใจของบุคคลที่รัก การปฏิบัติตัวตามคาแนะนาของผู้ที่เคารพนับถือ และความไว้วางใจ
เชื่อใจบุคคลที่เป็นเพื่อนกันมาก่อน จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่ าผู้ให้ข้อมูลยังมีความรู้ที่ไม่ถูกต้องมาก
นักเกี่ยวกับความหมายของคาว่าภาวะไขมันผิดปกติ และนอกจากนี้ยังสามารถเห็นด้วยว่ากาลังใจจาก
คนรอบข้างส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การดูแลตนเอง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะส้าหรับการวิจัยในครังนี
การวิจั ย นี้ มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่อ หาความหมายของค าว่ า ภาวะไขมัน ในเลื อ ดผิ ดปกติ และ
ประสบการณ์ดูแลตนเองของผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติร่วมด้วย ในระยะสอง
เดือนของการทาวิจัยเชิงคุณภาพนี้ ผลการศึกษาสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี้
1. การให้ความรู้เรื่องโรคที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วย
2. การสนับสนุนให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย
3. การให้คาแนะนาเรื่องการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง
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สาหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติเป็นระยะเวลานานที่ได้ยาลดไขมันร่วมด้วยแต่ยังมีปัญหา
ระดับไขมันในเลือดผิดปกติอยู่ ผู้ให้ข้อมูลให้ความหมายของคาว่าภาวะไขมันผิดปกติว่าเกิดจากการ
พันธุกรรม และได้พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเพื่อลดระดับไขมันในเลือด
ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นเพศหญิง ให้ความสาคัญเรื่องการควบคุมอาหารเป็นอย่างมาก และการออก
กาลังกายเพื่อที่จะควบคุมระดับน้าหนักตัว ในการควบคุมระดับไขมันในเลือด
เนื่องจากกาลังใจจากครอบครั วเป็นสิ่งสาคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน ดังนั้นใน
การควบคุมระดับไขมันในเลือดควรให้บุคคลในครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นกาลังใจและให้
บุคคลในครอบครัวรู้ว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง ในการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อที่มีภาวะไขมันผิดปกติได้
ข้อแนะน้า/ข้อจ้ากัดส้าหรับวิจัยในครังต่อไป
1. ควรศึกษาจากผู้ให้ข้อมูลคนอื่นๆที่สามารถควบคุมระดับไขมันในเลือดได้ดีเพื่อหาแนวทางวิธี
ป้องกันและแก้ไขมันบุคคลที่มีภาวะไขมันผิดปกติ
2. ระยะเวลาน้อยทาให้เกิดข้อจากัดเรื่องจานวนผู้ให้ข้อมูลและความสมบูรณ์ของเก็บข้อมูล
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณนายแพทย์ธวัชชัย ใจคาวัง ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร
ที่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลต่างๆของผู้ป่วยเอชไอวีหรือเอดส์ ผู้ให้ข้อมูลทุกท่านเพื่อประโยชน์ของการทา
วิจัย และคณาจารย์จากสานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ให้ความช่วยเหลือ และคาแนะนา ตลอดจน
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง
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บทคัดย่อ
โรคไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อเดงกีไวรัสซึ่งติด ต่อโดยการกัดของยุงลายบ้านและยุงลาย
สวนและเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญของประเทศไทย จากรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาด
วิทยาประจาปี 2556 ถึง 2560 จากสานักงานป้องกันและควบคุมโรคโรงพยาบาลพญาเม็งราย พบว่า
ตาบลไม้ยามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม 26, 0, 4, 2 และ 11 รายตามลาดับ โดยบ้านห้วยก้างปูล้าน
เป็นชุมชนหนึ่งที่ตั้งอยู่ในตาบลไม้ยา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออก ต่อความรู้
ทัศนคติ การปฏิบั ติ และความชุก ของลู ก น้ายุงลาย และสร้างมาตรการการป้อ งกัน และควบคุ ม
ไข้เลือดออกของชุมชนบ้านห้วยก้างปูล้าน ตาบลไม้ยา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย วิธีการ
ดาเนินการวิจัยเป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง แบบหนึ่งกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ชาวบ้าน
ห้วยก้างปูล้านจานวน 137 คน โดยใช้สูตรของเครซี่และมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่แบบสอบถาม
มาตรฐานจากกรมควบคุมโรคและแบบสารวจลูกน้ายุงลาย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ผลการวิจั ย พบว่าหลั งจากให้ โ ปรแกรมการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข้เลื อดออกแล้ ว กลุ่ ม
ตัวอย่างมีระดับความรู้ค่อนข้างสูงร้อยละ 63.5 ระดับทัศนคติอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 9.5 และการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับสูงมาก คิดเป็นร้อยละ 79.6 ซึ่งเป็นระดับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติที่ดีกว่า
ก่อนให้โปรแกรม และมีค่าดัชนีชี้วัดความชุกของลูกน้ายุงลาย ได้แก่ Container Index (CI), House
Index (HI), and Breteau Index (BI) ลดลงและอยู่ในระดับความเสี่ยงต่าหลัง การให้โปรแกรม
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สรุปผลการศึกษาพบว่าการโปรแกรมป้องกันและควบคุมโรคเลือดออกมีประสิทธิภาพในการปรับปรุง
ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในชุมชนบ้านห้วยก้างปูล้าน ตาบลไม้ยา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย
ค้าส้าคัญ: ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติ ไข้เลือดออก
Abstract
Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) caused by Dengue virus and transmitted by
the bites of the Aedes aegypti and Aedes albopictus mosquitos and it is the
important problem of public health in Thailand. The Annual Epidemiological
Surveillance Report 2013 – 2017 from The Office of Disease Prevention and Control
Phaya Mengrai Hospital showed that Mai-Ya sub-district has dengue fever cases
including 26, 0, 4, 2 and 11 cases, respectively. Ban Huai Kang Puu Lan village is the
village in Mai-Ya sub-district, Phaya Mengrai District, Chiang Rai. Therefore, this
research aimed to study the effectiveness of dengue fever prevention and control
program on knowledge, attitude practice and abundance of Aedes larvae and to
create the community measure of dengue fever prevention in Ban Huai Kang Puu
Lan, Mai-Ya sub-district, Phaya Mengrai district, Chiang Rai. The quasi-experimental
study was conducted in population at Ban Huai Kang Puu Lan village, Mai-Ya subdistrict, Phaya Mengrai district, Chiang Rai. Krejcie and Morgan method was used in
sample size calculation and 137 households were randomly selected. The standard
questionnaire from the Department of Disease Control and the survey form of Aedes
larvae were used for data collection. The data were analyzed using descriptive
statistics. Results of the study showed that, after providing the dengue fever
prevention and control program, the knowledge level is high (63.5%), attitude levels
is high (9.5%), and practice is very high (79.6%) that improve from before providing
the program. In addition, the indices of Aedes larvae abundance including Container
Index (CI), House Index (HI), and Breteau Index (BI) decreased and were in low risk
level. In conclusion, the Dengue Fever Prevention and Control Program had
effectiveness to improve the knowledge, attitude and practice among population in
Ban Huai Kang Puu Lan village, Mai-Ya sub-district, Phaya Mengrai district, Chiang Rai.
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Keywords: Knowledge, Attitude, Practice, Dengue hemorrhagic fever
บทน้า
โรคไข้เลือดออก (Dengue hemorrhagic fever; DHF) เกิดจากการติดเชื้อเดงกีไวรัสซึ่ง
ติดต่อโดยการกัดของยุงลายบ้านและยุงลายสวน และเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญของประเทศไทย
พบว่าสถานการณ์และแนวโน้ มมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกปีมีคนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อ ง
สถานการณ์ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 16 พฤษภาคม 2561 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
จานวน 10,446 รายคิดเป็ น 15.87 ต่อแสนประชากร เสี ยชีวิต 15 ราย คิดเป็น 0.14 ต่อแสน
ประชากร ผู้ป่วยเพศชาย 5,443 ราย เพศหญิง 5,003 ราย คิดเป็นอัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง
เท่ากับ 1 : 0.92 และการกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกรายภาค พบว่า ภาคเหนืออัตราป่วย 10.12
ต่อประชากรแสนคน (ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561) ทั้งนี้จังหวัดจังหวัดเชียงราย มีการระบาดของ
โรคไข้เลือดออกทุกปี (สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่) จากข้อมูลทางระบาดวิทยาพบว่า
ตั้งแต่ปีพ.ศ 2554 เป็นต้นมาเริ่มมีผู้ป่วยและมีอัตราการป่วยเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ปี โดยเฉพาะปี 2560
อัตราการป่วย เท่ากับ 140.36 ต่อแสนประชากรซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขที่กาหนดไว้
(50 ต่อแสนประชากร) และอัตราการตาย 0.08 ต่อแสนประชากร (ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค
506 สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561)
สอดคล้องกับการสารวจข้อมูลของทีมผู้วิจัยเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 พบว่า ครัวเรือนในตาบลไม้
ยา จานวน 137 ครัวเรือน มีค่าดัชนีความชุกของลูกน้ายุงลาย ค่า House Index : HI เท่ากับ 25.93
และ ค่า Container Index : CI เท่ากับ 29.63 ซึ่งสูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน จากข้อมูลดังกล่าวเห็นได้
ว่าการระบาดของโรคไข้เลื อดออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ที่ผ่ านานมาจังหวัดเชียงรายได้ใช้ มาตรการ
ดาเนินการควบคุมลูกน้ายุงลายโดยการใช้สารเคมี (ทรายอะเบท) วิธีทางชีวภาพ เช่น การเลี้ยงปลา
หางนกยูง และวิธีทางกายภาพในการไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงมาโดยตลอดแต่ไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร
เนื่องจากมาตรการดังกล่าวเป็นการดาเนินการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพียงอย่างงเดียว
ถึงแม้จะมีการบูรณาการแผนงานป้องกันและควบคุมโรคของสถานบริการสาธารณสุขร่วมกับองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ยังไม่ครอบคลุมและไม่ได้รับรับความร่วมมือจากชุมชนเท่าที่ควร ประชาชน
ขาดความตระหนักในการป้องกันการเกิดโรคและการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย ครัวเรือน
ไม่ให้ความสาคัญกับการทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลาย และจากการสังเกตบริเวณรอบบ้านของ
ประชาชน ยั งมีวั ส ดุเ หลื อใช้ห รื อ ขยะที่ ส ามารถเป็นแหล่ งเพาะพั นธุ์ยุง ลาย เช่น กระป๋อง กะลา
ถุงพลาสติก ยางรถยนต์ โอ่งน้าไม่มีฝาปิด ข้อมูลจากการสารวจของทีมผู้ วิจัยในด้านความรู้ ทัศนคติ
และการปฏิบัติของของประชาชนบ้านห้วยก้างปูล้าน อาภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ในการ
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ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พบว่าแกนนาชุมชน ร้อยละ 96.4 ไม่ทราบว่ายุงพาหะนาโรค
ไข้เลือดออกตัวโตเต็มวัยมีอายุเฉลี่ยประมาณกี่วัน จึงไม่ทราบช่วงเวลาที่ เหมาะสมที่ควรกาจัดลูกน้า
ยุงลาย ประชาชน ร้อยละ 46.0 มีทัศนคติว่าการควบคุมไข้เลือดออก ถ้าเกิดโรคไข้เลือดออกระบาด
ในย่านชุมชนของท่านควรจะเป็นความรับผิดชอบของอาสาสมัครสาธารณสุข จะเห็นได้ว่าความรู้
ทัศ นคติ และการปฏิบั ติ ของประชาชนบ้า นห้ ว ยก้ างปู ล้ า น อ าเภอพญาเม็ ง ราย จั งหวัด เชีย งราย
บางส่วนดังกล่าวปฏิบัติตนยังไม่ถูกต้องซึ่งความรู้มีความสาคัญที่จะทาให้ประชาชน รู้จักป้องกันตนเอง
จากโรค ซึ่งเมื่อประชาชนมีความรู้จะส่งผลให้มีความตระหนักในการป้องกันและควบคุมโรคตามไป
ด้วย (Siriwattanamathanon J, 2012). การศึกษาที่ผ่านมาพบว่ าความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติมี
ผลต่อพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของคนในชุมชน (Abedi AJ, Khan Z,
Ansari A, 2011). ดังนั้นทีมผู้วิจัยจึงพัฒนาโปรแกรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกขึ้น
เพื่อให้แกนน าชุมชนมีความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องของโรคไข้เลือดออก วิธีการคิดที่ถูกต้องเพื่อพัฒนา
ทัศนคติที่ดีที่จะพัฒนาไปสู่การปฏิบัติที่เหมาะสมมีความเข้าใจวิธีการดาเนินงานในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกที่มีความเหมาะสมกับชุมชนและบริบทพื้นที่ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมของประชาชนบ้านห้วยก้างปูล้าน อาเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย
2. เพื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีชี้วัดความชุกของลูกน้ายุงลายก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนบ้ านห้วยก้างปูล้าน อาเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย
3. เพื่อสร้างมาตรการการป้องกันและควบคุม ไข้เลือดออกของประชาชนบ้านห้วยก้างปูล้าน
อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
วิธีด้าเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Study Design ) แบบวัดซ้า
ในกลุ่มเดียวกัน (One Group Pretest- Posttest Design) เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการป้องกัน
และควบคุ ม โรคไข้ เ ลื อ ดออกต่ อ ความรู้ ทั ศ นคติ และการปฏิ บั ติ ใ นการป้ อ งกั น และควบคุ ม โรค
ไข้เลือดออก ประชาชนหมู่ที่ 14 บ้านห้วยก้างปูล้าน อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 14 บ้านห้วยก้างปูล้าน
ตาบลไม้ยา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงรายมีจานวนทั้งสิ้น 210 หลังคาเรือน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ หมู่ที่ 14 บ้านห้วยก้างปูล้าน
ตาบลไม้ยา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย จานวน 137 หลังคาเรือน ที่ได้จากการกาหนดขนาด
ตัวอย่างโดยการใช้สูตรของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1994) จากนั้นเลือกหลังคาเรือน
ด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย และกาหนดตัวแทนหลังคาเรือนละ 1 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยมีคุณสมบัติดังนี้
คือ 1) เป็นผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จากัดเพศ อาชีพ การศึกษา 2) เป็นผู้ที่อ่านออก เขียนหนังสือได้
สามารถสื่อสารพูดโต้ตอบกันรู้เรื่อง และสามารถตอบแบบสอบถามได้ด้วยตนเอง 3) เป็นผู้ที่สมาชิกใน
ครอบครัวและชุมชนยอมรับ 4) ไม่มีแผนที่จะย้ายออกจากหมู่บ้านในระหว่าง 6 เดือน และ 5) ยินดี
และสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย จึงทาให้ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 137 คน
เครื่องมือในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย
1.1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยข้อมูล อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้
1.2 แบบวัดความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก แบ่ง
ออกเป็น3 ส่วน
ส่วนที่ 1 แบบวัดความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก จานวน 20 ข้อ แบบปรนัย (Multiple choice)
4 ตัวเลือก ตอบผิดให้ 0 คะแนน ตอบถูกให้ 1 คะแนน คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 0 – 20 คะแนน การ
พิจารณาประเมินความรู้ ประยุกต์ใช้การจัดระดับคะแนนโดยการจัดเรียงอันตรภาคชั้น จานวน 3
ระดับ คือ ระดับสูง (High) 15-20 คะแนน ระดับปานกลาง (Medium) 8-14 คะแนน และระดับต่า
(Low ) 1-7 คะแนน
ส่วนที่ 2 แบบวัดทัศนคติในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จานวน 11 ข้อ ลักษณะ
ข้อคาถามแบ่งออกเป็น ทัศนคติที่ดี (Positive Attitude) และทัศนคติที่ไม่ดี (Negative Attitude)
และให้ คะแนนตามทัศนคติที่ถูกต้อง ได้ 1 คะแนน และ ทัศนคติที่ไม่ดีให้ 0 คะแนน คะแนนอยู่
ระหว่าง 0-11 คะแนนการพิจารณาประเมินความรู้ ประยุกต์ใช้การจัดระดับคะแนนโดยการจัดเรียง
อันตรภาคชั้น จานวน 3 ระดับ ระดับต่า (Low ) 1-4 คะแนน ระดับปานกลาง (Medium) 5-8 และ
คะแนนระดับสูง (High) 9-11 คะแนน
ส่วนที่ 3 แบบวัดการปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จานวน 13 ข้อ เป็น
คาถามให้เลือกตอบให้ตรงกับความคิดตนเองมากที่สุด ไม่เคย 1 คะแนน บางครั้ง 2 คะแนน และทุก
ครั้ง 3 คะแนน เลือกตอบเพียง 1 ความคิดเห็นคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 0-39 คะแนน ประยุกต์ใช้การ
จัดระดับคะแนนโดยการจัดเรียงอันตรภาคชั้น จานวน 3 ระดับต่า (Low) 1-13 คะแนน ปานกลาง
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(Medium) 14-27 คะแนน และสูง (High) 28-39 คะแนน (วราภรณ์ อาพันกาจญน์ นักวิชาการ
สาธารณสุขชานาญการพิเศษ รพสต.ท่าข้าม จังหวัดชุมพร)
1.3 แบบสารวจลูกน้ายุงลาย (กอ.1) เป็นแบบสารวจที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการสารวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลายที่บ้าน โรงเรียน วัด และหน่ วยงาน
ต่างๆ ที่อยู่ในชุมชน เพื่อประเมินความชุกของลูกน้ายุงลาย โดยการหาค่าดัชนีความชุกของลูกน้า
ยุงลาย ได้แก่ ร้อยละการพบลูกน้ายุงลายในภาชนะ (Container Index; CI) ร้อยละของบ้านที่พบ
ลูกน้ายุงลายหรือ (House Index, HI) และจานวนภาชนะที่พบลูกน้ายุงลายใน 100 หลังาคาเรือน
(Breteau Index; BI)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย
2.1 โปรแกรมการป้ องกันและควบคุมโรคไข้เลื อดออกในชุ มชน ใช้ ระยะเวลาในการ
ดาเนินการตามโปรแกรมทั้งหมด 2 สัปดาห์ โดยสัปดาห์แรกทาการสารวจลูกน้ายุงลายและหาค่า Cl,
HI และ BI จากนั้นให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกกับประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายในสัปดาห์ที่สอง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จัดประชุมชี้แจงให้ชุมชนรับทราบถึงวัตถุประสงค์การศึกษาและขอความร่วมมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและนัดวันดาเนินการตามรายละเอียดของโปรแกรมการป้องกันและควบคุมการเกิดโรค
ไข้เลือดออก ต่อความรู้ทัศนคติ และการปฏิบัติ พร้อมชี้แจงการพิทักษ์สิทธิ และเก็บรวบรวมข้อมูล
ก่อนและหลังการทดลองในกลุ่มเป้าหมายด้วยแบบสอบถาม
2. ดาเนินการตามโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยประยุกต์การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับอาสาสมัคร
ชุมชน และประชาชน เพื่อส่งเสริ มความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกของชุมชน โดยการสารวจลูกน้ายุงลายและหาค่า CI, HI และ BI และคืนข้อมูล
ให้กับชุมชน จากนั้นให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกกับประชาชนในพื้นที่
เป้าหมาย
3. เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการดาเนินการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมการป้องกันและ
ควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออก โดยวัดความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ ด้วยแบบสอบถามเป็นชุด
เดียวกันทั้งก่อนและหลังการให้ โปรแกรมการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออก รวมทั้ง
สารวจลูกน้ายุงลายและหาค่า CI, HI และ BI หลังการให้โปรแกรมการป้องกันและควบคุมการเกิดโรค
ไข้เลือดออก จากนั้นตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลก่อนนาไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ
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ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการของบ้านห้วยก้างปูล้าน
พบว่ากลุ่มทดลองส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 57.7 อายุ 15-59 ปี ร้อยละ 23.4 อาชีพส่วนใหญ่ทา
เกษตรกรรม ร้อยละ 42.3 สถานะส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว ร้อยละ 60.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ
500-1999 บาท ร้อยละ 33.6 จบการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 94.9 (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการของบ้านห้วยก้างปูล้าน
คุณลักษณะส่วนบุคคล
จ้านวน
ร้อยละ
เพศ
ชาย
79
57.7
หญิง
58
42.3
อายุ
อายุ 15-59 ปี
89
23.4
อายุ 60-69 ปี
32
6
อายุ 70-79 ปี
13
9.5
อายุมากกว่า 80 ปี
3
2.2
อาชีพ
เกษตรกร
67
42.3
รับจ้าง
40
29.2
ธุรกิจส่วนตัว
5
3.6
ข้าราชการ
2
1.5
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
23
16.8
สถานะ
โสด
18
13.1
แต่งงาน
83
60.6
หย่าร้าง
36
26.3
รายได้
น้อยกว่า 500 บาท/เดือน
36
26.3
500 – 1999 บาท/เดือน
46
33.6
2000 – 5000 บาท/เดือน
41
29.9
มากกว่า 5000 บาท/เดือน
14
10.2
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คุณลักษณะส่วนบุคคล
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ไม่ได้ศึกษา

จ้านวน

ร้อยละ

130
5
2

94.9
3.6
1.5
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เปรียบเทียบค่าดัชนีชี้วัดความชุกของลูกน้ายุงลายก่อนและหลังการให้โปรแกรมให้ความรู้
เรื่องโรคไข้เลือดออก และการป้องกันและควบคุมในชุมชนบ้านห้วยก้างปูล้าน พบว่าค่าดัชนีชี้วัดความ
ชุกของลูกน้ายุงลายก่อนและหลังการให้โปรแกรมป้องกั นและควบคุมโรคไข้เลือดออก ค่า BI อยู่ใน
ระดับความเสี่ยงต่าเหมือนเดิม ส่วนค่า CI และ HI หลังจากได้รับโปรแกรมการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกมีค่าลดลงและมีค่าอยู่ในระดับความเสี่ยงต่า (ตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข คือ ค่า HI
<10 ค่า CI <10 และค่า BI < 50) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบค่าดัชนีชี้วัดความชุกของลู กน้ายุงลาย ก่อนและหลังการให้โ ปรแกรมให้
ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก และการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนบ้านห้วยก้างปูล้าน
ตัวแปร

10.6

ผลของการส้ารวจภาวะความเสีย่ ง
ระดับความ
หลัง
ระดับความเสี่ยง
เสี่ยง
ความเสีย่ งสูง
8.6
ความเสีย่ งต่า

14.6

ความเสีย่ งสูง

8.6

ความเสีย่ งต่า

<10

14.1

ความเสีย่ งต่า

12.1

ความเสีย่ งต่า

<50

ก่อน
ร้อยละการพบลูกน้ายุงลายใน
ภาชนะ (Container Index; CI)
ร้อยละของบ้านที่พบลูกน้ายุงลาย
(House Index; HI)
จานวนภาชนะที่พบลูกน้ายุงลายใน
100 หลังาคาเรือน (Breteau
Index; BI)

ตัวชีวัดของ
กระทรวง
สาธารณสุข
<10

เปรียบเทียบ ความรู้ ของประชาชนบ้านห้วยก้างปูล้าน เกี่ยวกับ การป้องกันและควบคุมการ
เกิดโรคไข้เลือดออกก่อนและหลั งได้รับโปรแกรมการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออก
พบว่าความรู้ก่อนและหลังการให้โปรแกรมป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกในชุมชน ความรู้เพิ่มขึ้น
จากระดับต่าร้อยละ 6.6 ลดลงเหลือร้อยละ 3.6 ระดับปานกลางร้อยละ 40.15 ลดลงเหลือร้อยละ
32.8 และระดับสูงร้อยละ 53.3 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 63.5 (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความรู้ของประชาชนบ้านห้วยก้างปูล้าน เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการ
เกิดโรคไข้เลือดออกก่อนและหลั งได้รับโปรแกรมการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออก
(จานวน 137 คน)
ตัวแปร
ก่อนให้ความรู้
หลังให้ความรู้

เปรียบเทียบระดับความรู้ก่อนและหลังการให้โปรแกรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก
ต่้า
ร้อยละ
ปานกลาง
ร้อยละ
สูง
ร้อยละ
(1-7 คะแนน )
(8-14 คะแนน)
(15-20 คะแนน)
9
6.6
55
40.1
73
53.3
5
3.6
45
32.8
87
63.5

เปรียบเทียบทัศนคติของผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนและหลังการให้โปรแกรมป้องกันและควบคุม
ไข้เลือดออกในชุมชน พบว่าทัศ นคติลดลงจากระดับต่าร้อยละ 21.9 เหลือร้อยละ 19.7 ระดับปาน
กลางร้อยละ 72.3 ลดลงเหลือร้อยละ 70.8 และระดับสูงร้อยละ 5.8 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 9.5 (ตารางที่
4)
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนบ้านห้วยก้างปูล้าน เกี่ยวกับ การป้องกันและควบคุม
การเกิดโรคไข้เลือดออกก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออก
(จานวน 137 คน)
ตัวแปร

ก่อนให้ความรู้
หลังให้ความรู้

เปรียบเทียบระดับทัศนคติก่อนและหลังการให้โปรแกรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก
ต่้า
ร้อยละ
ปานกลาง
ร้อยละ
สูง
ร้อยละ
(1-4 คะแนน )
(5-8 คะแนน)
(9-11
คะแนน)
30
21.9
99
72.3
8
5.8
27
19.7
97
70.8
13
9.5

เปรี ย บเทีย บการปฏิบั ติของผู้ เข้าร่ว มกิจกรรมก่อนและหลั งการให้ โปรแกรมป้องกันและ
ควบคุมไข้เลือดออกในชุมชน พบว่าผลของการปฏิบัติก่อนและหลั งการให้ โ ปรแกรมป้องกันและ
ควบคุมไข้เลือดออกในชุมชน พบว่าการปฏิบัติลดลงจากระดับต่าร้อยละ 7.3 เหลือร้อยละ 0 ระดับ
ปานกลางมีค่าเท่าเดิม คือร้อยละ 20.4 และระดับสูงร้อยละ 72.3 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 79.6 (ตารางที่
5)

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบการปฏิบัติ ของประชาชนบ้านห้วยก้างปูล้าน เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุม
การเกิดโรคไข้เลือดออกก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออก
(จานวน 137 คน)
ตัวแปร
ก่อนให้ความรู้
หลังให้ความรู้

เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติก่อนและหลังการให้โปรแกรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก
ต่้า
ร้อยละ
ปานกลาง
ร้อยละ
สูง
ร้อยละ
(1-13 คะแนน )
(14-27 คะแนน)
(28-39 คะแนน)
10
7.3
28
20.4
99
72.3
0
0
28
20.4
109
79.6

มาตรการการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของชุมชนบ้านห้วยก้างปูล้าน ต้าบลไม้
ยา อ้าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
1. อาสาสมัครสาธารณสุขสารวจลูกน้ายุงลายทุกสัปดาห์ หากมีการตรวจพบว่าครัวเรือนใดมี
ลูกน้ายุงลายครั้งแรกจะทาการตักเตือน และหากตรวจพบอีกเป็นครั้งที่สองจะทาการปรับเป็นเงิน
(บ้านชาวบ้านปรับ 100 บาท, บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขปรับ 200 บาท, และบ้านผู้นาชุมชนปรับ
500 บาท)
2. หากใครพบลูกน้ายุงลายในที่สาธารณะให้แจ้งผู้นาชุมชน
3. ร่วมกันทาความสะอาดหมู่บ้านทุกเดือน เดือนละหนึ่งครั้ง โดยรับผิดชอบในเขตพื้นที่บ้าน
ของตัวเองรวมไปถึงถนนคูน้าบริเวณหน้าบ้าน
4. อนุญาตให้พ่นหมอกควัน ในกรณีที่พบบ้านที่มีคนเป็นโรคไข้เลือดออกเพื่อควบคุมการ
แพร่กระจายของยุงลาย
สรุปผลและอภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่องความรู้ ทั ศนคติและการปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ของประชาชนในหมู่ที่ 14 บ้านห้วยก้างปูล้าน ตาบลไม้ยา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย พบว่า
โดยภาพรวมส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้อยู่ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสังคม ศุภรัต
นกุ ล และศรี ส วั ส ดิ์ พรหมแสง ซึ่ ง ท าการศึ ก ษาเรื่ อ งการพั ฒ นารู ป แบบการควบคุ ม ป้ อ งกั น โรค
ไข้เลือดออกแบบบูรณาการเปรี ยบเทียบชุมชนที่ปลอดการระบาดกับชุมชนที่มีการระบาดซ้าซาก
จังหวัดหนองบั ว ล าภู พบว่ากลุ่ มตัว อย่างในชุมชนที่ปลอดการระบาดมีระดับความรู้เกี่ยวกับโรค
ไข้เลือดออกและการควบคุมลูกน้ายุงลายค่อนข้างสูง (สังคม ศุภรัตนกุล และศรีสวัสดิ์ พรหมแสง,
2549)
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การศึกษานี้พบว่าทัศนคติในระดับสูงของผู้เข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.8 เป็นร้อย
ละ 9.5 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Abedi และคณะ พบว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ คะแนนเฉลี่ย
ของทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง หลังจากเข้าร่วมโครงการทัศนคติที่มีต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก
อยู่ในระดับสูงเนื่องจากความรู้ที่ได้รับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติ (Abedi, et al., 2011)
การศึกษาเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการเกิดโรค
ไข้เลือดออกในการศึกษาในนี้พบว่า คะแนนการปฏิบัติต่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเป็น
ตัวแปรเดียวที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 72.3 เป็นร้อยละ 79.6 โปรแกรมการศึกษานี้เป็นเครื่องมือ
ในการป้ องกัน โรคไข้เลื อดออก ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาข้อมูล ของประเทศไทย ปี 2549 ซึ่ง
ทาการศึกษาเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออก พบว่ามาตรการดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติในการป้องกันโรคไข้เลือดออก (Koenraadt CJ, Tuiten W,
et al., 2006)
การศึกษานี้สามารถสรุปได้ว่าโปรแกรมการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออกทาให้
กลุ่มตัว อย่างมีระดับ ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติที่ดีขึ้นในการป้องกันและควบคุมการเกิดโรค
ไข้เลือดออก นอกจากนี้หลังจากการให้โปรแกรมยังพบว่าค่าดัชนีความชุกของลูกน้ายุงลายในภาชนะ
และในบ้านอยู่ในระดับความเสี่ยงต่า และชาวบ้านของบ้านห้วยก้างปูล้านได้ร่วมกันจัดทามาตรการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเพื่อบังคับใช้ร่วมกันในชุมชน
ข้อเสนอแนะ
1. การวิจัยในครั้งนี้ช่วยในการสร้างมาตรการของชุมชนในการลดความชุกของลูกน้ายุงลาย
และลดปัญหาการเกิดไข้เลือดออกในชุมชน ควรสร้างเป็นนโยบายสาธารณะที่ใช้ร่วมกันในหมู่ บ้าน
สามารถบังคับใช้และมีการปรับจริงในหมู่บ้าน
2. อาสาสมัครสาธารณสุขควรมีความสม่าเสมอและความพร้อมเพียงกันในการออกสารวจ
ลูกน้ายุงลายในหมู่บ้าน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านห้วยก้าง ผู้นาชุมชน อาสาสมัคร
สาธารณสุข และประชาชนบ้านห้วยก้างปูล้าน ตาบลไม้ยา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ที่ให้
ความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือจนทาให้งานวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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สภาวะที่เหมาะสมต่อการทางานของเอนไซม์ไลเปส
ที่สกัดได้จากทางเดินอาหารของปลาเวียน
Optimal condition for lipase activity extracted
from gastrointestinal of Thai mahseer (Tor tambroides)
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บทคัดย่อ
การศึกษากิจกรรมเอนไซม์ lipase ในระบบย่อยอาหารจากทางเดินอาหารของปลาเวียนที่ได้
จากการเพาะเลี้ยง มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาอุณหภูมิ และ pH ที่เหมาะสมต่อการทางานของเอนไซม์
lipase ในปลาเวียน อายุ 7 วัน และ 90 วัน ของปลาเวียน จากการทดลองทดลองพบว่า ค่า pH และ
อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการทางานของเอนไซม์ lipase ในปลาเวียนอายุ 7 วัน คือ pH 9 อุณหภูมิ 30
องศาเซลเซียส โดยกิจกรรมของเอนไซม์มีค่าเท่ากับ 1.89 ± 0.06 U/mg protein/min สาหรับปลา
อายุ 90 วัน pH และอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการทางานของเอนไซม์ lipase คือ pH 12 อุณหภูมิ 30
องศาเซลเซียส โดยมีค่าเท่ากับ 1.41±0.11 U/mg protein/min แต่เมื่อเปรียบเทียบกิจกรรมของ
เอนไซม์ของปลาทั้งสองอายุที่อุณหภูมิต่า 15 องศาเซลเซียส พบว่ากิจกรรมของเอนไซม์ lipase จะมี
ค่าสูงในปลาอายุ 90 วัน สรุปได้ว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการทางานของเอนไซม์ lipase ของปลา
เวียนอายุ 7 และ 90 วัน อยู่ที่ 30 องศาเซลเซียส สาหรับ pH ที่เหมาะสมต่อการทางานอยู่ที่ pH 9
และ 12 ตามลาดับ
Abstract
This research was to study the lipase activity was extracted from
gastrointestinal of Thai mahseer breeding and the objective was to study the optimal
temperature and pH of lipase activity from gastrointestinal of 7 and 90 days of Thai
mahseer. The result showed / that optimal pH and temperature for lipase activity of
7 days age Thai mahsser were pH 9 and 30 oC and lipase activity was 1.89 ± 0.06
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U/mg protein/min. In addition, Thai mahseer aged 90 days has the highest activity at
pH 12 and temperature at 30 oC was 1.41±0.11 U/mg protein/min. Lipase activity
comparison between 7 and 90 days at low temperature (15 oC) showed high activity
in 90 days old fish. In conclusion, the optimal temperature for lipase activity of 7
and 90 days Thai mahseer were 30 oC and optimal pH were 9 and 12 respectively.
บทนา
ปลาเวียน (Thai mahseer, Greater brook carp) เป็นปลาน้าจืด มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Tor
tambroides อยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) เป็นปลาที่มี ขนาดใหญ่ รูปร่างลักษณะคล้าย
ปลาพลวงหิน (Neolissochilus stracheyi) ซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกัน เว้นแต่ ริมฝีปากบนมีแผ่นหนัง
ยื่นออกมาทาให้ดูคล้ายจะงอย ปากงุ้มลง และมีรูปร่างลาตัวที่เรียวกว่า ขนาดเฉลี่ย โดยทั่วไปยาว
ประมาณ 60 เซนติเมตรขนาดใหญ่สุดที่ พบมีความยาวถึง 1 เมตร อาศัยตามแหล่งน้าสะอาดตามต้น
น้า ลาธาร ส่วนใหญ่จะพบปลาเวียนได้ตามบริเวณต้นแม่น้าเพชรบุรี อ่างเก็บน้าเขื่อนแก่งกระจาน
แม่น้าไทรโยกน้อย จังหวัดกาญจนบุรี แม่น้าปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อ่างเก็บน้าเขื่อนรัชประภา
จังหวัด สุราษฎร์ธานี ปลาเวียนเคยเป็นปลาที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีและถือเป็นปลาประจาจังหวัด
เพราะเนื้อนุ่ม ละเอียด มีไขมันสะสมในเนื้อปริมาณสูง ซึ่งปัจจุบันพบได้น้อยจนแทบกล่าวได้ว่าหมดไป
แล้ว เนื่องจากสภาพ แวดล้อมที่ถูกทาลาย ปัจจุบันกรมประมงสามารถที่จะเพาะขยายพันธุ์ได้แล้ว
โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง น้าจืดเพชรบุรี (ชวลิต วิทยานนท์, 2544) แต่ปัญหาที่พบในการเลี้ยง
ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด เพชรบุรี คือ การเจริญเติบโตของปลาเติบโตได้ช้าและในการ
เพาะเลี้ยงนั้นยังไม่ได้คุณภาพเนื้อที่ดีด้วย จึงทาให้เกิดความตั้งใจในการศึกษาเรื่องขบวนการต่างๆใน
ร่างกาย โดยเร็งไปถึงเอนไซม์ lipase เพื่อที่จะรักษาคุณภาพของเนื้อปลาและการเจริญเติบโตให้ได้ดี
การเจริญเติบโตของปลาเวียนนั้ นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม คุณภาพน้า อาหาร ซึ่งเป็นส่วนจาเป็นต่อ
การเจริญเติบโตของปลา เมื่อสัตว์น้ากินอาหารเข้าไปผ่านกระบวนการทางเดินอาหาร อาหารจะถูก
ย่อยโดยเอนไซม์ต่างๆ โดยจากการศึกษาเรื่อง เอนไซม์ lipase เอนไซม์ lipase เป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งใน
ระบบการย่อยอาหารโดยจะใช้ในการย่อยไขมัน เป็นกรดไขมันขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกายของปลา โดยจะ
ทาได้ดีใน อุณหภูมิ และ pH ที่เหมาะสม จากการศึกษาครั้งนี้ได้ทาการศึกษากิจกรรมของเอนไซม์
lipase ในทางเดินอาหารของปลาเวียนเพื่อหาอุณหภูมิและ pH ที่เหมาะสมเพื่อให้ช่วยให้กิจกรรมของ
เอนไซม์นั้นทางานได้ดีเพื่อให้คุณภาพของเนื้อปลาเวียนนั้น มีคุณภาพที่ดี เจริญเติบโตได้ดี เพื่อจะ
แก้ไขในการเพราะเลี้ยงและปรับใช้ในการเลี้ยงให้ปลานั้นเจริญเติบโตได้ดีพร้อมกับมีคุณภาพของเนื้อที่
ดีและสามารถเลี้ยงขยายในเชิงพานิชต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ศึกษาอุณหภูมิ และ pH ที่เหมาะสมต่อการทางานของเอนไซม์ lipase ในปลาเวียน อายุ7วัน
และ อายุ 90 วัน
วิธีดาเนินการวิจัย
สัตว์ทดลอง
ใช้ปลาเวียนอายุ 7 วัน ขนาดเฉลี่ย 0.0176 กรัม/ตัว ที่อนุบาลด้วยอาหาร โปร- เกรด เอ
101 โปรตีนไม่ต่ากว่า 40% และปลาเวียนอายุ 90 วัน ขนาดเฉลี่ย 0.081กรัม/ตัว ที่อนุบาลด้วย
อาหาร ไฮเกรด 9961 โปรตีนไม่ต่ากว่า 40% โดยมาเอามาเก็บตัวอย่างทางเดินอาหารเพื่อใช้ใน
การศึกษากิจกรรมเอนไซม์
วิธีสกัดเอนไซม์ lipase จากทางเดินอาหารของปลาเวียน
ชั่งน้าหนักทางเดินอาหารของปลา แบ่งเป็น 2 ช่วงอายุ นาตัวอย่างมาบดละเอียดโดยใช้
homogenizer โดยบดตัวอย่างใน Tris-Hc1 buffer ความเข้มข้น 50mM pH 7.5 จากนั้นนา
ตัวอย่างที่ได้เข้าเครื่อง centrifuge ที่ความเร็วรอบ 15,000 g อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน 5
นาที เก็บส่วนที่เป็นของเหลวด้านบน (supernatant) ไว้ที่ -20 องศาเซลเซียส (Gimenez et al .,
1999) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซม์ซึ่งได้ดังนี้
วิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซม์ lipase ตามวิธีของ Markweg et al. (1995) โดยนาตัวอย่าง
เอนไซม์ที่สกัดได้ปริมาตร 50 ไมโครลิตร ผสมกับสับเสตรท p - nitrophenylpalmitate (pNNP) ที่
ความเข้มข้น 0.1 M ปริมาตร 100 ไมโครลิตร และบัฟเฟอร์ที่มี pH ตั้งแต่ 4 ถึง12 ปริมาตร 800
ไมโครลิตร จากนั้นนาตัวอย่างที่ได้เข้าเครื่อง incubator ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 60 นาที
หลังจากนั้นนาตัวอย่างเติม 0.1 M Na2 CO3 ปริมาตร 250 ไมโครลิตร เพื่อหยุดปฏิกิริยา นาตัวอย่าง
ที่ได้เข้าเครื่อง centrifuge ที่ความเร็วรอบ 10,000 g อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที และ
วัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง spectrophotometer ที่ความยาวคลื่นแสง 410 nm วัดระดับ
โปรตีนในเลือดของปลาโดยใช้ bovine serum albumin เป็นสารโปรตีนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
จาการศึกษากิจกรรมเอนไซม์ lipase ในระบบทางเดินอาหารของปลาเวียนที่ได้จากการเลี้ยง
อายุ 7 วันขนาดเฉลี่ย 0.0176 กรัม/ตัว และ อายุ 90 วันขนาดเฉลี่ย 0.081กรัม/ตัว ได้ผลการทดลอง
ดังต่อไปนี้
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เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

ผลการศึกษากิจกรรมของเอนไซม์ไลเปสที่สกัดได้จากทางเดินอาหารของปลาเวียนทีได้จาก
การเพาะเลี้ยงที่อายุ 7 วัน และที่อุณหภูมิ 15, 20, 25 และ 30 องศาเซลเซียส พบว่า ปลาเวียนที่อายุ
7 วัน ทดสอบกิจกรรมที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียสมีค่ากิจกรรมสูงที่สุด (P<0.05) ที่ pH 9 โดยมีค่า
เท่ากับ 0.21±0.02 U/mg protein/min สาหรับกิจกรรมของเอนไซม์ไลเปส ที่อุณหภูมิ 20องศา
เซลเซียส พบว่า ค่ากิจกรรมสูงที่สุด ที่ pH 4และ pH 5 (P<0.05) โดยมีค่าเท่ากับ 0.24±0.03 และ
0.23±0.03 U/mg protein/min และ ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสมีค่ากิจกรรมสูงที่สุด ที่ pH 12
(P<0.05) โดยมีค่าเท่ากับ 0.13±0.00 U/mg protein/min ส่วน การทดสอบกิจกรรมที่อุณหภูมิ 30
องศาเซลเซียสมีค่ากิจกรรมสูงที่สุด ที่ pH 9 (P<0.05) โดยมีค่าเท่ากับ 1.89±0.06 U/mg
protein/min
ตารางที่ 1 กิจกรรมของเอนไซม์ไลเปส ที่สกัดได้จากทางเดินอาหารของปลาเวียนอายุ 7 วัน ที่ pH 4
– 12 และ อุณหภูมิต่างกัน
อุณหภูมิ

pH

15 c°
0.04 ± 0.00 e
-0.01 ± 0.01 f
0.04 ± 0.01 e
0.08 ± 0.00 d
0.17 ± 0.00 b
0.21 ± 0.02 a
0.08 ± 0.00 d
0.12 ± 0.00 c
0.15 ± 0.00 cb
0.0001

4
5
6
7
8
9
10
11
12
P - value
หมายเหตุ
(p<0.05)

:

20 c°
0.24 ± 0.03 a
0.23 ± 0.03 a
0.17 ± 0.00 b
0.01 ± 0.00 d
0.03 ± 0.00 dc
0.04 ± 0.00 dc
0.07 ± 0.01 c
0.07 ± 0.01 c
0.00 ± 0.00 d
0.0001

25 c°
-0.03 ± 0.00 i
0.00 ± 0.00 f
-0.00 ± 0.00 g
0.01 ± 0.00 e
-0.02 ± 0.00 h
0.07 ± 0.00 c
0.09 ± 0.00 b
0.04 ± 0.00 d
0.13 ± 0.00 a
0.0001

30 c°
0.16 ± 0.03 ef
0.08 ± 0.00 f
0.14 ± 0.06 f
0.07 ± 0.01 b
0.45 ± 0.05 c
1.89 ± 0.06 a
0.25 ± 0.01 ed
0.29 ± 0.03 d
0.63 ± 0.05 b
0.0001

ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันตามแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ

ผลการศึกษากิจกรรมของเอนไซม์ ไลเปส ที่สกัดได้จากทางเดินอาหารของปลาเวียนทีได้จาก
การเพาะเลี้ยงที่อายุ 90 วัน และที่อุณหภูมิ 15, 20, 25 และ 30 องศาเซลเซียส แสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 กิจกรรมของเอนไซม์ไลเปส ที่สกัดได้จากทางเดินอาหารของปลาเวียนอายุ 90 วัน ที่ pH
4 – 12 และ อุณหภูมิต่างกัน
อุณหภูมิ

pH

15 c°
0.02 ± 0.00 g
0.16 ± 0.01 ef
0.23 ± 0.02 ed
0.35 ± 0.01 b
0.22 ± 0.03 ed
0.30 ± 0.00 cb
1.30 ± 0.09 a
0.27 ± 0.02 cd
0.13 ± 0.01 f
0.0001

4
5
6
7
8
9
10
11
12
P - value
หมายเหตุ
(p<0.05)

:

20 c°
0.06 ± 0.021 b
0.00 ± 0.00 e
0.02 ± 0.00 dc
0.00 ± 0.00 de
0.10 ± 0.00 a
0.06 ± 0.00 b
0.02 ± 0.00 c
0.01 ± 0.00 dce
0.02 ± 0.00c
0.0001

25 c°
-0.02 ± 0.00 e
0.07 ± 0.00 d
0.03 ± 0.00 d
0.31 ± 0.02 b
0.19 ± 0.00 c
0.17 ± 0.00 c
0.96 ± 0.05 a
0.97 ± 0.02 a
-0.02 ± 0.00e
0.0001

30 c°
0.19 ± 0.06 d
0.06 ± 0.01 ef
0.32 ± 0.02 c
-0.04 ± 0.01 f
0.08 ± 0.01 ed
0.87 ± 0.05 b
0.20 ± 0.01 d
0.15 ± 0.00 ed
1.41 ± 0.11a
0.0001

ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันตามแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ

จากการศึกษาพบว่า ปลาเวียนที่อายุ 90 วัน ทดสอบกิจกรรมที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียสมี
ค่ากิจกรรมสูงที่สุด (P<0.05) ที่ pH 10 โดยมีค่าเท่ากับ 1.30±0.09 U/mg protein/min สาหรับ
กิจกรรมของเอนไซม์ ไลเปส ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสมีค่ากิจกรรมสูงที่สุด (P<0.05) ที่ pH 8
โดยมีค่าเท่ากับ 0.10±0.00 U/mg protein/min และกิจกรรมเอนไซม์ ไลเปส ที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซีย สมีค่ากิจ กรรมสูงที่สุ ด (P<0.05) ที่ pH 11และ10 โดยมีค่าเท่ากับ 0.97±0.02 และ
0.96±0.05 U/mg protein/min ส่วนกิจกรรมเอนไซม์ ไลเปส ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสมีค่า
กิจกรรมสูงที่สุด (P<0.05) ที่ pH 12 โดยมีค่าเท่ากับ 1.41±0.11 U/mg protein/min จาก
การศึกษากิจกรรมเอนไซม์ lipase ที่ค่า pH 4-12 และอุณหภูมิที่ 15, 20, 25และ 30 องศาเซลเซียส
ซึ่งสกัดเอนไซม์ได้จากทางเดินอาหารของปลาเวียนอายุ 7วันและ 90 วัน มีค่าสูงสุด โดยปลาเวียนอายุ
7 วัน ที่pH 10 อุณหภูมิ15 องศาเซลเซียส มีค่าเท่ากับ 1.30±0.09 และปลาอายุ 7 วัน ที่ pH 8
อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส มีค่าเท่ ากับ 0.10±0.00 ปลาอายุ 7 วัน ที่ pH 12 อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส มีค่าเท่ากับ 0.13±0.00 และปลาอายุ 7 วัน ที่ pH 9 อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส มีค่า
เท่ากับ 1.89±0.06
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ผลการศึกษากิจกรรมของเอนไซม์ ไลเปส ที่สกัดได้จากทางเดินอาหารของปลาเวียนที pH 4
-12 ช่วงอายุ 7 และ 90 วัน ในอุณหภูมิ 15, 20, 25 และ 30 องศาเซลเซียส แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบกิจกรรมของเอนไซม์ไลเปสของปลาเวียนที่อายุ 7 และ 90 วัน ที่ pH 4 – 12
ที่อุณหภูมิ 15, 20, 25, และ 30 องศาเซลเซียส
ปลาอายุ 7 วัน
ปลาอายุ 90 วัน
po
o
o
o
o
o
o
15 C 20 C
25 C
30 C
15 C
20 C
25 C
30 C value
4 0.04 ± 0.24 ± -0.03 ± 0.16 ± 0.02 ± 0.06 ± -0.02 ± 0.19 ± 0.0001
0.00 c 0.03 a 0.00 d
0.03 b
0.00 dc
0.02 c
0.00 d
0.06 ba
5 -0.01 ± 0.23 ± 0.00 ± 0.08 ± 0.16 ± 0.00 ± 0.07 ± 0.06 ± 0.0001
0.01 d 0.03 a 0.00 d
0.00 c
0.01 b
0.00 d
0.00 c
0.01 c
6 0.04 ± 0.17 ± -0.00 ± 0.14 ± 0.23 ± 0.02 ± 0.03 ± 0.32 ± 0.0001
0.01 d 0.00 c 0.00 d
0.06 c
0.02 b
0.00 d
0.00 d
0.02 a
7 0.08 ± 0.01 ± 0.01 ± 0.07 ± 0.35 ± 0.00 ± 0.31 ± -0.04 ± 0.0001
0.00 c 0.00 d 0.00 d
0.01 c
0.01 a
0.00 d
0.02 b
0.01 e
8 0.17 ± 0.03 ± -0.02 ± 0.45 ± 0.22 ± 0.10 ± 0.19 ± 0.08 ± 0.0001
0.00 b 0.00 d 0.00 e
0.05 a
0.03 b
0.00 c
0.00 b
0.01 dc
9 0.21 ± 0.04 ± 0.07 ± 1.89 ± 0.30 ± 0.06 ± 0.17 ± 0.87 ± 0.0001
0.02 d 0.00 e 0.00 e
0.06 a
0.00 c
0.00 e
0.00 d
0.05 b
10 0.08 ± 0.07 ± 0.09 ± 0.09 ± 1.30 ± 0.02 ± 0.96 ± 0.20 ± 0.0001
0.00 d 0.01 d 0.00 d
0.00 d
0.09 a
0.00 d
0.05 b
0.01 c
11 0.12 ± 0.07 ± 0.04 ± 0.29 ± 0.27 ± 0.01 ± 0.97 ± 0.15 ± 0.0001
0.00 c 0.01 d 0.00 ed 0.03 b
0.02 b
0.00 e
0.02 a
0.00 c
12 0.15 ± 0.00 ± 0.13 ± 0.63 ± 0.02 ± 0.02 ±
-0.02 ± 1.41 ± 0.0001
c
d
c
b
dc
dc
0.00
0.00
0.00
0.05
0.00
0.00
0.00 d
0.11 a
หมายเหตุ : ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันตามแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p<0.05)
pH

o

ค่ากิจกรรมเอนไซม์ ไลเปส ที่ pH 4 และ 5 มีค่าสูงที่สุด (P<0.05) ในปลาอายุ7วันใน
อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสโดยมีค่าเท่ากับ 0.24 ± 0.03 และ 0.23±0.03 U/mg protein/min
สาหรับ pH 6 และ 7 พบว่าปลาเวียนมีกิจกรรมของเอนไซม์ ไลเปส สูงสุดในปลาอายุ 90 วัน ที่
อุณหภูมิ 30 และ 15 องศาเซลเซียส ตามลาดับ ที่ pH 8 และ 9 กิจกรรมของเอนไซม์ ไลเปส มี
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ค่าสูงสุดในปลาเวียนปลาอายุ 7 วัน ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส โดยมีค่าเท่ากับ ตามลาดับ 0.45±
0.05 และ 1.89±0.06 U/mg protein/min สาหรับ pH 10 – 12 พบค่ากิจกรรมของเอนไซม์ ไล
เปสมีค่าสูงสุดในปลาเวียนปลาอายุ 30 วัน ที่อุณหภูมิ 30, 25 และ 30 องศาเซลเซียส โดยมีค่าเท่ากับ
1.30±0.09, 0.97± 0.02 และ 1.41± 0.11 U/mg protein/min ตามลาดับ
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษากิจกรรมของเอนไซม์ ไลเปส โดยใช้ เอนไซม์ไลเปส ที่สกัดได้จากทางเดิน
อาหารของปลาเวียนจาก 2 ช่วงอายุคือ 7วันและ 90 วัน ปลาเวียนอายุ 7 วัน ขนาดเฉลี่ย 0.0176
กรัม/ตัว และปลาเวียนอายุ 90 วัน ขนาดเฉลี่ย 0.081 กรัม/ตัว โดยให้อาหารที่ระดับโปรตีนเท่ากัน
ในช่วงอายุ และ pH ที่ดีที่สุดคือช่วงอายุ 7 วัน ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสมีค่ากิจกรรมสูงที่สุดที่
pH 9 โดยมีค่าเท่ากับ1.89 ± 0.06 U/mg protein/min และที่ช่วงอายุ 90 วันที่อุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส มีค่ากิจกรรมสูงที่สุดที่ pH 12 โดยมีค่าเท่ากับ 1.41 ± 0.11 U/mg protein/min ใน
ภาพรวมการทากิจกรรมของ ไลเปสนั้นทางานได้ดีเมื่ออยู่ในสภาวะเป็นด่าง คือช่วงค่าpHที่ 8-12 ซึ่ง
ปลาที่มีขนาดเล็กจะมีค่ากิจกรรมสูงกว่าเนื่องจากเมื่อปลาฝักตัวออกจากไข่และเจริญเติบ โตอาหาร
ตามธรรมชาติที่ปลาได้รับเป็นแพลงค์ตอนพืชและแพลงค์ตอนสัตว์ มีส่วนประกอบของโปรตีนและ
ไขมันสูง (Halver and Herdy, 2002; Moyle and Cech, 2000) เนื่องจากปลาเวียนมีอัตราในการ
สร้างไขมันในเนื้อสูง มีการสังเคราะห์โปรตีน และมีความต้องการโปรตีนและไขมันสูง ดังนั้นกิจกรรม
เอนไซม์ ไลเปส จึงมีมากเพื่อตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์จากโปรตีนและไขมันที่ได้รับจากอาหาร
(วีรพงศ์ 2536; Webster/ Lim 2002) จากการทดลองของ (เจษฎา ธีรศรัณยานนท์, อรพินท์ จินต
สถาพร และ ศรีน้อย ชุ่มคา, 2557 ) ในเรื่อง การศึกษากิจกรรมเอนไซม์โปรติเอส อะไมเลส
เซลลูเลส และไลเปสในระบบทางเดินอาหารของ ปลากะพงขาว จะเห็นได้ว่า เอนไซม์ไลเปส จะย่อย
ลิปิด ที่มีน้าหนักโมเลกุลสูงได้ดีที่ pH ประมาณ 7.5 และทาการย่อยไตรกลีเซอไรด์ให้แตกตัวเป็นกลีเซ
อรอลและกรดไขมันอิสระซึ่งมีขนาดโมเลกุลเล็กพอที่ร่างกายจะดูดซึมไปใช้ ได้ ( เวียง, 2543 ) จึงเห็น
ได้ว่าการย่อยไขมันของเอนไซม์ไลเปสทาได้ดีในค่า pH ที่ค่อนข้างเป็นด่าง ในอุณหภูมิที่กิจกรรม
เอนไซม์ไลเปสทาได้ดีในภาพรวมของตารางคือ 30 องศาเซลเซียส แต่ในสภาวะที่ปลาเวียนอาศัยอยู่
นั้นอุณหภูมิค่อนข้างต่า จาเป็นสาเหตุให้ปลาเวียนนั้นเติบโตได้ช้าแต่ในสภาวะที่อุณหภูมิต่าแต่ค่า pH
ที่เป็นด่างกลับมีค่ากิจกรรมเอนไซม์ที่ค่อนข้างสูงคือในปลา 90 วันที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส มีค่า
กิจกรรมที่1.30 ± 0.09 U/mg protein/min จากที่แสดงในตาราง
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บทคัดย่อ
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดไคโตซานจากเปลือกและหัวกุ้งขาวและกุ้งก้ามกราม
มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกความเข้มข้นของสารที่ใช้ในการสกัดที่เหมาะสมที่สุดในการผลิต เพื่อได้
ปริมาณไคโตซานสูงสุด และใช้ต้นทุนการผลิตต่าที่สุด โดยใช้วัตถุดิบคือ เปลือก และหัวกุ้ งขาว และ
กุ้งก้ามกรามแบ่งการทดลองตามขั้นตอนในการผลิตได้แก่ ขั้นตอนการกาจัดแร่ธาตุแบ่งการทดลอง
โดยใช้ความเข้มข้นของไฮโดรคลอริก ที่ต่างกัน 4 ระดับ ได้แก่ความเข้มข้น 2, 4, 6, และ 8
เปอร์เซ็นต์ ขั้นตอนการกาจัดโปรตีน แบ่งการทดลองโดยใช้ความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่
ต่างกัน 4 ระดับ ได้แก่ความเข้มข้น 2, 4, 6, และ 8 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้อุณหภูมิในการสกัดได้แก่ 65,
85 และ 105 องศาเซลเซี ย ส เช่ น เดีย วกั น การสกั ด ไคโตซานจากเปลื อ กและหั ว กุ้ ง ขาวควรใช้
สารละลายไฮโดรคลอริกและโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ระดับความเข้มข้น 8% ทั้งสองสารสกัด ในการ
ผลิตไคโตซานจากเปลือกและหัวกุ้งก้ามกรามควรใช้สารละลายไฮโดรคลอริกและโซเดียมไฮดรอกไซด์
ที่ระดับความเข้มข้น 2% และ 8% ตามลาดับ
คาสาคัญ: เปลือกและหัว กุ้งขาว กุ้งก้ามกราม ไคโตซาน
Abstract
This study was investigate the optimum conditions for chitosan extracted
from abdominal shell and head of white shrimp and giant freshwater prawn. The
objective was to select the optimal concentration of substance for chitosan
extraction. The study was divided into 2 majors step were the first, mineral removal
by the experiments using hydrochloric acid at 4 different levels to a concentration of
2, 4, 6, and 8 percentage. The second, this step was divided by the concentration of
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sodium hydroxide at 4 different levels to a concentration of 2, 4, 6, and 8
percentage. The temperature for the extraction include 65, 85 and 105 degrees
Celsius, respectively. The research was found that the extraction of chitosan from
abdominal shells and heads of giant fresh water prawn should find a solution,
hydrochloric acid and sodium oxide at a concentration of 8% both extraction
substance. In the production of chitosan from the white leg shrimp should be a
solution of hydrochloric acid and sodium hydroxide at a concentration of 2% and 8%
respectively.
Key words: abdominal shell and head, white shrimp, freshwater prawn, chitosan.
บทนา
ไคตินและไคโตซานเป็นสารพลอลิเมอร์ชีวภาพที่ถูกนามาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางใน
ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุตสาหกรรม ทางด้านการแพทย์ การเกษตร เครื่องสาอาง ด้านอาหาร
รวมถึงด้านอื่นๆอีกมากมาย ไคตินพบได้ในสิ่งมีชีวิตทั่วไป โดยพบมากในสิ่งมีชีวิตที่มีเปลือกหรือผนั ง
แข็งหุ้มลาตัว เช่น กุ้ง ปู หอย (siamchemi.com, 2018) และเพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือ
จากเปลือกและหัวของกุ้งขาวและกุ้งก้ามกราม เพื่อเป็นการลดต้นทุน ลดเวลาในการผลิต และได้
คุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์ ทางผู้วิจัยจึงได้คิดค้น หาคุณภาพของสาร เวลาและอุณหภูมิที่ ใช้ในการ
ทดลองที่เหมาะสม ในการผลิ ตไคโตซานเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในด้านของการเกษตรกรรม จาก
แนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมการแปรรูปกุ้งในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณวัสดุ
จาพวกเปลือกและหัวกุ้งจานวนมากมาย ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษจึงได้มีการศึกษาหาแนวทางการ
เปลี่ยนจากวัสดุเหลือใช้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นซึ่งนอกจากช่วยแก้ปัญหามลภาวะเป็น
พิษแล้วยังอาจเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ด้วยแนวทางการใช้ประโยชน์จากเปลือก
และหัวกุ้งที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและมีความเป็นไปได้สูงคือการสกัดไคตินและไคโตซาน
เพื่อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมหลายชนิด เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่มีผลผลิตในระดับอุตสาหกรรม
รวมทั้งมีความแตกต่างของกระบวนการผลิตและชนิดของวัตถุดิบส่งผลให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์มี
ความแตกต่างกัน (ไพรัตน์ โสภโณดร, 2534)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความเข้มข้นของสาร และอุณหภูมิที่เหมาะสมในการสกัดไคโตซาน
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วิธีดาเนินการวิจัย
การสกัดไคโตซานจากเปลือกและหัวกุ้งก้ามกรามและกุ้งขาวได้จากตลาดสดจังหวัดเพชรบุรี
ขนาดประมาณ 60 ตัวต่อหนึ่งกิโลกรัม
การทดลองนี้วางแผนการทดลองแบบ 4 * 4 Factorial in CRD โดยปัจจัยในการสกัดได้แก่
ความเข้มข้นของสารที่ใช้ในการสกัดไคโตซาน ประกอบด้วย กรดไฮโดรคลอริกและโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ที่ระดับ 2,4,6 และ 8 เปอร์เซ็นต์
และอุณหภูมิในการสกัดได้แก่ 65, 85, และ 105 องศาเซลเซียส โดยในแต่ละขั้นตอนวางแผนการ
ทดลอง ดังนี้
1. การกาจัดเกลือแร่ เป็นขั้นตอนการสกัดเปลือกและหัวกุ้งขาวและกุ้งก้ามกราม โดยการ
นาวัตถุดิบที่ทาปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกเจือจางที่ความเข้มข้น 2, 4, 6, และ 8 เปอร์เซ็นต์ เป็น
เวลา 1ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง
2. การกาจัดโปรตีน โดยนาตัวอย่างที่ได้จากขั้นตอนการกาจัดเกลือแร่มาแยกโปรตีนออก
โดยใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีความเข้มข้น 2, 4, 6 ,และ 8 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิ 65, 85,
และ 105 องศาเซลเซียส
3. การฟอกสี นาเปลือกและหัวกุ้งที่กาจัดเกลือแร่และโปรตีนออกแล้วมากาจัดสีด้วย การ
แช่ในไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ที่ความเข้มข้น 30 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็น
ระยะเวลา 12 ชั่วโมง จากนั้นชั่งน้าหนักสารแห้งที่ได้
4. การสกัดไคโตซาน แช่ไคตินในสารละลาย โซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 50 เปอร์เซ็นต์ ที่
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 6 ชั่วโมง
ผลการทดลอง
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดไคโตซานจากเปลือก และหัวของกุ้งขาว และกุ้ง
ก้ามกราม โดยมีระดับความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริก และ โซเดียมไฮดรอกไซด์ เป็นปัจจัยใน
การศึกษา โดยใช้กรดไฮโดรคลอริก และ โซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่ความเข้มข้น 2, 4, 6 และ 8% และ
ศึกษาที่อุณหภูมิ 65, 85 และ 105 องศาเซลเซียส ได้ผลดังต่อไปนี้
การสกัดไคโตซานจากเปลือก และหัวกุ้งก้ามกรามที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส (ตารางที่ 1)
พบมีค่าแตกต่างกันในแต่ละความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริก และ โซเดียมไฮดรอกไซด์ (p<0.05)
โดยความเข้มข้นของสารสกัดที่ให้ปริมาณไคโตซานสูงที่สุดคือ กรดไฮโดรคลอริก ที่ความเข้ม 2 และ 4
% และ โซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่ความเข้มข้น 6 และ 8 %
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ตารางที่ 1 ปริมาณไคโตซาน (เปอร์เซ็นต์) ที่สกัดได้จากเปลือก และหัวกุ้งก้ามกรามที่
อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส
ความเข้มข้นของกรด
ความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์
ค่าเฉลี่
ไฮโดรคลอริก
ย
2%
4%
6%
8%
2%
6.380±2.050 7.915±1.124 13.675±2.425 13.105±2.609 10.26a
4%
8.575±2.170
7.830±0
11.215±1.435 13.370±0.494 10.24a
6%
5.940±1.555 6.730±1.060 10.245±0.558 11.215±0.431 8.53b
8%
4.135±1.986 6.375±0.063 6.245±0.997 5.365±1.124 5.53c
ค่าเฉลี่ย
6.25b
7.21b
10.34a
10.76a
หมายเหตุ : ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันตามแนวตั้ง และแนวนอนในช่องค่าเฉลี่ยแสดงความแตกต่างกัน
อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)

การสกัดไคโตซานจากเปลือก และหัวกุ้งก้ามกรามที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส (ตารางที่ 2)
พบมีค่าแตกต่างกันในแต่ละความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริก และ โซเดียมไฮดรอกไซด์ (p<0.05)
โดยความเข้มข้นของสารสกัดที่ให้ปริมาณไคโตซานสูงที่สุดคือ กรดไฮโดรคลอริก ที่ความเข้ม 2 และ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่ความเข้มข้น 6 และ 8 %
ตารางที่ 2 ปริมาณไคโตซาน (เปอร์เซ็นต์) ที่สกัดได้จากเปลือก และหัวกุ้งก้ามกรามที่อุณหภูมิ
85 องศาเซลเซียส
ความเข้มข้นของ
ความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์
ค่าเฉลี่ย
กรดไฮโดรคลอริก
2%
4%
6%
8%
2%
8.090±0.127
9.895±0.558 16.975±2.114 17.680±3.478 13.16a
4%
10.510±0.056 8.750±3.917 11.610±0.989 10.465±2.241 10.33b
6%
4.925±2.609
6.420±1.612 7.960±0.311
8.660±0.311
6.99c
8%
4.135±1.986
5.630±1.994
4.880±0.183
6.155±0.247
5.20c
ค่าเฉลี่ย
6.91b
7.67b
10.35a
10.74a
หมายเหตุ : ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันตามแนวตั้ง และแนวนอนในช่องค่าเฉลี่ยแสดงความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
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การสกัดไคโตซาน.จากเปลือก และหัวกุ้งก้ามกรามที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส (ตารางที่
3) พบมีค่าแตกต่างกัน ในแต่ละความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริก และ โซเดียมไฮดรอกไซด์
(p<0.05) โดยความเข้มข้นของสารสกัดที่ให้ปริมาณไคโตซานสูงที่สุดคือ กรดไฮโดรคลอริก ที่ความ
เข้ม 2และ 4 โซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่ความเข้มข้น 8 %
ตารางที่ 3 ปริมาณไคโตซาน (เปอร์เซ็นต์) ที่สกัดได้จากเปลือก และหัวกุ้งก้ามกรามที่
อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส
ความเข้มข้นของ
ความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์
ค่าเฉลี่ย
กรดไฮโดรคลอริก
2%
4%
6%
8%
2%
7.915±0.374 12.490±1.612 10.905±3.358 16.400±0.933 11.92a
4%
9.765±1.491 10.820±0.622 13.630±2.489 8.885±0.374
10.77a
6%
4.790±0.806
5.670±0.430
6.600±2.983 10.815±0.869
6.96b
8%
3.915±0.558
6.115±0.558
4.930±0
5.675±0.558
5.15c
ค่าเฉลี่ย
6.59c
8.77b
9.01ab
10.44a
หมายเหตุ : ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันตามแนวตั้ง และแนวนอนในช่องค่าเฉลี่ยแสดงความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)

การสกัดไคโตซานจากเปลือก และหัวกุ้งขาวที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส (ตารางที่ 4) พบมี
ค่าแตกต่างกันในแต่ละความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริก และ โซเดียมไฮดรอกไซด์ (P<0.05) โดย
ความเข้มข้นของสารสกัดที่ให้ปริมาณไคโตซานสูงที่สุดคือ กรดไฮโดรคลอริก ที่ความเข้ม 8 %
โซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่ความเข้มข้น 2 %
ตารางที่ 4 ปริมาณไคโตซาน (เปอร์เซ็นต์) ที่สกัดได้จากเปลือก และหัวกุ้งขาวที่อุณหภูมิ 65
องศาเซลเซียส
ความเข้มข้นของ
กรดไฮโดรคลอริก
2%
4%
6%
8%
ค่าเฉลี่ย

2%
3.280±1.315
7.560±1.400
6.880±0.084
4.705±0.176
9.37a

ความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์
4%
6%
8.795±3.330 7.680±0.876
7.805±0.530 5.325±1.576
6.570±0.523 5.700±0.707
5.450±0.353 8.055±1.407
7.76b
8.33ab

ค่าเฉลี่ย
8%
5.510±1.138
7.000±1.484
4.895±0.261
4.710±0.876
8.86ab

4.97c
8.76b
5.03c
15.55a

หมายเหตุ : ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันตามแนวตั้ง และแนวนอนในช่องค่าเฉลี่ยแสดง
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
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การสกัดไคโตซานจากเปลือก และหัวกุ้งขาวที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส (ตารางที่ 5) พบมี
ค่าแตกต่างกันในแต่ละความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริก และ โซเดียมไฮดรอกไซด์ (p<0.05) โดย
ความเข้มข้นของสารสกัดที่ให้ปริมาณไคโตซานสูงที่สุดคือ กรดไฮโดรคลอริก ที่ความเข้ม 2, 4, และ 8
% โซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่ความเข้มข้น 2, 4, 6 และ 8 %
ตารางที่ 5 ปริมาณไคโตซาน (เปอร์เซ็นต์) ที่สกัดได้จากเปลือก และหัวกุ้งขาวที่อุณหภูมิ 85
องศาเซลเซียส
ความเข้มข้นของ
ความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์
ค่าเฉลี่ย
กรดไฮโดรคลอริก
2%
4%
6%
8%
2%
6.075±1.053
8.735±1.845 6.630±0.268
5.390±0.791
6.70a
4%
8.055±2.623
5.515±0.091
6.570±0
7.620±0.268
6.94a
6%
5.765±0.615
2.975±0.700 4.150±0.084
3.845±0.176
4.18b
8%
5.825±1.223
5.950±0.523 7.990±0.791
6.505±0.615
6.56a
ค่าเฉลี่ย
6.43a
5.79a
6.33a
5.84a
หมายเหตุ : ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันตามแนวตั้ง และแนวนอนในช่องค่าเฉลี่ยแสดงความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)

การสกัดไคโตซานจากเปลือก และหัวกุ้งขาวที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส (ตารางที่ 6) พบ
มีค่าแตกต่างกันในแต่ละความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริก และ โซเดียมไฮดรอกไซด์ (P<0.05) โดย
ความเข้มข้นของสารสกัดที่ให้ปริมาณไคโตซานที่สุดคือ กรดไฮโดรคลอริก ที่ความเข้ม 4 %
โซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่ความเข้มข้น 2, 4, 6 และ 8 %
ตารางที่ 6 ปริมาณไคโตซาน (เปอร์เซ็นต์) ที่สกัดได้จากเปลือก และหัวกุ้งขาวที่อุณหภูมิ
105 องศาเซลเซียส
ความเข้มข้นของ
ความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์
ค่าเฉลี่ย
กรดไฮโดรคลอริก
2%
4%
6%
8%
2%
5.825±1.053
7.995±0.261
6.320±2.630
6.510±0.438
6.66b
4%
9.360±1.315
6.510±0.438
9.045±0.176
7.435±0.869
8.08a
6%
4.155±0.261
3.410±0.084
4.335±0.176
4.710±0.523
4.15c
8%
5.325±1.053
5.145±0.261
6.565±0.176
6.320±0.169
5.83b
ค่าเฉลี่ย
6.43a
5.79a
6.33a
5.84a
หมายเหตุ : ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันตามแนวตั้ง และแนวนอนในช่องค่าเฉลี่ยแสดงความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
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สรุปและอภิปรายผล
ในการผลิตไคติน ไคโตซาน จากเปลือกและหัวของกุ้งขาวและกุ้งก้ามกราม ที่อุณหภูมิ 65,
85 และ 105 องศาเซลเซียส ควรใช้สารละลายไฮโดรคลอริก และ สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่
ความเข้มข้น 8 % ทั้งสองสารสกัด ในการผลิตไคตินจากหัวและเปลือกกุ้งขาว สาหรับการผลิตไคโต
ซานจากเปลือกและหัวกุ้งก้ามกราม ควรใช้สารละลายไฮโดรคลอริก และ สารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ ที่ความเข้มข้น 2 และ 8 % ตามลาดับ ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าในการสกัดไคโตซานจากเปลือกและหัว
กุ้งขาวต้องใช้กรดที่ความเข้มข้นสูงกว่ากุ้งก้ามกราม ทั้งนี้เนื่องจากกุ้งขาวเป็นกุ้งทะเลที่เปลือกมี
องค์ประกอบของแร่ธาตุสูงกว่าในกุ้งก้ามกราม ดังนั้นในขั้นตอนการกาจัดแร่ธ าตุโดยใช้กรดไฮโดร
คลอริกจึงต้องใช้ที่ความเข้มข้นสูงกว่ากุ้งก้ามกรามซึ่งเป็นกุ้งน้าจืด แต่ในขั้นตอนการสกัดโปรตีน ใช้
ความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ความเข้มข้นเท่ากัน เนื่องจากระดับโปรตีนในเปลือกกุ้งทั้งสอง
ชนิดมีค่าไม่ต่างกันมากนัก จึงใช้ความเข้มข้นของสารเท่ากัน
เอกสารอ้างอิง
siamchemi.com. (2018). ไคโตซาน/ไคติน วิธีผลิต และประโยชน์ไคโตซาน/ไคติน. ค้นเมื่อ 18
มีนาคม 2561, จาก
http://www.siamchemi.com/%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%
95%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99/
ไพรัตน์ โสภโณดร. (2534). แนวทางการสกัดและใช้ประโยชน์ไคโตซานจากเปลือกและหัวกุ้ง. ค้น
เมื่อ 27 มกราคม 2561, จาก
http://natres.psu.ac.th/Abstract/AgroInd/AgroInd02.htm
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เปรียบเทียบวิธีการย่อยเพื่อหาปริมาณ Cd, Fe, Pb และ Zn ในตัวอย่างชาสมุนไพร
ด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมทรี
Comparison of Digestion Methods for Cd, Fe, Pb and Zn Determination
in Herbal Tea Samples by Atomic Absorption Spectrophotometry
สุพัตรา พุดโมก(Supattra Pudmoke) อนงค์ ศรีโสภา(Anong Srisopa)*
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
*
Corresponding author. E-mail: anongsrisopa@psru.ac.th

บทคัดย่อ
ได้ ท าการหาปริ ม าณโลหะในตั ว อย่ า งชาสมุ น ไพรด้ ว ยเทคนิ ค อะตอมมิ ก แอบซอร์ พ
ชันสเปกโทรโฟโตเมทรีโดยเปรียบเทียบวิธีการย่อยด้วยกรด 3 วิธีได้แก่ การใช้อัลตราโซนิค ไมโครเวฟ
และการย่อยด้วยแท่นให้ความร้อนไฟฟ้า ผลการทดลองพบว่าการย่อยด้วยอัลตราโซนิคให้ร้อยละการ
กลับคืนในช่วง 36 – 82 % ซึ่งมีค่าน้อยที่สุด การย่อยด้วยแท่นความร้อนไฟฟ้ามีค่าร้อยละการ
กลับคืนอยู่ในช่วง 78 – 115 % และการย่อยด้วยไมโครเวฟให้ค่าร้อยละการกลับคืนอยู่ในช่วง 76 –
114 % ปริมาณโลหะ Cd และ Pb ในตัวอย่างชาสมุนไพร ได้แก่ เก็กฮวย มะรุมและใบหม่อน มีค่า
น้อยกว่าค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
คาสาคัญ: การย่อยด้วยกรด การย่อยด้วยไมโครเวฟ การย่อยด้วยอัลตราโซนิค อะตอมมิกแอบ
ซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมทรี ชาสมุนไพร
Abstract
The analytical comparison of three acid digestion methods i.e. ultrasonic,
microwave and hot plate digestion, used for metal determination in herbal tea by
Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS) was studied. It was found that the
percent recovery obtained from ultrasonic digestion was the least (36 – 82 %).
Percent recoveries from hot plate digestion and microwave digestion were in the
range of 78 – 115 % and 76 – 114 %, respectively. The average Cd and Pb levels
found in the herbal tea samples i.e. Chrysanthemum flowers, Moringa and Mulberry
leaves analysed by AAS were lower than the Ministry of Public Health's acceptable
limits for metals in herbal tea products.
Keywords: Acid digestion, Microwave digestion, Ultrasonic digestion, Atomic
absorption spectrophotometry, Herbal tea
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บทนา
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2547 กาหนดให้ ชาสมุนไพร หมายความว่า
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากส่วนต่าง ๆ ของพืช ซึ่งมิได้แปรสภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนาไปบริโภคโดยการ
ต้มหรือชงกับน้า โดยชาสมุนไพรต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศได้แก่ มีความชื้นได้ไม่
เกิ น ร้ อ ยละ 10 ของน้ าหนั ก ไม่ มี จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ ท าให้ เ กิ ด โรคและมี ส ารหนู ไ ม่ เ กิ น 0.2 mg/kg
แคดเมียมไม่เกิน 0.3 mg/kg ตะกั่วไม่เกิน 0.5 mg/kg สังกะสีและทองแดงไม่เกิน 5 mg/kg เหล็ก
ไม่เกิน 15 mg/kg ดีบุกไม่เกิน 250 mg/kg และ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไม่เกิน 10 mg/kg
การตรวจสอบปริมาณโลหะ โดยทั่วไปจะใช้เทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทร
โฟโตเมทรี โดยทาการย่อยตัวอย่างด้วยกรดแก่ ร่วมกับการให้ความร้อนบนเตาไฟฟ้า ซึ่งมีข้อเสีย
หลายประการเช่น ใช้สารปริมาณมาก เกิดการสูญเสียระหว่างการย่อยสาร เนื่องจากเป็นระบบ
เปิด และอาจเกิดอันตรายต่อผู้ทดลองได้ ในปัจจุบั นจึงได้มีการนาเทคนิคอัลตราโซนิค และการให้
ความร้อนด้วยไมโครเวฟมาใช้สาหรับการย่อยตัวอย่าง
การใช้ไมโครเวฟในการย่อยสลายตัวอย่างทั้งที่เป็นสารอินทรีย์และอนินทรีย์ เริ่มใช้ตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1970 เป็น ต้น มา มีทั้งทาในภาชนะเปิดและปิด แต่ปัจจุบันนิยมใช้ภาชนะปิดมากกว่า
เพราะจะได้ความดันสูง ซึ่งมีผลให้อุณหภูมิสูงไปด้วย นอกจากนั้นยังใช้รีเอเจนต์ปริมาณน้อยกว่า
เนื่องจากไม่มีการระเหยของรีเอเจนต์ ทาให้ลดการปนเปื้อนของสารที่ติดมากับรีเอเจนต์ และยัง
ช่วยลดการระเหยของสิ่งที่ต้องการจะวิเคราะห์อีกด้วย การย่อยด้วยวิธีนี้ยังสามารถทาเป็นแบบ
อัตโนมัติได้ ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนและเวลาในการเตรียมตัวอย่าง นอกจากนี้ยังสามารถย่อยใน
เวลาเดียวกันทีละหลาย ๆ ตัวอย่างอีกด้วย
การใช้อัลตราโซนิกหรือคลื่นเหนือเสียง ทาให้เกิดการเคลื่อนที่ของคลื่นไปในตัวกลาง
ของเหลว จะเกิดการสั่น สะเทือนเกิดเป็นส่ ว นอัด (compression) และส่ว นขยาย (expansion)
สลับไปมาแพร่กระจายในตัวกลาง การอัดตัวของคลื่นเสียงมีผลทาให้โมเลกุลถูกบีบอัดเข้าหากัน
ส่วนการขยายตัวของคลื่นเสียงจะทาให้โมเลกุลแยกตัวออกจากกัน ทาให้เกิดเป็นฟองอากาศใน
ตั ว กลางของเหลว โดยฟองอากาศดั ง กล่ า วจะขยายตั ว ขึ้ น และหดตั ว ในที่ สุ ด การหดตั ว ของ
ฟองอากาศที่ผิว ของตัวอย่ างของแข็งจะทาให้เกิดช่องว่างซึ่งทาให้ เกิดการไหลอย่างรวดเร็วของ
ตัวกลางของเหลว การไหลดังกล่าวจะกระทบผิวของตัวอย่างของแข็งอย่างรุนแรง ปรากฏการณ์
ดังกล่าวเรียกว่า คาวิเทชัน ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการสกัดด้วยระบบของเหลว-ของแข็งได้
การย่อยโดยใช้กรดปกตินิยมให้ ความร้อนบนแท่นความร้อนไฟฟ้า แต่มีรายงานวิจัย
หลายฉบับกล่าวถึงการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟเช่น Wen-Si (2016) ศึกษาหาปริมาณ Pb,
Cd, Cr, CU และ Ni ในชาที่ผลิตและจาหน่ายในจีนโดยใช้ HRCS-GFAAS โดยการนาตัวอย่างมา
บดเป็นผงประมาณ 0.25 g เติม กรดไนตริกเข้มข้น 7 mL และ H2O2 1 mL นาไปย่อยโดย
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ขั้นตอนแรกใช้อุณหภูมิ 190 oC เป็นเวลา 10 นาที กาลังไฟ 1000 W ขั้นตอนที่สองใช้อุณหภูมิ
190 oC เป็นเวลา 30 นาที หลังจากย่อยและปล่อยให้เย็นแต่ละตัวอย่างจะถูกระเหยให้เหลือ 2
mL ปรับปริมาตรด้วยน้ากลั่น 50 mL นาไปวิเคราะห์ด้วย GFAAS นอกจากนี้ Subbiah (2008)
วิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในชาดาในประเทศอินเดีย โดยชั่งสารตัวอย่างมา 0.5 g ให้ความ
ร้อนโดยใส่ไว้ในซิลิกาเบ้าหลอม และให้อุณหภูมิเท่ากับ 450 oC เป็นเวลา 3 ชั่วโมง และเติม 5
mL 6 M HCl และ 0.1 M HNO3 และหาปริมาณ Cu, Cr, Ni ด้วยเทคนิคเฟลมอะตอมมิกซ์แอบ
ซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมตรี หาปริมาณ Cd และ Pb ในชาโดยใช้แกรไฟต์ พบว่าค่าเฉลี่ยของ
ระดับ Cu อยู่ที่ 24.07 ± 2.25 mg/kg, Cr อยู่ที่ 4.76 ± 1.27mg/kg, Ni อยู่ที่ 2.53 ± 1.01
mg/kg, Cd อยู่ที่ 0.16 ± 0.16 mg/kg และ Pb อยู่ที่ 0.81 ± 0.32 mg/kg
เนื่องจากการย่อยตัวอย่างด้วยอัลตราโซนิค และไมโครเวฟมีข้อดีหลายประการ งานวิจัยนี้
จึงศึกษาการหาปริมาณโลหะหนักในตัวอย่างชาสมุนไพรที่นิยมบริโภคในชุมชน และทาการย่อย
ตัวอย่างด้วยอัลตราโซนิค ไมโครเวฟและการใช้แท่นความร้อนไฟฟ้า และหาปริมาณโลหะด้วย
เทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมทรี ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีได้แก่ขีดจากัด
ต่าสุดในการตรวจวัด ค่าความเที่ยงและความแม่นของวิธีทดสอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบเทคนิคการย่อยตัวอย่างด้วยอัลตราโซนิค ไมโครเวฟและการใช้แท่น
ความร้อนไฟฟ้า
2. วิเคราะห์หาปริมาณ Cd, Fe, Pb และ Zn จากชาสมุนไพรด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบ
ซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมตรี (AAS)
วิธีดาเนินการวิจัย
1. สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง
สารละลายมาตรฐาน Cd, Fe, Pb และ Zn เข้มข้น 1000 mg/L บริษัท Merck
(Germany)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
เครื่ องเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (Flame Atomic
Absorbtion Spectrometer) PinAACle 900F, บริษัท PerkinElmer (U.S.A.) เครื่อง
ไมโครเวฟ (Microwave) ETHOS UP บริษัท Milestone (Italy) เครื่องอัลตราโซนิค
(Ultrasonic bath) T 760 DH บริษัท Elma (Germany)
3. การเตรียมตัวอย่างชาสมุนไพร
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เก็บตัวอย่างสมุนไพรจากพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ ใบมะรุม
เจี้ยวกู่หล่าน หญ้า ดอกเก๊กฮวย และใบหม่อน นาไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นนามาบดให้ละเอียด
4. การย่อยตัวอย่างด้วยอัลตราโซนิค
ย่อยสมุนไพรที่บดละเอียด 0.5 g ด้วย HNO3 4 M, HCl 4 M และ H2O2 0.5 M
อย่างละ 5 mL จากนั้นนาไปอัลตราโซนิค 30 นาที และนาไปปั่นเหวี่ยง 10 นาที ที่
3000 rpm เก็บส่วนที่เป็นของเหลวส่วนบนมาใส่ในขวดวัดปริมาตร 25 mL ส่วนที่เป็น
ตะกอนล้างน้ากลั่น 2 mL เขย่าและนาไปปั่นเหวี่ยงต่อ เป็นเวลา 10 นาที ที่ 3000
rpm ทาซ้า 2 ครั้ง เทสารละลายใส่ขวดวัดปริมาตรและปรับปริมาตรด้วยน้ากลั่น และ
กรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 42 ใส่ขวดพลาสติกเพื่อรอการวิเคราะห์ด้วย AAS
5. การย่อยตัวอย่างด้วยแท่นความร้อนไฟฟ้า
ย่อยสมุนไพรที่บดละเอียด 0.5 g ด้วย HNO3 เข้มข้น และ. H2O2 เข้มข้น อย่าง
ละ 3 mL และให้ความร้อนด้วยเตาไฟฟ้า ย่อยจนปริมาตรเหลือประมาณ 2-3 mL
ปริมาตร 25 mL ด้วย 1% HNO3 และกรองด้วยกระดาษเบอร์ 42 ใส่ขวดพลาสติกเพื่อ
รอการวิเคราะห์ด้วย AAS
6. การย่อยตัวอย่างด้วยไมโครเวฟ
ย่อยสมุนไพรที่บดละเอียด 0.5 g ด้วย HNO3 เข้มข้น 8 ml และ H2O2 เข้มข้น
2 mL ให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ เป็นเวลา 30 นาที (0-200 oC 15 นาที และ 200 oC
15 นาที) ด้วยกาลังไฟฟ้า 1800 วัตต์ปรับปริมาตรเป็น 25 mL ด้วย 1% HNO3 และ
กรองด้วยกระดาษเบอร์ 42 ใส่ขวดพลาสติกเพื่อรอการวิเคราะห์ด้วย AAS
7. การหาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคอะตอมมิคแอบชอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมตรี
หาปริมาณโลหะ Pb, Fe, Cd และ Zn ด้วยความยาวคลื่นเท่ากับ 283.306,
232.003, 228.802 และ 357.869 nm ตามลาดับ
8. การหาร้อยละการกลับคืน
เติมสารละลายมาตรฐาน Fe และ Zn ลงในตัวอย่าง 0.5 g ให้มีความเข้มข้น 1
mg/L และเติมสารละลายมาตรฐาน Cd และ Pb ลงในตัวอย่าง 0.5 g ให้มีความเข้มข้น
0.2 mg/L จากนั้นย่อยตัวอย่างด้วยไมโครเวฟ อัลตราโซนิคและแท่นความร้อนไฟฟ้า
ตามวิธีการย่อยข้างต้น
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9. การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์
ทาการตรวจสอบความเที่ยง (precision) ของเครื่อง AAS โดยวัดปริมาณ Pb,
Fe, Cd และ Zn ที่ความเข้มข้น 0.2, 1.0, 0.2 และ 1.0 mg/L ตามลาดับ ในตัวอย่าง
ชาสมุนไพร ซ้า 7 ครั้ง ประเมินค่าความเที่ยงจาก % RSD
10. การหาขีดจากัดต่าสุด และปริมารต่าสุดของการวิเคราะห์
ทาการวัดสัญญาณแบลงค์ (1% HNO3) ซ้า 7 ครั้ง แล้วนามาหาค่าเฉลี่ย ค่า
การเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าขีดจากัดต่าสุด และปริมาณต่าสุดของการวิเคราะห์ของ
เครื่อง AAS
ผลการวิจัย
ได้ทาการเปรียบเทียบการย่อยตัวอย่าง 3 วิธีได้แก่ การใช้อัลตราโซนิก การใช้แท่นความ
ร้อนไฟฟ้าและการใช้ไมโครเวฟ (ภาพ 1 ก-ค) ในการย่อยชาสมุนไพร 3 ชนิด คือ ดอกเก็กฮวย ใบ
มะรุม และใบหม่อนจากนั้นเปรียบเทียบประสิทธิภาพการย่อยทั้ง 3 วิธีจากร้อยละการกลับคืน

ก)

ข)
ค)
ภาพ 1 การย่อยชาสมุนไพร
ก) อัลตราโซนิค ข) แท่นความร้อนไฟฟ้า และ ค) ไมโครเวฟ

ผลการทดลองพบว่าเมื่อย่อยตัวอย่างชาสมุนไพรด้วยอัลตราโซนิคสารละลายที่ได้ใสแต่มีสี
ตามสีของตัวอย่างสมุนไพร ส่วนการย่อยตัวอย่างด้วยแท่นความร้อนและไมโครเวฟสารละลายที่ได้จะ
ใสไม่มีสีดังภาพ 2 (ก-ค)

896

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

ก)

ข)
ภาพ 2 สีของสารละลายหลังจากการย่อย
ก) อัลตราโซนิค ข) แท่นความร้อนไฟฟ้า และ ค) ไมโครเวฟ
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ค)

นาสารละลายที่ผ่านการย่อยด้วยวิธีการย่อยที่แตกต่างกันไปวัดปริมาณ Pb, Fe, Cd, Zn
ด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมตรี คานวณหาความเข้มข้นของปริมาณโลหะ
เทียบกับกราฟมาตรฐานดังภาพที่ 3

Pb (mg/L)

Fe (mg/L)

Cd (mg/L)

Zn (mg/L)

ภาพ 3 กราฟมาตรฐานของสารละลาย Pb, Fe, Cd และ Zn
ทาการตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องอะตอมมิคแอบชอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ในรูปของ %
RSD และหาปริมาณต่าสุดในการวิเคราะห์ได้ผลดังตาราง 1

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

ตาราง 1 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพัทธ์และปริมาณต่าสุดในการวิเคราะห์
โลหะ
% RSD
Pb
0.330
Fe
0.270
Cd
0.200
Zn
0.002
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LOQ (mg/L)
0.090
0.080
0.002
0.004

ประเมินความแม่น ของวิธีการย่อยตัวอย่างทั้ง 3 ชนิดโดยการคานวณร้อยละการกลับคืน
ได้ผลดังตาราง 2 พบว่าการย่อยด้วยอัลตราโซนิกมีร้อยละการกลับคืนอยู่ในช่วง 36 – 82 % ซึ่งมีค่า
น้อยที่สุด อาจเนื่องมาจากการใช้กรดเจือจางในการย่อย ทาให้การย่อยสารเกิดไม่สมบูรณ์ การย่อย
ด้วยแท่นความร้อนไฟฟ้ามีค่าร้อยละการกลับคืนอยู่ในช่วง 78 – 115 % และการย่อยด้วยไมโครเวฟ
ให้ค่าร้อยละการกลับคืนอยู่ในช่วง 76 – 114 % ซี่งพบว่าค่าที่ได้จากการย่อยด้วยแท่นความร้อน
ไฟฟ้าและการใช้ไมโครเวฟมีความแม่นไม่ต่างกัน แต่การย่อยด้วยไมโครเวฟมีข้อดีหลายประการ เช่น
เป็นระบบปิดจึงปลอดภัยต่อผู้ทดลอง การย่อยสมบูรณ์ในเวลารวดเร็วจึงประหยัดเวลาในการย่อยสาร
ดังนั้นจึงเลือกใช้เทคนิคการย่อยด้วยไมโครเวฟในการย่อยชาสมุนไพร 3 ชนิดได้แก่ ใบมะรุม ดอกเก็ก
ฮวย และใบหม่อน และหาปริมาณโลหะได้ผลดังตาราง 3
ตาราง 2 ร้อยละการกลับคืนจากการย่อยด้วยอัลตราโซนิค แท่นความร้อนไฟฟ้าและไมโครเวฟ
ชา
การย่อยด้วยอัลตราโซนิค
การย่อยด้วยแท่นความร้อนไฟฟ้า การย่อยด้วยไมโครเวฟ
สมุนไพร Pb Fe Cd Zn
Pb
Fe Cd Zn Pb Fe Cd Zn
มะรุม
72 36 61 82
96
90 79
94 94 111 78 98
เก๊กฮวย 42 42 68 70
86
115 78
90 87 114 87 112
ใบหม่อน 82 62 74 61
91
89 78 102 112 112 76 103
ตาราง 3 ปริมาณ Pb, Fe, Cd และ Zn ในชาสมุนไพร
ชาสมุนไพร
Pb
Fe
(mg/kg)
(mg/kg)
มะรุม
ไม่พบ
60.09±0.70
เก๊กฮวย
ไม่พบ
68.86±1.88
ใบหม่อน
ไม่พบ
73.37±1.83

Cd
(mg/kg)
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ

Zn
(mg/kg)
14.88±0.13
20.43±1.76
6.87±0.06
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สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ Pb, Fe, Cd และ Zn จากชาสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด โดยเปรียบเทียบ
การย่อยตัวอย่างด้วยอัลตราโซนิค การใช้แท่นความร้อนและการใช้ไมโครเวฟ พบว่าการใช้อัลตรา
โซนิคให้ประสิทธิภาพในการย่อยต่าที่สุดเนื่องจากการย่อยไม่สมบูรณ์ซึ่งเกิดจากการใช้กรดเจือจาง
สารละลายที่ ได้จ ากการย่ อยด้ ว ยอั ล ตราโซนิคพบว่ า มีสี เ ข้มตามสี ของตัว อย่าง อีก ทั้งขั้ นตอน
ค่ อ นข้ า งยุ่ ง ยาก จึ ง อาจเกิ ด การสู ญ หายของสารที่ ต้ อ งการวิ เ คราะห์ ร ะหว่ า งทาง เช่ น ใน
กระบวนการปั่นเหวี่ยง เพื่อแยกกากตะกอนเป็นต้น ส่วนการใช้แท่นความร้อนไฟฟ้าและการใช้
ไมโครเวฟให้ค่าร้อยละการคืนกลับที่ยอมรับได้ แต่การย่อยด้วยไมโครเวฟมีข้อได้เปรียบกว่าการใช้
แท่นความร้อนไฟฟ้าหลายประการเช่น ความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน การประหยัดสารที่ใช้ และ
ความรวดเร็วในการทดลอง และจากการหาปริมาณโลหะในตัวอย่างชาใบมะรุม ชาดอกเก็กฮวย
และ ชาใบหม่อน ด้วยการย่อยโดยใช้ไมโครเวฟและหาปริมาณโลหะจากเทคนิค AAA ไม่พบตะกั่ว
และแคดเมียม ส่วนใบหม่อนพบปริมาณ Fe มากที่สุด (73.37 mg/kg) ส่วน ดอกเก็กฮวยพบ
ปริมาณ Zn มากที่สุด (20.43 mg/kg)
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี้ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากงบประมาณกองทุ น 2561 ประเภทนั กศึ ก ษา จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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การติดตามปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชั่นโดยการใช้ข้อมูลหลายช่วงคลื่นจากภาพถ่ายดาวเทียม
บริเวณอ่าวไทยตอนบนของประเทศไทย : ผลการศึกษาเบื้องต้น
The Monitoring of Eutrophication Using Multi-Satellite Data in
the Upper Gulf of Thailand : Preliminary Results
ศราวุธ เตียงกูล(Sarawut Tiangkun)1* กฤษนัยน์ เจริญจิตร(Kitsanai Charoenjit)2
ภูมิพัฒน์ ภาชนะ(Bhumiphat Pachana)1,3
1

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 3 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
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*Corresponding author. E-mail: sarawut.tiangkun@gmail.com

บทคัดย่อ
อ่าวไทยตอนบนเป็นแหล่งรองรับธาตุอาหารจากแม่น้าสายหลัก มีลักษณะเป็นอ่าวกึ่งปิด
ทาให้การหมุนเวียนและการถ่ายเทของมวลน้าเกิดขึ้นได้น้อยส่งผลให้การกระจายตัวของสารอาหารสูง
อยู่ ร วมกั น ได้ น าน โดยเฉพาะช่ ว งที่ มี ป ริ ม าณน้ าฝนสู ง เป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด ภาวะยู โ ทรฟิ เ คชั่ น
(Eutrophication) ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้าที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้า การศึกษานี้มี
จุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเชิงเวลาของปริมาณคลอโรฟิลด์ -เอบริเวณพื้นผิวทะเลอ่าว
ไทยตอนบน และหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคลอโรฟิลล์ -เอกับปริมาณน้าฝน โดยใช้ข้อมูลภาพ
จากดาวเทียม Aqua MODIS และข้อมูลปริมาณน้าฝนเชิงพื้นที่ ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 ผล
การศึกษาพบว่าปริมาณคลอโรฟิลล์ -เอที่ผิวทะเลอ่าวไทยตอนบนในรอบปี มีความหนาแน่นสูงในช่วง
เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน และมีค่าต่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และปริมาณน้าฝนก่อนหน้าหนึ่งเดือน
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) แสดงให้เห็น
ว่าการเพิ่มขึ้นและลดลงของปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ อาจมีความสอดคล้องกับกระบวนการน้าเบียด-น้า
กัน อันเกิดจากน้าจืดปริมาณมากไหลมาปะทะกับน้าทะเลแบบเฉียบพลัน และดาวเทียม Aqua
MODIS มีประสิทธิภาพในการตรวจวัดข้อมูลคลอโรฟิลล์-เอที่ผิวทะเล
คาสาคัญ: ยูโทรฟิเคชั่น คลอโรฟิลล์ -เอ อ่าวไทยตอนบน ปริมาณน้าฝน ภาพถ่ายจากดาวเทียม
Aqua MODIS
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Abstract
The Upper Gulf of Thailand is known to supporting of the nutrient
transportation from the main rivers. The semi-closed estuaries and current circular
are shaped of this Upper Gulf. Thus the nutrient is more stocked in this area.
Moreover, the Eutrophication is extremely potential occurred and may negative
effected to the bio-aquatic in this area. The objective of this study, first is to
investigation to the relationship of between the temporal variations of sea surface
chlorophyll-a and rainfall using spatial rainfall data and Aqua MODIS data recorded
from 2012 to 2016. The result showed that variations in averaged sea surface
chlorophyll-a that high values in October and November and low values in February.
The results from correlation analysis indicated that there are positive relationships
between chlorophyll-a concentrations and Rainfall the previous month at
significance (p<0.05), suggest that rise and fall of sea surface chlorophyll-a be
controlled by Mixing of salt water and fresh water, surface runoff high levels into the
estuary instantly, Aqua MODIS effective measurement sea surface Chlorophyll-a
Key Word (s): Eutrophication, Chlorophyll-a, Upper Gulf of Thailand, Rainfall,
Aqua MODIS
บทนา
ปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชั่น (Eutrophication) เป็นการเจริญเติบโตของสาหร่ายเซลล์เดียว
และพืชน้าที่แพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว เรียกว่าปรากฏการณ์น้าทะเลเปลี่ยนสี (Red Tide) หรือ
ปรากฏการณ์ขี้ปลาวาฬ ซึ่งเป็นปัญหามลภาวะทางน้าที่ทั่วโลกให้ความสาคัญ เนื่องจากส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพน้าทาให้ปริมาณออกซิเจนละลายในน้าน้อยลงจนถึงระดับที่สัตว์น้าไม่สามารถดารงชีวิตอยู่
ได้ (สุวัจน์, 2549)
อ่าวไทยตอนบนมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคล้ายตัว ก และเป็นเอสทูรีขนาดใหญ่ที่รองรับ
ธาตุอาหารและสารอินทรีย์จากแม่น้าสายหลักได้แก่ แม่น้าแม่กลอง แม่น้าท่าจีน แม่น้าเจ้าพระยา
และแม่ น้ าบางปะกง โดยการตั้ ง ถิ่ น ฐานอยู่ อ าศั ย ของประชากรอย่ า งหนาแน่ น ตามแนวชายฝั่ ง
เนื่องจากมีความสาคัญหลายด้านทั้งด้านการเกษตรกรรม ด้านการอุตสาหกรรม ด้านการคมนาคม
ขนส่ง และด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ที่ทาให้เกิดการปนเปื้อนไหลลงสู่
แหล่งน้า จากการระบายน้าทิ้งและการถูกฝนซะล้างลงสู่ แหล่งน้า จึงทาให้เกิดการสะสมของธาตุ
อาหารในสภาพภูมิอ ากาศที่เหมาะสมไปกระตุ้นให้ ผู้ผ ลิตเบื้องต้นเติบโตอย่างรวดเร็ว (Plankton
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bloom) จนก่อให้เกิดปัญหามลภาวะทางน้า โดยเฉพาะการเกิดปรากฎการณ์ยูโทรฟิเคชั่น ส่งผลให้
ระบบนิเวศในแหล่งน้าเสื่อมโทรม ไม่เหมาะสมต่อการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต (Paeal, 2006) และ
แหล่งน้าสูญเสียทัศนียภาพ
ที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาวิธีตรวจวัดและประเมินยูโทรฟิเคชั่นในเชิงปริมาณหลายเทคนิค
แต่บางเทคนิคที่นามาใช้ยังมีข้อกากัดด้านพื้นที่ งบประมาณ และมีความซับซ้อน ดังนั้นการศึกษาครั้ง
นี้จึ งได้มีการประยุ กต์เทคโนโลยีการส ารวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อดูการ
เปลี่ยนแปลงเชิงเวลาของปริมาณคลอโรฟิลด์ -เอ บริเวณอ่าวไทยตอนบน ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559
โดยการใช้ข้อมูลหลายช่วงคลื่นจากภาพถ่ายดาวเทียม ด้วยอุปกรณ์ตรวจวัด MODIS บนดาวเทียม
AQUA โดยใช้ผลิตภัณฑ์ Level 3/ OCI สาหรับตรวจหาปริมาณคลอโรฟิลล์ -เอรายเดือน บริเวณอ่าว
ไทยตอนบน เนื่องจากความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์ -เอที่มีปริมาณสูงมักพบในบริเวณที่เกิดภาวะยูโทร
ฟิเคชั่น (Frederic, 2002) เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานไปสู่การวางแผนจัดการ และแก้ไขปัญหาคุณภาพน้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษาบริเวณอ่าวไทยตอนบน (ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงเวลาของปริมาณคลอโรฟิลด์ -เอ บริเวณอ่าวไทยตอนบน
ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559
2. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลความสั มพันธ์ระหว่างปริมาณคลอโรฟิลล์ -เอกับปริมาณน้าฝน
บริเวณอ่าวไทยตอนบน ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. รวบรวมข้อ มูล ทุ ติย ภูมิ ข องภาพดาวเที ยม Aqua ด้ว ยอุ ป กรณ์ต รวจวัด MODIS
ผลิตภัณฑ์ Level 3/ OCI
สาหรับตรวจหาปริมาณคลอโรฟิลล์ -เอรายเดือน บริเวณอ่าวไทยตอนบนในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559
โดยดาวน์โหลดได้ที่เว็ปไซต์ Ocean Color (http://oceancolor.gsfc.nasa.gov) เป็นข้อมูลที่มี
รายละเอียดเชิงเรขาคณิต (Geometric correction) มีความละเอียด 4,000 x 4,000 เมตร และตัด
ขอบเขตของภาพพื้นที่ศึกษาบริเวณอ่าวไทยตอนบนทุกภาพ ด้วยโปรแกรม SeaDAS (SeaWiFS Data
Analysis System)
2. รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิปริมาณน้าฝน 14 สถานีในพื้นที่จังหวัดที่อยู่โดยรอบบริเวณอ่าว
ไทยตอนบน จากกรมอุตุนิ ย มวิ ทยาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2559 จากนั้ นทาการประมาณค่าข้ อมู ล
ปริมาณน้าฝน เลือกใช้ Inverse Distance Weighted (IDW) และตัดขอบเขตของภาพพื้นที่ศึกษา
บริเวณอ่าวไทยตอนบน ด้วยโปรแกรม ArcGIS
3. กาหนดสถานีตัวอย่าง โดยเลือกทั้งหมด 5 สถานี คือ ในรัศมี 16 ตารางกิโลเมตรจาก
ปากแม่น้าแม่กลอง ปากแม่น้าท่าจีน ปากแม่น้าเจ้าพระยา ปากแม่น้าบางประกง และกลางอ่าวไทย
ตอนบน เพื่อดูการกระจายปริ มาณคลอโรฟิล ล์ -เอและปริมาณน้าฝน เนื่องจากอิทธิพลการพัดพา
ตะกอนห่างจากปากแม่น้าที่ไหลลงอ่าวไทยตอนบนประมาณ 10-15 กิโลเมตร (ส่วนธรณีวิทยาทาง
ทะเล สานักเทคโนโลยีธรณี, 2555)
4. ตัดภาพข้อมูลเชิงพื้นที่ของปริมาณน้าฝนและปริมาณคลอโรฟิลล์ -เอ ตามขอบเขตพื้นที่
สถานีตัวอย่างทั้ง 5 สถานี แบบรายเดือนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2559 ด้วยโปรแกรม ArcGIS
4. วิเคราะห์หาการเปลี่ยนแปลงปริมาณคลอโรฟิลล์ -เอ ตามฤดูกาล โดยการนาภาพแต่ละ
รายเดือนในปีเดียวกัน และภาพรายเดือนที่ตรงกันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2559 มาหาค่าเฉลี่ยปริมาณ
คลอโรฟิลล์บริเวณอ่าวไทยตอนบน โดยเทคนิคการซ้อนภาพ (Overlay) เลือกใช้ field calculator
ด้วยโปรแกรม ArcGIS
5. วิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคลอโรฟิลล์-เอกับปริมาณน้าฝนบริเวณอ่าว
ไทยตอนบน ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 เลือกใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ด้วยโปรแกรม
Minitab
ผลการศึกษา
ภาพถ่ายจากดาวเทียมตรวจวัดปริมาณคลอโรฟิลล์ -เอ ที่ผิวทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบน
เฉลี่ยรายเดือน ซึ่งได้จากการซ้อนภาพ (Overlay) ในเดือนเดียวกัน ช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 ผล
การศึกษาตามภาพที่ 2 และภาพที่ 3 (a) แสดงให้เห็นว่าปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ ที่ผิวทะเลในรอบปี ณ
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สถานีที่ 1 บริเวณปากแม่น้าแม่กลอง พบความหนาแน่นปริมาณคลอโรฟิลล์ -เอ ในเดือนพฤศจิกายน
สูงสุดมีค่าเฉลี่ย 13.14 mg/m3 และความหนาแน่นปริมาณคลอโรฟิลล์ -เอต่าสุดช่วงเดือนสิงหาคมมี
ค่าเฉลี่ย 1.57 mg/m3 และเมื่อพิจารณากราฟอนุกรมเวลาความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์ -เอที่ผิวทะเล
เฉลี่ยรายเดือนบริเวณอ่าวไทยตอนบน ณ สถานีที่ 1 (ภาพที่ 3 (a)) พบว่าปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ มี
แนวโน้มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน แล้วค่อยๆลดลงถึงเดือนมิถุนายน จากนั้น
เพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมแล้วลดลงต่าสุดในเดือนสิงหาคม
ปริมาณคลอโรฟิลล์-เอที่ผิวทะเลในรอบปี ณ สถานีที่ 2 บริเวณปากแม่น้าท่าจีน (ภาพที่ 2
และภาพที่ 3 (b)) พบความหนาแน่นปริมาณคลอโรฟิลล์ -เอ ในเดือนพฤศจิกายนสูงสุดมีค่าเฉลี่ย
19.35 mg/m3 และความหนาแน่นปริมาณคลอโรฟิล ล์ -เอต่าสุดช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีค่าเฉลี่ ย
5.07mg/m3 และเมื่อพิจารณากราฟอนุกรมเวลาความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์-เอที่ผิวทะเลเฉลี่ยราย
เดือนบริเวณอ่าวไทยตอนบน ณ สถานีที่ 2 (ภาพที่ 3 (b)) พบว่าปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ มีแนวโน้ม
สูงขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน แล้วค่อยๆลดลงต่าสุดถึงเดือนกุมภาพันธ์ จากนั้น
เพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคมแล้วลดลงในเดือนพฤษภาคม
ปริมาณคลอโรฟิลล์-เอที่ผิวทะเลในรอบปี ณ สถานีที่ 3 บริเวณปากแม่น้าเจ้าพระยา (ภาพ
ที่ 2 และภาพที่ 3 (c)) พบความหนาแน่นปริมาณคลอโรฟิลล์ -เอ ในเดือนพฤศจิกายนสูงสุดมีค่าเฉลี่ย
18.21 mg/m3 และความหนาแน่นปริมาณคลอโรฟิลล์-เอต่าสุดช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีค่าเฉลี่ย 4.54
mg/m3 และเมื่อพิจารณากราฟอนุกรมเวลาความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์ -เอที่ผิวทะเลเฉลี่ยรายเดือน
บริเวณอ่าวไทยตอนบน ณ สถานีที่ 3 (ภาพที่ 3 (c)) พบว่าปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ มีแนวโน้มสูงขึ้น
ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน แล้วค่อยๆลดลงต่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ จากนั้นเพิ่มขึ้นถึง
เดือนพฤษภาคมแล้วลดลงในเดือนมิถุนายนและเพิ่มสูงในเดือนกรกฎาคมแล้วลดลงในเดือนสิงหาคม
ปริมาณคลอโรฟิลล์-เอที่ผิวทะเลในรอบปี ณ สถานีที่ 4 บริเวณบางประกง (ภาพที่ 2 และ
ภาพที่ 3 (d)) พบความหนาแน่นปริ มาณคลอโรฟิล ล์ -เอ ในเดือนตุล าคมสู งสุดมีค่าเฉลี่ย 10.95
mg/m3 และความหนาแน่นปริมาณคลอโรฟิลล์ -เอต่าสุดช่วงเดือนสิงหาคมมีค่าเฉลี่ย 1.45 mg/m3
และเมื่อพิจารณากราฟอนุกรมเวลาความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์ -เอที่ผิวทะเลเฉลี่ยรายเดือนบริเวณ
อ่าวไทยตอนบน ณ สถานีที่ 4 (ภาพที่ 3 (d)) พบว่าปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ เดือนกันยายนเพิ่มสูงถึง
เดือนตุลาคม แล้วค่อยๆลดลงถึงเดือนเมษายนจากนั้นเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมแล้วลดลงต่าลงใน
เดือนสิงหาคม
ปริมาณคลอโรฟิลล์-เอที่ผิวทะเลในรอบปี ณ สถานีที่ 5 บริเวณกลางอ่าวไทยตอนบน (ภาพ
ที่ 2 และภาพที่ 3 (e)) พบความหนาแน่นปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ ในเดือนตุลาคมสูงสุดมีค่าเฉลี่ย 4.95
mg/m3 และความหนาแน่นปริมาณคลอโรฟิลล์-เอต่าสุดช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีค่าเฉลี่ย 0.39 mg/m3
และเมื่อพิจารณากราฟอนุกรมเวลาความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์ -เอที่ผิวทะเลเฉลี่ยรายเดือนบริเวณ
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อ่าวไทยตอนบน ณ สถานีที่ 5 (ภาพที่ 3 (e)) พบว่าปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ กันยายนเพิ่มสูงถึงเดือน
ตุลาคม แล้วมีแนวโน้มค่อยๆลดลงต่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์จากนั้นเพิ่มขึ้นถึงเดือนเมษายนแล้วลดลง
ในเดือนพฤษภาคมแล้วสูงขึ้นถึงเดือนกรกฎาคมและลดลงเล็กน้อยในเดือนสิงหาคม โดยภาพรวมจะ
พบว่าสถานีที่ 5 บริเวณกลางอ่าวไทยตอนบน มีการเปลี่ยนแปลง และมีความหนาแน่นปริมาณ
คลอโรฟิลล์-เอ น้อยกว่าสถานีอื่นๆ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ห่างจากบริเวณปากแม่น้าที่ไหลลงสู่อ่าวไทยตอนบน
เมื่อศึกษาค่าเฉลี่ยปริมาณน้าฝนในแต่ละสถานี จากการทดสอบทางสถิติ (One –Way
ANOVA) พบว่า ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยบริเวณอ่าวไทยตอนบนของแต่ละสถานีไม่แตกต่างกันในแต่ละ
สถานีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) จากภาพปริมาณน้าฝนเฉลี่ย (มิลลิเมตร) บริเวณอ่าวไทย
ตอนบนในรอบปี ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2559 (ภาพที่ 4 และภาพที่ 5 (a-e)) พบว่าปริมาณน้าฝนสูงสุด
ในเดือนตุลาคมที่สถานี 1 มีค่าเฉลี่ย 252.84 มิลลิเมตร และมีปริมาณน้าฝนสูงสุดในเดือนกันยายน ที่
สถานีที่ 2, 3, 4 และ 5 โดยมีค่าเฉลี่ย 304.79, 319.96, 309.57 และ 259.37 มิลลิเมตร ตามลาดับ
ส่วนปริมาณน้าฝนต่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ ทั้ง 5 สถานี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.06, 8.16, 9.77, 9.64 และ
9.16 ตามลาดับ และเมื่อพิจารณากราฟอนุกรมเวลาความเข้มข้นของปริมาณน้าฝนที่ผิวทะเลเฉลี่ย
รายเดือนบริเวณอ่าวไทยตอนบน ทั้ง 5 สถานี (ภาพที่ 5 (a-e)) พบว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมมีแนวโน้ม
สูงขึ้นจนถึงเดือนมิถุนายนแล้วลดต่าลงในเดือนกรกฎาคมจากนั้นก็เพิ่ มสูงจนถึงกันยายนแล้วลดลง
ต่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์
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ภาพที่ 2 ปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ เฉลี่ยที่ผิวทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบนในรอบปี ในช่วงปี
พ.ศ. 2555-2559
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ภาพที่ 3 การเปลี่ยนแปลงปริมาณคลอโรฟิลล์ -เอ ที่ผิวทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบนในรอบปีจาก
ค่าเฉลี่ยในแต่ละเดือน ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 ทั้ง 5 สถานี (a) ปากแม่น้าแม่กลอง (b) ปากแม่
น้าท่าจีน (c) ปากแม่น้าเจ้าพระยา (d) ปากแม่น้าบางประกง และ (e) กลางอ่าวไทยตอนบน
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ภาพที่ 4 ปริมาณน้าฝนเฉลี่ย (มิลลิเมตร) บริเวณอ่าวไทยตอนบนในรอบปี ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559
เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคลอโรฟิลล์ -เอกับปริมาณน้าฝนบริเวณอ่าวไทย
ตอนบนทั้ง 5 สถานี ในช่วงปี 2555-2559 (ภาพที่ 2 ถึง ภาพที่ 5) พบว่าเมื่อมีปริมาณน้าฝนสูงใน
ช่วงเวลาหนึ่งจะส่งผลทาให้มีปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ ที่ผิวทะเลหนาแน่นขึ้นในเวลาต่อมา จะเห็นได้ว่า
เดือนมิถุนายนมีปริมาณน้าฝนเพิ่มสูงแล้วลดลง และเพิ่มปริมาณสูงที่สุดในกันยายนจากนั้นค่อยๆ
ลดลงจนต่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณคลอโรฟิลล์ -เอที่มีความหนาแน่นในช่วง

909

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

เดือนกรกฎาคมแล้วลดลง และมีความหนาแน่นสูงในช่วงเดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลความสัมพัน ธ์ระหว่างปริมาณคลอโรฟิล ล์ -เอกับปริมาณน้าฝนก่อนหน้าหนึ่งเดือน
บริเวณอ่าวไทยตอนบน ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 พบว่าปริมาณน้าฝนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ปริมาณคลอโรฟิลล์-เอ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.25 มี
ความสัมพันธ์กันในระดับต่า
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ภาพที่ 5 การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้าฝนเฉลี่ยบริเวณอ่าวไทยตอนบนในรอบปีจากค่าเฉลี่ยในแต่ละ
เดือน ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 ทั้ง 5 สถานี (a) ปากแม่น้าแม่กลอง (b) ปากแม่น้าท่าจีน (c) ปาก
แม่น้าเจ้าพระยา (d) ปากแม่น้าบางประกง และ (e) กลางอ่าวไทยตอนบน
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สรุปและอภิปรายผล
การกระจายความหนาแน่นของคลอโรฟิลล์-เอบริเวณปากแม่น้าแม่กลอง ปากแม่น้าท่าจีน
ปากแม่น้าเจ้าพระยา และปากแม่น้าบางประกง สูงกว่าบริเวณกลางอ่าวไทยตอนบน เนื่องจากเป็น
อ่าวกึ่ งปิ ดท าให้ การหมุน เวี ย นและถ่า ยเทของมวลน้าเกิดขึ้ นได้ น้อยส่ งผลให้ การกระจายตั ว ของ
สารอาหารสูงอยู่รวมกันได้นาน อีกทั้งยังมีแม่น้าสายหลัก 4 สายเป็นแหล่งธาตุอาหารที่ไหลลงสู่อ่าว
ไทยตอนบนที่สาคัญอย่างหนึ่งต่อระบบนิเวศ (มินตรา มารบุญ และคณะ, 2559 ) ซึ่งเป็นแหล่งอาหาร
สาคัญของแพลงก์ตอนพืชทาให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างเร็ดรวด ทาให้เกิดปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชั่น
หรือน้าทะเลเปลี่ยนสี สอดคล้องกับการศึกษาของ จริยา อรรคบุตร และคณะ.(2558) ในการศึกษา
การเปลี่ ย นแปลงแพลงก์ตอนพืช บริเวณอ่าวไทยตอนในด้ว ยการรับรู้จากระยะไกล ด้ว ยอุปกรณ์
ตรวจวัด MODIS บนดาวเทียม TERRA และ AQUA โดยแสดงให้เห็นว่าช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน
การกระจายตัวแพลงก์ตอนพืชหนาแน่นสูงบริเวณชายฝั่งตะวันออก และช่วงเดือนตุลาคม-มกราคม
การกระจายตัวแพลงก์ตอนพืชหนาแน่นสูงบริเวณชายฝั่งตะวันตก และสอดคล้องกับการศึกษาของ
อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ และอัญญดา มีสุข.(2556) ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงเวลาของปริมาณ
คลอโรฟิลล์-เอ บริเวณพื้นผิวทะเลอันดามันจากการประมวลผลภาพดาวเทียม AQUA MODIS โดย
แสดงถึงประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูลปริมาณคลอโรฟิลล์ -เอที่ผิวทะเลจากอุปกรณ์
ตรวจวัดบนดาวเทียมที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้
การวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณคลอโรฟิลล์-เอกับปริมาณน้าฝนบริเวณอ่าวไทยตอนบน ในช่วง
ปี 2555-2559 พบว่าปริมาณน้าฝนก่อนหน้าหนึ่งเดือนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปริมาณคลอโรฟิลล์ เอบริเวณที่ผิวทะเล เมื่อมีปริมาณน้าฝนสูงในช่วงเวลาหนึ่งจะส่งผลทาให้ปริมาณคลอโรฟิลล์ -เอ ที่ผิว
ทะเลมีความหนาแน่นขึ้นในเวลาต่อมา สอดคล้องกับ ธีราพร วิริวุฒิกร.(2539) ในการศึกษาการ
แปรผันระยะยาวของสารอาหารในอ่าวไทยตอนบน พบว่าความเข้มข้นของสารอาหารในอ่าวไทย
ตอนบนมีค่าสู งบริ เวณใกล้ ฝั่ ง และอิทธิพลของน้าจืดที่ ไหลลงอ่าวเป็นปริมาณมากส่ งผลต่อความ
เข้มข้นของสารอาหารให้เพิ่มมากขึ้น และยังสอดคล้องกับประยูร สุรตระกลู.(2536) สรุปว่าน้าฝนจะ
ชะล้างแร่ธาตุจากแผ่นดินลงสู่ทะเลไปกระตุ้นการเจริญเติบโตของเหล่าแพลงก์ตอนพืช ซึ่งเป็นปัจจัย
สาคัญประการหนึ่งที่ทาให้เกิดปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชั่น
ปริมาณคลอโรฟิลล์-เอมีความหนาแน่นสูงในช่วงเดือนกรกฎาคม และช่วงเดือนกันยายน
ถึงพฤศจิยายน
สอดคล้ องกับ ปรากฏการณ์น้ าเบีย ด-น้ากันที่เกิดจากน้าจืดปริมาณมากมาปะทะกับน้าทะเลแบบ
เฉียบพลันทาให้น้ากร่อยถูกผลักดันให้แพร่กระจายออกไปในทะเลได้ไกล ซึ่งอ่าวไทยตอนบนมักเกิด
ในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน (สานักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2540) โดยเฉพาะบริเวณใกล้
ชายฝั่งและปากแม่น้า สามารถพบการเกิดน้าทะเลเปลี่ยนสีได้บ่อยครั้ง และเกิดขึ้นซ้าๆ ต่อเนื่อง
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ยาวนานในช่วงฤดูฝนจนถึงต้นฤดูหนาว (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง, 2559) เป็นปัญหา
มลภาวะทางน้าทาให้คุณภาพน้าเสื่อมโทรม ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้าลดต่าลงเป็นอันตรายต่อ
สัตว์น้าและแหล่งน้าสูญเสียทัศนียภาพ
ข้อเสนอแนะ
การศึ ก ษาการเกิ ด ภาวะยู โ ทรฟิ เ คชั่ น ครั้ ง นี้ เป็ น เพี ย งการศึ ก ษาความเข้ ม ข้ น ของ
คลอโรฟิลล์-เอ และอิทธิพลจากปริม าณน้าฝน ดังนั้นควรศึกษาปัจจัยการไหลเวียนกระแสน้าในอ่าว
ไทยตอนบนเพื่อวิเคราะห์ทิศทางการแพร่กระจายปริมาณคลอโรฟิลล์ -เอ และวิเคราะห์สาเหตุหรือ
คาดการณ์ สาหรับเพื่อวางแผนจัดการคุณภาพน้าบริเวณอ่าวไทยตอนบนในอนาคตต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้สาเร็จได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร. ภูมิพัฒน์ ภาชนะ และดร.
กฤษนัยน์ เจริญจิตร ผู้ให้คาปรึกษา ตรวจแก้ไข และให้คาแนะนาตลอดมา
ผู้ ท าการศึ ก ษาขอขอบคุ ณ อธิ บ ดี ก รมพั ฒ นาที่ ดิ น ที่ ใ ห้ ค วามอนุ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การใช้
ประโยชน์ที่ดิน ขอขอบคุณผู้อานวยการสานักจัดการคุณภาพน้าที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลคุณภาพ
น้าบริเวณปากแม่น้า และขอขอบคุณผู้อานวยการบริการข้อมูลดิจิทัลอุตุนิยมวิทยาที่ให้ความความ
อนุเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
สุดท้ายนี้ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ให้การ
ช่วยเหลือในการทาวิจัยครั้งนี้จนสาเร็จลุล่วงด้วยดี
เอกสารอ้างอิง
กรมทรัพยากรธรณี (2555), รายงานวิชาการ ธรณีวิทยากายภาพพืนทะเลอ่าวไทยตอนบน, ส่วน
ธรณีวิทยาทางทะเล ส้านักเทคโนโลยีธรณี, กรุงเทพฯ: กรมทรัพยากรธรณี
จริยา อรรคบุตร และคณะ. (2558). การติดตามการเปลี่ยนแปลงแพลงก์ตอนพืชบริเวณอ่าวไทยตอน
ในด้วยการรับรู้จากระยะไกล. การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์แห่งประเทศไทย ครังที่ 8.กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธวัชชัย นาอุดมและคณะ. (2556). การเปลี่ยนแปลงเชิงเวลาและพื้นที่ของคุณภาพน้าทะเลบริเวณอ่าว
ไทยตอนบนในสองฤดูกาลช่วงปี พ.ศ. 2552. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (วิทยาศาสตร์),
18(2), 32-42.
ธีราพร วิริวุฒิกร. (2539) การแปรผันระยะยาวของสารอาหารในอ่าวไทยตอนบน. (วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
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มินตรา มารบุญ และคณะ. (2559). การแพร่กระจายของธาตุอาหารในอ่าวไทย. การประชุมทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55. กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ และอัญญดา มีสุข. (2556). การเปลี่ยนแปลงเชิงเวลาของปริมาณ
คลอโรฟิลล์-เอ บริเวณพื้นผิว ทะเลอันดามันจากการประมวลผล ภาพดาวเทียมอะควา โมดิส
(Aqua MODIS). วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (วิทยาศาสตร์), 18(1), 194-201.
อัศดร คาเมือง. (2553). แนวทางพัฒนาชุดตรวจสอบยูโทรฟิเคชั่นในแหล่งน้าจืดอย่างง่าย: กรณีศึกษา
จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนครนายก. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, กรุงเทพฯ.
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การศึกษาสเตียรอยด์ที่ปลอมปนในยาแผนโบราณด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีแผ่นบาง
Study on Steroids Adulterated in Traditional Medicines
by Thin Layer Chromatography Technique
สุภัทรา สายกระสุน(Supattra Saikrasun) วนิดา ชูหมื่นไวย Vanida Choomuenwai *
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
*
Corresponding author. Email : vanida.c@nrru.ac.th

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาสเตียรอยด์ที่ปลอมปนในยาแผนโบราณที่ขายในเขตตาบลในเมือง อาเภอ
เมื อ ง จั ง หวั ด นครราชสี ม า ด้ว ยเทคนิ ค โครมาโตกราฟี แ ผ่ น บางโดยศึ ก ษาการปลอมปนของส
เตียรอยด์ 2 ชนิด คือ เดกซาเมทาโซน และเพรดนิโซโลน พบว่ามีการปลอมปนสเตียรอยด์ใน
ตัวอย่างยาแผนโบราณจานวน 4 ตัวอย่าง จากตัวอย่างยาแผนโบราณ 97 ชนิด โดยพบเดกซาเม
ทาโซนเพียงชนิดเดียวในตัวอย่างชนิดผง คิดเป็นร้อยละ 3.70 และชนิดลูกกลอน คิดเป็น ร้อยละ
7.69 พบเพรดนิโซโลนเพียงชนิดเดียวในตัวอย่างชนิดน้า คิดเป็นร้อยละ 3.13 และพบสเตียรอยด์
ทั้งสองชนิดในตัวอย่างชนิดเม็ด คิดเป็นร้อยละ 11.11 และพบว่ายาแผนโบราณที่มีการปลอมปนส
เตียรอยด์เป็นยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตารับยาทั้งหมด
คาสาคัญ: ยาแผนโบราณ สเตียรอยด์เพรดนิโซโลนเดกซาเมทาโซน
Abstract
This study investigated steroids adulterated in traditional medicines in
Tambon Nai - Muang, Muang of NakhonRatchasima provice by Thin Layer
Chromatography technique (TLC). Two types of steroids include; dexamethasone
and prednisolone were investigated. The result showed that, there were 4 steroids
adulterated traditional medicines. Only dexamethasone steroid was found in powder
medicine (3.70%) and bolus medicine (7.69%), while prednisolone found in liquid
medicine (3.13%). In addition, both types of steroids were found in tablets medicine
(11.11%). It is noteworthy that all of steroids adulterated traditional medicines are
not registered traditional medicines.
Keywords: Traditional Medicines, Steroids, Prednisolone, Dexamethasone
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บทนา
ในปัจจุบันการใช้ยาแผนโบราณของประชาชนส่วนใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้น อาจเนื่องจากมีราคา
ถูก หาซื้อได้ง่าย รั กษาแล้ ว ได้ผ ลดี หรือแม้ก ระทั่งการรัก ษาด้ว ยแพทย์แผนปัจจุบั น ไม่ประสบ
ผลส าเร็ จ และจากความเชื่อที่ว่า การใช้ยาแผนโบราณนั้นปลอดภัยจากสารเคมีมากกว่ายาแผน
ปัจจุบัน (ดวงทิพย์ อรัญดร และคณะ, 2553) ยาแผนโบราณนั้นผลิตจากสมุนไพรในธรรมชาติ ผ่าน
กรรมวิธีการผลิตที่มาจากภูมิปัญญาชาวบ้านตลอดจนมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ การผลิตให้มีความ
หลากหลาย เพื่อให้ เกิด ความน่ าเชื่อ ถือมากยิ่งขึ้ น เช่ น เป็ นยาสมุ นไพรบรรจุ แคปซู ล เป็ นยาน้ า
สมุนไพรบรรจุขวด เป็นยาผง เป็นยาลูกกลอน เป็นยากวน เป็นยาอัดเม็ด จากข้อดีดังกล่าวทาให้ยา
แผนโบราณ เป็นที่นิยมของประชาชนมากขึ้น แต่ในปัจจุบันพบว่าผู้ผลิตยาแผนโบราณบางรายมีการ
ปลอมปนตัวยาแผนปัจจุบัน คือ สเตียรอยด์ เพื่อให้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยยา
แผนโบราณที่มีสเตียรอยด์ปลอมปนจะมีฤทธิ์ ในการลดการอักเสบ แก้การปวดข้อ การปวดกระดูก
ทาผู้บริโภคที่ใช้ยามีความเสี่ยงต่อภาวะสุขภาพร่างกาย ก่อให้เกิดอันตรายจากโรคต่าง ๆ เช่น โรค
กระเพาะอาหารทะลุ โรคกระเพาะอาหารเป็ น แผล เลื อ ดออกในกระเพาะอาหาร โรคตั บ แข็ ง
ภูมิคุ้มกันของร่างกายต่า ติดเชื้อง่าย ผิวหนังบาง เส้นเลือดเปราะ และแตกง่าย (อาไพ ทองยิน ดี,
2547) นอกจากนี้ ยั งทาให้ เกิดภาวะเสพติด ท าให้ ต้องเพิ่มปริมาณยาขึ้ นเรื่อย ๆ เมื่อหยุดรับ ส
เตี ย รอยด์ ทั น ที จะท าให้ เ กิ ด การขาดสเตี ย รอยด์ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การอ่ อ นเพลี ย เบื่ อ อาหาร ปวด
กล้ามเนื้อ และกระดูก ผู้บริโภคบางรายอาจมีอาการง่วงซึมและสับสน หากได้รับการรักษาไม่ทันท่วงที
อาจทาให้เสียชีวิตได้ (นันทนา กลิ่นสุนทร และคณะ, 2555) ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าสเตียรอยด์ชนิดที่นิยม
ใช้ในยา ชนิดรับประทานปลอมปนในยาแผนโบราณมี 2 ชนิด คือ เพรดนิโซโลน (Prednisolone)
และเดกซาเมทาโซน (Dexamethasone)
ดังนั้นการวิเคราะห์หาปริมาณสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณจึงมีความจาเป็นมาก เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลเบื้ องต้นให้ ประชาชนระวังการใช้ยาแผนโบราณซึ่งอาจมีการปลอมปนของสเตียรอยด์ โดย
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสเตียรอยด์ชนิดเดกซาเมทาโซน และเพรดนิโซโลนที่ปลอมปนใน
ยาแผนโบราณชนิดเม็ดลูกกลอน เม็ด ยาแคปซูล ยาผง และยาน้า ในยาแผนโบราณที่ได้จากแหล่ง
จาหน่ายต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี
แผ่นบาง ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย และสะดวก สามารถตรวจสอบได้หลายๆ ตัวอย่างในเวลาเดียวกัน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ หาสเตี ย รอยด์ ช นิ ด เดกซาเมทาโซน และเพรดนิ โ ซโลนในยาแผนโบราณชนิ ด เม็ ด
ลูกกลอน เม็ด ยาแคปซูล ยาผง และยาน้า
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วิธีดาเนินการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
1. ตัวอย่างยาแผนโบราณทาการเก็บตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) ที่จัดจาหน่ายในร้านขายยาทั่วไป ร้านขายของชา และตลาดนัด ที่ขายในเขตตาบลใน
เมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จานวน 97 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นทั้งยาแผนโบราณที่มี
เลขทะเบียน 72 ตัวอย่าง และไม่มีเลขทะเบียนตารับยา 25 ตัวอย่าง
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ ยาแผนโบราณชนิดเม็ดลูกกลอน เม็ด ยาแคปซูล ยาผง
และยาน้า
3. วิเคราะห์หาสเตียรอยด์ชนิดเดกซาเมทาโซน และเพรดนิโซโลนเท่านั้น ดังแสดง
โครงสร้างของเดกซาเมทาโซน และเพรดนิโซโลน ในภาพที่ 1 และภาพที่ 2

ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างของเพรดนิโซโลน

ภาพที่ 2 แสดงโครงสร้างของเดกซาเมทาโซน
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
1. เครื่องทาแห้งเยือกแข็งสุญญากาศ (Freeze Dryer) รุ่น Labconco freezone 4.5
บริษัท LABCONCO; ประเทศสหรัฐอเมริกา
2. เครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) ยี่ห้อ Hettich รุ่น Universal 32; ประเทศเยอรมนี
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3. เครื่องเขย่า (Vortex Mixer) ยี่ห้อ : Scientific Industries รุ่น : G560E Vortex
Mixer Genie 2; ประเทศสหรัฐอเมริกา
4. เครื่องชั่งละเอียด (Analytical balance) ทศนิยม 4 ตาแหน่ง ยี่ห้อ Mettler
Toledo รุ่น AG245; ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
5. แผ่น TLC ยี่ห้อ Merck รุ่น 1.05554.0001
สารเคมี
1. สารมาตรฐานเดกซาเมทาโซน ชนิด HPLC Grade บริษัท Sigma Aldrich (Thailand)
Co., Ltd.
2. สารมาตรฐานเพรดนิโซโลน ชนิด HPLC Grade บริษัท Acros organics Co., Ltd.
3. เมทานอล (Methanol; CH3OH) ชนิด AR Grade บริษัท RCI Labscan Ltd.
4. อะซีโตไนไตรล์ (Acetonitrile; CH3CN) ชนิด HPLC Grade บริษัท RCI Labscan
Ltd.
5. ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane; CH2Cl2) ชนิด AR Grade บริษัท RCI
Labscan Ltd.
6. เฮกเซน (Hexanes; C6H14) ชนิด AR Grade บริษัท RCI Labscan Ltd.
7. อะซิโตน (Acetone; CH3COCH3) ชนิด AR Grade บริษัท RCI Labscan Ltd.
วิธีการเก็บข้อมูล
1. การสุ่มตัวอย่าง
เลือกการสุ่มอย่างง่าย โดยสุ่มตัวอย่างยาแผนโบราณชนิดเม็ดลูกกลอน เม็ด ยา
แคปซูล ยาผง และยาน้าที่จาหน่ายในร้านขายยาทั่วไป ร้านขายของชา และตลาดนัด ในเขตพื้นที่
ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
2. การวิเคราะห์สารตัวอย่าง
การวิ เ คราะห์ ห าสเตี ย รอยด์ โดยคั ด เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งยาแผนโบราณที่ พ บส
เตียรอยด์จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีแผ่นบาง (Thin Layer Chromatography,
TLC) มาวิเคราะห์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
2.1 การวิเคราะห์หาสเตียรอยด์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีแผ่นบาง
2.1.1 การเตรียมตัวอย่างยาแผนโบราณ
2.1.1.1 นาตัวอย่างยาแผนโบราณมาบดให้ละเอียด (กรณีเป็นชนิด
เม็ด) ชั่งตัวอย่างด้วยเครื่องชั่งละเอียด 4 ตาแหน่ง มา 0.50xx กรัม ใส่ในหลอดปั่นเหวี่ยงเติมเม
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ทานอล ปริมาตร 4 มิลลิลิตร แล้วนาไปเขย่าในเครื่องเขย่า 5 นาที จากนั้นนาไปปั่นเหวี่ยง
ด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยง 10 นาที กรองเอาเฉพาะสารละลายที่ใสใส่ขวดเก็บตัวอย่าง (ทาซ้าอีก 2
ครั้ง โดยเปลี่ยนจากเติมเมทานอลเป็นไดคลอโรมีเทนกับเมทานอลในอัตราส่วน 1 : 1 ปริมาตร 4
มิลลิลิตร และไดคลอโรมีเทน 4 มิลลิลิตร) นาไประเหยให้แห้ง บันทึกน้าหนักของสารสกัดหยาบ
ของตัวอย่างยาแผนโบราณ จากนั้นละลายตัวอย่างด้วยเมทานอล 1 – 2 มิลลิลิตร นาไปทาการ
วิเคราะห์หาสเตียรอยด์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีแผ่นบาง
2.1.1.2
กรณีตัวอย่างยาแผนโบราณชนิดน้าตวงตัวอย่าง ด้วย
กระบอกตวงปริมาตร 5 มิลลิลิตร ทาให้ตัวอย่างแห้งด้วยเครื่องทาแห้งเยือกแข็งสุญญากาศ ละลาย
ตัวอย่างด้วยเมทานอล 1 - 2 มิลลิลิตร จากนั้นกรอง แล้วนาไปทาการวิเคราะห์หาสเตียรอยด์ด้วย
เทคนิคโครมาโตกราฟีแผ่นบาง
2.1.2 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสเตียรอยด์
2.1.2.1 หาระบบตัวทาละลายที่สามารถแยกสารมาตรฐานแล้วมีค่า
Rf ใกล้เคียงกับ 0.5 มากที่สุด โดยใช้สารละลายผสมระหว่างอะซิโตนกับเฮกเซนในอัตราส่วนต่างกัน
พบว่าอัตราส่วน 1 : 1 ค่า Rf ใกล้เคียงกับ 0.5 มากที่สุด
2.1.2.2
การเตรีย มภาชนะส าหรั บทาโครมาโทแกรม (TLC
Chamber) โดยเตรียมสารละลายผสมระหว่างอะซิโตนกับเฮกเซน อัตราส่วน 1 : 1 ปริมาตร 4
มิลลิลิตร
2.1.2.3 การเตรียมแผ่น TLC โดยใช้ดินสอ 2B จุดบนแผ่น silica
gel TLC สาเร็จขนาด 6 x 5 เซนติเมตร 7 จุด ใช้ไม้บรรทัดวัดให้แต่ละจุดห่างกัน 0.5
เซนติเมตร และให้ห่างจากขอบด้านล่างของแผ่น TLC 0.5 เซนติเมตร แล้วเขียนรหัสของสาร
มาตรฐานเพรดนิโซโลน และเดกซาเมทาโซน ล่างจุดที่ 1 และ 2 ส่วนจุดที่ 3 - 7 เขียนรหัสของ
สารตัวอย่างตามลาดับกากับไว้ล่างจุดของแผ่น TLC
2.1.2.4 ใช้หลอดแคปิลลารี (Capillary Tube) ดูดสารสาร
มาตรฐานเพรดนิโซโลน และเดกซาเมทาโซนแตะลงบนจุดที่ 1 และ 2 ดูดสารละลายตัวอย่างแตะ
ลงบนจุดที่ 3 - 7 ตามลาดับ บนแผ่น TLC ที่เตรียมไว้ในข้อที่ 2.1.2.3 โดยแต่ละจุดให้แตะห่างกัน
0.5 เซนติเมตร
2.1.2.5 ใช้ปากคีมคีบปลายบนสุดของแผ่น TLC วางลงใน TLC
Chamber ที่เตรียมไว้ในข้อที่ 2.1.2.1 โดยให้จุดที่แตะสารอยู่เหนือระดับตัวทาละลายเพื่อไม่ให้สาร
สกัดละลายลงไป ปิดฝาให้สนิท รอตัวทาละลายเคลื่อนที่ไปเกือบสุดแผ่น TLC แล้วยกขึ้นจาก TLC
Chamber ขีดระยะที่ตัวทาละลายเคลื่อนที่ได้ เพื่อไว้คานวณค่า (Retardation Factor value) Rf
ดังแสดงในภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 แสดงการขีดระยะที่ตัวทาละลายเคลื่อนที่ได้
2.1.2.6 นาแผ่น TLC ไปตรวจสอบสเตียรอยด์ โดยดูการเรืองแสง
ภายใต้รังสียูวี ที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร ซึ่งสเตียรอยด์ชนิดเพรดนิโซโลน และเดกซาเมทา
โซนจะเรืองแสงที่ตาแหน่งต่างกัน
2.1.2.7 หาค่า Rf ของสารตัวอย่างเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานเพ
รดนิโซโลนและเดกซาเมทาโซน จากสูตร
Rf =

ระยะทางที่สารเคลื่อนที่
ระยะทางที่ตัวทาละลายเคลื่อนที่

ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์หาสเตียรอยด์ที่ปลอมปนในยาแผนโบราณที่ขายในเขตพื้นที่ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เทคนิคโครมาโตกราฟีแผ่นบาง ได้ผลการทดลอง ดังนี้
ผลการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารมาตรฐานสเตียรอยด์ 2 ชนิด คือ เดกซาเมทาโซน
และเพรดนิโซโลน ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีแผ่นบางเพื่อหาค่า Rf ของสารมาตรฐาน ได้ผลการ
ทดลองแสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารมาตรฐานสเตียรอยด์ 2 ชนิด คือ เดกซาเมทาโซน
และเพรดนิโซโลน ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีแผ่นบาง
สารมาตรฐาน
เดกซาเมทาโซน
เพรดนิโซโลน

ค่า Rf ของสารมาตรฐาน
0.38
0.43

จากตารางที่ 1 ผลการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ของสเตียรอยด์ 2 ชนิด คือ เดกซาเม
ทาโซน และเพรดนิโซโลน ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีแผ่นบาง โดยหาระบบตัวทาละลายที่สามารถ
แยกสารมาตรฐานแล้วมีค่า Rf ใกล้เคียงกับ 0.5 มากที่สุด โดยใช้สารละลายผสมระหว่างอะซิโตนกับเฮ
กเซนในอัตราส่วนต่างกัน พบว่าอัตราส่วน 1 : 1 ค่า Rf ใกล้เคียงกับ 0.5 มากที่สุด คือ มีค่า Rf เท่ากับ
0.38 และ 0.43 ตามลาดับ ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แสดงผลการระบบตัวทาละลายที่สามารถแยกสารมาตรฐานแล้วมีค่า Rf ใกล้เคียงกับ 0.5
มากที่สุด
หลังจากนั้นนาตัวอย่างยาแผนโบราณชนิดเม็ดลูกกลอน เม็ด ยาแคปซูล ยาผง และยา
น้า จานวน 97 ตัวอย่าง มาตรวจพิสูจน์หาสเตียรอยด์ที่ปลอมปนในยาแผนโบราณที่ขายในเขตพื้นที่
ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เทคนิคโครมาโตกราฟีแผ่นบาง และเมื่อนามา
ส่องดูการเรืองแสงภายใต้รังสียูวี ที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร ซึ่งพบการปลอมปนของสเตียรอยด์
จานวน 4 ตัวอย่าง โดยพบเดกซาเมทาโซน เพียงชนิดเดียว ในตัวอย่างชนิดผง 1 ตัวอย่าง และชนิด
ลูกกลอน 1 ตัวอย่าง พบเพรดนิโซโลนเพียงอย่างเดียว ในตัวอย่างชนิดน้า 1 ตัวอย่าง และพบส
เตีย รอยด์ทั้งสองชนิดในตัวอย่ างชนิดเม็ด 1 ตัว อย่าง ดังแสดงตัวอย่างในภาพที่ 5 6 7 และ 8
ตามลาดับ
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ภาพที่ 5 แสดงการพบสเตียรอยด์ชนิดเดกซาเมทาโซนในตัวอย่างชนิดผง

ภาพที่ 6 แสดงการพบสเตียรอยด์ชนิดเดกซาเมทาโซนในตัวอย่างชนิดลูกกลอน

ภาพที่ 7 แสดงการพบสเตียรอยด์ชนิดเพรดนิโซโลนในตัวอย่างชนิดน้า
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ภาพที่ 8 แสดงการพบสเตียรอยด์ชนิดเดกซาเมทาโซนและเพรดนิโซโลนในตัวอย่างชนิดเม็ด
จากผลการทดลองข้างต้นสามารถนามาจาแนกตามรายละเอียดต่างๆ ได้ ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 3 4 5 และ 6 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ โดยจาแนกตามแหล่งที่จาหน่าย
แหล่งที่จาหน่าย
ตัวอย่างยาแผนโบราณ
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ร้านขายยาแผนโบราณ
งานจัดแสดงสินค้า
ร้านสะดวกซื้อ
ร้านขายของชา
ตลาดนัด
แหล่งจาหน่ายอื่นๆ
รวม

จานวนแหล่งทีข่ ายยาแผน
โบราณ
6
5
3
4
5
3
3
29

จานวนแหล่งทีข่ ายยาแผน
โบราณที่ตรวจพบสเตียรอยด์
0
0
0
0
2
1
1
4

ร้อยละ
0.00
0.00
0.00
0.00
40.00
33.33
33.33
13.79

จากตารางที่ 2 เมื่อนาตัวอย่างยาแผนโบราณมาจาแนกตามประเภทของแหล่งที่จาหน่าย
พบว่า ร้านที่สุ่มตรวจทั้งหมดมี 29 ร้าน ซึ่งตรวจพบการปลอมปนสเตียรอยด์ จานวน 3 ร้าน คิดเป็น
ร้อยละ 13.79 และจากการตรวจสอบพบว่าร้านขายของชา พบยาที่มีการปลอมปนสเตียรอยด์มาก
ที่สุด คือ ร้อยละ 40 ตลาดนัดและร้านอื่น ๆ พบร้อยละ 33.33 ส่วนร้านขายยาแผนปัจจุบัน ร้านขาย
ยาแผนโบราณ งานจัดแสดงสินค้า และร้านสะดวกซื้อ ตรวจไม่พบการปลอมปนของสเตียรอยด์
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ตารางที่ 3 ผลการตรวจสอบสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ โดยจาแนกตามการขึ้นทะเบียนตาหรับยา
ตัวอย่างยา
จานวนยาที่สุ่มตรวจ
ขึ้นทะเบียนตาหรับยา
72
ไม่ขึ้นทะเบียนตาหรับยา
25
รวม
97

จานวนตัวอย่างยาที่ตรวจพบสเตียรอยด์
0
4
4

ร้อยละ
0.00
16.00
4.12

จากตารางที่ 3 เมื่อนาตัวอย่างยาแผนโบราณมาจาแนกตามการขึ้นทะเบียนตารับยาแผน
โบราณ พบว่าตัวอย่างยาทั้งหมด 97 ตัวอย่าง เป็นยาที่ขึ้นทะเบียนตาหรับยาแผนโบราณจานวน
72 ตัวอย่าง ตรวจไม่พบการปลอมปนสเตียรอยด์ และยาแผนโบราณที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตารับยา
จานวน 25 ตัวอย่าง ตรวจพบว่ามีการปลอมปนสเตียรอยด์ จานวน 4 ตัวอย่าง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ
16 ของยาแผนโบราณที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตารับยา
ตารางที่ 4 ผลการตรวจสอบสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ โดยจาแนกตามชนิดของสเตียรอยด์
ชนิดของยา
ที่สุ่มตรวจ
เม็ด
ลูกกลอน
ผง
แคปซูล
น้า
รวม

จานวนยา
ที่สุ่มตรวจ
9
13
27
16
32
97

จานวนตัวอย่างยาที่ตรวจพบ
สเตียรอยด์
1
1
1
0
1
4

ร้อยละ
11.11
7.69
3.70
0.00
3.13
4.12

จากตารางที่ 4 เมื่ อ น าตั ว อย่ า งยาแผนโบราณมาจ าแนกตามชนิ ด ของยา ซึ่ ง พบการ
ปลอมปนของสเตียรอยด์ จานวน 4 ตัวอย่าง คือ ชนิดผง คิดเป็นร้อยละ 3.70 จากตัวอย่างยา
ชนิดผงทั้งหมด 27 ตัวอย่าง ชนิดลูกกลอน คิดเป็นร้อยละ 7.69 จากตัวอย่างยาชนิดลูกกลอน
ทั้งหมด 13 ตัวอย่าง ชนิดน้า คิดเป็นร้อยละ 3.13 จากตัวอย่างยาชนิดน้าทั้งหมด 32 ตัวอย่าง
และชนิดเม็ด เป็นร้อยละ 11.11 จากตัวอย่างยาชนิดเม็ดทั้งหมด 9 ตัวอย่าง
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ตารางที่ 5 แสดงตัวอย่างที่ตรวจพบสเตียรอยด์โดยจาแนกตามชนิดของสเตียรอยด์
ตัวอย่างที่ตรวจพบสเตียรอยด์
ยาชนิดเม็ด
ยาชนิดลูกกลอน
ยาชนิดผง
ยาชนิดน้า
ร้อยละ (จากตัวอย่างทั้งหมด)

เพรดนิโซโลน
พบ
พบ
ไม่พบ
พบ
3.09

เดกซาเมทาโซน
พบ
ไม่พบ
พบ
ไม่พบ
2.06

หมายเหตุ พบ หมายถึง พบสเตียรอยด์ในตัวอย่างยาแผนโบราณ
ไม่พบ หมายถึง ไม่พบสเตียรอยด์ในตัวอย่างยาแผนโบราณ

จากตารางที่ 5 เมื่อนาตัวอย่างยาแผนโบราณมาจาแนกตามชนิดของยาสเตียรอยด์ ซึ่งพบการ
ปลอมปนของสเตียรอยด์ จานวน 4 ตัวอย่าง โดยพบเดกซาเมทาโซนเพียงชนิดเดียวในตัวอย่างชนิดผง
คิดเป็นร้อยละ 3.70 และชนิดลูกกลอน คิดเป็นร้อยละ 7.69 พบเพรดนิโซโลนเพียงชนิดเดียวใน
ตัวอย่างชนิดน้า คิดเป็นร้อยละ 3.13 และพบสเตียรอยด์ทั้งสองชนิดในตัวอย่างชนิดเม็ด เป็นร้อยละ
11.11 และพบว่า ยาแผนโบราณที่มีการปลอมปน สเตียรอยด์เป็นยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตารับยา
ทั้งหมด
ตารางที่ 6 แสดงตัวอย่างที่ตรวจพบสเตียรอยด์โดยจาแนกตามสรรพคุณของยาแผนโบราณ
ชนิดของโรค
ระบบทางเดินอาหาร
- ยาแก้ริดสีดวงทวาร
- ยาระบาย
- ยาแก้ท้องเสีย
- ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ
- ยารักษาโรคไต
ระบบทางเดินหายใจ
- ยาแก้ภูมิแพ้
- ยาแก้หอบ

จานวนตัวอย่าง ร้อยละจาก
ยาที่สุ่มตรวจ
ทั้งหมด

จานวนตัวอย่างยา
ที่ตรวจพบสเตียรอยด์

ร้อยละจาก
ชนิดของโรค

2
3
2
3

2.06
3.09
2.06
3.09

1

0.00
0.00
0.00
33.33

1

1.03

-

0.00

3
2

3.09
2.06

-

0.00
0.00
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ชนิดของโรค
- ยาแก้ไอ
- ยาแก้ไข้หวัด
ระบบไหลเวียนโลหิต
- ยาบารุงร่างกาย
- ยารักษาโรคความดัน
- ยาบารุงโลหิต
ระบบสืบพันธุ์
- ยาสตรี
- ยารักษามดลูก
- ยาแก้ตกขาวและขับน้าคาวปลา
- แก้อาการอ่อนตัวของเพศชาย
ระบบโครงสร้างและกล้ามเนื้อ
- ยาแก้ปวดเมื่อย
ระบบต่อมไร้ท่อ
- ยารักษาโรคเบาหวาน
ยารักษาโรคอื่นๆ
- ยาบารุงผิวพรรณ
- ยาแก้ลม
- ยาแก้อักเสบ
- โรคผิวหนัง
- แก้ร้อนใน อีสุกอีใส
- ผิดสาแดง
- น้าเหลืองเสีย
- บารุงน้านมให้นมบุตร
รวม

จานวนตัวอย่าง ร้อยละจาก
ยาที่สุ่มตรวจ
ทั้งหมด
10
10.31
2
2.06

จานวนตัวอย่างยา
ที่ตรวจพบสเตียรอยด์
-

ร้อยละจาก
ชนิดของโรค
0.00
0.00

3
4
3

3.09
4.12
3.09

-

0.00
0.00
0.00

8
3
3
2

8.25
3.09
3.09
2.06

-

0.00
0.00
0.00
0.00

12

12.37

-

0.00

4

4.12

1

25.00

6
3
3
6
5
1
2
1
97

6.19
3.09
3.09
6.19
5.15
1.03
2.06
1.03
100.00

1
1
4

0.00
0.00
33.33
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
11.54

จากตารางที่ 6 เมื่อนาตัวอย่างที่ตรวจพบสเตียรอยด์โดยจาแนกตามสรรพคุณของยาแผน
โบราณ พบว่า ตัวอย่างยาที่มีสรรพคุณแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ คิดเป็นร้อยละ 33.33 จาก
จานวนยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ ทั้งหมด 3 ตัวอย่าง ยารักษาเบาหวาน คิดเป็นร้อยละ 25.00
จากจานวนยารักษาเบาหวานทั้งหมด 4 ตัวอย่าง ยาแก้อักเสบคิดเป็นร้อยละ 33.33 จากจานวนยาแก้
อักเสบทั้งหมด 3 ตัวอย่าง และยาแก้ผิดสาแดง คิดเป็นร้อยละ 100.00 จากจานวนยาผิ ดสาแดง
ทั้งหมด 1 ตัวอย่าง และเมื่อนาตัวอย่างที่ตรวจพบสเตียรอยด์โดยจาแนกตามกลุ่มของโรค พบว่ากลุ่ม
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ของโรคระบบทางเดินอาหาร พบ 1 ตัวอย่าง จากทั้งหมด 10 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 10.00 กลุ่มยา
ระบบไร้ท่อ พบ 1 ตัวอย่าง จากทั้งหมด 4 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 25.00 และกลุ่มยารักษาโรคอื่น ๆ
พบ 2 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 7.40 จากทั้งหมด 27 ตัวอย่าง
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาการปลอมปนของสเตียรอยด์ทั้ง 2 ชนิดในยาแผนโบราณ ทาให้ทราบว่ามียา
แผนโบราณที่ขายในเขตในอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นจานวนมาก ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตารับ
ยาตามกฎหมาย ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของยาผง ร้อยละ 3.70 ของยาผงทั้งหมด 27 ตัวอย่าง ยาเม็ด
ร้อยละ 11.11 ของยาเม็ดทั้งหมด 9 ตัวอย่าง ยาลูกกลอน ร้อยละ 7.69 จากยาลูกกลอนทั้งหมด 13
ตัวอย่าง และยาน้า ร้อยละ 3.13 จากทั้งหมด 32 ตัวอย่าง จากผลการศึกษาพบว่า ความเสี่ยงในการ
ใช้ย าแผนโบราณ ที่มีการปนปลอมสารเพรดนิโ ซโลน และเดกซาเมทาโซน ในอาเภอเมือง จังหวั ด
นครราชสีมา ยังคงมีอยู่ ซึ่งกลุ่มยาที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยารักษาโรคเบาหวาน
ยาแก้อักเสบ ทั้งนี้เป็นยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตารับยาทั้งหมด และพบว่าการซื้อยาแผนโบราณ จาก
แหล่งจาหน่ายตลาดนัด คิดเป็นร้ อยละ 40.00 ร้านขายของชา คิดเป็นร้อยละ 33.33 และแหล่ ง
จาหน่ายอื่นๆ คิดเป็น ร้อยละ 33.33 มีความเสี่ยงสูงในการตรวจพบสารดังกล่าว ข้อมูลการวิจัยใน
ครั้งนี้ สามารถใช้เป็นข้อมูลให้แก่ประชาชน ในการเฝ้าระวังการใช้ยาแผนโบราณให้มากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาในเขตพื้นที่อาเภออื่น ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา
2. ควรแนะนาให้ประชาชนเลือกใช้ยาแผนโบราณที่มีการขึ้นทะเบียนตารับยา
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากโครงการส่งเสริมครูผู้มีความสามารถพิเศษทาง
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ (สควค.) และเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของวิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต
คณะผู้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ สาขาวิ ช าเคมี คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครราชสีมา สาหรับอุปกรณ์ สารเคมีและสถานที่สาหรับการวิจัย
เอกสารอ้างอิง
ดวงทิพย์ อรัญดร และคณะ. (2553). “การศึกษาการปนปลอมของสารสเตียรอยด์ เพรดนิโซโลน
และ เดกซาเมททาโซนในยาแผนโบราณในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.” วารสาร
มหาวิทยาลัยทักษิณ. 1: 20 - 30.
นันทนา กลิ่นสุนทร, ตวงพร เข็มทอง และชมพูนุช นุตสถาปนา. (2555). “การศึกษาปริมาณสา
รสเตียรอยด์ที่ปลอมปนในยาสมุนไพร เขตพื้นที่สาธารณสุข 4, 5.” วารสารอาหารและยา.
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การศึกษาผลของตัวทาละลายต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟีนอลิกรวม
ของสารสกัดจากลาต้นยอบ้าน
An Investigation of the Effects of Extracting Solvents on Antioxidant
Activity and Total Phenolic Contents of the Crude Extracts from
Morinda citrifolia Stems
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สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา
*
Corresponding author. E-mail: pornpat335@gmail.com

บทคัดย่อ
ในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและวิเคราะห์หาปริมาณฟีนอลิกรวมของลา
ต้นยอบ้านที่สกัดเย็นด้วยตัวทาละลายที่แตกต่างกัน ได้แก่ เอทานอล เอทานอลต่อน้าในอัตราส่วน
40:60 และสารสกั ด น้ า จากผลการทดสอบฤทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระโดยวิ ธี 2,2-diphenyl-1picrylhydrazyl radical scavenging capacity (DPPH assay) พบว่าสารสกัดหยาบเอทานอลมี
ฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระสูงที่สุด โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 5.75 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร รองลงมา คือสารสกัด
40% เอทานอลต่อน้า และสารสกัดน้า ซึ่งมีค่า IC50 เท่ากับ 8.22 และ 15.22 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
ตามลาดับ โดยใช้ BHT และวิตามินซีเป็นสารมาตรฐาน ซึ่งมีค่า IC50 0.064 และ 0.033 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร ตามลาดับ เมื่อวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกรวม พบว่าสารสกัดเอทานอลมีปริมาณฟีนอลิกรวม
มากที่สุด เท่ากับ 12.870.08 มิลลิกรัมสมมูล กรดแกลลิกต่อน้าหนักสารสกัด จากผลการทดลอง
สามารถคัดเลือกสารสกัดของลาต้นยอบ้านที่มีประสิทธิภาพโดยมีปริมาณสารสาคัญในกลุ่มฟีนอลิ
กรวมสูงที่สุด และมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ DPPH ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องสาอางบารุงผิว หรืออาหารเสริมอย่างมีประสิทธิภ าพต่อไปในอนาคตได้ ทั้งนี้
สาหรับการระบุองค์ประกอบทางเคมีที่มีฤทธิ์ของสารสกัดอาจต้องทาการแยกสารบริสุทธิ์และพิสูจน์
ทราบโครงสร้างทางเคมีต่อไป
คาสาคัญ: ยอบ้าน ตัวทาละลาย ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณฟีนอลิกรวม
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Abstract
Air-dried stems of Morinda citrifolia were extracted by maceration using
different solvents including ethanol, 40% ethanol/water and water. All crude extracts
were further studied for antioxidant activity and analyzed total phenolic contents
(TPC). The results showed that the crude ethanol extract displayed highly antioxidant
activity with IC50 value of 5.75 mg/mL which were more than crude 40%
ethanol/water and water extracts with IC50 values of 8.22 and 15.22 mg/mL,
respectively in comparison to BHT (IC50 0.064 mg/mL) and vitamin C (IC50 0.033
mg/mL) as standard compounds. For total phenolic contents (TPC) of the crude
ethanol extract, it showed the most TPC with a value of 12.870.08 mgGAE/g crude
extract. The finding of this study indicated that the crude ethanol extract of Morinda
citrifolia showed the highest activity and great potential for cosmetic and food
supplement applications. However, the identification of active compounds of the
crude extract could be further confirmed by purification and elucidation.
Keywords: Morinda citrifolia, solvents, antioxidant, total phenolic contents
บทนา
อนุมูลอิสระ (free radicals) เป็นโมเลกุลที่ไม่เสถียร เนื่องจากมีอิเล็ กตรอนเดี่ยว 1 ตัว อยู่
แถบเวเลนซ์ (valence shell) โดยปกติสารชีวโมเลกุลต่างๆ เช่น ไขมัน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต DNA
และ RNA เป็นต้น จะเป็นองค์ประกอบของเซลล์ในร่างกายของมนุษย์ ซึ่งสารชีวโมเลกุลเหล่านั้นจะมี
อิเล็ กตรอนอยู่ เป็ น คู่ทาให้ โ มเลกุล เสถียร แต่ถ้ามีอนุมูล อิ ส ระมาดึงอิเล็ กตรอนไป 1 ตัว ส่ งผลให้
โมเลกุลเหล่านั้นขาดอิเล็กตรอนและเกิดความไม่เสถียร จึงต้องไปดึงอิเล็กตรอนจากโมเลกุลอื่นมา
อย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ (chain reaction) ทาให้ร่างกายสูญเสียสมดุล อย่างไรตาม
ธรรมชาติของ ร่างกายจะมีระบบต้านออกซิเดชัน (antioxidant) ซึ่งร่างกายสามารถสร้างขึ้นได้เอง
ทาหน้าที่ ควบคุมและช่วยยับยั้งอนุมูลอิสระไม่ให้ทาลายเซลล์ภายในร่างกาย แต่ถ้าร่างกายมีปริมาณ
อนุ มู ล อิ ส ระมากเกิ น ที่ ร ะบบต้ า นออกซิ เ ดชั น จะจั ด การได้ จ นท าให้ เ กิ ด ภาวะเครี ย ดออกซิ เ ดชั น
(oxidative stress) จะก่อให้เกิดผลเสียต่อเซลล์ทาให้เซลล์เสื่อมสภาพอันนาไปสู่ภาวะการเกิดพยาธิ
สภาพของโรคบางโรคขึ้น เช่น โรคหั ว ใจ โรคมะเร็ง โรคความดั นโลหิ ตสู ง โรคความอั ล ไซเมอร์
(Alzheimer) และโรคพาร์กินสัน (Parkinson) เป็นต้น
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สารต้านอนุมูลอิสระ จึงมีบทบาทสาคัญต่อร่างกายที่จะดักจับอนุมูลอิสระ ช่วยลดอัตราเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคต่างๆได้ ซึ่งแหล่งสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติพบในพืช ผัก และผลไม้หลายชนิด
โดยจะมีกลุ่มสารสาคัญ ได้แก่ สารฟีนอลิก (phenolic compounds) เบต้า-แคโรทีน (betacarotenes) แคโรทีน อยด์ (carotenoids) วิตามินซี (vitamin C) และแอนโทไซยานิน
(anthocyanins) รวมทั้งพบว่ายังเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เช่น สารสกัดจากแปะก๊วย
เมล็ดองุ่น และชา เป็นต้น (ไมตรี สุทธจิตต์, 2545)
ยอบ้าน (Morinda citrifolia L.) เป็นสมุนไพรพื้นบ้านชนิดหนึ่งในที่คนไทยทุกภูมิภาครู้จัก
กันดี มีคุณค่าทางอาหารและสรรพคุณ ดังนี้ ใบยอ ใช้แก้ท้องร่วง ลดไข้ ผลยอ แก้คลื่นไส้อาเจียน
และขับลม ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์น้าลูกยอช่วยลดความดันได้อีกด้วย สาหรับยอบ้านมีรายงานวิจัย
พบว่าสารสกัดหยาบเมทานอลส่วนของผลและน้าลูกยอมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (Yang et al., 2010;
Su et al., 2005) โดยทาการทดสอบด้วยวิธี DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl radirals)
และ ONOO- (Peroxynitrites) อีกทั้งยังแสดงฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย (antimicrobial) และต้านการ
อักเสบ (anti-inflammatory) (Sang et al., 2003; Takashima et al., 2007) นอกจากนี้สารสกัด
หยาบเอทานอลจากรากยอบ้านยังสามารถยับยั้งการทางานของเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเทอเรสได้
(ดามรัศมน และคณะ, 2561) โดยกลุ่มสารสาคัญที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ได้แก่ สารกลุ่มแอนทราควิ
โนน (anthraquinones) ฟลาโวนอยด์ (flavonoids) อนุพันธ์ของคูมาริน (coumarins) และ อิริ
ดอยด์ (iridoids) เป็นต้น สาหรับงานวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลของตัวทาละลายที่มีขั้ว
ต่างกันต่อปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดและความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระของสารสกัดจากลาต้น
ยอบ้าน ทั้งนี้คาดว่าองค์ความรู้ที่ได้รับสามารถเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนให้ช่วยกันอนุรักษ์และ
ส่งเสริมการปลูกยอบ้านและพัฒนาต่อยอดนาไปสู่ด้านการแพทย์ รวมทั้งผลการทดลองที่ได้อาจจะ
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการแยกสารบริสุทธิ์ที่ออกฤทธิ์ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาฤทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระโดยวิ ธี 2,2-diphenyl-1-picrylhdrazyl
radical
scavenging assay (DPPH assay) และหาปริมาณสารฟีนอลิกรวมทั้งหมดของสารสกัดจากลาต้นยอ
บ้านที่สกัดด้วยตัวทาละลายต่างกัน
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วิธีดาเนินการวิจัย
การตรวจสอบเอกลักษณ์ของสมุนไพรยอบ้าน
เก็บตัวอย่างพืชแห้ง ตามวิธีของก่องกานดาและวรดลต์ (2559) ปี 2560 ณ ตาบลหนองแม่
แตง อาเภอไทรงาม จังหวัดกาแพงเพชร ดาเนินการตรวจสอบเอกลักษณ์และระบุชนิดพืชอัดแห้ง โดย
ผศ.ดร.กาญจนา ธนนพคุณ มีเลข voucher specimen QBG. No. 105894 และเก็บรักษาตัวอย่าง
พืชอัดแห้งไว้ ณ ห้องเก็บรวบรวมพรรณไม้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม และหอพรรณไม้ สวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
การเตรียมตัวอย่างยอบ้านก่อนการสกัด
นาตัวอย่างลาต้นยอบ้านจากตาบลหนองแม่แตง อาเภอไทรงาม จังหวัดกาแพงเพชร ปี พ.ศ.
2560 มาตากแห้งที่อุณหภูมิห้องในบริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวกเพื่อป้องกันสารสาคัญสลายตัว
จากนั้นบดด้วยเครื่องบดอย่างหยาบ
การเตรียมสารสกัดจากยอบ้านด้วยวิธีการสกัดเย็น
ชั่งส่ว นล าต้นยอบ้ านแห้ งบดอย่างหยาบ นามาสกัดเย็นโดยใช้ตัว ทาละลายที่แตกต่างกัน
ได้แก่ เอทานอล เอทานอลและน้าในอัตราส่วน 40:60 และน้า แช่พืชตัวอย่างด้วยตัวทาละลายแต่ละ
ชนิดไว้ที่อุณหภูมิห้องพร้อมทั้งกวนเป็นครั้งคราว เป็นเวลา 1 สัปดาห์ จากนั้นกรองด้วยผ้าขาวบาง
แล้วนากากมาสกัดซ้าด้วยตัวทาละลายเดิมจนกระทั่งสารสกัดใสไม่มีสี นาแต่ละสารสกัดที่กรองได้
ทั้งหมดไประเหยตัวทาละลายออกด้วยเครื่องระเหยแห้งลดความดันแบบหมุน (rotary reduced
pressure evaporator) จนได้สารสกัดหยาบเอทานอล สารสกัดหยาบ 40% เอทานอลและน้า และ
สารสกัดหยาบน้า มีร้อยละของสารสกัดหยาบ (% of yield) เท่ากับ 3.91, 3.25 และ 3.78%
ตามลาดับ เก็บสารสกัดหยาบทั้งหมดในขวดสีชาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อทดสอบฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระและหาปริมาณฟีนอลิกรวมต่อไป
การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยวิธี DPPH radical scavenging assay
ทดสอบตามวิธีของ Yen และ Hsieh (1997) เตรียมสารสกัดที่ความเข้มข้น 20.0 mg/mL
จากนั้นเจือจางลงให้มีความเข้มข้น 10.0, 5.00, 2.50, 1.25 และ 0.625 mg/mL ในเมทานอล เติม
สารละลายตัวอย่างแต่ละความเข้มข้น ปริมาตร 50 L ลงในช่องของไมโครเวลเพลท (microwell
plate) จากนั้นเติมสารละลาย 0.3 mM DPPH ปริมาตร 200 L ลงไปแล้ว เขย่าให้เข้ากัน ทิ้งไว้ที่
มืดอุณหภูมิห้อง 30 นาที แล้ววัดค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร โดยมีเมทา
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นอลเป็นสารละลายแบงค์ (blank solution) ทาการทดลองซ้า โดยเปลี่ยนจากสารสกัดเป็นสาร
มาตรฐาน BHT และ วิตามินซี (ascorbic acid) เข้มข้น 1-0.1 mg/mL คานวณร้อยละการต้าน
อนุมูลอิสะ (% radical scavenging) จากสมการคานวณ ดังนี้
% radical scavenging = (1-(Asample/Acontrol)*100
เมื่อ Asample = ค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้ของสารทดสอบที่ผสมกับ DPPH
Acontrol = ค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้ของตัวทาละลายที่ผสมกับ DPPH
หมายเหตุ แต่ละความเข้มข้นทาการทดสอบ 3 ซ้า
การหาปริมาณฟีนอลิกรวมด้วยวิธี Folin-Ciocalteu colorimetric assay
ทาการทดสอบตามวิธีของ Folin และ Ciocalteu (1927) เติมสารสกัดหยาบแต่ละตัวทา
ละลายที่ความเข้มข้น 10 mg/mL ปริมาตร 500 L ผสมกับ Folin- Cioculteu reagent (10%
v/v) ปริมาตร 2.5 mL ตั้งทิ้งไว 6 นาที จากนั้นเติมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต (7.5% w/v) 2 mL
เขย่าตั้งทิ้งไว้ในที่มืดอุณหภูมิห้อง 90 นาที จากนั้นวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโน
เมตร ทาการทดลองตัวอย่างละ 3 ซ้า นาค่าการดูดกลืนแสงเฉลี่ยเทียบกับกราฟมาตรฐานสารละลาย
กรดแกลลิกเข้มข้น 400, 300, 200, 100, 50 และ 25 g/mL มีสมการเส้นตรง คือ y = 0.0189x +
0.3271 และมีค่า R2 = 0.9965 และคานวณปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดในหน่วยมิลลิกรัมสมมูลของ
กรดแกลลิกต่อน้าหนักพืชแห้ง 1 g (mgGAE/g dried weight)
ผลการวิจัย
ผลการสกัดลาต้นยอบ้านโดยวิธีการสกัดเย็นด้วยตัวทาละลายที่ต่างกัน พบว่าสารสกัดหยาบ
ที่ได้มีลักษณะเหนียวหนืดสีน้าตาลเหลือง และมีร้อยละของสารสกัด ต่อน้าหนักลาต้นแห้งใกล้เคียงกัน
(ตาราง 1)
ตาราง 1 ร้อยละของน้าหนักลาต้นแห้งที่สกัดด้วยตัวทาละลายต่างกัน
ตัวทาละลาย

น้าหนักพืชแห้ง (กรัม)

เอทานอล
เอทานอลต่อน้า (40:60)
น้า

46.22
30.73
30.94

น้าหนักของสารสกัด
(กรัม)
1.81
1.00
1.17

ร้อยละโดย
น้าหนัก
3.91
3.25
3.78
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เมื่อนาสารสกัดเอทานอล 40% เอทานอลต่อน้า และน้า ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี
วัดปริมาณการต้านอนุมูลอิสระ DPPH เนื่องจากเป็นวิธีที่ไม่ซับซ้อน ใช้สารปริมาณน้อย ง่าย และ
สะดวกต่อการวิเคราะห์ (Mishra et al., 2012) พบว่าสารสกัดเอทานอลแสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้
ดีที่สุด เมื่อเทียบกับสารสกัด 40% เอทานอลต่อน้า และสารสกัดน้า โดยมีค่า มีค่า IC50 เท่ากับ
5.75, 8.22 และ 15.22 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ เมื่อเทียบกับสารมาตรฐาน ได้แก่ BHT และ
วิตามินซี โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 0.064 และ 0.033 mg/mL ตามลาดับ (ตารางที่ 2-3 ภาพที่ 1)
จากนั้นวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดลาต้นยอบ้านด้วยเอทานอล 40%เอทานอลต่อน้า
และน้า เทียบกับกราฟมาตรฐานของกรดแกลลิก (ภาพที่ 2) พบว่าสารสกัดเอทานอล มีปริมาณฟีนอ
ลิกรวมสูงสุด มีค่าเท่ากับ 12.87 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิกต่อน้าหนักสารสกัด ส่วนสารสกัด 40%เอ
ทานอลต่อน้า และสารสกัดน้า มีค่าเท่ากับ 10.90 และ 6.30 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิกต่อน้าหนัก
สารสกัด ตามลาดับ (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 2 ร้อยละการต้านอนุมูลอิสระ DPPH ของสารสกัดจากลาต้นยอบ้านด้วยตัวทาละลายต่างๆ
ร้อยละของการต้านอนุมูลอิสระ (% radical scavenging)
ตัวทาละลาย
เอทานอล
เอทานอลต่อน้า
(40:60)
น้า

20 mg/mL

10 mg/mL

63.890.71

5 mg/mL

2.5mg/mL

1.25 mg/mL

56.740.23 48.981.02

40.551.06

31.910.85

73.890.39

55.420.25 35.090.67

19.050.02

1.520.41

55.000.57

41.051.48 28.130.72

9.460.72

2.610.34

ตาราง 3 ปริมาณฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟีนอลิกรวมในสารสกัดหยาบลาต้นยอบ้านที่สกัด
ด้วยตัวทาละลายต่างกัน
ตัวอย่าง
สารสกัดเอทานอล
สารสกัดเอทานอลต่อน้า
(40:60)
สารสกัดน้า
BHT
Vitamin C

ปริมาณสารฟีนอลิกรวม
(mg GAE/g crude extract)
12.870.08

ปริมาณฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ; IC50 (mg/mL)
5.75

10.900.11

8.22

6.300.01
-

15.22
0.064
0.033

934

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

16.0

[ค่า]

14.0

IC50 (mg/mL)

12.0
10.0

[ค่า]

8.0

[ค่า]

6.0
4.0
2.0
0.0

สารสกัดเอทานอล สารสกัดเอทานอลต่อน้า

สารสกัดน้า

[ค่า]

[ค่า]

BHT

วิตามินซี

ภาพ 1 ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากลาต้นยอบ้านด้วยตัวทาละลายที่ต่างกันเทียบ
กับสารมาตรฐาน

ค่าการดูดกลืนแสงที่ 765 นาโนเมตร
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R² = 0.9965

4
2
0
0

100

200

300

400

500

600

ความเข้มข้นของสารละลายกรดแกลลิก (mg/mL)

ภาพ 2 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงกับความเข้มข้นของกรดแกลลิก (mg/mL)
สรุปและอภิปรายผล
การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟี นอลิกรวมของสารสกัดจากลาต้นยอบ้านที่
สกัดด้วยตัวทาละลายที่ต่างกัน ได้แก่ เอทานอล 40% เอทานอลต่อน้า และน้า พบว่าสารสกัดเอทา
นอลสามารถต้านอนุมูลอิสระได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับตัวทาละลายอื่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภา
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เกล้าและชญานิศา (2558) ที่รายงานว่าสารสกัดจากสมุนไพรเอทานอลมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่า
สารสกัด 40%เอทานอลต่อน้า และน้า ทั้งนี้เนื่องมาจากชนิดสารสาคัญของยอบ้านที่มีรายงานไว้ส่วน
ใหญ่เป็นสารในกลุ่มแอนทราควิโนน (anthraquinones) ฟลาโวนอยด์ (flavonoids) อนุพันธ์ของคู
มาริน (coumarins) และ อิริดอยด์ (iridoids) เป็นต้น (Kamiya et al., 2005; Wang et al., 2016)
โดยสารประกอบกลุ่มดังกล่าวนี้ สามารถออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ดีมากและยังสามารถละลายเอ
ทานอลได้ดี ตามกฏการละลาย (like dissolves like) จึงส่งผลให้สารสกัดเอทานอลของยอบ้านออก
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าสารสกัดในตัวทาละลายอื่นๆ ในส่วนสารสกัดจากตัวทาละลายน้าหรือ
สารสกัดจากตัวทาละลายที่มีขั้วสูงมาก บางส่วนอาจจะเป็นเกลือหรือสารประกอบมีขั้วที่มีโครงสร้าง
เล็กออกมาผสมกันอยู่ และโดยส่วนมากเกลือหรือสารประกอบมีขั้วสูงที่มีโครงสร้างเล็กมักจะไม่ออก
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ นั่นหมายความว่า สารสกัดจากตัวทาละลายที่มีขั้วสูงมากเช่นสารสกัดน้า หรือ
40% เอทานอล ย่อมน่าจะมีเกลือหรือสารประกอบมีขั้วสูงที่มีโครงสร้างเล็กผสมอยู่ ส่งผลให้ฤทธิ์ใน
ต้านอนุมูลอิสระโดยรวมของสารสกัดลดลงเมื่อใช้ตัวทาละลายที่มีขั้วสูงขึ้น จากการศึกษาตัวทาละลาย
ต่ อ ปริ ม าณฟี น อลิ ก รวมของสารสกั ด จากล าต้ น ยอบ้ า น พบว่ า สารสกั ด เอทานอลมี ป ริ ม าณ
สารประกอบฟี น อลิ ก ทั้ง หมดสู ง ที่ สุ ด เมื่อ เที ยบกั บ ตัว ท าละลายอื่ น ๆ เป็ นที่ ท ราบกั นดี อ ยู่ แล้ ว ว่ า
สารประกอบฟีนอลิกเป็นสารสาคัญที่มีสมบัติต้านอนุมูลอิสระที่สามารถพบได้ทั่วไปในพืชหลายชนิด
โดยทาหน้าที่ในการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน ทาให้อนุมูลอิสระมีความเสถียรขึ้น (Andarwulan et
al., 2010, Sowndhararajan & Kang, 2013) จากผลการทดลองสรุปได้ว่า สารสกัดเอทานอลมี
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดสูงที่สุดแสดงว่าตัวทาละลายเอทานอลเป็นตัวทาละลายอินทรีย์ที่
สามารถละลายสารประกอบฟีนอลิกออกมาได้ดีที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลที่ดีที่สุดในการออกฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระ
ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้ได้สร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับระบบตัวทาละลายเหมาะสมและมีประสิทธิภาพใน
การต้านอนุมูลอิสระและได้ปริมาณสารฟีนอลิกรวมของสารสกัดจากลาต้นยอบ้านดีที่ สุด แต่อย่างไรก็
ตามควรศึกษาความสามารถในต้านอนุมูลอิสระวิธีอื่นๆ เช่น วิธี Ferric reducing antioxidant
power assay (FRAP) และ ABTS radical cation decolorization assay เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูล
ในการแยกสารบริสุทธิ์และพิสูจน์ทราบโครงสร้างต่อไป
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บทคัดย่อ
ภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญ เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญของการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนทั่วโลกและประเทศไทย วัตถุประสงค์
สาหรับการศึกษาในครั้งนี้คือ เพื่อค้นหาความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะไขมันในเลือดสูง
ในผู้ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี ห รื อผู้ ป่ ว ยโรคเอดส์ ในโรงพยาบาลสมเด็ จพระญาณสั ง วร จั ง หวั ด เชี ย งราย
ทาการศึกษาแบบภาคตัดขวาง ดาเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามารักษาที่แผนก จานวน
578 คน ระหว่างเดือน มกราคม ถึง มีนาคม พ.ศ.2561 โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านลักษณะทาง
ประชากร และข้อมูลด้านผลคลินิกทางห้องปฏิบัติการ ภาวะไขมันในเลือดมาจากการวินิจฉัยของ
แพทย์โดยอ้างอิงตามเกณฑ์ของ National Cholesterol Education Program (NCEP) และทาการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้การทดสอบสถิติพหุโลจิสติก ผลการศึกษาพบความชุกของภาวะ
ไขมันในเลือดสูง ร้อยละ 20.1 และพบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะไขมันในเลื อดสูง ได้แก่ อายุ
(Adjusted OR=2.64; 95% CI=0.78-8.95) ความดันโลหิตสูง (Adjusted OR=3.75; 95%
CI=2.08-6.75) ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า ความชุกของภาวะไขมันในเลือดสูงในการศึกษาครั้งนี้ค่อนข้าง
สูง ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อลดภาวะไขมันในเลือดสูงของ
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ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยโรคเอดส์ในโรงพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรมและคัดกรองผู้ที่เสี่ยงต่อการ
เกิดภาวะไขมันในเลือดสูงให้ได้รับการช่วยเหลือและดูแลอย่างเหมาะสม
คาสาคัญ: ความชุก ภาวะไขมันในเลือดสูง ผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยโรคเอดส์
Abstract
In Thailand, dyslipidemia is one of the most important public health
problems. Dyslipidemia is a major risk factor for development of cardiovascular
disease that causes deaths around the world including Thailand. The objectives of
this study aimed to investigate the prevalence and associated factors of dyslipidemia
among HIV/AIDS patients in Somdej Phrayansangworn hospital. A Cross-sectional
survey study was conducted in participants from ART Clinic, Somdej
Phrayansangworn Hospital. Data were collected from January to March 2018. This
study recruited a total of 578 patients. The research instruments consisted of sociodemographic factors and laboratory data. Dyslipidemia was diagnosed by physicians
under NID criteria. After data collection, it was analyzed by descriptive analysis such
as frequency, percentage, mean, standard deviation, and multiple logistic regression
analysis. The results revealed that prevalence of dyslipidemia was about 20.1 %.
Multiple logistic regression analysis revealed significant association between age
(Adjusted OR=2.64; 95% CI=0.78-8.95) and hypertension (Adjusted OR=3.75; 95%
CI=2.08-6.75). Our findings indicated a high prevalence of dyslipidemia among
HIV/AIDS patients. Thus, this study supports a necessity to promote and prevent
dyslipidemia in HIV/AIDS patients and also risk group should be screening for
dyslipidemia for proper management in routine ART clinical care in Chiang Rai
Province.
Key words: Prevalence, Dyslipidemia, HIV/AIDS Patients
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บทนา
ภาวะไขมันในเส้นเลือดสูง (Dyslipidaemia) เป็นภาวะที่มีระดับไขมันในกระแสเลือดสูงกว่า
ปกติ ซึ่งภาวะดังกล่าวเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขได้ ในการประมาณความเสี่ยงของโรคหัวใจและ
หลอดเลือด มีผู้เสียชีวิต 4 ล้านคนต่อปีทั่วโลก (นุศรา หมัดบวช, 2557) การติดเชื้อโรคเอชไอวีหรือ
ผู้ป่ ว ยโรคเอดส์ ยั งคงเป็ น ปั ญหาทางด้านสาธารณสุ ขไทยที่ส าคัญในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสาเหตุห ลั กที่
ก่อให้เกิดความสูญเสียอันเนื่องมาจากการตายก่อนวัยอันควรมากที่สุดทั้งในเพศชายและเพศหญิง
และเป็นสาเหตุลาดับแรกของความสูญเสียปีสุขภาวะ ได้มีการคาดประมาณว่าในปี พ.ศ. 2558 มีผู้ติด
เชื้อเอชไอวี จานวนสะสม 1,526,028 ราย ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ จานวน 6,759 คน ในปี พ.ศ.
2559 (สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข, 2554)
ความสาเร็จของการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี ทาให้มีจานวนผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ
เอชไอวีลดลง(Grinsztejn et al., 2013) ผู้ติดเชื้อมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น (Bendavid et al., 2012) และ
สามารถลดการติดเชื้อฉวยโอกาส(Hoffmann et al,2011) ข้อมูลจากการสารวจของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและยุโรปพบว่าผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ที่รักษาด้วยยาต้านไวรัสมีโรคแทรกซ้อนคือโรคไม่
ติดต่อเพิ่มขึ้น(Mocroft et al., 2002) ผู้ป่วยสามารถมีภาวะเมตาบอลิก เป็นโรคแทรกซ้อนได้ จาก
การศึกษาของ Nguyen ได้พบว่าความชุกของภาวะเมตาบอลิกในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลกมีจานวน
ร้อยละ 36.6 โดยพบในเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 23.2 เพศชายคิดเป็นร้อยละ 13.4 และประมาณร้อย
ละ 20 ถึง 25 ของคนทั่วโลกมีภาวะเมตาบอลิกและมีจะความเสี่ยงเป็นสองเท่าที่จะเสียชีวิตจาก
โรคหัวใจวาย(Nguyen et al., 2016) จากการศึกษาของ Jantarapakd ได้รายงานความชุกของภาวะ
เมตาบอลิกในผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทย โดยพบความชุกร้อยละ 22.4 (Jantarapakde et al.,
2014)
ภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นโรคทางเมตาบอลิกที่เจอบ่อยที่สุดในผู้ป่วยเอชไอวี( Husain et al.,
2015)จากการศึกษาของ Bekolo และคณะพบความชุกของภาวะไขมันในเลื อดสูงร้อยละ 70
(Bekolo et al., 2014) สหพันธ์เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation) กล่าว
ว่า ระดับไขมันในเลือดสูงถือเป็นปัจจัยสาคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดภาวะเมตาบอลิกได้ ในปัจจุบัน
การศึกษาถึงความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะระดับไขมันในเลือดสูงผิดปกติในผู้ป่วยเอช
ไอวีที่ ม ารั ก ษาในโรงพยาบาลสมเด็จ พระญาณสั งวรมี อ ย่า งจากั ด การศึก ษาในเรื่ องนี้ จึง น่ าจะมี
ประโยชน์ในการนาไปเป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อวางแนวทางในการป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนภาวะเม
ตาบอลิกในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะไขมันในเส้นเลือดสูงในผู้ติด เชื้อเอชไอ
วีหรือผู้ป่วยโรคเอดส์ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดเชียงราย
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Analytical cross-sectional study
design) ในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่มารักษาที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัด
เชียงราย
ทาการเก็บข้อมูลทุติยภูมิจากทะเบียนของผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรักษาในปีงบประมาณ 2560
โดยกาหนดเกณฑ์การคัดเข้า (inclusion criteria) ได้แก่
1. ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยโรคเอดส์
2. มีอายุมากกว่า 18 ปี
3. เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย อย่างน้อย 1 ปี
4. เป็นผู้รับประทานยาต้านไวรัสมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน
เกณฑ์การคัดออก (exclusion criteria) ได้แก่
1. ผู้ป่วยเอชไอวีที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะไขมันในเลือดสูงก่อนการรับยาต้านไวรัส
2. ข้อมูลในส่วนของผลทางห้องปฏิบัติการไม่ครบถ้วน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ ดัชนี
มวลกาย ระดับการศึกษา อาชีพ การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ และการรับประทานยาต้านไวรัส
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านผลคลินิกทางห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย ระดับน้าตาลในเลือดหลังจาก
การอดอาหาร 8 ชั่วโมง (Fasting blood sugar) ระดับความดันโลหิตขณะหัวใจมีการบีบตัว
(Systolic blood pressure หน่วย mmHg) และ ระดับความดันโลหิตขณะหัวใจมี การคลายตัว
(Diastolic blood pressure หน่วย mmHg)
ส่วนตัวแปรตามในการศึกษานี้ ได้แก่ ภาวะไขมันในเส้นเลือดสูง (Dyslipidemia) โดยศึกษา
ผลการวินิจฉัยจากแพทย์ ซึ่งพิจารณาจากค่า FBS (mg/dl), Triglycerides (mg/dl), Male HDL
Cholesterol (mg/dl), Female HDL cholesterol ตามเกณฑ์ของNational Cholesterol
Education Program (NCEP)
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จานวน
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุดและต่าสุด และสถิติเชิงอนุมานเพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
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ความสัมพันธ์กับภาวะไขมันในเส้นเลือดสูงด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุโลจิสติกส์ (Multiple logistic
regression) โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ค่า p<0.05
การวิจัยครั้งนี้ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
และได้รับการอนุมัติให้เข้าถึงข้ อมูลเวชระเบียนจากผู้อานวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร
จังหวัดเชียงราย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผลการวิจัย
จากการสารวจผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ ทั้งหมด 578 คน พบผู้ที่เกิดภาวะไขมัน
ในเลือดสูง 116 คน พบว่า มีความชุกของภาวะไขมันในเลือดสูงร้อยละ 20.1 ดังแสดงในตารางที่ 1
จากการศึกษา พบกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจานวน 578 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 287
คน (ร้อยละ 49.7) มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 41-50 ปี (ร้อยละ 49.8) ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป จานวน
263 คน (ร้ อยละ 45.5) ไม่มีโรคประจาตัว จานวน 392 คน (ร้อยละ 67.8) ปัจจุบันไม่ได้สูบบุหรี่
จานวน 503 คน (ร้อยละ 87) ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ จานวน 545 คน (ร้อยละ 94.3) ดัชนีมวลกายอยู่ใน
ระดับปกติ จานวน 328 คน (ร้อยละ 56.7) ส่วนใหญ่รับประทานยาสูตร GPO-VIR S (ร้อยละ 64)
ระดับน้าตาลในเลือดมีค่าปกติ จานวน 559 คน (ร้อยละ 96.7) Systolic blood pressure อยู่ใน
ระดับปกติ จานวน 410 คน (ร้อยละ70.9) Diastolic blood pressure อยู่ในระดับปกติ จานวน
429 คน (ร้อยละ 74.2) ดังตารางที่ 2
เมื่อทาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบตัวแปรเดี่ยว (Univariate analysis) ในปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ 5 ปัจจัยได้แก่ อายุ โรคเรื้อรัง โรคความดันโลหิตสูงและระดับความดันโลหิต Systolic
blood pressure และ Diastolic blood pressure พบว่า มีความสัมพันธ์กับภาวะไขมันในเลือดสูง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ p <0.05 แสดงในตารางที่ 2
หลังจากนั้นจึ งนาทั้ง 6 ปัจจัยเข้าทาการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณแบบลอจิส ติก(Multiple
logistic regression) พบว่า มี 2 ตัวแปร ได้แก่ ผู้ที่มีอายุมากกว่า50 ปี มีความสัมพันธ์กับภาวะไขมัน
ในเลือดสูง 2.64 เท่า (Adjusted OR= 2.64; 95% CI=0.78-8.95) ความดันโลหิตสูงมีความสั มพันธ์
กับภาวะไขมันในเลือดสูง 3.75 เท่า (Adjusted OR= 3.75; 95% CI=2.08-6.75) อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ p<0.05 ดังตารางที่ 3
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ตาราง 1 ความชุกภาวะไขมันในเลือดสูงและค่าอื่นๆของผู้ติดเชื้อในผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยโรคเอดส์
(n=578)
ความชุก
จานวน
ร้อยละ
ภาวะไขมันในเลือดสูง
มี
116
20.1
ไม่มี
462
79.9
ค่าไขมันในเส้นเลือดอื่นๆ
Triglyceride
ปกติ (<150 ml/dl)
395
68.3
ผิดปกติ (> 150 ml/dl )
183
31.7
Total cholesterol
ปกติ (<200 ml/dl)
411
71.1
ผิดปกติ (> 200 ml/dl)
167
28.9
low-density lipoprotein(LDL)
ปกติ (<160 mg/dl)
558
96.5
ผิดปกติ (≥160 mg/dl)
20
3.5
High-density lipoprotein(HDL) ชาย n=291
ปกติ (>40 mg/dl)
229
78.7
ผิดปกติ (<40 mg/dl)
62
21.3
High-density lipoprotein(HDL) หญิง n=287
ปกติ (>50 mg/dl)
233
81.2
ผิดปกติ (<50 mg/dl)
54
18.8
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆกับภาวะไขมันในเลือดสูงโดยใช้สถิติตัวแปร
เชิงเดี่ยว
ตัวแปร
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี)
< 30
31 - 40
41 - 50
> 51
อาชีพ
เกษตรกรรม
รับจ้าง
ค้าขาย
อื่นๆ
ระดับดัชนีมวลกาย(ก.ก./ม2)
ผอม (<18.5)
ปกติ(18.5-22.9)
โรคอ้วนระดับ 1 ขึ้นไป (>23.0)
การสูบบุหรี่
สูบ
ไม่สูบ/เคยสูบ
ดื่มแอลกอฮอล์
ดื่ม
ไม่ดมื่ /เคยดื่ม
สูตรยา
AZT+3TC+EFV/
ZILARVIR(AZT(300)+3TC(150))+EFV
GPO-VIR S
((d4T(30)+3TC(150)+NVP(200))
TDF+3TC+NVP
TDF+EFV+3TC/TDF-FTC-EFV

ทั้งหมด

ไขมันในเลือดสูง
มี
ไม่มี
n(%)
n(%)

OR (95%CI)

ค่า p

0.460

291(50.3)
287(49.7)

62(21.3)
54(18.8)

229(78.7)
233(81.2)

1.17(0.78-1.76)
Reference

39(6.7)
228(39.4)
288(49.8)
23(4.0)

3(7.7)
34(14.9)
74(25.7)
5(21.7)

36(92.3)
194(85.1)
214(74.3)
18(78.3)

Reference
1.74 (0.46-6.52)
2.92(0.87-9.83)
4.72(1.38-16.08)

238(41.2)
263(45.5)
31(5.4)
46(8.0)

56(23.5)
50(19.0)
5(16.1)
5(10.9)

182(76.5)
213(81.0)
26(83.9)
41(89.1)

0.76(0.49-1.17)
0.63(0.23-1.70)
0.39(0.15-1.05)
Reference

0.221
0.630
0.060

71(12.3)
328(56.7)
179(31.0)

11(15.5)
63(19.2)
42(23.5)

60(84.5)
265(80.2)
137(76. )

0.77(0.38)
Reference
1.29(083-2.00)

1.550

75(13.0)
503(87.0)

14(18.7) 61(81.3) 0.90(0.49-1.68)
100(21.4) 368(78.6)
Reference

0.750

33(5.7)
545(94.3)

7(21.2) 26(78.8)
109(20.0) 436(80.0)

1.08(0.46-2.55)
Reference

0.870

63(11.0)

17(27.0)

46(73.0)

1.58(0.71-3.54)

0.263

369(64.0)

71(19.2)

298(80.8)

1.02(0.54-1.93)

0.949

72(13.0)
74(12.0)

14(19.4)
14(18.9)

58(80.6)
60(81.1)

1.03(0.45-2.36)
Reference

0.936

0.415
0.084
0.013*
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เชิงเดี่ยว (ต่อ)
ทั้งหมด
ตัวแปร
โรคเรื้อรัง
ใช่
ไม่ใช่
โรคเบาหวาน
ใช่
ไม่ใช่
โรคความดันโลหิตสูง
ใช่
ไม่ใช่
วัณโรค
ใช่
ไม่ใช่
โรคหลอดเลือดสมอง
ใช่
ไม่ใช่
ระดับน้าตาลในเลือดหลังอดอาหาร
ปกติ (<100-125) mg/dl
ผิดปกติ (100 - 125 mg/dl)
ความดันช่วงหัวใจบีบตัว
ปกติ (≤139 mmHg)
ผิดปกติ ( >140 mmHg)
ความดันช่วงหัวใจคลายตัว
ปกติ (≤89 mmHg)
ผิดปกติ (> 90 mmHg)

ภาวะไขมันในเลือดสูง
มี
ไม่มี
n(%)
n(%)

OR (95%CI)

ค่า p

186(32.2)
392(67.8)

54(2)
62(15.8)

132(71)
330(84.2)

2.18 (1.44-3.30)
Reference

<0.001*

13(2.2)
565(97.8)

4(30.8)
112(19.8)

9(69.2)
453(80.2)

1.79 (0.544-5.94)
Reference

0.34

56(9.7)
565(90.3)

27(48.2)
89(17)

29(51.8)
433(83)

4.53 (2.56-8.02)
Reference

<0.001*

24(4.2)
554(95.8)

3(12.5)
113(20.4)

21(87.5)
441(79.6)

0.56 (0.16-1.90)
Reference

0.35

3(0.5)
575(99.5)

1(33.3)
115(20)

2(66.7)
460(80)

2.00 (0.18-22.45)
Reference

0.57

559(96.7)
19(3.3)

111(19.9)
5(26.3)

448(80.2)
14(73.7)

Reference
1.44 (0.51-4.09)

0.49

410(70.9)
168(29.1)

69(16.8)
47(28)

341(83.2)
121(72)

Reference
1.92 (1.26-2.93)

0.003*

429(74.2)
149(25.8)

76(17.7)
40(26.8)

353(82.3)
109(73.2)

Reference
1.70 (1.09-2.64)

0.017*
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ตารางที่ 3 วิเคราะห์ตัวแปรพหุปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะไขมันในเลือดสูง
ตัวแปร
Adjusted OR
95% CI
อายุ (ปี)
< 30
Reference
31 - 40
1.69
0.70-1.86
41 - 50
2.64
0.78-8.95
> 51
3.68
1.06-12.76
ความดันโลหิตสูง
ใช่
3.75
2.08-6.75
ไม่ใช่
Reference
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ p-value < 0.05

ค่า p

0.588
0.120
0.040*
<0.001*

สรุปและอภิปรายผล
ความชุกของภาวะไขมันในเลือดสูงในผู้ป่วยเอชไอวีหรือเอดส์ของการศึกษาในครั้งนี้ พบร้อย
ละ 20.1 ซึ่งน้อยกว่าการศึกษาของ Bekolo และคณะ ที่ทาการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Analytic
cross-sectional study) ในประเทศประเทศแคเมอรูน พบความชุกชองภาวะไขมันในเลือดสูงในผู้ติด
เชื้อเอชไอวีหรือเอดส์ร้อยละ 70.2 (Bekolo et al., 2014) ซึ่งสาเหตุอาจเนื่องมาจากภาวะไขมันใน
เลือดสูงในผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือเอดส์เป็นภาวะที่ความซับซ้อนโดยมีปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ตัวของ
ไวรัสเอชไอวี ลักษณะทางพันธุกรรมและการเปลี่ยนแปลงการเผาผลาญที่เกิดจากการรักษาด้วยยา
ต้านไวรัสเอชไอวีหรือเอดส์ อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาของ Veterans in the VA HIV Clinical
Case Registry in care ในปี 2007 พบว่า ผู้ป่วย HIV มีความชุกของการเกิดภาวะไขมันในกระแส
เลือดสูง ประมาณร้อยละ 38 ซึ่งอาจเนื่องมาจากกลไกของการเกิดโรค HIV และการได้รับยาในกลุ่ม
ของ Anti-retroviral therapy (ARV) ส่งผลต่อความผิดปกติของไขมันในร่างกายได้ (Lipid
abnormalities) ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของค่า high-density lipoprotein (HDL) lowdensity lipoprotein (LDL) และ triglyceride ซึ่งพบว่า ค่า HDL มีระดับลดลง ในขณะที่ค่า LDL
และ triglyceride มีระดับเพิ่มขึ้น จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ผู้ป่วยที่ได้รับยาในกลุ่ม High
active antiretroviral therapy (HAART) ประมาณครึ่งหนึ่งจะเกิดปัญหาทางด้านการเผาผลาญใน
ร่างกาย (Metabolic disturbances) ได้ ซึ่งรวมไปถึงการเกิดภาวะระดับไขมันในเลือดสูง ภาวะ
ระดับอินซูลินในเลือดสูง และการสะสมเซลล์ไขมัน (Adipose tissue redistribution) ได้เช่นกัน ทา
ให้ผู้ติดเชื้อ HIV มักมีภาวะระดับไขมันในเลือดสูงตามไปด้วย (Carr A et al., 1998 & Henry K et
al. 1998) โดยอาการทางคลินิกที่พบได้ในผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีภาวะ lipodystrophy syndrome คือ มี
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การฝ่อลีบของไขมัน (lopoatrophy) เช่น แก้มตอบ (sucken cheeks) ขมับเป็นหลุม (hollow
temples) ตาลึก (sucken eyes) กระดูกโหนกแก้มเห็นเด่นชัด (prominent zygomatic arch)
เห็ น เส้ น เลื อ ดด าชั ด เจน ผิ ว แห้ ง และกล้ า มเนื้ อ ฝ่ อ ลี บ เป็ น ต้ น และมี ก ารสะสมของไขมั น
(lipohypertrophy) เช่น มีการสะสมของไขมันที่หน้าท้อง มีไขมันสะสมบริเวณคอหรือเหนือต่อไห
ปลาร้า (Dorsocervical or supraclavicular fat pad) เป็นต้น (Jisun Oh and Robert A Hegele
, 2007)
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะไขมันในเส้นเลือดสูง ได้แก่ อายุจะมีโอกาสเสี่ยงที่ จะมีภาวะ
ไขมันในเลือดสูง 2.64 เท่า (Adjusted OR=2.64; 95% CI=0.78-8.95) สอดคล้องกับการศึกษาของ
กัญญา จันทร์พลและคณะ สาเหตุอาจเนื่องมาจากผู้ที่มีอายุมากขึ้นจะออกกาลังกาย หรือทากิจกรรม
ที่ใช้พลังงานน้อยลงตลอดจนอัตราการเผาผลาญลดลงส่งผลให้ไขมันในเลือดสูงขึ้น (กั ญญา จันทร์พล
และ มนัสนันทุ์ ธนวิกรานต์กูล , 2554) สอดคล้องกันกับรายงานของ Primary Care of Veterans
with HIV Organ Systems and Metabolic ในปี 2009 พบว่า ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่ส่งผลต่อ
cardiovascular disease ที่พบได้ในกลุ่มประชากรผู้ติดเชื้อ HIV ได้แก่ ภาวะการเผาผลาญบกพร่อง
(Metabolic abnormalities
เช่น โรคเบาหวาน) โรคความดันโลหิ ตสูง (Hypertension)
พฤติกรรมการสู บ บุ ห รี่ (Smoking) และการมีกิ จกรรมทางกายน้ อย (Physical inactivity)
นอกจากนี้ การที่มีภาวะระดับไขมันในเลือดสูงในผู้ติดเชื้อ HIV นี้ สัมพันธ์กับความเสี่ยงในการเกิดโรค
ทางระบบหัวใจและหลอดเลือดได้ โดยพบว่า มีค่าความเสี่ยงสัมพัทธ์ ของการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด
1.2 เท่า (Relative risk = 1.2) (Friis-Moller N, 2007)
ผู้ ป่ ว ยความดั น โลหิ ต สู ง โอกาสเสี่ ย งที่ จ ะมี ภ าวะไขมั น ในเลื อ ดสู ง 3.75 เท่ า (Adjusted
OR=3.75; 95% CI=2.08-6.75) สอดคล้องกับการศึกษาของ Casino และคณะ ในปี 1993 สาเหตุ
อาจเนื่องมาจากกลไกทางพยาธิสรีรวิทยาหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะไขมัน
ในเลือดและความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง โดยพบว่า มีการสะสมของ atherosclerotic plaque ที่
ผนังหลอดเลือด ทาให้ผนังหลอดเลือดหนาตัวขึ้นและเส้นผ่านศูนย์กลางของหลอดมีขนาดลดลง ซึ่งทา
ให้เพิ่มความต้านทานต่อผนังหลอดเลือดและก่อให้เกิดความดันโลหิตสูงได้ในที่สุด (Casino et al.,
2004)
จากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะ
ไขมันในเลือดสูง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Chaiyalird และคณะ สาเหตุอาจเนื่องมาจาก
ลักษณะพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เชื้อชาติ CD4 ระยะเวลาการได้รับยาต้านไวรัส (Chaiyalird
et al., 2013) จากการศึกษาของ Homkamและคณะ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของระดับไขมันใน
เลือดหลังจากได้รับยาต้านไวรัสเป็นเวลา24 ชั่วโมงแต่ไม่ได้แสดงความเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติต่อการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูง (Homkam et al., 2011)

948

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

จากผลการวิจัยพบว่า ระดับภาวะไขมันในเลือดสูงมีความสัมพันธ์กับอายุและความดันโลหิต
สูง ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อ คัดกรองกลุ่มเสี่ยงและป้องกัน
การเกิดไขมันในเลือดสูงในผู้ป่วยเอชไอวีหรือเอดส์ในอนาคต
ข้อจากัดสาหรับการศึกษาครั้งนี้ 1) เป็นข้อมูลทุติยภูมิจากโรงพยาบาล ซึ่งอาจมีข้อจากัดใน
เรื่องของความครบถ้วนของข้อมูล ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูลในบางส่วน เช่น ข้อมูลด้าน CD4 และ
Viral load และข้อมูลระยะเวลาการได้รับยาต้านไวรัส เป็นต้น 2) การศึกษาแบบภาคตัดขวาง ดังนั้น
การระบุปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะไขมันในเส้นเลือดสูงจึงไม่สามารถอธิบายในเชิงเหตุและผลได้
อย่างแท้จริง (Causal relationship) แต่อย่างไรก็ตาม การนาข้อมูลทุติยภูมิในโรงพยาบาลมา
วิเคราะห์ ถือได้ว่าเป็นการนาข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับ การศึกษาในนี้ ถึงแม้ความชุกของการศึกษานี้ต่ากว่าการศึกษาอื่นๆ
อย่างไรก็ตามบุคลากรในโรงพยาบาลควรวางแผนและส่งเสริมในการลดการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ป่วยอายุ 50 ปีขึ้นไป และในกลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
ข้อเสนอแนะส าหรั บ การศึก ษาในครั้งต่ อไป ควรท าการศึกษาเชิง คุณภาพ (Qualitative
study) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ถึงวิถีชีวิต พฤติกรรมและประสบการณ์การดูแลตนเองทั้งในกลุ่ม
ผู้ป่วยที่มีทั้งภาวะระดับไขมันในเลือดสูงและระดับไขมันปกติ
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
ผู้วิจัยขอขอบคุณ นายแพทย์ธวัชชัย ใจคาวัง ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร
ที่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลต่างๆของผู้ป่วยเอชไอวีหรือเอดส์ และคณาจารย์จากสานักวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพที่ให้ความช่วยเหลือ และให้คาปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความ
เอาใจใส่ อ ย่ า งดี ยิ่ ง ผู้ วิ จั ย ตระหนั ก ถึ ง ความตั้ ง ใจจริ ง และความทุ่ ม เทของอาจารย์ แ ละขอ กราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
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THE EFFECTIVENESS OF SAFETY TRAINING PROGRAM IN PESTICIDES
USAGE OF AGRICULTURIST IN MOO 1 THA KHAM VILLAGE, THA KHAM
SUB-DISTRIC, WIANG KAEN DISTRICT, CHAING RAI PROVINCE.
Watsiri Tamdee1, Jidapa Ketputpong1, Kemmika Panthura2, Supachai Northow2,
Woottichai Nachaiwieng1
1

Department of Public Health, School of Health Science, Mae Fah Luang University
2
Tha Kham Sub-district Health Promoting Hospital, Chiang Rai, Thailand

Abstract
Background: Occupational poisoning with pesticides is commonly found in
developing countries because agriculturists are often under trained, illiterate and
consider it impractical and expensive to use safety equipment, especially in
appropriate area for agriculture. Greater benefit of safety training programs can be
obtained if initiated in areas that having higher occurrence of poisoning. So, the
present study the prevalence of cholinesterase level and evaluated the effectiveness
of safety training program in pesticides usage of agriculturists.
Methods: This study is one-group quasi-experimental study design to
compare knowledge, attitude and practice score between before and after safety
training program. The sample was collected from 24 agriculturists in Moo1, Tha Kham
village, Tha Kham sub-district, Wiang Kaen district, Chiang Rai. The content of the
questionnaire consists of general characteristics, knowledge examination, attitude and
practice questionnaire about the safety in pesticide usage and screening for
cholinesterase level. Meanwhile, the safety training program consists of the good
practice in pesticide usage, hazard and impact of pesticides, hazard identification and
preventive methods of pesticides. Finally, the data were analyzed through frequency,
mean, standard deviation and Wilcoxon signed rank test.
Results: The screening of pesticide residue in blood revealed that 41.7% of
agriculturists were unsafe, 29.2% as risk, 25% as safe and 4.2% as normal level. The
score of pesticide usage among agriculturists in the intervention group before
intervention was at needs improvement level of knowledge (50.0%) and high level of
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practice (58.3%). However, after intervention, they were at a moderate level of
knowledge (62.5%) and still at high level of practice (58.3%). In this study, we found
that the scores of intervention group at post-test were significantly higher than pretest when compared the knowledge score (p-value= <0.001) and practice score (pvalue= 0.001) of pre-test and post-test was difference with statistically significant
level at 0.05. The scores of attitude at post-test (83.3%) were higher than pre-test
(70.8%) but it was not different (p-value= 0.112) with statistically significant level at
0.05.
Conclusion: This can be concluded that the safety training program in
pesticides usage was effective in positive changes of knowledge and practice for
pesticide usage among agriculturists in Moo 1 Tha Kham village.
Keywords: Factors, pulmonary tuberculosis, and successful treatment outcome
Rational and Background
Agricultural area is a fragile area of ecosystems which agricultural area was
used be harshly that could occur a risk of chemical contamination in the area to
agriculturists increase. (EPA, Highlands Soil & Water’s PESP Strategy, 2012) Another
reason from development was increased continuously both of agricultural sector and
industrial sector of Thailand that affect to more import the chemical productions and
hazardous materials. Chemicals such as pesticide are sold widely and be more
influence in agricultural sector to increase agricultural productivity, despite the use of
chemicals in all agriculture had health impact of exposure to acute effect and longterm effect. According to World Health Organization, reported agriculturists used a
pesticide especially insecticide and herbicide group that have been meeting with
serious health problems of Organophosphate which had high toxocity and may be
death. (WHO, 2013)
Organophosphate (OP) is a substance in pesticide, which are highly toxic, can
cause death and illness is a disease with wrong, unsafe and a long time usage of
pesticide.(He, 2011) A study by He in the People’s Republic of China showed that as
many as 18% of 6,281 deaths (deaths due to acute pesticide poisoning) were due to
occupational pesticide poisoning and 78% of these cases of pesticide poisoning were
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due to OP compounds in the year 2011. In addition, a study by Dasgupta et al,
2007 in Vietnam demonstrated that all 190 participant farmworkers had some ill
health symptoms after mixing and spraying OP. These symptoms consisted of skin
irritation (66%), headache (61%), dizziness (49%), eye irritation (56%), and shortness
of breath (44%). A wide range of measures exist for reducing health risks from OP
exposure. Suratman et al, 2015 demonstrated that farmworkers’ knowledge and
perceptions were two of the factors significantly related to the increase of OP
exposure and OP poisoning both in developing and developed countries.
Thailand has developed steadily in the agricultural sector contribute to our
productivity to increase to meet the needs of the market and importing chemical
substances into the lot to be used in agriculture, especially the workers in the
agricultural sector, which could affect the safety and health of such as pesticides,
fertilizers growth and herbicides, etc. The import of chemical pesticides increased in
the years 2014-2017 and there were 172,826 tones, 147,375 tones, 149,546 tones,
160,824 tones and 198,317 tones respectively, which are classified as using herbicides
about 76% insecticide about 10% and others chemical about 14.2% from Official
statistic registration system, 2016. The area of agricultural holdings with a total of 5.9
million households (25.9%) and an area holding a total of 114.6 million rai, an
average of 19.4 hectares per person. When considered the number of holdings and
area of holding agriculture found that northeastern region were the most of number
of agricultural about 2.8 million household in the holding area of 53.5 million rai and
average of 19.5 rai and north region with holdings of 1.3 million household in holding
of 27.2 million rai and average of 20.9 rai. (system, 2013)
According to the report diseases and health hazards from occupation and
environment, the Ministry of Public Health in 2016 found that patients with toxic
effect of pesticides that were diagnosed by the hospital of 8,689 patients or
14.47:1,000 and decreased from 2015 found that patients with toxic herbicides, total
10,177 patients (incidence rate 17.12), the most common age group was 44-55 year
olds of working age and mainly do farming about 38.79%. Northern is ranked second
of household holding with 1.2 million household, representing 96.8% of the total
number of holdings in the region because most of northern area are mainly highland
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composed of mountain forest and river sources and climate are hot and high
humidity that appropriate to cultivate for tropical and sub-tropical crops.
Chiang Rai is a province where agriculturists used herbicide, insecticide and
got the impact from working and environment. In 2017, Chiang Rai were ranked in
tenth of province that reported patients with toxic effect of pesticides, found
10.82:100,000 population from the report of Bureau of Occupational and
Environmental Diseases, Department of Disease Control which is public health
problem. From the survey in Moo1, Tha Kham village, Tha Kham sub-district, Wiang
Kean district, Chiang Rai, found that population in this village are mainly with
agriculturists and having chemical usage in farming, rice and others plant production.
So, the researchers realized the importance of getting the training program on the
safety pesticides usage in agriculturists by training and demonstrations to acquire
knowledge, positive attitudes and practices regarding the safe use of chemical
pesticides, including more aware of the dangers and hazards of chemical pesticides
as well. And farmers can work with chemical pesticides are more safe.
Literature Review
The study of Wimonrat K. and Manop K., 2016 in knowledge, behavior, and
health impacts of pesticide users in the responsible are of Suk Sam Ran health
promoting hospital, Suwankuha district, Nhong Bua Lam Phu found that the level of
education was a significant factor in relation to knowledge and farmers who are risky
behavior in using pesticides include knowledge that is a factor in their relationship.
Together with the study of Jongrungrotsakul, 2015studied effect of participatory
learning program on knowledge and behaviors of famers using pesticides in Nongtong
subdistrict, Hangdong district, Chiang Mai province found that the knowledge and
behavior of using pesticide of the experiment group after receiving the participatory
program was higher than before receiving the program and higher than the control
group.
Study in factors related to self-protection from pesticide use of farmers in Sila
sub-district, Muang District, Khon Kaen found there was a significant relationship
between pesticide self-protection and pesticide level. The village that have been
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trained have more knowledge than other villages that are not trained about use noncarbamate, the use of chemicals combined with biological substances and they have
higher education than junior high school in study of Wirat S., Pornnapa S. and Sunisa
C., 2013.
The attitude of pesticide usage in farm crops on health effect. The results
indicated that the relationship aspect of physical and mental health effect were high
level, social and spiritual health effect were modulate level that presented in study
of Samart J., 2017.
Moreover, the study of Jittipat S., Thassanee S. and Chitchapa K., 2018
presented that found that the relationship between behavior and protect
themselves from chemical pesticides, including for age and found that behaving
properly, but farmers do sometimes and not do more than 50.0% such as wash with
soap and water immediately after a chemical spill or drip pesticide, read the label on
the body for its impact on health. The most common symptoms are dizziness,
fatigue, sore throat, cough, sore throat, rash and blisters, and the result of the
enzyme blood cholinesterase level with risk(32.8%) and unsafe(4.9%).
Research Questions
How effective of safety training program in pesticides usage among
agriculturists in Moo 1 Tha Kham village, Tha kham sub-district, Wiang Kaen District,
Chaing Rai?
Objectives
1. To evaluate the effectiveness of safety training program in pesticides usage of
agriculturist in Moo 1 Tha Kham village, Tha kham sub-district, Wiang Kaen
District, Chaing Rai province.
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Specific Objectives
1. To provide knowledge and information about pesticide used with
agriculturists
2. To raise awareness about pesticide safety used with agriculturists
3. To measure the level of knowledge about pesticide safety used
4. To measure the level of attitude about pesticide safety used
5. To measure the level of practice about pesticide safety used
Research Hypothesis
The effectiveness of safety training program in pesticide usage can change
knowledge, attitude and practice among agriculturists in Moo1 Tha Kham village, Tha
kham sub-district, Wiang Kaen District, Chaing Rai province.
Research methodology
The research design was a Quasi-experimental One Group Pretest-posttest
study design to compare knowledge, attitude and practice score between before and
after safety training program by questionnaire.
Population and sample
Population was agriculturists in Moo1, Tha Kham village, Tha Kham subdistrict, Wiang Kean district, Chiang Rai.
The sample was collected 24voluntary participants of agriculturists in Moo1,
Tha Kham village, Tha Kham sub-district, Wiang Kean district, Chiang Rai by purposive
sampling technique. Inclusion criteria were 1) Occupation with agriculturist and having
history of pesticide usage; 2) living in Tha Kham village; 3) age≥35 years old; 4) can
read and write
Data Collection
We collected on 11 April 2018. The content of the 4 questionnaire consists
of general characteristics, knowledge examination, attitude and practice
questionnaire about the safety in pesticide usage and screening for cholinesterase
level.
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Part1: General characteristic of participants had 6 items including gender, age,
married status, education, agriculture time and agriculture work and test the
screening blood cholinesterase level with reactive paper (Sensitivity=77.04%,
Specificity=90.01%, PPV=90.38%)
Part2: For knowledge examination, these are 10 close-end questions and 4
choices about read the label and effect of pesticide, pesticide usage, pesticide
keeping, pesticide container, pesticide, control and protective of pesticide usage.
There are 2 scores; correct answer as 1 score and incorrect answer as 0 score and
divided the knowledge level by Bloom, 1956 which percentage of score was more
than 80% as good level, 60% – 79% as moderate level and less than 60% as need
improvement level of knowledge.
Part3: Attitude questionnaire about safety pesticide usage have 12 close-end
questions in rating scale that there are 3 scales including agree, disagree and not
sure. Negative attitude consists of 6 items as criteria for 1, 2 and 3 scores and 6 items
of positive attitude as criteria for 3, 2 and 1 scores, respectively. Based on Best, 1981
for determine the attitude level including high attitude level as 29 – 30 scores,
moderate level as 21 – 28 scores and low level as 12 – 20 score.
Part4: Practice questionnaire consists of behavior before pesticide usage,
during pesticide usage and after pesticide usage with total 20 close-end questions.
We divided into 3 level including always(4-6 times/week), sometime(1-3 times/week)
and never. The practice level based on Best, 1981 which divided into 3 level; high
level (48 – 60 scores), moderate level (34 – 47 scores) and low level (20 – 33 scores).
Meanwhile, the safety training program conducted about five hours with
power point presentation and demonstration. The topics of 3 sessions consist of 1)
pesticide problem and pesticide usage, 2) classification of pesticide hazard, impact of
pesticide on health and the environment, 3) types of pesticide and guideline for the
use of pesticides.
Statistical analysis
Descriptive statistics were used to describe frequency, mean, standard
deviation, percentage for general characteristics, knowledge, attitude and practice
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level. Continuous data were tested for normal distribution using Skewness and
Kurtosis. Inferential statistic were used to compare the knowledge score, attitude
score and practice score between before (pretest score) and after (posttest score)
training program
Conceptual Framework

Figure 1 Conceptual Framework
Result
General characteristics
General characteristics of the participants are summarized in Table 1. Over
half of the participants were female (66.7%). The participant’s age was in the range
of 35 to 65 years. The mean (±SD) age was 50.3 (±7.7) years. The majority of
participants had married(95.8%), graduates primary school (66.7%) and more than 10
years (83.3%) for agriculture time. The rank of agriculture work were firstly with rice
(83.3%) and rubber (75.0%).
Screening blood cholinesterase level of participants
We found that the most were unsafe level, at risk, safe and normal level
about 41.7%, 29.2%, 25.0% and 4.2% of participants,, respectively. [Table 2]
Knowledge about safety pesticide usage
The most of participants were at need improvement level as 50.0%,
moderate level as 41.7% and good level as 8.3% of before training program and
changed into need improvement level as 16.7%, moderate level as 62.5% and good
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level 20.8% .[Table3] When compare between before and after training program,
follow by Table4 found knowledge score of pre-test and post-test was
difference(<0.001) with statistically significant level at 0.05.
Table1 Number and percentage of general characteristic of participants (n=24).
General
characteristics

n

Percentage

Gender

General characteristics

n

Percentage

Education

Male

8

33.33

Primary school

16

66.7

Female

16

66.7

Junior high school

3

12.5

Senior high school

5

20.8

Age Group
35 – 39 years

3

12.5

Agriculture time

45 – 49 years

9

37.5

< 10 years

4

16.7

50 - 54 years

6

25.0

≥ 10 years

20

83.3

55 – 59 years

3

12.5

Agriculture work

60 – 64 years

2

8.3

Rubber

18

75.0

65 - 69 years

1

4.2

Corn

15

62.5

Pomelo

6

25.0

Longan

12

50.0

Mean±S.D.(Max-Min)

50.33±7.77(35-65)

Status
Married

23

95.8

Rice

20

83.3

Divorce

1

4.2

String bean

7

29.2
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Table2 The screening of blood cholinesterase level among agriculturist participants.
Cholinesterase level

n

Percentage

Normal

1

4.2

Safe

6

25.0

Risk

7

29.2

Unsafe

10

41.7

Attitude about safety pesticide usage
The most of participants were at moderate level as 70.8% and high level as
29.2% of before training program and still at moderate level as 83.3% and high level
16.7%. [Table3] When compare between before and after training program, follow by
Table4 found attitude score of pre-test and post-test was not difference with
statistically significant level at 0.05.
Practice about safety pesticide usage
The most of participants were at high level as 58.3%, moderate level as 4.2%
and low level as 4.2% of before training program and still at high level as 58.3% but
had change in moderate level from 4.2% of before training program to 37.5% after
training program. Table3 When compare between before and after training program,
follow by Table4 found practice score of pre-test and post-test was difference with
statistically significant level at 0.05.
Table3 Number and percentage of knowledge level, attitude level and practice level
between before and after training program.
Before
After
Variables
n (%)
n (%)
Knowledge
Good
2 (8.3)
5 (20.8)
Moderate
10 (41.7)
15 (62.5)
Need improvement
12 (50.0)
4 (16.7)
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Variables
Attitude
High
Moderate
Practice
High
Moderate
Low

Before
n (%)

After
n (%)

7 (29.2)
17(70.8)

4 (16.7)
20 (83.3)

14 (58.3)
5 (4.2)
5 (4.2)

14 (58.3)
9 (37.5)
1 (4.2)

Table4 The comparison of knowledge, attitude and practice score between before
and after training program
Variables
n
Median
IQR
P-value
Knowledge
Before
24
5.5
3.25, 6.75
<0.001*
After
24
7.0
6, 7
Attitude
Before
24
27.0
24, 30
0.112
After
24
25.0
56, 59.75
Practice
Before
24
56.0
50.5, 57.75
0.001*
After
24
57.0
56, 59.75
Discussion
 Consistent with findings of effectiveness of education program on behavioral
protection from the use of chemical pesticides for farmers in Phetchabun
province (Laddasri Thaijongrak, 2015), which showed that the mean score
after intervention was higher than before intervention about knowledge and
practices concerning the prevention of the pesticides using for farmers.
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 Consistent with the effective of participatory learning program on knowledge
and the use of chemical pesticides for farmers in Nongtong Sub-district,
Chiang Mai (Jongrungrojsakan, 2016), which found that intervention group had
the mean score after intervention higher than before intervention of
knowledge about pesticide usage. Obviously, farmers can remember and
understood until effect to raise knowledge level and practice about hazard
protection of pesticide used be better.
 Not consistent with study of Thavee Lunlach, 2014, page 68-70 studied found
that the attitude before development process was moderate level and after
development process was moderate level which the statistically significant
level increased at 0.05.
Conclusion
This can be concluded that the effectiveness of safety training program in
pesticides usage was positive changes of knowledge and practice for pesticide usage
among agriculturists in Moo 1 Tha Kham village.
Limitation of the study
1. Participants were not randomized into intervention groups. This sampling
can be biased.
2. No control group, the other village was chosen as a control group.
3. Secondly, the intervention period was short. Therefore, the impact and
sustainability of the program could not be assessed. Thus, long-term
assessment is essential for further study.
Recommendation
1. Should be a study of the effectiveness of the training program on the safe
use of chemical pesticides, such as the satisfaction of the community
leaders, representatives of the organization, stakeholders and related
parties, etc.
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2. Should be study factors related to knowledge, attitude and practices of
farmers about the safe use of chemical pesticides in daily life
3. Should be study about the design of the training program on the safe use
of chemical pesticides that appropriate with farmers or other occupational
groups, long term intervention to evaluate the effective and follow up.
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ผลของสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยงต่อการลดแอมโมเนีย
ในน้าสาหรับการเลี้ยงปลาสวยงาม
Effect of Crude Extracts from Assam Tea
(Camellia sinensis var. assamica) Leaves on Ammonia Reduction
in Ornamental Fish Culture
นพวรรณ ตันชูชีพ(Noppawan Tanchucheep)1 นิวุฒิ หวังชัย(Niwooti Whangchai)2
ชาตรี วิระสิทธิ์(Chatree Virasit)2 กานดา หวังชัย(Kanda Whangchai)1*
1

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้
*Corresponding author. E-mail: kanda.w@cmu.ac.th

2

บทคัดย่อ
ในระบบการผลิตปลาสวยงามนั้น การจัดการคุณภาพน้าในบ่ออนุบาลลูกปลาเป็นสิ่งที่สาคัญ
มาก โดยเฉพาะการลดสารพิษแอมโมเนียในน้า เนื่องจากน้าที่มีความเข้มข้นแอมโมเนียระดับสูง ส่งผล
เสียทาให้ลูกปลาเครียด และตายได้ งานวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาผลของสารสกัด
หยาบจากใบชาเมี่ยงต่อการลดปริมาณแอมโมเนีย 2. ศึกษาอัตราการรอดของปลาสวยงามในระยะวัย
อ่อนในน้าที่เติมสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยง จากการศึกษาผลการเติมสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยงที่
มีแทนนินความเข้มข้น 0, 3.5, 7, 21 และ 56 mg/l ลงในสารละลายแอมโมเนียความเข้มข้น 1 mg/l
พบว่าสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยงในทุกความเข้มข้นสามารถลดสารละลายแอมโมเนียได้ และสาร
สกัดหยาบจากใบชาเมี่ยงที่ระดับความเข้มข้นแทนนิน 56 mg/l สามารถลดแอมโมเนียได้ดีที่สุด โดย
พบว่าปริมาณแอมโมเนียที่ลดลงทาปฏิกิริยากับแทนนิน อัตรา 0.0062 mg/l ต่อ 1 mg/l เมื่อศึกษา
อัตราการรอดของปลาสวยงาม โดยเติมสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยงที่มีแทนนินความเข้มข้น 3.5
mg/l เปรียบเทียบกับชุดไม่เติมสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยง (ชุดควบคุม) พบว่าชุดที่เติมสารสกัด
หยาบจากใบชาเมี่ยงมีปริมาณแอมโมเนียในน้าเลี้ยงปลาลดลง และมีอัตราการรอดสูงกว่าชุ ดควบคุม
ดังนั้นการใช้สารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยงสามารถช่วยลดอัตราการตายของปลาและนาไปประยุกต์ใช้
ในการเลี้ยงปลาชนิดอื่นได้
คาสาคัญ: ใบเมี่ยง แทนนิน แอมโมเนีย การเลี้ยงปลา
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Abstract
Water quality improvement is very crucial in ornamental fish nursing ponds.
Ammonia from fish waste in pond water is danger to fish. This studies aimed to
investigate the effects of crude extract from tea leaves on the reduction of the
ammonia content. Crude extract was prepared by soaking tea leaves and survival
rate of ornamental fish larvae infancy stage in water which was added by crude
extracts from Assam Tea leaves. From the study of the effects of crude extract from
tea leaves equivalent to tannin 0, 3.5, 7, 21, and 56 mg/l in ammonia solution 1
mg/l. The results showed that All treatment of crude extracts from Assam Tea leaves
reduce ammonia solution 56 mg/l and the concentration of tanin was high efficiency
to reduced ammonia concentration which reacted to tannin in the ratio of 0.0062
mg/l per 1 mg/l. When study the survival rate of ornamental fish in the water added
by crude extracts from Assam Tea leaves that has tannin on the concentration of 3.5
mg/l comparied with the control (Assam Tea leaves did not added) , The effect of
tea leaves extraction on ornamental fish culture was conducted in aquarium. The
result revealed that extraction of tea leaves could reduce ammonia concentration
and could increase fish survival rate.
Keywords: Assam Tea leaves, Tannin, Ammonia, Fish Culture.
บทนา
การประกอบธุรกิจปลาสวยงามในประเทศไทยปัจจุบันมีการขยายตลาดปลาสวยงามทั้งใน
ประเทศ และส่งออกต่างประเทศมากขึ้น มีทั้งผู้ผลิต ผู้เพาะเลี้ยง และผู้ส่งออกมูลค่าสูงติดอันดับต้นๆ
ของโลก ประกอบกับประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตร้อน ซึ่งมีภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อ
การเจริญเติบโตของปลาสวยงาม เอื้อให้เกษตรกรนิยมเพาะเลี้ยงปลาสวยงามแพร่หลายมากขึ้น ใน
ส่วนของการผลิตปลาสวยงามนั้น การจัดการคุณภาพน้าในบ่ออนุบาลลู กปลาเป็นสิ่ งที่สาคัญมาก
โดยเฉพาะการผลิตปลาแบบหนาแน่น ซึ่ งให้ผลิตสูงแต่เกิดการสะสมของเสียที่เป็นพิษได้ง่าย เช่น
แอมโมเนีย ในขณะที่เลี้ยงปลาจะเกิดการสะสมแอมโมเนียในน้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีสาเหตุมา
จากการให้อาหารปลาที่มีโปรตีนสูง และให้อาหารปลาปริมาณมากเกินไป รวมกับการขับถ่ายของเสีย
จากตัวปลา โดยปริมาณแอมโมเนี ยที่ถูกขับถ่ายออกมา ส่วนใหญ่มาจากทางเหงือกและมีสั ดส่ว น
ประมาณ 2.5-3% ของปริมาณอาหารที่กินเข้าไปในแต่ละวัน (Lawson, 1195, pp. 355) แอมโมเนีย
ในน้าที่มากขึ้นจะส่งผลเสีย ทาให้สัตว์น้า กินอาหารลดลง ลดการเจริญเติบโต หรือลดความสามารถ
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ด้านภูมิคุ้มกันของสัตว์น้า (Hargreaves, 1998, pp. 181-212) ทาให้ปลาเครียด และตายได้
โดยเฉพาะลูกปลาตัวเล็ก ๆ ดังนั้นในระบบจัดการน้าควรมีค่าแอมโมเนียที่ปลอดภัยต่อสัตว์น้าที่ 0.05
mg/l (MacIntrye et al., 2008, pp. 150-159) ซึ่งสามารถแก้ไขโดยการเปลี่ยนถ่ายน้าใหม่บ่อย ๆ
แต่ผู้เลี้ยงมักประสบปัญหาขาดแคลนน้าร่วมด้วยโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูแล้งซึ่งเป็นช่วงเหมาะ
สาหรับการเพาะ และอนุบาลลูกปลา นอกจากการเปลี่ยนถ่ายน้าใหม่แล้ว การลดแอมโมเนียทาได้โดย
การใช้โอโซน การใช้เครื่องแยกโปรตีน การเติมสารเคมี และการใช้จุลินทรีย์ ซึ่งระบบเหล่านี้สามารถ
นาน้ากลับมาใช้ใหม่ได้ แต่ล้วนมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง มีรายงานว่าสารสกัดแทนนินจากการหมักฟาง
ข้าวปริมาณ 0.1 mg/l สามารถลดปริมาณแอมโมเนียในน้า (Suwanpakdee et al, 2016, pp. 1113) สารสกัดแทนนินเป็นสารกลุ่มใหญ่ที่มี โครงสร้างซับซ้อนทางเคมี ประกอบไปด้วยส่วนของโพลีฟี
นอล (ประกร รามกุล, 2553, น. 17-20) ปัจจุบันมีการนาสารสกัดจากพืชที่มีแทนนินมาใช้ประโยชน์
ในด้านการเกษตรมากขึ้น เนื่องจากมีสมบัติเป็นสารตกตะกอนโปรตีนด้วยโครงสร้างโมเลกุลของแทน
นินมีโซ่ข้าง (Side chain) จานวนมาก จึงสามารถไปจับกับโมเลกุลอื่น ๆ เกิดเป็นสารประกอบ
เชิงซ้อน และตกตะกอนออกมาได้ง่าย จึงนาไปใช้ในการตกตะกอนน้าในบ่อกุ้ง บ่อปลา ทาให้น้า
สะอาด คล้ายคลึงกับน้าจากแหล่งธรรมชาติ (สุชาดา สังวรวงษ์พนา, 2558)
สารสกัดแทนนินสามารถสกัดจากพืชทั่ว ๆ ไปตามธรรมชาติ เช่น ใบชา, ใบมันสาปะหลัง, ใบ
ยูคาลิปตัส และลูกพลับเป็นต้น ในภาคเหนือตอนบนเป็นแหล่งผลิตชาที่สาคัญได้ผลผลิตประมาณ 7580 พันตันต่อปี ชาที่ปลูกส่วนใหญ่ คือ ชาพันธุ์อัสสัม ส่วนของใบชาอัสสัมใช้เป็นวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์
เมี่ยง ประกอบไปด้วยสารในกลุ่มของ ฟลาโวนอยด์ และ โพลีฟีนอลอื่น ๆ อยู่มาก (สายลม สัมพันธ์
เวชโสภา และคณะ, 2551) ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสารสกัดที่มีแทนนินในใบชา
เมี่ยงมาใช้ในการลดปริมาณแอมโมเนียในน้าอันเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่อาจช่วยลดต้นทุนการผลิต และ
นาน้าที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยงต่อการลดปริมาณแอมโมเนีย
2. เพื่อศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยงต่อการเลี้ยงปลาสวยงาม
วิธีดาเนินการวิจัย
การทดลองที่ 1 ศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยงต่อการลดปริมาณแอมโมเนีย
1.1 การวิเคราะห์ปริมาณแทนนินในสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยง
1.1.1 การเตรียมสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยง
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เก็บตัวอย่างใบชาสดระยะใบแก่ พันธุ์อัสสัม Camellia sinensis var. assamica
หรือใบชาเมี่ยงที่ปลูกในพื้นที่อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นาใบชาสดระยะใบแก่ มาชั่ง
น้าหนัก แล้วนามาต้มด้วยน้าดื่มสะอาด โดยใช้อัตราส่วนใบชา 1 kg ต่อน้า 3 l ใช้เวลาต้ม 2
ชั่วโมง จะได้สารสกัดหยาบสีน้าตาลแดง กรองแยกสารสกัดหยาบจากใบชาด้วยผ้าขาวบาง
นาสารสกัดหยาบมากรองต่อด้วยเครื่องกรองสุญญากาศผ่านกระดาษกรอง what man
เบอร์ 3 จากนั้นเทสารสกัดหยาบที่ได้ใส่ขวดสีชาเก็บไว้ในตู้ทาความเย็น
1.1.2 การวิเคราะห์ปริมาณแทนนิน
การวิเคราะห์ปริมาณแทนนินจากปริมาณโพลีฟีนอลทั้งหมด ดัดแปลงตามวิธีการ
AOAC (1990) โดยเตรียมสารละลายมาตรฐานกรดแทนนิคความเข้มข้น 0, 6.25, 12.5, 25,
50 และ 100 mg/l และเตรียมสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยงเจือจาง 100, 200 และ 400
เท่า ปิเปตสารละลายมาอย่างละ 1 ml ต่อ 1 l หลอดทดลองๆ ละ 1 ซ้า ทาการทดลอง 3
ซ้าในทุกความเข้มข้น เติมสารละลายโฟลิน - ซิโอแคลทู รีเอเจนต์ปริมาตร 5 ml ต่อ 1
หลอดทดลอง ผสมให้เข้ากันและตั้งทิ้งไว้ 3-8 นาที เติมโซเดียมคาร์บอเนต Na2CO3 ความ
เข้มข้นร้อยละ 7.5 ปริมาตร 4 ml ต่อ 1 หลอดทดลอง ผสมให้เข้ากันและตั้งทิ้งไว้ 2 ชั่วโมง
ในที่มืดที่อุณหภูมิห้อง แล้วนาไปวัดค่าดูดกลืนแสงด้วยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอรที่ความ
ยาวคลื่น 740 นาโนเมตร หาปริมาณแทนนินในสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยงโดยเทียบค่าที่
ได้กับกราฟมาตรฐานของสารละลายกรดแทนนิค
1.2 ผลของสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยงที่ความเข้มข้นต่างๆ ต่อการลดปริมาณ
แอมโมเนีย
1.2.1 การเตรียมสารละลายแอมโมเนียมาตรฐาน
ชั่งสารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์ NH4Cl ปริมาณ 0.38158 g ละลายในน้ากลั่น
1,000 ml จะได้สารละลายแอมโมเนียมาตรฐานที่ความเข้มข้น 1000 mg/l จากนั้นดูด
สารละลายปริ ม าตร 5 ml เจื อ จางด้ ว ยน้ ากลั่ น 500 ml จะได้ ส ารละลายแอมโมเนี ย
มาตรฐานที่ความเข้มข้น 10 mg/l จากนั้นดูดสารละลายมา 15 ml เจือจางด้วยน้ากลั่น 500
ml จะได้สารละลายแอมโมเนียมาตรฐานที่มีความเข้มข้น 0.3 mg/l
1.2.2 ผลของสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยงต่อการลดปริมาณแอมโมเนีย
ออกแบบการทดลองเป็น 5 ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 ซ้า ได้แก่ ชุดการทดลองที่ไม่ได้
เติมสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยง(เติมน้ากลั่น) และชุดการทดลองที่เติมสารสกัดหยาบจากใบ
ชาเมี่ยงที่มีแทนนินความเข้มข้น 3.5, 7, 21 และ 56 mg/l โดยเติมสารสกัดหยาบจากใบชา
เมี่ยงความเข้มข้นต่างๆ ปริมาตร 2.5 ml ลงในหลอดทดลองที่มีสารละลายแอมโมเนีย
มาตรฐานที่มีความเข้มข้น 1 mg/l ปริมาตร 2.5 ml นาสารละลายรวมปริมาตร 5 ml ตั้งทิ้ง
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ไว้เป็นเวลา 30, 60 และ 180 นาที ก่อนมาเติมสารละลาย rochelle salt solution
ปริมาตร 200 µl, oxidizing solution ปริมาตร 250 µl และ phenate solution ปริมาตร
300 µl ตั้งทิ้งไว้ 15 นาที แล้วนาไปวัดค่าดูดกลื นแสงด้วยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ที่
ความยาวคลื่น 630 นาโนเมตร พร้อม Reagent blank โดยใช้น้ากลั่น และนาสารละลาย
แอมโมเนียมาตรฐาน ที่เตรียมไว้แล้วตามข้อ 1.2.1 ปริมาตร 5 ml มาวัดค่าดูดกลืนแสงใน
วิธีการเดียวกัน แล้วคานวณหาปริมาณแอมโมเนียทั้งหมดของน้าตัวอย่างโดยเปรียบเทียบกับ
สารละลายแอมโมเนียมาตรฐาน
การทดลองที่ 2 เพื่อศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยงต่อการเลี้ยงปลาสวยงาม
2.1 อัตราการรอดของปลาสวยงาม ในน้าที่เติมสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยง
การเลือกความเข้มข้นที่เหมาะสมกับการเลี้ยงปลาสวยงามจากการศึกษางานวิจัย (นิ
วุฒิ หวังชัย และทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล, 2557, น. 7-10) ศึกษาความเข้มข้นของแทนนินที่ทา
ให้ลูกปลากะพงตายครึ่งหนึ่ง ( LC50)
มีค่าเท่ากับ 296 mg/l และความเข้มข้นที่มีความปลอดภัยเท่ากับ 29.6 mg/l อีกทั้งความ
เข้มข้นของแทนนินสูงจะไปส่งผลกระทบต่อค่า pH ทาให้ค่า pH ของน้าลดลงอย่างรวดเร็ว
ทาให้สัตว์น้าเกิดความเครียด และอาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตได้ จากการทดลองนี้คาดว่า
การใช้แทนนินความเข้มข้น 3.5 mg/l ต่ออาทิตย์ในการเลี้ยงปลาคาร์ฟ สามารถควบคุม
แอมโมเนียในน้าได้ โดยทาการแบ่งการทดลองเป็น 2 ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 ซ้า ได้แก่ เลี้ยง
ปลาแบบไม่เติมสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยง (น้าประปา) ในตู้ที่ 2, 4, 6 และเลี้ยงปลาแบบ
เติมสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยงที่มีแทนนินความเข้มข้น 3.5 mg/l ในตู้ที่ 1, 3, 5 โดย
เตรียมปลาคาร์ฟ น้าหนัก 5-8 g ต่อตัว ช่วงลาตัวยาว 7-9 เซนติเมตร มาเลี้ยงในตู้ปลา 6 ตู้
ๆ ละ 5 ตัว รวมทั้งหมด 30 ตัว เตรียมน้าเลี้ยงปลาโดยเติมน้าประปาลงในตู้ปลาทั้ง 6 ตู้ตู้ละ
15 l ต่อปั้มออกซิเจนและพักน้าไว้ 24 ชั่วโมง แล้วปล่อยปลาลงในตู้ปลา ตู้ละ 5 ตัว พักปลา
ไว้ 12 ชั่วโมง ก่อนเติมสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยง เทียบเท่าแทนนินความเข้มข้น 3.5
mg/l ลงในตู้ที่ 1, 3, 5 นับจานวนปลาที่รอดชีวิตในแต่ละความเข้มข้นทุก 24 ชั่วโมง เป็น
เวลา 1 อาทิตย์ นับจานวนปลาที่รอดชีวิตในแต่ละความเข้มข้น คานวณค่าร้อยละการอยู่รอด
ของปลา
2.2 ศึกษาปริมาณของแอมโมเนียที่เกิดขึ้นในน้าเลี้ยงปลาสวยงาม
แบ่งการทดลอง 2 ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 ซ้า ได้แก่ เลี้ยงปลาแบบไม่เติมสารสกัด
หยาบจากใบชาเมี่ยง (น้าประปา) ในตู้ที่ 2, 4, 6 และเลี้ยงปลาแบบเติมสารสกัดหยาบจากใบ
ชาเมี่ยงที่มีแทนนินความเข้มข้น 3.5 mg/l ในตู้ที่ 1, 3, 5 เก็บตัวอย่างน้าเลี้ยงปลาทุก 24
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ชั่วโมง เป็นเวลา 1 อาทิตย์ เก็บโดยการแช่แข็ง ก่อนนาน้าตัวอย่างแต่ละชุดการทดลอง ไปวัด
ค่าดูดกลืนแสง หาปริมาณแอมโมเนียดังเช่น การทดลองที่ 1.2.2
ผลการวิจัย
การทดลองที่ 1 ศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยงต่อการลดปริมาณแอมโมเนีย
1.1 การวิเคราะห์ปริมาณแทนนินในสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยง
ผลการวัดค่าดูดกลืนแสงของสารละลายกรดแทนนิคมาตรฐานที่ความเข้มข้น 0, 6.25, 12.5,
25, 50 และ 100 mg/l ได้ดูดกลืนแสงที่ 0.002, 0.069, 0.110, 0.218, 0.414 และ 0.857
ตามลาดับ (ตาราง 1) นาค่าที่ได้ไปสร้างเป็นกราฟมาตรฐานของสารละลายกรดแทนนิค
ตาราง 1 ค่าดูดกลืนแสงของสารละลายกรดแทนนิคมาตรฐานที่ความเข้มข้นต่างๆ
ความเข้มข้นกรดแทนนิก mg/l
ค่าดูดกลืนแสง
0.00
0.002
6.25
0.069
12.5
0.110
25.0
0.218
50.0
0.414
100
0.857
ผลการวัดค่าดูดกลืนแสงของ สารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยงเจือจาง 100, 200 และ 400 เท่า
ได้ค่าดูดกลืนแสงที่ 0.157, 0.298 และ 0.563 ตามลาดับ (ตาราง2)
ตาราง2 ค่าดูดกลืนแสงของสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยงเจือจาง 100, 200 และ 400 เท่า
สารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยง
ค่าดูดกลืนแสง
เจือจาง 100 เท่า
0.157
เจือจาง 200 เท่า
0.298
เจือจาง 400 เท่า
0.563
นาค่าที่ได้มาเทียบกับกราฟมาตรฐานของสารละลายกรดแทนนิค (ภาพ 1) พบว่า สารสกัด
หยาบจากใบชาเมี่ยงมีปริมาณแทนนินความเข้มข้น 7,600, 7,000 และ 6600 mg/l ตามลาดับ โดย
เลือกความเข้มข้นที่ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยคือความเข้มข้น 7,000 mg/l ใช้ในการทดลองต่อไป
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กราฟมาตรฐานของสารละลายกรดแทนนิค

0.95
0.9
0.85
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

y = 0.0085x + 0.0059
R² = 0.9993

0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105

สารละลายกรดแทนนิคมาตรฐานความเข้มข้นต่างๆ

ภาพ 1 กราฟมาตรฐานของสารละลายกรดแทนนิค
1.2 ผลของสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยงที่ความเข้มข้นต่างๆ ต่อการลดปริมาณแอมโมเนีย
จากการศึกษาผลการเติมสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยงที่มีแทนนินความเข้มข้น 0, 3.5, 7, 21
และ 56 mg/l ลงในสารละลายแอมโมเนียความเข้มข้น 1 mg/l นาไปวัดค่าดูดกลืนแสงในช่วงเวลา
30, 60, และ 180 นาที พบว่าชุดการทดลองที่เติมสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยงที่มีแทนนินความ
เข้มข้น 3.5, 7, 21 และ 56 mg/l ในทุกชุดการทดลองทาให้ปริมาณแอมโมเนียลดลง โดยเทียบกับชุด
การทดลองที่ไม่ได้เติมสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยง (เติมน้ากลั่น) ซึ่งลดลงจาก 1 mg/l เหลือ 0.83
mg/l ที่ระยะเวลา 30 นาที
โดยในชุดการทดลองที่เติมสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยงที่มีแทนนิน 56 mg/l สามารถลด
แอมโมเนียได้ดีที่สุด ปริมาณแอมโมเนียลดลงเหลือ 0.36 mg/l ที่ระยะเวลา 180 นาที รองลงมาคือ
ชุดการทดลองที่เติมสารสกัดหยาบจากใบชาเทียบเท่าแทนนิน 21 mg/l มีปริมาณแอมโมเนียลดลง
เหลือ 0.63 mg/l ที่ระยะเวลา 180 นาที ชุดการทดลองที่เติมสารสกัดหยาบจากใบชาเทียบเท่าแทน
นิน 7 mg/l มีปริมาณแอมโมเนียลดลงเหลือ 0.71 mg/l ที่ระยะเวลา 180 นาที ชุดการทดลองที่เติม
สารสกัดหยาบจากใบชาเทียบเท่าแทนนิน 3.5 mg/l มีปริมาณแอมโมเนียลดลงเหลือ 0.70 mg/l ที่
ระยะเวลา 180 นาที ตามลาดับ จากการทดลองพบว่า ในชุดการทดลองที่เติมสารสกัดหยาบจากใบ
ชาเมี่ยงที่มีแทนนินในความเข้มข้นที่สูงขึ้น ปริมาณแอมโมเนียยิ่งลดลง จากการศึกษาช่วงเวลาที่ลด
แอมโมเนียได้ดีที่สุด คือระยะเวลา 180 นาที ซึ่งมีความใกล้ เคียงกันกับระยะเวลารองลงมาคือ
ระยะเวลา 30 นาที ส่วนระยะเวลา 60 นาที จะมีปริมาณแอมโมเนียเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย
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ตาราง 3 ผลของสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยงที่ความเข้มข้นต่างๆ ต่อการลดปริมาณแอมโมเนีย
มาตรฐาน 1 mg/l
แทนนินในสารสกัดหยาบจากใบชา
ค่าเฉลี่ยแอมโมเนียที่ลดลง
เมี่ยง mg/l
mg/l
0.0
0.86
3.5
0.74
7.0
0.71
21
0.67
56
0.41
ผลของสารสกัดหยาบจากใบชาต่อแอมโมเนีย
1.2

น้ากลั่น
ปริมาณแอมโมเนีย mg/l

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

30

60

90

120

ระยะเวลา (นาที)

150

180

210

น้าใบชาที่มีแทนนิน
3.5 mg/l
น้าใบชาที่มีแทนนิน
7 mg/l
น้าใบชาที่มีแทนนิน
21 mg/l
น้าใบชาที่มีแทนนิน
56 mg/l

ภาพ 2 ผลของสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยงที่ความเข้มข้นต่างๆ ต่อการลดแอมโมเนีย
ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยงต่อการลดปริมาณแอมโมเนียมาตรฐาน จาก
ผลการทดลองสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยงที่ความเข้มข้นต่างๆ สามารถลดปริมาณแอมโมเนียได้ ซึ่ง
ในแต่ละชุดการทดลองพบว่ามีปริมาณแอมโมเนียที่ลดลง เมื่อเทียบปริมาณแอมโมเนียกับชุดการ
ทดลองที่ไม่ได้เติ มสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยง (เติมน้ากลั่น) ซึ่งมีปริมาณแอมโมเนีย 0.86 mg/l
จากการเปรียบเทียบพบว่า ในชุดการทดลองที่เติมสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยงที่มีแทนนิน 56 mg/l
มีประสิทธิภาพในการลดแอมโมเนียได้ดีมากที่สุด โดยสามารถทาปฏิกิริยากับแอมโมเนียได้ 0.43 N-
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ppm รองลงมาคือชุดการทดลองที่เติมสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยงที่มีแทนนิน 21 mg/l สามารถทา
ปฏิกิริยากับแอมโมเนียได้ 0.19 mg/l ชุดการทดลองที่เติมสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยงที่มีแทนนิน 7
mg/l สามารถทาปฏิกิริยากับแอมโมเนียได้ 0.15 mg/l และชุดการทดลองที่เติมสารสกัดหยาบจากใบ
ชาเมีย่ งที่มีแทนนิน 3.5 mg/l สามารถทาปฏิกิริยากับแอมโมเนียได้ 0.12 mg/l ตามลาดับ (ตาราง4)
และเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม พบว่าค่าแอมโมเนียมีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05)
ตาราง 4 ประสิทธิภาพของแทนนินในสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยงในการจับแอมโมเนีย
แทนนินในสารสกัดหยาบจากใบชา
แอมโมเนียที่ลดลง
เมี่ยง mg/l
mg/l
3.5
0.12
7.0
0.15
21
0.19
56
0.45
ทาการหาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยงต่อการลดแอมโมเนีย โดยวิเคราะห์
จากปริมาณแอมโมเนียที่ลดลงในแต่ละความเข้มข้นของแทนนิน เมื่อเทียบกับชุดควบคุมพบว่า แทน
นินจากสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยง 1 mg/l มีประสิทธิภาพในการทาปฏิกิริยากับแอมโมเนียในอัตรา
0.0062 mg/l
ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบในการทาปฏิกิริยากับ
ปริมาณความเข้มข้นแอมโมเนียที่ลดลง mg/l

0.5

y = 0.0062x + 0.0911
R² = 0.9795

0.4

0.45

ปริมาณ
แอมโมเนียที่ทา
ปฏิกิริยากับแทน
นิน

0.3

0.2

0.19
0.15
0.12

0.1

0
0

7

14

21

28

35

42

49

56

สารสกัดหยาบจากใบชาที่มีแทนนิน mg/l

63

ภาพ 3 ประสิทธิภาพของแทนนินในสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยงในการทาปฏิกิริยากับแอมโมเนีย
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อัตราการรอดของปลาคาร์ฟ ร้อยละ

การทดลองที่ 2 เพื่อศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยงต่อการเลี้ยงปลาสวยงาม
2.1 อัตราการรอดของปลาสวยงาม ในน้าที่เติมสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยง
จากการศึกษาอัตราการรอดของปลาคาร์ฟที่เลี้ยงแบบไม่เติมสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยง
(น้าประปา) และแบบเติมสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยงที่มีแทนนินความเข้มข้น 3.5 mg/l พบว่าการ
เลี้ยงปลาคาร์ฟแบบไม่เติมสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยง (น้าประปา) มีอัตราการรอดในวันที่ 1-3 ร้อย
ละ 100 และมีอัตราการรอดลดลงเรื่อย ๆ ในวันที่ 4-7 คือร้อยละ 93.33, 86.66, 80, และ 73.33
ตามลาดับ ผลจากการเลี้ยงปลาคาร์ฟแบบเติมสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยงที่มีแทนนินความเข้มข้น
3.5 mg/l พบว่ามีอัตราการรอดในวันที่ 1-5 ร้อยละ 100 และมีอัตราการรอดลดลงเรื่อย ๆ ในวันที่
6-7 คือร้อยละ 86.66 และ 80 ตามลาดับ (ภาพ 4)
110 อัตราการรอดของปลาคาร์ฟในน้าที่เติมสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยง
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ไม่เติมสารสกัดหยาบ
60 60
53
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(น้าประปา)
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จานวนวัน ที่เลี้ยงปลา

ภาพ 4 อัตราการรอดของปลาสวยงาม ในน้าที่เติมสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยง ที่ระยะเวลาต่างๆ
2.2 ศึกษาปริมาณของแอมโมเนียที่เกิดขึ้นในน้าเลี้ยงปลาสวยงาม
จากการศึกษาปริมาณของแอมโมเนียที่เกิดขึ้นจากน้าเลี้ยงปลาคาร์ฟ โดยชุดการทดลองที่ 1
เลี้ยงแบบไม่เติมสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยง (น้าประปา) ชุดการทดลองที่ 2 เลี้ยงแบบเติมสารสกัด
หยาบจากใบชาเมี่ยงเทียบเท่าแทนนิน 3.5 mg/l พบว่าการเลี้ยงปลาแบบไม่เติมสารสกัดหยาบจากใบ
ชาเมี่ยง (น้าประปา) มีปริมาณแอมโมเนียต่าสุดในวันที่ 1 คือ 0.26 mg/l และมีค่าสูงสุดในวันที่ 3 คือ
0.53 mg/l โดยมีค่าเฉลี่ยของแอมโมเนียที่เกิดขึ้นในวันที่ 1-7 เท่ากับ 0.32 mg/l ซึ่งมีปริมาณ
แอมโมเนียซึ่งเป็นพิษต่อปลาสูงกว่า ส่วนผลการเลี้ยงปลาแบบเติมสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยงที่มี
แทนนินความเข้มข้น 3.5 mg/l ที่มีปริมาณแอมโมเนียต่าสุดในวันที่ 1 คือ 0.23 mg/l และมีค่าสูงสุด
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ในวันที่ 5 คือ 0.41 mg/l โดยมีค่าเฉลี่ยของแอมโมเนียที่เกิดขึ้นในวันที่ 1-7 เท่ากับ 0.27 mg/l (ภาพ
5) ซึ่งมีปริมาณแอมโมเนียน้อยกว่า และเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม พบว่าค่าแอมโมเนียมีความ
แตกต่างทางสถิติ (P<0.05)
ปริมาณแอมโมเนียในน้าเลี้ยงปลา
ปริมาณแอมโมเนีย N-ppm ในน้าเลี้ยงปลา

0.6
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แทนนิน 3.5 mg/l
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จานวนวันที่เลี้ยงปลา
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ภาพ 5 ปริมาณแอมโมเนียที่เกิดขึ้นในน้าเลี้ยงปลาคาร์ฟ ที่ระยะเวลาต่างๆ
จากผลการทดลองพบว่าปริมาณแอมโมเนียมีความสัมพันธ์กับอัตราการรอดของปลา โดยใน
ชุดการทดลองที่ไม่เติมสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยง(น้าประปา) จะมีปริมาณแอมโมเนียที่เป็นพิษ
เฉลี่ย 0.32 mg/l ส่งผลให้มีอัตราการรอดร้อยละ 73 เมื่อเทียบกับชุดการทดลองที่เติมสารสกัดหยาบ
จากใบชาเมี่ยงที่มีแทนนินความเข้มข้น 3.5 mg/l จะมีปริมาณแอมโมเนียที่เป็นพิษเฉลี่ยต่าลง 0.27
mg/l และมีอัตราการรอดสูงขึ้น ร้อยละ 80 (ภาพ 6 และภาพ 7)
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ปริมาณแอมโมเนีย mg/l

ปริมาณแอมโมเนียที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงปลาคาร์ฟ
0.33
0.32
0.31
0.3
0.29
0.28
0.27
0.26
0.25
0.24

0.32

0.27

ตู้ที่ 2,4,6 (น้าประปา)

ค่าเฉลี่ยแอมโมเนีย mg/l

ตู้ที่ 1,3,5 (เติมน้าใบชา)

อัตราการรอดของปลา ร้อยละ

ภาพ 6 ค่าเฉลี่ยของแอมโมเนียในน้าที่เติมสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยง

82
80
78
76
74
72
70
68

อัตราการรอดของปลาคาร์ฟในน้าที่เติมสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยง

ค่าเฉลี่ย

ตู้ที่ 2,4,6 (น้าประปา)

ตู้ที่ 1,3,5 (เติมน้าใบชา)

ภาพ 7 อัตราการรอดของปลาสวยงาม ในน้าที่เติมสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยง
สรุปและอภิปรายผล
การควบคุมคุณภาพน้าเป็นปัจจัยสาคัญในการเลี้ยงปลาสวยงามโดยเฉพาะการลดสารพิษ
แอมโมเนี ย ในน้ า เนื่ องจากถ้ าน้ ามีความเข้มข้ นแอมโมเนี ยที่ร ะดับ สู งอาจท าให้ ปลาตายได้ จาก
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บว่ า สารสกั ด หยาบจากใบชาเมี่ ย งในทุ ก ความเข้ ม ข้ น สามารถลดสารละลาย
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แอมโมเนียได้ และสารหยาบจากใบชาเมี่ยงที่ระดับความเข้มข้นของแทนนิน 56 mg/l สามารถลด
แอมโมเนียได้ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม สอดคล้องกับการทดลองของ (อดิศักดิ์ อภิธะนัง ,
2559, น. 42-43) ได้สรุปว่าสารสกัดแทนนินจากน้าหมักใบชาสามารถลดปริมาณแอมโมเนียได้ทั้งใน
น้าจืด และน้ากร่อย ที่เป็นเช่นนี้เพราะแทนนินไปจับกับแอมโมเนียอิสระ และสารแขวนลอยต่างๆใน
น้า ทาให้โมเลกุลมีขนาดใหญ่ขึ้น เหนี่ยวนาให้ตกตะกอนสู่เบื้องล่าง น้าด้านบนจึงใสขึ้น ตามที่ (ฤทัย
รัตน์ น้อยคนดี, 2551) และสอดคล้องกับผลการวิจัย (ปุณณาณี สัมภวะผล, 2554) พบว่าวัสดุเศษ
เหลือของพืชที่มีปริมาณฟีนอลิกและมีคอนเดนซ์แทนนินสูงมีคุณสมบัติในการตกตะกอนโปรตีน และ
ตามที่ (Mahanato et al., 1982, pp. 959-978) ได้ศึกษาพบว่าสารสกัดแทนนินเป็นสารประกอบ
จาพวกฟีนอลที่มีหมู่ไฮดรอกซิล เป็นจานวนมาก จึงสามารถไปจับกับโมเลกุลอื่นๆ เช่น โปรตีน
น้าตาล เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนเกิดเป็นก้อนตกตะกอนออกมาได้ คุณสมบัตินี้สามารถใช้ในการ
ตกตะกอนโปรตีนได้ จึงนาไปใช้ในการตกตะกอนน้าในบ่อกุ้ง บ่อปลา ทาให้น้าสะอาด คล้ายคลึงกับ
น้าจากแหล่งธรรมชาติสอดคล้องกับ (สุชาดา สังวรวงษ์พนา, 2558)
และการศึกษาประสิ ทธิภ าพของสารสกัดหยาบ ต่อการลดแอมโมเนีย โดยวิเคราะห์จาก
ปริ ม าณแอมโมเนี ย ที่ ห ายไปในแต่ ล ะความเข้ ม ข้ น ของแทนนิ น เมื่ อ เที ย บกั บ ชุ ด ควบคุ ม พบว่ า
แอมโมเนียที่หายไป ถูกทาปฏิกิริยาด้วยแทนนินในอัตรา 0.0062 mg/l ต่อ 1 mg/l และความเข้มข้น
ของสารสกัดหยาบ มีความสัมพันธ์กับปริมาณแอมโมเนียที่ลดลง เมี่อศึกษาปริมาณแอมโมเนียต่อ
อัตราการรอดของปลาสวยงามโดยเติมสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยงที่มีแทนนินให้ได้ความเข้มข้น 3.5
mg/l เปรียบเทียบกับชุดไม่เติมสารสกัดหยาบจากใบชาเมี่ยง พบว่าชุดที่เติมสารสกัดหยาบจากใบชา
เมี่ยงมีปริมาณแอมโมเนียในน้าเลี้ยงปลาลดลงและมีอัตราการรอดสูงขึ้นเมื่อเทียบกับชุดควบคุม มีงาน
ทดลอง (นิวุฒิ หวังชัย และทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล, 2557, น. 7-10) ศึกษาความเข้มข้นของแทนนินที่ทา
ให้ลูกปลากะพงตายครึ่งหนึ่ง ( LC50) มีค่าเท่ากับ 296 mg/l และความเข้มข้นที่มีความปลอดภัยมีค่า
เท่ากับ 29.6 mg/l แต่จากการทดลองครั้งนี้ปริมาณแอมโมเนียมีความเข้มข้นไม่สูงมาก ซึ่งคาดว่าการ
ใช้แทนนินความเข้มข้น 3.5 mg/l ต่ออาทิตย์ในการเลี้ยงปลาคาร์ฟ สามารถควบคุมแอมโมเนียในน้า
ได้ ซึ่งเป็นความเข้มข้นที่ปลอดภัยและไม่ส่งผลต่ อคุณภาพน้า เพราะความเข้มข้นแทนนินที่มากกว่า
3.5 mg/l จะไปส่งผลกระทบต่อค่า pH ทาให้ค่า pH ของน้าลดลงอย่างรวดเร็ว ทาให้สัตว์น้าเกิด
ความเครี ย ด และอาจส่ ง ผลต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตได้ และผลการทดลองนี้ ยั ง สอดคล้ อ งกั บ
(Suwanpakdee et al, 2016, pp. 11-13) ซึ่งรายงานว่าสารสกัดแทนนินจากการหมักฟางข้าว
ปริมาณ 0.1 mg/l สามารถลดแอมโมเนียในน้าตัวอย่างน้าได้ดี เนื่องจากปัจจุบันมีการขายแทนนินใน
รู ป ผงทางการค้ า เพื่ อ ใช้ ใ นการควบคุ ม โรคในสั ต ว์ บ กดั ง นั้ น จึ ง สามารถใช้ แ ทนนิ น แบบผงใน
อุตสาหกรรมสัตว์น้าได้ แต่อย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้แทนนินจากพื ชชนิดอื่นจะต้องมีการศึกษา
ประสิทธิภาพต่อไป
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Determination of Gallic Acid in Herb by Square Wave Voltammetry
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บทคัดย่อ
การศึกษาปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรดแกลลิคโดยใช้ขั้วไฟฟ้าแกลสสิคาร์บอนเป็นขั้วไฟฟ้า
ทางาน ได้ตรวจสอบคุณลักษณะด้วยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตรีพบปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ศักย์ไฟฟ้า
0.45 V และ 0.70 V ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (pH 7.0) การตรวจวัดกรดแกลลิค
ในระบบที่พัฒ นาขึ้น โดยเลือกใช้เทคนิคสแคว-เวฟ โวลแทมเมตรี พบช่ว งของความสัมพันธ์ที่เป็น
เส้นตรงอยู่ที่ ทาการวิเคราะห์ได้ช่วงของความสัมพันธ์ที่เป็นเส้นตรงอยู่ระหว่าง 0.1 – 0.48 mM และ
0.48 – 0.83 mM ของตาแหน่งของศักย์ไฟฟ้าออกซิเดชัน 0.45 V และที่ตาแหน่งศักย์ไฟฟ้า 0.70 V
ช่วงของความสัมพันธ์ที่เป็นเส้นตรงอยู่ที่ 0.10 – 0.91 mM สามารถตรวจวัดในตัวอย่างสมุนไพรจริง
ได้
คาสาคัญ: กรดแกลลิค เคมีไฟฟ้า สมุนไพร
Abstract
The electrochemical oxidation of gallic acid investigated by glassy carbon
electrode. The electrochemical oxidation characterized by cyclic voltammetry. The
results indicated that the electrodes showed excellent electrochemical oxidation
with two oxidation peaks appeared at +0.45 and +0.70 V in pH 7.0 phosphate buffer
solution. The electrochemical analysis developed quantitative analysis by the
square-wave voltammetry technique. The results showed linearity as 0.1 – 0.48 mM
and 0.48 – 0.83 mM at the anodic peak +0.45 V. The linearity of anodic peak at
+0.70 V was 0.10 – 0.91 mM. The development method applied to determine gallic
acid in Herb.
Keywords: Gallic acid, Electrochemistry, Herb
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บทนา
ปัจจุบั นสมุน ไพรไทยเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายอีกครั้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพราะประชาชนได้รับทราบถึงผลดีของสมุนไพรและข้อจากัดของยาแผนปัจจุบันกันมากขึ้น สมุนไพร
หลายชนิดจึงถูกนามาบริโภคในรูปของอาหารที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
ในรูปของอาหารที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่ง
ของยารักษาโรค (Neamsuvan, Komonhiran, & Boonming, 2018) นิยมนามาผลิตเป็นเครื่องดื่ม
สมุนไพรเพื่อให้สะดวกแก่การบริโภคและได้รสชาติที่แปลกใหม่ กลุ่มของสารต้านอนุมูลอิสระส่วนใหญ่
ที่พบในสมุนไพรได้แก่ สารประกอบฟีนอลิก แคโรทีนอยด์ ฟลาโวนอยด์และ วิตามินต่างๆ อย่างกรด
แกลลิค (Gallic acid) จัดเป็นสารประกอบฟีนอลิกที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระที่มีความสาคัญกับ
ร่างกายของเราตัวหนึ่ง(Gu, Zhang, Meng, Xu, & Xie, 2018)
กรดแกลลิค (3,4,5-trihydroxylbenzoic acid) มีโครงสร้างดังภาพที่ 1 เป็นสารประกอบโพ
ลีฟีนอลที่สาคัญที่มีอยู่ผลไม้ต่างๆ ถั่ว ชาเขียว และไวน์แดง เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีศักยภาพซึ่ง
สามารถกาจัด DPPH (Diphenyl-1-picrylhydrazyl) ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าวิตามินอี การศึกษา
เพิ่มเติมได้รายงานเกี่ยวกับความสามารถในการป้องกันระบบประสาท ฤทธิ์การต้านมะเร็ง ฤทธิ์ต้าน
การอักเสบ ป้องกันหัวใจและหลอดเลือด ป้องกันตับ และป้องกันระบบทางเดินอาหาร (Gu et al.,
2018; Zanwar, Badole, Shende, Hegde, & Bodhankar, 2014)

ภาพ 1 โครงสร้างของกรดแกลลิค
จากประโยชน์ของสมุนไพร และกรดแกลลิคที่มีอยู่ในสมุนไพรทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษาหาปริมาณกรดแกลลิคในสมุนไพร การวิเคราะห์กรดแกลลิคสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยเทคนิค
สเปคโทรเมตรี (Lu et al., 2011) และเทคนิคโครมาโทรกราฟีสมรรถนะสูง (Denderz & Lehotay,
2014; Lin, Lin, Liang, Lin-Shiau, & Juan, 1998) เป็นต้น เนื่องจากเทคนิคดังกล่าวต้องให้สารเคมี
และระยะเวลาในการเตรียมตัวอย่างนาน ประกอบกับต้นทุนในการวิเคราะห์สูง ดังนั้นในงานวิจัยจึง
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เลือกทาการพัฒนาวิธีวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทางเคมีไฟฟ้า ที่มีการวิเคราะห์ที่ง่ายและใช้สารเคมีน้อย
สามารถประยุกต์วิเคราะห์หาปริมาณกรดแกลลิค ในตัวอย่างสมุนไพรได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อหาปริมาณกรดแกลลิคในพืชสมุนไพรโดยใช้เทคนิคสแคว-เวฟ โวลแทมเมทรีด้วยขั้วไฟฟ้า
แกลสสิคาร์บอน
วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่องมือและอุปกรณ์คือ เครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) : ยี่ห้อ HERMLE รุ่น Z206A จาก
ประเทศเยอรมัน เครื่ องเขย่าสาร (Vortex) เครื่องโพเทนชิโอสแตท (Potentiostat) : รุ่น
PGSTAT204, Netherland เครื่องกวนสารด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า (magnetic stirrer) ขั้วไฟฟ้าทางาน
แกลสสิคาร์บอน (เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 mm ) ขั้วไฟฟ้าอ้างอิงซิลเวอร์/ซิลเวอร์คลอไรด์ (3 M KCl)
และขั้วฟ้าช่วยเป็นสแตนเลทสตีล การติดตั้งเซลล์เคมีไฟฟ้า ได้ดังภาพที่ 2

ภาพ 2 องค์ประกอบของเซลล์เคมีไฟฟ้า
สารเคมีที่ใ ช้ใ นการทดลอง Gallic acid และ Sodium phosphate dibasic
dodecahydrate (HNaPO4∙12H2O) จากบริษัท Sigma Sodium phosphate monobasic
dihydrate (H2NaPO4∙2H2O) จากบริษัท Fluka น้าปราศจากไอออน (DI water) ผลิตจากเครื่อง
Ultrapure water (ยี่ห้อ: Adrona รุ่น: Crytal EX จากประเทศลัตเวีย)
การเตรียมตัวอย่าง การศึกษาครั้งนี้ใช้ตัวอย่างเป็นใบของโหระพา (Ocimum basilicum)
และใบเตย (Pandanus odorus) โดยตัวอย่างดังกล่าวได้ทาการสุ่มเก็บตัวอย่างจากตาบลบ้านคลอง
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อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 25 เมษายน 2561 จากนั้นนามาทาความสะอาด ซับน้าให้แห้ง
และตัดเป็นชิ้นเล็กๆ นาตัวอย่างไปปั่นให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น จากนั้นชั่งตัวอย่าง 1 กรัม สกัดด้วย
สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (pH 7) ที่ละลายใน 20% โดยปริมาตรของเอทานอล ปริมาตร 2
มิลลิลิตร ปั่นสกัดแบบหมุนไหลวนด้วยเครื่อง Vortex เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นนาไปหมุนเหวี่ยงด้วย
เครื่อง Centrifuge ที่ความเร็ว 4000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นเก็บส่วนที่ใสใส่ขวดวัด
ปริมาตร ทาการสกัดซ้าอีก 2 ครั้ง เก็บเฉพาะส่วนใส ปรับปริมาตรให้ครบ 5 มิลลิลิตร และทาการ
วิเคราะห์ขั้นต่อไป
การวิเคราะห์ปริมาณกรดแกลลิคทางเคมีไฟฟ้า ตรวจวัดด้วยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตรี
และเทคนิคสแคว-เวฟโวลแทมเมตรี ต่อเซลล์เคมีไฟฟ้าในระบบ 3 ขั้วไฟฟ้า ดังภาพที่ 2 ในงานวิจัยนี้
ใช้กรดแกลลิคเป็นสารมาตรฐาน และใช้สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (pH 7) ความเข้มข้น 0.1 M ที่
ละลายใน 20% โดยปริมาตรของเอทานอล เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ สภาวะของเทคนิคไซคลิกโว
ลแทมเมตรี ตรวจวัดที่อัตราสแกน 0.05 V/s ตรวจวัดที่ช่วงของศักย์ไฟฟ้า -1 V ถึง 1 V
ผลการวิจัย
จากการศึกษาการวิเคราะห์กรดแกลลิคในอิเล็กโทรไลต์ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (pH 7) ที่ละลายใน
20% เอทานอลด้วยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตรี โดยใช้ขั้วไฟฟ้าแกลสสิคาร์บอนเป็นขั้วไฟฟ้าทางาน
พบว่าสามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ 2 ตาแหน่งของศักย์ไฟฟ้า 0.45 V และที่ 0.70 V
10
0 mM Gallic acid
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6

0.1 mM Gallic acid

2
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-0.75
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ภาพ 3 โวลแทมโมแกรมสารละลายกรดแกลลิคความเข้มข้น 0.1 mM ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์
0.1 M ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ที่ pH 7 ตรวจวัดด้วยขั้วไฟฟ้าแกลสสิคาร์บอนด้วยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเม
ตรี ที่อัตราการสแกน 0.05 V/s
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ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณตรวจวัดกรดแกลลิคด้วยเทคนิคสแคว-เวฟ โวลแทมเมตรี โดย
ตรวจวัดสารมาตรฐานตรวจวัดช่วง 0.10 – 1.07 mM ได้ผลดังภาพที่ 4 เมื่อวัดความสูงของกระแส
พบช่วงของความสัมพันธ์ที่เป็นเส้นตรงของตาแหน่งศักย์ไฟฟ้าไฟฟ้า 0.45 V 2 ช่วงนั่นคือ 0.1 – 0.48
mM และ 0.48 – 0.83 mM และที่ตาแหน่งศักย์ไฟฟ้า 0.70 V ช่วงของความสัมพันธ์ที่เป็นเส้นตรง
อยู่ที่ 0.10 – 0.91 mM ดังภาพที่ 5 ด้วยความไวในการตรวจวัด
และ 6.61
ตามลาดับ ความไวในการตรวจวัดสูงสุดอยู่ที่ช่วงของความสัมพันธ์ที่เป็นเส้นตรง
ช่วงแรก ดังนั้ นในการวิเคราะห์ปริ มาณกรดแกลลิคในตัวอย่างสมุนไพรจึงวิเคราะห์ โดยใช้ส มการ
เส้นตรงของศักย์ไฟฟ้าที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ 0.45 V

ภาพ 4 สแคว-เวฟ โวลแทมโมแกรมของสารละลายกรดแกลลิคความเข้มข้นต่างๆ กัน ใน
สารละลายอิเล็กโทรไลต์ 0.1 M ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ที่ pH 7 ตรวจวัดด้วยขั้วไฟฟ้าแกลสสิคาร์บอน
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ภาพ 5 กราฟแสดงความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงของความเข้มข้นของกรดแกลลิคกับกระแสไฟฟ้าในสารละลายอิเล็ก
โทรไลต์ 0.1 M ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ที่ pH 7 ของ Linear บนขั้วไฟฟ้าแกลสสิคาร์บอนที่ตรวจวัดด้วยเทคนิคสแควร์เวฟโวลแทมเมตรี (A) และ (B) กระแสที่ศักย์ไฟฟ้า 0.43 V และ (C) ที่ศักย์ไฟฟ้า 0.71 V

การวิ เคราะห์ ตั ว อย่ า งสมุ นไพร ใบโหระพา และใบเตย ทาการวิ เคราะห์ ด้ ว ย standard
addition ใช้เทคนิค สแคว-เวฟ โวลแทมเมตรีในการวิเคราะห์ได้ผลดังภาพที่ 6 (A) และ 7 (A) ของใบ
โหระพา และใบเตย ตามลาดับ เมื่อนากระแสสแคว-เวฟ โวลแทมโมแกรมที่ได้จากรูปมาพลอตกราฟ
จะได้ดังภาพที่ ผลการวิเคราะห์ 6 (B) และ 7 (B) ของใบโหระพา และใบเตย ตามลาดับ คานวณ
ความเข้มข้นของกรดแกลลิคได้ 0.011 และ 0.010 mM เมื่อคานวณปริมาณของกรดแกลลิคคิดเป็น
1,003 และ 850 mg/Kg ของตัวอย่างใบโหระพา และใบเตย ตามลาดับ ดังตารางที่ 1

ภาพ 6 (A) โวลแทมโมแกรมของการตรวจวัดกรดแกลลิคในตัวอย่างใบโหระพาแบบ Standard addition a) เป็น
สัญาณของตัวอย่างสารสกัดใบโหระพา โดยการเติมสารมาตรฐาน b) 0.049 mM c) 0.099 mM และ d) 1.4
mM และ (B) กราฟแสดงความสัมพันธ์ของความเข้มข้นของกรดแกลลิคที่เติมกับกระแสไฟฟ้า ในสารละลายอิเล็ก
โทรไลต์ 0.1 M ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ที่ pH 7 บนขั้วไฟฟ้าแกลสสิคาร์บอนที่ตรวจวัดด้วยเทคนิคสแควร์ -เวฟโวลแทมเม
ตรี
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ภาพ 7 (A) โวลแทมโมแกรมของการตรวจวัดกรดแกลลิคในตัวอย่างใบเตยแบบ Standard addition a) เป็น
สัญาณของตัวอย่างสารสกัดใบเตย โดยการเติมสารมาตรฐาน b) 0.049 mM c) 0.099 mM และ d) 1.4 mM
และ (B) กราฟแสดงความสัมพันธ์ของความเข้มข้นของกรดแกลลิคที่เติมกับกระแสไฟฟ้า ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์
0.1 M ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ที่ pH 7 บนขั้วไฟฟ้าแกลสสิคาร์บอนที่ตรวจวัดด้วยเทคนิคสแควร์-เวฟโวลแทมเมตรี

ตาราง 1 ปริมาณกรดแกลลิค ในใบโหระพา และในใบเตย
ชนิดสมุนไพร
ปริมาณกรดแกลลิค (mg/Kg)
ใบโหระพา
1,003
ใบเตย
850
ตารางที่ 2 เป็นการหาค่าร้อยละการคืนกลับของการวิเคราะห์กรดแกลลิคในสมุนไพร โดยทา
การเติมสารมาตรฐานกรดแกลลิคลงในตัวอย่างที่ทาการสกัดพบร้อยละการคืนกลับอยู่ที่ 82-100 ดัง
ตารางที่ 2 ซึ่งอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ ดังนั้นวิธีการวิเคราะห์จึงสามารถนามาประยุกต์วิเคราะห์ตัวอย่าง
สมุนไพรได้จริง
ตาราง 2 ร้อยละการคืนกลับของตัวอย่างสมุนไพร
ความเข้มข้นของกรดแกลลิค (mM)
ชนิดของ
สารมาตรฐานรวมกับ
ตัวอย่าง
ในตัวอย่าง สารมาตรฐานที่เติม
ตัวอย่าง
0.049
0.058
ใบโหระพา
0.011
0.098
0.107
0.146
0.137
0.049
0.06
ใบเตย
0.010
0.098
0.091

ร้อยละการคืนกลับ
96
98
86
100
82
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สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยพบว่าการตรวจวัดกรดแกลลิคด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า โดยมีขั้วไฟฟ้าแกลส
สิคาร์บอนเป็นขั้วไฟฟ้าทางาน สามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ 2 ตาแหน่งที่ศักย์ไฟฟ้า 0.45 และ
0.70 V ทาการวิเคราะห์ได้ช่วงของความสัมพันธ์ที่เป็นเส้นตรงอยู่ระหว่าง 0.10 – 0.48 mM และ
0.48 – 0.83 mM ของตาแหน่งของศักย์ไฟฟ้าออกซิเดชัน 0.45 V และที่ตาแหน่งศักย์ไฟฟ้า 0.70 V
ช่วงของความสัมพันธ์ที่เป็นเส้นตรงอยู่ที่ 0.10 – 0.91 mM พบว่าระบบการวิเคราะห์สามารถตรวจวัด
ในตัวอย่างสมุนไพรจริงได้ โดยพบกรดแกลลิคที่ 1,003 mg/Kg และ 850 mg/Kg เมื่อทาการ
ตรวจสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์พบร้อยละการคืนกลับของกรดแกลลิคอยู่ที่ 82-100 ซึ่งอยู่
ในช่วงของการยอมรับได้
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยสามารถทาการประยุกต์วิเคราะห์ได้ในตัวอย่างสมุนไพรได้จริง ดังนั้นจึงควร
ประยุกต์ใช้ในสมุนไพรอื่นๆ ต่อไป และสิ่งที่ควรพัฒนาคือควรพัฒนาให้หัววัดสามารถตรวจวัดได้ที่
ความเข้มข้นต่ากว่าในการวิจัยนี้เพื่อสามารถนาไปประยุกต์วิเคราะห์วัดในตัวอย่างที่มีความเข้มข้นของ
กรดแกลลิคต่าๆได้
กิตติกรรมประกาศ
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รายงานเบื้องต้น: ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
Preliminary reports: Effect of Dental Health Education Program on
Dental Behavior of Middle School in Baan Sob Pao Community School,
Phaya Mengrai district, Chaing Rai Province
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บทคัดย่อ
ปั ญ หาทางสุ ข ภาพช อ งปากในวั ย รุ น ตอนต น เป็ น ปั ญ หาทางสาธารณสุ ข ที่ ส าคั ญ การ
ดาเนินการเพื่อปรับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากจึงเป็นสิ่งจาเป็น การวิจัยแบบกึ่งทดลองนี้ จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาตอพฤติกรรมทันตสุขภาพนักเรียนชั้นมัธยม
ตอนตน โรงเรียนชุมชนบานสบเปา ตาบลแมเปา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย จานวน 62 คน
ระหวางเดือนตุลาคม ถึง ธัน วาคม พ.ศ.2559 โดยใชเครื่องมือคือ โปรแกรมทันตสุขศึกษาในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากที่ดีประกอบดวย โปรแกรมทันตสุขศึกษาที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นโดยประยุกต์ใชแนวคิดเกี่ยวกับความรู ทัศนคติและการปฏิบัติ (KAP) เกี่ยวกับทันตสุขภาพ ทฤษฎี
แรงสนับสนุนทางสังคม และแบบสัมภาษณ์ขอมูลทั่วไปของนักเรียน การบริโภคเพื่ ออนามัยชองปาก
ความรูทันตสุขภาพ เจตคติที่ดีตอการดูแลอนามัยชองปาก การรับรูความรุนแรงของโรคฟันผุ และสิ่ง
ชักนาสูการปฏิบัติ และการใช Erythrosine Solution เพื่อยอมสีคราบจุลินทรีย์บนฟัน (PI)
ระยะเวลาทดลอง 3 สัปดาห์ สถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ผล
การศึกษาพบวา ในรอบ1ปีที่ผานมานักเรียน รอยละ 40.3 ไมเคยไดรับการตรวจฟัน มีปัญหาฟันผุ
รอยละ 32.3 ไมเคยแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียน รอยละ 96.8 และมีพฤติกรรม
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ชอบทานขนมหวาน รอยละ 54.8 ผลการวิเคราะห์ทดสอบหาความแตกตางระหวางความรู ทัศนคติ
และการปฏิบัติ ในกอนและหลังไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษา พบวา ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพชองปากหลังไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษามีระดับมากกวากอนไดรับโปรแกรมทันตสุข
ศึกษา อยางมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value<0.05) ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการสงเสริม
สุขภาพชองปาก หรือการใหทันตสุขศึกษาโดยประยุกต์ใชหลัก KAP และทฤษฎีแรงสนับสนุนทาง
สังคมเพื่อใหนักเรียนมีทัศนคติ และพฤติกรรมการปูองกัน ดูแลสุขภาพชองปากอยางถูกตองอันจะลด
อัตราเกิดโรคทางชองปากในนักเรียนตอไป
คาสาคัญ: ทันตสุขศึกษา, สุขภาพชองปาก, ทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม
Abstract
Oral health problems in early adolescents are the major public health
problem. Actions to improve oral health care habits are essential. Thus, this quasiexperimental research aimed to assess the effect of dental health education program
on dental health behavior among secondary school students in Ban Sop Pao
Community School, Mae Pao Sub-district, Phaya Meng Rai District, Chiang rai Province.
There are 62 students were included to the study, data were collected between
October and December 2016 by implementing the dental health education program
for changing to good oral health behaviors. The intervention consist of the learning
plan developed by the researcher applies the concept of Knowledge, Attitudes, and
Practices (KAP) with dental health, social support theory and the student's
information interview include; consumption for oral hygiene, knowledge of dental
health, good attitude to oral hygiene, perception of the severity of dental caries.
Erythrocyte solution for plaque staining (PI) was used for 3 weeks. The statistics used
in this study were descriptive statistics and inferential statistics. The study indicated
that in the past 1 year, 40.3% of the students were never checked their teeth. 32.3%
had dental problems, 96.8% did not brush their teeth after school lunch, 54.8% had
candy eating behavior. The result of analyzed the difference between knowledge,
attitude and practice before and after receiving the dental health education program,
it was found that attitudes and practices regarding oral health care after receiving
dental health education program were higher than before receiving dental health
education program with statistically significant (p-value <0.05). Therefore, relevant
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agencies should promote oral hygiene by applying KAP of oral health and social
support theory for increase students attitude and oral health protection behavioral
to reducing the incidence of oral disease in students.
Keyword: Dental Health Education Program, Oral Health, Social Support Theory
บทนา
ปัญหาทางสุขภาพชองปากเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สาคัญและสรางความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจและทาลายสุขภาพของประชาชน โดยโรคในชองปากที่พบมากและเป็นปัญหาสาธารณสุขที่
สาคัญสองอันดับแรกในวัยรุนตอนตน (อายุ13-17 ปี) ซึ่งเป็นวัยของการวางรากฐานที่สาคัญของชีวิต
ทั้งดานรางกาย จิตใจและการพัฒนาดานตางๆไดแก โรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบ (สานักทันต
สาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2556) โดยโรคฟันผุ เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ในชองปาก
จะยอยเศษอาหารจาพวกแปูงและน้าตาลที่ตกคางอยูในปาก ใหเปลี่ยนสภาพเป็นกรด และเมื่อชอ ง
ปากมีสภาพเป็นกรดเพิ่มขึ้น จะทาใหเกิดภาวะเสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุ (Dawes C, 2008) โรคนี้
เกิดขึ้นไดทั้งในเพศหญิงและเพศชาย ทุกสถานภาพทางเศรษฐกิจและทุกอายุ แตในวัยเด็กจะมีโอกาส
เป็นโรคนี้ไดมากกวาในวัยผูใหญ โรคฟันผุเป็นโรคที่มีการดาเนินโรคไปอยางชาๆ และตอเนื่อง ซึ่ง
กอใหเกิดปัญหาปวดฟัน และตองถอนฟัน จึงทาใหไมมีฟันใชเคี้ยวอาหาร พูดไมชัด และนอกจากนั้น
ผูปกครองตองเสียเวลาและคาใชจายในการพาบุตรไปรับการรักษาโรคฟันผุ (Marshall TA, 2005)
เด็กวัย 13-15 ปีมีความจาเป็นที่ตองใหการดูแลพิเศษ เพื่อปูองกันฟันผุ เนื่องจากเด็กวัยนี้ จะมีฟันแท
ขึ้นครบ 32 ซี่ (สานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2556) มีหลักฐานรายงาน
วาเด็กจะมีสุขภาพชองปากแยลงเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโนมที่จะเกิดโรคฟันผุมากขึ้นดวย
(O’Sullivan DM, 1996) อีกทั้งสุขภาพชองปากเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสุขภาพโดยรวม สุขภาพ
ชองปากแยอาจสงผลรายแรงตอภาวะโภชนาการและคุณภาพชีวิต (Liu HY, 2010) นอกจากนี้ปัญหา
ทางทันตสุขภาพยังทาใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งในระดับสวนตัวและระดับสวนรวม ซึ่งขอมูล
การจัดสรรคาใชจายทันตกรรมสงเสริมปูองกัน พ.ศ. 2556 พบวารัฐบาลตองจัดสรรงบประมาณของ
งานทันตกรรม เพื่อสงเสริมปูองกันโรคทางชองปาก ถึง 3,231 ลานบาท (สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ, 2556)
จากรายงานสถานการณ์ของโรคฟันผุในทั่วโลกมีตั้งแต 3.6% ถึง 15.3% ในประเทศที่พัฒนา
แลวในขณะที่ประเทศกาลังพัฒนามีอัตราเพิ่มขึ้นถึง 67.7% (Tang C, 2005) เชนเดียวกับรายงาน
ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา ฟันผุเป็นโรคเรื้อรังที่พบมากที่สุด ในเด็กอายุ 5-17 ปี หรือมากกวา 50
เปอร์เซ็นต์ (Department of Health and Human Services National Institute of Dental,
2012) และในประเทศไทย สถานการณ์ของโรคฟันผุเป็นปัญหาที่ตองทาการแกไขตั้งแตปี 1984 จาก

992

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

รายงานการสารวจสภาวะทันตสุขภาพแหงชาติที่ทาการสารวจทุก 5 ปี ฉบับลาสุด ครั้งที่ 7 พ.ศ.
2555 พบวาสภาวะโรคฟันผุในกลุมอายุ 12 ปี ระดับประเทศ มีฟันแทผุ รอยละ 52.3 มีคาเฉลี่ย ฟัน
ผุ อุด ถอน (DMFT index) เทากับ 1.3 ซี่ตอคน ทั้งนี้ฟันที่ผุสวนใหญที่ยังไมไดรับการรักษาคิดเป็น
รอยละ 29.1 และสภาวะโรคฟันผุและการสูญเสียฟัน ในกลุมอายุ13-15 ปี รอยละ 62.4 ซึ่งเป็นกลุม
สาคัญทางระบาดวิทยา เนื่องจากเป็นอายุที่มีฟันแทขึ้นครบ 32 ซี่ในชองปาก ซึ่งอัตราการเกิดโรคฟัน
ผุในวัยนี้ จะใชเพื่อทานายแนวโนมการเกิดโรคฟันผุในวัยผูใหญ และมีประสบการณ์การเป็นโรคฟันผุ
คาเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด (DMFT) เทากับ 2.0 ซี่/คน (สานักทันตสาธารณสุข, กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 2556) จะพบวาเปอร์เซ็นต์ของเด็กที่มีอาการฟันผุ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สอดคลองกับ
สถานการณ์ในจังหวัดเชียงราย จากการสารวจดวยแบบสอบถาม พบวา ในชุมชนหมู 19 บานนาเจริญ
ใหม อาเภอพญาเม็งราย มีเด็กชวงอายุ 6-12 ปีฟันผุ กวา 49.16 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมากเกินคาตัวชี้วัดของ
กระทรวงสาธารณสุขซึ่งกาหนดเอาไวที่ 45 เปอร์เซ็นต์
เป็นที่ยอมรับในทางวิชาการวา การปูองกันโรคฟันผุและเหงือกอักเสบที่มีประสิทธิภาพนั้น
คือการดูแลอนามัยชองปากของตนเอง (เพ็ญแข ลาภยิ่ง,2555) รวมถึงปัจจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
และสิ่งแวดลอมเป็นปัจจัยที่มีความสั มพันธ์กับการเกิดโรคในชองปากมาก เพราะปัญหาทันตสุขภาพ
ตางๆ เกิดจากพฤติกรรมไมเหมาะสมของตัวบุคคลเอง เชน พฤติกรรมการไมแปรงฟัน การบริโภค
อาหารหวานและขนมขบเคี้ยว เป็นตน แมทันตบุคลากรจะทุมเทความพยายามในการรักษาเพียงใดก็
ตาม ก็ไมส ามารถทาให ป ระชาชนมีสุ ขภาพชอ งปากที่ดีแบบยั่งยืนได ถาไมส ามารถกระตุนให
ประชาชนดูแลอนามัยสวนบุคคลของตนเองได (นฤมล สีประโค, 2550) แตในปัจจุบันการศึกษาทาง
พฤติกรรมศาสตร์ในกลุมวัยรุนตอนตน (13-17 ปี) ในเรื่องดังกลาวมีนอยมาก เด็กในชวงวัยนี้จะถูก
คาดหวังใหสามารถจัดการพฤติกรรมสุขภาพตางๆ ไดดวยตนเอง แตในปัจจุบันพบวาวัยรุนตอนตน
(13-17 ปี) ยังคงมีพฤติกรรมการดูแลอนามัยชองปากที่ไมดีนัก โดยยังมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม
เหมาะสม และยังมีพฤติกรรมการทาความสะอาดชองปากที่ไมดี (สานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข, 2556) ซึ่งขอมูลจากการติดตามประเมินของสานักทันตสาธารณสุข ในปีพ.ศ.
2555 พบวาแทบไมมีการจัดการเรื่องทันตสุขภาพในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเลย (สานักทันต
สาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2556)
ด ว ยเหตุ นี้ การศึ ก ษานี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาผลของโปรแกรมทั น ตสุ ข ศึ ก ษาต อ
พฤติกรรมทัน ตสุ ขภาพนั กเรีย นชั้นมัธ ยมศึกษาตอนตน โรงเรียนชุมชนบานสบเปา ตาบลแมเปา
อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ในการพัฒนาความรู ทัศนคติ และ การปฏิบัติในการดูแลสุขภาพ
ชองปากอยางถูกตอง และ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงตอการฟันผุในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
โรงเรียนชุมชนบานสบเปา ตาบลแมเปา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงรายโดยมีเปูาหมายเพื่อให
ผูเขารวมโครงการมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากที่ถูกตองและมีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง โดยผูวิจัย
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จึงนาแนวคิดความรู (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และ การปฏิบัติ (Practice) (อรวรรณ,
2554) มาประยุกต์ใชเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปูองกันการเกิดโรคฟันผุของนักเรียน ซึ่ง
ประกอบดวย การใหความรูเกี่ยวกับโรคฟันผุ การประเมินอันตรายตอสุขภาพชองปาก การสรางความ
ตั้งใจ และการปฏิบัติตัวเพื่อปูองกัน คือ เมื่อนักเรียนไดรับการเรียนรูก็จะทาใหเกิดความรู เมื่อเกิด
ความรูขึ้น ก็จะมีผลทาใหเกิดทัศนคติ และขั้นสุดทาย คือ การกอใหเกิดการกระทา (สุรพงษ์ โสธนะ
เสถียร, 2533)และจากแนวคิดดังกลาวผูวิจัยจึงนาแนวคิดการสนับสนุนทางสังคม (Social Support)
มาประยุกต์ใชรวมดวย เพื่อใหมีพฤติกรรมนั้นๆ ดวยการสนับสนุนทางดานอารมณ์ ดานการประเมิน
ดานการใหขอมูลขาวสาร และการสนับสนุนวัตถุสิ่ งของตางๆโดยตรงตอความจาเป็น จากการ
สนับสนุนของครู ผูปกครอง และเพื่อน อันจะสงผลใหพฤติกรรมเกิดการเปลี่ ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
(House, 1981)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาตอพฤติกรรมทันตสุขภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน โรงเรียนชุมชนบานสบเปา ตาบลแมเปา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
วิธีดาเนินการวิจัย
รู ป แบบการวิจั ย ในการศึ ก ษาวิ จัย ครั้ง นี้ เป็ นการวิ จั ยกึ่ ง ทดลอง (Quasi-experimental
design) ศึกษากลุมเดียว วัดกอนและหลังการทดลอง (One group pre-posttest)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ศึกษาคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม1.-ม.3)
โรงเรียนชุมชนบานสบเปา ตาบลแมเปา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ที่ลงทะเบียนเรียน
ประจาปีการศึกษา 1/2560
การคัดเลือกกลุมตัวอยาง เกณฑ์การคัดเขากลุมตัวอยางเขาทาการศึกษา ไดแก (1) เด็ก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3) (2)เด็กนักเรียนสามารถสื่อสารและเขาใจดวยภาษาไทย (3)
เด็กนักเรียนสามารถอานออกและเขียนได (4) เด็กนักเรียนมีความสมัครใจในการรวมวิจัย เกณฑ์การ
คัดออกกลุมตัวอยางเขาทาการศึกษา คือ เด็กที่มีความบกพรองทางรางกายและจิตใจ (พิการ) โดย
ไดรับการวินิจฉัยจากแพทย์วาเป็นผูมีความบกพรอง จึงไดจานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 70 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสรางขึ้นจากเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ โดยแบง
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาออกเป็น 2 ประเภทดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่
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1.1 โปรแกรมทันตสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากที่ดีใน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนชุมชนบานสบเปา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
ผูวิจัยสรางโปรแกรมทันตสุขศึกษาขึ้น โดยการประยุกต์ใชทฤษฎีการสนับสนุนทางสังคม (Social
Support) มารวมในการจัดทาแผนกิจกรรม เพื่อใหเกิดการเพิ่มความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติในการ
ดู แ ลสุ ข ภาพช อ งปากอย า งถู ก ต อ ง ตามแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ความรู ทั ศ นคติ แ ละการปฏิ บั ติ (KAP)
ประกอบดวย 4 กิจกรรม ใชระยะเวลารวมทั้งสิ้น 3 สัปดาห์ ดาเนินการจัดกิจกรรม ดังตอไปนี้
สัปดาห์ที่ 1
1. กิจกรรม “โรคของฟันที่ฉันต้องรู้จัก”
เพื่อพัฒนาความรูเกี่ยวกับโรคและสุขอนามัยทันตกรรม โดยใหความรูเรื่องโรคฟันผุและ
เหงือกอักเสบ สาเหตุของการเกิดโรคฟันผุและเหงือกอักเสบ ลักษณะอาการของโรคฟันผุและเหงือก
อักเสบ วิธีการปูองกันการเกิดโรคฟันผุและเหงือกอักเสบ ผลดีของการปูองกันการเกิดโรคฟันผุและ
เหงือกอักเสบ หลังจากนั้นเปิดโอกาสใหนักเรียนซักถามเพื่อความเขาใจ
2. กิจกรรม “ฟันดี ฉันทาอย่างไร”
เพื่อพัฒนาความรู ความเขาใจและรับรูความสามารถของตนเองสาหรับการดูแลทันตสุขภาพ
รวมถึงการแปรงฟันที่ถูกตอง โดยการสาธิตวิธีการแปรงฟันแบบขยับ -ปัด การใชไหมขัดฟันดวยโมเดล
ฟัน และให นักเรียนฝึกปฏิบั ติ จริ ง ซึ่งนักเรียนจะไดรับการประเมินคราบจุลินทรีย์บนฟัน (PI) ดว ย
Erythrosine Solution (สียอมฟัน) กอนเขารวมกิจกรรมนี้ หลังจากนั้นแบงกลุมนักเรียนเป็นกลุมๆ
ละ 2 คน เพื่อเรียนรูการตรวจความสะอาดของฟันจากการจับคูกับเพื่อน
3. กิจกรรม “ฟันดี ถ้ามีเป้าหมาย”
เพื่ อ สรุ ป และประเมิ น ผลภาพรวมผู เ ข า ร ว ม รวมถึ ง ประเมิ น เปู า หมายของตั ว เองที่ คิ ด
ออกแบบ เพื่อสรางความยั่งยืนของพฤติกรรม โดยการแบงกลุมนักเรียนเป็นกลุมๆละ 7-8 คน เพื่อทา
กิจ กรรมเขา กลุ มร ว มกัน คิด และอภิ ปรายถึงการปฏิบั ติตัว ในการดูแลสุ ขภาพชองปาก ในหั ว ข อ
“เปูาหมาย อีก1เดือน ฟันของพวกเราจะเป็นอย่างไร” เขียนแผนภาพความคิด นาเสนอผลงาน
จากนั้นนักเรียนและผูวิจัยรวมกันสรุปผลงานการรายงาน และแจกใบ “ขอสัญญากับพี่ฟัน” เพื่อให
นักเรียนทาสัญญาของตนเอง โดยระบุเปูาหมายและระยะเวลาที่ตองการใหสาเร็จ
4. กิจกรรม “เรามาดูแลด้วยกันนะ”
เพื่อสรางการควบคุมตนเองดวยกระบวนการเตือนตนเองดวยการกาหนดเปูาหมาย และ
บันทึกพฤติกรรมการดูแลทันตกรรมในสมุดบันทึก "ฟันสวย ยิ้มใส ไร้ฟันผุ" ประกอบดวยขอมูลการ
แปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวันและการตรวจบันทึกทันตกรรมสุขภาพจากการจับคูกับเพื่อน
หรือคุณครู เพื่อเป็นตัวกระตุน และแรงจูงใจใหกับนักเรียน รวมถึงมีการตั้งขอตกลงรวมกับนักเรียนถึง
เงื่อนไขการไดรับรางวัลของนักเรียนที่มีผลการตรวจคราบจุลินทรีย์และทันตสุขภาพที่ดีขึ้น เพื่อเป็น
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การเสริมสรางขอตกลงและความคงทนของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปาก เชนการแปรงฟันหลัง
รับประทานอาหารกลางวันใหแกนักเรียน
สัปดาห์ที่ 2
ผูวิจัยติดตามและใหแรงสนับสนุนทางสังคม (Social support) แกนักเรียน เพื่อกระตุนเตือน
ใหกาลังใจ แนะนาการดูแลสุขภาพชองปากที่ถูกตอง และติดตามการลงแบบบันทึกการแปรงฟันใน
เวลาหลังอาหารกลางวัน และมีการแบงกลุมนักเรียนเป็นกลุมๆละ 7-8 คน เพื่อทากิจกรรมเขากลุม
รวมกันคิด และอภิปรายถึงการปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชองปากใน
ชวงเวลาที่ผานมา เพื่อใหนักเรียนและผูวิจัยรวมกันสรุปผลและหาทางแกไข
สัปดาห์ที่ 3
ประเมินพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากจากการแปรงฟันที่ถูกตองดวยการประเมินคราบ
จุลินทรีย์บนฟัน(PI) ดวย Erythrosine Solution (สียอมฟัน) เพื่อใหนักเรียนไดเห็นถึงประสิทธิภาพ
ของการแปรงฟันดวยตนเอง ครั้งที่ 2 และ มีการแบงกลุมนักเรียนเป็นกลุมๆละ 7-8 คน เพื่อทา
กิจกรรมเขากลุมรวมกันคิดและอภิปรายถึงหัวขอ "2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ฉันทาอะไรให้ฟันของฉันบ้าง"
เพื่อหาแนวทางเสริมสรางความคงทนของการมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากที่ยั่งยืน รวมถึง
มอบรางวัลใหแกนักเรียนที่มีสภาพชองปากที่ดีขึ้น (คราบจุลินทรีย์บนฟันลดลง) และมีพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพชองปากที่ดีตามเปูาหมายที่ตั้งไวตลอดทั้งสัปดาห์ โดยมอบหมายใหนักเรียนที่ไดรับ
รางวัลเป็นตัวแทนบอกเลาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากของตนเองเพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพชองปากที่ดีใหกับเพื่อน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามประกอบดวย 3 สวน ดังนี้
2.1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน
จานวน 10 ขอ
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ปัญหาสุขภาพชองปาก
2.2 แบบทดสอบความรู้ทันตสุขภาพ
จานวน 10 ขอ
คาถามที่ใชเป็นแบบเลือกตอบ ถูก-ผิด โดยใชผูตอบเลือกตอบเพียงขอเดียว จะสอบถาม
ความรู ความจา และความเขาใจในขอเท็จจริงเกี่ยวกับโรคในชองปาก ไดแก สาเหตุ อาการ การ
ปูองกันการเกิดโรค การแปรงฟันที่ถูกวิธี ซึ่งมีเกณฑ์ในการแบงระดับคะแนน ดังนี้ คะแนนเฉลี่ย 7 –
10 หมายถึง มีความรูอยูในระดับสูง
คะแนนเฉลี่ย 4 – 6 หมายถึง มีความรูอยูในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 0 – 3 หมายถึง มีความรูอยูในระดับต่า
2.3 แบบประเมินเจตคติที่ดีต่อการดูแลอนามัยช่องปาก
จานวน 10
ขอ
โดยใชมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) มี 3 ระดับคือ เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย
ซึ่งมีเกณฑ์ในการแบงระดับคะแนน ดังนี้ เห็นดวย ใหคะแนนเทากับ 3
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ไมแนใจ
ใหคะแนนเทากับ 2
ไมเห็นดวย
ใหคะแนนเทากับ 1
2.4 Erythrosine Solution (สีย้อมคราบจุลินทรีย์บนฟัน, Plaque index) จานวน 2 ขวด
ใชเพื่อประเมินคราบจุลินทรีย์บนฟัน (Plaque index) และความสามารถแปรงฟันไดอยาง
ถูกวิธี มีประสิทธิภาพ จากการปฏิบัติการแปรงฟันของนักเรียน โดยมีดัชนีการประเมิน ดังนี้
0 = ไมมีคราบจุลินทรีย์
1 = มีคราบจุลินทรีย์เห็นไดเล็กนอย โดยอาจเห็นติดสียอมเป็นจุดๆบริเวณคอฟัน
2 = มีคราบจุลินทรีย์เป็นแถบบริเวณคอฟัน โดยมีปริมาณไมเกิน 1/3 ของตัวฟันทางคลินิก
3 = มีคราบจุลินทรีย์เป็นแถบปกคลุมมากกวา 1/3 ของตัวฟันทางคลินิก
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอพิจารณาและรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากสานัก
วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแมฟูาหลวง
2. ติดตอประสานงานกับผูอานวยการโรงเรียน ชี้แจงวัตถุประสงค์ ระยะเวลาของการทาวิจัย
เพื่อขออนุญาตในการทาการศึกษา
3. ขอเก็บขอมูลกอนการใหโปรแกรมทันตสุขศึกษาในกลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
โรงเรียนชุมชนบานสบเปา
4. จัดโปรแกรมทันตสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากที่ดีใน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนชุมชนบานสบเปา ตาบลแมเปา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย ทั้ง 4 กิจกรรม ในระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 21 ธันวาคม 2559 ใชระยะเวลารวม
ทั้งสิ้น 3 สัปดาห์
5. เก็ บ ขอมูล หลั งการให โ ปรแกรมทันตสุ ข ศึกษาในกลุ มนั กเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาตอนต น
โรงเรียนชุมชนบานสบเปา
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ในการวิจัยครั้งนี้
สถิติเชิงพรรณนา ไดแก จานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, คาสูงสุด และคา
ต่าสุด ซึ่งจะใชในการอธิบายลักษณะของกลุมศึกษาตางๆ และสถิติเชิงอนุมาน pair t-test ซึ่งจะใชใน
การทดสอบหาความแตกตางระหวางความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติในกอนและหลังไดรับโปรแกรม
ทันตสุขศึกษา
จริยธรรมการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ผานการพิจารณาและรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากสานักวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแมฟูาหลวง
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ผลการวิจัย
ตาราง 1 จานวน และรอยละขอมูลทั่วไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนชุมชนบานสบ
เปา ตาบลแมเปา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย (n=62)
ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน
จานวน
ร้อยละ
เพศ
ชาย
28
45.2
หญิง
34
54.8
อายุ
13 ปี
20
32.3
14 ปี
20
32.3
15 ปี
22
35.4
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
21
33.9
มัธยมศึกษาปีที่ 2
16
25.8
มัธยมศึกษาปีที่ 3
25
40.3
ระดับดัชนีมวลกาย
ต่ากวาเกณฑ์
25
40.3
ปกติ
32
51.6
มากกวาเกณฑ์
5
8.1
ผลการเรียน
ต่า
15
24.2
ดี
36
58.1
ดีมาก
11
17.7
ผู้ดูแลหลักในการทาความสะอาดฟัน
พอแม
35
56.5
ญาติ
16
25.8
ไมมี ตองดูแลดวยตนเอง
11
17.7
เงินค่าขนมที่ได้มาโรงเรียน
< 20 บาท
42
67.7
21-40 บาท
19
30.6
>40 บาท
1
1.7
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ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน
การตรวจฟันประจาปี (ข้อมูล 1ปี ย้อนหลัง)
ไมเคย
1 ครั้ง / ปี
2 ครั้ง/ ปี
มากกวา 2 ครั้ง/ปี
ปัญหาสุขภาพช่องปาก
ไมมี
มี
ชนิดของปัญหาสุขภาพช่องปาก
ฟันเรียงไมดี
ฟันแทหักบิ่น
การบาดเจ็บในชองปาก
เลือดออกจากเหงือก
มีหินปูน
สูญเสียฟันแท
ฟันผุ
การแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน
แปรง
ไมแปรง
การรับประทานขนมหวาน
ประจา
บางครั้ง
นานๆครั้ง

จานวน

ร้อยละ

25
15
8
14

40.3
24.2
12.9
22.6

42
20

67.7
32.3

6
1
2
3
5
1
2

30
5
10
15
25
5
10

2
60

3.2
96.8

34
24
4

54.8
38.7
6.5

จากตารางที่ 1 แสดงจานวน และรอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนชุมชน
บานสบเปา ตาบลแมเปา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ทั้งหมด 62 คน พบวานักเรียนสวน
ใหญเป็นเป็นเพศหญิง รอยละ 54.8 ซึ่งมีอายุ 15 ปีมากที่สุด รอยละ 35.4 รองลงมาคืออายุ 13 ปี
รอยละ 32.3 และ อายุ 14 ปี รอยละ 32.3 ตามลาดับ โดยเรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มากที่สุด
รอยละ 40.3 รองลงมาคือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอยละ 33.9 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รอยละ 25.8
ตามลาดับ นักเรียนมีคาดัชนีมวลกายอยูในระดับปกติมากที่สุด รอยละ 51.6 รองลงมาคือระดับต่า
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กวาเกณฑ์ รอยละ 40.3 และระดับมากกวาเกณฑ์ รอยละ 8.1 ตามลาดับ ซึ่งสวนใหญนักเรียนมีผล
การเรียนในระดับดี รอยละ 58.1 รองลงมาคือ ระดับต่า รอยละ 24.2 และระดับดีมาก รอยละ 17.7
ตามลาดับ นักเรียนมีผูดูแลหลักในการทาความสะอาดฟันคือพอแมมากที่สุด รอยละ 56.5 รองลงมา
คือ ญาติ รอยละ 25.8 และ ไมมีผูดูแล ตองดูแลดวยตนเอง รอยละ 17.7 ตามลาดับ โดยสวนใหญ
นักเรียนจะไดรับเงินคาขนมมาโรงเรียนตอวัน นอยกวา 20 รอยละ 67.7 รองลงมาคือ 21-40 บาท
รอยละ 30.6 และมากกวา 40 บาท รอยละ 1.7 ตามลาดับ ในดานการตรวจฟันประจาปี (ขอมูล 1 ปี
ยอนหลัง) พบวา สวนใหญนักเรียนไมเคยไดรับการตรวจฟัน รอยละ 40.3 รองลงมาคือ 1ครั้งตอปี
รอยละ 24.2 มากกวา2ครั้งตอปี รอยละ 22.6 และ2ครั้งตอปี รอยละ 12.9 ตามลาดับ โดยนักเรียน
สวนใหญไมมีปัญหาสุขภาพชองปาก รอยละ 67.7 ซึ่งสวนใหญนักเรียนมีชนิดของปัญหาสุขภาพชอง
ปาก คือ ฟันเรียงไมดี รอยละ 30 รองลงมา มีหินปูน รอยละ 25 เลือดออกตามไรฟัน รอยละ 15 การ
บาดเจ็บในชองปาก รอยละ10 ฟันผุ รอยละ 10 ฟันแทหักบิ่น รอยละ 5 และสูญเสียฟันแท รอยละ 5
ตามลาดับ นักเรียนสวนใหญมีพฤติกรรมไมแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน รอยละ 96.8
และพบว า นั ก เรี ย นมี พ ฤติ ก รรมชอบรั บ ประทานขนมหวานประจ ามากที่ สุ ด ร อ ยละ 54.8 และ
รองลงมาคือบางครั้ง รอยละ 38.7 และนานๆครั้ง รอยละ 6.5 ตามลาดับ
ตาราง 2 จานวน และร อยละกอนและหลั งการไดรับโปรแกรมทันตสุ ขศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนชุมชนบานสบเปา ตาบลแมเปา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
(n=62)
โปรแกรมทันตสุขศึกษา
ก่อน
หลัง
ตัวแปร
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
ความรู้ (Knowledge)
ต่า
ปานกลาง
11
17.7
9
14.5
สูง
51
82.3
53
85.5
ทัศนคติ (Attitude)
ต่า
9
14.5
1
1.6
ปานกลาง
53
85.5
22
35.5
สูง
39
62.9
การปฏิบัติ (Practice)
ต่า
4
6.5
1
1.6

1000

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

โปรแกรมทันตสุขศึกษา
ตัวแปร
ปานกลาง
สูง
ดั ช นี ค ราบจุ ลิ น ทรี ย์
(Plaque
Index)
ไมมี
เล็กนอยหรือนอยกวา 1/3 ของฟัน
มากกวา1/3 ของฟัน
การแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร
กลางวัน
แปรงฟัน
ไมแปรงฟัน

ก่อน
จานวน
46
12

ร้อยละ
74.2
19.4

หลัง
จานวน
40
21

ร้อยละ
64.4
33.9

10
47
5

16.1
75.8
8.1

22
33
7

35.5
53.2
11.3

2
60

3.2
96.8

13
49

21.0
79.0

จากตารางที่ 2 แสดงจานวน และรอยละกอนและหลังการไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนชุมชนบานสบเปา ตาบลแมเปา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย ทั้งหมด 62 คน พบวากอนไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษานักเรียนสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับ
การดูแลปูองกันโรคทางชองปากอยูในระดับสูง รอยละ 82.3 และหลังไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษา
สวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการดูแลปูองกันโรคทางชองปากอยูในระดับสูง รอยละ 85.5 ซึ่งกอนไดรับ
โปรแกรมทันตสุขศึกษานักเรียนสวนใหญมีทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลปูองกันโรคทางชองปากอยูใน
ระดับ ปานกลาง รอยละ 85.5 และหลั งไดรับโปรแกรมทันตสุ ขศึกษานักเรียนส วนใหญมีทัศนคติ
เกี่ยวกับการดูแลปูองกันโรคทางชองปากอยูในระดับสูง รอยละ 62.9 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง
รอยละ 35.5 และระดับต่า รอยละ 1.6 ตามลาดับ ในดานการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลปูองกันโรคทาง
ชองปากกอนไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษานักเรียนสวนใหญมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลปูองกันโรค
ทางชองปากอยูในระดับปานกลาง รอยละ 74.2 รองลงมาคือ ระดับสูง รอยละ 19.4 และระดับต่า
รอยละ 6.5 ตามลาดับ และหลังไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษานักเรียนสวนใหญมีการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การดูแลปูองกันโรคทางชองปากอยูในระดับปานกลาง รอยละ 64.4 รองลงมาคือ ระดับสูง รอยละ
33.9 และ ระดับต่า รอยละ 1.6 ตามลาดับ ซึ่งนักเรียนสวนใหญกอนไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาไม
แปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน รอยละ 96.8 และหลังการไดรับโปรแกรมทันตสุขศึก ษา
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เกี่ยวกับการดูแลปูองกันโรคทางชองปาก พบวานักเรียนสวนใหญไมแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร
กลางวัน รอยละ 79 และในการตรวจดัชนีคราบจุลินทรีย์ (Plaque Index) พบวากอนไดรับโปรแกรม
ทันตสุขศึกษาเกี่ยวกับการดูแลปูองกันโรคทางชองปาก นักเรียนสวนใหญมีเล็กนอยหรือน อยกวา1/3
ของฟั น ร อ ยละ 64.4 รองลงมาคือ ไมมี ร อยละ 16.1 และ มากกว า 1/3 ของฟั น ร อ ยละ 8.1
ตามลาดับ และและหลังไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาเกี่ยวกับการดูแลปูองกันโรคทางชองปาก ตรวจ
ดัชนีคราบจุลินทรีย์ (Plaque Index) พบวาสวนใหญนักเรียนมีเล็กนอยหรือนอยกวา 1/3 ของฟัน
มากที่สุด ร อยละ 53.2 รองลงมาคือ ไมมี รอยละ 35.5 และ มากกวา1/3 ของฟัน รอยละ 11.3
ตามลาดับ
ตาราง 3 การเปรียบเทียบความรู ทัศนคติ และคะแนนการปฏิบัติ กอนและหลังการใหโปรแกรมทันต
สุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากที่ดีในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
โรงเรียนชุมชนบานสบเปา ตาบลแมเปา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
pn
t
̅ SD df
value
ความรู้
กอนการทดลอง
62 8.31 1.44 61 -0.704 0.484
หลังการทดลอง
62 8.30 1.50
ทัศนคติ
กอนการทดลอง
62 12.74 2.61 61 -9.643 0.001*
หลังการทดลอง
62 14.33 3.18
การปฏิบัติ Plaque Index
(PI)
61 11.026 0.001*
กอนการทดลอง
62 1.39 0.856
หลังการทดลอง
62 0.56 0.562
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ p-value<0.05

จากตารางที่ 3 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน มีคาเฉลี่ยของความรูเกี่ยวกับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากที่ดี (x=8.30, SD=1.50) นอยกวากอนการไดรับ
โปรแกรมทันตสุขศึกษา (x=8.31, SD=1.44) และเมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ความแตกตาง
ระหวางกอนและหลังไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ชองปากที่ดี พบวา ความรูไมแตกตางกัน
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ในขณะที่ดานทัศนคติมีคาเฉลี่ยเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากที่
ดี (x=14.33, SD=3.18) มากกวากอนการไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษา (x=12.74, SD=2.61) อยางมี
นัยสาคัญทางสถิติ (t(df)=-9.643(61), p<0.001)
และพบวา มีคาเฉลี่ยของการปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชอง
ปากที่ดี (x=0.56, SD=0.562) มากกวากอนการไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษา (x=1.39, SD=0.856)
อยางมีนัยสาคัญทางสถิติ (t(df)=11.026(61), p<0.001)
สรุปและอภิปรายผล
1. ดานความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชองปาก
พบวา สวนใหญเด็กนักเรียนมีความรูอยูในระดับสูง รอยละ 85.5 ซึ่งสอดคลองการศึกษาของ
วั น ชั ย ดนตรี ได ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารที่ มี ผ ลต อ การเกิ ด โรคฟั น ผุ ข องนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 พบวานักเรียนที่มีระดับความรูเรื่องบริโภคอาหารที่กอใหเกิดโรคฟันผุ อยูใน
ระดับ สู ง ร อยละ 54.2 เนื่ องจากเด็ก นักเรียนไดรับความรูดา นทันตกรรมอยางตอเนื่องตั้งแตชั้ น
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 (วันชัย ดนตรี,2557) แตเมื่อเปรียบเทียบระดับคะแนนความรูกอนและหลังการ
ไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาตอพฤติกรรมทางทันตกรรมของนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาตอนตน พบวา
หลังไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษามีระดับความรูไมแตกตางจากกอนไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษา
ทั้งนี้เป็นเพราะนักเรียนอยูในกลุมชวงอายุ 13-15ปี เป็นชวงอายุที่มีความสนใจกิจกรรมและจดจออยู
กับสิ่งใดไดนอย(Twiford and Carson,1980) ดังนั้นจาเป็นตองมีการปรับปรุงวิธีการและรูปแบบใน
การสื่ อ สารให ความรู และความเขาใจแกนักเรียน เชน การศึกษาโตต อบเพื่อ เราความสนใจและ
ก อ ให เ กิ ด เข า ใจที่ ลึ ก ซึ้ ง (ชั ย ยงค์ พรหมวงค์ แ ละคณะ,2523) หรื อ ประยุ ก ต์ ใ ช ท ฤษฏี ก ารรั บ รู
ความสามารถดวยตนเองรวมดวย ดังการศึกษาของของกุลชาติ วัฒนวงค์เวฬุวนารักษ์ ที่ไดศึกษาผล
ของการประยุกต์ใชทฤษฎีความสามารถของตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปูองกันโรคเหงือก
อักเสบในนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 ผลการศึกษาพบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมี
คะแนนความรูมากกวากอนการทดลองและมากกวากลุมเปรีย บเทียบ อยางมีนัยสาคัญทางสถิติ (กุล
ชาติ, 2555)
2. ดานทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชองปาก
พบวาสวนใหญนักเรียนมีระดับทัศนคติอยูในระดับสูง รอยละ 62.9 และเมื่อเปรียบเทียบ
ระดับทัศนคติกอนและหลังไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาตอพฤติกรรมทางทันตกรรม พบวาหลังได รับ
โปรแกรมทันตสุขศึกษามีระดับทัศนคติมากกวากอนไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษา อยางมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องมาจากนักเรียนไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาที่ผูวิจัยไดประยุกต์ทฤษฎี
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และกลวิธีในการบรรยาย ซึ่งสามารถทาใหเห็นภาพ และเกิดการรับรูความเป็นจริง โดยจัดกิจกรรม
บรรยายประกอบสื่อ การเปิดโอกาสใหสนทนาซักถามประเด็น ปัญหาที่สงสัย เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น กระตุนอารมณ์และความรูสึ ก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ไทรแอนดิส กล าววา
องค์ประกอบของทัศนคติ มี 3 ดาน คือ ดานความรู ดานความรูสึก และดานพฤติ กรรม เมื่อไดรับการ
เชื่อมโยงครบทั้ง 3 ดาน ก็จะกอใหเกิดทัศนคติ (Triardis,1971)
3. ดานพฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชองปาก
พบวาสวนใหญนักเรียนมีระดับพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง คือ มีคราบฟัน (Plaque)
เล็กนอยหรือนอยกวา 1/3ของฟัน รอยละ 53.2 และเมื่อเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติกอนและหลัง
ไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษาตอพฤติกรรมทางทันตกรรม พบวาหลังไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษามี
ระดับพฤติกรรมมากกวากอนไดรับโปรแกรมทันตสุขศึกษา อยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
ผลการเปลี่ยนแปลงดังกลาวที่เกิดขึ้ น เนื่องมาจากกิจกรรมทันตสุขศึกษาที่จัดขึ้น ไดแก การอบรมให
ความรู มีการสาธิต และฝึกปฏิบัติการแปรงฟัน โดยมีการยอมสีฟันเพื่อวัดผลการฝึกปฏิบัติกอนและ
หลังการอบรม การตรวจฟันอยางงายดวยตนเอง กิจกรรมเหลานี้ลวนเป็นการสรางประสบการณ์ตรง
(Mastery Experiences) ทาใหนักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติตนไดอยางถูกตองและเหมาะสม จึงนาไปสู
การรับรูความสามารถของตนเอง(Self-Efficacy) ไดเปรียบเทียบผลจากการปฏิบัติ ทาใหเกิดการรับรู
วาตนเองก็สามารถทาไดและมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น รวมถึงมีการแจกสมุดบันทึกการแปรงฟัน
เพื่อเป็นการกระตุนการแปรงฟันในนักเรียนและเป็นการสนับสนุนและสรางแรงจูงในในการแปรงฟัน
จากเพื่อนและผูปกครอง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สรงค์กฎณ์ ดวงคาสวัสดิ์ กลาววา ผูที่ไดรับ
แรงสนับสนุนทางสังคมในดานความชวยเหลือทางขอมูล, วัตถุ หรือสนับสนุนทางจิตใจจะสงผลใหผูรับ
จะสามารถปฏิบัติไดดีและสูงสุด (สรงค์กฎณ์,2539),(อนิศรา,2552)
ภายหลังการใหโปรแกรมทันตสุขศึกษาตอพฤติกรรมทันตสุขภาพในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน ในโรงเรียนชุมชนบานสบเปา ตาบลแมเปา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย พบวา
โปรแกรมทันตสุขศึกษามีผลทาใหพฤติกรรมการปฏิบัติและทัศนคติในการดูแล ปูองกันโรคทางชอง
ปากสูงขึ้น อยางมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถนาไปใชในการสงเสริมการปูองกันโรค
ทางชองปากในนักเรียนได อยางไรก็ตามโปรแกรมทันตสุขศึกษาควรมีการปรับปรุงรูปแบบการอบรม
และดาเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อ เป็นการเพิ่มระดับความรูและกระตุนทัศนคติ และการพฤติกรรม
การปฏิบัติในการดูแลสุขภาพชองปากที่สูงขึ้นและยั่งยืนตอไป
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ข้อจากัดของการศึกษา
1.
การศึกษานี้มีกลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งเป็นกลุมอายุชวง
วัยรุน จึงยากตอการกาหนดหรือบังคับใหทาตามกระบวนการของโปรแกรมทันตสุขศึกษา จึงอาจจะ
สงผลตอผลการศึกษา
2.
เวลาในการศึกษาในครั้งนี้มีอยางจากัดในการติดตามและประเมินผลของโปรแกรม
ทันตสุขศึกษา ทาใหผลลัพธ์ที่ไดกลับมาไมสามารถระบุความยั่งยืนได
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาผลของโปรแกรมทันตสุ ขศึกษาตอพฤติกรรมทางทันตกรรมของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนชุมชนบานสบเปา ตาบลแมเปา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย ประจาปีการศึกษา 2559 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1.
ภายหลั งการทาวิจัยควรแจงผลการศึกษาใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบเพื่อเป็น
แนวทางในการจัดทาแผนงานหรือมาตรการสงเสริมใหแกนักเรียน เพื่อใหมีพฤติกรรมการปูองกัน
ดูแลสุขภาพชองปากอยางถูกตอง และเป็นการกระตุนอยางตอเนื่อง เพื่อลดอัตราเกิดโรคทางชองปาก
ในนักเรียน
2.
จากการศึกษาครั้งนี้ พบวา ระดับความรูดา นทันตกรรมของนักเรียนสวนใหญไม
เพิ่มขึ้น ดังนั้นควรใหมีการออกแบบจัดกิจกรรม การเลือกสื่อ และประยุกต์ใชทฤษฏีพฤติกรรมศาสตร์
อื่นๆ เพื่อสงเสริมความรูดานทันตศึกษาตอนักเรียนใหมากขึ้น
3.
ในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการประยุกต์ใชทฤษฎีอื่นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพชองปากในนักเรียนระดับชั้นอื่นๆ หรือ เยาวชน และโรงเรียนตางๆใหสามารถดูแล
สุ ข ภาพช องปากของตนเองไดอ ย างเหมาะสม เช น ทฤษฎี แรงจู ง ใจเพื่ อปู องกัน โรค รว มกั บการ
สนับสนุนทางสังคม (Social support) และควรมีการติดตามประเมินผลหลังการใหความรูและการ
ปฏิบัติดูแลสุขภาพชองปาก อีก 1 เดือน เพื่อยืนยันความยั่งยืนของโปรแกรม
4.
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เป็นกลุมที่มีอุปนิสัยจดจอไดระยะเวลาอันสั้น ดังนั้น
ควรมีการเปลี่ยนแปลงโดยใชเทคโนโลยี เชน คอมพิวเตอร์มาชวยในการสอน เป็นการเรียนรูแนวทาง
ใหม ที่จะสงเสริมใหนักเรียนมีความสนใจและกระตือรือรนในการเรียนรูมากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยไดรับความอนุเคราะห์อยางดียิ่งจากทันตแพทย์วีระ อิสระธานันท์ หัวหนากลุมงานทัน
ตกรรม โรงพยาบาลแมจัน ที่ใหคาปรึกษา แนะนาแนวทางที่ถูกตอง และการสนับสนุนตางๆ และ
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ขอขอบพระคุณ นายพิ เศษ ถาแหลง ผูอานวยการโรงเรียนชุมชนบานสบเปา ไดเอื้อเฟื้อสถานที่ใน
การทากิจกรรมตางๆ ทาใหการศึกษาครั้งนี้ประสบความสาเร็จตามจุดมุงหมาย
เอกสารอ้างอิง
กุลชาติ วัฒนวงศ์เวฬุวนารักษ์. (2555). ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนเองในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปูองกันโรคเหงือกอักเสบในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตาบล
เมืองแคน อาเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการระบบสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2523). “ระบบสื่อการสอน" ในเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา.
กรุงเทพมหานคร: ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรแหงประเทศไทย.
นฤมล สีประโค. (2550). ความสัมพันธ์ของความรู้ ความเชื่อในประสิทธิภาพแห่งตน การบริโภค
อาหารเพื่ออนามัยช่องปากกับการปูองกันการเกิดโรคในช่องปากของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาอาเภอเมือง จังหวัด นครปฐม. ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาธารณสุขชุมชน, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม.
เพ็ญแข ลาภยิ่ง และเสกสรรค์ พวกอินแสง. (2555). ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์สุขภาพช่องปาก แห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559. สานักทันตสาธารณสุข.
วันชัย ดนตรี. (2557). การศึกษาพฤติกกรมการบริโภคอาหารที่มีผลต่อการเกิดโรคฟันผุของนักเรียน
ชั้นประถามศึกษาปีที่ 4-6 ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตาบลลาดงา อาเภอ
เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. สืบคนเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน, 2559, เขาถึงไดจาก
https://www.ayo.moph.go.th/main/file_upload/subforms/2015_80169fe19295
9e1ed1a6760a3d0611a _201501191058.pdf.
สรงค์กฎณ์ ดวงคาสวัสดิ์. (2539). ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาร่วมกับการใช้แรงสนับสนุนทาง
สังคมจากผู้นาชุมชนในการปูองกันโรคขาดสารไอโอดีนของหญิงวัยเจริญพันธ์ อาเภอเสริม
งาม จังหวัดลาปาง. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล.
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. (2533). แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม. วันที่คน
ขอมูล 10 พฤศจิกายน 2559, เขาถึงไดจาก
http://www.novabizz.com/NovaAce/Attitude.htm.
สานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2556). รายงานผลการสารวจสภาวะ
สุขภาพช่องปาก ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประเทศไทย พ.ศ. 2550-2555. นนทบุรี.

1006

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

สานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย. (2556). รายงานผลการสัมภาษณ์กลุ่มอายุ 12 ปี และ 15 ปี ใน
การสารวจสภาวะสุขภาพช่องปาก ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประเทศไทย พ.ศ. 2551-2555.
นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข.
สานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ. (2556). คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ
ปีงบประมาณ 2556. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์ จากัด.
อนิศรา พลยูง. (2552). ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศาสตร์โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีมีพฤติกรรม
ตามแผน ร่วมกับ การสนัยสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการปูองกันโรคปริทันต์ในผู้ปุวย
โรคเบาหวานที่มารับบริการโรงพยาบาล น้าพอง จังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ ส.ม. (สุข
ศึกษาการสงเสริมสุขภาพ). ขอนแกน: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน.ถายเอกสาร.
อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท. (2554). การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ. กรุงเทพฯ : สานักแหงจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
Dawes C. (2008). Salivary flow patterns and the health of hard and soft oral tissues.
JADA; 139 : 18-24.
Marshall TA, Broffitt B, Eichenberger-Gilmore J,Warren JJ, Cunningham MA, Levy SM.
(2005). The roles of meal, snack and daily total food and beverage
exposures on caries experience in young children. J Public Health Dent;
65:166-73.
Department of Health and Human Services. (2012). Oral Health in America. A Report
of the Surgeon General.
Rockville, Md. (2012). Health and Human Services; National Institutes of Health.
National Institute of Dental and Craniofacial Research.
House, J.S. (1981). The association of Social relationship and activities with mortality:
Community health study. American Journal Epidermiology, 3(7), 25-30.
Liu HY, Chen CC, Hu WC, Tang RC, Tsai CC, Huang ST. (2010). The impact of dietary
and tooth-brushing habits to dental caries of special school children with
disability. Res Dev Disabil; 31: 1160e9.
O’Sullivan DM, Tinanoff N. (1996). The association of early dental caries patterns
with caries incidence in preschool children. J Public Health Dent; 56: 81e3.
Tang C, Quinonez RB, Hallett K, Lee JY, Whitt JK. (2005). Examiningthe association
between parenting stress and the developmentof early childhood caries.
Community Dent Oral Epidemiol; 33 :454-60.

1007

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

Triandis, H.C. (1971). Attitude and Attitude Change. New York ; John Wiley.
Twiford, Peter Carson. (1980). The Adolescen Passage: Transitions from Child to
Adult. สืบคนเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน, 2559, เขาถึงไดจาก
https://www.amazon.com/Adolescent-Passage-Transitions- ChildAdult/dp/0130087149

1008

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

การถอดบทเรียนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านทองทิพย์ หมู่ที่ 10 ตาบลศรีถ้อย
อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายต่อโครงการชุมชนจัดการสุขภาพโรคเรื้อรัง
Lesson Learn from Community Participation for Health Management of
Chronic Disease of Thong Tip Village, Sri Toy Sub-district,
Mae Suai District, Chiang Rai Province
เยาวภา ตระหงาน(Yaowapa Trangan)1 สวรรญา สายสุดสวาท(Sawanya Saisudsawad)1
ภูริภัทร์ ธีระลักษณ์(Phuriphat Teeralux)2 ภัทราพิสิษฐ์ ถิ่นเมือง(Phadthraphisid Thinmueng)3
ศิริญาพร ขันทะสอน(Siriyaporn Khanthason)1 พิลาสินี วงษ์นุช(Pilasinee Wongnuch)1
ฤทธิชัย พิมปา(Ritichai Pimpa)4 ฐาปกรณ์ เรือนใจ(Thapakorn Ruanjai)1,*
1

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแมฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย
2
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
3
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาบลศรีถอย จังหวัดเชียงราย
4
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแมฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย
* ผูวิจัยสาหรับการติดตอ e-mail: thapakorn.rua@mfu.ac.th

บทคัดย่อ
โรคความดันและโรคเบาหวานถือเป็นโรคเรื้อรังที่กอใหเกิดภาวะแทรกซอนรายแรงตามมาซึ่ง
สาเหตุลวนเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ ชุมชนจึงเกิดความตระหนักและหาแนวทางแกไขปัญหานี้ จน
เกิดชุมชนจั ดการสุ ขภาพโรคเรื้ อรั ง ทาให ผู ปุว ยสามารถดูแ ลตนเองผ านชุมชนจัดการสุ ขภาพได
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อถอดบทเรียนการมีสวนรวมและปัจจัยความสาเร็จของ
ชุมชนบานทองทิพย์หมูที่ 10 ตาบลศรีถอย อาเภอแมสรวย จังหวัดเชียงรายตอชุมชนจัดการสุขภาพ
โรคเรื้ อรั ง (ความดัน โลหิ ตสู งและเบาหวาน) ขอมูล หลั กของงานวิจัยไดจากผู ใหญบาน ผู ชว ย
ผูใหญบาน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบาน ผูปุวยความดันโลหิตสูง ผูปุวยเบาหวาน
นักวิชาการสาธารณสุข และ องค์การบริหารสวนตาบลศรีถอย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและวิธีการ
เก็บ ขอมูล ไดแก การสั งเกตแบบมีส วนรวม การสนทนากลุ ม รวมถึงการวิเคราะห์เอกสาร ผล
การศึกษาพบวา ชุมชนทองทิพย์มีตนทุนทางสังคมที่สาคัญ ทั้งยังมีการทาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม (Participatory Action Research: PAR) เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งเนนความรวมมือของ
ประชาชนในชุมชน ใหตระหนักถึงปัญหาและพัฒนากระบวนการการจัดการโรคความดันโลหิตสูงและ
เบาหวานโดยการพึ่งพาตนเองของชุมชน กอให เกิดแนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมจึงเกิดเป็น
กิจกรรมขึ้นมา 3 กิจกรรมซึ่งสอดคลองกับวิถีชุมชน กอใหเกิดการมีสวนรว มของคนในชุมชนตอ
โครงการชุมชนจัดการสุขภาพโรคเรื้อรัง ตั้งแตตัดสินใจ ดาเนินการ รับผลประโยชน์ และประเมินผล
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นอกจากนี้พบวามีปัจจัยสาเร็จที่สาคัญไดแก ลักษณะผูนา ลักษณะชุมชน องค์กรภายนอก และการรับ
ผลประโยชน์ เป็นปัจจัยที่เอื้อใหโครงการเกิดขึ้น ดาเนินการและยั งคงอยู จึงถือไดวาการมีสวนรวม
ของชุมชนทองทิพย์ในการจัดการโรคเรื้อรัง(โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน) เป็นตนแบบที่ดีชุมชน
หนึ่งในการจัดการโรคเรื้อรังไดอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: ถอดบทเรียน การจัดการสุขภาพ โรคเรื้อรัง
Abstract
Hypertension and diabetes mellitus are known as the most common chronic
diseases that contribute to various severe complications. The most important cause
of the diseases originated from risky behaviors. The community was aware of and
wanted to find the solutions for these problems. Eventually, they created a health
management of chronic diseases in the community that enable people to take care
of themselves via community health management. This qualitative research aimed to
distil the lesson learned within community participation and success factors of the
health management of chronic disease (hypertension and diabetes mellitus) in Thong
Tip Village Moo.10 Sri-Toy Sub-district, Mae Suai District, Chiang Rai province. Key
information of this study was obtained from community leader, assistant community
leader, leader of health village volunteer, hypertensive and diabetic patients, public
health officers and members of Sub-district Administration Organization. Research
instruments consisted of the participatory observation, focus group discussion
including the study of documentary analysis. The results of this study found that
Thong Tip Community had key social capitals and conducted participatory action
research (PAR) that emphasized on participatory of the community in creating
awareness of the problems and developing hypertension and diabetes mellitus
management. Independency of the community contributed to concrete products
leading to the origin of three activities that were suitable for community context. This
participatory of community for chronic disease (HT & DM) management ranged from
decision making, implementation, benefit and evaluation. Moreover, the important
success factors comprised of the characteristics of the leader, the community and
the networks including the benefits that supported the establishment, the
conduction, and the sustainment of the project. In conclusion, participatory of Thong
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Tip community for health management of chronic disease (Hypertension and
Diabetes Mellitus) was a good model for sustainable and efficient the chronic disease
management.
Keywords: Lesson learn, Health Management, Chronic Disease
บทนา
ปัจจุบันคนไทยมีการปุวย และเสียชีวิตดวยโรคเรื้อรังเป็นจานวนมาก กอใหเกิดความสูญเสีย
ทั้งดานครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ โรคเรื้ อรังนับวาเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญ
ของประเทศ (WHO, 2015) โดยเฉพาะกลุมโรคเรื้อรังที่ติดอันดับ 5 ของโรคที่ตองเฝูาระวัง ไดแก
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด (เนติมา คูนีย์, 2557)
ผู ที่ ปุ ว ยด ว ยโรคเรื้ อ รั ง ส ว นใหญ จ ะไม แ สดงอาการ จะทราบเมื่ อ มี อ าการมากหรื อ มี
ภาวะแทรกซอนเกิดขึ้นแลว จึงมักเรียกโรคกลุมนี้วา เพชฌฆาตเงียบ (Silent killer) โรคเรื้อรังเป็น
โรคที่รักษาไมหายขาด แตอยางไรก็ตามโรคนี้สามารถควบคุมและปูองไมใหเกิดภาวะแทรกซอนได
หากมีการดูแลตนเองไดอยางถูกตอง มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
ออกกาลังกายอยางสม่าเสมอ การออกกาลังกายที่มีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องและเพียงพอเป็นหนึ่ง
ในการปรับพฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่สามารถชวยควบคุมความดันโลหิต เพื่อการสรางเสริมสุขภาพ
ของผูปุวยโรคความดันโลหิตสูง จะชวยชะลอภาวะแทรกซอนของโรคและลดการใชยาเป็นการลด
คาใชจายของผูปุวยและงบประมาณดานสาธารณสุขของประเทศอีกทางหนึ่ง (พานทิพย์ แสงประเสริฐ
, 2550) ซึ่งไมเพียงแตการดูแลตนเองในระดับบุคคล หรือครอบครัวเทานั้น การดูแลสุขภาพในระดับ
ชุมชนก็มีความสาคัญไมนอยไปกวากัน ในปี พ.ศ. 2559 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาบลศรีถอย
รว มกับ นั กศึกษามหาลั ย แมฟูาหลวงไดดาเนินการพัฒ นารูปแบบการมีส ว นรวมของชุมชนในการ
ดาเนินงานสงเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อใหเกิดหมูบานจัดการสุขภาพ ซึ่งเป็นการจัดการสุขภาพของคนใน
หมูบานใหเกิดความยั่งยืน คือสามารถพึ่งพาตัวเองไดควบคูไปกับวิถีชีวิต ลักษณะของหมูบานจัดการ
สุขภาพแบบยั่งยืนและตองมาจากการมีสวนรวมของประชาชนในหมูบานในการเรียนรูปัญหา หา
แนวทางแกไขและจัดตั้งกิจกรรมที่เอื้อตอสภาพแวดลอมของชาวบาน ซึ่งหมูบ านทองทิพย์ ตาบลศรี
ถอย อาเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย มีประชากรที่อาศัยอยูจริงจานวน 256 คน 100 ครัวเรือน สวน
ใหญเป็นกลุมวัยกลางคนจนถึงวัยชรา จากการใชเครื่องมือ 7 ชิ้น (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ , 2555)
ในการวิเคราะห์ขอมูลหมูบาน พบวาโรคที่พบบอย ไดแก โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานซึ่งเป็น
โรคเรื้อรังที่สามารถนาไปสูโรคแทรกซอนอื่นๆและสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต ดังนั้นจึงไดมีการใช
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม(Participatory Action Research: PAR) โดยขั้นตอนของ
Appreciation-Influence-Control (AIC) โดยเนนความรวมมือของประชาชนในชุมชน ใหตระหนัก
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ถึงปัญหาและพัฒนากระบวนการการจัดการโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานโดยการพึ่งพาตนเอง
ของชุมชน เพื่อเป็นการแกไขปัญหาโรคเรื้อรังในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายในกระบวนการนั้น
ชาวบานไดมีสวนรวมในการคิด วิเคราะห์จนเกิดเป็ นโครงการหมูบานจัดการสุขภาพโรคเรื้อรัง(ความ
ดันโลหิตสูงและเบาหวาน) โดยใชกลวิธีการจัดกิจกรรมเตนบาสโลบ กิจกรรมรักษาวัฒนธรรมการฟูอน
เล็บ กิจกรรมปลูกผักสวนครัว รั้วกินได เกิดดวยความคิดของคนในชุมชนและเป็นเจาของโครงการ
รวมกันโดยตระหนักถึงความรุนแรงของโรค วิจั ยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเป็นวิจัยที่ตองใชระยะ
เวลานานและไมสามารถเรงรัดเวลาได จึงไดสงตอโครงการใหกับทางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพและ
องค์การบริหารสวนตาบลในการดาเนินกิจกรรม ประเมินและติดตามโครงการ ในระยะ 6 เดือน
(ณัฐทรี สมศรี, 2559) นอกจากพบวาหมูบ านทองทิพย์ หมูที่ 10 ตาบลศรีถอย อาเภอแมสรวย
จังหวัดเชียงราย ไดรับรางวัลมากมายที่แสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวมกันของคนในชุมชนและรางวัล
ดานการเป็นหมูบานจัดการสุขภาพ ดังตอไปนี้
• รางวัลอันดับสามหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงระดับอาเภอ พ.ศ. 2558
• รางวัลชนะเลิศการบริหารเงินกองทุนแกไขปัญหาความยากจน ระดับจังหวัด พ.ศ. 2558
• รางวัลบานสวยเมืองสุขระดับอาเภอ พ.ศ. 2559
• หมู บ านจั ดการสุ ข ภาพดี วิ ถีชี วิ ตไทย จากการประเมิน ในประเด็ น โรคเรื้อ รั ง ตามแผน
ยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2554-2563
• พื้นที่เรียนรูการจัดการสุขภาพโรคเรื้อรัง (โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน) ระดับอาเภอ
รางวัลของชุมชนที่ไดรับ ถือเป็นดัชนีชี้ความสาเร็จของการจัดการสุขภาพโรคเรื้อรังของชุมชน
ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงสนใจและตองการศึกษารูปแบบการมีสวนรวมและปัจจัยแหงความสาเร็จของ
ชุมชนบานทองทิพย์ หมูที่ 10 ตาบลศรีถอย อาเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย เป็นอยางไร เพื่อนาผล
จากการศึกษาไปใชใหเกิดประโยชน์แกหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยนารูปแบบไปประยุกต์ใชดาเนินการ
ในพื้นที่ หรือขยายผลการดาเนินงานในพื้นที่อื่นๆเพื่อสงเสริม ปูองกันบาบัดและรักษาโรคเรื้อรัง อัน
จะเป็นทาใหสุขภาพประชาชนดีขึ้นตอไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษารูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนบานทองทิพย์ หมูที่ 10 ตาบลศรีถอย อาเภอแม
สรวย จั งหวัดเชีย งราย ตอชุมชนจัดการสุ ขภาพโรคเรื้อรัง (ความดันโลหิ ตสูงและเบาหวาน) บน
พื้นฐานกรอบแนวคิดของทฤษฎีการมีสวนรวม (Cohen & Uphoff, 1980)
2. เพื่อศึกษาปัจจัยแหงความสาเร็จของชุมชนตอโครงการชุมชนจัดการสุขภาพโรคเรื้อรั้ง
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วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อการศึกษารูปแบบ
การมีสวนรวมของชุมชนบานทองทิพย์หมูที่ 10 ตาบลศรีถอย อาเภอแมสรวย จังหวัดเชียงรายตอ
ชุมชนจัดการสุขภาพโรคเรื้อรัง (ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยนี้ใชวิธีการสังเกตแบบมีสวน
รวม แบบบันทึกและแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนตอโครงการจัดการ
สุขภาพโรคเรื้อรังบนกรอบแนวคิดของทฤษฎีการมีสวนรวม (Cohen & Uphoff, 1980) ซึ่ง
ประกอบดวย 1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 2) การมีสวนรวมในการดาเนินการ 3) การมีสวนรวม
ในการไดรับผลประโยชน์ และ4) การมีสวนรวมในการประเมินผล โดยแบบสัมภาษณ์เชิ งลึกไดพัฒนา
มาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษารูปแบบการมีสว นรวมของชุมชนและไดมีการ
พัฒนาแบบสัมภาษณ์ใหเขากับบริบทและโครงการในการศึกษาครั้งนี้ โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
1. ขอค าแนะน าจากอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ที่ ผู วิ จั ย ได
พัฒนาขึ้น
2. ขอคาแนะนาจากผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ และปรับปรุงแกไข
3. เสนอตออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและขอความเห็นชอบ
3. ปรับปรุงแกไขแบบสัมภาษณ์ตามคาแนะนา และเสนอตออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอความ
เห็นชอบและนาไปสัมภาษณ์ผูใหขอมูลสาคัญตอไป
ดาเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
I. การสังเกตอยางมีสวนรวม (Participatory Observation) ระหวางเดือน
มีนาคม-เมษายน พ.ศ.2560 ณ หมูบานทองทิพย์ โดยลงศึกษาในพื้นที่จริง ได
บันทึกและสังเกตการณ์การมีสวนรวมกันของชาวบานในการรวมกันทากิจกรรม
ปลูกผักสวนครัวรั้ วกินไดของบานแตละหลัง และการฝึกซอมทุกวันเสาร์และ
อาทิตย์หรือวันที่มีการนัดหมายของกิจกรรมเตนบาสโลบ และกิจกรรมรักษา
วัฒ นธรรมการฟู อนเล็ บเพื่อนาไปแสดงในเทศกาลหรือการประกวดตางๆที่
หนวยงานภายในและภายนอกชุมชนจัดขึ้น
II. การวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) โดยใชการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ของการศึกษาที่มีสวนเกี่ยวของในการทาใหชุมชนแหงนี้กลายเป็นชุมชนจัดการ
สุขภาพโรคเรื้อรัง (โรคความดันโลหิ ตสู งและโรคเบาหวาน) เชน วิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม(Participatory Action Research: PAR) และทฤษฎี
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III.

ที่เกี่ยวของเชน ทฤษฎีการมีสวนรวม (Participatory Theory) รวมทั้ง นโยบาย
ของกระทรวงสาธารณสุขที่มีสวนเกี่ยวของ เชน นโยบายเสริมสมรรถนะการ
บริหารจัดการระบบสุขภาพอาเภอ (District Health System Management
Learning: DHML)
การสนทนากลุม (Focus group discussion) จานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 28
เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 08.30-12.00 น. โดยทาการสุมเลือกกลุมตัวอยาง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จานวน 8 คน ไดแก ประชาชน
ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบาน
ผู ปุ ว ยความดั น โลหิ ต สู ง ผู ปุ ว ยเบาหวานที่ อ าศั ย อยู ใ นชุ ม ชนบ า นทองทิ พ ย์
เจาหนาที่จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาบลศรีถอย เจาหนาที่จากสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอแมสรวย และเจาหนาที่จากองค์การบริหารสวนตาบลศรีถอย

วิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ขอมูลเชิงคุณภาพ ที่ไดจากการสังเกต การบันทึก และถอดเทป
ในการสัมภาษณ์ โดยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัย
งานวิจัย เรื่อง การศึกษารูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนบานทองทิพย์หมูที่ 10 ตาบลศรี
ถอย อาเภอแมส รวย จังหวัดเชีย งรายตอชุมชนจัดการสุ ขภาพโรคเรื้อรัง (ความดันโลหิ ตสู งและ
เบาหวาน) เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเก็บขอมูลโดยการสนทนากลุมเกี่ยวกับการมีสว นรวมของ
ชุมชนและภาคีเครือขาย ในเขตตาบลศรีถอย อาเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีผูให ขอมูล 2
กลุม คือ กลุมที่ 1 ประกอบดวย กลุมชุมชนบานทองทิพย์ จานวน 5 คน ไดแก ผูใหญบาน ผูชวย
ผูใหญบาน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบาน สมาชิกองค์การบริหารสวนตาบล ผูปุวยใน
ชุมชนที่ปุวยเป็นโรคความดัน ผูปุวยในชุมชนที่ปุวยโรคเบาหวาน กลุมที่ 2 คือ กลุมภาคีเครือขาย จา
นาวน 6 คน ไดแก สมาชิกองค์การบริหารสวนตาบลศรีถอย เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตาบลศรีถอย เจาหนาที่สาธารณสุขอาเภอแมสรวย
ผูวิจัย ไดจัดกลุมขอมูลตามสาระสาคัญที่กาหนดได (Data grouping) และนาผลมาสรุป
ประมวลผลโดยใชเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content analysis techniques)
เพื่อแสดงรูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนบานทองทิพย์หมูที่ 10 ตาบลศรีถอย อาเภอแมสรวย
จั ง หวั ด เชี ย งรายต อชุ ม ชนจั ดการสุ ขภาพโรคเรื้ อรั ง (ความดัน โลหิ ตสู ง และเบาหวาน) จากการ
สัมภาษณ์ ผูใหขอมูลพบวา การดาเนินงานทั้ง 3 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมปลูกผักสวนครัว รั้วกินได
2. กิจกรรมเตนบาสโลบ 3. กิจกรรมการรักษาวัฒนธรรมการฟูอนเล็บ ภายใตโครงการชุมชนจัดการ
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สุขภาพโรคเรื้อรัง (ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน) สอดคลองกับแนวความคิดเรื่องการมีสวนรวมของ
Cohen and Uphpff ใน 4 ดาน ไดแก ดานการตัดสินใจ ดานการดาเนินการ ดานการไดรับ
ผลประโยชน์ และดานการประเมินผล มีผลการวิเคราะห์ดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านการตัดสินใจ
การมีสวนรวมในการตัดสินใจของชุมชนตอโครงการชุมชนจัดการสุขภาพโรคเรื้อรัง (ความดัน
โลหิตสูงและเบาหวาน) พบวา เริ่มจากเกิดความประสงค์ใหมีพื้นที่เรียนรูการจัดการสุขภาพระดับ
อาเภอ(DHML: District health management learning) เกิดขึ้นในอาเภอแมสรวย ซึ่งไดมีการ
เลือกพื้นที่ที่มีความพรอมในเรื่องของการจัดการสุขภาพทั้งเครื่องมือ คน เงิน และ ของ ซึ่งไดมีการ
เสนอ ให ชุ มชนทองทิพย์ ต าบลศรีถ อย เป็ นพื้น ที่เรี ยนรู การจัด การสุ ขภาพระดั บอาเภอ นั่ น
หมายความวากอนหนานี้ชุมชนทองทิพย์ก็มีการจัดการเกิดขึ้นมาแลวสวนหนึ่งแตยังไมสามารถมาตอ
เป็นจิ๊กซอที่เป็นรูปภาพที่สมบูรณ์ได ดังที่ผูใหญบานกลาววา “ ก่อนที่ทุกหน่วยงานจะเข้ามาตอนหลัง
เพราะหมู่บ้านเราเริ่มทาเป็นรูปเป็นร่างแล้วมาจากการพัฒนาชุมชน เป็นแม่ข่าย พอเป็นรูปเป็นร่าง
แล้ว หน่วยงานอื่นมองเห็นความสาคัญจึงเข้ามา เข้ามาเสริม ” ทาใหพื้นที่นี้กลายเป็นพื้นที่เรียนรูการ
จัดการสุขภาพ มีการจัดดาเนินการพัฒ นารูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการดาเนินงานสงเสริม
สุขภาพเชิงรุกโดยโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาบลศรีถอยและนักศึกษามหาวิทยาลัยแมฟูาหลวง
เพื่อใหเกิดหมูบานจัดการสุขภาพ และเป็นการจัดการสุขภาพของคนในหมูบานอยางความยั่งยืน คือ
สามารถพึ่งพาตัวเองไดควบคูไปกับ วิถีชีวิต ลักษณะของหมูบานจัดการสุขภาพแบบยั่งยืนตองมาจาก
การมีสวนรวมของประชาชนในหมูบานในการเรียนรูปัญหา หาแนวทางแกไขและจัดตั้งกิจกรรมที่เอื้อ
ตอสภาพแวดลอมของชาวบาน ซึ่งในหมูบานทองทิพย์ ตาบลศรีถอย อาเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
สวนใหญเป็นกลุมวัยกลางคนจนถึงวัยชราซึ่งจากการใชเครื่องมือ 7ชิ้นในการวิเคราะห์ขอมูลหมูบาน
พบวาโรคไมติดตอที่พบบอยไดแก โรคความดันโลหิตสู งและเบาหวานซึ่งเป็นโรคเรื้อรังที่สามารถ
นาไปสูโรคแทรกซอนอื่นๆและสงผลกระทบตอวิถีชีวิต ดั้งนั้นจึงไดใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี สวน
รวม(Participatory Action Research: PAR) โดยขั้นตอนของ Appreciation-Influence-Control
(AIC) โดยเนนความรวมมือของประชาชนในชุมชน ตระหนักถึงปัญหาและพัฒนากระบวนการการ
จัดการโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานโดยการพึ่งพาตนเองของชุมชน จะเป็นการแกไขปัญหาโรค
เรื้อรังในชุมชนไดอยางมีประสิทธิผล ซึ่งในกระบวนการนั้นชาวบานไดมีสวนรวมวิจัย รวมศึกษาปัญหา
โดยกระทารวมกับนักวิจัยหรือกลุมเครือขายผานกระบวนการวิจัยตั้งแตตนทุกขั้นตอน เป็นการเรียนรู
จากประสบการณ์โดยอาศัยการมีสวนรวมอยางแข็งขันจากทุกฝุายที่เกี่ยวของกั บกิจกรรมการวิจัย
นับตั้งแต การกาหนดปัญหา การดาเนินการ การวิเคราะห์ขอมูลตลอดจนหาแนวทางในการแกไข
ปัญหา จนกระทั้งเสนอผลและอภิปรายผลการวิจัย มีจุดเริ่มตนจากคนที่อยูกับปัญหา คนหาปัญหา
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ของตนเองรวมกับผูวิจัย คนในชุมชนไมใชผูถูกกระทา แตเป็นผูกระทาที่มีส วนรวมและมีอานาจ
รวมกันในการวิจัยเนนการฝึกฝนใหชาวบานคิดและทาวิจัยเป็น การสงเสริมใหชุมชนไดเกิดการเรียนรู
ไดพัฒนาตนเองและพัฒนาชุมชน ผลการวิจัยมีจุดเริ่มตนจากคนที่อยูกับปัญหาจนเกิดเป็นโครงการ
หมูบานจัดการสุขภาพ โรคเรื้อรัง(ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน) จนเกิดเป็นกิจกรรมสามกิจกรรม
ไดแก กิจกรรมเตนออกกาลังกายบาสโลบ กิจกรรมการรักษาวัฒนธรรมการฟูอนเล็บ และกิจกรรม
ปลูกผักสวนครัว รั้วกินได ซึ่งเกิดดวยความคิดของคนในชุมชนและเป็นเจาของโครงการรวมกัน โดย
ตระหนักถึงความรุนแรงของโรค ดังที่ประธานอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมูบานกลาววา “ เป็น
ประธานอสม. วัดความดัน คัดกรองความดัน เบาหวานมาตลอด เป็นอย่างไรเน๊าะ บ่ค่อยฮู้ถึงสาเหตุ
เน๊าะ สาเหตุการที่เป็นความดันขึ้นมา บางปีก็เพิ่มบางปีก็ไม่เพิ่ม แล้วเราก็ไม่ได้สารวจ ว่ามันเพิ่มมา
หนักซักเท่าไหร่ แต่ก็รู้ว่ามันไม่ค่อยดี พอดี ว่ามีทีนักศึกษามหาลัยแม่ฟูาหลวงเข้ามาสารวจ แล้วก็หา
สาเหตุร่วมกันกับแกนนา มี พ่อหลวง ผู้ช่วย สอบต. อสม. แล้วก็ประธานแม่บ้านมาอู้กันร่วมกับทีม
นักศึกษา เราก็มาวิเคราะห์กันว่ามันเกิดจากอะหยัง สาเหตุเกิดจากอะหยังปะล้า เฮาก็ว่าเฮากินอาหาร
บ่ปลอดภัย มีสารเคมีบ้าง กินหวานหนักไปกะ กินเค็มก๊ะ กินมันก๊ะ เฮาก็มาหาสาเหตุเน๊าะ แล้วก็การ
ออกกาลังกาย คือบ้านเฮานี้ไม่ค่อยได้ออกกาลังกายกันเท่าใด แล้วก็เรื่องเหล้า บุหรี่นี้ก็มีส่วน พอดีปีที่
แล้วก็มีทีมนักศึกษาเข้ามา เฮาก็ได้โครงการของ DHML ก็เลยกลายเป็นพื้นที่เรียนรู้การจัดการสุขภาพ
ไปเลย” และ ดังที่ตัวแทนจากสานักงานสาธารณสุขอาเภอแมสรวยกลาววา “ถามว่าทาไมต้องเป็น 3
ประเด็น 3 ประเด็นนี้ได้มาจากของนักศึกษาเน๊าะที่มาถอด เขาก็มาถามกันเองว่าต้องการอะไรเพื่อ
การจัดการชุมชน ถูกไหมครับ มันก็จะได้การกิน ออกกาลังกาย และการรักษาวัฒนธรรมการฟูอนเล็บ
แสดงว่า 3 ประเด็นนี้มันเกิดจากการที่ชุมชนแสดงความจานงว่า ฉันอยากจะทาอย่างนั้นเน๊าะ ทางเรา
เองก็ทาหน้าที่ในการเปิดเวที พูดง่ายๆว่าเป็นคนสร้างเวทีให้ แล้วเป็นคนสนับสนุนในเชิงวิชาการอะไร
ก็แล้วแต่ เหมือนที่บอกมีแม๊คมาเป็นคนคอยกระตุ้น ให้เขาทากิจกรรมเรื่อยๆ อันนี้คือสิ่งที่พี่กาลังบอก
ว่ามันกาลังอยู่แหละ มันเดินต่อได้ ” นอกจากนี้สิ่งที่ทาใหชาวบานตัดสินใจดาเนินการอยางจริงจัง
ตอ โครงการชุ ม ชนจั ด การสุ ข ภาพโรคเรื้ อ รั งก็ มี ผ ลมาจากการวิจั ย เชิง ปฏิ บั ติก ารแบบมี ส ว นร ว ม
(Participatory Action Research: PAR) โดยขั้นตอนของ Appreciation-Influence-Control
(AIC) ดังที่ผูชวยผูใหญบานกลาววา “ การคัดกรองเราทามาก่อน แต่เราไม่ทราบว่าสาเหตุที่เราเป็นมัน
เป็นเพราะอะไร แล้วพอเรามาวิเคราะห์เราก็เลยทราบว่าที่เราเป็นเราเป็นเพราะอะไร เราก็เลยเริ่มทา
กันแบบจริงจัง ”
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นอกจากนี้ การมีสว นรวมในการตัดสินใจเลื อกกิจกรรมทั้งสามกิจกรรมเนื่องจากชุมชนมี
ความเห็นดังนี้
1. กิจกรรมปลูกผักสวนครัว รั้วกินได เนื่องจากชุมชนทองทิพย์ไดรับคัดเลือกใหรับรางวัล
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อปี พ.ศ.2554 ทาใหไดงบประมาณไปศึกษาดูงานจานวน 30 ครัวเรือน
ตามที่ตางๆทาใหสามารถกลับมาพัฒนาตอยอดในหมูบาน สงเสริมการปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ และ
ประกอบอาหารเองได ดังที่สมาชิกองค์การบริหารสวนตาบล กลาววา “เริ่มต้นจาก 30 ครัวเรือน
ต้นแบบนาร่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เกี่ยวกับการปลูกผักรอบรั้วกินได้ แล้วก็เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่
ทาให้อยู่แบบพอเพียง”
2. กิจกรรมเตนออกกาลังกายบาสโลบ เกิดจากการที่คนในหมูบานไมคอยออกกาลังกายกัน
อยางจริ งจัง เนื่ องจากเป็นพื้นที่ที่คนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร เพราะตองใชกาลั งในการ
ทางานอยูแลว เมื่อกลับจากการทางานจึงอยากใชเวลาในการพักผอนมากกวา ดังนั้นชาวบานจึงเลือก
บาสโลบในสวนของการออกกาลังกาย เนื่องจากบาสโลบเป็นการเต นแบบใหมและนาสนใจ เพื่อให
เกิดความสนุกและผอนคลายหลังจากการทางาน และยังไดออกกาลังกายอยางจริงจังอีกดวย ดังที่
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบานกลาววา “ บาสโลปเป็นอะไรที่แปลกใหม่เน๊าะ เฮาก็
เลยอยากเต้น ดูแล้วมันเป็นของแปลกใหม่เน๊าะ ราวงย้อนยุคนี้ก็รากันตลอดเน๊าะ แต่พอดีบาสโลปนี่ดู
เป็นของแปลกใหม่เน๊าะ ”
3. กิจกรรมการรักษาวัฒนธรรมการฟูอนเล็บ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อตองการรักษา
วัฒนธรรมลานนาของหมูบานทองทิพย์ไว เพราะถือเป็นศิลปวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดกันมารุนสูรุน
และปัจจุบันหากไมไดเผยแพรออกไปอาจทาใหสิ่งที่สวยงามนี้สูญหายไปได ซึ่งไดนามาใชเป็นหนาเป็น
ตาใหกับหมูบานเมื่อมีแขกมาเยือน หรือนาไปโชว์แสดงตามงานประเพณีหรือเทศกาลตางๆ ใหผูคนที่
ผานมาไดรับชมเกิดสีสันและความเพลิดเพลินในงาน นอกจากนี้หากมีการจัดตั้งกิจกรรมนี้ขึ้นมาจะทา
ใหชาวบานเกิดความตระหนักหวงแหนวัฒนธรรมการฟูอนเล็บของตนเองมากขึ้น และยังเป็นการได
บริหารรางกายของตอนเองขณะฝึ กซอมฟูอนเล็บอีกดวย ดังที่ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมูบานกลาววา “เมื่อก่อนบ้านทองทิพย์เฮานี้มีชั่งฟูอนมาก่อน พอดีเปิ้นตายไปเมินแล้ว แต่แม่เคยฝึก
กับเปิ้น ก็มาฝึกแล้วเฮาก็มาทวนความจาตัวเก่าเน๊าะ แล้วพอดีว่าก็ลองมาฝึกผ่อ แล้วก็ไม่ค่อยมีใครมา
สืบต่อวัฒนธรรมต่อแล้วเน๊าะ คือฟูอนเล็บเป็นวัฒนธรรมของล้านนาเน๊าะ คือถ้าเราไม่สืบต่อไปรุ่น
หลังๆ รุ่นเยาวชนก็จะไม่รู้จักการฟูอนเล็บ ก่อนหน้านี้เป็น 10ปี มาแล้วมีการฟูอนกันเยอะมาก ฟูอน
ตามวัด เมื่อก่อนจะมาซ้อมกันที่วัด ”
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ด้านที่ 2 ด้านการดาเนินงาน
การมีสวนรวมของชุมชนและภาคีเครือขายในขั้นตอนการดาเนินงานมีดังตอไปนี้
1. การมีสวนรวมในการดาเนินกิจกรรมปลูกผักสวนครัว รั้วกินได โดยมีหนวยงานจากหลาย
ฝุายเขามาสนับสนุน เชน กรมสงเสริมการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธกส.) สานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กรมประมง กรมปศุ
สัตว์ และหนวยงานจากอาเภอในเรื่องของงบประมาณ เชน งบประมาณสาหรับดาเนินการ อุปกรณ์
การเกษตร เมล็ดพันธุ์พืช เครื่องโมมูลวัว การไปศึกษาดูงานที่อื่นเพื่อตอยอดใหเกิดการพึ่งพาตนเอง
อยางครบวงจรเป็นวัฏจักร อยางที่ผูใหญบานกลาวไววา “ปลูกผักแล้วก็ต้องเลี้ยงวัว เอาขี้วัวมาทาปุย
ทาบ่อแก๊ส อะไรอย่างนี้ ให้มันครบวัฏจักรอะไรอย่างนี้นะ” ซึ่งอยางที่กลาวไวขางตนคือ ผักสวนครัว
ที่หมูบานทองทิพย์จะเป็นผักปลอดสารพิษหรือผักอินทรีย์ เนื่องจากไมใชปุยเคมีและยาฆาแมลงแตใช
ปุยหมักมูลวัวตามธรรมชาติ ซึ่งมีโครงการปุยหมักของหมูบานโดยใชวัตถุดิบที่มีอยูในหมูบานโดยขาย
ในราคากระสอบละ 100 บาท ซึ่งถือวาถูกและไดในปริมาณที่มากเนื่องจากเป็นการรวมกลุมกันใน
หมูบานจัดทาขึ้นเพื่อสงเสริมใหชาวบานปลูกผักกันมากขึ้น โดยพบวาผักสวนใหญที่ปลูกคือ ผักที่
ชาวบานรับประทานอยูเป็นประจา เชน พริก ขา ตะไคร ใบมะกรูด ตนหอม ผักชี ใบหยี่หรา ผักบุง
ผักกาด แตงกวา มะเขือ ถั่วแระ เนื่องจากกิจกรรมผักสวนครัว รั้วกินได จะเนนใหชาวบานไดบริโภค
ผักมากขึ้น และปลอดภัยจากสารพิษทาใหรับประทานผักไดมากขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได ดังที่
สมาชิกองค์การบริหารสวนตาบล กลาววา “หลักๆคือ เน้นไว้กินก่อน พืชผักสวนครัวนี้ เน้นปลูกไว้กิน
ก่อน เป็นหลัก นอกเหนือจากนั้น ถ้าเหลือก็แจกจ่าย ถ้าเหลือจากแจกจ่ายแล้วก็เอาไปขาย ก็เมื่อก่อน
จะมีรถพุ่มพวง รถขายอาหารตอนเช้า จะมาทุกเช้า สองที่เลย ตอนนี้ก็ลดลงไป หายไปเลย จากที่
เมื่อก่อนมีมาขายทุกอย่าง”
2. การมีสวนรวมในการดาเนินกิจกรรมเตนออกกาลังกายบาสโลบ เริ่มแรกหนวยงาน
สานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ไดมีงบประมาณใหหมูบาน
นามาสรางกลุมการออกกาลังกายในหมูบาน ซึ่งครั้งนั้นชาวบานไดเลือกการเตนยอนยุค เพราะมีดนตรี
ไดเตนรากัน เกิดความสนุกสนาน และไดนางบประมาณไปจางผูสอนเตนยอนยุค เมื่อรูทาแลวก็เลย
เริ่มนาเอาการเตนบาสโลบเขามาเสริมโดยใชงบประมาณจากสานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และพบวากิจกรรมนี้ใชงบประมาณนอยมากซึ่งเกิดจากการมีสวน
รวมกันของชาวบานในชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังที่ ผูชวยผูใหญบานกลาววา “ จ้างเฉพาะครู
ย้อนยุคมาสอน พอดีหมู่บ้านมีเครื่องเสียง จ้างเขามาคุมเครื่องเสียง ครั้งละ 700 บาท เฉพาะวันที่เรา
ทากิจกรรมจริง แต่เวลาซ้อมเราไม่ได้จ้าง ไฟฟรีของไฟหลวง งานก็คนในชุมชน ฟรีหมด ชุดที่จะใส่ตัด
เอง ตัดครั้งแรกผู้นาชุมชนก็ออกซื้อให้ก่อน ครั้งที่ 2 เราได้ค่าตัวมาก็ซื้อกันเอง ” นอกจากนี้ทาเตน
บาสโลบก็ไดผูสอนเป็นคนในผูบานซึ่งไดศึกษาจากอินเทอร์เน็ตจึงไมตองเสียคาใชจายในการจางสอน
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ซึ่งเวลามาเตนออกกาลังกายบาสโลบก็จะมาประมาณ 20 - 40 คน โดยใชพื้นที่ลานในหอประชุม
หมูบาน หลังจากนั้นจะเปิดเครื่องเสียงเพลงเรียกใหชาวบานมารวมกันทากิจกรรม ทุกวันเสาร์ อาทิตย์
ตอนกลางคืน อยางไรก็ตามจะปรับวันเวลาตามสถานการณ์ที่เหมาะสม ซึ่งกลุมแกนนามีวิธีการเชิญให
ชาวบานมารวมกิจกรรมโดยการโทรประสานกันในกลุมผูหญิงวัยกลางคน หรือใชวิธีพูดคุยนัดแนะ
กันเอง ดังที่ผูชวยผูใหญบานกลาววา “ คือชีวิตคนชนบท มันไม่เหมือนในเมืองเน๊าะ เวลาไปทางานเรา
ก็ไปเป็นกลุ่มนะ บางทีแม่จ้างคนงานทีนึง 20-30 คนไปทางาน เราก็คุยกันที่ทางานว่า วันนี้ประชุม
นะ เต้นนะ คนไหนไม่รู้ก็บอกด้วยเน้อ อู้กันต่อ แปฺปเดียวเขาก็รู้กันหมดแหละ ”
3. การมีสวนรวมในการดาเนินกิจกรรมการรักษาวัฒนธรรมการฟูอนเล็บ เกิดขึ้นจากเมื่อปี
พ.ศ. 2558 ชุมชนทองทิพย์ไดรับงบประมาณจากกองทุนแมของแผนดิน ทาใหตองมีการแหขบวนจาก
อาเภอมายังหมูบาน ซึ่งวางแผนวาจะใหมีการฟูอนเล็บตอนรับขบวนเพราะถือวาเป็นงานใหญ เลย
ประชุมกันวาจะจางทีมฟูอนเล็บจากภายนอกมารา แตดวยมุมมองที่ดีของผูนาไดใชหลัก “ Put the
right man in the right job ” ทาใหมองเห็นความสามารถของคนในชุมชนและดึงความสามารถตรง
นั้นมาใชใหเกิดประโยชน์เมื่อถึงคราวจาเป็น สงผลใหไมตองเสียคาใชจายในการจางทีมฟูอนเล็ บแต
เป็ น การให คนที่มีป ระสบการณ์ความสามารถเกี่ยวกับการฟูอนเล็ บในหมูบานมาฝึ กสอนตัว แทน
ชาวบานในชุมชนทองทิพย์กันเองจนสาเร็จ ทาใหเกิดทีมฟูอนเล็บขึ้นมาในหมูบานตั้งแตนั้นมา ดังที่
ผูใหญบานกลาววา “ แล้วก็เลยตกลงกันว่าแม่หอมหวนนะ เคยมีประสบการณ์ฟูอนมาก่อ น จะต้อง
เอากลุ่มแม่บ้านเรามาฝึกฟูอนกัน ก็ตกลงกัน ทีแรกจะจ้างมาเป็นชุด แต่พอดีว่าแม่หอมหวนเคยมี
ประสบการณ์ ก็ไม่ได้จ้าง ไม่ได้อะไรสักอย่าง ก็พอดีเลยมีประสบการณ์ ก็เลยเอาคนในหมู่บ้านมาซ้อม
กันทุกคืนๆ จนสาเร็จขึ้น งานแรกก็คือ กองทุนแม่ของแผ่นดิน ” ซึ่งจะใชงบประมาณในการซื้อแตผา
สไบ ดอกไม และเล็บ จากเงินกองกลางของหมูบาน ซึ่งสไบจะซื้อมาเป็นเมตรตัดเย็บโดยชางเย็บใน
หมูบานโดยไมตองเสียคาใชจายในสวนนี้ นอกจากนี้กิจกรรมฟูอนเล็บยังไดนามาแสดงในงานประเพณี
สรงน้าพระธาตุอีกดวย และในงานเทศการณ์ตางๆ ซึ่งเห็นไดถึงความมีสวนรวมในการดาเนินกิจกรรม
หรือการเขารวมฝึกซอมการฟูอนเล็บในหมูบานไดเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
ด้านที่ 3 ด้านการรับผลประโยชน์
ผลของโครงการจั ดการสุ ขภาพโรคเรื้อรัง (ความดันโลหิ ตสูงและเบาหวาน) พบวา ส งผล
ประโยชน์แกประชาชนและชุมชนโดยตรง ซึ่งผลที่ไดรับไดแก ชุมชนใหความสาคัญตอการมีสวนรวม
ในทุกขั้นตอน ประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนักตื่นตัวกับปัญหามากขึ้น และเกิดความสนใจที่จะ
หาแนวทางการแกไขปัญหา อยางที่สมาชิกองค์การบริหารสวนตาบลกลาววา “อย่างการมีส่วนร่วม
ของชาวบ้าน ชาวบ้านตื่นตัว ตื่นตัวเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ความดัน คือรู้สาเหตุจากการประชาสัมพันธ์
ของ อสม. จากการประชุมหมู่บ้านแต่ละครั้ง คือชาวบ้านรับรู้แล้วว่าเกิดจากการรับประทานอาหาร
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อันนี้จะเป็นเบาหวาน ทานตรงนี้จะเป็นความดัน พยายามเน้น แล้วเดี๋ย วเขาก็จะไปลดเอง ก็จะไปลด
พวกหวาน มัน เค็ม อาหารตรงนี้ลง เพิ่มการไปเสริมการออกกาลังกายอีก ” ผลที่เกิดขึ้นแกชุมชนจึง
เป็นไปอยางเหมาะสม ประชาชนในชุมชนบานทองทิพย์สามารถจัดการกับปัญหาสุขภาพที่เกิดจากโรค
เรื้ อรั งอย างโรคความดั น โลหิ ตสู งและเบาหวาน และรูจักหรือมีวิ ธีควบคุ มปูองกันตนเองจากโรค
เหลานั้นได ดวยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไดอยางถูกวิธีซึ่งเป็นวิธีที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของ
คนในชุมชนทองทิพย์ตามโครงการจัดการสุขภาพโรคเรื้อรัง (ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน) อยางที่
ตัวแทนผูปุวยความดันโลหิตสูงกลาววา “เมื่อก่อนความดันแม่จะสูง ยาความดันต้องกินวันนึงสองเม็ด
เช้า-เย็น แต่เดี๋ยวนี้เราเริ่มออกกาลังกายมากขึ้น กินอาหารปลอดภัยใช่ไหม เดี๋ยวนี้แม่เหลือแค่ครึ่งเม็ด
ต่อวัน คือว่าได้ประโยชน์ตรงนี้เราได้ลดยาด้วย ได้ออกกาลังกาย สุขภาพเราแข็งแรงขึ้น คือถ้าเราไป
ซื้อที่อื่นเราไม่รู้ มันไม่ปลอดภัย นี่เราปลูกกันเอง เลยทาให้กินผักมากขึ้น คือผักเราไม่พ่นยาสารเคมี ก็
ได้ประโยชน์ตรงนี้ พอเราไม่มีความดันสูง ไม่เครียด สุขภาพจิตเราก็ดีตามมาด้วย” ซึ่งผลสาเร็จจาก
การทาโครงการนี้ คือทาใหชุมชนรูสึกวาตนเองเป็นเจาของโครงการและมีหนาที่ตอในการจัดการดูแล
ใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่งทุกกิจกรรมจะเห็นไดวาลวนแตเป็นกิจกรรมที่ชุมชนมีความสนใจ
อยูแลวซึ่งสอดคลองกับบริบทของชุมชนทาใหกิจกรรมเกิดความตอเนื่องและยั่งยืนมากขึ้น อยางที่
ผูใหญบานกลาววา “งานที่เราออกไปแสดงนอกพื้นที่ หมู่บ้านอื่นก็ ได้เห็น ส่วนในหมู่บ้านเฮา ก็มีภาค
ส่วน มีผู้นามาเห็น มาดู มาชม” และกลาวอีกวา “เพราะมันได้ประโยชน์เห็นชัดเจนไง แล้วก็เกี่ยวกับ
โครงการในหมู่บ้าน ได้มีการประกวดกัน ของ อบต.”
นอกจากนี้ชาวบานยังไดรับประโยชน์จากการทากิจกรรมทั้งสามกิจกรรมดังนี้
1.กิจกรรมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได ทาใหชาวบานสามารถพึ่งพาตนเองได ไมตองไปซื้อ
อาหารหรื อผั กจากภายนอก ประหยัด ลดรายจายในครัวเรือนลง และยังเป็นการเพิ่มรายไดหาก
สามารถนาสวนที่เหลือไปขาย และเป็นการใชพื้นที่ในบริเวณรั้วบานหรือรอบบานใหเกิดประโยชน์อีก
ดวย ซึ่งเมื่อชาวบานปฏิบัติแลวเห็นประโยชน์ชัดเจนทาใหชุมชนไดรับคัดเลือกใหไดรับรางวัลตางๆ
และไดรับคาชื่นชมจากหลายๆฝุาย เชน รางวัลอันดับสามหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงระดับอาเภอ พ.ศ.
2558 รางวัลชนะเลิศการบริหารเงินกองทุนแกไขปัญหาความยากจนระดับจังหวัด พ.ศ. 2558 และ
รางวัลบานสวยเมืองสุขระดับอาเภอ พ.ศ. 2559 นอกจากนี้ยังทาใหประชาชนในชุมชนทองทิพย์มี
สุขภาพที่ดีขึ้นดวยเนื่องจากรับประทานอาหารที่ปลอดสารพิษ และมั่นใจในการรับประทานผักมากขึ้น
สงผลใหทานผักไดมากขึ้นทาใหชวยปูองกันและลดอันตรายจากโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานได
อยางที่ผูปุวยความดันกลาวไววา “เมื่อก่อนความดันแม่จะสูง ยาความดันต้องกินวันนึงสองเม็ด เช้า เย็น แต่เดี๋ยวนี้เราเริ่มออกกาลังกายมากขึ้น กินอาหารปลอดภัยใช่ไหม เดี๋ยวนี้แม่เหลือแค่ครึ่งเม็ดต่อ
วัน คือว่าได้ประโยชน์ตรงนี้เราได้ลดยาด้วย ได้ออกกาลังกายสุ ขภาพเราแข็งแรงขึ้น คือถ้าเราไปซื้อที่
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อื่นเราไม่รู้ มันไม่ปลอดภัย นี่เราปลูกกันเองงั้น เลยทาให้กินผักมากขึ้น คือผักเราไม่พ่นยาสารเคมี ก็ได้
ประโยชน์ตรงนี้ พอเราไม่มีความดันสูง ไม่เครียด สุขภาพจิตเราก็ดีตามมาด้วย”
2. กิจกรรมเตนออกกาลังกายบาสโลบ จากความเห็นของชาวบานพบวาไดรับประโยชน์
มากมายจากกิจกรรม ทั้งดานรางกาย จิตใจ และสังคม เพราะทาใหคนในหมูบานไดออกกาลังกายกัน
มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ไดผอนคลายเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เพราะไดรวมกลุมพบปะกัน
มากขึ้นทาใหเกิดความสัมพันธ์ที่ดีตอกัน เกิดความสามัคคีขึ้นในหมูบาน อยางที่ผูชวยผูใหญบานกลาว
วา “ได้ออกกาลัง มีรายได้ และก็ได้ความสามัคคี ได้ความสนุกเพลิดเพลิน สุขภาพจิตดี ได้ออกกาลัง
ได้ทุกอย่าง 3อ2ส. ได้หมด” นอกจากนี้กิจกรรมนี้ก็ยังสรางชื่อเสียงกลับมาใหกับหมูบานทองทิพย์อีก
ดวยเพราะเมื่อมีเทศกาล งานตางๆก็จะถูกเชิญใหไปรวมสรางสีสันใหกับงาน ซึ่งคนที่ไปรวมกิจกรรม
วันนั้นก็จะไดคาตอบแทนกลับบานมาดวยถือเป็นการสรางรายไดอีกชองทางหนึ่งอีกดวย
3. กิจกรรมการรักษาวัฒนธรรมการฟูอนเล็บ ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อตองการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลานนาของหมูบานพรอมไปกับการจัดการสุขภาพของคนในชุมชนเกี่ยวกับ
โรคเรื้อรัง ซึ่งชาวบานใหความเห็นถึงประโยชน์ที่ไดรับจากกิจกรรมนี้วา เหมือนไดเป็นการบริหาร
รางกายไดออกกาลังกายเหมือนกัน และยังสามารถทาศิลปะที่สวยงามนี้นาไปใชประโยชน์เมื่อมีแขก
มาเยือน เชน โครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน (SML) มีผูนามาจากหลากหลายอาเภอ
จานวน 70 คน ไดมาศึกษาดูงานที่ชุมชนทองทิพย์ พ.ศ. 2559 ทาใหสามารถนาเอาการฟูอนเล็บสิ่งที่
ทากันอยูนามาแสดงตอนรับใหกับผูที่มาได เป็นการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางกันและแสดงถึงความ
ใหเกียรติผูที่มาดวย ทาใหผูที่พบเห็น รับชมเกิดความประทับใจ สามารถสรางชื่อเสียงใหกับหมูบาน
ทองทิพย์อีกดวย นอกจากนี้ในการแสดงทุกครั้ง ผูแสดงจะไดรับคาตอบแทนเป็นสินน้าใจอีกดวย
ความคิดเห็นจากภาคประชาชน สวนใหญเห็นวา เป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์อยางแทจริง ซึ่ ง
ถือวามีประโยชน์ตอชุมชนและสังคมที่มีสวนรวมกันที่จะชวยใหชุมชนสามารถจัดการกับปัญหาดาน
สุขภาพโรคเรื้อรัง (โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน)ไดดวยตนเอง และการเขารวมกิจกรรมครั้งนี้
ของภาคีเครือขายตางๆพบวา เป็นนโยบายขององค์กรที่ตองดูแล ชวยเหลือประชาชนในชุมชน ซึ่ง
ปัจจุบันหมูบานชุมชนบานทองทิพย์ หมูที่ 10 ตาบลศรีถอย อาเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ถูก
จั ด เป็ น หมู บ า นจั ด การสุ ข ภาพดี วิ ถี ชี วิ ต ไทย จากการประเมิ น ในประเด็ น โรคเรื้ อ รั ง ตามแผน
ยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2554-2563
ด้านที่ 4 ด้านการประเมินผล
ประชาชนในชุมชุนมีการรวมกลุมกันในหมูบานและมีการรวมประสานงานกับภาคีเครือขาย
โดยไดมีการประเมินผลการดาเนินกิจกรรม คือ มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู ถึงผลของการดาเนินงาน
และขอเสนอแนะตอแนวทางการแกไข ปรับปรุงตอชุมชนจัดการสุขภาพโรคเรื้อรัง รวมทั้งมีหนวยงาน
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อื่นเขามาศึกษาดูงานในหมูบาน ซึ่งโดยปกติแลวจะมีวิธีการประเมินผลโดยการ สังเกต คือพบวาชุมชน
มีสวนรวมในการดาเนินงานแตละกิจกรรมเพิ่มขึ้น มีการปลูกผักเพิ่ มขึ้นในครัวเรือนสามารถเห็นได
ชัดเจนเมื่อไปเยี่ยมที่บาน ซึ่งถือวามีพัฒนาการที่ดี สวนการออกกาลังกายประเมินไดจากผูเขารวม
กิจกรรม หากยังมีผูคนเขารวมกิจกรรมทาใหกิจกรรมยังสามารถดาเนินไดอยางตอเนื่อง รวมถึงการ
แสดงผลงานตามที่ตางๆทั้งการเตนออกกาลังบาสโลบหรือการฟูอนเล็บตามเทศกาลหรืองานตางๆ
แสดงใหเห็นวาประชาชนในหมูบานทองทิพย์ไดมีการฝึกซอมเขารวมกิจกรรมกันอยูอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ยั งมีการประเมินผลลัพธ์ในเชิงปริมาณคือ เมื่อมีการคัดกรองโรคความดันโลหิตสู งและ
โรคเบาหวานที่หมูบาน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบานมามีสวนชวยคัดกรองทาใหไดมี
สวนรวมในการประเมินผลลัพธ์ของกิจกรรมดัวย เพราะอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบานจะ
ทราบวาในปีนี้มีผูปุวยจานวนกี่คนเมื่อเทียบกับปีที่ผานมา อยางที่ตัวแทนจากโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตาบลศรีถอยกลาววา “ การประเมินผลนี้ คือจะมีการประเมินด้วยตา จะเห็นว่ามีการพัฒนา
ที่ดีขึ้น อย่างที่แม่หอมบอก เหมือนปลูกผักเยอะขึ้น
ฮ่วมกันออกกาลังกายกันเยอะขึ้น คือมี
พัฒนาการที่ดี แล้วในด้านผลลัพธ์ ผลลัพธ์ถ้าในเชิงปริมาณอันนี้วัดได้ ก็เหมือนอย่างในเรื่องของการ
คัดกรอง มีการเข้าถึงการคัดกรองเยอะขึ้น แสดงว่าชุมชนมีความเข้าใจ๋นักขึ้น มีความตระหนัก คัด
กรองจาก 70% 80 % ตอนนี้เป็น 99 % 100 % คนไข้ก็จัดการตนเองได้ดีขึ้น ไม่มีคนไข้รายใหม่เพิ่ม
ตรงนี้คือ เฮาบ่หวัง ฮื้อมันดีสุดไปเลยก็บ่จ้าย มันต้องค่อยพัฒนากันไปโดยอาศัยการเรียนรู้และความ
เข้าใจ๋ตรงนี้อะครับ เราก็จะเชื่อว่าเขาสามารถที่จะมาดูแลตัวได้ ผมว่าวัดผลก็ประมาณนี้ก็ร่วมกัน
วัดผลทั้งชุมชนและ รพ.สต.” และยังสอดคลองกับประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบาน ที่
กลาววา “จากที่เห็นก็คือ คนปุวยไม่เพิ่มขึ้น เฮาก็มีหน้าที่รับผิดชอบของอสม.แต่ละคนว่า ตอนนี้มี
ผู้ปุวยกี่คน แล้วเฮาก็เอามารวมกั๋น รวมทั้งหมดมีกี่คน ปีแล้วกับปีนี้ ปีแล้วมี 18 คน คือ ความดันมี 14
คน เบาหวานมี 4 คน แล้วปีนี้ก็ยังเท่าเดิม ก็คือคิดว่าสุขภาพดีขึ้น บ่มีผู้ปุวยเพิ่ม ” นอกจากนี้ใน
หมูบานยังมีทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบานชว ยเป็นหูเป็นตาในเรื่องของการบริโภคอาหาร
รสหวาน มัน เค็ม โดยจะเป็นหมวดรับผิดชอบของแตละคนเพื่อใหคาแนะนาที่ถูกตองตอไป
วัตถุประสงค์ที่ 2 :ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
จากการวิเคราะห์ขอมูลปัจจัยที่ทาใหเกิดผลสาเร็จเกิดเป็นหมูบานจัดการสุขภาพโรคเรื้อรัง
พบวา ลักษณะผูนาถือเป็นสวนหนึ่งในความสาเร็จโดยมีลักษณะ ที่ชอบเรียนรูอยูเสมอ หากมีโอกาส
ไดไปศึกษาดูงานจากที่ไหนก็จะกลับมาเลาแลกเปลี่ยนใหคนในชุมชนฟัง แลวถามความคิดเห็นจาก
ชาวบานวามีความสนใจอยากทาหรือไม เพื่อที่จะไดวางแผนดาเนินการ หรือกลับมาจากดูงานแลว
อะไรที่สนใจคิดวาทาไดเลยก็ทาไปกอนเพื่อเป็นแบบอยางที่ดีใหกับคนในชุมชนเกิดความสนใจที่อยาก
ทาตามๆกัน ดังที่ผูใหญบานกลาววา “ผู้ใหญ่บ้านต้องให้ความสนใจ ให้ความรู้ ทาความเข้าใจ กระตุ้น
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มีภาพอะไรให้ทุกบ้านได้เห็น พาชาวบ้านไปดูของจริงเลย เหมือนกับบ้านเราก็ไปดู ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้
ก็ ไ ปดู ที่ อ าเภอเวี ย งชั ย เวี ย งเชี ย งรุ้ ง ที่ พ ญาเม็ ง ราย แล้ ว ตั ว ผมนี่ ไ ปแทบทุ ก ที่ เ ลย ไปดู ง านไป
ต่างจังหวัดด้วยก็เห็นภาพ ก็เก็บรวบรวมมา อะไรที่ทาได้ก็ทาไปเลย แล้วก็มาชี้แจงให้ชาวบ้านฟังว่า
ผมไปดูงานที่นั้ น นะวัน นี้ น ะ ที่ผ่ า นมา หมู่บ้านเขาทาอย่างนั้นอย่ างนี้นะ เราอยากทากับเขาไหม
ช่วยกันทาไหม แล้วก็อะไรที่ทาได้ก็เริ่มทา ถ้าชาวบ้านไม่ทา เราก็ทาให้ดูก่อน ” นอกจากนี้พบวา การ
ไปศึกษาดูงานทาใหเกิดแรงบันดาลใจ และแรงผลักดันในการทากิจกรรมตางๆที่มีประโยชน์ และ
พบวาการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับชาวบานบอยๆ หรือ มีการประชาสัมพันธ์มากขึ้นจะทาใหชุมชนเกิด
ความเขาใจ มีความคิดเห็นที่ไปในทิศทางเดียวกันทาใหเกิดความรวมมือจากคนในชุมชนไดมากขึ้น
ดวย
ในสวนของกิจกรรมปลูกผักสวนครัวรั้วกินไดเนื่องจากมีหนวยงานจากภายนอกเขามาสงเสริม
สนับสนุนงบประมาณอุปกรณ์ตางๆทาใหเกิดเป็นแรงกระตุนจากภายนอกเขามาสูชุมชนบานทองทิพย์
เกิดแรงจูงใจในการดาเนินการกิจกรรมตางๆ ดังที่ผูใหญบานกลาววา “ เราเห็นหน่วยงานเข้ามา เรา
เลยมีแรงจูงใจ มีแรงกระตุ้น ทาแล้วภาพออกมาดี ทุกอย่างออกมาชัดเจน ” นอกจากนี้ การที่
กิจกรรมยังเกิดขึ้นไดอยางตอเนื่องสวนหนึ่งเนื่องมาจากมีเครือขายหมูบานจัดการสุขภาพโรคเรื้อรัง
อยาง รพ.สต.ศรีถอยเป็นผูมีหนาที่ในการเขามาคอยกระตุนชี้แนะแนวทางใหกิจกรรมดาเนินอยาง
ตอเนื่อง ดังที่ผูชวยผูใหญบานกลาววา “ นักศึกษาด้วย หมออนามัยด้วย เขาจะคอยกระตุ้นอยู่ตลอด
เลย อย่างเราทาการคัดกรอง ทุกครั้งเราทาไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม แต่ปี 59 ทาได้100 % มันต้อง
มีพี่เลี้ยงที่แข็งนะ ไม่นั้นพวกแม่ก็ไม่ได้ขึ้นมาถึงระดับนี้” อย่างไรก็ตามปัจจัยภายในจากตัวบุคคลก็เป็น
สิ่งที่สาคัญในการทากิจกรรมผักสวนครัวรั้วกินซึ่งจะต้องอาศัยความขยัน อย่างที่ประธาน อสม. กล่าว
ว่า “ มันต้องพึ่งความขยัน เรื่องปลูกผักนี้ไม่มีปัญหาเน๊าะ ”
นอกจากนี้ในสวนของกิจกรรมการรักษาวัฒนธรรมการฟูอนเล็บ และกิจกรรมเตนออกกาลัง
กายบาสโลบพบวาปัจจัยที่สงผลทาใหกิจกรรมการรักษาวัฒนธรรมการฟูอนเล็บ และกิจกรรมเตนออก
กาลังกายบาสโลบไดรับการมีสวนรวมจากชาวบานมาอยางสม่าเสมอ เนื่องจากการติดตอประสานงาน
นัดหมายกันงายเมื่อเทียบกับสังคมเมือง ดวยลักษณะที่เป็นสังคมชนบทการประกอบอาชีพสวนใหญ
คลายๆกัน คนในหมูบานมีที่ทางานใกลๆกันหรือบางครั้งทางานรวมกัน ทาใหการติดตอสื่อสารสะดวก
และรวดเร็วหากตองการประชาสัมพันธ์หรือนัดหมายเพื่อตองการใหชุมชนเขามามีสวนรวมดวย ดังที่
ผูชวยผูใหญบานกลาววา “ คือชีวิตคนชนบท มันไม่เหมือนในเมืองเน๊าะ เวลาไปทางานเราก็ไปเป็น
กลุ่มนะ บางทีแม่จ้างคนงานทีนึง 20-30 คนไปทางาน เราก็คุยกันที่ทางานว่า วันนี้ประชุมนะ เต้นนะ
คนไหนไม่รู้ก็บอกด้วยเน้อ อู้กันต่อ แปฺบเดียวเขาก็รู้กันหมดแหละ” และพบวากิจกรรมดังกลาวหาก
ตองการใหชุมชนเขามามีสวนรวมอยางตอเนื่องก็พบวา หากกิจกรรมทาไปเกิดประโยชน์โดยตรงตอผู
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ปฏิบัติก็จะเป็นแรงสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมได อยางที่ประธาน อสม. กลาววา “ เราต้องมี
สินน้าใจให้เขาบ้างเขาถึงจะมีกาลังใจ ”
จึงสรุปไดวา ปัจจัยสาเร็จที่ทาใหเกิดการมีสวนของคนในชุมชนตอโครงการจัดการสุขภาพโรค
เรื้อรังประกอบไปดวย ปัจจัยดานบุคคล ตองมีความขยัน และตองมีแรงเสริม เชน สินน้าใจรางวัลใหผู
มีสวนรวม ปัจจัยภายในชุมชน คือ ลักษณะผูนาในชุมชนเป็นผูที่ชอบเรียนรูศึกษาดูงานอยูเสมอ มีก าร
พูดคุย แลกเปลี่ ย นอยู เสมอเพื่ อความคิ ดเห็ นที่ไปในทิศทางเดียวกัน ปัจจัยภายนอกชุม ชน ไดแ ก
หนวยงานจากภายนอกเชน หนวยงานภาครัฐตางๆเขามาสนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนอุปกรณ์
และรพ.สต รวมกับนักศึกษาเขามาทางานวิจัยเชิงปฏิบัติการณ์สงเสริมดานความรูและวิชาการทาให
ชุมชนเกิดแรงจูงใจ มีแรงกระตุนทาใหกิจกรรมเกิดอยางตอเนื่อง และปัจจัยสิ่งแวดลอม ที่ชุมชนทอง
ทิพย์เป็นลักษณะสังคมชนบททาใหการติดตอประสานงานนัดหมายกันงาย เป็นเครือขายสังคมอยาง
เหนี่ยวแนน

ภาพ 1 ปัจจัยความสาเร็จของการมีสวนรวมของชุมชนทองทิพย์ตอโครงการชุมชนจัดการสุขภาพ
โรคเรื้อรังความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
อภิปรายผล
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา เนื่องจากนักศึกษามหาลัยแมฟูาหลวงเขามาทาวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม(Participatory Action Research: PAR) ตั้งแตการสารวจและหาสาเหตุ
ร ว มกัน กับ ชุมชน มีก ารวิเคราะห์ รว มกั นของชุมชนวาปัญหาเหล านั้นเกิดจากสาเหตุอะไรบาง มี
จุดเริ่มตนจากคนที่อยูกับปัญหา จนเกิดเป็นโครงการหมูบานจัดการสุขภาพ โรคเรื้อรัง(ความดันโลหิต
สูงและเบาหวาน) โดยการจัดกิจกรรมเตนออกกาลังกายบาสโลบ กิจกรรมการรักษาวัฒนธรรมการ

1024

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

ฟูอนเล็บ และกิจกรรมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได เกิดดวยความคิดของคนในชุมชนและเป็นเจาของ
โครงการรวมกันโดยตระหนักถึงความรุนแรงของโรค นาไปสูการแกปัญหาได สอดคลองกับงานวิจัย
ของของกุลจิรา เสาวลักษณ์จินดา (2555) พบวา ประชาชนในชุ นชนตองทาความเขาใจ รับรูและ
ตัดสิน ใจร วมกัน มีการวางแผนในการนาเสนอแนวทางที่ดีที่สุด เพื่อเป็นประโยชน์ตอการดาเนิน
กิจกรรมและเป็นแนวทางในการแกไขปัญหาที่ถูกตองและตรงประเด็นตอไป และยังสอดคลองกับ
United Nations (2002) ที่รายงาน ถึงการมีสวนรวมแบบเป็นกันเอง (spontaneous) ซึ่งเป็น การ
รวมตัวโดยสมัครใจของชุมชนเพื่อแกปัญหาของกลุม จะเป็นการมีสวนรวมที มีความยั่งยืนมากกวา
การมีสวน รวมระดับอื่นหากการมีสวนรวมประเภทนี้เกิดตั้งแตขั้นตอนการวางแผน รวมทั้ง พันธุ์ทิพย์
รามสูตและคณะ. (2540) รายงานวา การวิจัยเชิง ปฏิบัติการอยางมีสวนรวมมีลักษณะที่ตางจาก การ
วิจัยอื่นๆ คือ การวิจัยแบบนี้เป็นกระบวนการกระตุน ใหชุมชนสามารถวิเคราะห์สภาพความเป็นไปได
ทีจะ เกิดขึ้นในชุมชน (future oriented) จากฐานขอมูลปัจจุบัน เป็นการสรางความรู( produce
knowledge) ใหกับผูที่เขารวมกระบวนการสงเสริมความเขาใจกันระหวางกลุมผูรวมวิจัย และยังทา
ใหเกิดการลงมือปฏิบัติใหความเขาใจกันนั้น ออกมาเป็นรูปธรรมเป็นความจริง (act to transform
reality) ผลของการวิจัยประเภทนี้สามารถใชความรูเพื่อนาไปสูการปฏิบัติ (practical) ไดอยางแทจริง
สอดคลองกับ บริบทและความตองการอยางแทจริงของพื้นที่นั้นๆ นอกจากนี้ กรณีศึกษาเทศบาล
เมืองแกนพัฒนา อาเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม พบวาการมีสวนรวมของผูนาและประชาชน จากการ
ตัดสินใจของตนเองทาใหเกิดการมีสวนรวมที่ใหความสาคัญกับผลประโยชน์สวนรวม มีการพัฒนา มี
การเรียนรูมาพัฒนาปัญหาไดรับการแกไขใหตรงจุด ชุมชนมีความสามารถทาแผนพัฒนาหมูบานตาม
ความตองการ ในการวิเคราะห์ประเมินศักยภาพประชาชน และความตองการของประชาชนทาให
แผนดังกลาวมีประสิทธิภาพประชาชนเป็นเจาของโครงการ มีประโยชน์ตอคนในพื้นที่ สงผลใหชุมชน
มีความรูสึกเป็นเจาของงบประมาณ กอใหเกิดชุมชนที่เขมแข็ง
ในสวนของการมีส วนรวมในการดาเนินกิจกรรม ชาวบานจะมีสวนรวมในการเตรียมวัส ดุ
อุปกรณ์ในแตละกิจกรรมโดยมีหนวยงานจากภายนอกเขามาใหการสนับสนุน นอกจากนี้ชาวบานยังมี
บทบาทที่ชัดเจนในการดาเนินโครงการ ทั้งยังมี บทบาทรวมกันในการประสานงานนัดหมายเพื่อทา
กิจกรรมรวมกัน ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้นไดสอดคลองกับบริบทของชุมชนและความสามารถของคนใน
ชุมชนทาใหการดาเนินกิจกรรมเกิดขึ้นไดจริงและมีความยั่งยืน ไดซึ่งสอดคลองกับ ธนาภรณ์ เมทณี
สดุดี (2543) ไดกลาววา การรวมปฏิบัติตามโครงการ หมายถึง การเขารวมในการดาเนินงานตาม
โครงการตางๆ เชน ร ว มออกแรง รว มบริจาคทรัพย์ และยังสอดคล องกับ จักรพงษ์ พวงงามชื่น
(2556) กลาววา การเป็นประชาชนดั้งเดิมในพื้นที่ ซึ่งทาใหชาวบานเกิดความคุนเคย ความรัก และ
สามัคคี สามารถทางานรวมกันไดเป็นอยางดี รวมทั้งการแบงหนาที่และ บทบาทของชาวบานอยางลง
ตัว ในการ การดาเนิ นกิจ กรรมตางๆในชุมชน นอกจากนี้การผสมผสานกัน อยางลงตัว ของสั งคม
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วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อของ ชุมชนที่สนับสนุนการรวมมือรวมใจกันในการเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมชุมชน และการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ และเอกชนกอใหเกิด เครือขายการพัฒนาที่
เหนี ยวแน น และการมีจิตสานึกของชาวบานทุกคนในการพัฒนาการทางานรว มกัน ซึ่งสงผลการ
ดาเนินงานพัฒนาตางๆ ประสบผลสาเร็จเป็นอยางดี รวมทั้ง สายันต์ (2547) รายงานวาการวิจัยที่เนน
กระบวนการที่อาศัยศักยภาพรวมกันระหวางกลุมเปูาหมายและผูมีสวนเกี่ยวของ โดยนักวิจัยเป็นเพียง
ผู ป ระสานงานหรื อ ผู อ านวยความสะดวก ซึ่ ง จะก อ ให เ กิ ด การขั บ เคลื่ อ นไปสู ก ารแก ปั ญ หาที่ ใ ช
ทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่น
สวนดานไดประโยชน์ที่เกิดจากโครงการหมูบานจัดการสุขภาพโรคเรื้อรังความดันโลหิตสูง
และเบาหวานทาใหชุมชนมีเครือขายมากขึ้นและไดรับคาชื่นชมยกยองจากทั้งในและนอกชุมชน และที่
สาคัญพบวาผูปุวยความดันโลหิตสูงและผูปุวยเบาหวานมีสุขภาพที่ดีขึ้นทาใหรับประทานยานอยลง
นอกจากนี้โครงการนี้ไดพัฒนามาจากการทางานวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวมทาใหชุมชนได
เรียนรูกระบวนการและสามารถนาไปปรับใชแกไขปัญหาอื่นๆในชุมชนไดดวยตนเองอีกดวย สามารถ
อภิปรายไดวา ประโยชน์ที่ไดรับสามารถสรา งแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได สอดคลองกับการศึกษา
ของเกียรติ ยิ้มพวง (2554) พบวาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน เนื่องจาก
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน คือสิ่งเราใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและเมื่อบุคคลากรมีความ
พึงพอใจแลวก็จะปฏิบัติงานอยางมีความสุขและอยางเต็มกาลังความสามารถ รวมทั้งสมพงษ์ จันทร์
โอวาท (2557) พบวา การสรางการมีสวนรวมโดยกระบวนการ AIC โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการรวมคิด
รวมทารวมประเมินผล และรวมรับผลประโยชน์ ทาใหภาคีเครือขายเขามารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง
ไปตามแนวคิดการมีสวนร วมของ Cohen JM, Uphoff NT (1980) ที่วาผูที่เขารวมในกิจกรรมจะ
ไดรับประโยชน์ทั้งในดาน สวนตัวและดานสังคม รวมไปถึงไดคุณคาแหงตน เกียรติยศความเชื่อถือ
และแมแตอานาจสังคม
ดา นการประเมิ น ชุ ม ชนถื อ ว า มี ส ว นร ว มในการประเมิ นของโครงการอย า งมาก เพราะ
ชาวบ านสามารถสั งเกตพัฒ นาการที่ดีขึ้นของหมูบานไดดวยตนเอง นอกจากนี้อาสาสมัครประจา
หมูบานก็ยังมีหนาที่ในการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานประจาปีที่จะเกิดขึ้นใน
หมูบานดวยตนเอง และมีการแลกเปลี่ยนผลสรุปและขอเสนอแนะรวมกันเพื่อแกไขปัญหาอีกดวย วิธี
ดังกลาวสอดคลองกับ ธนาภรณ์ เมทณีสดุดี (2543) ที่ไดกลาววา การรวมติดตามและประเมินผล
โครงการ หมายถึง เมื่อโครงการเสร็จสิ้นแลว ไดเขามามีสวนรวมในการตรวจตราดูแล รักษาและ
ประเมินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ นอกจากนี้ สมพงษ์ จันทร์โอวาท (2557) พบวา การจัด
กิจกรรมที่เกิดจากชุมชนเขามามีสวนรวมอยางแทจริงในการรวมทากิจกรรมของประชาชนพรอมทั้งมี
การประเมินผลการทางาน ทาให สามารถแกปัญหาที่พบไปพรอมกับการดาเนินงานเกิดการรวมกันคิด
เพื่อแกไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเป็น ระยะทาใหเกิดการพัฒนาดวยตัวเองมีเวทีแลกเปลี่ ย น

1026

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

ประสบการณ์กันอยูตลอดเวลาอาจเป็นทางการและไม เป็นทางการก็ตาม แตก็ทาใหเกิดการเรียนรูใน
การทางานรวมกันของชุมชน
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ปั จ จั ย ส าเร็ จ ที่ ท าให เ กิ ด การมี ส ว นของคนในชุ ม ชนต อ โครงการจั ด การสุ ข ภาพโรคเรื้ อ รั ง
ประกอบไปดวย ปัจจัยดานบุคคล ตองมีความขยัน และตองมีแรงเสริม เชน สินน้าใจรางวัลใหผูมีสวน
รว ม สอดคล องกับการศึกษาของ พรรณวรดา สุวัน (2556) พบวาการใชกระบวนการจูงใจ
(Motivation process) โดยการใหรางวัลถือเป็นผลตอบแทนผลการ เรียนรูและการนาไปปฏิบัติที่มี
ทั้งการดาเนินการแขงขัน ของผู นาดานสุขภาพในการดาเนินโครงการแตละโครงการ แตละดาน การ
ชมเชย การใหรางวัลที่มีทั้งรางวัลในระดับ การเรียนการสอนและรางวัลในระดับสูงคือ ผลการประเมิน
การดาเนินโครงการหมูบานจัดการสุขภาพในระดับจังหวัด จนทาใหผูนาดานสุขภาพเกิดความรูความ
เขาใจในกระบวน การและการดาเนินกิจกรรมของโครงการหมูบานจัดการสุขภาพ อาจจะเป็นหนึ่งวิธี
ที่ทาใหผูนาดานสุขภาพในหมูบานรับรูถึงสิ่งที่ตองปฏิบัติและผลจากการปฏิบัติสิ่งนั้นๆ จนสามารถ
เรียนรูไดจริงจนเกิดความรูความเขาใจ สามารถนามาสูการปฏิบัติใหประสบความสาเร็จไดเพราะการ
ใหรางวัลหรือการลงโทษเป็นวิธีเสริมกาลังใจชนิดหนึ่งที่นักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนามาใชใน
กระบวนการเรียนรูไดอยางไดผล (วัลลา ตันตโยทัย, 2543)
ปัจจัยภายในชุมชน คือ ลักษณะผูนาในชุมชนเป็นผูที่ชอบเรียนรูศึกษาดูงานอยูเสมอ มีการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนอยูเสมอเพื่อความคิดเห็นที่ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับ จักรพงษ์ พวงงาม
ชื่น (2556) พบวา มีผูนาที่เขมแข็ง มีวิสัยทัศน์ และมีความเสียสละในการทางาน ตลอดจนชุมชนที่มี
ความเขมแข็งในการระดมพลังการมีสวนรวม และการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการอยาง
ตอเนื่อง เป็นปัจจัยที่ทาใหการพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมในการจัดการปุาชุมชน บานทาปุาเปา
ตาบลทาปลาดุก อาเภอแมทา จังหวัดลาพูน ประสบผลสาเร็จอยางยั่งยืน
ปั จ จั ย ภายนอกชุ ม ชน ได แ ก หน ว ยงานจากภายนอกเช น หน ว ยงานภาครั ฐ ต า งๆเข า มา
สนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนอุปกรณ์ และรพ.สต รวมกับนักศึกษาเขามาทางานวิจัยเชิงปฏิบัติ
การณ์ทาใหชุมชนเกิดแรงจูงใจ มีแรงกระตุนทาใหกิจกรรมเกิดอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับ จักร
พงษ์ พวงงามชื่น (2556) พบวา มีปัจจัยภายนอกที่ทาใหการพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมประสบ
ผลสาเร็จอยางยั่งยืน 1) กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ ของภาครัฐ 2) การสนับสนุน จากองค์กรภายนอก
3) การให การยอมรั บจากภายนอก รางวัล ที่ไดรับระดับประเทศ และ 4) ประสบการณ์จาก การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูภายนอก
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สรุปผล

ภาพ 2 สรุปการมีสวนรวมของชุมชนบานทองทิพย์ หมูที่ 10 ตาบลศรีถอย อาเภอแมสรวย จังหวัด
เชียงรายตอโครงการชุมชนจัดการสุขภาพโรคเรื้อรัง (โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน)
จากภาพ 2 สามารถสรุปการมีสวนรวมของชุมชนบานทองทิพย์ หมูที่ 10 ตาบลศรีถอย อาเภอแม
สรวย จั ง หวั ด เชี ย งรายต อ โครงการชุ ม ชนจั ด การสุ ข ภาพโรคเรื้ อ รั ง (โรคความดั น โลหิ ต สู ง และ
เบาหวาน) ไดดังนี้
1. ชุมชนมีสวนรวมตั้งแตการวิเคราะห์ คนหา นาเสนอปัญหา เลือกกิจกรรมที่เหมาะสม
คัดคา นกิจ กรรมที่ไม เหมาะสม จนกลายเป็ นโครงการหมู บานจัดการสุ ข ภาพโรคเรื้อรั งความดั น
เบาหวาน อันประกอบดวยกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมปลูกผักสวนครัว รั้วกินได กิจกรรมเตน
บาสโลบ และกิจกรรมรักษาวัฒนธรรมการฟูอนเล็บ
2. ในสวนของการมีสวนรวมในการดาเนินกิจกรรม ชาวบานมีสวนรวมหลักในการดาเนินการ
แตละกิจกรรมซึ่งแบงหนาที่รับผิ ดชอบไวชัดเจน นอกจากนี้ชาวบานยังมีสวนรวมในการเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ในแตละกิจกรรมและมีบทบาทรวมกันในการประสานงานนัดหมายเพื่อทากิจกรรมรวมกัน
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3. ประโยชน์มากมายที่เกิดจากโครงการหมูบานจัดการสุขภาพโรคเรื้อรังความดันโลหิตสูง
และเบาหวาน เพราะทาใหชุมชนมีเครือข ายมากมายและไดรับคาชื่นชมยกยองจากทั้งในชุมชนและ
ภายนอก และที่สาคัญคือผูปุวยความดันโลหิตสูงและผูปุวยเบาหวานมีสุขภาพที่ดีขึ้นทาใหรับประทาน
ยานอยลง นอกจากนี้โครงการเป็นการเริ่มจากการทางานวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวมทาให
ชุมชนไดเรียนรูกระบวนการและสามารถนาไปปรับใชแกไขปัญหาอื่นๆในชุมชนไดดวยตนเองอีกดวย
4. ชุมชนยังมีสวนรวมในการประเมินของโครงการโดยชาวบานสามารถสังเกตพัฒนาการที่ดี
ขึ้นของหมูบานไดดวยตนเอง นอกจากนี้อาสาสมัครประจาหมูบานก็ยังมีหนาที่ในการคัดกรองโรค
ความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานประจาปีที่จะเกิดขึ้นในหมูบานดวยตนเอง และมีการแลกเปลี่ยน
ผลสรุปและขอเสนอแนะรวมกันเพื่อแกไขปัญหาอีกดวย
รวมทั้งจากการศึกษาครั้งนี้ไดคนพบปัจจัยความสาเร็จของรูปแบบการมีสวนรวมของชุมชน
ทองทิพย์ตอโครงการชุมชนจัดการสุขภาพโรคเรื้อรังความดันโลหิตสูงและเบาหวานที่ แสดงใหเห็นวามี
ปัจจัยตั้งแตหนวยเล็กตลอดจนหนวยใหญที่มีผลตอความสาเร็จของโครงการนี้ไดแก ปัจจัยสวนบุคคล
(ความขยั น ),
ปั จ จั ย ภายใน(วิ สั ย ทั ศ น์ ข องผู น า) ปั จ จั ย ภายนอก(หน ว ยงานภายนอก) และ
สภาพแวดลอม(บริบทของชุมชน) ที่กอใหเกิดเป็นกิจกรรมทั้งสามกิจกรรมอยางเป็นรูปธรรม ไดแก
กิจกรรมปลูกผักสวนครัว รั้วกินได กิจกรรมเตนออกกาลังกายบาสโลบ กิจกรรมการรักษาวัฒนธรรม
การฟูอนเล็บ ผลจากของการถอดบทเรียนนี้ถือไดวา เป็นประโยชน์ตอชุมชนอื่นๆ ทั่วไปที่ตองการ
พัฒนารูปแบบการมีสวนรวมในการจัดการสุขภาพโรคเรื้อรังความดันโลหิตสู งและเบาหวาน เพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต
ข้อเสนอแนะ
ชุมชนอื่นๆสามารถนารูปแบบกระบวนการไปประยุกต์ใชเพื่อแกไขปัญหาในชุมชนของตนเอง
ได นอกจากนี้ควรศึกษาวิจัยเชิงลึกถึงวิธีการสรางปัจจัยแหงความสาเร็จ เพื่อที่จะนาไปสรางใหเกิด
ปัจจัยในชุมชนอื่นๆดวย
กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบคุณแกนนาชุมชนทองทิพย์ ผูปุ วยความดันโลหิตสูงและเบาหวาน รวมถึง
เครือขายทุกหนวยงานที่ใหความรวมมือในการเขารวมการสนทนากลุมเพื่อใหขอมูล อีกทั้งขอขอบคุณ
คุณภูริภัทร์ ธีระลักษณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแมสรวยและ
คุณภัทราพิสิษฐ์ ถิ่นเมือง นักวิชาการสาธารณสุ ข โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาบลศรีถอยในการ
ประสานงานกับชุมชน และสุดทายขอขอบคุณอาจารย์ประจาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สานักวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแมฟูาหลวงสาหรับการใหคาแนะนาในการวิจัยครั้งนี้
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พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคฉี่หนู ของประชาชน อาเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย
BEHAVIORS RELATED TO PREVENTION AND CONTROL OF LEPTOSPIROSIS
AMONG HILL TRIBE, CHIANG RAI PROVINCE, THAILAND
พิชชาพร ปัญญาคา(Pitchaporn Panyakham)1 เมวีญา สระทองพร(Maweeya Srathongporn)1
เพ็ญนภา โพธิชัยเลิศ(Pennapa Prothichailert)2 คาแกว ลายแสง(Kamkeaw Laisang)2
ออน ลายเงิน(Oon Laingeon)1
1

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแมฟูาหลวง จังหวัดชียงราย
2
โรงพยาบาลแมฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย

บทคัดย่อ
ในปีพุทธศักราช 2560 เกิดการระบาดของโรคเลปโตสไปโรซีส (โรคฉี่หนู)และทาใหเกิดเป็น
ปัญหา คือ มีผู ปุวยโรคฉี่ห นูเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผานมา การวิจัยนี้มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการปู อ งกั น และควบคุ ม โรคเลปโตสไปโรซี ส (โรคฉี่ ห นู ) ของ
ประชาชน 4 หมูบาน ของตาบลแมสลองใน อาเภอแมฟูาหลวง จัง หวัดเชียงราย ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มี
รูปแบบการศึกษาแบบภาคตัดขวาง โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางในกลุมชวงอายุ 15 ปี ขึ้นไป
จานวน 343 คน ที่อาศัยอยูในระหวาง เดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2561 สถิติที่ใชในการวิเคราะห์
ครั้งนี้ ในงานวิจัยครั้งนี้คือ สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ ถดถอยพหุโลจิสติกส์ (Multiple logistic
regression) ผลการศึกษาพบวา ระดับพฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคฉี่หนูในการศึกษาครั้งนี้
พบวาอยูในระดับที่ไมเสี่ยง คิดเป็นรอยละ 56.85 ในขณะเดียวกันกัน พบวา ระดับพฤติกรรมการ
ปูองกันและควบคุมโรคฉี่ห นูอยูในระดับเสี่ยง คิดเป็นรอยละ 43.15 ในสวนของลักษณะสวนบุคคล
ไดแก เพศ อายุ ศาสนา ชาติพันธุ์ อาชีพ การไดรับขาวสารโรคฉี่หนู และประวัติการเป็นโรคเลปโตส
ไปโรซีส ไมมีความสัมพันธ์อยางมีนัยสาคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคเลปโตส
ไปโรซีส สวนระดับการศึกษามีความสัมพันธ์อยางมีนัยสาคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการปูองกันและ
ควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส คือ บุคคลที่ไมไดรับการศึกษามีความเสี่ยงที่จะเกิดพฤติกรรมไมดีเกี่ยวกับ
การปูองกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีสเป็น 3.8 เทาของบุคคลที่ไดรับการศึกษาในระดับอื่นๆ
(Adjust Odds ratio 3.826, 95% CI = 1.448-10-114) และความรูเกี่ยวกับสาเหตุและการปูองกัน
โรคเลปโตสไปโรซีสมีความสัมพันธ์อยางมีนัยสาคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรค
เลปโตสไปโรซีส คือ บุ คคลที่มีความรูระดับ ต่าเกี่ยวกับสาเหตุของโรคฉี่ห นูมีค วามเสี่ ย งที่ จะเกิ ด
พฤติกรรมไมดีเกี่ยวกับการปูองกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีสเป็น 1.6 เทาของบุคคลที่มีความรู
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ระดับสูง (Adjust Odds ratio 1.680, 95% CI = 1.020-2.768) และบุคคลที่มีความรูระดับต่า
เกี่ยวกับการปูองกันโรคฉี่หนูมีความเสี่ยงที่จะเกิดพฤติกรรมไมดีเกี่ยวกับการปู องกันและควบคุมโรค
เลปโตสไปโรซีสเป็น 2 เทาของบุคคลที่มีความรูระดับสูง (Adjust Odds ratio 2.040, 95% CI =
1.208-3.444)
คาสาคัญ : โรคเลปโตสไปโรซีส (โรคฉี่หนู), พฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรค
ABSTRACT
In the year 2017, there was high outbreak of leptospirosis and become the
problem for Mea Fah Luang hospital. Thus, this study aimed to assess the behaviors
related to prevention and control of leptospirosis in four villages of the Mae
Salongnai sub district, Mae Fah Luang District, Chiang Rai Province. The cross-sectional
study was applied. Sample of 343 persons age 15 years old and above from January
to February 2018 were selected. The descriptive statistics were used to describe the
general characteristic and inferential statistic was determined the factors that were
correlated with the prevention and control of leptospirosis.This study found that
education has the association to prevention and control behaviors of Leptospirosis.
Not education have the risk for bad prevention and control behaviors 3.8 times than
other level of education (Adjust Odds ratio 3.826, 95% CI = 1.448-10-114). Knowledge
has the association to prevention and control behaviors of Leptospirosis. Low level
of knowledge about cause of Leptospirosis have the risk for bad prevention and
control behaviors 1.6 times than high level of knowledge group (Adjust Odds ratio
1.680, 95% CI = 1.020-2.768). And the samples who had low level knowledge of
prevention have shown the risk 2 times (Adjust Odds ratio 2.040, 95% CI = 1.2083.444).
Keywords: Leptospirosis, Behavior prevention and control.
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บทนา
โรคเลปโตสไปโรสิส (โรคฉี่หนู) สาเหตุจากเชื้อเลปโตสไปรา Leptospira interrogan สาย
พันธุ์กอโรค คนรับเชื้อจากการสัมผัสเลือด หรือ ปัสสาวะของสัตว์รังโรค (หนู สุกร โค กระบือ สุนัข
แมว ฯลฯ) ผานรอยขีดขวนบริเวณผิวหนัง เยื่อบุตา จมูก ปาก (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ,
2017) ดังนั้นเมื่อปัสสาวะออกมาจะมีเชื้อนี้ปนอยูดวยจึงเป็นที่มาของคาวา “โรคฉี่หนู” เชื้อโรคนี้
สามารถเขาสูรางกายคนได 2 ทางคือ ทางตรง โดยการสัมผัสสัตว์ที่มีเชื้ออยู หรือ โดนสั ตว์ที่มีเชื้อกัด
ทางออม เชน เชื้อจากฉี่หนูปนอยูในน้าหรือดิน แลวเขาสูคนทางบาดแผล มือสัมผัสเชื้อที่ปนอยูในน้า
หรือดิน แลวเอาเชื้อเขาทางเยื่อบุในปาก ตา จมูก กินน้าหรืออาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรคเขาไป กลุม
เสี่ยงตอการเกิดโรค ไดแก เกษตรกร ชาวไรชาวนา ชาวสวน คนงานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โค สุกร ปลา
กรรมกรขุดทอระบายน้า เหมืองแร โรงฆาสัตว์ กลุมอื่นๆ เชน แพทย์ เจาหนาที่หองทดลอง ทหาร
ตารวจที่ปฏิบัติงานตามปุาเขา กลุมประชาชนทั่วไป มักเป็นเกิดในที่มีน้าทวม ผูที่บานมีหนูมาก ผูที่
ปรุงอาหารหรือรับประทานอาหารที่ไมสุก หรือปลอยอาหารทิ้งไวโดยไมปิดฝา สวนการติดตอของโรค
เมื่อคนสัมผัสเชื้อซึ่งอาจจะเขาทางแผล เยื่อบุในปากหรือตา หรือแผล ผิวหนังปกติที่เปียกชื้นเชื้อก็
สามารถไชผานไปไดเชนกัน เชื้ออาจจะเขารางกายโดยการดื่มหรือกินอาหารที่มีเชื้อระยะฟักตัวของ
โรค โดยเฉลี่ยประมาณ 10 วันหรืออยูระหวาง 4-19 วัน ระยะติดตอ การติดตอจากคนสูคนเกิดได
นอยมาก อาการแสดงที่สาคัญ ไดแก ภาวะเยื่อบุตาบวมแดงเกิดขึ้นในตาทั้งสองขางภายใน3 วันแรก
ของโรค และอยูไดนานตั้งแต 1-7 วัน อาจจะพบรวมกับเลือดออกที่ตาขาวขางเดียวหรือสองขางก็ ได
กดเจ็บกลามเนื้ออยางรุนแรง โดยเฉพาะที่นอง มีเลือดออกแบบตางๆ โดยเฉพาะในรายที่มีอาการ
รุนแรง เชนจุดเลือดออกตามผิวหนัง petichae ผื่นเลือดออก purpuric spot เลือดออกใตเยื่อบุตา
conjunctival hemorrhage หรือเสมหะเป็นเลือด ผื่น อาจจะพบไดหลายแบบ ผื่นแดงราบ ผื่นแดง
ผื่นลมพิษ อาการเหลือง อาการเหลืองมักเกิดวันที่4-6 ของโรค (ดวงกมล สงเมือง, n.d.)
ในพื้นที่ของอาเภอแมฟูาหลวง พื้นที่ทั่วไปเป็นพื้นที่ภูเขาสูง ราษฎรสวนใหญเป็นชาวไทย
ภูเขา ประกอบดวย เผาอาขา (อีกอ), มูเซอ, เยา, ลีซู, ลื้อ, ไทยใหญ และ จีน สภาพโดยทั่วไปของ
ตาบลแมสลองในเป็นภูเขาโดยมีแหลงชุมชนตั้งอยูบริเวณลุมน้าสาคัญตางๆ เชน แมน้าคา แมน้าหวย
หยวก แมน้าหวยหก แมน้าแมสะแลป โดยสวนใหญพื้นที่อยูในเขตปุาสงวนทั้งหมด มีถนนทางหลวง
ชนบท ตัดผานจากปากทางแมสลองถึงสามแยกอีกอผานไปถึงบานเทอดไทย ตาบลเทอดไทย จะแยก
ไปสิ้นสุดที่บานหัวแมคา ตาบลแมสลองใน (สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของตาบลแมสลองใน, n.d.)
จากรายงานของโรงพยาบาลแมฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย พบวาในปี 2560 มีผูปุวยที่เป็น
โรคฉี่หนู จานวน 60 ราย ผูปุวยสวนใหญประกอบอาชีพ เกษตรกรรมและนักเรียน โดยเกือบทั้งหมด
พบในพื้นที่เขตชนบท และจากการสอบสวนโรคพบวาการติดเชื้อนาจะเป็นผลโดยตรงจากการสัมผัส
เชื้อจากแหลงรังโรคที่เกี่ยวของเชน การทานา การออกหาปลาตามแหลงน้าธรรมชาติ และที่สาคัญ
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ผูปุวยเกือบทั้งหมดยังขาดความรูความใสใจในการปูองกันตนเอง จึงไมสามารถปูองกันและควบคุมโรค
ไดจากสถานการณ์ขางตน ผูวิจัยไดเห็นความสาคัญ ของปัญหาสุขภาพที่เกิดจากโรคฉี่หนู จึงไดศึกษา
พฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคฉี่หนู อาเภอแมฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย ปี 2561 เพื่อชวย
วางแผนพัฒนาการดาเนินงาน ดานการปูองกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส (โรคฉี่หนู) ตอไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อระบุระดับการปูองกันและควบคุมโรคฉี่หนู ในตาบลแมสลองใน อาเภอแมฟูาหลวง
จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อ ศึ ก ษาความรู เ กี่ย วกั บโรคฉี่ห นู ในต าบลแม ส ลองใน อ าเภอแม ฟู า หลวง จั ง หวั ด
เชียงราย
3. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวของตอพฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคฉี่หนู ในตาบลแม
สลองใน อาเภอแมฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย
วิธีการดาเนินวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิจัยแบบภาคตัดขวาง (Descriptive Cross-sectional
study) ในกลุมประชากรในอาเภอแมฟูาหลวง ตาบลแมสลองใน จานวน 4 หมูบาน ไดแก บานหิน
แตก บานมะหินกอง บานพะนอย บานหินคา จานวน 2,998 คน
เกณฑ์การคัดกลุมตัวอยางเขาศึกษาเป็นประชากรในอาเภอแมฟูาหลวง ตาบลแมสลองใน
จานวน 4 หมูบาน ไดแก บานหินแตก บานมะหินกอง บานพะนอย บานหินคา ทาการสุมตัวอยาง
โดยการ Random Sampling โดยใช สูตรการคานวณของ Krejcie & Morgan ผลจากการคานวณ
คือ จานวน 343 คน
กรอบแนวคิดวิจัย
ตัวแปรตน
-เพศ
-อายุ
-ศาสนา
-ชาติพันธุ์
-ระดับการศึกษา

-อาชีพ

ตัวแปรตาม

-การไดรับข่าวสารโรคฉี่หนู

พฤติกรรมการปูองกันและควบคุม

-ประวัติการป่ วยเป็ นโรคฉี่หนู

โรคเลปโตสไปโรซิส เป็ นโรคฉี่หนู

-ความรู้ เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรคฉี่หนู
-ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันโรคฉี่หนู
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เครื่องมือที่ใชในการศึกษาประกอบดวย แบบสอบถามในการเก็บขอมูล แบบสอบถามชุดนี้
แบงเป็น 5 สวน ดังนี้ คือ
1) ขอมูลทั่วไปสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ศาสนา ชาติพันธุ์ ระดับการศึกษา อาชีพ การ
ไดรับขาวสารโรคฉี่หนู
และประวัติการปุวยเป็นโรคฉี่หนู
2) ปัจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรค ไดแก ลักษณะสถานที่ประกอบอาชีพ ลักษณะบานพักอาศัย
3) พฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อเลปโตสไปโรซีส โดยแบงออกเป็น 3 ระดับ คือ บอยครั้ง
บางครั้ง ไมเคย
4) พฤติกรรมการปูองกันโรคฉี่หนู โดยแบงออกเป็น 3 ระดับ คือ บอยครั้ง บางครั้ง ไมเคย
5) ความรูเรื่องสาเหตุและการปูองกันโรคฉี่หนู โดยแบงเป็น 2 สวน คือ ความรูเรื่องสาเหตุ
ของโรคฉี่หนู และความรู
เรื่องการปูองกันโรคฉี่หนู
สถิติที่ใชในการวิเคราะห์ครั้งนี้ ในงานวิจัยครั้งนี้คือ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานเพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะสวนบุคคล ความรูความเขาใจ และ พฤติกรรมการปูองกัน
และควบคุม โรคฉี่ห นู ใ นระดับ ต่า จากการวิ เคราะห์ ถดถอยพหุ โ ลจิส ติกส์ (Multiple logistic
regression) รายงานผลดวย Odds Ratio (ORs) และคาความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 กาหนดความ
ผิดพลาดนิดที่ 1 (Type 1 error) เทากัน 0.05
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไดผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ
มหาวิทยาลัยแมฟูาหลวง เลขที่ REH-61049
ผลการวิจัย
ตารางที่1 จานวนรอยละ
ปูองกันและควบคุมโรคฉี่หนู
ทั้งหมด
ปัจจัย

จานวน
(ร้อยละ)

และวิเคราะห์ตัวแปรเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
พฤติกรรมการป้องกันและควบคุม
โรคฉี่หนู
มีความเสี่ยง
(ร้อยละ)

ไม่มีความเสี่ยง
(ร้อยละ)

Odds
ratio

95%
confidence
interval

P-value

เพศ
ชาย
หญิง

133(38.77%) 57(42.9%)
210(61.23%) 91(43.3%)

76(57.1%)
119(56.7%)

1.020 0.658-1.581
1

0.931
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ทั้งหมด
ปัจจัย
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Odds
ratio

95%
confidence
interval
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P-value

จานวน
(ร้อยละ)

มีความเสี่ยง
(ร้อยละ)

ไม่มีความเสี่ยง
(ร้อยละ)

183(53.36%)
66(19.24%)
34(9.91%)
42(12.24%)
18(5.25%)

61(33.3%)
42(63.6%)
22(64.7%)
19(45.2%)
4(22.2%)

122(66.7%)
24(36.4%)
12(35.3%)
23(54.8%)
14(77.8%)

0.571
0.163
0.156
0.346
1

0.180-1.810
0.048-0.553
0.042-0.581
0.097-1.227

0.571
0.163
0.156
0.346

231(67.35%) 108(46.80%)
109(31.78%) 40(36.70%)
3(0.87%)
0(0%)

123(53.20%)
69(63.30%)
3(100.0%)

0.660 0.41-1.189
0.721 0.348-1.494
1

0.649

158(46.06%)
104(30.32%)
37(10.79%)
23(6.71%)
10(2.91%)
7(2.04%)
4(1.17%)

82(51.90%)
39(37.50%)
17(45.90%)
5(21.70%)
2(20.00%)
2(28.60%)
1(25.00%)

76(48.10%)
65(62.50%)
20(54.10%)
18(78.30%)
8(80.00%)
5(71.40%)
70(75.00%)

0.314
0.616
0.436
0.885
0.837
0.898
1

0.031-3.034
0.056-5.526
0.037-4.127
0.101-14.95
0.086-20.707
0.051-13.633

0.309
0.556
0.392
1.200
1.333
0.833

46(13.40%)
17(4.96%)
75(21.87%)

10(21.70%)
5(29.40%)
32(42.70%)

36(78.30%)
12(70.60%)
43(57.30%)

4.547 1.806-11.452
3.032 0.909-10.110
1.697 0.797-3.615

0.001
0.071
0.170

119(34.69%) 45(37.80%)

74(62.20%)

2.077 1.025-4.211

0.430

43(12.54%)
43(12.54%)

11(25.60%)
19(44.20%)

0.434 0.174-1.081
1

0.073

ช่วงอายุ
15-24
25-34
35-44
45-54
>55
ศาสนา
พุทธ
คริสต์
อื่นๆ
ชาติพันธุ์
ไทใหญ
อาขา
จีนฮอ
ลาหู
มง
ลีซู
อื่นๆ
ระดับการศึกษา
ไมไดรับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย
ปริญญาตรี
อื่นๆ

32(74.40%)
24(55.80%)
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ทั้งหมด
ปัจจัย

พฤติกรรมการป้องกันและควบคุม
โรคฉี่หนู

Odds
ratio

95%
confidence
interval

1038

P-value

จานวน
(ร้อยละ)

มีความเสี่ยง
(ร้อยละ)

ไม่มีความเสี่ยง
(ร้อยละ)

142(41.39%)
68(19.83%)
42(12.25%)
41(11.96%)
24(6.99%)

41(28.90%)
49(72.10%)
23(54.80%)
13(31.70%)
13(54.20%)

101(71.10%)
19(27.90%)
19(45.20%)
28(68.30%)
11(45.80%)

1.232
0.194
0.413
1.077
0.423

0.464-3.273
0.068-0.554
0.139-1.231
0.351-3.303
0.126-1.421

0.676
0.002
0.112
0.897
0.164

5(1.46%)

2(40.00%)

3(60.00%)

0.750 0.101-5.576

0.779

21(6.12%)

7(33.30%)

14(66.70%)

1

การได้รับข่าวสารโรคฉี่หนู
เคย
301(87.76%) 141(46.80%)
ไมเคย
42(12.24%) 7(16.70%)

160(53.20%)
35(83.30%)

0.227 0.098-0.52
1

0.001

เคยเป็นโรคฉี่หนู
เคย

4(1.17%)

1(25.00%)

0.249 0.026-2.420

0.231

ไมเคย

339(98.83%) 145(42.80%)

194(57.20%)

1

142(65.40%)
53(42.10%)

2.608 1.661-4.094
1

71(68.90%)
124(51.70%)

2.076
1.661-4.094
1

อาชีพ
นักเรียน
ขาราชการ
รับจาง
เกษตรกร
คาขาย
พนักงาน
บริษัทเอกชน
ไมประกอบอาชีพ

3(75.00%)

ความรู้เรื่องสาเหตุของโรคฉี่หนู
ระดับต่า
ระดับสูง

217(68.40%) 75(34.60%)
108(31.60%) 73(57.9%)

0.000*

ความรู้เรื่องการป้องกันของโรคฉี่หนู
ระดับต่า
ระดับสูง

103(30.03%) 32(31.10%)
240(69.97%) 116(48.30%)

0.000*

ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ p-value < 0.05
จากตารางที่ 1 พบวา
-คุณลั กษณะส ว นบุ คคล ซึ่งประกอบดวย ประชากรกลุ มตัว อยางส วนใหญเป็น เพศหญิง รอยละ
61.23 เพศชายรอยละ 38.77, กลุมชวงอายุ 15-24 ปี รอยละ 53.36, นับถือศาสนาพุทธ รอยละ
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67.35, เป็นชาวไทยใหญ รอยละ 46.06, ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 34.69,
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา รอยละ 41.39 และเคยเป็นโรคฉี่หนู รอยละ 1.17
-ความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคฉี่หนู พบวา
1.รอยละการไดรับขาวสารเรื่องโรคฉี่หนู ประชากรตัวอยางสวนใหญ เคยไดรับขาวสารเรื่อง
โรคฉี่หนู รอยละ 87.76 ไมเคยไดรับขาวสารเรื่องโรคฉี่หนู รอยละ 12.24
2.รอยละระดับความรูเรื่องสาเหตุของโรคฉี่หนูโดยแบงตามระดับ ระดับต่า (0-3) คะแนน
รอยละ 68.40 ระดับสูง (4-6) คะแนน รอยละ 31.60
3.ร อ ยละระดั บ ความรู เรื่ อ งการปู องกั นของโรคฉี่ ห นูโ ดยแบง ตามระดั บ ระดั บ ต่า (0-3)
คะแนน รอยละ 30.03 ระดับสูง (4-6) คะแนน รอยละ 69.97
4.รอยละของพฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคฉี่หนู มีพฤติกรรมเสี่ยง รอยละ 43.15 ไม
มีพฤติกรรมเสี่ยงรอยละ 56.85
-ความสั ม พั น ธ์ ข องปั จ จั ย ด า นคุ ณ สมบั ติ ส ว นบุ ค คลและความรู เ กี่ ย วกั บ โรคเลปโตสไปโรซี ส ต อ
พฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส (โรคฉี่หนู)
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหวางคุณลักษณะสวนบุคคล และความรูเกี่ยวกับสาเหตุและ
การปูองกันโรคเลปโตสไปโรซีส(โรคฉี่หนู) ตอพฤติกรรมการปูองกันและ ควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส
(โรคฉี่หนู) ดวยสถิติไค-สแควส์ ( χ2 - test) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบวา
1. เพศ อายุ ศาสนา ชาติพันธ์ อาชีพ การไดรับขาวสารโรคฉี่หนู และประวัติการปุวยเป็นโรค
ฉี่หนูไมมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส (โรคฉี่หนู)
2. ระดับการศึกษาในระดับที่ไมไดรับการศึกษา) และความรูเกี่ยวกับสาเหตุและการปูองกัน
โรคเลปโตสไปโรซีส
(โรคฉี่หนู) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส (โรคฉี่
หนู)
ตารางที่ 2 วิเคราะห์ตัวแปรถดถอยพหุโลจิสติกส์ (Multiple logistic regression)
ปัจจัย

Crude Odds
ratio

ความรู้เรื่องสาเหตุของโรคฉี่หนู
ระดับต่า
2.608
ระดับสูง
1

95% confidence
interval

Adjust
Odds ratio

95% confidence
interval

1.661-4.094

1.680
1

1.020-2.768

P-value

0.042*
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ปัจจัย

Crude Odds
ratio

95% confidence
interval

Adjust
Odds ratio

95% confidence
interval

2.076
1

1.661-4.094

2.040
1

1.208-3.444

0.008*

4.547

1.806-11.452

3.826

1.448-10.114

0.007*

3.032

0.909-10.110

2.960

0.860-10.181

0.085

1.697

0.797-3.615

1.423

0.650-3.117

0.378

2.077

1.025-4.211

1.870

0.900-3.886

0.094

0.434
1

0.174-1.081

0.452

0.177-1.151

0.096

P-value

ความรู้เรื่องการป้องกันของโรคฉี่หนู
ระดับต่า
ระดับสูง
ระดับการศึกษา
ไมไดรับ
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ตอนตน
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย
ปริญญาตรี
อื่นๆ

ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ p-value < 0.05

จากตารางที่ 2 หลังจากควบคุมตัวแปรอื่นๆใสตัวแบบ พบวา ความรูเรื่องสาเหตุของโรคเลป
โตสไปโรซีส (โรคฉี่หนู)ความรูเรื่องการปูองกันของโรคเลปโตสไปโรซีส (โรคฉี่หนู)และการศึกษาใน
ระดับที่ไมไดรับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส
(โรคฉี่หนู) อยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ < 0.05
อภิปรายผลการศึกษา
ระดับพฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคฉี่หนูในการศึกษาครั้งนี้ พบวาอยูในระดับที่ไม
เสี่ยง คิดเป็นรอยละ 56.85 ในขณะเดียวกันกัน พบวา ระดับพฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคฉี่
หนูอยูในระดับเสี่ยง คิดเป็นรอยละ 43.15 ซึ่งจากการศึกษาหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การปูองกันและควบคุมโรคฉี่หนู ผลของการศึกษาพบวา มี 3 ตัวแปรที่มีนัยสาคัญทางสถิติ ไดแก
ความรูของสาเหตุการเกิดโรคฉี่หนู ความรูในการปูองกันโรคฉี่หนู และการศึกษาในระดับที่ไมไดรับ
การศึกษา
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หลั ง จากควบคุม ตัว แปรอื่ นๆใส ตัว แบบ พบวา มี 3 ตั ว แปรที่มี นัย ส าคัญ ทางสถิติ ไดแ ก
ความรูของสาเหตุการเกิดโรคฉี่หนู มีความสัมพันธ์อยางมีนัยสาคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการปูองกัน
และควบคุมโรคฉี่หนู ที่ 0.042 ความรูในการปูองกันโรคฉี่หนู มีความสัมพันธ์อยางมีนัยสาคัญทางสถิติ
กับพฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคฉี่หนู ที่ 0.008 และการศึกษาในระดับที่ไมไดรับการศึกษา มี
ความสั ม พั น ธ์ อ ย า งมี นั ย สั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการปู อ งกั น และควบคุ ม โรคฉี่ ห นู ที่ 0.007
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ วัฒนาพร รักวิชา (2557) ที่ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการปูองกันและ
ควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส (โรคฉี่หนู) ของประชาชนอาเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลาภู พบวา
แหลงความรูเกี่ยวกับโรค ความถี่ในการไดรับความรู ความรูเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรค และ
ความรูเกี่ยวกับการปูองกันโรคมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโร
ซีส ดานความสัมพันธ์ระหวางความรูกับพฤติกรรมการปูองกันโรคเลปโตสไปโรซิส จากการศึกษา
พบวา ความรูมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปูองกันโรคเลปโตสไปโรซิส อยางมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่
0.001 สอดคลองกับการศึกษาของ โจเซฟ อาบอยล์ (2559) พบวา ความรูและทัศนคติเกี่ยวกับโรคที่
เกิดจากสัตว์มีความสัมพันธ์อยางมีนัยสาคัญกับพฤติกรรมการปูองกันโรค ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
ของ วรารัตน์ สังวะลี พบวาความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซิส มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ปูองกันโรคเลปโตสไปโรซิสอยางมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ <0.001
ดังนั้นควรที่จะเนนการใหความรูเรื่องสาเหตุและการปูองกันโรคฉี่หนูใหกับประชาชนเพื่อที่ให
ประชาชนนั้ น เปลี่ ย นแปลงพฤติก รรมไปในทางที่ดีและจะสามารถปูองกันตนเองจากโรคฉี่ห นูไ ด
สอดคลองกับการศึกษาของ วรารัตน์ สังวะลี และคณะ (2558) กลาววา ควรเนนการปรับ เปลี่ยน
พฤติกรรมและประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายขาวและชองทางสื่อตางๆ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติใน
การปูองกันโรคเลปโตสไปโรซิสทั้งระยะกอนน้าทวมและหลังน้าทวม เพื่อเป็นการกระตุนใหประชาชน
เกิดความตระหนักในการปูองกันตนเองมากยิ่งขึ้น
สรุปผลการวิจัย
ลั กษณะส ว นบุ คคล ไดแก เพศ อายุ ศาสนา ชาติพันธ์ อาชีพ และการไดรับความรูและ
ประวัติของโรคฉี่หนู ไมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคฉี่หนู สวนความรู
เกี่ยวกับสาเหตุและการปูองกันโรคฉี่หนูมีระดับต่า มีความเสี่ยงสาหรับการปูองกันที่ไมดีและการ
ควบคุมพฤติกรรม
เอกสารอ้างอิง
ดวงสมร สงเมือง (n.d.). โรคเลปโตสไปโรซีสหรือโรคฉี่หนู Retrieved May 27, 2018, from
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สถานการณ์พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์และโรคซึมเศร้าของชาวบ้านบ้านสบเปา
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บทคัดย่อ
การติดสุราเป็นปัญหาสาคัญในทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยนอกจากนี้ยังพบวา
การติดสุรามีความสัมพันธ์กับโรคทางจิตเวชตางๆ เชน โรคซึมเศรา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) ศึกษาสถานการณ์ของพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ระดับอันตราย ระดับติดและความเสี่ยงตอ เป็น
โรคซึมเศราของชาวบานสบเปา อายุตั้งแต 15 ปีขึ้นไป 2) ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวของกับภาวะซึมเศราในผู
ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่เป็นผูดื่มในระดับอันตรายและระดับติดแอลกอฮอล์ การศึกษาแบบผสมผสานนี้
ดาเนินการในกลุมผูดื่มแอลกอฮอล์จานวน 50 รายในหมูที่ 20 บานสบเปา ต.แมเปา อ.พญาเม็งราย
จ.เชียงราย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามการคัดกรองภาวะซึมเศรา 2Q, 9Q และ
Audit และสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติไค-สแควร์และวิเคราะห์
ขอมูล จากการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใชการวิเคราะห์เนื้อหากลุ มตัวอยางสวนใหญเป็นเพศชายอายุ
ระหวาง 15-59 ปี (78%) ดื่มเหลาตม (84%) ความถี่ในการดื่ม 4 ครั้ง/ สัปดาห์หรือมากกวา (30%)
ปริมาณการดื่มแตละครั้ง 3 หรือ 4 มาตรฐาน (34%) เป็นผูดื่มแบบเสี่ยงต่า (42%) ความเสี่ยงจาก
ภาวะซึ ม เศร า ระดั บ น อ ย (70%) นอกจากนี้ พ บว า ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ภาวะซึ ม เศร า ของผู ดื่ ม
แอลกอฮอล์ในหมูบานสบเปา ไดแก เพศ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา ความถี่ในการรูสึก
ผิดหรือรูสึกเสียใจ ปริมาณและความถี่ในการดื่มแอลกอฮอล์ขอมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแสดงให
เห็นวาสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในหมูบานสบเปา คือการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ตั้งแตอายุยังนอยรูสึกเหงาวัฒนธรรมและวิถีชุมชน คลายความเครียดและดื่มเพื่อเขา
สังคม
คาสาคัญ: การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, โรคซึมเศรา, อันตรายของผูดื่ม
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Abstract
Background: Alcohol dependence is an important problem in the world and
Thailand. In addition, it is found that alcohol dependence associates with various
psychiatric disorders such as depression. The purposes of this study were 1) to
investigate the situation of alcohol consumption behavior in harmful use and alcohol
dependence level and depression among people aged > 15 years old of Sob-Pao
village 2) to investigate associated factors of depression among people aged > 15
years old of Sob-Pao village who are drinkers in harmful use and alcohol
dependence level.This Mix Method study was conducted in 50 alcohol drinking cases
in Sob Pao village, Mae Paosubdistrict, Phayamengrai district, Chiang Rai. The study
instruments were Audit, 2Q, 9Q and in-depth interview. The data were analyzed using
descriptive statistics and chi-square. Qualitative data were analyzed using content
analysis. The results showed that the samples were mostly male (62%), aged of 1559 (78%)that favorite drink was spirit (84%), frequency of drinking was 4 times/week
or more than (30 %), volume of each drink was 3 or 4 standard(34%). The most of
the samples were low risk drinkers (42%). The risk of depression from 2Q positive
(20%), then, low level of depression risk from 9Q(70%). In addition, associated factors
of depression among alcohol drinkers in Sob Pao village were gender, marital status,
occupation, educational level, frequency of felt guilty or feeling regret, dose and
frequency of drinking alcohol. The data from in-depth interview showed that causes
of alcohol consumption in this village included drinking alcohol since young age,
feeling lonely, culture and folkways, relieving stress and socialization.
Keywords: Alcohol consumption, Depression,Harmful drinker
บทนา
การติดสุราเป็นปัญหาสาคัญในทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย ซึ่งสงผลตอกระทบ
ปัญหาสุขภาพ ครอบครัว และหนาที่การงาน โดยมีความชุกของทั่วโลกประมาณรอยละ 8-14 และ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทาให เพิ่มโอกาสในการเกิดโรคและการบาดเจ็บมากกวา 200 ชนิดเชน
โรคตับแข็ง มะเร็ง โรคลมชักการทารายรางกาย และอุบัติเหตุจราจร เป็นตนการเสียชีวิต 3.3 ลาน
รายทั่วโลก (5.9%) สัมพันธ์กับการดื่มสุรา สาเหตุการตายที่สาคัญเกิดจาก การบาดเจ็บโดยไมตั้งใจ
(17.1%) มะเร็ง (12.5%) โรคระบบทางเดินอาหารและตับ (16.2%) โรคของหัวใจหลอดเลือดและ
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เบาหวาน (33.4%) การบาดเจ็บโดยตั้งใจ (8.7%) และโรคทางจิตเวชและระบบประสาท (4.0%)ใน
แตละปีเยาวชนโลกอายุ15-29 ปีประมาณสามแสนกวาคนตายจากสาเหตุที่เกี่ยวของกับการดื่มสุรา
ซึ่งเทากับรอยละ 9 ของการตายของคนในกลุมอายุนี้ (World Health Organization, 2014)
นอกจากนีย้ ังพบความสัมพันธ์ระหวางการดื่มสุรากับโรคทางจิตเวชตางๆ ไดแก กลุมอาการทางจิตเวช
ที่เป็นผลจากการดื่มสุราอยางหนักเป็นเวลานาน เชน โรคจิต ( psychosis) โรควิตกกังวล โรคซึมเศรา
ปัญหาการนอน ปัญหาดานเพศสัมพันธ์ โรคความจาบกพรอง (amnestic disorder) และโรคสมอง
เสื่อม (dementia) เป็นตน (สาวิตรี อัษณางค์กรชัย , สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล, 2557)
จากการสารวจพบวา ปัญหาสุขภาพจิตจากการใชสุราพบมากถึงรอยละ 18.0 หรือ 9.3 ลาน
คน ความชุกของโรคซึมเศราในตลอดชวงชีวิต รอยละ 1.8 หรือ 0.9 ลานคน แตเมื่อวิเคราะห์ความ
แตกตางระหวางเพศ พบวา ผูหญิงมีความชุกของโรคซึมเศรา ฆาตัวตาย และวิตกกังวล สูงกวาผูชาย
ขณะที่ ผู ช ายพบความชุ ก ของปั ญ หาการใชสุ ร า ยาเสพติ ด และการพนั น สู ง กว า ผู ห ญิ ง และเมื่ อ
เปรียบเทียบความชุกของประเทศไทยกับประเทศตางๆ ทั่วโลกที่ใชเครื่องมือมาตรฐานสากลเดียวกัน
พบวาปัญหาจากการใชสุราและสารเสพติดประเทศไทยมีความชุกสูงสุด รอยละ 19.6 รองลงมา คือ
ยูเครน รอยละ 15 สหรัฐอเมริกา รอยละ 14.6 แอฟริกาใต รอยละ 13.3 และ ญี่ปุน รอยละ 4.8
(พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย, นพพร ตันติรังส, อธิบ ตันอารีย, ปทานนท์ ขวัญสนิท, สาวิตรี อัษณางค์
กรชัย, สุทธา สุปัญญา และคณะทางานการสารวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ,
2559)
ในปี พ.ศ. 2556 มีโรงงานผลิตสุราในชุมชนจานวน 3,800 ราย โดยโรงงานผลิตในชุมชน
ครึ่งหนึ่งยูในภาคเหนือ ซึ่งเป็นภาคที่มีความชุกการดื่มสุราสูงสุดของประเทศรอยละ 39.4 (ศูนย์วิจัย
ปัญหาสุรา, 2557) และจังหวัดที่มีความชุกของนักดื่มผูใหญสูงสุดไดแก พะเยา(รอยละ 54) รองลงมา
คือ จังหวัดแพร (รอยละ 50.5) และจังหวัดเชียงราย (รอยละ 49.3) โดยสาเหตุมาจากทัศนคติและ
ประเพณีปฏิบัติในทองถิ่น เชน จังหวัดแพรแทบทุก หลังคาเรือนจะตั้งสุร าตอนรับแขกที่มาเยี่ยมบาน
สวนที่จังหวัดเชียงรายเจาภาพใน งานตางๆ จะนาสุรามารับแขก หากปฏิเสธถือวาไมใหเกียรติเจาภาพ
เป็นตน (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2555)
ในเชียงรายพบวาผูมีอาการโรคซึมเศรามีการดื่มสุราเป็นประจา รอยละ 25.74 และการ
วินิจฉัยโรคจากจิตแพทย์พบวาเป็นโรคจิตที่เกิดจากการดื่มสุรารอยละ 25 รองลงมาเป็นโรคซึมเศรา
ระดับปานกลาง รอยละ 20 และโรคซึมเศราระดับรุนแรงที่ไมมีอาการทางจิตโรคซึมเศราเรื้อรังและ
โรคการปรับตัวผิดปกติรอยละ 15 สอดคลองกับการศึกษาของกรมสุขภาพจิตที่พบความชุกของโรค
ซึมเศราในแผนกผูปุวยนอกของโรงพยาบาลชุมชน 5 แหงในจังหวัดเชียงรายอัตราการปุวยดวยโรคนี้
ก็มีแนวโนมสูงขึ้นเชนเดียวกันโดยมีอัตราการปุวยชวงปีเดียวกันเทากับ 84.08, 112.6, 204.45,
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164.41, และ286 ตอแสนประชากร ตามลาดับ (สถิตย์ วงศ์สุรประกิต , สมพรสันติประสิทธิ์กุล ,
2555)
จากการสารวจขอมูล ณ หมูบานสบเปา หมู 20 ต.แมเปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย พบวา
อัตราการดื่มแอลกอฮอล์ในหมูบานมีรอยละ 66.67 สวนมากชาวบานดื่มเหลาขาวเป็นสวนใหญรอย
ละ 84 เบียร์ รอยละ 14 และอื่นๆ รอยละ 2 และจากการคัดกรองประเมินภาวะซึมเศรา 2Q ใน
หมูบานสบเปา พบวา ผูที่มีภาวะเสี่ยงเป็นโรคซึมเศรามีรอยละ 20 และจากการคัดกรองประเมินภาวะ
ซึมเศรา 9Q พบวามีภาวะซึมเศรานอยมากรอยละ 20 นอยรอยละ 70 ปานกลางรอยละ 10จาก
ประเด็น ขางตน ผู วิจัย จึ งเห็ น ความส าคัญในสถานการณ์ของพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ ระดับ
อัน ตราย ระดับ ติดและความเสี่ ย งตอเป็นโรคซึมเศราและปัจจัยที่เกี่ยวของกับภาวะซึมเศราของ
ชาวบานสบเปา ต. แมเปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ที่มีอายุตั้งแต 15 ปีขึ้นไปเพื่อเป็นแนวทางใน
การปูองกันและแกไขตอไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ของพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ระดับอันตราย ระดับติดและ
ความเสี่ยงตอภาวะโรคซึมเศรา
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวของกับภาวะซึมเศราที่เป็นผูดื่มในระดับอันตรายและระดับติด
แอลกอฮอล์
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง
กลุมตัวอยางคือ ชาวบานบานสบเปา หมู 20 ต.แมเปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ที่มีอายุ
ตั้งแต 15 ปีขึ้นไปที่ดื่มแอลกอฮอล์ จานวน55 คน
เกณฑ์การเลือกกลุ่มตัวอย่าง (Inclusion criteria)
1. ผูเขารวมวิจัยทุกรายตองยินยอมเขารวมดวยความสมัครใจ
2. ผูเขารวมวิจัยทุกรายตองเป็นชาวบานบานสบเปา หมู 20 ที่มีอายุตั้งแต 15 ปีขึ้นไปที่ดื่ม
แอลกอฮอล์
3. ผูเขารวมวิจัยทุกรายที่ดื่มแอลกอฮอล์อยูในเกณฑ์ระดับอันตรายและระดับติด ที่มีภาวะ
ซึมเศรารวม
4. ผูที่สามารถสื่อสารได
พื้นที่ในการศึกษา
บานสบเปา หมู 20 ต.แมเปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
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การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ในการทาวิจัยขอความอนุเคราะห์ในการใหขอมูลซึ่งผูใหขอมูลมีอิสระ
ในการตอบรับหรือปฏิเสธการใหขอมูลโดยไมมีผลกระทบใดๆ เมื่อผูใหขอมูลลงชื่อยืนยอมในการให
ข อ มู ล ผู วิ จั ย จึ ง เริ่ ม ด าเนิ น การเก็ บ ข อ มู ล และระหว า งให ข อ มู ล สามารถปฏิ เ สธการให ข อ มู ล ได
ตลอดเวลา
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ใชแบบประเมินปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์เพื่อแยกเกณฑ์ระดับของผูดื่มวาอยูในระดับไหน
และใชแบบประเมินคัดกรองภาวะซึมเศรา 2Qและ9Q เพื่อคัดกรองแยกวาผูปุวยโรคซึมเศราในระดับ
อะไร
ใชการสัมภาษณ์เชิงลึ ก สัมภาษณ์ผู ที่ประเมินปัญหาการดื่มสุ ราอยูในระดับอันตรายและ
ระดับติด และมีภาวะโรคซึมเศรารวม เพื่อเป็นขอมูลสนับสนุน
เครื่องมือการวิจัย
1. แบบประเมินปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (AUDIT)
สรางโดยโรงพญาบาลพญาเม็งราย มีขอคาถามทั้งหมด 10 ขอ เป็นคาถามเกี่ยวกับการ
ประเมินพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ สามารถเลือกตอบได 4 ระดับ คือ ไมเคยเลย 0 คะแนน
นอยกวาเดือนละครั้ง 1 คะแนน เดือนละครั้ง 2 คะแนน สัปดาห์ละครั้ง 3 คะแนน และ วันละครั้ง
หรือเกือบทุกวัน 4 คะแนน การแปลผลคะแนน ดังนี้
ผูดื่มแบบเสี่ยงต่า
0-7 คะแนน
ผูดื่มแบบเสี่ยง
8-15 คะแนน
ผูดื่มแบบอันตราย
16-19 คะแนน
ผูดื่มแบบติด
>20 คะแนน
2. แบบประเมินโรคซึมเศรา 2Q และ 9Q
สรางโดยกรมสุขภาพจิต การใชแบบคัดกรองโรคซึมเศรา 2 คาถาม (2Q) สามารถเลือก
คาตอบได 2 ระดับ คือ มี และไมมี เนนการถามถึงอาการที่เกิดขึ้นในชวง 2 สัปดาห์ที่ผานมา
จนถึงวันที่สอบถาม ถาพบวาคาตอบมีขอใดขอหนึ่งหรือทั้ง 2 หมายถึง เป็นผูที่มีความเสี่ยง หรือมี
แนวโนมที่จะเป็นโรคซึมเศรา ใหประเมินตอโดยใชแบบประเมินโรคซึมเศรา 9 คาถาม (9Q)
สามารถเลือกคาตอบได ระดับ คือ ไมมีเลย คะแนน เป็นบางวัน(1-7 วัน) คะแนน เป็นบอย(>7
วัน) คะแนน และเป็น ทุกวัน คะแนน เพื่อใหการดูแลชว ยเหลือตอไป การแปลผลคะแนน 9
คาถาม(9Q) ดังนี้
นอยกวา 7 คะแนน = ไมมีอาการของโรคซึมเศราหรือมีอาการของโรค ระดับนอยมาก
7-12 คะแนน
= มีอาการของโรคซึมเศรา ระดับนอย
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13-18 คะแนน = มีอาการของโรคซึมเศรา ระดับปานกลาง
มากกวา 19 คะแนน = มีอาการของโรคซึมเศรา ระดับรุนแรง
3. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกคาถามกึ่งโครงสราง (Semi-Structure)
ใชเพื่อสอบถามความคิดเห็ นส ว นตัว ทัศ นคตินอกเหนือจากแบบสอบถามเพื่อนาไป
สนับสนุนสาเหตุปัจจัย สถานการณ์การดื่มแอลกอฮอล์ของหมูบานบานสบเปา หมู 20 โดยจะมี
โครงรางหัวขอคาถามและสามารถใหกลุมเปูาหมายพูดไดเรื่อยๆโดยจะจับประเด็นเองตามหัวขอ
นั้นๆ
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นวิจัยการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Method study) เป็นการศึกษาที่ใชวิธีวิทยา
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพรวมกันในระยะตางๆ ของการวิจัยทั้งการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์
ขอมูลและการแปลความหมายขอมูลเพื่อหาคาตอบของการวิจัยที่มีความครอบคลุม ลุมลึก และชัดเจน
ซึ่งจะนาไปสูความเขาใจปรากฏการณ์ที่ศึกษามากขึ้น โดยการวิจัยนี้ไดแบงเป็นการเก็บขอมูลเป็น 2
ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเป็นการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อตอบปัญหาการวิจัยโดยใชแบบสอบถามประเมิน
พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์( AUDIT)เพื่อแบงระดับการดื่มแอลกอฮอล์และใชแบบประเมินความ
เสี่ยงตอโรคซึมเศรา 2 คาถาม(2Q) เพื่อคัดกรองภาวะเสี่ยงตอซึมเศราถาหากมีอาการขอใดขอหนึ่ง
หรือทั้งสองขอ หลังจากนั้นจะใชแบบประเมินโรคซึมเศรา 9 คาถาม(9Q) ในการประเมินระดับของ
โรคซึมเศรา ขั้นตอนที่สองผูวิจัยไดทาการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อชวยในการอธิบายสนับสนุนพฤติกรรม
การดื่มแอลกอฮอล์ในระดับอันตรายและระดับติด และความเสี่ยงตอเป็นโรคซึมเศราของชาวบานสบ
เปาหมู 20 ต.แมเปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
การวิเคราะห์ข้อมูล
ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ และวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวของกับภาวะซึมเศราใน
กลุมตัว อยางดวยสถิติเชิงอนุมาน ไดแก ไคสแควร์ (chi-square)ส วนการวิเคราะห์ ขอมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกใชการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
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ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่1ขอมูลทั่วไป (จานวน50 คน)
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง
จานวน
เพศ
ชาย
31
หญิง
19
อายุ (ปี)
15- 59
39
>60
11
รายได้ ( เดือน)
500-1999
17
2000-5000
27
> 5000
6
สถานภาพ
โสด
3
สมรส
40
หมาย
4
หยาราง
3
ระดับการศึกษา
ไมเรียนหนังสือ
6
ประถมศึกษา
26
มัธยมตอนตน
11
มัธยมตอนปลาย
6
อนุปริญญา
1
อาชีพ
เกษตรกรรม
20
ขาราชการ
1
รับเหมา/กอสราง
16
คาขาย
7

ร้อยละ
62
38
78
22
34
54
12
6
80
8
6
12
52
22
12
2
40
2
32
14
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จากตารางที่ 1กลุมตัวอยางที่ศึกษาทั้งหมด มีจานวน 50 คน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ
เป็นเพศชายรอยละ 62 อายุเฉลี่ยอยูในชวง 15-59 ปี รอยละ 78 รายไดอยูในชวง 2000-5000 บาท
ตอเดือน รอยละ 54 สถานะสมรส รอยละ 80 ระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา รอยละ 52 อาชีพ
เกษตรกรรม รอยละ 40
ตารางที่ 2จานวนและรอยละของผูที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และภาวะเสี่ยงตอเป็นโรคซึมเศรา
(จานวน 50 คน)
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง
จานวน
ร้อยละ
ชนิดของแอลกอฮอล์
เบียร์
7
14
เหลาแดง/เหลาขาว
1
2
เหลาตม
42
84
ดื่มบ่อยแค่ไหน
ไมเคย
1
2
เดือนละครั้งหรือนอยกวา
6
12
2-4 ครั้งตอเดือน
15
30
2-3 ครั้ง/สัปดาห์
13
26
4 ครั้ง/สัปดาห์หรือมากกวา
15
30
ปริมาณการดื่ม
1 หรือ 2 มาตรฐาน
14
28
3 หรือ 4 มาตรฐาน
17
34
5 หรือ 6 มาตรฐาน
10
20
7 หรือ 9 มาตรฐาน
2
4
10 มาตรฐาน หรือมากวา
7
14
ระดับของผู้ดื่ม
ผูดื่มเสี่ยงต่า (0-7 คะแนน)
11
22
ผูดื่มแบบเสี่ยง (8-15 คะแนน)
21
42
ผูดื่มแบบอันตราย (16-19 คะแนน)
6
12
ผูดื่มแบบติด (มากกวา 20 คะแนน)
12
24

1051

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง
คัดกรองโรคซึมเศร้า 2 คาถาม (2Q)
ไมมีทั้ง 2 คาถาม (ปกติ)
มีขอใดขอหนึ่งหรือทั้ง 2 ขอ (เป็นผูมีความเสี่ยง)
ประเมินโรคซึมเศร้า 9 คาถาม (9Q)
ไมมีอาการของโรคซึมเศราหรือมีอาการของโรคระดับนอยมาก (นอย
กวา 7)
มีอาการของโรคซึมเศราระดับนอย (7-12 คะแนน)
มีอาการของโรคซึมเศราในระดับปานกลาง (13-18 คะแนน)

จานวน

ร้อยละ

40
10

80
20

2

4

7
1

14
2

จากตารางที่ 2 การรวบรวมขอมูลพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญดื่มเหลาตม รอยละ 84 ดื่ม 4
ครั้ง/สัปดาห์หรือมากกวา รอยละ 30 โดยปริมาณในการดื่มแตละครั้งจะดื่ม 3 หรือ 4 มาตรฐาน
รอยละ 34 กลุมตัวอยางสวนมากมีพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์อยูในระดับผู ดื่มแบบเสี่ยงต่า(815คะแนน) รอยละ42
ตารางที่ 3จานวนและรอยละของผูที่ไดรับการคัดกรองภาวะซึมเศรา (จานวน 50 คน)
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง
จานวน
คัดกรองโรคซึมเศร้า 2 คาถาม (2Q)
ไมมีทั้ง 2 คาถาม (ปกติ)
40
มีขอใดขอหนึ่งหรือทั้ง 2 ขอ (เป็นผูมีความเสี่ยง)
10
ประเมินโรคซึมเศร้า 9 คาถาม (9Q)
ไมมีอาการของโรคซึมเศราหรือมีอาการของโรคระดับนอยมาก (นอย
2
กวา 7)
มีอาการของโรคซึมเศราระดับนอย (7-12 คะแนน)
7
มีอาการของโรคซึมเศราในระดับปานกลาง (13-18 คะแนน)
1

ร้อยละ
80
20
4
14
2

จากตารางที่ 3มีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศราจากแบบสอบถาม 2 คาถาม(2Q) รอยละ 20 และ
จากแบบประเมิ น โรคซึ ม เศร า 9 ค าถาม(9Q) ส ว นใหญ มี อ าการของโรคซึ ม เศร า ระดั บ น อ ย(712คะแนน) รอยละ 14
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ตารางที่ 4ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคซึมเศราในผูที่ดื่มแอลกอฮอล์ (จานวน 50 คน)
ปัจจัย

เสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าจากแบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้า
9คาถาม (9Q)
ไม่เสี่ยง (<7)

เสี่ยง (≥7)

อายุ (ปี)
15-59 ปี

32 (82.0%)

7(17.9%)

มากกวา 60 ปี ขึ้นไป

10 (90.9%)

1 (9.1%)

เพศ
ชาย

24 (77.5%)

7 (22.6%)

หญิง

18 (94.7%)

1 (5.3%)

สถานะภาพสมรส
โสด

3(100%)

0 (0.0%)

แตงงาน

36(90.0%)

4 (10.0%)

หยาราง

0 (0.0%)

3 (100%)

แยกกันอยู

3 (75.0%)

1 (25.0%)

รายได้ต่อเดือน
นอยกวา 500 บาท
500 – 1999 บาท
2000- 5000 บาท
มากกวา 5000 บาท ขึ้นไป
อาชีพ
วางงาน
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
เกษตรกรรม
รับจาง
ระดับการศึกษา
ไมมีการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมตอนตน
มัธยมตอนปลาย

0 (0%)
11 (64.7%)
25 (92.6%)
6 (100%)
3 (50.0%)
6 (85.7%)
19 (95.0%)
13 (81.2%)
2 (33.3%)
25 (96.2%)
10 (90.9%)
4 (66.7%)

Chi-Square

P-value

4.930**

0.161

7.591**

0.019*

20.409**

0.024*

7.905**

0.163

19.078**

0.046*

21.162**

0.019*

0 (0%)
6 (35.3%)
2 (7.4%)
0 (0%)
3 (50.0%)
1 (14.3%)
1 (5.0%)
3 (18.8%)
4 (66.7%)
1 (3.8%)
1 (9.1%)
2 (33.3%)
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ปัจจัย
ปริญญาตรี หรือสูงกวา
ชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เบียร์
เหลาขาว/เหลาแดง
เหลาตม/เหลาเถื่อน
ความถี่ในการรู้สึกผิด หรือรู้สึก
เสียใจหลังจากการดื่มแอลกอฮอล์
ไมเคย
นอยกวา 1 ครั้ง/เดือน
1 ครั้ง/เดือน
1 ครั้ง/สัปดาห์
ทุกๆวัน
ปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์
1-2 มาตรฐานตอครั้ง
3-4มาตรฐานตอครั้ง
5-6 มาตรฐานตอครั้ง
7-9 มาตรฐานตอครั้ง
≥ 10 มาตรฐานตอครั้ง
ความถี่ในการดื่มแอลกอฮอล์
ไมดื่มเลย
นอยกวา 1 ครั้ง/เดือน
1 ครั้ง/เดือน
1 ครั้ง/สัปดาห์
ทุกๆวัน

* Significant < 0.05
** Fisher’s Exact test

เสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าจากแบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้า
9คาถาม (9Q)
ไม่เสี่ยง (<7)

เสี่ยง (≥7)

0 (0.0%)

0 (0.0%)

7 (100.0%)
1 (100.0%)
34 (81.09%)

23 (95.9%)
10 (76.9%)
7 (100.0%)
2 (40.0%)
0 (0.0%)
14 (100.0%)
15 (88.2%)
9 (90.0%)
2 (100.0%)
2 (28.6%)
1 (100.0%)
6 (100.0%)
15 (100.0%)
12 (92.3%)
8 (53.4%)

Chi-Square

P-value

6.185**

0.787

25.817**

0.003*

24.525**

0.00*

19.832**

0.022*

0 (0.0%)
0 (0.0%)
8 (19.0%)

1 (4.1%)
3 (23.1%)
0 (0.0%)
3 (60.0%)
1 (100.0%)
0 (0.0%)
2 (11.8%)
1 (10.0%)
0 (0.0%)
5 (71.4%)
0 (0.0%)
0 (0.0%)
0 (0.0%)
1 (7.7%)
7 (46.6%)
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จากตารางที่ 4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคซึมเศราในผูที่ดื่มแอลกอฮอล์ วิเคราะห์โดย
ใชสถิติไค-สแควร์กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบวาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับโรค
ซึมเศราในผูที่ดื่มแอลกอฮอล์ ไดแก เพศ (p-value=0.019) สถานะภาพสมรส (p-value=0.024)
อาชีพ (p-value=0.046) ระดับการศึกษา (p-value=0.019)ความถี่ในการรูสึกผิดหรือรูสึกเสียใจ
หลั ง จากการดื่ ม แอลกอฮอล์ (p-value=0.003) ปริ ม าณในการดื่ ม แอลกอฮอล์ แ ต ล ะครั้ ง
(p-value=0.00) และความถี่ในการดื่มแอลกอฮอล์ (p-value=0.022)
ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์และโรคซึมเศร้า
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุมตัวอยางที่มีพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ระดับอันตรายและ
ระดับติดที่มีโรคซึมเศรารวม จานวน 10 คน พบวาสาเหตุที่ทาใหดื่มแอลกอฮอล์มี 5 สาเหตุหลัก
ไดแก 1) ดื่มสุราตั้งแตอายุนอย 2) ดื่มสุราเพราะความวาง ความเหงา 3) ดื่มสุราเพราะสภาพสังคม
วัฒนธรรม วิถีชุมชน4) ดื่มสุราเพื่อคลายเครียด/คลายความกังวล 5) ดื่มสุราเพื่อเขาสังคมโดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. ดื่มสุราตั้งแต่อายุน้อย
จากการสัมภาษณ์กลุมตัวอยางเปูาหมายทั้งหมด จานวน 10 ราย พบวาผูที่บอกวา
ดื่มตั้งแตอายุยังนอยจนทาใหติด มีทั้งหมด 9 ราย รอยละ 90 ดังคากลาวดังนี้
“ดื่มเหลาตั้งแตอายุ 15 ปี แลว ตอนนั้นกินเหลาตม กินเพราะอยากลองวามันเป็น
ยังไง กินแลวสนุกไหม เห็นคนแกกินกันก็เลยอยากลอง เวลากินแลวมันสนุกดี อารมณ์ดี ใครดาผมก็
ยิ้มไมโกรธใคร
จนทุกวันนี้ผมก็ดื่มมาตลอด”
“ดื่มประมาณอายุ 17, 18 ปี ตอนนั้นกินเหลาตม กินกับเพื่อนฝูง หลัง จากนั้นก็กิน
มาตลอด ยิ่งมาทางานเกี่ยวกับพวกกอสรางนะกินแทบทุกวันหลังเลิกงานเลย”
“ดื่มตั้งแตจาความไดประมาณ 15-16 ปี เห็นผูใหญเขากินกันเลยอยากลองวา
เป็นไง หลังจากนั้นก็แอบกินกะเพื่อนมาตลอด”
2. ดื่มสุราเพราะความว่าง ความเหงา
จากการสัมภาษณ์กลุมตัวอยางเปูาหมายทั้งหมด จานวน 10 ราย พบวาผูที่บอกวา
ดื่มเพราะความวางความเหงา มีทั้งหมด 4 ราย รอยละ 40ดังคากลาวดังนี้
“ตอนนั้นทางานอยูภูเก็ต ขายเหลาเบียร์ไรใหกับฝรั่งนี่แหละ ก็กินกับลูกคามาเรื่อยๆ
เมาเละเทะทุกวัน เสียการเสียงาน ธุรกิจเจ฿ง จนเมียทนไมไหวก็เลยขอหยา หลังจากนั้นชีวิตเราตัวคน
เดียวไมมีใครก็กินมาเรื่อยๆจนติดถึงตอนนี้”
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“เลิ กกับ เมีย นี่ก็ไมใชเรื่องอะไรหรอก เรื่องเหล านี่แหละ ตอนนี้ไมมีเมียละดื่มได
สบายไมตองหวงอะไร ถามวาเหงาไหมก็เหงาอยู ก็อยูก็เลยชวนเพื่อนๆมากินที่บานทุกเย็นๆ ก็อยูแบบ
นี้มาตลอดมันก็มี ความสุขดี”
“ผมอยูคนเดียวจะดื่มเทาไหรก็ไดไมมีอะไรตองหวง หรือเมียคอยดา ภาระไรก็ไม
ตองมีรับผิดชอบ”
3. ดื่มสุราเพราะสภาพสังคม วัฒนธรรม วิถีชุมชน
จากการสัมภาษณ์กลุมตัวอยางเปูาหมายทั้งหมด จานวน 10 ราย พบวาผูที่บอกวา
ดื่มเพราะสภาพ สังคม วัฒนธรรม วิถีชุมชน มีทั้งหมด 8 ราย รอยละ 80 ดังคากลาวดังนี้
“ตอนนั้นไปบาบัดมาแลว กลับมานี่ไมอยากกินเลย พอไปเที่ยวหาเพื่อนเพื่อนบอก
กินหนอยๆสักนิ้ว สองนิ้ว พอไดกินมันก็เพิ่มสองนิ้วเป็นสามนิ้ว จากขวดเป็นสองขวดสามขวด ยิ่งมา
อยูบานเรานะ เหลาหาซื้องายหลังจากนั้นก็ติดแบบนี้มาเรื่อยๆ”
“มันติดกินจนชินแลว เหมือนมันเป็นประเพณีบานเราเนอะ เหมือนอยางพอนะเวลา
จางคนทางาน พอหลังเลิกงานก็จะซื้อเหลามาใหกินกันตอนเย็น เหมือนเป็นการผอนคลาย”
“โอย บานเราเหลาหาซื้องาย ยิ่งเมื่อกอนตอนที่รัฐบาลยังไมออกมาประกาศใหปิด
โรงตมเหลาที่ไมมี แสตมปนะ บานเรานี้มีเป็นสองสามโรง แตตอนนี้เหลือ1 โรงที่หมูบานขางๆ ก็ไปซื้อ
ที่นั่นแหละเปิด ทั้งวันไมมีปิด ขวดละ50บาท ยิ่งซื้อเยอะยิ่งถูก”
4. ดื่มสุราเพื่อคลายเครียด/คลายความกังวล
จากการสัมภาษณ์กลุมตัวอยางเปูาหมายทั้งหมด จานวน 10 ราย พบวาผูที่บอกวา
ดื่มเพื่อคลายเครียด คลายความกังวล มีทั้งหมด 8 ราย รอยละ 80 ดังคากลาวดังนี้
“ตอนนั้นอายุ 40 กวาๆ เมื่อกอนไมกิน พอมาเจอแมตาย หลานตาย ลู กตาย ปูา
ตาย ในปีเดียวกัน ตอนนั้นนี้สติหลุดไปเลย เพื่อนเห็นเพื่อนเลยชวนไปดื่มสักหนอย ปูาก็เลยกินสัก
หนอยพอกินแลว มันลืมไปเลย ลืมตอนเมา แตพอตื่นขึ้นมาอาการมันหนักกวาเดิม ปวดหัว วันหลังก็
เลยเริ่มซื้อมาไว ที่บานหลังจากนั้นก็กินมาตลอดจนถึงทุกวันนี้”
“ชวงนี้เศรษฐกิจไมคอยดี ยางก็ราคาต่า ก็เลยเครียดๆพอกินเหลาไปมันก็ทาใหเรา
อารมณ์ดี ไมไดคิด เรื่องไรมันเหมือนคลายเครียด นอนหลับสบาย ถาไมไดกินแลวมันก็จะหงุดหงิดก็
เลยตองกิน”
5. ดื่มสุราเพื่อเข้าสังคม
จากการสัมภาษณ์กลุมตัวอยางเปูาหมายทั้งหมด จานวน 10 ราย พบวาผูที่บอกวา
ดื่มเพื่อเขาสังคม มีทั้งหมด 10 ราย รอยละ 100 ดังคากลาวดังนี้
“ คุณลองอยู บาน จากที่เคยอยูในเวียง เคยซื้อของในเซเวน พออยูบานปฺุบ อาว
เพื่อนก็ไมมี ใครก็ไมมี ตัวคนเดียว ตองไปเที่ยวหาเพื่อน ถาเราไมกินเราก็ไมมีเพื่อนไมรูจักใคร”
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“ถาไมกินนี่เขาจะบอกวาเราไมเขาสังคม เหมือนเวลาทักกันถาเราไมกินเขาก็จะทัก
เราประโยคสั้นๆ แลวก็จบ แตถากินเหลาเราจะไดนั่งคุยกันยาว เฮฮา หัวเราะ เหมือนมันทาใหสนิท
สนมกันมากขึ้น”
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ที่ดื่มสุราทาให้ได้แนวทางการเลิกดื่มสุรา ดังนี้
1. สร้างแรงบันดาลใจในการเลิกแอลกอฮอล์ในกับตัวเอง
“ตัวเราเอง ถาตัวเรารูวามันไมดี ใจเราแข็งแรงพอเราก็เลิกได ไมตองไปอางเรื่องเครียด
ครอบครัวมี ปัญหาไรมาหรอก มันอยูที่ตัวเราทั้งนั้น ถาเพื่อนชวนเราไมกินก็ไดมันอยูที่ใจเรา”
“ลูกแหล่ะ ถาลูกจบนี่พอจะพักทุกอยางไมทางานกอสรางละ มันก็จะหางๆสังคมนี้ออกมา
หนอย”
“สุขภาพ ถาเราเลิกไดสุขภาพเราก็จะดีขึ้น สังคมก็จะไมรังเกียจ คนกินเหลานี่สังคมรังเกียจ
นะ เวลาเหม็นกลิ่นเหลาเขาก็จะไมอยากอยูใกลละ”
2. การคิดถึงข้อดีข้อเสียของการของการดื่มสุรา
“ ตอนนั้นเมาตกบันไดรอบแรกนี่ขาพองตองไปดูดเลือดออกที่ขาขวา พอหายก็กลับมากิน
อีก แตพอ รอบสองนี่ตกบันไดเหมือนกันคราวนี้นี่กระดูกมือขวาแตก นิ้วมือขวาเอนขาดตองใสเหล็ก
พอออก รพ.มาจนตอนนี้ไมอยากกินอีกเลย เห็นแลวก็รูสึกเฉยๆ”
“หลังจากดื่มแลวตื่นมาละรูสึกเศรา มันคิดวาเวลาดื่มเยอะมันจะรูสึกผิดเลยดื่มเพื่อคลาย
เครียด บางครั้งกินแลวใจดุ คิดจะฆาตัวตายอยู แตยังไมลงมือทา ไปปรึกษาหมอหมอบอกเป็นโรค
ซึมเศรา”
“มันไมไดเดือนรอนคนอื่น เหมือนเวลากินเหลานี่จะเสียงดังกัน เวลาทาอะไรก็จะไมเกรงใจ
ใคร นอกจากนี้ยังเรื่องสุขภาพดวยถาเลิกไดก็จะดีขึ้น ครอบครัวก็จะสบาย สุขภาพก็ดีขึ้น หลานก็จะ
รัก ปกติถากินหลานจะไมนอนดวย อีกอยางประหยัดเงินดวย”
สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาครั้งนี้พบวาผูที่มีพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์สวนใหญเป็นเพศชาย จานวน 31 ราย
คิดเป็นรอยละ 62 อายุเฉลี่ยอยูในชวง 15-59 ปี รอยละ 78 สวนมากดื่มเหลาตม รอยละ 84 ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาที่พบวา การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไมไดเสียภาษี เชน เหลาเถื่อน เหลาที่
ผลิตตามบาน ในชวงที่ผานมา มีความชุกของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป รอยละ 1.3 ผูชายดื่ม
สูงสุดในกลุมอายุ 30-44 ปี รอยละ 3.3(นงนุช ใจชื่น และคณะ, 2560)และพบวานักดื่มไทยประมาณ
เกือบครึ่งหนึ่ง รอยละ 43.2 เป็นนักดื่มหนัก โดยนักดื่มหนักสวนใหญเป็นเพศชาย ซึ่งสูงกวาเพศหญิง
ถึงประมาณ 2 เทารอยละ 48.3 ในเพศชายและรอยละ 23.8 ในเพศหญิง รวมถึงเพศชายดื่มหนักเป็น
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ประจาสูงกวาเพศหญิงถึงประมาณ 4 เทา รอยละ 15.6 ในเพศชายและรอยละ 4 ในเพศหญิง และ
เริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อายุเฉลี่ย 20.8 ปีโดยวัยรุนชายเริ่มดื่ม เร็วกวาวัยรุนหญิง 19.4 ปีและ
25 ปีตามลาดับ จะเห็นไดวาเพศชายเริ่มดื่มครั้งแรกตั้งแตยังไมบรรลุนิติภาวะ (ศูนย์ปัญหาสุรา,
2557)
กลุ ม ตั ว อย า งส ว นมากมี พ ฤติ ก รรมการดื่ ม แอลกอฮอล์ อ ยู ใ นระดั บ ผู ดื่ ม แบบเสี่ ย งต่ า8-15
คะแนน รอยละ42 มีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศราจากแบบสอบถาม 2 คาถาม (2Q) รอยละ 20 และ
จากแบบประเมิน โรคซึมเศร า 9 คาถาม(9Q) ส ว นใหญมีอาการของโรคซึมเศราระดับนอย 7-12
คะแนน รอยละ 14 (ตารางที่ 2) ซึ้งใกลเคียงกับการศึกษาที่พบวา ปัญหาความเสี่ยงตอการติดสุรา
จากการสัมภาษณ์ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป พบวารอยละ 72.1 เป็นกลุมผูดื่มแบบเสี่ยงต่า (low
risk drinker) จากโรงพยาบาลฝุายกายที่มีแผนกจิตเวชและวิจิตร แผนทองพบวาโรคซึมเศราระดับ
เล็กนอยมากที่สุดคือรอยละ 35.12 แตโรคซึมเศราระดับปานกลางและระดับรุนแรงพบใกลเคียงกัน
คือรอยละ 25.52 และ 23.36 ตามลาดับ(วิจิตร แผนทอง, 2554) โดยผูชายกลุมอายุ 30-44 มีสัดสวน
ของกลุมที่ดื่มแบบเสี่ยง แบบอันตรายและแบบติดสุราสูงสุด(วิชัย เอกพลากร และคณะ, 2559)และ
พบวาการดื่มสุรา ผูมีอาการซึมเศราจะดื่ม สุราเป็นประจารอยละ 33.43(รณชัย คงสกนธ์ และคณะ,
2555) และพบรอยละ 25.75 (สถิตย์ วงศ์สุรประกิต, 2555)
สาเหตุในการเริ่มดื่มนั้นมีหลักๆ 3 สาเหตุซึ่งเหมือนกันทั้งในวัยรุนชายและหญิง คือ เพื่อเขา
สังคม/สังสรรค์ รอยละ 41.9เลียนแบบเพื่อน/เพื่อนชวนดื่ม รอยละ 27.3 และ อยากทดลองดื่ม รอย
ละ 24.4 (สานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพและหนวยระบาดวิทยา คณะแพทศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560)ซึ่งใกลเคียงกับการศึกษาที่พบวา สาเหตุของการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในหมูบานสบเปามี 5 สาเหตุ คือ1.การดื่มเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ตั้งแตอายุยังนอยจาก
การศึกษาปัจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการดื่มสุราของผูติดสุราที่มีโรคจิตเวชรวม และพบวาปัจจัยตางๆ
ซึ่งไดแก อายุที่เริ่มดื่มสุรา ความรูสึกเหงาสอดคลองกับการศึกษาที่วา การเป็นหมาย หยา หรือ การ
แยกกันอยูกับ คูครอง ครอบครัว ที่มีความสัมพันธ์ที่ไมราบรื่น เนื่องจากอาจทะเลาะกันบอยครั้ง หรือ
ไมเขาใจกัน มีความ สัมพันธ์กับการมีปัญหาการดื่มและการติดแอลกอฮอล์ (ธนกฤต ชัยถวัลย์วงศ์
และรัศมน กัลยาศิริ, 2556) วัฒนธรรมและหาซื้อไดงายสอดคลองกับการศึกษาที่วา สภาพสังคม
วัฒนธรรม วิถีชุมชน ที่สงเสริมและสนับสนุนการดื่มสุราเพื่อการเขาสังคม โอกาสและความสามารถใน
การเขาถึงสุราไดงาย ความไมเขมแข็งของมาตรการทางสังคม ตอการยับยั้งการดื่มสุราเป็นสาเหตุที่
กระตุ น ให ผู เ คยเลิ ก ดื่ ม สุ ร ากลั บ มาเสพซ้ า (เพ็ ญ พั ก ตร์ ดารากร ณ อยุ ธ ยา, 2556)การคลาย
ความเครียดสอดคลองกับการศึกษาที่วาปัญหาชีวิตหรือความผิดหวังอยางหนักจนกลไกการแกปัญหา
ทางจิตใจบกพรองไมสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองไดดีเหมือนกอน รวมกับอยูในสิ่งแวดลอมที่เอื้อแก
การใชสุรา ผลของการดื่มสุราจะชวยลดความวิตกกังวลและทุกข์เศราหมอง ขณะที่หยุดดื่มก็ทาใหมี
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อาการขาด เชน ทุกข์ใจ อาการซึมเศรา ก็จะกลับมาอีกทาใหบุคคลกลับไปดื่มซ้าจนทาใหเกิดติดสุรา
(Heinz and Wong, 2003) และการดื่มเพื่อเขาสังคม สอดคลองกับการศึกษาที่วาการเขารวมสังคม
หรือเป็นสวนหนึ่งของกลุมเพื่อนเพื่อใหเกิดการยอมรับไดนั้นจึงเป็นสิ่งจู งใจใหผูปุวยดื่มสุรา (ศูนย์วิจัย
ปัญหาสุรา, 2556)
นอกจากนี้จากการศึกษาพบวาสิ่งที่ทาใหกลุมตัวอยางเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่มจากการ
งดหรื อลดการดื่มแอลกอฮอล์ ทาใหสุ ขภาพทั้งทางกายและทางจิตใจเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีทาให
ประหยัดคาใชจายรอยละ 81.2 สุขภาพรางกายดีขึ้น 80.5 สุขภาพจิตใจดีขึ้นรอยละ 50.2 ลดความ
รุนแรงในครอบครัวลงไดรอยละ 31.1และอื่นๆ อาทิลดความเสี่ยง ดูดีขึ้น ตั้งใจเรียนมากขึ้น รักษาศีล
รอยละ 1 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาที่พบวาผลเสียจากการดื่มสุราที่ประสบ อุบัติเหตุ เชน เสียชีวิต
จากการดื่มสุรา เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไมสามารถชวยเหลือตัวเองได เหตุการณ์เหลานี้เห็นแลวสะทอน
กลั บ มาไม อ ยากให เ หตุ ก ารณ์ เ หล า นี้ เ กิ ด ขึ้ น จึ ง คิ ด อยากเลิ ก ดื่ ม สุ ร า ซึ่ ง ตรงกั บ ทฤษฏี ก ารรั บ รู
ความสามารถของตนเมื่อบุคคลเลิกดื่มสุราโดยคาดหวังวาตนจะไมตองพบกับเหตุการณ์ดังกล าว และ
รับรูวาตนสามารถทาพฤติกรรมนั้นได ก็จะกระทาพฤติกรรมนั้นตอไป(Bandura,1997)
จากการศึกษาพบวาปัจจัยที่เกี่ยวของกับภาวะซึมเศราในผูที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่เป็นผูดื่มใน
ระดับอันตรายและระดับติดแอลกอฮอล์ ที่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05มีดังนี้ เพศ สถานะอาชีพ
ระดับการศึกษาความถี่ในการรูสึกผิดหรือรูสึกเสียใจหลังจากการดื่มแอลกอฮอล์ ปริมาณในการดื่มแต
ละครั้ง ความถี่ในการดื่มแอลกอฮอล์ เป็นตนซึ่งใกลเคียงกับการศึกษาที่พบวาพฤติกรรมการดื่มสุรา
ของผูปุวยสุราที่มีโรคจิตเวชรวมอยูในระดับติดสุรารอยละ 54.76 โดยพฤติกรรมการดื่มสุราของผูปุวย
สุราที่มีโรคจิตเวชรวมอยูในระดับเสี่ยงหรือเป็นอันตราย (Chaihanit P and Dangdomyouth P,
2014) และสอดคลองกับการศึกษาที่พบวากลุมตัวอยางที่มีการดื่มคอนขางมาก คือดื่มสุรามากกวา 5
ดื่มมาตรฐานขึ้นไป พบวามีพยาธิสภาพทางจิตมากกวากลุมที่มีปริมาณการดื่ม 1-4 ดื่มมาตรฐาน ซึ่ง
ในทางการแพทย์ไดมีการจัดกลุมผูดื่มตามรูปแบบการดื่ม 4 กลุม ไดแก 1) กลุมดื่มแบบมีความเสี่ยง
นอย (Low risk drinking) 2) กลุมดื่มแบบเสี่ยง (Hazardous drinking) 3) กลุมดื่มแบบมีปัญหา
(Harmful use) และ 4) กลุมดื่มแบบติด (Alcohol dependence) โดยใชผลที่เกิดจากการดื่มมา
พิจารณาและกาหนดจากปริมาณการดื่มที่เรียกวาดื่มมาตรฐาน โดยกลุมดื่มแบบเสี่ยง (Hazardous
drinking) จะมีการดื่มมากกวา 4 ดื่มมาตรฐานตอวันในผูหญิง และมากกวา 5 ดื่มมาตรฐานตอวันใน
ผูชาย (หทัยชนนี บุญเจริญ และพันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, 2549)
จากการศึ ก ษานี้ ส ามารถสรุ ป สถานการณ์ ใ นหมู บ า นสบเปาเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการดื่ ม
แอลกอฮอล์และภาวะเสี่ยงตอโรคซึมเศราไดมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการดื่มแอลกอฮอล์เป็น
วัฒนธรรมและวิถีชุมชนของหมูบาน เชน หลังเลิกทางานตอนเย็นจะมีการดื่มแอลกอฮอล์ แขกมา
เยี่ยมบานจะมีการนาแอลกอฮอล์มาตอนรับ จึงเป็นตัวอยางที่ผิดๆใหเด็กไดเห็นและนาไปเป็นตนแบบ
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อยากรูอยากลอง เป็นตน นอกจากนี้ยังงายตอการเขาถึงการซื้อขายแอลกอฮอล์ เนื่องจากมีโรงตม
เหลาอยูบริเวณใกลหมูบาน ราคาถูกสามารถซื้อไดทุกวัย ไมมีกฎระเบียบเคร่งครัด เปิดใหบริการ
ตลอดทั้งวัน และมีตัวแทนรับมาจาหนายภายในหมูบานทาใหสะดวกตอการซื้อขาย เป็นตน
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ตอภาวะเสี่ยงเป็นโรคซึมเศราของผูดื่มแอลกอฮอล์ในหมูบานสบเปา
ไดแก เพศ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา ความถี่ในการรูสึกผิดหรือรูสึกเสียใจ ปริมาณและ
ความถี่ในการดื่ มแอลกอฮอล์ ผลจากการสั มภาษณ์เชิงลึ กแสดงให เห็ นวาสาเหตุของการบริโ ภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหมูบานสบเปา คือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแตอายุยังนอย รูสึกเหงา
วัฒนธรรมและวิถีชุมชน คลายความเครียด และดื่มเพื่อเขาสังคม
ข้อเสนอแนะ
1. บุคลากรดานสุขภาพและบุคลากรทองถิ่นควรรวมมือกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่ม
แอลกอฮอล์ของชาวบาน การเขาถึง และปูองกันนักดื่มหนาใหมไมใหเกิดขึ้นหรือเกิดนอยลง
2. ศึกษาปัจจัยที่ทาใหผูที่พยายามเลิกสุราแลวแตไมสาเร็จในกลุมผูที่ดื่มแอลกอฮอล์แบบติด
3. ศึกษาปัจจัยที่ทานายการเป็นโรคซึมเศราที่มีการดื่มแอลกอฮอล์รวมดวยเพื่อหาแนวทางในการ
ปูองกันการเกิดโรคนี้ตอไป
4. บุคลากรดานสุขภาพควรรวมมือกันใหความรูและสรางทัศนคติที่ถูกตองเกี่ยวกับโรคซึมเศราแก
ชาวบาน เพื่อใหผูที่มี อาการเขาเกณฑ์เสี่ยงเป็นโรคซึมเศราไดรับการคัดกรองและการรักษาโรค
ซึมเศราไดเร็วขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
คณะผูจัดทาขอขอบคุณผูเขารวมการศึกษาทุกทาน ที่ใหความรวมมือและเสียสละเวลาในการ
เขารวมโครงการ จนทาใหการศึกษาครั้งนี้สาเร็จลุลวงไปไดดวยดี
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บทคัดย่อ
ที่มาและความสาคัญ: เกษตรกรไทยมีการใชสารเคมีกาจัดศัตรูพืชเพิ่มขึ้นทุกปี เกษตรกร
บานเหมืองลึ กมีการใชสารเคมีกาจัดศัตรูพืช ปริมาณมากแตไมเคยมีการประเมินความรู ทัศนคติ
พฤติกรรมการใชส ารเคมีกาจั ดศัต รูพืช และการตรวจเลื อดหาปริมาณเอนไซม์โ คลี นเอสเตอเรส
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
และระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส
วิธีดาเนินงานวิจัย: เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง ศึกษาในกลุมเกษตรกรบาน
เหมืองลึก จานวน 100 คน ใชวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจง เก็บขอมูลทั่วไป การใชสารเคมีกาจัด
ศัตรูพืช และความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชสารเคมี โดยใชแบบสอบถาม และเจาะเลือดเพื่อ
ตรวจประเมินระดับเอนไชม์โคลีนเอสเตอเรส การวิเคราะห์ขอมูลทั่วไปการประเมินความรู ทัศนคติ
และพฤติ กรรมการใชส ารเคมี และระดั บเอนไซม์โ คลี นเอสเตอเรสใชส ถิติเชิ งพรรณนา และการ
เปรียบเทียบสัดสวนของขอมูล ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชสารเคมีตอระดับเอนไชม์โคลีน
เอสเตอเรสใชสถิติChi-square
ผลการวิจัย กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศหญิง (รอยละ 57.0) อายุ 26-40 ปี (รอยละ
81.0) สารเคมีที่ใชมากที่สุดคือกรัมม็อกโซน (รอยละ 46.0) มีระยะเวลาการทาเกษตรกรรม นอยกวา
10 ปี (รอยละ 75.0) มีความรูการใชสารเคมีกาจัดศัตรูพืชระดับสูง (รอยละ 52.0 ) มีทัศนคติระดับ
ปานกลาง (รอยละ 48.0) และมีพฤติกรรมการใชสารเคมีถูกตอ งในระดับสูง (รอยละ 53.0) สวนผล
การตรวจระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสอยูในเกณฑ์ไมปลอดภัยรอยละ 72.0 และระดับความรู
ทัศนคติ และพฤติกรรมในการใชสารเคมีกาจัดศัตรูพืชไมมีความสัมพันธ์กับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอ
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เรส และพบวาการใชสารเคมีกาจัดศัตรูพืชโดยตรงมีความสัมพันธ์กับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสที่
ไมปลอดภัยอยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
สรุปผลการวิจัย: เกษตรกรบานเมืองลึก มีระดับความรู และพฤติกรรมการใชสารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชในระดับสูง สวนทัศนคติการใชสารเคมีกาจัดศัตรูพืชมีคาทัศนคติที่ปานกลาง ระดั บเอนไซม์
โคลีนเอสเตอเรสสวนใหญอยูในระดับไมปลอดภัย และลักษณะการใชสารเคมีโดยตรงเป็นปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับระดับไซม์โคลีนเอสเตอเรสที่ไมปลอดภัย ดังนั้นการสงเสริมสุขภาพ และวางแผน
นโยบาย เป็นแนวทางที่ดีเพื่อแกไขปัญหาและจะเป็นประโยชน์สูงสุดตอกลุมเกษตรกร
คาสาคัญ: ความรู ทัศนคติ พฤติกรรม สารเคมีกาจัดศัตรูพืช และเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส
Abstract
Background: The using of chemical pesticide is increasing among Thai
agriculturist. The most people in Ban Mueang Luek are agriculturist and use chemical
pesticide. This study aimed to study knowledge, attitude and behaviors of chemical
pesticide use, to identify the level of cholinesterase enzyme, and to determine
characteristics and knowledge, attitude and behaviors of chemical pesticide use.
Methods: Descriptive cross-sectional study was conducted. The purposive
sampling was used to get 100 subjects. Assessment cholinesterase enzyme level,
questionnaires and interviews were used to collect data. The descriptive statistics
were used to analyze characteristics, knowledge, attitude and behaviors of chemical
pesticide use. The interferential statistics; chi-square was used to analyze proportion
of characteristics, knowledge, attitude and behaviors of chemical pesticide use.
Results: Of 100 participants, most of them are female (57.0%), age 26-40
years (81.0%), most of chemical use was Gamogzone (46.0%), duration of doing
agriculture less than 10 years (75.0%), high knowledge (52.0%), medium attitude
(48.0%), and excellent behavior of chemical pesticide use (53.0%). The most level of
cholinesterase was unsafe (72.0%). Knowledge, attitude and behaviors of chemical
pesticide use with the level of cholinesterase enzyme is not statistical significant but
the direct expose with the level of cholinesterase enzyme that it not safe is
statistical significant at p-value 0.05.
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Conclusion: Agriculturist has high knowledge, medium attitude, and excellent
behavior of chemical pesticide use but cholinesterase test is most of unsafe level.
Health promoting and policy planning for the most benefit in the agricultural.
Keywords: Knowledge, attitude, behaviors of chemical pesticide use, cholinesterase
enzyme
บทนา
ประเทศไทยนาเขาสารเคมีเพิ่มมากขึ้นทุกปี จากขอมูลปี พ.ศ. 2546 มีการนาสารเคมีเขามา
ในประเทศ 75,473 ตัน จากนั้นปี พ.ศ. 2548-2551 มีการนาเขาสารเคมี 116,332 ตัน 109,907 ตัน
137,594 ตัน 117,698 ตัน (ทองพูล แกวกา, 2557) ตามลาดับ และเมื่อนาสถิติการนาเขาสารเคมีมา
ดูจะพบวา 3 อันดับประเภทสารเคมีแรกสูงสุดของ คือ สารเคมีกาจัดศัตรูพืช รอยละ 72.3 สารเคมี
กาจัดแมลงศัตรูพืชรอยละ12.43 และสารเคมีกาจัดเชื้อรา รอยละ 9.28 ตามลาดับ (ทองพูล แกวกา,
2557) ผลกระทบจากการใชสารเคมีในเกษตรกรรมพบวา มีผลกระทบตอระบบกลามเนื้อรอยละ
78.6 ตอระบบประสาท รอยละ 63.8 ตอระบบทางเดินหายใจ รอยละ 54.6 มี และมีผลกระทบตอ
ระบบผิ ว หนั ง ร อ ยละ 46.4 (วิ ทญา ตัน อารี ย์ , 2554) จากสถิ ติก ารคัด กรองระดั บ สารเคมี
cholinesterase enzyme ในเลือดในกลุมเกษตรกร ดวย reactive paper พบวาปี พ.ศ.2554 ใน
74 จังหวัด สุมคัดกรอง 533,524 คน พบผลเลือดไมปลอดภัยและเสี่ยง 173,243 คน (รอยละ 32.5)
ปี พ.ศ.2555 ใน 31 จังหวัด สุมคัดกรอง 244,822 คน ผลเลือดไมปลอดภัยและเสี่ยง 75,749 คน
(รอยละ 30.9) และปี พ.ศ.2556-2558 สุมคัดกรอง และพบผลเลือดไมปลอดภัยและเสี่ยงรอยละ
30.83 34.33 34.84 ตามล าดับ จากข อ มู ล ดั ง กล า วจะพบว าในกลุ มเกษตรกรมีผ ลเลื อ ดที่ ไ ม
ปลอดภัยหรือเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นทุกปี เกษตรกรสวนมากมีการสัมผัสกับสารเคมีกาจัดศัตรูพืชผานทาง
ปาก ผิ ว หนั ง และการหายใจ ซึ่ ง เมื่ อ สารเข า สู ร า งกายแล ว จะยั บ ยั้ ง การท างานของเอนไซม์
Acetylcholinesterase ทาใหเกิดการสะสมของ Acetylcholine ที่ปลายประสาท เป็นอันตรายตอ
ระบบสมองและประสาท บางชนิ ด มีผ ลกระทบตอฮอร์โ มนการสื บพัน ธุ์ทาให เ ป็นหมันและเสื่ อ ม
สมรรถภาพทางเพศได บางชนิดทาใหตับอักเสบและเป็นมะเร็งโดยอาการพิษที่เกิดจากสารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชมี 2 แบบ คือพิษเฉียบพลันและพิษเรื้อรังและยังพบวาหากหญิงตั้งครรภ์ไดรับพิษสารเคมี
กาจั ดศั ต รู พื ช อาจส ง ผลกระทบตอ การเจริ ญ เติ บ โตของทารกโดยเฉพาะอายุ ค รรภ์ 3 เดื อ นแรก
เนื่องจากระยะเนื้อวัยวะตางๆของทารกอยูในชวงกอตัว ซึ่งจากอาการพิษดังกลาวจะพบวาสารเคมี
กาจัดศัตรูพืชสงผลกระทบตอสุขภาพเป็นอยางมาก (สนาน ผดุงศิลป, 2556)
ในการศึกษาวิจัยของสนาน ผดุงศิลป (2556) พบวาระดับความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกรมีระดับความรูมาก และพฤติกรรมการใชสารเคมีโดยภาพรวมการปฏิบัติตัว
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ในขณะฉีดพนสารเคมีอยูในระดับดีมาก พิมาน ธีระรัตนสุนทร (2559) พบวาทัศนคติเกี่ยวกับการใช
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชอยูในระดับสูง (รอยละ 60) รองลงมาคือมีทัศนคติเกี่ยวกับการใชสารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชในระดับปานกลาง (รอยละ 40) มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใชการเคมีกาจัดศัตรูพืชอยูใน
ระดับสูง (รอยละ 98) และ ทองพูล แกวกา (2557) ไดศึกษาทัศนคติการใชสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
พบวาเกษตรกรสวนใหญมีทัศนคติในระดับต่า (รอยละ 6.24)
ชุมชนบานเหมืองลึก ตาบลโปุงแพร อาเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย ประชาชนสวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรอยละ 40.2 ประกอบไปดวย ปลูกขาว ขาวโพด ตนยาสูบ มันสาปะหลัง
ปลูกถั่ว และผัดกาด รอยละ 54.6 จาก 100 คน มีการใชสารเคมีในการเกษตรกรรม เชน Lannet,
Gamogzone, Paracout, Glypocet, Roundup, Rthacil, Unmig, Bigon และ Fuje จากขอมูล
ดังกลาวจะพบวาเกษตรกร บานเหมืองลึก มีการใชสารเคมีในการเกษตรมาก และรอยละ 83.0 ไมเคย
ไดรับการตรวจสารเคมีหาระดับ Cholinesterase enzyme ทั้งนี้จากสภาพทั่วไปของหมูบานเหมือง
ลึก มีเนื้อที่ 6,168 ไร ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุม มีประชากรทั้งหมด 435 คน จะเห็นไดวาเกษตรกร
ในหมู บ านเหมื อ งลึ ก เป็ น อี ก หนึ่ ง พื้น ที่ ที่ ป ระสบปั ญ หาในการใช ส ารเคมี ใ นการก าจั ด ศัต รู พื ช ใน
การเกษตร ดังจะเห็นไดวาดินบริเวณบานเหมืองลึกมีการเสื่อมสภาพ พบปัญหาน้าเสีย และศัตรูพืชดื้อ
ยา อีกทั้งผลขางเคียงของการใชสารเคมีในการเกษตร อาการปวดศีรษะคันและผื่นแดงรวมกั น มี
อาการคลื่นไสและอาเจียน (ยุพาพร สุยะใหญ และรชดา ครูซ, 2561)
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงตองการประเมินความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชสารเคมีกาจัด
ศัตรูพืช และตรวจหาระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในกลุมเกษตรกรบานเหมืองลึก เพื่อเป็นขอมูล
พื้นฐานในการสงเสริมสุขภาพ และปูองกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
คานิยามศัพท์ เกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
ความรู้ หมายถึง ประสบการณ์ ขอเท็จจริงที่เกิดจากความจาได ที่มาจาก ตาดู หูฟัง มือคลา
สัมผัส และเก็บนาความรูนั้นๆ มาเรียบเรียง วิเคราะห์ สังเคราะห์ตามความสามารถของแตละบุคคล
นามาถายทอดใหผูอื่นรับรูไดตามโดยผานกระบวนการสื่อสารเพราะความรูมีความสาคัญใหเกษตรกร
มีพฤติกรรมการใชสารเคมีไดถูกตองตอไป (สนาน ผดุงศิลป, 2556)
ทัศนคติ หมายถึง ความคิดเห็น พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนทางจิตใจ ลักษณะ
นิสัย คุณธรรม และคานิยมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีตอสิ่งแวดลอมรอบขางในเรื่องการใชสารเคมี
กาจัดศัตรูพืช (สายธาร ไชยสัจ, 2557)
พฤติกรรม หมายถึง เกษตรที่ปฏิบัติติตัวในการใชสารเคมีกาจัดศัตรูพืชขั้นเตรียมกอนใชและ
หลังใช (กิตติพันธุ์ ยงฮะ, 2554)
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เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส คือ การตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชโดยใชกระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรส (Cholinesterase reactive paper) เป็นเครื่องมือใน
การคัดกรองความเสี่ยงในเกษตรกรที่ใชสารเคมีกาจัดศัตรูพืช กลุมออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต
เพื่อคัดกรองวาในการทางานที่เกี่ยวของกับสารเคมีของเกษตรกรนั้น เกษตรกรมีความเสี่ยงจากการ
สัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรูพืชในระดับใด
หลักการของกระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรสใชคุณสมบัติของกรดอะซิติค ที่เกิดขึ้นทาให
เกิดการเปลี่ยนแปลงความเป็น กรด - ดาง (pH) ดังนั้น ถาสารผสมระหวางเลือดหรือน้าเหลืองและ
สารเคมีคือ อะซีติลโคลีนและอินดิเคเตอร์ (ซึ่งอาจจะใชสาร Bromthymol blue หรือสารอื่นๆ) การ
เปลี่ยนแปลงความเป็นกรด – ดาง ที่เกิดขึ้นสามารถตรวจไดโดยการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์บนกระ
ดาษทดสอบที่ชุบสารเคมีไวเทียบสัดสวนกรดอะซิติคที่เกิดจากการทางานของเอนไซม์โคลีนเอสเตอ
เรสไดการอานและแปลผลการตรวจใชแผนเทียบสีมาตรฐานที่จาลองสีที่เกิดจากสารละลายกรดอะซิ
ติคที่ความเขมขนตางๆทาปฏิกิริยากับอินดิเคเตอร์
สารเคมีกาจัดศัตรูพืช หมายถึง สารที่มีจุดมุงหมายใชเพื่อการทาลาย ดึงดูด ขับไล หรือ
ควบคุม ศัตรูพืชและสัตว์หรือพืชและสัตว์ที่ไมพึงประสงค์ ไมวาจะเป็นการใชระหวางการเพาะปลูก
การเก็บรักษา การขนสง การจาหนาย หรือระหวางกระบวนการผลิตอาหารหรือสารที่อาจใชกับสัตว์
เพื่อควบคุมปรสิตภายนอก และใหหมายความรวมถึงสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารทาใหใบ
รวง สารทาใหผลรวง สารยับยั้งการแตกยอดออน และสารที่ใชกับพืชกอนหรือหลังเก็บเกี่ยว เพื่อ
ปูองกันการเสื่อมเสียระหวางการเก็บรักษาและการขนสง แตไมรวมถึงปุย สารอาหารของพืชและสัตว์
วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ และยาสัตว์ (Thai pan, 2560) ประเภทของสารเคมี
ก า จั ด ศั ต รู พื ช แ บ ง ต า ม ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ส า ร เ ค มี เ ป็ น 3 ป ร ะ เ ภ ท
1. Chlorinated Hydrocarbon คือสารเคมีที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ เชน ดีดีที ออลดริน ดีลด
ริน ลินเดน และคลอเดน เป็นตน กลุมนี้มีประสิทธิภาพในการกาจัดแมลงอยางกวางขวาง และมีความ
คงทนสลายตัวไดยากภายใน 2-3 ปี จึงจะสลายตัวหมด สารเคมีกลุมนี้ไมเหมาะกับพืชเก็บเกี่ยวระยะ
สั้น (Thai pan, 2560) 2.Organophosphate คือสารเคมีที่มีฟอสเฟตเป็นองค์กอบ เชน มาลาไธ
ออน โฟลิดอล กูซาไธออน ไดอะซินอล ไดซีตรอน เป็นตน ประเภทนี้มีประสิทธิภาพสูงในการปูองกัน
และกาจัดแมลงสลายตัวไดเร็วในเวลา 1-12 สัปดาห์ เหมาะกับพืชระยะสั้น (Thai pan, 2560) 3.
Carbamate คือสารเคมีที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสาคัญ เชน คาร์บาริลหรือเซฟวิน เทมิค เบ
กอน ฟูราดาน เป็นตน มีประสิทธิภาพในการกาจัดแมลงไดดี และยังสลายตัวไดเร็ว (Thai pan,
2560)
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชสารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกร บาน
เหมืองลึก ตาบลโปุงแพรอาเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส ของเกษตรกร บานเหมืองลึก ตาบลโปุงแพรอาเภอแมลาว
จังหวัดเชียงราย
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวางระดับโคลีนเอสเตอเรส กับคุณลักษณะทั่วไป และความรู ทัศนคติ
และพฤติกรรมการใชสารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจั ย ครั้ งนี้ เป็ น การวิจั ยศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Descriptive
sectional study) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดาเนินการวิจัยดังนี้

cross-

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยนี้ มุงศึกษาความรู ทัศนคติ พฤติกรรมการใชสารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
และระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส ของเกษตรกรบานเหมืองลึก ตาบลโปุงแพร อาเภอแมลาว จังหวัด
เชียงราย โดยมีตัวแปรที่ใชในการวิจัยดังนี้ ตัวแปรอิสระ ไดแก ลักษณะทั่วไปไดแก อายุ เพศ
สถานภาพ คาดัชนีมวลกาย การศึกษา รายได จานวนของสมาชิกในครอบครัว จานวนของสมาชิกใน
ครอบครัวที่ทาเกษตรกร สถานภาพทางครอบครัว ระยะเวลาในการอาศัยในชุมชน โรคประจาตัว
และ การใชสารเคมีกาจัดศัตรูพืชในเกษตรกรไดแก ระยะเวลาในการทาการเกษตรกร พื้นที่สาหรับทา
การเกษตร ตัวแปรตาม ไดแก ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชสารเคมีกาจัดศัตรูพืช และระดับ
เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ คือ เกษตรกรที่อาศัยอยูในบานเหมืองลึก ตาบลโปุงแพร
อาเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย จานวน 200 คน ซึ่งการกาหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชหลักการ
คานวณ ดวยสูตรของ Krejcie and Morgan (1970) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ไดกลุมตัวอยาง
จานวน 132 คน แตการศึกษากาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุมตัวอยางนี้ คือกลุมเกษตรกร ที่ทา
เกษตรกรรมมากกวา 12 เดือน และอายุมากกวา 20 ปีขึ้นไป มีความสมัครใจและเซ็นยินยอมเขารวม
โครงการ ทาใหไดกลุมตัวอยางที่เขารวมโครงการทั้งหมด 100 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามพัฒนามาจากเดนพงษ์ วงศ์วิจิตร (2012) โดยแบงออกเป็น 5 สวน 75 ขอ ดังนี้
สวนที่ 1 คือ ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล 14 ขอ สวนที่ 2 คือ ขอมูลดานสารเคมีกาจัดศัตรูพืช และการ
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ใชสารเคมีกาจัดศัตรูพืช 7 ขอ สวนที่ 3 คือ ขอมูลดานความรูของการใชสารเคมีกาจัดศัตรูพืชในกลุม
เกษตรกร 16 ขอ สวนที่ 4 คือ ขอมูลดานทัศนคติของการใชสารเคมีกาจัดศัตรูพืชในกลุมเกษตรกร
14 ขอ สวนที่ 5 คือ ขอมูลดานพฤติกรรมของการใชสารเคมีกาจัดศัตรูพืชในกลุมเกษตรกร 24 ขอ
การกาหนดเกณฑ์การวัดระดับความรูในสวนที่ 3 ของกลุมเกษตรกรบานเหมืองลึก คิดเป็น
รอยละ 80–100 มีระดับความรูสูง รอยละ 60–79 มีระดับความรูปานกลาง นอยกวารอยละ 60 มี
ระดับความรูต่า สวนที่ 4 ระดับทัศนคติ ถารอยละ 80–100 มีทัศนคติระดับดีมาก รอยละ 60–79 มี
ทัศนคติที่ดีระดับปานกลาง และนอยกวารอยละ 60 มีทัศนคติที่ดีระดับต่า และสวนที่ 5 พฤติกรรม
การใชสารเคมีกาจัดศัตรูพืช คิดเป็นรอยละ 80–100 มีพฤติกรรมที่ดีระดับดีมาก รอยละ 60–79 มี
พฤติกรรมที่ดีระดับปานกลาง นอยกวารอยละ 60 มีพฤติกรรมที่ดีระดับต่า
การทดสอบเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส
เป็นเครื่องมือในการคัดกรองความเสี่ยงในเกษตรกรที่ใชสารเคมีกาจัดศัตรูพืช กลุมออร์กาโน
ฟอสเฟตและคาร์ บาเมต เพื่อคัดกรองวาในการทางานที่เกี่ยวของกับสารเคมีของเกษตรกรนั้น
เกษตรกรมีความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรูพืชในระดับใด หลักการของกระดาษทดสอบ
โคลีนเอสเตอเรสใชคุณสมบัติของกรดอะซิติค ที่เกิดขึ้นทาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความเป็น กรด ดาง (pH) ดังนั้น ถาสารผสมระหวางเลือดหรือน้าเหลืองและสารเคมีคือ อะซีติลโคลีนและอินดิเคเตอร์
(ซึ่งอาจจะใชสาร Bromthymol blue หรือสารอื่นๆ) การเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด-ดาง ที่เกิดขึ้น
สามารถตรวจไดโดยการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์บนกระดาษทดสอบที่ชุบสารเคมีไวเทียบสัดสวน
กรดอะซิติคที่เกิดจากการทางานของเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสไดการอานและแปลผลการตรวจใชแผน
เทียบสีมาตรฐานที่จาลองสีที่เกิดจากสารละลาย กรดอะซิติคที่ความเขมขนตางๆทาปฏิกิริยากับอินดิ
เคเตอร์
การเตรียมตัวอยางเลือด เจาะจากปลายนิ้ว ใชแลนเซตที่สะอาดเจาะปลายนิ้วที่เช็ดดว ย
แอลกอฮอล์ แลวใชหลอดฮีมาโตคริต ดูดเลือดไว 1 แทงและทิ้งไวใหแยกส วนระหวางเซลล์เม็ดเลือด
แดงและน้าเหลือง
การใชกระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรส วางกระดาษ 1 แผน หยดน้าเหลือง 1-2 หยด ทิ้งไว
7 นาที จึงอานผลเปรียบเทียบกับแผนสี การแปลผลระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส มากกวาหรือ
เทากับ 100 หนวยตอมิลลิลิตร-ปกติ (กระดาษทดสอบจะเป็นสีเหลือง) ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอ
เรส 87.5-99.9 หนวยตอมิลลิลิตร-ปลอดภัย (กระดาษทดสอบจะเป็นสีเขียวเหลืองหรือสีเขียวมะกอก)
ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส 75-87.4 หนวยตอมิลลิลิตร-มีความเสี่ยง (กระดาษทดสอบจะเป็นสี
เขียว) ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส ต่ากวา 75 หนวยตอมิลลิลิตร-ไมปลอดภัย (กระดาษทดสอบจะ
เป็นสีเขียวแก) (สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค, 2558)
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ภาพ 1 แผนเทียบสีมาตรฐานสาหรับการแปลผลโคลีนเอสเตอเรส
(สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค, 2558)

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูวิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ทั้งขอมูลจากแบบสอบถามพรอมกับเจาะ
เลือดที่ปลายนิ้วของกลุมตัวอยางใสในหลอดฮีมาโตคริต และดาเนินการตรวจหาระดับเอนไซม์โคลีน
เอสเตอเรส การอานผลเปรียบเทียบกับแผนสีและการแปลผลระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสทาโดยตัว
ผูวิจัยและตรวจสอบเพื่อยืนยันผลการตรวจโดยนักวิชาการสาธาณสุขที่เป็นผูมีประสบการณ์และมี
ความชานาญในการอานและแปลผล
การวิเคราะห์ข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล
ขอมูลจากแบบสอบถามทุกชุดไดรับการบันทึกขอมูลที่เป็นรหัสลงในโปรแกรมบันทึกขอมูล
ดวยเครื่องคอมพิวเตอร์ มีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนการวิเคราะห์
สถิติ ที่ใ ชใ นการวิเคราะห์ ขอ มูล ขอ มูล ทั่ว ไปของผู ตอบแบบสอบถาม ข อมู ล ด านความรู
ทัศนคติ พฤติกรรมการใชสารเคมีกาจัดศัตรูพืช ใชสถิติเชิงพรรณนา เชน ความถี่ รอยละ และ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหวางตัวแปรอิสระ กับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส โดย Pearson Chi
square
ผลการวิจัย
จากกลุมตัวอยางทั้งหมดจานวน 100 คน พบวาสวนใหญเป็นเพศหญิงรอยละ 57.0 มีอายุ
ชวง 26-40 ปี รอยละ 81.0 มีสถานภาพสมรสคู รอยละ 66.0 คาดัชนีมวลกายปกติ รอยละ 76.0
จานวนสมาชิกในครอบครัวมีมากกวา 3 คน รอยละ 52.0 มีจานวนสมาชิกทาการเกษตรกรรม 1 คน
รอยละ 47.0 มีการอาศัยอยูในชุมชนมาก กวา 30 ปี รอยละ 73.0 มีสถานะเป็นหัวหนาครอบครัว
รอยละ 54.0 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 47.0 มีรายไดรวมของครัวเรือนตอปีสวนใหญ
นอยกวา 50,000 บาท รอยละ 57.0
การทาอาชีพเกษตรกรรมมีระยะเวลาทาเกษตรกรรมสวนใหญ นอยกวา 10 ปี รอยละ 75.0
มีพื้นที่สาหรับทาการเกษตรมากที่สุดคือนอยกวา 10 ไร รอยละ 75.0 ในการใชสารเคมีเพื่อกาจัด
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ศัตรูพืชที่เกษตรกรนิยมใชไดแก แลนเน็ต กาม็อกโซน พาราควอท ไกลโพเซท ราวด์อัพ อันมิก ไบ
กอน และฟูจิ โดยสวนใหญใชในลักษณะการสัมผัสทางตรง รอยละ 71.0ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและรอยละของลักษณะขอมูลทั่วไป การใชสารเคมีกาจัดศัตรูพืช และความรู
ทัศนคติ และการปฏิบัติในการใชสารเคมีกาจัดศัตรูพืชของกลุมเกษตรกรบานเหมืองลึก ตาบลโปุงแพร
อาเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย (n= 100 คน)
รายการข้อมูล
อายุ (ปี)
ต่ากวา 25
อายุ 26-40
อายุ 41-60
อายุมากกวา 60
เพศ
ชาย
หญิง
สถานภาพสมรส
โสด
แตงงาน
หมาย หยา ราง
ระดับค่าดัชนีมวลกาย
ผอม (18.5)
ปกติ (18.6-24.9)
น้าหนักเกิน (25-29.9)
อวน (มากกวา 30.0)
จานวนสมาชิกในครอบครัว
นอยกวา 3 คน
มากกวา 4 คน
จานวนสมาชิกทาเกษตรกรรม
1 คน
2 คน
มากกวา 3 คน
ระยะเวลาในการอาศัยในชุมชน
ต่ากวา 15 ปี
ชวง 16-29 ปี

จานวน (ร้อยละ)
9 (9.0)
81 (81.0)
42 (42.0)
40 (40.0)
43 (43.0)
57 (57.0)
24 (24.0)
66 (66.0)
10 (10.0)
8 (8.0)
76 (76.0)
13 (13.0)
3 (3.0)
52 (52.0)
48 (48.0)
47 (47.0)
34 (34.0)
19 (19.0)
14(14.0)
13 (13.0)
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รายการข้อมูล
มากกวา 30 ปี
สถานะทางครอบครัว
หัวหนาครอบครัว
คูสมรส
บุตร
พอ แม
การศึกษา
ไมไดจบการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี
ระยะเวลาทาเกษตรกรรม
นอยกวา 10 ปี
ชวง 11-20 ปี
มากกวา 20 ปี
พื้นที่สาหรับทาการเกษตร
นอยกวา 10 ไร
ชวง 11-20 ไร
มากกวา 21 ไร
ลักษณะการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ปฏิบัติเอง
ใหคนอื่นทา
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชที่ใช้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
แลนเน็ต
กาม็อกโซน
พาราควอท
ไกลโพเซท
ราวด์อัพ
ไบกอน
อันมิก
ฟูจิ
การมีโรคประจาตัว
ไมมี
มี

จานวน (ร้อยละ)
73 (73.0)
54 (54.0)
17 (17.0)
14 (14.0)
15 (15.0)
23 (23.0)
47 (47.0)
22 (22.0)
8 (8.0)
75 (75.0)
18 (18.0)
7 (7.0)
75 (75.0)
18 (18.0)
7 (7.0)
71 (71.0)
29 (29.0)
25 (25.0)
46 (46.0)
43 (43.0)
37 (37.0)
9 (9.0)
9 (9.0)
8 (8.0)
7 (7.0)
64 (64.0)
36 (36.0)
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จากการส ารวจกลุ มเกษตรในหมูบานเหมืองลึ ก ในด านความรูพบว าส ว นใหญขอที่ มี
คะแนนความรูที่ตอบถูกมากที่สุด คือ การปฏิบัติตัวที่ถูกตองขณะฉีดพนหรือใชสารเคมีทางการเกษตร
โดยการใชผาปิดจมูก สวมถุงมือและเสื้อผามิดชิด ใสรองเทาบู฿ท รอยละ79.0 และพบวาทัศนคติสวน
ใหญที่เห็นดวยอยางยิ่งวาสารเคมีทางการเกษตรเป็นอันตรายตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมรอยละ 41.0
และมีทัศนคติไมเห็นดวยอยางยิ่งขณะพนหรือใชสารเคมีทางการเกษตรไมควรสวมเสื้อเพราะอึดอัด
รอยละ 48 และพฤติกรรมที่มักทาเป็นประจาโดยสวนใหญกอนการปฎิบัติตนในการใชสารเคมีทาง
การเกษตรคือ ทาการทดสอบเครื่องมือและอุปกรณ์กอนออกปฏิบัติงาน รอยละ 73 และขณะการ
ปฎิบัติตนในการใชสารเคมีทางการเกษตรโดยสวนใหญ ใชผาปิดปากและจมูกหรือใสหนากากขณะฉีด
พนหรือใชสารเคมี รอยล81และหลังการปฏิบัติตนการใชสารเคมีในการเกษตร โดยการลางมือและ
หนาดวยสบูกอนรับประทาน
อาหาร รอยละ94 ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงจานวนและรอยละของขอมูลดานความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติในการใช
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของกลุมเกษตรกรบานเหมืองลึก ตาบลโปุงแพร อาเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย
โดยจาแนกตามรายขอ (n= 100 คน)
ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ข้อคาถาม
1. สารเคมีทางการเกษตรสามารถเขาสูรางกายไดกี่ทาง ทางใดบาง
2. การใชสารเคมีทางการเกษตรมีผลเสียอยางไร
3.พาราควอท เป็นสารเคมีทางการเกษตรประเภทใด
4.ทานมีวิธีการเลือกใชสารเคมีทางการเกษตรที่ถูกตองควรทาอยางไร
5.การเลือกซื้อสารเคมีทางการเกษตร ทานควรพิจารณาองค์ประกอบของ
ผลิตภัณฑ์อยางไรบาง
6.ทานทราบไดอยางไรวาสารเคมีทางการเกษตรชนิดใดมีอันตรายตอรางกาย
มากนอยอยางไร
7.วิธีการใชสารเคมีทางการเกษตรที่ถูกตอง ควรปฏิบัติอยางไร
8. การผสมสารเคมีทางการเกษตรที่ถูกตองควรทา อยางไร
9. สารเคมีทางการเกษตร หลังจากใชแลวสามารถตกคางอยูที่ใดบาง
10.ขณะฉีดพนหรือใชสารเคมีทางการเกษตร การปฏิบตั ิตัวที่ถูกตองควรทา
อยางไร
11. หลังใชสารเคมีทางการเกษตร ควรปฏิบัตติ นอยางไร
12.สารเคมีทางการเกษตร ที่เหลือจากการใชแลวควรเก็บอยางไร
13.กระปองหรือขวดหรือซองที่บรรจุสารเคมีทางการเกษตร ที่ใชหมดแลว

ตอบถูกตอง
71 (71.0)
77 (77.0)
77 (77.0)
72 (72.0)
66 (66.0)

ตอบผิด
29 (29.0)
23 (23.0)
23 (23.0)
28 (28.0)
33 (33.0)

71 (71.0)

29 (29.0)

69 (69.0)
63 (63.0)
78 (78.0)
79 (79.0)

31 (31.0)
37 (37.0)
22 (22.0)
21 (21.0)

66 (66.0)
75 (75.0)
76 (76.0)

33 (33.0)
25 (25.0)
24 (24.0)
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ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ข้อคาถาม
ควรทาอยางไร
14. ผูที่ไดรับพิษสารเคมีทางการเกษตร สะสมนาน ๆ จะมีอาการอยางไร
15.การปฐมพยาบาลเบื้องตน เมื่อถูกสารเคมีทางการเกษตรหกรดเสือ้ ผาควร
ทาอยางไรเป็นอันดับแรก
16.การปฐมพยาบาลเบื้องตน เมื่อดื่มหรือทานสารเคมีทางการเกษตรเขาไป
ควรทาอยางไร

ตอบถูกตอง

ตอบผิด

77 (77.0)
77 (77.0)

23 (23.0)
23 (23.0)

68 (68.0)

32 (32.0)

ทัศนคติและความเชื่อในการใช้สารเคมีทางการเกษตร
ข้อคาถาม
ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย
ด้วย
อย่างยิ่ง
1.สารเคมีทางการเกษตรเขาสูรางกายคนเราไดโดย
การกินเทานั้น
2.สารเคมีกาจัดศัตรูพืชเป็นอันตรายตอแมลงที่เป็น
ศัตรูพืชเทานั้น ไมเป็นอันตรายตอมนุษย์แตอยางไร
3.การใชสารเคมีกาจัดศัตรูพืชบอย ๆ ครั้งจะตอง
เพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ ปูองกันการดื้อยา
4.การผสมสารเคมีกาจัดศัตรูพืชหลายชนิด
(มากกวาคาแนะนาในฉลาก) เขาดวยกันทา ใหการ
กาจัดศัตรูพืชไดผลดียิ่งขึ้น และไมมีผลเสียแต
อยางไร
5.การใชไมคนสารเคมีทางการเกษตร แทนการใช
มือทาใหปลอดภัยจากการสัมผัสสารเคมี
6.การผสมสารเคมีทางการเกษตรในปริมาณที่
มากกวาที่ฉลากกาหนดทาใหไดผลผลิตพืชสูง
7.การพนสารเคมีทางการเกษตรถาหากอยูเหนือ
ทิศทางลมแลวไมตองใชอุปกรณ์ปอู งกัน
8.สารเคมีทางการเกษตรเป็นอันตรายตอสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดลอม
9.เมื่อรูสึกวาไดรับสารเคมีทางการเกษตร ควรดื่ม
น้ามะพราวเพื่อขับพิษสารเคมีออกจากรางกาย
10.ควรดื่มน้ามาก ๆ หลังจากสัมผัสสารเคมี

43
(43.0)
23
(23.0)
19
(19.0)
19
(19.0)

23
(23.0)
25 (25.0)

3
(3.0)
19
(19.0)
43
(43.0)
5
(5.0)
14
(14.0)
5 (5.0)

6
(6.0)
31 (31.0)

30 (30.0)
31 (31.0)

30 (30.0)
5
(5.0)
6
(6.0)
6

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

10
(10.0)
12
(12.0)
22
(22.0)
22
(22.0)

10
(10.0)
23
(23.0)
14
(14.0)
12
(12.0)

14 (14.0)

14
(14.0)
20
(20.0)
11
(11.0)
12
(12.0)
38
(38.0)
37

42
(42.0)
17
(17.0)
9 (9.0)

35 (35.0)

37
(37.0)
24
(24.0)
31

17 (17.0)
15 (15.0)
16 (16.0)

13 (13.0)
7
(7.0)
41 (41.0)
18 (18.0)
21 (21.0)
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ทางการเกษตรเพื่อใหพิษของสารเคมีหมดไปจาก
รางกาย
11.การออกกาลังกายเพื่อใหเหงื่อออกเป็นการขับ
พิษสารเคมีออกจากรางกาย
12.ขณะพนหรือใชสารเคมีทางการเกษตรไมควร
สวมเสื้อเพราะอึดอัด
13.สารเคมีทางการเกษตร จะสามารถตกคางใน
ผลผลิต และเป็นอันตรายตอผูบ ริโภค
14.เกษตรกรสามารถใชวิธีการอื่นๆ ในการกาจัด
ศัตรูพืช หรือเพิ่มผลผลิต นอกจากการใชสารเคมี
ทางการเกษตรเพียงอยางเดียว

5
(5.0)
48
(48.0)
10
(10.0)
9 (9.0)

(6.0)

(37.0)

(31.0)

4
(4.0)
25 (25.0)

24
(24.0)
7 (7.0)

41
(41.0)
6 (6.0)

26 (26.0)

5
(5.0)
11
(11.0)

5 (5.0)

41
(41.0)
46
(46.0)

39 (39.0)

10
(10.0)

พฤติกรรมการปฏิบัติตนในการใช้สารเคมีทางการเกษตร
ข้อคาถาม
ทาเป็น
ทาเป็น
ประจา
บางครั้ง
ก่อนการใช้
1.ทานศึกษาชนิดของสารเคมีทางการเกษตรใหเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์
2.ทานเลือกใชสารเคมีทางการเกษตรตามคาแนะนาของเกษตรกร
เพื่อนบาน
3.ทานอานฉลากคาแนะนากอนใชปฏิบัติตามคาแนะนาในฉลาก
ทุกขั้นตอน
4.ทานควรสอบเครื่องมือและอุปกรณ์กอนออกปฏิบัติงาน
5.ทานนาบุคคลที่ไมเกี่ยวของและสัตว์เลี้ยงออกจากบริเวณที่จะ
ฉีดพนหรือใชสารเคมี
ขณะใช้
6.ทานสวมถุงมือขณะฉีดพนหรือใชสารเคมี
7.ทานใชผาปิดปากและจมูกหรือใสหนากากขณะฉีดพนหรือใช
สารเคมี
8.ทานสูดดมสารเคมีทางการเกษตรเพื่อตรวจเช็คดูวาเป็นของจริง
หรือของปลอม
9.ทานผสมสารเคมีดวยมือ
10.ทานผสมสารเคมีหลายๆชนิดเขาดวยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
11.ทานสวมเสื้อผาที่มิดชิดปูองกันสารเคมีขณะฉีดพนหรือใช

14 (14.0)

24 (24.0)

ไม่ทาเลย

43 (43.0)

40 (40.0)

17 (17.0)

27 (27.0)

56 (56.0)

17 (17.0)

62 (62.0)

32 (32.0)

6(6.0)

73 (73.0)
60 (60.0)

21 (21.0)
26 (26.0)

6(6.0)
14 (14.0)

77 (77.0)
81 (81.0)

21 (21.0)
13 (13.0)

2 (2.0)
6(6.0)

12 (12.0)

13 (13.0)

75 (75.0)

6 (6.0)
16 (16.0)
81 (81.0)

5 (5.0)
29 (29.0)
10 (10.0)

89 (89.0)
55 (55.0)
9 (9.0)
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พฤติกรรมการปฏิบัติตนในการใช้สารเคมีทางการเกษตร
ข้อคาถาม
ทาเป็น
ทาเป็น
ประจา
บางครั้ง
สารเคมี
12.ทานสวมหมวกขณะฉีดพนหรือใชสารเคมี
13.ทานสวมแวนตาขณะฉีดพนหรือใชสารเคมี
14.ทานสวมรองเทาบู฿ตขณะฉีดพนหรือใชสารเคมี
15.ทานสูบบุหรี่หรือดื่มน้าขณะฉีดพนหรือใชสารเคมี
16.ทานฉีดพนหรือใชสารเคมีทางการเกษตร ขณะลมแรง
17.ทานยืนอยูเหนือทิศทางลม ขณะฉีดพนหรือใชสารเคมี โดยไม
ใชอุปกรณ์ปูองกัน
หลังใช้
18.ทานลางภาชนะบรรจุสารเคมีทางการเกษตรลงในแหลงน้า
19.ทานทิ้งภาชนะบรรจุสารเคมีทางการเกษตรลงในแหลงน้า
20.ทานลางภาชนะดวยผงซักฟอกกอนเก็บ
21.ทานถอดชุดที่สวมใสขณะฉีดพนหรือใชสารเคมีดวยผงซักฟอก
ทันทีหลังเสร็จงาน
22.ทานเก็บสารเคมีในตูส าหรับเก็บสารเคมี
23.ทานภาชนะที่ใสสารเคมีการเกษตรที่ใชหมดแลวควรนาไปฝัง/
เผา
24.ทานลางมือและหนาดวยสบูกอนรับประทานอาหาร

ไม่ทาเลย

80 (80.0)
74 (74.0)
92 (92.0)
25 (25.0)
5 (5.0)
20 (20.0)

13 (13.0)
17 (17.0)
3 (3.0)
5 (5.0)
16 (16.0)
15 (15.0)

7 (7.0)
9 (9.0)
5 (5.0)
70 (70.0)
79 (79.0)
65 (65.0)

4 (4.0)
3 (3.0)
58 (58.0)
66 (66.0)

11 (11.0)
3 (3.0)
26 (26.0)
17 (17.0)

85 (85.0)
94 (94.0)
16 (16.0)
17 (17.0)

74 (74.0)
64 (64.0)

17 (17.0)
17 (17.0)

9 (9.0)
19 (19.0)

94 (94.0)

6 (6.0)

0

ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชต่อระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส
ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะของกลุมตัวอยาง ระดับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชตอระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส พบวา ลักษณะการใชสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
โดยตรงเทานั้นที่มีความสัมพันธ์กับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสที่ไมปลอดภัยอยางมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงคาความแตกตางของลักษณะทั่วไป ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชสารเคมี
กาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบานเหมืองลึก จาแนกตามระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส
ข้อมูล
อายุ (ปี)
ต่ากวา 25
อายุ 26-40
อายุ 41-60
อายุมากกวา 60
เพศ
ชาย
หญิง
สถานภาพสมรส
โสด
แตงงาน
หมาย หยา ราง
ระดับค่าดัชนีมวลกาย
ผอม (18.5)
ปกติ (18.6-24.9)
น้าหนักเกิน (25-29.9)
อวน (มากกวา 30.0)
ระยะเวลาในการอาศัยในชุมชน
ต่ากวา 15 ปี
ชวง 16-29 ปี
มากกวา 30 ปี
สถานะทางครอบครัว
หัวหนาครอบครัว
คูสมรส
บุตร
พอ แม
การศึกษา
ไมไดจบการศึกษา
ประถมศึกษา

ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส
ไม่ปลอดภัย (n=72) ปลอดภัย (n=28)
n(%)
n(%)

P-value

6 (8.3)
8 (11.1)
30 (41.7)
28 (38.9)

3 (10.7)
1 (3.6)
12 (42.9)
12 (42.9)

1.487

0.685

31 (43.1)
41 (56.9)

12 (42.9)
16 (57.1)

0.000

0.986

14 (19.4)
52 (72.2)
6 (8.3)

10 (35.7)
14 (50.0)
4 (14.3)

4.446

0.108

6 (8.3)
54 (75.0)
10 (13.9)
2 (2.8)

2 (7.1)
22 (78.6)
3(10.7)
1 (3.6)

0.268

0.966

10 (13.9)
10 (13.9)
52 (72.2)

4 (14.3)
3 (10.7)
21 (75.0)

0.180

0.914

40 (55.6)
13 (18.1)
10 (13.9)
9 (12.5)

14 (50.0)
4 (14.3)
4 (14.3)
6 (21.4)

1.357

0.716

17 (23.6)
30 (41.7)

6 (21.4)
17 (60.7)

5.012

0.171
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ข้อมูล

ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส
ไม่ปลอดภัย (n=72) ปลอดภัย (n=28)
n(%)
n(%)
17 (23.6)
5 (17.9)
8 (11.1)
0 (0.0)

มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี
ระยะเวลาทาเกษตรกรรม
นอยกวา 10 ปี
41 (56.9)
ชวง 11-20 ปี
22 (30.6)
มากกวา 20 ปี
9 (12.5)
พื้นที่สาหรับทาการเกษตร
นอยกวา 10 ไร
57 (79.2)
11-20 ไร
12 (16.7)
มากกวา 21 ไร
3 (4.2)
การมีโรคประจาตัว
ไมมี
48 (66.7)
มี
24 (33.3)
ลักษณะการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ปฏิบัติเอง
47 (65.3)
ใหคนอื่นทา
25 (34.7)
ระดับความรู้การใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ระดับต่า
4 (5.6)
ระดับปานกลาง
32 (44.4)
ระดับสูง
36 (50.0)
ระดับทัศนคติการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ระดับต่า
22 (30.6)
ระดับปานกลาง
35 (48.6)
ระดับดีมาก
15 (20.8)
ระดับพฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ระดับต่า
9 (12.5)
ระดับปานกลาง
27 (37.5)
ระดับดีมาก
36 (50.0)
*คานัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับนัยสาคัญ P-value< 0.05

P-value

16 (57.1)
9 (32.1)
3 (10.7)

4.942

0.084

18 (64.3)
6 (21.4)
4 (14.3)

3.798

0.150

16 (57.1)
12 (42.9)

0.794

0.487

24 (85.7)
4 (41.3)

4.089

0.043*

2 (7.1)
10 (35.7)
16 (57.1)

0.648

0.723

8 (28.6)
13 (46.4)
7 (25.0)

0.206

0.902

4 (14.3)
7 (25.0)
17 (60.7)

1.413

0.493
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อภิปรายผลการศึกษา
ความรูและพฤติกรรมการใชสารเคมีกาจัดศัตรูพืชของกลุมเกษตรกรในบานเหมืองลึกมีคาใน
ระดับที่สูง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สนาน พาดุลศิลป และ พิมาน ธีระรัตนสุนธร (สนาน ผดุง
ศิลป, 2556 และ พิมาน ธีระรัตนสุนทร, 2559) ซึ่งกลาววาความรูและพฤติกรรมการใชสารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชของกลุมเกษตรกรมีคาในระดับที่สูงเชนกัน อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยางมีการใชสารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชเป็นประจาและมีการเรียนรูจากเพื่อนบานและรานขายสารเคมีกาจัดศัตรูพืชรวมดวย แตผล
ของทัศนคติตอการใชสารเคมีกาจัดศัตรูพืชในกลุมเกษตรกรบานเหมืองลึกมีคาในระดับปานกลาง ซึ่ง
แตกตางจาก ทองพูล แกวกาญ (ทองพูล แกวกา, 2557) ที่พบวาทัศนคติมีระดั บคาทัศนคติที่ต่า
นอกจากนั้นผลการศึกษาแสดงใหเห็นอีกวา ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสของกลุมเกษตรกรบาน
เหมืองลึกมีระดับไมปลอดภัย รอยละ 72.0 ซึ่งคลายคลึงกับ ณัฐพร ปลื้มจันทร์ (ณัฐพร ปลื้มจันทร์
และณิชชาภัทร ขันสาคร, 2559) ที่พบวาเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส มีร ะดับไมปลอดภัยสูง เมื่อ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของคุณลักษณะของกลุมตัวอยาง ระดับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
ใชสารเคมีกาจัดศัตรูพืชตอระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส พบวาไมมีความสัมพันธ์กับระดับเอนไซม์
โคลีนเอสเตอเรสที่ไมปลอดภัย ในสวนกลุมเกษตรกรที่มีลักษณะการใชสารเคมีกาจัดศัตรูพืชโดยตรงมี
ความสัมพันธ์กับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสที่ไมปลอดภัย ซึ่งมีผลการศึกษาที่ขัดแยงกับงานวิจัย
ของพิมาน รัตนสุนทร (พิมาน ธีระรัตนสุนทร, 2559) ที่พบวา อายุ ระดับความรู และพฤติกรรมเป็น
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ตอระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส
สรุปผลการศึกษา
ความรู และพฤติกรรมการใชสารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในบานเมืองลึก มีระดับคา
ความรูและพฤติกรรมที่สูง สวนทัศนคติการใชสารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในบานเมืองลึก มี
ระดับคาทัศนคติที่ปานกลาง กลุมเกษตรกรที่มีการใช สารเคมีกาจัดศัตรูพืชโดยตรงมีความสัมพันธ์กับ
ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสที่ไมปลอดภัยอยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แมวาความรู
ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชสารเคมีกาจัดศัตรูพืชในบานเมืองลึก อยูในระดับที่สูง แตระดับโคลีน
เอสเตอเรส เอนไซม์ยังมีคาที่ไมปลอดภัยสูงอยู
เอกสารอ้างอิง (Reference)
กิตติพันธุ์ ยงฮะ. (2554). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเกษตรกรพื้นที่
อาเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสาธารณสุข
ศาสตร์. คณะสาธารณสุขศาสตร์. มหาวิทยาลัยบูรพา.

1079

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาบลแร อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร. (2556). เอ็นไซม์โคลีนเอสเตอ
เรส(Cholinesterase Enzymes) คืออะไร. สืบคนเมื่อ16 พฤษภาคม 2561, จาก
http://raepk.blogspot.com/2013/09/cholinesterase-enzymesacetylcholine.html
วิทญา ตันอารีย์. (2554). การประเมินผลกระทบสุขภาพจากการใชสารเคมีทางการเกษตรในการปลูก
พืชไร เขตเทศบาลเมืองแกนพัฒนา อาเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม. วิทยานิพนธ์สาธารณสุข
ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม.
ทองพูล แกวกา. (2557). ความเสี่ยงในการใชสารเคมกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตาบลวังทอง อาเภอ
นาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู. วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2(4),
117-128.
ยุพาพร สุยะใหญ และรชดา ครูซ. (2561). รายงานการฝึกปฏิบัติงานภาคชุมชน ณ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านห้วยส้านพลับพลา. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม
ฟูาหลวง. เชียงราย.
สานักโรคจากกการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค. (2558). องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรูพืช โดยกระดาษทดสอบโคลีน
เอสเตอเรส (Cholinesterase reactive paper) สาหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในหน่วย
บริการสุขภาพปฐมภูมิ. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. นนทบุรี.
สนาน ผดุงศิลป. (2556). ความรูและพฤติกรรมการใชสารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตาบลวัง
สรรพรส อาเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี. ปัญหาพิเศษของการศึกษาตามหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาลัยการ
บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี.
สายธาร ไชยสัจ. (2557). ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชสารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรใน
เขตตาบลหนองไขนก อาเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาวิจัยศึกษาศาสตร
บัณฑิต. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาสารคาม.
พิมาน ธีระรัตนสุนทร. (2559). ปัจจัยที่มีผลตอระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดเกษตรกรที่ปลูก
สมโอใน ตาบลคลองนอย อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารอนามัย
สิ่งแวดล้อม. 18(4), 3-15.
ณัฐพร ปลมื้จนัทร์ และณิชชาภัทร ขันสาคร. (2559). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับเอนไซม์โคลีน
เอสเทอเรสในเลือดของเกษตรกรในตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี.

1080

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์. คณะสาธารณสุขศาสตร์.
มหาวิทยาลัยมหิดล.
Krejcie R.V. and Morgan D.W. (1970). Determining sample size for research activities.
Educational and Psychological Measurement. 30, 607-610. สืบคนเมื่อ16
พฤษภาคม 2561 จาก
https://home.kku.ac.th/sompong/guest_speaker/KrejcieandMorgan_article.pdf
Thai pan. (2560). ผลการเฝูาระวังสารพิษตกคางในผักผลไม ปี 2560. สืบคนเมื่อ16 พฤษภาคม
2561, จาก www.thaipan.org/sites/default/files/file/pesticide_doc36.pdf
Wongwichit D., Siriwong W., and Robson M.G. (2012). Herbicide Exposure to Maize
Farmers in Northern Thailand: Knowledge, Attitude, and Practices. Journal of
Medicine and Medical Sciences. 3(1); 034-038.

1081

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4
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บทคัดย่อ
โรคไตเรื้อรังกลายเป็นปัญหาที่สาคัญทางสาธารณสุขอยางหนึ่ง โดยความสัมพันธ์กับอายุที่
เพิ่มขึ้น และมีความเสื่อมของไตมากขึ้นเมื่อมีภาวะโรคแทรกซอนที่สาคัญคือภาวะโรคเบาหวาน เมื่อ
การทางานของไตเสื่อมลงจนเขาสูระยะที่รุนแรงขึ้นจะสงผลตอภาวะเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดได
ในอนาคต และสงผลใหอัตราการกรองไตลดลงซึ่งคานวณคาประมาณอัตราการกรองไต (estimate
glomerular filtration rate; eGFR) ไดดวยสมการตางๆไดแก Cockcroft-Gault, MDRD และ
CKD-EPI ซึ่งตามเกณฑ์ NKF กาหนดเกณฑ์วินิจฉัยโรคไตเรื้อรังคือมี eGFR < 60 มิลลิลิตร/นาที/1.73
ตารางเมตร จึงเป็นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อศึกษาอัตราการกรองผานไตโดยใชสูตรคานวณ C-G,
MDRD และ CKD-EPI รวมกับปัจจัยตางๆเปรียบเทียบระหวางกลุมตัวอยางผูสูงอายุที่มีและไมมีภาวะ
โรคเบาหวานรวมดวย จากผลการศึกษาพบวา ความชุกโรคไตเรื้อรังที่ไดจากการคานวณดวยสมการ
C-G มีจานวนมากที่สุด MDRD และ CKD-EPI รองลงมาตามลาดับ ปัจจัยน้าหนัก, ความดันโลหิต ,
Glucose, BUN, Creatinine, ไขมันคลอเรสเตอรอล, ไตรกลีเซอไรด์, ไลโปโปรตีนคลอเรสเตอรอล
ชนิดความหนาแนนสูง , ไลโปโปรตีนคลอเรสเตอรอลชนิดความหนาแนนต่า, ไกลโคซิเลทเต็ด
ฮีโมโกลบิน, ระดับ hs-CRP และปริมาณเอนไซม์ NAG มีความแตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่
0.05 เชนเดียวกันเมื่อคานวณดวยสมการทั้งสามและพบวามีความสัมพันธ์กับกลุมผูปุวยที่มีภาวะไต
เรื้อรังรวมกับโรคเบาหวาน การศึกษานี้จึงชวยในการพิจารณาประเมินภาวะโรคไตเรื้อรังดวยสมการ
ตางๆรวมกันกับอาการแสดงทางคลินิกของผูปุวยได
คาสาคัญ: โรคไตเรื้อรัง คาประมาณอัตราการกรองไต Cockcroft-Gault MDRD CKD-EPI
Abstract
Chronic kidney disease (CKD) has become a serious public health issue, which
is associated with aging and complicated from other cause that diabetes mellitus
(DM) is major. Kidney was damaged may be lead to end-stage renal disease (ESRD),
increased cardiovascular morbidity and mortality and decreased glomerular filtration
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rate (GFR) that calculated by other equations such Cockcroft-Gault (C-G), Modification
of Diet in Renal Disease (MDRD) and Chronic Kidney Disease Epidemiology (CKD-EPI).
NKF Guideline definitive patients who have a GFR less than 60 ml/min/1.73 m2 are
diagnosed as having CKD. So this research purposed to study estimate glomerular
filtration rate by C-G, MDRD and CKD-EPI equations to compare and study correlation
of risk factors between CKD group and CKD combine DM group by Chi-Square test
statistic. It was found that use of C-G equation showed the high CKD prevalent from
C-G by MDRD and CKD-EPI equations respectively. Weigh, Blood pressure, Glucose,
BUN, Creatinine, Total Cholesterol, Triglyceride, high density lipoprotein-cholesterol
(HDL-C), low density lipoprotein-cholesterol (LDL-C), glycosylated hemoglobin
(HbA1c), high sensitivity- C reactive protein (hs-CRP) and N-acetyl-β-Dglucosaminidase (NAG) in urine were significant differences (p-value <0.05) and
correlated to eGFR in CKD combined DM group when compute by all equations. This
results may help decision making to diagnostic CKD with clinical symptoms of
complicated patients.
Keywords: Chronic kidney disease, estimate glomerular filtration rate, CockcroftGault, MDRD, CKD-EPI
บทนา
โรคไตเรื้อรังเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สาคัญอยางหนึ่งของประเทศไทย เนื่องดวยอาการ
แสดงของโรคนั้นจะไมแสดงชัดเจนเมื่อไตเริ่มเสื่อมในเบื้องตน จนกวาไตจะถูกทาลายจนสูญเสียการ
ทางานสงผลใหรางกายเกิดการคลั่งของของเสีย เกิดการเสียสมดุลน้าและแรธาตุ นอกจากนี้ยังสงผล
ตอการผลิตฮอร์โมนบางชนิดที่สรางจากไตได1 ความเสื่อมของไตนั้นเกิดขึ้นไดเมื่อมีอายุที่เพิ่มมากขึ้น
จากหลายการศึ ก ษาพบว า ปั จ จั ย สั ม พั น ธ์ ที่ มี ผ ลต อ ความเสื่ อ มของไตนอกจากอายุ แ ล ว ยั ง มี
ปัจจัยพื้นฐานไดแกเพศ, เชื้อชาติ, สภาพโภชนาการ, ภาวะโรคอื่นๆแทรกซอน เป็นตน2 จากขอมูล
ของสมาคมโรคไตแหงประเทศไทย ปีพ.ศ. 2555 พบวา สาเหตุที่สาคัญสวนใหญมาจากโรคเบาหวาน,
ความดันโลหิตสูง, โรคอวน, ไขมันในเลือดสูง เป็นตน 3 ซึ่งสงอาจผลกระตุนพัฒนาการดาเนินโรคไต
เรื้อรังเขาสูระยะสุดทาย (end-stage ranal disease; ESRD) ไดเร็วขึ้น จนจาเป็นตองเขารับฟอกไต
ซึ่งมีคาใชจายสูงและผลการรักษาอาจยังไมดีพอ เนื่องจากโรคไตเป็นภาวะแทรกซอนที่เกิดกับหลอด
เลือดขนาดเล็ก (micro-vascular complication) เชนเดียวกับผูปุวยโรคเบาหวานจึงสงผลสัมพันธ์
กันของทั้งสองโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้ งทาง hemodynamic ที่เกิดจากความดันสูงภายในหลอด
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เลือดไตเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของฮอรโมนตางๆ (prostanoids, nitric oxide, vascular
endothelial growth factor (VEGF) รวมกับการทางานของ renin-angiotensin-aldosterone
systems (RAS) และ endothelin systems) ทาใหเกิดความผิดปกติของระบบควบคุมอัตโนมัติของ
หลอดเลือดภายในไตจนเกิดสภาพ และการเปลี่ยนแปลงทางเมตาบอลิซึมของผูปุวยโรคไตที่มีระดับ
น้าตาลในเลือดที่สูงทาใหเกิดการสราง glucose transporters เพิ่มขึ้น เพื่อนาน้าตาลเขาสูเซลลทาให
เกิดพยาธิสภาพที่ไตสงผลใหไตทางานลดลง 4 นอกจากนี้ผูปุวยโรคไตเรื้อรังยังมีความสัมพันธ์ตอการ
เกิดภาวะโรคหลอดเลือดและหัวใจ (cardiovascular disease) และโรคหลอดเลือดแดงแข็งตัว
(atherosclerosis) ได 5
ในปีพ.ศ. 2545 Nation Kidney Foundation (NKF) ประเทศสหรัฐอเมริกาไดกาหนด
เกณฑ์มาตรฐานการวินิ จฉัยและการแบงระยะของโรคไตเรื้อรังดวยคาประเมินอัตราการกรองไต
(estimate glomerular filtration rate; eGFR) เป็น 5 ระยะดังนี้ ระยะที่ 1 มีคา eGFR ≥ 90
มิลลิลิตร/นาที/1.73 ตารางเมตร การทางานของไตปกติ, ระยะที่ 2 มีคา eGFR เทากับ 60-89
มิลลิลิตร/นาที/1.73 ตารางเมตร การทางานของไตลดลงเล็กนอย, ระยะที่ 3 มีคา eGFR เทากับ 3059 มิลลิลิตร/นาที/1.73 ตารางเมตร การทางานของไตลดลงปานกลาง, ระยะที่ 4 มีคา eGFR เทากับ
15-29 mL/min/1.73 m2 การทางานของไตลดลงอยูในระดับที่รุนแรงและระยะที่ 5 มีคา eGFR <
15 มิลลิลิตร/นาที/1.73 ตารางเมตร เป็นโรคไตระยะสุดทาย (end-stage ranal disease; ESRD) ซึ่ง
ผูที่มีคา eGFR < 60 มิลลิลิตร/นาที/1.73 ตารางเมตร ติดตอกันตั้งแต 3 เดือนขึ้นไปจัดวาเป็นผูปุวย
โรคไตเรื้อรัง (Chronic kidney disease) 6 คา eGFR ที่ไดมาจากการคานวณดวยสูตรตางๆ ใน
ปัจจุบันมีการหลากหลายงานวิจัยที่ศึกษาความเสื่อมของไตดวยคาอัตราการกรองไตโดยมีที่มาจาก
หลากหลายสมการ ซึ่งสูตรสมการที่ใชกันทั่วไปไดแก Cockcroft-Gault, Modification of Diet in
Renal Disease Study (MDRD) และ CKD-EPI โดยเป็นการนาคาซีรั่มครีเอทินินของคนไขมาใชใ น
การคานวณรวมกับตัวแปรตางๆ ซึ่งมีความสาคัญกับการประเมินภาวะการทางานของไตและดูแล
รักษาไดอยางถูกตองเพื่อชะลอความเสื่อมของไตนั้นจนเขาสูระยะสุดทายของโรคซึ่งจาเป็นตองไดรับ
การรักษาบาบัดทดแทนไตดวยวิธีตางๆ เชนการลางไตผานชองทอง การฟอกเลือดหรืออาจถึงขั้นไดรับ
การปลูกถายไต ซึ่งการรักษาที่กลาวมานั้นลวนแตสงผลตอการดารงชีวิตประจาวัน และใหคาใชจาย
ในการรั กษาเป็ น จานวนมาก สงผลตองบประมาณดานการดูแลสุ ขภาพของประชาชนกลุ มนี้ของ
รัฐบาลดวยเชนกัน ดังนั้นการศึกษานี้จึงจะแสดงใหเห็นถึงปัจจัยเสี่ยงที่มีผลตอ ภาวะโรคไตเรื้อรังที่ได
จากคานวณดวยสูตรสมการ Cockcroft-Gault, MDRD และ CKD-EPI และแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธ์ของปัจจัยตางๆของโรคไตเรื้อรังรวมกับโรคเบาหวาน
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาอัตราการกรองผานไตโดยใชสูตรคานวณ Cockcroft-Gault, re-expressed MDRD
และ CKD-EPI ในกลุมตัวอยางผูสูงอายุที่มีและไมมีประวัติการวินิจฉัยจากแพทย์วามีภาวะเบาหวาน
2. ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหวางอัตราการกรองผานไตรวมกับปัจจัยที่เกี่ยวของ ไดแกปัจจัย
น้าหนัก, ความดันโลหิต, Glucose, BUN, Creatinine, ไขมันคลอเรสเตอรอล, ไตรกลีเซอไรด์, ไลโป
โปรตีนคลอเรสเตอรอลชนิดความหนาแนนสูง , ไลโปโปรตีนคลอเรสเตอรอลชนิดความหนาแนนต่า,
ไกลโคซิเลทเต็ดฮีโมโกลบิน, ระดับ hs-CRP และปริมาณเอนไซม์ NAG ในปัสสาวะ
วิธีดาเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัยเป็นการศึกษาในกลุมประชากรผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา 60 ปีขึ้นไป ตาบล
ทาโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งขนาดกลุมตัวอยางที่นามาศึกษาไดจากการคานวณขนาดกลุมตัวอยาง
โดยสูตรของ Taro Yamane

ซึ่งมีเกณฑ์คัดเลือกกลุมประชากรผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปีขึ้นไปที่เขารวมโครงการ มี
ขอมูลการตรวจสุขภาพ ไดแกขอมูลเพศ, อายุ, น้าหนัก, สวนสูง, เสนรอบเอว, คาดัชนีมวลกาย,
ความดันโลหิต, ระดับน้าตาลในเลือด, การตรวจการทางานของไตไดแกปริมาณยูเรียไนโตรเจนใน
เลื อด (BUN), ระดับ ครี เอทินิ น (Creatinine), การตรวจการระดับไขมัน ไดแกไขมันคลอ
เรสเตอรอลรวม (Total Cholesterol, TC), ไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride, TG), ไลโปโปรตีน
คลอเรสเตอรอลชนิดความหนาแนนสูง (HDL-C) และไลโปโปรตีนคลอเรสเตอรอลชนิดความหนาแนน
ต่า (LDL-C), ไกลโคซิเลทเต็ดฮีโมโกลบิน (HbA1c), ระดับ high sensitivity-C-reactive protein
(hs-CRP) และปริมาณเอนไซม์ N-acetyl-β-D-glucosaminidase (NAG) ในปัสสาวะ รวมถึงขอมูล
ประวัติการไดรับวินิจฉัยจากแพทย์วามีภาวะโรคเบาหวาน ซึ่งโครงการวิจัยดังกลาวผานเกณฑ์การ
พิจ ารณาตามแนวทางหลั กจริ ย ธรรมการวิจัยในคนที่เป็นมาตรฐานสากลแลว จากคณะกรรมการ
จริยธรรมในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
วิเคราะห์คาประมาณอัตราการกรองไตดวยสมการ ซึ่งคาความเขมขนของครีเอตินินในซีรัมที่
นามาใชในการคานวณหาจากวิธีการตรวจวิเคราะห์ดวย Enzymatic method มีหนวยเป็นมิลลิกรัม
ตอเดซิลิตร และอายุใชหนวยเป็นปี โดยสูตรสมการตางๆ มีดังนี้

1085

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

1. สมการ Cockcroft-Gault
eGFR = (140-อายุ) x น้าหนักตัว x 0.85 สาหรับผูหญิง/ความเขมขนของครีเอตินินใน
ซีรัม (mg/dl) x 72
2. สมการ MDRD
eGFR = 175 x SCr-1.154 x อายุ-0.203 x 0.742 สาหรับผูหญิง
3. สมการ CKD-EPI
ในเพศชาย
เมื่อคา serum creatinine ≤ 0.9 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร = 141 x (Scr/0.9)-0.411 x
0.993 age
เมื่อคา serum creatinine > 0.9 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร = 141 x (Scr/0.9)-1.209 x
0.993 age
ในเพศหญิง
เมื่อคา serum creatinine ≤ 0.7 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร = 144 x (Scr/0.7)-0.329 x
0.993 age
เมื่อคา serum creatinine > 0.7 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร = 144 x (Scr/0.7)-0.411 x
0.993 age
โดยผู ที่มีคาประมาณอัตราการกรองของไตต่ากวา 60 มิลลิ ลิตร/นาที/1.73 ตารางเมตร
นับเป็นผูที่มีภาวะไตเรื้อรังตามเกณฑ์การวินิจฉัยโรคของ Nation Kidney Foundation (NKF)
การวิเคราะห์ทางสถิติ
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาทั้งหมด เมื่อตรวจสอบการกระจายของขอมูลดวยโปรแกรมสถิติ
พบว า มี ก ารกระจายของข อ มู ล แบบไม ป กติ จึ ง น าเสนอข อ มู ล เป็ น ค า มั ธ ยฐาน (Median) และ
Interquatile (Q1-Q3) จากนั้นศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยตางๆที่เกี่ยวของระหวาง 2 กลุมตัวอยางที่มี
ภาวะโรคไตเรื้อรังรวมดวยดวยสถิติ Mann-Whitney U และศึกษาหาความสัมพันธ์ระหวางปัจจัย
เสี่ ย งที่เกี่ ย วข องกั บ ภาวะไตเรื้ อรั ง ที่ได จากการค านวณดว ยสมการทั้งสามด ว ยสถิติ Spearson’s
correlation โดยที่คา p<0.05 (2-tailed non-parametric tests) จะพิจารณาเป็นคาที่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติดวยโปรแกรมสถิติ
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ผลการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษามีจานวนทั้งหมด 557 รายแบงเป็นกลุมที่ 1 คือกลุมไมเป็น
โรคเบาหวานมีจานวน 175 รายและกลุมที่ 2 คือกลุมโรคเบาหวานมีจานวน 382 ราย เมื่อคานวณ
การคาประเมินการกรองไต (eGFR) ในทั้ง 2 กลุมตัวอยางที่มี eGFR < 60 mL/min/1.73 m2 ดวย
สมการ Cockcroft-Gault พบวากลุมที่ 1 มีจานวน 42 รายและกลุมที่ 2 มีจานวน 267 ราย ,คานวณ
ดวยสมการ MDRD พบวาจานวนตัวอยางที่ ในกลุมที่ 1 มีจานวน 32 รายและกลุมที่ 2 มีจานวน 250
ราย และเมื่อคานวณดวยสมการ CKD-EPI พบวาในกลุมที่ 1 มีจานวน 28 ราย และในกลุมที่ 2 มี
จานวน 245 ราย แสดงวามีผูปุวยโรคเบาหวานรวมกับโรคไตเรื้อรัง ดังตารางที่ 1
ตาราง1 รอยละของการวินิจฉัยโรคไตเรื้อรังเมื่อแบงตามเกณฑ์ NKF-CKD โดยคานวณดวยสมการ
Cockcroft-Gault, MDRD และ CKD-EPI ในกลุมตัวอยาง
Estimated glomerular
filtration rate (eGFR)
< 60 mL/min/1.73 m2
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2

Cockcroft-Gault

MDRD

CKD-EPI

N (%)

N (%)

N (%)

42 (13.59)
267 (86.41)

32 (11.35)
250 (88.65)

28 (10.26)
245 (89.74)

เมื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของปัจจัยตางๆระหวาง 2 กลุมตัวอยางดวยสถิติ สถิติ
Mann-Whitney U พบวาปัจจัยน้าหนัก , ระดับความดันโลหิตซิสโตลิก , ระดับความดันโลหิตได
แอสโตลิก, Glucose, BUN, Creatinine, TC, TG, HDL-C, LDL-C, HbA1c, hs-CRP และปริมาณ
เอนไซม์ NAG มีความแตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 เชนเดียวกันเมื่อคานวณดวย
สมการทั้งสามสมการและสาหรับกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมที่คานวณคา eGFR ดวยสมการ CKD-EPI ที่มี
คาต่ากวา 60 มิลลิลิตร/นาที/1.73 ตารางเมตร พบวามีปัจจัยเสนรอบเอวแตกตางกันอยางมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปัจจัย ดังตารางที่ 2 ผลความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยตางๆกับภาวะไต
เรื้อรังเมื่อคานวณคาประมาณอัตราการกรองไตดวยสมการ Cockcroft-Gault, MDRD และ CKD-EPI
ในกลุมไมเป็นโรคเบาหวานและกลุมผูปุวยโรคเบาหวาน เมื่อคานวณคาประมาณอัตราการกรองไต
ดวยสมการ Cockcroft-Gault ในกลุมที่ 1 พบวา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์คือ Creatinine, BUN และ
อายุ ในกลุมที่ 2 พบวาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์คือ อายุ , LDL-C, HDL-C, Cholesterol, สวนสูง,
Glucose, Creatinine, BUN, ปริมาณเอนไซม์ NAG ระดับ high sensitivity CRP และระดับความ
ดันโลหิตซิสโตลิก เชนเดียวกันกับการคานวณดวยสมการ MDRD แตเมื่อคานวณคาประมาณอัตรา
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การกรองไตด ว ยสมการ CKD-EPI ในกลุ ม ที่ 1 พบว า ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ คื อ Glucose,
Creatinine, BUN และในกลุมที่ 2 พบวาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ คือ อายุ , HbA1C, HDL-C, LDL-C,
Glucose, Creatinine, BUN, ปริมาณเอนไซม์ NAG ระดับ high sensitivity CRP และระดับความ
ดันโลหิตซิสโตลิก ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 2 ขอมูลกลุมตัวอยางและผลการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยตางๆ ระหวางกลุมตัวอยาง ซึ่งมีคาประมาณอัตราการกรองไตต่ากวา 60 มิลลิลิตร/นาที/1.73
ตารางเมตร เมื่อคานวณดวยสมการ Cockcroft-Gault, MDRD และ CKD-EPI (ขอมูล: Median (Q1-Q3))

Variable

Weigh (kg)
High (cm)
Waist
circumferenc
e (cm)
Systolic
blood
pressure
(mmHg)
Diastolic
blood
pressure

eGFR value calculated by
Cockcroft-Gault
Non-Diabetes
Diabetes
group
patients group
(50.2 65.0)
154. (149.0 5 159.0)
56.9

90.5

(82.8 94.5)

128. (116.8 0 134.0)

82.0

(72.8 90.0)

53.
0
154
.0

(48 .0 149.0)
(60.6 159.0)

pvalu
e

eGFR value calculated by MDRD
Non-Diabetes
group

0.04
(53.0 61.2
4
68.9)
156. (153.3 .985
5 160.0)

85. (80.0 0 95.0)

.213 91.5

131 (120.0 .0 149.0)

.015

79. (70.0 0 86.0)

.009 82.5

(86.1 96.0)

129. (117.8 0 137.0)
(72.0 90.0 )

pvalu
Diabetes
patients group e

53.
4
155
.0

(48.2 62.2)
(151.0 160.0)

eGFR value calculated by CKD-EPI
Non-Diabetes
group

0.00
(52.1 63.9
1
68.9)
156. (152.3 .115
5 160.0)

85. (80.0 0 95.0)

.072 63.9

134 (120.0 .0 150.0)

.049

79. (70.0 0 86.0)

.010 81.5

(92.5 86.6)

128. (117.8 5 136.0)
(72.0 90.0)

Diabetes
patients group
53.
4
155
.0

(48.1 62.2)
(151.0 160.0)

pvalu
e
0.002
.234

85. (80.0 0 95.0)

.035

133 (120.0 .0 150.0)

.037

79. (70.0 0 86.0)

.024

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

Variable

(mmHg)
Glucose
(mg/dl)
BUN (mg/dl)
Creatinine
(mg/dl)
Total
cholesterol
(mg/dl)
Triglyceride
(mg/dl)
HDL-C
(mg/dl)
LDL-C
(mg/dl)

eGFR value calculated by
Cockcroft-Gault
Non-Diabetes
Diabetes
group
patients group

(86.8 106.3)
(12.00 18.0
23.25)
97.0

1.18 (0.9 - 1.4)

117
.0
48.
0
4.4
7

(92.0 148.0)
(27.0 73.0)
(2.01 8.33)

165. (141.8 0 195.3)

160 (132.0 .0 192.0)

134. (104.0 0 205.1)
(34.0 43.5
58.0)
(59.1 78.2
114.2)

141
.0
38.
00
84.
0

(104.0 214.0)
(31.0 37.0)
(60.0 109.0)

pvalu
e

eGFR value calculated by MDRD
Non-Diabetes
group

<0.0
(87.3 97.0
01
102.0)
<0.0
(15.3 21.0
01
26.8)
<0.0
(1.12 1.27
01
1.51)
.340

160. (141.3 5 199.8)

139.
5
43.5
.016
0

(104.0 205.5)
(34.50 63.25)
(59.4 .733 81.6
111.9)
.768
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pvalu
Diabetes
patients group e

113
.5
50.
0
4.8
8

(90.0 147.0)
(30.8 74.0)
(2.25 8.43)

158 (129.0 .0 190.3)
139
.0
37.
50
82.
0

(103.8 211.3)
(31.00 46.25)
(59.9 108.0)

eGFR value calculated by CKD-EPI
Non-Diabetes
group

<0.0
(89.0 97.0
01
102.0)
<0.0
(15.3 22.0
01
28.5)
<0.0
(1.11 1.29
01
1.55)
.283

160. (141.0 5 190.3)

147.
0
43.5
.023
0

(104.3 205.5)
(34.50 60.00)
(58.3 .979 75.6
106.3)
.858

Diabetes
patients group

110
.0
52.
0
4.9
2

(90.0 144.5)
(32.0 74.0)
(2.30 8.56)

158 (129.0 .0 190.0)
140
.0
37.
00
82.
0

(104.0 212.5)
(31.00 46.50)
(59.2 108.0)

pvalu
e

.001
<0.0
01
<0.0
01
.483
.867
.047
.650

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

Variable

TG/HDL-C
HbA1c (%)
hs-CRP
(mg/l)
NAG (U/L)

eGFR value calculated by
Cockcroft-Gault
Non-Diabetes
Diabetes
group
patients group
2.9 (1.6 - 6.4)
6.7 (6.1 - 7.7)

3.6 (2.5 - 6.3)
6.2 (5.4 - 7.5)

2.3 (1.2 - 3.7)

6.9 (5.5 - 8.9)

16.3

(7.8 27.4)

33. (16.9 1 55.7)

pvalu
e

eGFR value calculated by MDRD
Non-Diabetes
group

.194 3.0
.015 6.4
<0.0
2.1
01
<0.0
14.4
01
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pvalu
Diabetes
patients group e

(1.6 - 6.9)
(6.0 - 7.5)

3.6 (2.5 - 6.2)
6.1 (5.4 - 7.3)

(1.2 - 4.2)

7.4 (5.6 - 8.9)

(6.9 - 26.6)

35. (19.2 7 59.6)

eGFR value calculated by CKD-EPI
Non-Diabetes
group

Diabetes
patients group

.320 3.2 (1.6 - 6.9)
.049 6.6 (6.0 - 7.7)
<0.0
2.2 (1.2 - 4.7)
01
<0.0
(7.9 14.4
01
27.2)

3.7 (2.5 - 6.2)
6.0 (5.4 - 7.3)
7.4 (5.6 - 8.9)
35. (19.1 3 59.4)

pvalu
e
.472
.012
<0.0
01
<0.0
01

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4
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ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยเสี่ยงกับภาวะไตเรื้อรัง เมื่อคานวณคาประมาณอัตราการกรองไตดวยสมการ Cockcroft-Gault,
MDRD และ CKD-EPI
Correlation
parameters

Age (Year)
Weigh (kg)
High (cm)
Waist
circumference
(cm)
BMI
Systolic blood
pressure (mmHg)
Diastolic blood
pressure (mmHg)
Glucose (mg/dl)

Chronic kidney disease (eGFR < 60 mL/min/1.73m2)
eGFR value calculated by Cockcroft-Gault
eGFR value calculated by MDRD
Non-Diabetes
Diabetes patients
Non-Diabetes
Diabetes patients
Correlation coefficient
r
p - value
r
p - value
r
p - value
r
p - value
p<
p<
-0.473
0.002*
0.404
-.323
.071 0.357
0.001**
0.001**
-.112
.479
-.002
.969
.114
.533
.070
.268
.067
.673
0.21
0.001*
.091
.619 0.132
0.036*

eGFR value calculated by CKD-EPI
Non-Diabetes
Diabetes patients
r

p - value

r

-.271

.163

.028
.160

.886
.417

p - value
p<
.341
0.001**
.070
.273
.121
.059

-.031

.844

.027

.658

-.145

.428

-.013

.835

.095

.631

-.016

.800

.157

.319

0.239

p<
0.001**

.008

.966

.100

.116

.087

.659

.086

.179

.024

.882

-0.206

0.001*

.270

.134

-0.172

0.006*

.210

.284

-0.182

0.004*

-.025

.876

-.014

.823

.045

.808

-.047

.456

.044

.824

-.050

.434

.009

.957

0.209

0.001*

.235

.196

0.183

0.004*

0.379

0.047*

0.155

0.015*

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

Correlation
parameters

BUN (mg/dl)
Creatinine
(mg/dl)
Total cholesterol
(mg/dl)
Triglyceride
(mg/dl)
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Chronic kidney disease (eGFR < 60 mL/min/1.73m2)
eGFR value calculated by Cockcroft-Gault
eGFR value calculated by MDRD
eGFR value calculated by CKD-EPI
Non-Diabetes
Diabetes patients
Non-Diabetes
Diabetes patients
Non-Diabetes
Diabetes patients
Correlation coefficient
r
p - value
r
p - value
r
p - value
r
p - value
r
p - value
r
p - value
p<
p<
p<
p<
-0.528
-0.814
-0.571
0.001*
-0.77
-0.527
0.004* -.761
0.001**
0.001**
0.001**
0.001**
p<
p<
p<
p<
p<
p<
-0.686
-0.971
-0.655
-0.986
-0.79
-.987
0.001**
0.001**
0.001**
0.001**
0.001**
0.001**
p<
p<
p<
.158
.318
0.265
.221
.223 0.248
.134
.495
.244
0.001**
0.001**
0.001**
-.033

.836

.100

HDL-C (mg/dl)

-.071

.654

0.255

LDL-C (mg/dl)

.139

.379

0.287

Triglyceride HDL
ratio

.025

.876

-.035

HbA1c (%)

-.112

.481

0.366

.102

-.064

.729

.097

-.142

.440

0.273

.319

.075

0.275

.569

.021

.907

-.048

p<
0.001**

-.293

.103

0.323

p<
0.001**
p<
0.001**

.125

.099

.617

.116

-.222

.255

.268

.197

.315

.264

.454

.221

.259

-.035

.584

p<
0.001**

-.070

.725

.302

p<
0.001**

p<
0.001**
p<
0.001**

.070
p<
0.001**
p<
0.001**

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

Correlation
parameters

NAG
hs-CRP

*p
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Chronic kidney disease (eGFR < 60 mL/min/1.73m2)
eGFR value calculated by Cockcroft-Gault
eGFR value calculated by MDRD
Non-Diabetes
Diabetes patients
Non-Diabetes
Diabetes patients
Correlation coefficient
r
p - value
r
p - value
r
p - value
r
p - value
p<
p<
.024
.881
-0.436
.081
.658 -0.353
0.001**
0.001**
p<
-.081
.609
-0.223
-.186
.308 -0.142
0.025*
0.001**

<

0.05,

**

p

eGFR value calculated by CKD-EPI
Non-Diabetes
Diabetes patients
r

p - value

.140

.476

-.012

.951

<

r

p - value
p<
-.379
0.001**
-0.129

0.044*

0.001

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

สรุปและอภิปรายผล
ผลการศึกษาพบวาในกลุมตัวอยางที่ไมไดเป็นโรคเบาหวานและกลุมผูปุวยโรคเบาหวานที่มี
คาประมาณอัตราการกรองไต (estimated glomerular filtration rate; eGFR) ต่ากวา 60
มิลลิลิตร/นาที/1.73 ตารางเมตร เมื่อคานวณคาประมาณอัตราการกรองไตดวยสมการ CockcroftGault, MDRD และ CKD-EPI แลว พบวากลุมผูปุวยโรคเบาหวานที่มีคาประมาณอัตราการกรองไตต่า
กวา 60 มิลลิลิตร/นาที/1.73 ตารางเมตรที่ไดจากการคานวณดวยสมการทั้งสามนั้น มีปัจจัยสัมพันธ์
ทางสถิติกับ ระดั บ ความดัน โลหิ ตซิส โตลิ ก ระดับ Glucose ไขมันคลอเรสเตอรอลรวม (Total
Cholesterol, TC) ไลโปโปรตีนคลอเรสเตอรอลชนิดความหนาแนนสูง (HDL-C) ไลโปโปรตีนคลอ
เรสเตอรอลชนิดความหนาแนนต่า (LDL-C) ไกลโคซิเลทเต็ดฮีโมโกลบิน (HbA1c) ระดับ high
sensitivity-C-reactive protein (hs-CRP) และปริมาณเอนไซม์ N-acetyl-β-D-glucosaminidase
(NAG) ในปัสสาวะเชนเดียวกันจากทั้งสามสมการซึ่งเป็นภาวะโรคไตแทรกซอนในโรคเบาหวาน โดยใน
กลุ ม ผู ปุ ว ยโรคเบาหวานที่ มี ร ะดั บ น้ าตาลในเลื อ ดสู งนั้ น จะส ง ผลให เ กิ ด การเปลี่ ยนแปลงทั้ ง ทาง
hemodynamic และ hypertropic pathway ขึ้นภายในรางกาย กลาวคือเกิดภาวะความดันโลหิต
สูงภายในหลอดเลือดซึ่งสงผลกระทบรวมถึงหลอดเลือดภายในไตที่มีลักษณะเป็นหลอดเลือดขนาดเล็ก
(micro-vascular) จึงสงผลตอการเพิ่มขึ้นของ GFR เป็นสาเหตุใหเกิด glumerulosclerosis และ
proteinuria ซึ่งมักพบเป็นสาเหตุหลักในผูปุวยโรคเบาหวานและโรคไตเรื้อรัง ภาวะความดันโลหิตใน
เลือดสูงนี้สาเหตุหนึ่งเป็นผลมาจากพยาธิสภาพภายในหลอดเลือดจากปัจจัยตางๆภายในหลอดเลือด
ดวยเชนกัน เชน การมีภาวะไขมันอุดตันในเสนเลือดซึ่งมีสาเหตุมาจากภาวะความผิ ดปกติของการเผา
ผลาญไขมันในผูปุวยเบาหวาน นอกจากนี้ยังสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางเมตาบอลิซึมของน้าตาล
กลูโคสที่สูงในรางกาย สงผลตอการนาน้าตาลเขาสูเซลล์จนทาใหเกิดพยาธิสภาพในหลอดเลือดขนาด
เล็กของไต โดยผานกลไกตางๆ สุดทายเกิดเป็นภาวะ Oxidative stress เกิดการสราง reactive
oxygen species (ROS) สงผลตอการภาวะการอักเสบ (inflammation) ซึ่งสัมพันธ์กับระดับ hsCRP ที่สูงขึ้นเนื่องจากเป็นสารบงชี้ภาวะอักเสบและทานายความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือดไดในอนาคตที่สูงขึ้นซึ่งสงผลใหเกิดเป็นภาวะแทรกซอนตอไตมากขึ้ น7การเกิดภาวะ Oxidative
stress รวมกับภาวะการอักเสบ ชักนาสูงการเกิด pro-atherogenic ในกระแสเลือดและพัฒนาตอ
เป็น artherosclerosis ไดในอนาคต8ซึ่งนอกเหลือจากปัจจัยของการมีระดับ hs-CRP ที่สูงขึ้นแลว
ปัจจัยสัมพันธ์ของการมีระดับเอนไซม์ NAG ที่สูงยังชวยบงชี้การถูกทาลายของไตนาสูระยะการเป็น
โรคไตเรื้อรังในระยะสุดทายได9 นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบปัจจัยสัมพันธ์ในกลุมของระดับไขมันกับ
กลุมผูปุวยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซอนของโรคไตเรื้อรัง เนื่องจากผูปุวยเบาหวานจะมีความผิด
ปกติในการเผาผลาญไขมัน คือจะพบความผิดปกติของระดับไตรกลีเซอไรด์ที่สูง ระดับไลโปโปรตีน
คลอเรสเตอรอลชนิดความหนาแนนต่าสูงเล็กนอยหรือปกติ แตระดับไลโปโปรตีนคลอเรสเตอรอลชนิด
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การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

ความหนาแนนสูงต่า ระดับคลอเรสเตอรอลสูงหรือปกติสัมพันธ์กับการดาเนินไปของโรคซึ่งจากหลาย
งานวิจัยพบวาระดับไตรกลีเซอไรด์มักมีความสัมพันธ์แสดงใหเห็นมากกวาระดับของคลอเรสเตอรอล 10
ซึ่งผลการศึกษาในงานวิจัยนี้กลับพบวาระดับของคลอเรสเตอรอลมีความสัมพันธ์กับคาประมาณอัตรา
การกรองไต เนื่องดวยจากการศึกษากอนหนาพบวาผูปุวยโรคไตเรื้อรังที่มีความเสื่อมของไตระยะเริ่ม
(ตั้งแตระยะ 3 เป็นตนไป) ระดับของคลอเรสเตอรอลจะสูงและเมื่อเริ่มดาเนินเขาสูระยะสุดทายของ
โรคจะพบระดับของไตรกลีเซอไรด์กลับมาสูงแทน 11 รวมกันกับระดับ creatinine ที่สูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อ
ไตเสื่ อ มหน า ที่ ล ง ซึ่ ง ภาวะผิ ด ปกติ ข องระดั บ ไขมั น นี้ อ าจเป็ น อี ก หนึ่ ง ปั จ จั ย เสี่ ย งส าคั ญ ต อ
ภาวะแทรกซอนที่หลอดเลือดตลอดจนเกิดการเจ็บปุวยและเพิ่มอัตราการตายในผูปุวยเรื้อรังได
จากการศึกษาแสดงใหเห็นวาในผูปุวยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซอนของโรคไตไมวาจะ
ประเมินดวยคาประมาณอัตราการกรองไตจากการคานวณดวยสมการ Cockcroft-Gault, MDRD
และ CKD-EPI นั้น แมระดับ HbA1c หรือระดับไขมันตางๆจะไมเปลี่ยนแปลงใหเห็นไดอยางชัดเจน
แตแทจริงแลวมีกระบวนการชักนาสูระยะสุดทายของโรคไตเรื้อรังอยูตลอดเวลา ดังนั้นผลการตรวจ
ทางหองปฏิบัติการในการพิจารณาผลคาประมาณอัตราการกรองไตดวยการคานวณดวยสมการตางๆ
จึงมีความสาคัญตอการเฝูาระวังภาวะโรคไตแทรกซอนในโรคเบาหวานเพื่อชวยระวังการเกิดโรคแทรก
ซอนอื่นๆที่สาคัญ เชน โรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งใชพิจารณาควบคูไปกับอาการทางคลินิคของคนไข
ข้อเสนอแนะ
ทั้งนี้การไดรับการประเมินวาผูปุวยเป็นโรคไตเรื้อรังนั้นจาเป็นตองมีคาอัตราการกรองของไต
ต่ากวา 60 มิล ลิ ลิตร/นาที/ 1.73 ตารางเมตร ติดตอกันนานเกิน 3 เดือนซึ่งไดจากการตรวจทาง
ห องปฏิบั ติก ารโดยการคานวณด ว ยสมการซึ่ งใชระดับซี รัม ครีเ อทินิ นเป็นพื้ นฐานในการคานวณ
นอกจากนี้ยังควรประเมินระดับความรุนแรงและโรคแทรกซอนรวมกันกับผลการตรวจอื่นๆ เชน การ
ตรวจระดับอัลบูมินในปัสสาวะ เป็นตน
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (cross-sectional descriptive
research design) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้าตาลในเลือดของ
ผูปุวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่คลินิกพิเศษของโรงพยาบาลพาน กลุมตัวอยางเป็นผูปุวย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีผลการตรวจคาน้าตาลสะสมในเลือด (Hemoglobin A1c : HbA1c)
เทากับหรือมากกวา 7% ใชการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 235 คน เครื่องมือที่
ใชในการวิจัยประกอบดวยแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล และขอมูลดานพฤติกรรมการดูแลตนเอง
วิเคราะห์ขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ์ในเดือนมกราคมถึง
กุมภาพันธ์ 2561 วิเคราะห์ขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา การทดสอบไคสแควร์ (Chi-square test)
วิเคราะห์ขอมูลใชสถิติ ความถี่ รอยละ คาความถดถอยโลจิสติก (Binary Logistic Regression)
กาหนดระดับคาความเชื่อมั่น 95% (95%CI) กาหนดนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบวา กลุ ม
ตัวอยางสวนใหญเป็นเพศหญิง อายุมากกวา 60 ปีขึ้นไป และมีระยะการเป็นโรคตั้งแต 5 ปีขึ้นไป
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้าตาลในเลือดอยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ไดแก เพศ (OR 2.147, 95% CI = 1.072 - 4.300) สรุปไดวาการดูแลผูเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ตอง
คานึงถึงปัจจัยดานเพศ ระยะเวลาการเป็นโรค ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน การสนับสนุนทางสังคม
การนัดหมายเพื่อรับการตรวจ และประเภทของการรักษา โดยเนนความเป็นปัจเจกบุคคลของผูปุวย
เพื่อตอบสนองความตองการอยางเหมาะสม ทาใหผูเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 สามารถดูแลตัวเองและ
ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดไดดีขึ้น
คาสาคัญ: ปัจจัย ระดับน้าตาลในเลือด โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ผูปุวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
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Abstract
This research was based on cross-sectional descriptive study. This study
aimed to investigate factors associated with fasting blood sugar level among Type 2
diabetic patients in Phan hospital, 2018. The cross-sectional study was conducted in
type 2 diabetic patients in Phan hospital, the secondary data from hospital database
(HOSxP) were managed and checked of missing values. The characteristic of patients
was analyzed by descriptive statistics. The bivariate analysis of logistic regression was
used to determine the association between factors and FBS level. From the results,
we found the major characteristic of diabetic patients in Phan hospital is female
(61.7%), the most age group is ≥60 years old (49.4%), and duration of disease is ≥5
years (59.1%). This study show that factors associated with fasting blood sugar level
among Type 2 diabetic patients is gender (Odds ratio (OR) 2.147, 95% CI = 1.072 4.300) due to biological different and lifestyle. While age and duration of disease
have no association with fasting blood sugar level. Gender is the factor associated
with FBS level among type-2 diabetic patients in Phan hospital, while other factors
have no association with FBS level in this study. The results showed that the
development of models of care for type 2 DM patients must take gender, duration of
the disease, knowledge of diabetes, social support, appointment attend, and type of
treatment, by focusing on the individual needs of the patients to response
appropriately, leading to better self-care and blood sugar control among the
patients.
Keywords: Factors, Fasting Blood Sugar, Diabetes Mellitus, Type 2 Diabetic Patients
บทนา
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (T2DM) เป็นชนิดที่พบบอยที่สุดในคนไทย พบประมาณรอยละ 95
ของผูปุวยเบาหวานทั้งหมด เป็นผลจากการมีภาวะดื้อตออินซูลิน (insulin resistance) รวมกับความ
บกพรองในการผลิตอินซูลินที่เหมาะสม (relative insulin deficiency) มักพบในคนอายุ 30 ปีขึ้นไป
รูปรางทวมหรืออวน (ดัชนีมวลกายในคนเอเชีย 23 กก./ม.2) อาจไมมีอาการผิดปกติ หรืออาจมี
อาการของโรคเบาหวานได อาการมักไมรุนแรงและคอยเป็นคอยไป มักมีประวัติโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ในพอ แม หรื อ พี่ น อง โดยที่ ความเสี่ ย งตอ การเกิด โรคเบาหวานชนิ ดนี้พ บมากเมื่อ มีอายุ สู งขึ้ น
มีน้าหนักตัวเพิ่มขึ้น การขาดการออกกาลังกาย และพบมากขึ้นในหญิงที่มีประวัติการเป็นเบาหวาน
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ขณะตั้งครรภ์ จากการสารวจสภาวะสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกายครั้งที่ 5 พ.ศ. 25562557 พบวาประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป มีความซุกเบาหวานถึงรอยละ 8.9 และมีแนวโนมสูงขึ้น
เรื่อย ๆ ปัจจุบันประเทศไทยมีผูเป็นเบาหวานไมนอยกวา 4 ลานคน มีผูเป็นโรคเบาหวานไดรับการ
รักษาและควบคุมระดับน้าตาลไดดีเพียงรอยละ 23.7 (สมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , 25ุ60) นอกจากนี้ยังพบวาปัจจุบันมีผู
เป็นเบาหวานที่ยังไมไดรับการตรวจรักษา ทั้งนี้เพราะเบาหวานเป็นภัยเงียบที่หากไมไดรับการตรวจ
สุขภาพผูเป็นเบาหวานจะไมรูตัว (สุนทร ตัณฑนันทน์ และคณะ, 2554) เนื่องจากในปี พ.ศ. 2560
อาเภอพานมีจานวนผู ปุ วยเบาหวานชนิดไมพึ่งพาอินซูลิ นในอาเภอพานสู งเป็นอันดับ 2 (จานวน
5,976 คน) ในจังหวัดเชียงราย เมื่อเทียบตามอัตราผูปุวยตอแสนประชากร มีอัตราผูปุวยใหมตอแสน
ประชากรเป็นอันดับ 7 (541.05) ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2559 (693.30) และมีอัตราผูปุวยที่คุมระดับ
น้าตาลไดดีอยูอันดับ 11 เมื่อเทียบกับอาเภออื่นในจังหวัดเชียงราย เพียงรอยละ 18.46 ซึ่งต่ากวา
ตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ 2560 (มากกวารอยละ 40 ขึ้นไป) (กลุมรายงาน
มาตรฐาน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, 2560) ดวยจานวนผูปุวยเบาหวานที่มากทาให
โรงพยาบาลตองรับภาระที่สูงในการดูแลผูปุวยเบาหวาน
ปัจจัยที่มีผลตอการควบคุมระดับน้าตาลในกระแสเลือดของผูปุวยเบาหวานประกอบไปดวย
ปัจจัยดานบุคคล คือ เพศ อายุ ระยะเวลาที่เป็นโรค ระดับการศึกษา อาชีพ และคาดัชนีมวลกาย
ปัจจัยดานพฤติกรรม คือ พฤติกรรมการดื่มสุ ราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ การ
บริโภคอาหาร เครื่องดื่มและผลไม และพฤติกรรมการออกกาลังกาย โดยจากการทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวาสวนใหญจะทาการศึกษาปัจจัยบุคคล คือ เพศ อายุ ระยะเวลาที่เป็น
โรค ระดับการศึกษา อาชีพ เป็นหลัก ขณะที่ งานวิจัยบางชิ้นศึกษาลึกลงไปถึงรูปแบบการรักษาและ
ชวงอายุที่เริ่มเป็นโรค การศึกษาโดยกุสุมา กังหลี (2557) พบวาปัจจัยบุคคลจาพวก เพศ อายุ และ
ระยะเวลาที่เป็นโรคมีความสัมพันธ์กับการคุมระดับน้าตาล ในขณะที่งานวิจัยของธวัชชัย ฉันทวุฒิ
นันท์ (2551) พบวา อายุและระยะเวลาที่เป็นโรคไมมีความสัมพันธ์กับการคุมระดับน้าตาลในเลือด
โดยการศึ ก ษาของทั้ง สองนั้ น ศึ กษาในไทยแต ต างพื้น ที่ ซึ่ง อาจทาให ผ ลการศึ ก ษานั้ นแตกต างกั น
เนื่องจากลักษณะของผูปุวยรวมทั้งพฤติกรรมนั้นอาจตางกัน
เกณฑ์ ใ นการวิ นิ จ ฉั ย โรคเบาหวานในปั จ จุ บั น ได ดั ด แปลงมาจากเกณฑ์ ข อง American
Diabetes Association (2017) โดยเกณฑ์วินิจฉัยโรคเบาหวานปัจจุบัน คือ
1. มีอาการของโรคเบาหวานรวมกับระดับน้าตาลกลูโคสในพลาสมาจากหลอดเลือดดาเวลา
ใดก็ตามมีคาเทากับหรือมากกวา 200 มก./ดล. (อาการของโรคเบาหวานไดแก ดื่มน้ามาก ปัสสาวะ
มาก และน้าหนักตัวลดโดยไมทราบสาเหตุ)
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2. ระดับน้าตาลกลูโคสในพลาสมาจากหลอดเลือดดาขณะอดอาหาร (Fasting Plasma
Glucose; FPG หรือ Fasting Blood Sugar; FBS) เทากับหรือมากกวา 126 มก./ดล. (การอดอาหาร
หมายถึง การงดรับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มที่ใหพลังงานเป็นเวลาอยางนอย 8 ชม.)
3. ระดับน้าตาลกลูโคสในพลาสมาจากหลอดเลือดดาที่เวลา 2 ชั่วโมง ในการตรวจ 75 gram
oral glucose tolerance (75 gm OGTT) เทากับ 200 มก./ดล.
สาหรับการศึกษาครั้งนี้ ใชเกณฑ์การควบคุมระดับน้าตาลในเลือดของผูปุวยเบาหวานของ
แนวทางเวชปฏิบัติสาหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2560 (สมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , 25ุ60) เป็นเกณฑ์ในการควบคุม
โรคเบาหวานของกลุมเปูาหมาย และเป็น 3 ระดับดังนี้
1. ระดับน้าตาลในเลือดกอนอาหารเชา 80-120 มิลลิกรัม ตอเดซิลิตร ถือวา ควบคุมโรคไดดี
2. ระดับน้าตาลในเลือดกอนอาหารเชา 121-140 มิลลิกรัม ตอเดซิลิตร ถือวา ควบคุมโรค
พอใช
3. ระดับน้าตาลในเลือดกอนอาหารเชาสูงกวา 140 มิลลิกรัม ตอเดซิลิตร ถือวา ควบคุมโรค
ไมดี ตองปรับปรุงแกไข
สาหรับในการศึกษาในครั้งนี้ แบงเกณฑ์การควบคุมระดับน้าตาลในเลือ ดเป็น 2 ระดับคือ ถา
ระดับน้าตาลในเลือดนอยกวา 130 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร ถือวาควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได และถา
ระดับน้าตาลในเลือดสูงกวา 130 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร ถือวาควบคุมระดับน้าตาลในเลือดไมได อางอิง
ตามเกณฑ์ของโรงพยาบาลพาน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาหาปัจจัยที่มีผลตอการควบคุมระดับน้าตาลในกระแสเลือดของผูปุวยเบาหวานชนิด
ไมพึ่งพาอินซูลินที่เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลพาน
วิธีดาเนินการวิจัย
ขอบเขตของการศึกษา ระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแตเดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2561 ณ โรงพยาบาลพาน ตาบลมวงคา อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
กลุ่มประชากรที่จ ะศึกษา ผู ปุว ยเบาหวานที่เขารับการรักษาที่โ รงพยาบาลพาน ที่มีคา
HbA1c มากกวา 7% เนื่องจากคาน้าตาลสะสมในเลือด (Hemoglobin A1c : HbA1c) เทากับหรือ
มากกวา 7% ถือวาควบคุมระดับน้าตาลในเลือดไมได (สมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , 2560) และไมจากัดเพศและอายุ กลุม
ประชากรที่จะศึกษาทั้งหมด จานวน 235 คน
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เกณฑ์การรับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ (Inclusion criteria)
- เป็นผูปุวยเบาหวานที่เขารับการรักษาที่คลินิกพิเศษ โรงพยาบาลพาน
- มีคา HbA1c มากกวา 7%
- ยินดีเขารวมโครงการ
เกณฑ์การไม่รับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ (Exclusion criteria)
- มีโรคแทรกซอนรุนแรง เชน ไตวายเรื้อรัง หรือวัณโรค เป็นตน
- มีปัญหาในดานการสื่อสาร เชน ชาวตางชาติหรือชนกลุมนอย เป็นตน
- ปฏิเสธเขารวมโครงการ
การคานวณขนาดตัวอย่างและเหตุผลในการเลือกอาสาสมัครในการวิจัย คานวณตัวอยาง
โดยใชสูตรการหากลุมตัวอยางจากประชากรของ Krejcie and Morgan (1970) โดยเลือกกลุมผูปุวย
ที่มีระดับการควบคุมน้าตาลต่าเพื่อหาปัจจัยที่มีผลตอคุมระดับน้าตาลในกลุมผูปุวยนี้
การออกแบบการวิจัย ขั้นตอนดาเนินการวิจัย และการควบคุมการวิจัย เป็นการศึกษาหา
ความสั มพัน ธ์ของปั จ จั ย และระดับ น้าตาลในกระแสเลื อดแบบภาพตัดขวาง โดยกลุ มประชากรที่
ตองการศึกษาคือผูปุวยเบาหวานชนิดไมพึ่งพาอินซูลินที่เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลพานที่มีคา
HbA1c มากกวา 7% จากการวัดโดยทางโรงพยาบาลพานและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับ
ตาบลที่สงตัวมา ทั้งหมด 1,197 คน คานวณกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการหากลุมตัวอยางจากประชากร
ของ Krejcie and Morgan ไดกลุมตัวอยางจานวน 235 คน ทาการคัดเลือกกลุมตัวอยางตามเกณฑ์
การรับและไมรับอาสาสมัครขางตน ทาการเก็บขอมูลทุติยภูมิจากฐานขอมูลของโรงพยาบาลพานและ
เก็บขอมูลปฐมภูมิโดยใชแบบสัมภาษณ์กับผูปุวยที่เขารับยาและการเจาะเลือดในวันนั้น ๆ โดยค า
น้าตาลในกระแสเลือดจะใชคา Fasting blood sugar ที่จุดตัด 130 mg/dl เป็นเกณฑ์ตัดสินถึงการ
ควบคุมระดับน้าตาล ที่ทางโรงพยาบาลพานเก็บ จากนั้นทาการสารวจขอมูลหลังจากทาการเก็บขอมูล
ในวันนั้น ๆ และไมเลือกผูปุวยที่ไมมีขอมูลคาน้าตาลในกระแสเลือดในฐานขอมูลมาเป็ นกลุมตัวอยาง
ในโครงการ
การวิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียดของวิธีการทางสถิติที่ใช้ รวมทั้งการวางแผนวิเคราะห์
ข้อมูลระหว่างการวิจัย (Interim analysis) วิเคราะห์ขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิง
อนุมาน โดยสถิติเชิงพรรณนาใชคาความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย สวนสถิติเชิงอนุมานจะใชการทดสอบ
ไคสแควร์ (Chi-square test) และคาความถดถอยโลจิสติก (Binary Logistic Regression) กาหนด
ระดับคาความเชื่อมั่น 95% (95%CI) กาหนดนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ในการหาความสัมพันธ์ของ
ปัจจั ยนั้น ๆ ตอการควบคุมระดับน้าตาลในกระแสเลื อดของผูปุวย โดยจะทาการวิเคราะห์ขอมูล
หลังจากเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางครบแลว
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ผูปุวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลพาน
N = 1,197

เกณฑ์การรับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ
- เป็นผูปุวยเบาหวานที่เขารับการรักษาที่คลินิก
พิเศษ โรงพยาบาลพาน
- มีคา HbA1c มากกวา 7%
- ยินดีเขารวมโครงการ

เกณฑ์การไม่รับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ
- มีโรคแทรกซอนรุนแรง เชน ไตวายเรื้อรัง วัณ
โรค เป็นตน
- มีปัญหาในดานการสื่อสาร เชน ชาวตางชาติหรือ
ชนกลุมนอย เป็นตน

กลุมตัวอยาง
n = 235

การเก็บขอมูล
วิเคราะห์ขอมูลใชสถิติ ความถี่ รอยละ
การทดสอบไคสแควร์ (Chi-square test)
และคาความถดถอยโลจิสติก (Binary
Logistic Regression)

ใชการสุมแบบเจาะจง

- ขอมูลทุตยิ ภูมิจากรายงานในระบบ
HOSxP program ของโรงพยาบาลพาน
- แบบสอบถาม

การวิเคราะห์ขอ มูล

ผลลัพธ์

ภาพ 1 แผนผังขั้นตอนวิธีการดาเนินการวิจัย
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ลักษณะขอมูลพื้นฐานของผูปุวยโรคเบาหวานที่รับบริการในโรงพยาบาลพาน (จาแนกตาม
จานวนและรอยละ)
ลักษณะข้อมูลพื้นฐาน
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี)
15-39

จานวน (ร้อยละ)
90 (38.3)
145 (61.7)
5 (2.1)
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ลักษณะข้อมูลพื้นฐาน
40-49
50-59
≥60
ระดับการศึกษา
ไมไดเขารับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี ขึ้นไป
อาชีพ
ไมไดประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม
รับจางทั่วไป
คาขาย
รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจสวนตัว
อื่น ๆ
ระยะเวลาการเป็นโรค
นอยกวา 1 ปี
1-5 ปี
มากกวา 5 ปี
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จานวน (ร้อยละ)
26 (11.1)
88 (37.4)
116 (49.4)
47 (20.0)
155 (65.9)
16 (6.8)
10 (4.3)
2 (0.9)
5 (2.1)
116 (49.4)
49 (20.9)
38 (16.2)
23 (9.8)
7 (3.0)
1 (0.4)
1 (0.4)
7 (3.0)
89 (37.9)
139 (59.1)

จากผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศหญิง จานวน 145 คน รอยละ 61.7 มีอายุ
มากกวา 60 ปีขึ้นไป จานวน 116 คน รอยละ 49.4 มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา จานวน
155 คน รอยละ 65.9 ไมไดประกอบอาชีพ จานวน 116 คน รอยละ 49.4 และมีระยะการเป็นโรค
ตั้งแต 5 ปีขึ้นไป จานวน 139 คน รอยละ 59.1
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ตารางที่ 2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้าตาลในเลือดของผูปุวยโรคเบาหวานชนิดที่
2 ในโรงพยาบาลพาน
จานวน (ร้อยละ) ของผู้ที่มีระดับน้าตาลในเลือด
Chi-square P-value
น้อยกว่า 130 mg/dl มากกว่า/เท่ากับ 130 mg/dl

ปัจจัย
เพศ
ชาย
หญิง

21 (23.3%)
18 (12.4%)

69 (76.7%)
127 (87.6%)

4.784

0.029*

นอยกวา 60 ปี
มากกวา 60 ปี

18 (15.1%)
21 (18.1%)

101 (84.9%)
95 (81.9%)

0.376

0.540

ไมไดรับการศึกษา
รับการศึกษา

7 (14.9%)
32 (17.0%)

40 (85.1%)
156 (83.0%)

0.123

0.726

ไมไดประกอบอาชีพ
ประกอบอาชีพ
ระยะเวลาการเป็นโรค
นอยกวา 5 ปี
มากกวา 5 ปี
ดื่มแอลกอฮอล์
ไมดมื่
ดื่ม
สูบบุหรี่
ไมสูบ
สูบ
ประเภทขาวที่รับประทานเป็นหลัก
ขาวสวย
ขาวเหนียว
ประเภทผลไมทรี่ ับประทานเป็นหลัก
ผลไมที่มีคาดัชนีน้าตาลนอย
ผลไมที่มีคาดัชนีน้าตาลมาก
การบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้าตาลสูง
นอยกวา 5 วันตอสัปดาห์
มากกวา 5 วันตอสัปดาห์

20 (17.2%)
19 (16.0%)

96 (82.8%)
100 (84.0%)

0.069

0.793

18 (18.8%)
21 (15.1%)

78 (81.2%)
118 (84.9%)

0.544

0.461

22 (13.8%)
17 (22.4%)

137 (86.2%)
59 (77.6%)

2.704

0.100

31 (15.3%)
8 (25.0%)

172 (84.7%)
24 (75.0%)

1.890

0.169

15 (18.5%)
24 (15.6%)

66 (81.5%)
130 (84.4%)

0.330

0.566

28 (15.9%)
11 (18.6%)

148 (84.1%)
48 (81.4%)

0.239

0.625

26 (15.3%)
13 (20.0%)

144 (84.7%)
52 (80.0%)

0.752

0.386

อายุ

การศึกษา

อาชีพ
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ปัจจัย
การบริโภคอาหารที่มีน้าตาลสูง
นอยกวา 5 วันตอสัปดาห์
มากกวา 5 วันตอสัปดาห์
การออกกาลังกาย
นอยกวา 3 วันตอสัปดาห์
มากกวา 3 วันตอสัปดาห์
ไมไดออกกาลังกาย
ดัชนีมวลกาย
นอยกวาเกณฑ์
ปกติ
มากกวาเกณฑ์
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จานวน (ร้อยละ) ของผู้ที่มีระดับน้าตาลในเลือด
Chi-square P-value
น้อยกว่า 130 mg/dl มากกว่า/เท่ากับ 130 mg/dl
35 (16.7%)
4 (15.4%)

174 (83.3%)
22 (84.6%)

0.031

0.860

14 (16.5%)
21 (16.8%)
4 (16.0%)

71 (83.5%)
104 (83.2%)
21 (84.0%)

0.011

0.994

1 (11.1%)
9 (13.0%)
29 (16.6%)

8 (88.9%)
60 (87.0%)
128 (83.4%)

1.224

0.542

จากตารางที่ 2 พบวา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้าตาลในเลือดอยางมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก เพศ (p-value = 0.029)
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาพบวาปัจจัยที่มีผลตอการควบคุมระดับน้าตาลในเลือดคือเพศ โดยเพศหญิงมี
โอกาสที่จะควบคุมระดับน้าตาลไมไดมากกวาเพศชายถึง 2.147 เทา (OR = 2.147, 95% CI =
1.072 – 4.300) สอดคลองกับการศึกษาของ กุสุมา กังหลี (2557) ที่พบวาเพศหญิงนั้นมีความเสี่ยงที่
ไมสามารถควบคุมระดับน้าตาลได เหตุผลนั้นมาจากการที่ระบบการเผาผลาญพลังงานของเพศหญิง
นั้นต่ากวาเพศชาย รวมไปถึงมวลกลามเนื้อที่เป็นตัวชวยในกายเผาผลาญพลังงานและกักเก็บไกลโค
เจน นอกไปจากระบบเผาผลาญและความแตกตางทางกายภาพแลว วิธีชีวิตและการใชชีวิตประจาวัน
ของเพศหญิงยังแตกตางจากเพศชายดวย ในอาเภอพานนั้นและกลุมตัวอยางที่ศึกษานั้นอาชีพสวน
ใหญเป็ น เกษตรกรและผู สู งอายุส ว นใหญนั้นวางงาน โดยเกษตรกรส วนใหญนั้นไมไดทางานหนัก
ตลอดเวลา จะมีเพียงชวงเริ่มตนปลูกและชวงเก็บเกี่ยวเทานั้นที่มีการใชแรงงานหนักและสวนใหญมั ก
เป็ น เพศชายที่ทางานดา นนี้ ขณะที่เพศหญิงนั้นไมไดทางานจาพวกใชแรงงานหนัก ทาให การใช
พลังงานนั้นต่ากวาเพศชาย โดยอาชีพสวนใหญของเพศหญิงที่ยังประกอบอาชีพอยูนั้นจะเป็นการคา
ขายหรืองานหัตถกรรม
ในการศึกษาปัจจัยดานอื่นนั้นพบวาไมมีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้าตาลในเลือด
โดยเฉพาะระยะในการเป็นโรคและอายุ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาโดย ธวัชชัย ฉันทวุฒินันท์ (2551)
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และการศึกษาโดย Aniza Ismail และคณะ (2559) แตกับขัดแยงกับการศึกษาโดย Yusuf Kayar
และคณะ (2560) และ Viswanathan Mohan และคณะ (2556) ที่กลาววาระยะการเป็นโรคนั้นมี
ความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้าตาลในกระแสเลือด โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่มีระยะเวลาในการเป็น
โรคยาวนานนั้นจะมีความเสี่ยงที่จะควบคุมระดับน้าตาลในเลือดไดแยลง ซึ่งคอนขางที่จะขัดแยงกับ
ลักษณะโรคของโรคเบาหวาน เนื่องจากโรคเบาหวานนั้นเป็นโรคที่รักษาไมหาย จะมีเพียงไมกี่ราย
เทานั้นที่สามารถรักษาหายไดหลังจากการวินิจฉัยวาเป็นโรคไดไมนานโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และการออกกาลังกาย การที่ระยะเวลาในการเป็นโรคจะสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้าตาลนั้นคงจะ
เกี่ยวของแคในดานทัศนคติที่มีตอโรคและการควบคุมระดับน้าตาลเทานั้น ในกลุมตัวอยางที่ศึกษา
พบวาสวนใหญมีพฤติกรรมในการบริโภคและการใชชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อรับรูวาตนเองปุวยเป็นโรคเบาหวาน
แตเหตุผลที่ไมสามารถควบคุมระดับน้าตาลไดนั้นมาจากการที่วัฒนธรรมการกินของคนทางภาคเหนือ
นั้นรับประทานขาวเหนียวเป็นหลัก ซึงขา วเหนียวนั้นมีดัชนีน้าตาลที่สูงมาก นอกจากขาวแลว ผลไม
ตามฤดูกาลยังมีผลดวย ผูเขารวมโครงการบางคนนั้นไมรับรูถึงปริมาณน้าตาลในผลไมที่ตนเองทาน
เป็ นประจ า ตรงส ว นนี้ อาจเป็น ส วนที่ทาใหระยะเวลาในการเป็นโรคนั้นไมมีความสัมพันธ์ตอการ
ควบคุมระดับน้าตาล นอกจากนี้ ผูปุวยสวนใหญยังเลิกสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หลัง
พบวาตนเองปุวย แตยังไมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกาลังกายใหถึงระดับที่เหมาะสมได
อาจเป็นเพราะหนาที่การงานและอายุทาใหไมสามารถออกกาลังกายได ทาไดเพียงมีกิจกรรมทางกาย
ที่เพียงพอเทานั้น
สรุ ป ได ว า ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั มพั น ธ์ต อ การควบคุ ม ระดั บ น้าตาลในกระแสเลื อดของผู ปุ ว ย
เบาหวานชนิดที่สองที่มีระดับนาตาลในเลือดสูงเกินมาตรฐานนั้นคือ เพศ โดยเพศหญิงมีความเสี่ยงที่
จะไมสามารถควบคุมระดับน้ าตาลในกระแสเลือดไดมากวาเพศชายถึง 2.15 เทา เนื่องจากความ
แตกตางทางดานชีวกายภาพและวิถีชีวิต
ข้อเสนอแนะ
แนะนาใหศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยอื่นเพิ่มเติม เชน รูปแบบการรักษา ชวงอายุที่เริ่มเป็นโรค หรือ
ผูปุวยรวมในครอบครัวเป็นตน โดยอางอิงจากคา HbA1c ซึ่งจะสามารถแสดงถึงพฤติกรรมในการ
ควบคุมระดับน้าตาลในชวง 2 เดือนที่ ผานมาไดเป็นหลัก และแนะนาทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ
โดยวัดคาความเที่ยงตรง (validity) และวัดคุณภาพความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม กอน
นามาใชจริง เพื่อใหไดผลการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทินา ดารงวัฒนกูล
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ พรหมขันธ์
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล ริ้วธงชัย
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ศัยยกุล
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน์วิโรฒน์ เนติศักดิ์
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา จาลองราษฏร์
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุณสิริ ใจมา
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร เสริตานนท์
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน ฟูแสง
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อุปสอด
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์
42. อาจารย์ ดร.ประจักษ์ กึกก้อง
43. อาจารย์ ดร.พัฒนา นาคทอง
44. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สอนทน
45. อาจารย์ ว่าที่ ร.อ. ดร.ขจร ตรีโสภณากร
46. อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.โอฬาร เชี่ยวชาญ

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์บทความวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster presentaion)
มีหน้าที่ ให้ข้อเสนอแนะ ซักถามผู้นาเสนอผลงานวิจัย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธุ์ วงษ์บูรณาวาทย์
2. รองศาสตราจารย์ศรีวิไล พลมณี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา เมทนีธร
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย สุขจิตต์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเหลือ ใจมโน
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรอนันต์ บุญก่อน
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพิพรรณ จันทร์มะณี
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ เลิศสมพร
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ทองคา
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุจน์ มะโนธรรม
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนดาษ์ รัชเวทย์
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ เนตาสิทธิ์
16. อาจารย์ ดร.เครือวัลย์ วงษ์ไพบูลย์
17. อาจารย์ ดร.จันทร์ทิลา ศรีกระจ่าง
18. อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจีน
19. อาจารย์ ดร.ณัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์
20. อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ พรหมติงการ
21. อาจารย์ ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ
22. อาจารย์ ดร.ปมณฑ์ ภูมาศ
23. อาจารย์ ดร.ปริยนุช ปัญญา
24. อาจารย์ ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์
25. อาจารย์ ดร.วิภานุช ใบศล
26. อาจารย์ ดร.สุดาพร สืบสุติน
27. อาจารย์ ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
28. อาจารย์ ดร.เสาวภา ปัญจอริยะกุล

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ(ภายนอก) มีหน้าที่ ในการตรวจสอบตามถูกต้อง
สมบู รณ์ตามหลักวิช าการและพิจารณาบทความวิจัย ก่อนนาเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ
นาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ และ
ลาปางวิจัย ครั้งที่ ๔ ประกอบด้วย
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ภูรีพงศ์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
4. รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร ริมชลการ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ์ เล็กวิไล
9. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา
10. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา
11. รองศาสตราจารย์ ดร.อุบลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุล
12. รองศาสตราจารย์นราวัลย์ พูลพิพฒน์
13. รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี ปิ่นวัฒนะ
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล บุญคุ้มพรภัทร
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันท์ ปัญญาศิริ
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาร์ ต้นสอน
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกรณ์ เลิศสุวรรณไพศาล
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานฉัตร อาการักษ์
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุฒินันท์ แพทย์พิทักย์
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรขา อรัญวงศ์
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุณสิริ ใจมา
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร เสริตานนท์
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน ฟูแสง
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์
38. อาจารย์ ดร.กมล อยู่สุข
39. อาจารย์ ดร.กัญญารัตน์ เดือนหงาย
40. อาจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์
41. อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ทิมศร
42. อาจารย์ ดร.จันทร์ธิลา ศรีกระจ่าง
43. อาจารย์ ดร.ฉลาด ยืนยาว
44. อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ พรหมติงการ
45. อาจารย์ ดร.นันทรักษ์ รอดเกตุ
46. อาจารย์ ดร.ประจักษ์ กึกก้อง
47. อาจารย์ ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์
48. อาจารย์ ดร.พัฒนา นาคทอง
49. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สอนทน
50. อาจารย์ ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร
51. อาจารย์ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์
52. อาจารย์ ดร.วัชรี เหล่มตระกูล
53. อาจารย์ ดร.ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ
54. อาจารย์ ดร.สมบูรณ์ คาเตจา
55. อาจารย์ ดร.สุดาภรณ์ สืบสุติน
56. อาจารย์ ดร.เสาวภา ปัญจอริยะกุล
57. อาจารย์ ดร.หทัยทิพย์ สินธุยา

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาบทความ(ภายใน) มีหน้าที่ ในการตรวจสอบตามถูกต้อง
สมบู รณ์ตามหลักวิช าการและพิจารณาบทความวิจัย ก่อนนาเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ
นาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ และ
ลาปางวิจัย ครั้งที่ ๔ ประกอบด้วย
1. ศาสตราจารย์จาเนียร นันทดิลก
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทะ บุตรน้อย
3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พรชนก ทองลาด
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน
7. รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ พุ่มพิมล
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู
9. รองศาสตราจารย์วันทนา สุวรรณอัตถ์
10. รองศาสตราจารย์สมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี
11. รองศาสตราจารย์สุรกานต์ พยัคฆบุตร
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Truong Thi Hang
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ใจมโน
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาเนียร มีสาลี
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา เมทนีธร
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกานต์ รักธรรม
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร สิริสุคันธา
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทินา ดารงวัฒนกูล
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเหลือ ใจมโน

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ พรหมขันธ์
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรอนันต์ บุญก่อน
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอใจ สิงหเนตร
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา โพธิลังกา
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟิสิกส์ ฌอน บัวกนก
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน์วโิ รฒน์ เนติศักดิ์
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพัฒน์ หมั่นการ
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา เหล่มตระกูล
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน
43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อุปสอด
45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุจน์ มะโนธรรม
46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน
47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา
48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ เนตาสิทธิ์
49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา คุมา
50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักกฤษณ์ ฮั่นยะลา
51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ ลิมป์ไพบูรณ์
52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย สุขจิตต์
53. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป วงษ์ปัน
54. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ มณีทอง
55. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์
56. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพา อภิโกมลกร
57. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ยิ้มละมัย
58. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม
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59. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมฤทธิ์ จันขันธ์
60. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา
61. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีย์ เอี่ยมอดุลย์
62. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา
63. อาจารย์ ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์
64. อาจารย์ ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ
65. อาจารย์ ดร.เจือจันทร์ วงศ์พลกานันท์
66. อาจารย์ ดร.ชัดนารี มีสุขโข
67. อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์ รัตนศิรินิชกุล
68. อาจารย์ ดร.ณัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์
69. อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา
70. อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
71. อาจารย์ ดร.ดวงพร อุ่นจิตต์
72. อาจารย์ ดร.ดุษฎี สีตลวรางค์
73. อาจารย์ ดร.ทิพรัตน์ ตีฆะปัญญา
74. อาจารย์ ดร.ธนพร หมูคา
75. อาจารย์ ดร.นิศากร สุวรรณ
76. อาจารย์ ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล
77. อาจารย์ ดร.ปริญญภาษ สีทอง
78. อาจารย์ ดร.ปริยนุช ปัญญา
79. อาจารย์ ดร.ฤๅชุตา เนตรจัด
80. อาจารย์ ดร.วิภานุช ใบศล
81. อาจารย์ ดร.ศรัญญา วัฒนานนท์
82. อาจารย์ ดร.ศิรญา จนาศักดิ์
83. อาจารย์ ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ
84. อาจารย์ ดร.สมชาย บุญศิริเภสัช
85. อาจารย์ ดร.สุเทพ ทองคา
86. อาจารย์ ดร.สุธิษณา โตธนายานนท์
87. อาจารย์ ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง
88. อาจารย์ ดร.อดุลย์ ปัญญา
89. อาจารย์ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ
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90. อาจารย์ ดร.อาชวิน ใจแก้ว
91. อาจารย์ ดร.อารยา อริยา
คณะกรรมการกลั่นกรอง มีหน้าที่ กลั่นกรองผลงานวิจัย และบทความวิจัย ในการประชุมสัมมนา
วิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่
๑๘ และลาปางวิจัย ครั้งที่ ๔ ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พรชนก ทองลาด
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาพร หวลอารมณ์
3. อาจารย์ ดร.สมชาย บุญศิริเภสัช
4. อาจารย์ ดร.ณัฎฐ์ รัตนศิริวณิชกุล
5. อาจารย์ ดร.ดวงพร อุ่นจิตต์
6. อาจารย์ ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล
7. อาจารย์ ดร.ฤาชุตา เนตรจัด
8. อาจารย์ ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์
9. อาจารย์ ดร.สุจิตรา ปันดี
10. อาจารย์ ดร.ปริญญภาษ สีทอง
11. อาจารย์ ดร.ดุษฎี สีตลวรางค์
12. อาจารย์ ดร.เยาวทิวา นามคุณ
13. อาจารย์ ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง
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คณะกรรมการดาเนินงาน
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘
และ ลาปางวิจัย ครั้งที่ ๔ “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ได้กาหนดจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ และลาปางวิจัย ครั้งที่ ๔ “บูรณาการงานวิจัยสู่
การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง เพื่อให้การดาเนินการจัดประชุมวิชาการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุผล สม
ความมุ่งหมาย จึงแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการจัดการประชุมสั มมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย
๑.๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
๑.๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๑.๓ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
๑.๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๑.๕ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๑.๖ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
๑.๗ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๑.๘ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษาด้านนโยบาย และแนวทางในการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัย
๒. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๒.๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
๒.๒ รองอธิการบดีฝา่ ยวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
๒.๓ รองอธิการบดีฝา่ ยบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
๒.๔ รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผนและพัฒนาระบบกายภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
๒.๕ รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
๒.๖ รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
๒.๗ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทัว่ ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
๒.๘ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
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๒.๙ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
กรรมการ
๒.๑๐ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
กรรมการ
๒.๑๑ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการและกิจการพิเศษ
กรรมการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
๒.๑๒ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านอาคารสถานที่
กรรมการ
๒.๑๓ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
กรรมการ
๒.๑๔ หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
กรรมการ
๒.๑๕ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
กรรมการ
๒.๑๖ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
กรรมการ
๒.๑๗ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
กรรมการ
๒.๑๘ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
กรรมการ
๒.๑๙ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กรรมการ
๒.๒๐ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
กรรมการ
๒.๒๑ หัวหน้าสานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง กรรมการและเลขานุการ
มี ห น้ า ที่ ให้ ค าแนะน าและอ านวยการ แก่ ค ณะกรรมการฝ่ า ยต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ด าเนิ น การได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์
๓. คณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย
๓.๑ รองอธิการบดีฝา่ ยวิจัยและบัณฑิตศึกษา
๓.๒ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๓.๓ คณบดีคณะครุศาสตร์
๓.๔ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓.๕ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๓.๖ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๓.๗ คณบดีคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
๓.๘ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
๓.๙ ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
๓.๑๐ ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
๓.๑๑ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๑๒ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๓.๑๓ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
๓.๑๔ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
๓.๑๕ ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
๓.๑๖ ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๓.๑๗ ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
๓.๑๘ ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
กรรมการ
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
๓.๑๙ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
กรรมการ
๓.๒๐ ประธานหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
กรรมการ
๓.๒๑ ประธานหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
กรรมการ
๓.๒๒ ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
กรรมการ
๓.๒๓ อาจารย์ณรงค์ คชภักดี
กรรมการและเลขานุการ
๓.๒๔ หัวหน้าสานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ กาหนดนโยบายการดาเนินงานการตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย และกาหนด
แนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
๔. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิดและพิธีปิด ประกอบด้วย
๔.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรกั ษ์ ชัยเสนา
ประธานกรรมการ
๔.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร สิรสิ ุคันธา
รองประธานกรรมการ
๔.๓ นางสาวหอมนวล ศรีริ
กรรมการ
๔.๔ นายนเรศ บัวลวย
กรรมการ
๔.๕ นายวิทยา รักษ์อภิวันท์
กรรมการ
๔.๖ นางสาวบงกช สมรอบรู้
กรรมการ
๔.๗ นางสาวอัญชลี สามงามมี
กรรมการ
๔.๘ นางสาวสุพรรษา พลแก้ว
กรรมการ
๔.๙ นางสาวเจนจิรา ขุนเทา
กรรมการ
๔.๑๐ นางสาวพัชรี ทิพย์ชมพู
กรรมการ
๔.๑๑ นางสาวธนัญญา ขัดผาบ
กรรมการ
๔.๑๒ นายธีระพงษ์ หงษ์สาม
กรรมการ
๔.๑๓ นางสาวเวณุกรรณ พุฒใจกา
กรรมการ
๔.๑๔ นางสาวเพชรรัตน์ กิติคา
กรรมการ
๔.๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ เลาลลิต
กรรมการและเลขานุการ
๔.๑๖ นางสาวศศธร เครือนันตา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) ดาเนินการดูแลความเรียบร้อยและประสานงานตลอดรายการ
๒) จัดทาคากล่าวต้อนรับ คากล่าวรายงาน และคากล่าวเปิดและคากล่าวปิด
๓) จัดทาวีดีทัศน์แนะนามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เพื่อใช้เปิดในวันจัดการประชุมสัมมนา
วิชาการฯ
๔) จัดเตรียมพิธีกร
๕) ออกแบบพิธีเปิด
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๖) ดูแลพิธีมอบเกียรติบัตรผู้นาเสนอดีเด่นภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ เตรียมของและมอบ
ของ ที่ระลึกสาหรับมหาวิทยาลัยเครือข่ายและผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์งานวิจัย และพิธีมอบธงเครือข่ายมหาวิทยาลัยราช
ภัฏภาคเหนือสาหรับเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาวิชาการฯ ครั้งที่ ๑๙
๕. คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและการแสดง ประกอบด้วย
๕.๑ อาจารย์ปริตต์ สายสี
๕.๒ อาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์
๕.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒริ ัตน์ พัฒพิบูลย์
๕.๔ อาจารย์วาทิต ธรรมเชื้อ
๕.๕ อาจารย์ธิดารัตน์ ผมงาม
๕.๖ อาจารย์สุทธิมั่น ปิยะโกศล
๕.๗ นางณัฐชญา ขอบรูป
๕.๘ นางปัญนบ อินนันชัย
๕.๙ นางสาวพักตร์ชนก ริยาคา
๕.๑๐ นายวีรศักดิ์ ของเดิม
๕.๑๑ นางสาวศิริพร สุทะปา
๕.๑๒ นายสิทธิพงษ์ แสงเก่ง
๕.๑๓ นางโสมลักษณ์ กูลพรม
๕.๑๔ นายอาทิตย์ สุปินะ
๕.๑๕ นางพรพิศ รินดวงดี
มีหน้าที่ จัดเตรียมและดาเนินการฝึกซ้อมการแสดงในพิธีเปิด
๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมวิชาการและติดตามผล ประกอบด้วย
๖.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรกั ษ์ ชัยเสนา
๖.๒ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๖.๓ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖.๔ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
๖.๕ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
๖.๖ ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
๖.๗ ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๖.๘ ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
๖.๙ ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
๖.๑๐ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
๖.๑๑ ประธานหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๖.๑๒ ประธานหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
กรรมการ
๖.๑๓ รองศาสตราจารย์ ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช
กรรมการ
๖.๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง
กรรมการ
๖.๑๕ อาจารย์ณรงค์ คชภักดี
กรรมการ
๖.๑๖ อาจารย์ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ
กรรมการ
๖.๑๗ นายจตุพร จันทรมา
กรรมการ
๖.๑๘ นางสาวฉันทาพัฒน์ สมปาน
กรรมการ
๖.๑๙ นางกัลยา เขื่อนแก้ว
กรรมการ
๖.๒๐ นางอภัสนันท์ วัฒนศิริศักดิ์
กรรมการ
๖.๒๑ นางสาวสุภัค โนกุล
กรรมการ
๖.๒๒ นางสาวรวีพรรณ แนบสนิทธรรม
กรรมการ
๖.๒๓ นายวิทยา รักษ์อภิวันท์
กรรมการ
๖.๒๔ หัวหน้าสานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
๖.๒๕ นายลิขิต ศิริ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๖.๒๖ นางสาวบงกช สมรอบรู้
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) จัดทารูปแบบการจัดเตรียมต้นฉบับบทความวิจัยฉบับเต็ม
๒) จาแนกกลุ่มสาขาบทความวิจัย และพิจารณากลั่นกรองผลงานวิจัยเบื้องต้นเพื่อเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
๓) จัดตารางการนาเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
๔) ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้การจัดประชุม สัมมนาวิชาการนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ และลาปางวิจัย ครั้งที่ ๔
ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
๕) จัดทาเว็บไซต์ของงานประชุมสัมมนาวิชาการ และโปรแกรมลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
๖) ติดตามผลการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ
๗) ติดตามบทความวิจัยฉบับแก้ไขจากเจ้าของผลงานเพื่อลงพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องการ
ประชุม (Proceedings)
๘) ตรวจสอบความถูกต้องของบทความวิจัยฉบับแก้ไขก่ อนจัดพิมพ์เอกสารประกอบการ
ประชุม/ รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)
๙) รวบรวมเอกสาร บทความฉบับแก้ไข และจัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม/รายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) และเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์และเขียนลง CD ให้ผู้เข้าร่วมประชุมและจัดพิมพ์
ให้กับเครือข่าย
๑๐) ติดต่อและประสานงานโรงพิมพ์เพื่อจัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม/รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุม (Proceedings)
๑๑) ประกาศผลการพิจารณาบทความวิจัย
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๗. คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมวิชาการฯ ประกอบด้วย
๗.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา
ประธานกรรมการ
๗.๒ ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
รองประธานกรรมการ
๗.๓ อาจารย์ณรงค์ คชภักดี
กรรมการ
๗.๔ อาจารย์ ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง
กรรมการ
๗.๕ อาจารย์ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ
กรรมการ
๗.๖ นายลิขิต ศิริ
กรรมการ
๗.๗ นางอิสสริยภรณ์ วานิชพิพัฒน์
กรรมการ
๗.๘ นายวิทยา รักษ์อภิวันท์
กรรมการ
๗.๙ นางสาวบงกช สมรอบรู้
กรรมการ
๗.๑๐ นางสาวอัญชลี สามงามมี
กรรมการ
๗.๑๑ นางสาวสุพรรษา พลแก้ว
กรรมการ
๗.๑๒ นางสาวเจนจิรา ขุนเทา
กรรมการ
๗.๑๓ นางสาวพัชรี ทิพย์ชมพู
กรรมการ
๗.๑๔ นางสาวธนัญญา ขัดผาบ
กรรมการ
๗.๑๕ นายธีระพงษ์ หงษ์สาม
กรรมการ
๗.๑๖ นางสาวเวณุกรรณ พุฒใจกา
กรรมการ
๗.๑๗ นางสาวเพชรรัตน์ กิติคา
กรรมการ
๗.๑๘ นายนเรศ บัวลวย
กรรมการ
๗.๑๙ หัวหน้าสานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) จัดทาป้ายชื่อตั้งโต๊ะสาหรับผู้ทรงคุณวุฒิประจาห้องวิพากษ์การนาเสนอผลงานวิจัยภาค
บรรยาย
๒) ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมวิชาการเพื่อจัดเตรียมเอกสารประกอบการ
ประชุมและเกียรติบัตร
๓) รับผิดชอบดูแลงานธุรการ
๘. คณะกรรมการประจาห้องวิพากษ์การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ประกอบด้วย
๘.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน
ประธานกรรมการ
๘.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน
รองประธานกรรมการ
๘.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์
กรรมการ
๘.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร สิรสิ ุคันธา
กรรมการ
๘.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา คุมา
กรรมการ
๘.๖ อาจารย์ ดร.อาชวิน ใจแก้ว
กรรมการ
๘.๗ อาจารย์ ดร.ศิรญา จนาศักดิ์
กรรมการ
๘.๘ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
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๘.๙ อาจารย์ ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) กากับดูแลความเรียบร้อยและควบคุมการนาเสนอผลงานวิจัยภายในห้องวิพากษ์การ
นาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายแต่ละห้อง
๒) นาป้ายชื่อตั้งโต๊ะสาหรับผู้ทรงคุณวุฒิประจาห้องวิพากษ์การนาเสนอผลงานวิจัยภาค
บรรยาย
๓) ประสานกับคณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมวิชาการเพื่อเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
และเกียรติบัตร
๔) รวบรวมแบบประเมินผลการนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายแต่ละห้อง
๕) สรุปผลคะแนนบทความดีเด่นประจาห้องให้กับคณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมฯ
๙. คณะกรรมการประจาการนาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ประกอบด้วย
๙.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์
ประธานกรรมการ
๙.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ
รองประธานกรรมการ
๙.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ
กรรมการ
๙.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา รัตนธีรวิเชียร
กรรมการ
๙.๕ อาจารย์ ดร.อารยา อริยา
กรรมการ
๙.๖ อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ สายเทพ
กรรมการ
๙.๗ อาจารย์ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ
กรรมการ
๙.๘ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
๙.๙ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
กรรมการ
๙.๑๐ อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) กากับดูแลความเรียบร้อยและควบคุมการนาเสนอผลงานวิจัยในการนาเสนอผลงานวิจัย
ภาคโปสเตอร์
๒) รวบรวมแบบประเมินผลการนาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์แต่ละกลุ่มสาขา
๓) สรุปผลคะแนนบทความดีเด่นประจากลุ่มให้กับคณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมฯ
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน สวัสดิการและประสานงานทั่วไป ประกอบด้วย
๑๐.๑ ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
ประธานกรรมการ
๑๐.๒ นางสาวกฤติมา สมุทรจักร
กรรมการ
๑๐.๓ นายอาเขต รัตนวงค์
กรรมการ
๑๐.๔ นางสาวนิตยา ไชยปัญญา
กรรมการ
๑๐.๕ นางสาวศิริพร ควรคิด
กรรมการ
๑๐.๖ นายปรัชญา วัฒนธรรม
กรรมการ
๑๐.๗ นางสาวนงเยาว์ ตะนะวงค์
กรรมการ
๑๐.๘ นางดวงทิพย์ รัตนชมภู
กรรมการ
๑๐.๙ นางสาวอาพร แก้วหนองยาง
กรรมการ
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๑๐.๑๐ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
กรรมการ
๑๐.๑๑ นางอิสสริยภรณ์ วานิชพิพัฒน์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) จัดเตรียมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ผู้นาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาค
โปสเตอร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และแขกผู้มีเกียรติ โดยจาแนกบุคคลภายนอก บุคคลภายในมหาวิทยาลัย
๒) จัดทาป้ายชื่อผู้นาเสนอผลงานวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
เพื่ อ นาส่ งคณะกรรมการประจ าห้ องวิ พ ากษ์ ก ารน าเสนอผลงานวิ จั ยภาคบรรยาย และคณะกรรมการประจ า
นิทรรศการการนาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
๓) จัดทาป้ายชื่อทีมงาน และป้ายจับเวลาสาหรับควบคุมเวลาในการวิพากษ์บทความ
๔) ประสานงานกับฝ่ายสวัสดิการและการเงิน เพื่อแจกใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนของผู้
นาเสนอผลงานวิจัยและผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการฯ
๕) รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดจัดประชุม
๖) จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม ห้องประชุม
๗) ประสานรถ รับ – ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยประสานกับคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
๘) ประสานการจองที่พักสาหรับวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมประชุม
๙) ประสานและจัดเตรียมงานเลี้ยงต้อนรับสาหรับวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ประกอบด้วย
๑๑.๑ อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
ประธานกรรมการ
๑๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาพร หวลอารมณ์
รองประธานกรรมการ
๑๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน
รองประธานกรรมการ
๑๑.๔ นางนุชจรี นวลจันทร์
กรรมการ
๑๑.๕ นางสาวนุชรี ธิจินะ
กรรมการ
๑๑.๖ นางสาวเอมวิกา ยะสืบ
กรรมการ
๑๑.๗ นางสาวกนกพร หมอกใหม่
กรรมการ
๑๑.๘ นางสาวนริศรา เทพศิริ
กรรมการ
๑๑.๙ นางสาวปาริชาติ ชัยยะ
กรรมการ
๑๑.๑๐ นายจารุพงษ์ ค้าจุน
กรรมการ
๑๑.๑๑ นางสาวอชิรญาณ์ รัตนชัย
กรรมการ
๑๑.๑๒ นางสาวชญาภา เปลี่ยนพานิช
กรรมการ
๑๑.๑๓ นายกฤตนัย อินนันชัย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) ประสานงานให้การต้อนรับประธาน วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วม
ประชุม
๑๒. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน ประกอบด้วย
๑๒.๑ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
๑๒.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช

ประธานกรรมการ
กรรมการ
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๑๒.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ เลาลลิต
กรรมการ
๑๒.๔ อาจารย์ชุตินิษฐ์ ปานคา
กรรมการ
๑๒.๕ อาจารย์กนกพร เอกกะสินสกุล
กรรมการ
๑๒.๖ อาจารย์กิติวัฒน์ กิติบุตร
กรรมการ
๑๒.๗ นายภาสกร สีเหลือง
กรรมการ
๑๒.๘ นายศรายุทธ แรกข้าว
กรรมการ
๑๒.๙ นายเครือณรงค์ หน่อคา
กรรมการ
๑๒.๑๐ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ทุกชั้นปี กรรมการ
๑๒.๑๑ นายนเรศ บัวลอย
กรรมการ
๑๒.๑๒ นายสิทธิเดช สุวรรณผ่อง
กรรมการ
๑๒.๑๓ นายจุลทรรศน์ เยาวสกุลมาศ
กรรมการ
๑๒.๑๔ นางสาวศศธร เครือนันตา
กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๑๕ นางสาวหอมนวล ศรีริ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
๒) ถ่ายทอดเสียงตามสาย วิทยุกระจายเสียง และประกาศในสื่อสิ่งพิมพ์และทางเว็บไซต์
๓) เชิญสื่อมวลชนเพื่อร่วมพิธีเปิดและทาข่าว
๔) ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในวันจัดการประชุมฯ ทั้งภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์
ตลอดงานการประชุมฯ
๕) อานวยความสะดวกด้านการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเสี ยง โสตทัศนูปกรณ์ให้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์พิเศษและผู้นาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
๑๓. คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย
๑๓.๑ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๓.๒ อาจารย์ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์
๑๓.๓ อาจารย์ชลาพันธ์ อุปกิจ
๑๓.๔ อาจารย์จิระประภา คาราช
๑๓.๕ นายภาสกร สีเหลือง
๑๓.๖ นางสาวภัทรกาญจน์ เอ่งฉ้วน
๑๓.๗ นายประวิทย์ ย่านเจริญกิจ
๑๓.๘ นายปริญญา ปันสิน
๑๓.๙ นายสมานมิตร เมฆโปธิ
๑๓.๑๐ นายปฏิญญา อินทราวุธ
๑๓.๑๑ นายจาเนียร หัตถา
๑๓.๑๒ นายรวีพันธ์ หน่องาม
๑๓.๑๓ นางสาวนิศารัตน์ วัจนสุนทร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๑๓.๑๔ นางสาวปรียสุพัศ ตายัน
กรรมการ
๑๓.๑๕ ว่าที่ร้อยตรีวชิระ นันตี
กรรมการ
๑๓.๑๖ ว่าที่ร้อยตรีปิยะพันธ์ มูลเสน
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) กากับดูแลการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดการประชุมฯ
๒) จั ด ท า ชื่ อ ผู้ ใ ช้ และรหั ส ผ่ า น ในการใช้ ร ะบบอิ นเตอร์ เ น็ ต ให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม
ประชุมสัมมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่
๑๘ และลาปางวิจัย ครั้งที่ ๔ ใช้ชั่วคราวตลอดการประชุมฯ
๓) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์สาหรับการบรรยายพิเศษ และห้องวิพากษ์บทความ
๑๔. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย
๑๔.๑ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป
ประธานกรรมการ
๑๔.๒ ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
รองประธานกรรมการ
๑๔.๓ นายสิทธิเดช สุวรรณผ่อง
กรรมการ
๑๔.๔ นายพัฒนศักดิ์ ไชยยาสืบ
กรรมการ
๑๔.๕ นายผลิตเดช แก้วบุญเรือง
กรรมการ
๑๔.๖ นายสุทธิพงษ์ พุธมา
กรรมการ
๑๔.๗ นายณัฐพล ทิไชยวงค์
กรรมการ
๑๔.๘ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคน
กรรมการ
๑๔.๙ เจ้าหน้าที่งานสนามทุกคน
กรรมการ
๑๔.๑๐ นางศรีสุนันท์ ยี่ดวง
กรรมการ
๑๔.๑๑ นางสาวลินลดา พืชพัน
กรรมการ
๑๔.๑๒ ผู้อานวยการกองกลาง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) อานวยความสะดวกด้านการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเสียง โสตทัศนูปกรณ์ให้กับ
วิทยากร และผู้นาเสนอผลงานวิจัย
๒) จัดเตรี ยม ทาความสะอาด และตกแต่งสถานที่ใ นการจัดการประชุม ประชุม สัมมนา
วิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ และลาปาง
วิจัย ครั้งที่ ๔ เพื่อให้เกิดความสวยงามและอานวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมงาน
๓) ดูแลระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
๔) ดูแลความสะอาดของห้องประชุม ห้องน้า และสถานที่บริเวณงาน
๕) ดูแลความปลอดภัยในบริเวณสถานที่จัดงานและผู้ร่วมงาน
๖) จัดการจราจรและบริเวณจอดรถ
๗) ขนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์สาหรับการนาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
๑๕. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ ประกอบด้วย
๑๕.๑ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป
๑๕.๒ นายสงวน หมื่นแสงคา

ประธานกรรมการ
กรรมการ

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

๑๕.๓ นายวิโรจน์ ไชยแก้วโห้
กรรมการ
๑๕.๔ นายอนุดิษฐ์ ปลอกปลูก
กรรมการ
๑๕.๕ นายปฐม บุญยรักษ์
กรรมการ
๑๕.๖ นายปรีชา ตาเมืองปลูก
กรรมการ
๑๕.๗ นายบุญยิ่ง พลไตร
กรรมการ
๑๕.๘ นายสุรศักดิ์ ต๊ะวิโล
กรรมการ
๑๕.๙ นายอรรณพ คาวัง
กรรมการ
๑๕.๑๐ นายสายันต์ ก๋าทอง
กรรมการ
๑๕.๑๑ นายสมาน ขนม
กรรมการ
๑๕.๑๒ นายสมพงศ์ จันทร์ต๊ะวงค์
กรรมการ
๑๕.๑๓ นายชนะนันท์ จันทร์มี
กรรมการ
๑๕.๑๔ นายบุญหลง ฝั้นคาอ้าย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดเตรียมรถให้พร้อมใช้งานสาหรับรับ – ส่งวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมประชุมตลอด
การจัดประชุม
๑๖. คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน ประกอบด้วย
๑๖.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และบัณฑิตศึกษา
๑๖.๒ นายวรากร เนือยทอง
๑๖.๓ นางสาวสมพร ตะนะวงค์
๑๖.๔ นางสาวศิริขวัญ วาวแวว
๑๖.๕ นางศิริมา แย้มชู
๑๖.๖ นางอรพิน ยาวิลัย
๑๖.๗ นางสาวจีรวรรณ เกตุแก้ว
๑๖.๘ นางสาวอรพรรณ เสริมกลิน่
๑๖.๙ นางสาววรรณนิกา ข่ายสุวรรณ
๑๖.๑๐ นางสาวศิวพร ใจหงอก
๑๖.๑๑ นางสาวธิดาพร วงศ์กันทะ
๑๖.๑๒ นางสาวทัศนีย์ เสียงดัง
๑๖.๑๓ นางมนฤดี มาปลูก
๑๖.๑๔ นางสาวรัตนศิริ ยืนยัง
๑๖.๑๕ นางสาวนิตยา ไชยปัญญา
๑๖.๑๖ นางสาวกฤติมา สมุทรจักร
๑๖.๑๗ นางสาวฉันทาพัฒน์ สมปาน
๑๖.๑๘ หัวหน้าสานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

มีหน้าที่ ๑) จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จัดจ้าง ยืมเงินทดรองจ่าย เตรียมเอกสารและดาเนินการเบิก
จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
๒) ดาเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย และจัดส่งให้เมื่อ
กระบวนการพิจารณาสิ้นสุด
๓) ออกใบเสร็จค่าลงทะเบียนสาหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ
๑๗. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ประกอบด้วย
๑๗.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช
๑๗.๒ อาจารย์ณรงค์ คชภักดี
๑๗.๓ นางสาวฉันทาพัฒน์ สมปาน
๑๗.๔ นางกัลยา เขื่อนแก้ว
๑๗.๕ นางอภัสนันท์ วัฒนศิริศักดิ์
๑๗.๖ นางสาวนิตยา ไชยปัญญา
๑๗.๗ นางสาวศิริพร ควรคิด
๑๗.๘ นางสาวอาพร แก้วหนองยาง
๑๗.๙ นางสาวนงเยาว์ ตะนะวงค์
๑๗.๑๐ นางสาวสุภัค โนกุล
๑๗.๑๑ นางสาวรวีพรรณ แนบสนิทธรรม
มีหน้าที่ ๑) จัดทาแบบประเมินผล
๒) แจกและเก็บรวบรวมแบบประเมินผล
๓) ประมวลผลการประเมิน
๔) สรุปผลและรายงานผลการประเมิน
๑๘. คณะกรรมการประสานงาน ประกอบด้วย
๑๘.๑ อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
๑๘.๒ อาจารย์ณรงค์ คชภักดี
๑๘.๓ อาจารย์ ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง
๑๘.๔ อาจารย์ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ
๑๘.๕ นายจตุพร จันทรมา
๑๘.๖ นายลิขิต ศิริ
๑๘.๗ นายวิทยา รักษ์อภิวันท์
๑๘.๘ นางสาวชญาภา เปลีย่ นพานิช
๑๘.๙ นางสาวอชิรญาณ์ รัตนชัย
๑๘.๑๐ นายกฤตนัย อินนันชัย
๑๘.๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาพร หวลอารมณ์
๑๘.๑๒ รองศาสตราจารย์ ดร.พรชนก ทองลาด

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เบอร์โทร ๐๘-๖๑๑๖-๘๘๕๕ ประธานกรรมการ
เบอร์โทร ๐๘-๖๘๙๗-๗๖๒๔ รองประธานกรรมการ
เบอร์โทร ๐๘-๓๒๐๑-๙๑๑๒ รองประธานกรรมการ
เบอร์โทร ๐๘-๙๕๖๗-๓๓๙๔ กรรมการ
เบอร์โทร ๐๘-๕๘๖๕-๑๗๘๐ กรรมการ
เบอร์โทร ๐๙-๗๙๒๔-๑๘๘๖ กรรมการ
เบอร์โทร ๐๙-๕๖๙๑-๙๓๓๓ กรรมการ
เบอร์โทร ๐๘-๖๑๑๔-๕๖๖๗ กรรมการ
เบอร์โทร ๐๘-๓๔๗๗-๘๑๑๑ กรรมการ
เบอร์โทร ๐๘-๗๗๒๕-๖๑๐๓ กรรมการ
เบอร์โทร ๐๙-๑๐๖๙-๑๙๙๘ กรรมการ
เบอร์โทร ๐๙-๗๙๕๙-๘๑๐๓ กรรมการและเลขานุการ

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

๑๘.๑๓ นางสาวบงกช สมรอบรู้
เบอร์โทร ๐๘-๑๗๐๖-๔๐๔๔ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิและวิพากษ์
๒) ประสานงานตลอดระยะเวลาดาเนินโครงการ
๓) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้สอบถามทางโทรศัพท์
๔) ศูนย์กลางในการช่วยเหลือ ให้การดาเนินงานสาเร็จลุล่วง

ทัศนะ แนวคิด และรูปแบบการนาเสนอบทความวิจยั ในเอกสารเล่มนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความ
การนาบทความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความไปเผยแพร่ ให้อ้างอิงที่มาเกี่ยวกับผู้เขียนบทความและเจ้าของสิ่งตีพิมพ์

